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  ملخص الدراسة
لتعرف على مدى كفاءة النظام المحاسبي القائم على تطبيـق األسـاس            لهدفت هذه الدراسة    

اسبية جودة المعلومات المح من خالل إيضاح ه وعيوبهوبيان مزايا، النقدي في بلديات قطاع غزة   
وقد ، م ومالئمتها لمتخذي القرارات   الناتجة عن هذا النظا   الكمية والنوعية   لمعلومات   ا ةكفايمدي  و

  .شخص )96(ُأختيرت عينة الدراسة بطريقة المسح الشامل وبلغ عدد أفرادها 

 لهـذا   أسـتبانة واسـتخدام   قام الباحث بإعداد وتطـوير       وإتمامها ولتحقيق أهداف الدراسة    
، بلديات قطاع غزة  على  وقد تم توزيعها     فقرة موزعة على أربعة مجاالت       )44(شملت  ، الغرض

 على عدد من المحكمين من مختلـف التخصصـات          ا بعرضه اإلستبانةوقد تم التأكد من صدق      
وكانت النتائج  ، ثم بعد ذلك قام الباحث بإحتساب معامل الثبات       ، إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حوله   

   .ئمة ألغراض الدراسةالتي تم التوصل إليها مال

 أن األساس النقدي لم يعد يناسـب        :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها        
، ورغبة غالبية المبحوثين  في استبداله باألساس النقدي المعـدل         ، العمل المحاسبي في البلديات   

وزارة : لحكوميـة مثـل   أن أهم جهات يتم إعداد التقارير المحاسبية والمالية لها هي الجهات ا           و
عـدم   :وهناك مظاهر ضعف للمعلومات المحاسـبية منهـا       ، عامةالحكم المحلي وهيئة الرقابة ال    

 ال يسهل للبلديـة     وأن األساس النقدي  ، مالئمتها لالستخدام في مجال الرقابة المالية بصورة فعالة       
بية ال تساعد متخـذي     وأن المعلومات المحاس  ،  بصورة كبيرة  على التقارير االستثنائية  الحصول  

ضـعف قابليـة المعلومـات      و، القرارات في البلديات على اختالف فئاتها في إتخاذ القـرارات         
 .لبلديات األخرىلالمحاسبية للبلدية للمقارنة مع المعلومات المحاسبية 

 كتبنـي تطبيـق أسـاس     : عرض بعض التوصيات العامةوفي النهاية خُلصت الدراسة إلى 
وأن يتضمن النظام المحاسبي مجموعة مـن التقـارير والقـوائم         ،  النقدي محاسبي غير األساس  

، والتي تلبي حاجة متخذي القرارات من المعلومـات الماليـة وغيـر الماليـة             ، المالية للبلديات 
ضـرورة التوسـع فـي      و، ضرورة اإلهتمام بإعداد تقارير محاسبية ومالية موجهة للمواطنين       و

أن تقوم البلديات بعمل    ، ت اتخاذ القرارات بكافة أنواعها     عمليا استخدام المعلومات المحاسبية في   
ألن ذلـك   ، مقارنات لقوائمها المالية مع بلديات أخرى بإستمرار كأداة من أدوات التحليل المالي           

يعطي تقييم لوضع البلدية ألغراض قياس الكفاية ومن ثم العمل على تحسين ذلك الوضـع مـن       
  .ناحية مالية وإدارية



ط  

Abstract    

 This study aims at identifying the knowledge of the extent of the efficiency 
of the accounting data based on application of cash basis in the municipalities 
of Gaza Strip, through to show the advantages and disadvantages of the cash 
basis through the clarification of the quality of the accountant information, the 
extent of the increase of information quantity, and quantity result from this 
system and, its suitability for the decision makers. The case study has been 
chosen in a comprehensive survey, the number of its members is 96.  

To achieve the objectives of the study, the researcher perpetrate and develop 
and he uses questionnaire for this purpose, it included 44 paragraphs distributed 
on four areas, and it have been distributed to the municipalities of Gaza Strip. 

It has been assured of the questionnaire reliability that the questionnaire 
submitted to the number of judges from different Specialties to present their 
views and comments about it. After that the researcher accounts the factor of 
stability and the results that have been reached appropriate for the purposes of 
the study. 

And the study found a range of results, including the cash base is no longer 
appropriate to accounting work in the municipalities. And also the desire of the 
majority of the interviewees in basically to replaced it with the justified cash.  

The main officials to the preparation of accounting and financial reporting 
are government bodies such as the Ministry of local Governance and internal 
oversight body. There are manifestations of the weakness of the accounting 
information, including the lack of suitability for use in the area of financial 
control and effective cash basis is not easy for the municipality to obtain special 
reports much. Moreover, the accounting information does not help decision 
makers in the municipalities of all categories in the decision-making. And the 
poor viability of the municipality of accounting information in comparison with 
accounting information to other municipalities. 

In the end, the study concluded offer some general recommendations such 
as adoption of the application based accounting and cash-basis accounting 
system contains a series of reports and the financial statements of 
municipalities, to meet the needs of decision makers of financial information 
and non-financial. Interesting in the need for the preparation of financial reports 
and accounting for the citizens and the need to expand the use of accounting 
information in the decision-making processes of all kinds. 

That the municipality make comparisons to its financial lists with other 
municipalities to continue as a tool of financial analysis as it would give an 
evaluation of a municipality situation for efficiency measuring purpose, and 
thus to improve the situation in financial and administrative areas.   
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  مقدمة
 ودرجـة نموهـا   المنشـأة أن المعلومات المالية لها أهمية ودور هام جدا في نجاح أو فشل          

وبالتالي فإنه وبقدر ما يتوافر من معلومات دقيقة ومناسـبة          ، مل فيه وتقدمها في المجال الذي تع    
بقدر ما يساعد هذا في نجاح اإلدارة في إتخاذ القرارات المناسبة           ، ومالئمة وفي الوقت المناسب   

  . في النمو والتطور والمنافسةالمنشأةوالمالئمة والتي تساعد 

الشـكل  ب نظام للمعلومات يعمل     فيروتمدى توافر البيانات والمعلومات يتوقف على مدى        إن  
كما يعمل على وضع المعلومات بين يدي متخذي القرارات في الوقت           ، والدقة المناسبة والمالئمة  

 وال بد من توافر عناصر معينة في هذا النظام لكي يكون مفيـدا للبلديـة أو                 ،المناسب والمالئم 
  )10ص، 2002، الطلحة( .الهيئة المحلية

ة والبلديات تلعب دورا مهما وحيويا في بناء المجتمع في مختلـف منـاحي              فالهيئات المحلي 
 تعمـل جاهـدة ضـمن       فهـي ، و اقتصادية أو رياضية أو تنظيمية     سواء أكانت ثقافية أ   ، الحياة
وتعمل على تحديد هذه الحاجات     ، تها المتاحة على تلبية حاجات المجتمع المحلى المختلفة       اإمكاني

  .حسب معايير ومقاييس معينة

 على المستوى البشري أو على      سواءوقدرة البلدية على التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة        
 وإنجاز االحتياجات التـي ترضـي وتحسـن    ،المستوى المالي وتطوير خدماتها المقدمة للسكان   

معلومات وبيانات مالية لكي تبنـي عليـه        إلى  فإنها تحتاج   ، مستوى الخدمة المقدمة إلى السكان    
 وال بد أن تتوافر لهذه المعلومات خصائص        ، األجل  الطويلة أوة سواء القصيرة    اتها المختلف قرار

معينة من بينها الجودة والكفاية والدقة واإلفصاح الكافي حتى يمكن االستفادة منهـا وإال فأنهـا                
  )192ص، 2003، حنان(.ستكون بدون معنى وال فائدة منها

لعالقة بين األساس المحاسبي المستخدم في النظام المالي في هدف إلى بيان ا دراسة ت ن هذا ال  إ    
، بأبعادها المختلفة وبين المعلومات التي يوفرها هذا النظام من ناحية الجودة          ، بلديات قطاع غزة  

 كميـة   نوبي، واستخدام الجهات الخارجية لهذه البيانات المالية      ةنوعيوالالكمية  اإلفصاح  كفاية  و
ي في توفير سباحودور النظام الم، المؤثرة التخاذ القرار النظام المحاسبي التي يوفرهاالمعلومات 

 االمفيدة لألطراف والجهات المختلفة سـواء     المحاسبية  لمعلومات  اويؤدى توفير    ،المعلوماتهذه  
أم خارجيـة   ، رئيس البلدية والمجلس البلدي ومدراء الدوائر ورؤساء األقسام        : مثل أكانت داخلية 

  .إلى اتخاذ قرارات سليمة قدر اإلمكان، حكم المحلى ووزارة الماليةارة ال وز:مثل
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  الفصل األول
   للدراسةاإلطار النظري

  :الدراسةمشكلة 

  :السؤال الرئيسي التالي حول مشكلة الدراسةوتتركز تتمحور 

  ؟لبلديات قطاع غزة ما هو أثر تطبيق األساس النقدي على داللة المعلومات المحاسبية 

  :التاليةالفرعية ه األسئلة ويتفرع من

ما هو أثر تطبيق األساس النقدي على جودة المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظـام               .1
  يطبق األساس النقدي؟البلديات التيالمحاسبي في 

للمعلومـات  الكمـي والنـوعي     ما هو أثر تطبيق األساس النقدي على كفاية اإلفصاح           .2
 طبق األساس النقدي؟تاسبي في البلديات التي المحاسبية التي يوفرها النظام المح

تساعد معلومات محاسبية   توفير  على  في النظام المحاسبي    ما هو أثر تطبيق األساس النقدي        .1
   في نظامها اطبق األساس النقديتفي البلديات التي في إتخاذ القرارات المختلفة 

  :Research Assumptions  الدراسةفروض 

فـي ثـالث    وتلخيصـها   يمكن حصرها   والتي  فرضيات الدراسة   ر   إلى اختبا  الدراسةسعى  ت
  :فرضيات رئيسة تتفرع عنها فرضيات فرعية أخرى كالتالي

  :ولىالفرضية األ

سـاس   األ بـين )=0,05α( ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة     إرتباطيةتوجد عالقة   
 وبـين   )ساس النقـدي  األ( على   ات قطاع غزة  بلدي النظام المحاسبي في     فيستخدم  المالمحاسبي  

  :وينبثق عن هذه الفرضية الفروض الفرعية التالية، هذا النظاموفرها المعلومات التي يجودة 

 بـين األسـاس     )=0,05α(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            .1
التي قابلية المعلومات وبين ) األساس النقدي(المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة على 

 .يوفرها هذا النظام للفهم
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 بـين األسـاس     )=0,05α(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            .2
وبين موثوقية المعلومـات  ) األساس النقدي(المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة على        

 . المحاسبيالتي يوفرها هذا النظام

 بـين األسـاس     )=0,05α(ند مستوى داللـة     توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية ع       .3
 المعلومـات   مالئمة وبين) األساس النقدي (المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة على        

 .التي يوفرها هذا النظام المحاسبي

 بـين األسـاس     )=0,05α(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            .4
 المعلومـات التـي     دقـة  وبين) األساس النقدي (ة  المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غز     

 .يوفرها هذا النظام المحاسبي

 بـين األسـاس     )=0,05α(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            .5
 المعلومات التي قابلية وبين) األساس النقدي(المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة على 

 .جراء المقارنةيوفرها هذا النظام المحاسبي إل

  :الفرضية الثانية

األسـاس   بـين    )=0,05α( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة         إرتباطيةتوجد عالقة   
الكمـي  ( وبـين كفايـة اإلفصـاح        )األساس النقدي (المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة       

 :التاليةوينبثق عن هذه الفرضية الفروض الفرعية  ،المحاسبية معلومات العن) والنوعي

 بـين األسـاس     )=0,05α(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            .1
 معلوماتال  كميةكفايةوبين ) األساس النقدي(المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة على 

 .هاعنالمفصح المحاسبية 

ن األسـاس    بـي  )=0,05α(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة             .2
 نوعيـة وبـين كفايـة     ) األساس النقـدي  (المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة على        

 .المعلومات المحاسبية المفصح عنها

  :ةثالثالفرضية ال

 بـين األسـاس     )=0,05α(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           
 .اتوبين عملية صنع القرار)  النقدياألساس(المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة على 
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 :Study Objectives الدراسةأهداف 

  : عدة أهداف يمكن تحديد أهمها فيما يليدراسةلل

دراسة تأثير األساس المحاسبي الحالي المستخدم في بلـديات قطـاع غـزة علـى كفايـة                  .1
 . المالية المالئمة وجودتهاتالمعلوما

 عن استخدام األساس النقدي في أعداد المعلومات        تسليط الضوء على االنعكاسات التي تنتج      .2
 .المحاسبية

 .تقديم بعض التوصيات من اجل المساهمة في تحسين المعلومات المحاسبية .3

وتقـديم  ، يـة عملهـا   تأدأثنـاء   التعرف إلى حاجات البلديات من المعلومات المحاسبية في          .4
 .التوصيات المتعلقة بالموضوع إلى الجهات المعنية في البلدية

 .في النظام المحاسبيالنقدي أهمية إستخدام وتطبيق األساس المحاسبي  .5

  : Study importance دراسةأهمية ال

  :تظهر أهمية الدراسة في الجوانب التالية

 .يمكن أن يستفيد منها القائمون على األمور المالية في البلدياتأهمية قطاع الحكم المحلي ف .1

وتعزيـز الجوانـب    ، ةسـبي اح السلبية للمعلومات الم   تحسين الجوانب أهمية التحسين فيمكن     .2
 . المحاسبياإليجابية وهذا التحسين قد يكون له أثر في تحسين أداء البلديات

ندرة فـي   قلة و وفي نفس الوقت هناك     ، أهمية الدراسة تنبع من كونها تتناول موضوع مهم        .3
 . حسب علم الباحثالدراسات التطبيقية فيه

  :الدراسة منهج

 للعمل (The Descriptive Analytical Method)م المنهج الوصفي التحليلي استخدتم إ
  :جمع البيانات باإلعتماد على المصادر التاليةتم وقد ، ة الحاليالدراسةنحو تحقيق أهداف 

وذلك لبنـاء   ، وتتمثل باستخدام المراجع والمصادر المتوفرة في المكتبات      : مصادر الثانوية ال
 والمراجـع   والرسائل الجامعية ، واألبحاث والدراسات ، الكتب والمقاالت : اإلطار النظري ومنها  

  .والدوريات ومواقع اإلنترنت



 6

 المخصصـة   اإلستبانةوتتمثل بجمع المعلومات من مصادرها وذلك من خالل         : المصادر األولية 
 .وبتحليل هذه المعلومات لإلجابة عن األسئلة واختبار صحة فرضيات الدراسة، لهذا الغرض

 Previous Studies :السابقةراسات الد

 إال إن الباحث لـم      ، تم اإلطالع عليها   جريت والتي ُأ التي   هناك العديد من الدراسات السابقة    
 إال أن هنـاك بعـض       ،يعثر على دراسات شبيهه بالدراسة الحالية أو تمت لها بصـلة قريبـة            

أو أهتمت وركزت على    ،  إلى جوانب مختلفة من جوانب الدراسة الحالية       أشارتالدراسات التي   
النظام المحاسبي الحكـومي ككـل       تتناولفمعظم الدراسات   ، متغير واحد من متغيرات الدراسة    

دون التركيز على بيان عالقة األساس النقدي بمخرجات         من جوانبه المختلفة     وتطويره وتحسينه 
أو دراسـة   الهقة بهذلذا سيتم اإلشارة إلى الدراسات التي لها عال        ،النظام المحاسبي من معلومات   

  :على النحو التالي تدور حول هذا الموضوع

 ) 1983(دراسة البطمة  .1

وهدفت الدراسـة إلـى دراسـة        ، "اإلطار العام لتطوير النظام المحاسبي الحكومي     "بعنوان  
الذي يتضمن تطـوير الموازنـة      ، التطوير الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي في إطاره العام       

وكذلك تطـوير مراجعـة الحسـابات       ، مقومات النظام المحاسبي الحكومي   وتطوير  ، العمومية
بمعنى أن تطوير   ، وليست نظرة جزئية  ، بإعتبار أن النظرة للتطوير هي نظرة شاملة      ، الحكومية

ال بد من مساندتها بتطوير الميزانية العمومية باعتبارها        ،  مقومات النظام المحاسبي أو الحكومي    
  . مراجعة الحسابات الحكومية باعتبارها مرحلة رقابية الحقةوتطوير،  مرحلة تخطيطية

يشتمل علـى   ، وقد توصلت الدراسة إلى إن اإلطار العام لتطوير النظام المحاسبي الحكومي          
، باعتبارهـا مـدخالت النظـام   ، ذات العالقة بالبيانات المحاسـبية الحكوميـة   ، الجوانب العامة 

ولذلك فقد ورد اإلطار العـام      ، ها مخرجات هذا النظام   والمعلومات المحاسبية الحكومية بإعتبار   
ومساندته بتطـوير   ، تقوم على تطوير مقومات النظام المحاسبي الحكومي      ، متضمناً نظرة شاملة  

، وتطوير مراجعة الحسابات الحكوميـة    ، باعتبارها نتاج التخطيط المالي للدولة    ،  العامة الموازنة
بحيث يمكن  ،  سالمة ودقة المعلومات المحاسبية الحكومية     باعتبارها المرحلة الرقابية التي تضمن    

بمعنى أن اإلطار المقصود يهدف إلى الوصول إلى نظام         ، االعتماد في اتخاذ القرارات المختلفة    
  .معلومات محاسبية حكومية
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  )1988( دراسة تركي  .2

 المملكة العربية   مدى الحاجة إلى تطوير التقارير المالية للوحدات اإلدارية الحكومية في         "بعنوان  
  :وهدفت الدراسة إلى، "السعودية 

، جذب اإلنتباة إلى الدراسات الحديثة الخاصة بتطوير التقارير المالية للوحـدات الحكوميـة             �
  :والتي جاءت في توصيات الجهات العلمية والعملية بالواليات المتحدة األمريكيـة التاليـة  

(FASB),(MFOA),GASB),(NCGA),(AICPA),(AAA)*. 

عرض للتقارير المالية للوحدات اإلدارية الحكومية وأهمية معيار العرض واإلفصاح لمتخذي  �
 .ي واالجتماعي في المملكةاإلقتصادية ومدى مالئمة هذه التقارير للنظام اإلقتصادالقرارات 

بيان مدى الحاجة إلى تطوير التقارير المالية للوحدات اإلدارية الحكومية في المملكة العربية              �
 .السعودية

وقد توصلت الدراسة إلى تزايد اإلتجاة نحو تطوير التقارير المالية فـي الوحـدات الحكوميـة                
وتبسيطها للقارئ العادي على غرار الدراسات األخرى التي حدثت بالنسـبة للتقـارير الماليـة               

 الدولة  وكان من أسباب هذا اإلتجاة زيادة اإلنفاق الحكومي وتطور دور         ، للوحدات الهادفة للربح  
  .ي العاماإلقتصادمن الدور الحيادي إلى دور آخر يحافظ على التوازن 

  )1990(دراسة التركي  .3

أهمية بعض المعلومات المالية المختارة لمتخذي القرارات في عدد مـن الوحـدات             "بعنوان  
 وهـدفت ، "الحكومية ومدى توافرها في النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية          

  :الدراسة إلى
بيان المعلومات المحاسبية الالزمة للمستفيدين من التقارير المالية للوحدات الحكوميـة فـي              �

 .ية الرشيدةاإلقتصادالمملكة العربية السعودية عند اتخاذهم القرارات 

مدي تلبية النظام المحاسبي الحكومي في المملكة من الوفاء بحاجات متخذي القرارات مـن               �
 .تهذه المعلوما

                                           
* (FASB), Financial Accounting Standards Board. 
   (MOOA),Municipal Finance Officers Association. 
   (GASB), Government Accounting Standards Board. 
   (NCGA), National Council Of Governmental Accounting. 
   (AICPA), American Institute of certified Public Accounting . 
   (AAA), American Accounting Association. 
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وقد توصلت الدراسة إلى إن النظام المحاسبي الحكومي المطبق بالمملكة ال يوفر كثير مـن               
وخاصة وإنه قد صدر منذ فترة طويلة       ، يةاإلقتصادالمعلومات المالية الالزمة لمتخذي القرارات      

ويوصي الباحـث بإصـدار النظـام       ، وأدخلت عليه تعديالت كثيرة أصبح من الصعب متابعتها       
ي واالجتماعي الذي وصـلت إليـه       اإلقتصاد الحكومي الذي يتناسب مع درجة النمو        المحاسبي

المملكة والذي يفي ويلبي حاجات متخذي القرارات من المعلومـات المهمـة والمالئمـة لهـذه                
  .ويعطي لهم المعلومات بالدقة المطلوبة وفي الوقت المناسب، القرارات

   )1995( دراسة الجندي ومصطفى  .4

سة مشكلة تقويم األصول الثابتة في القطاع الحكومي وأثره على محاسبة الدخل            درا"بعنوان  
وهدفت الدراسة إلـى دراسـة مشـكلة تقـويم     ، "القومي بالتطبيق على جمهورية مصر العربية    

وذلك بغرض إعداد تقديرات عـن      ، األصول الثابتة في القطاع الحكومي ومدى تأثير هذا التقويم        
لقطاع الحكومي في مصر وذلك مع األخذ في اإلعتبار تحديـد تكلفـة             قيم األصول الثابتة في ا    

أو الخصم الواجب إجـراؤه     ، إستخدام هذه األصول بإعتبارها العنصر السالب في عملية التقويم        
  .للوصول من المفهوم اإلجمالي إلى المفهوم الصافي لرأس المال الثابت

 الثابتـة فـي القطـاع الحكـومي         الدراسة إلى طريقة مقترحة لتقدير قيم األصول      توصلت  
  .المصري وحساب أقساط أهالك هذه األصول

ويالحظ إن تركيز الدراسة انصب على مشكلة تقويم األصول الثابتة في القطاع الحكـومي              
رغم أن تقويم األصول    ، الحكومي على األصول الثابتة فقط    . وأثرها على محاسبة الدخل القومي    
أحد المشاكل الموجودة في النظام الحكـومي والناشـئة عـن    في النظام المحاسبي الحكومي هو   

  .تطبيق األساس النقدي

  )1999(دراسة الصائغ  .5

اإلطـار العـام    (دراسة في تطوير اإلدارة المالية العامة فـي األقطـار العربيـة             "بعنوان  
ـ    ، ")للمشروع ة وهدفت دراسة الصائغ إلى تسليط الضوء على العالقة الوثيقة بـين اإلدارة المالي

والموازنـة العامـة للدولـة      ، والنظام المحاسبي الحكومي باعتباره ركنا من أركانها من جهـة         
وبيان الدور الـذي يمكـن أن       ، بمفاهيمها ووسائلها المستخدمة والتي ينادي بها من جهة أخرى        

يحققه تطوير أساليب اإلدارة المالية العامة في التطبيق السليم ألي تطور في إعـداد الموازنـة                
بما فيها ذلك االسـتخدام الكـفء والسـهل         ، نفيذها تهدف إلى تحقيقه أي من األقطار العربية       وت

  .للتكنولوجيا في هذا المجال
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وقد توصلت الدراسة إلى إن تحقيق تطور حقيقي في أساليب التخطيط المالي على مسـتوى               
اد الموازنة العامـة    ومن ثم استخدامه استخداما فاعالً في مجال إعد       ، الدولة في األقطار العربية   

للدولة يتطلب بالضرورة تحقيق تكامل حقيقي وفعال بين نظام الموازنـة والنظـام المحاسـبي               
  :الحكومي بعناصره األساسية الرئيسية اآلتية

  .الهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي �
  .األسس المحاسبية �
  .محاسبة الموجودات الثابتة واإلندثارات �
  .عام أو الخطة المحاسبية المتكاملة مع الخطة المحاسبية للموازنةالدليل المحاسبي ال �
 .نظام الرقابة الداخلية �

  :ر من بينهاووهذا يتطلب عدة أم
ألخـذها بنظـر    ، تحديد الموقف من األسس المحاسبية التي يتجه القطر نحو األخذ بها            . أ

 .ومي الموحداالعتبار في الدليل المحاسبي وفي النصوص التشريعية للنظام المال الحك
ألخذه بنظـر   ، تحديد موقف القطر من محاسبة الموجودات الثابتة ومحاسبة االندثارات          . ب

 .االعتبار في تصميم الدليل المحاسبي الحكومي

  )2006( حماددراسة  .6

أقتراح تطبيق  وهدفت الدراسة إلى    ، "تطوير النظام المحاسبي الحكومي في فلسطين     "بعنوان  
والمطبقة بنجـاح فـي القطـاع       ، تي نجح تطبيقها في بلدان أخرى     بعض األساليب المحاسبية ال   

وذلك بهدف تطوير النظام المحاسبي المستخدم في القطاع الحكومي الفلسـطيني بمـا             ، الخاص
وتوصلت الدراسة إلـى    ، يؤدى إلى زيادة كفاءة وفاعلية الوحدات الحكومية المطبقة لهذا النظام         

  :ا يلي موهي كما النتائج والتوصيات جملة من

التخلي عن تطبيق األساس النقدي في النظام المحاسبي الحكـومي بعـد إجـراء دراسـة                : أوال
  .كيفية تطبيق أساس االستحقاق سواء بشكل مرحلي أو كليعن مستفيضة 

ومهنة المحاسبة والمراجعة يحتم    ، إن التطور المتالحق في التقنية الحديثة ونظم المعلومات       : ثانيا
اسبي القائم بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعـة ومعاييرهـا            تطوير النظام المح  

 .المهنية

  :النظام المحاسبي بالتحول من األساس النقدي إلى أساس األستحقاق يساهم فيأن تطوير :ثالثا
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 .للسلطةملوكة موضع نظام للمسائلة والرقابة الفاعلة على المشاريع االستثمارية ال .1

 من متابعة وحصر النفقات واإليرادات الخاصـة بمشـاريع السـلطة            تمكين وزارة المالية   .2
 .األستثمارية أوالً بأول خاصة في ظل وجود نظام محاسبي محوسب

ألزام القائمين على مشاريع السلطة االستثمارية تقديم تقارير دورية وسنوية تتضمن بيانـات              .3
  .مالية مدققة معدة وفق أسس تجارية

جهة النظر األكاديمية   ومن  دراسة  ات السابقة تبدو أهمية هذا ال     في ضوء هذا العرض للدراس    
في دراسة مدى إمكانية استخدام وتطبيق أحد األسس المحاسبية في النظام المحاسبي في بلديات              

ـ    ومن ثم أن الدراسة ت، قطاع غزة  اس عتبر بمثابة محاولة تستهدف االسـتفادة مـن تطبيـق أس
 والتـي   ،كس في التقارير والقوائم والمعلومات المحاسـبية      بما يحققه من مزايا تنع    آخر  محاسبي  

 العلمية تبـدو    الدراسة إلى أن أهمية     إضافة، يمكن إتخاذ القرارات بناءا عليها بصورة أكثر دقة       
 ةمن خالل البحث عن أنسب األسس المحاسبية للمساعدة في تسعير و تحديـد تكلفـة األنشـط                

  .ثر دقة وموضوعيةوالخدمات التي تقدمها البلدية بصورة أك

يغلب عليها عليها ومنها الدراسات السابقة أن العديد من الدراسات واألبحاث التي تم اإلطالع   
والتوصية بتطبيق أساس محاسبي غيـر      ،  ككل وكيفيه تطويره    الحكومي دراسة النظام المحاسبي  

ق بموضع الدراسة   أما فيما يتعل  ، األساس النقدي كأحد الطرق لمعالجة النظام المحاسبي الحكومي       
أثر تطبيق المبدأ النقدي علـى      "تطرقت إلى   فال توجد دراسات سابقة مباشرة حسب علم الباحث         

لتبـين  وعليه جاءت هذه الدراسة     " داللة المعـلومات المحاسبية لبلديات قطاع غزة في فلسطين       
 الدراسـة عـن     ولعل أهم ما يميز هذه     ،دي على داللة المعلومات المالية    أثر تطبيق األساس النق   

  .الدراسات السابقة أنها األولى في قطاع غزة حسب علم الباحث
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  الفصل الثاني
 

   قطاع غزة الماليبلدياتواقع 
  

  مقدمة
  .الواقع الراهن لبلديات قطاع غزة

  .ة قطاع غزالمحاسبة الحكومية في بلديات
  .القوائم المالية في بلديات قطاع غزة

  .ف به القوائم المالية للبلدياتالخصائص النوعية التي يجب أن تتص
  المالية لبلديات قطاع غزةإليرادات ا

    .التمويل المحلي

  .أنواع اإليرادات البلدية حسب مصادرها
  .ير اإليرادات في بلديات قطاع غزةأساليب وطرق تقد

  .هيكل وتركيبة اإليرادات في البلديات
  . في بلديات قطاع غزةةالمحلييرادات واقع ومشاكل اإل

  .لنفقات في بلديات قطاع غزةا
  .هيكل وتركيبة النفقات البلديات

  .الرقابة المالية على عمل البلديات
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  الفصل الثاني

  لبلديات ودورها في خدمة المجتمع المحليا


ر��������� �:  

سيتم التعرض للمراحل التاريخية السابقة التـي       ، قبل التطرق والحديث عن البلديات وواقعها     
  : كما يليت قطاع غزة عبر الفترات والعهود المختلفة بلديامرت بها

  .العهد العثماني  . أ
  االنتداب البريطاني  . ب
  .اإلدارة المصرية  . ت
  االحتالل اإلسرائيلي  . ث
  .السلطة الوطنية الفلسطينية  . ج

 وقـد  ،)م1871 ( نسبيا حيث يرجع إلى العـام يث النشأةديعتبر الحكم المحلي في فلسطين ح   
 بوفي عهد االنتدا  ، ان وعشرون بلدية وفي قطاع غزة بلديتان      تاثنكان عدد البلديات في فلسطين      

وفي هذه الفترة بـدأت البلـديات       ، البريطاني بقيت في قطاع غزة بلديتان وثالث مجالس قروية        
شمل الجوانـب والخـدمات التـي        )م1936 (ولعل قانون ، تتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين    

،  الوطنية الفلسطينية وإصدار قانون الهيئات الفلسطينية      تشرف عليها البلديات حتى قدوم السلطة     
ثم ، ثم تال ذلك عهد االنتداب البريطاني حيث أخذت البلديات تتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين        

وقد شـهد قطـاع   ، تال ذلك عهد اإلدارة المصرية حيث كان هناك بلديتان وثالث مجالس قروية          
تم تـال ذلـك عهـد االحـتالل         ، كته في خدمة المجتمع   غزة تقهقر لدور الحكم المحلي ومشار     

 البلديات في قيادة المجتمع      دور قليصتوقد عملت على    ، اإلسرائيلي حيث كان هناك أربع بلديات     
المحلى، بل وعملت جاهدة على تحويل البلديات من مؤسسات تنموية إلـى مؤسسـات جبايـة،                

وتعـد فتـرة   ، كان نظير هذه الخـدمات    تشرف فقط علي تقديم الخدمات وجباية األموال من الس        
 ،2005، عبـد العـاطي  (. االحتالل اإلسرائيلي األسوأ في تاريخ الهيئات المحليـة الفلسـطينية     

   )6-5ص :  ص2004، وزارة الحكم المحلي (  )13-10ص :ص

وبعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تم تشكيل وزارة الحكم المحلي والتي عملت مباشـرة              
وزارة الحكـم  : ( لفراغات القانونية التي خلفها االحتالل اإلسرائيلي فأصدرت قانونيين     على سد ا  

  )المحلي

 .)م1996(لسنة ) 5(قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم  .1



 13

: وزارة الحكم المحلـي ص    (  )م1997لسنة  ) 1(قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم        .2
 )6:5ص 

والذي ينظم عمل البلدية من حيث إعداد ، )1999نيسان ( ،النظام المالي للهيئات المحلية  .3
 .ومدفوعات البلدية ومقبوضاتها، الموازنة

الذي ينظم عمل البلدية    ، )1999نيسان  (بشأن توريد المواد وتنفيذ األعمال       نظام   إصدار .4
  وكيفية إجراء   وقيدها وحفظها والتصرف بها    المشترياتابتياع اللوازم و  كيفية  في مجال   
 . واألمور األخرى المتعلقة بأشغال البلديةوالمقاوالتوالمزايدات لعطاءات وإرساء ا

وشهد قطاع الحكم   ، وتم بعد ذلك استحداث هيئات محلية جديدة وأيضا هيئات محلية قائمة           
 ويعتبر قطاع الحكم المحلي   ،  مرات 6المحلي توسعا كميا كبيرا، حيث تضاعف عدد البلديات         

فمن حيث أعداد الموظفين والعاملين في       ،ع بعد القطاع الحكومي    ثاني اكبر قطا   في قطاع غزة  
) 1789( مموظف منه) 3706( أنه يعمل فيه حوالي )1(  رقم جدول من نيالقطاع البلدي يتب

  مـن إجمـالي    %)48,2( تشغل بلدية غزة وحدها ما نسبته        حيث، في بلدية غزة لوحدها فقط    
وزارة الحكـم   (.2006 وذلك في العـام      موظفي قطاع الحكم المحلي في محافظات قطاع غزة       

   )2006، المحلي

 ما بين لألعوام عدد موظفي بلديات قطاع غزة )1(  جدول رقم
2002- 2006   

� ��د ا������� ا��

2002  3,483 
2003  3,556 

2004 3,646 

2005  3,673 

2006  3,706 

   .غزة،  وزارة الحكم المحلي،الدائرة المالية:المصدر

وتتميز إدارة ، ويشمل الجهاز الحكومي في فلسطين البلديات وهي ذات استقالل مالي وأداري        
البلديات كمؤسسات عامة عن بقية المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخـاص مـن حيـث                 

كالمرجعيـة  ، لة والمرجعيـة  ءت ومن حيث المسا   التشكيل ومن حيث مجال العمل واالختصاصا     
الشعبية أمـام المجتمـع     المرجعية   وزراة الحكم المحلي وغيرها من الوزارات و       :الرسمية مثل 

  .المحلي
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فالبلديات وحدات إدارية وخدمية وتنموية يشارك فيها المجتمع المحلي بإدارة شؤونه وتنمية            
الباقي معين من ِقبل السلطة الوطنية الفلسطينية       فقد تم انتخاب معظم أعضاء مجالسها و      ، موارده

 وحسب  ،)14 ص   ،1997،الهيئات المحلية قانون  ( حسب   وهي، وهو بإنتظار إجراء االنتخابات   
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي تحدد وظائفها وسـلطاتها بمقتضـى           "تعتبرمنه  ) 3(المادة  

حدد عدد أعضاؤه وفقاً لنظـام يصـدر عـن           يتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس ي      ،أحكام القانون 
الوزير ويصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخاباً حـراً ومباشـراً وفقـاً               

كما وتنتمي البلديات وتندرج تحت إطار التنظيمات التي ال تهدف إلى            ،"ألحكام قانون االنتخابات  
  .تحقيق األرباح

إال إن الواقع يبين أن وزارة الحكم المحلي        ، ستقالليةوعلى الرغم من أن البلديات تتمتع باال      
تتعامل وتمارس السياسة المركزية مع البلديات ففي الجانب المالي ال بد من موافقة الوزارة على               

يبـدو أن  ف، يـذها موازنة البلديات والبد من المصادقة عليها حتى تأخذ صفة الشرعية ويمكن تنف   
وال بد من معالجة ذلك مـن خـالل         ، أستقاللية شكلية وغير حقيقة   استقاللية البلديات المالية هي     

وذلك باالنطالق أساسا من مبدأ مـنح البلـديات         ، إجراء تحوالت جذرية في الوضع القائم حاليا      "
فاسـتقالل  ، االستقاللية المالية واتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية من ناحية فعلية لتحقيق ذلـك    

وبالتحديد على مدى قدرتها على التصرف المالي       ، قاللها المالي المؤسسات يعتمد أصال على أست    
 -أوال–اسـتطاعت   ، فان امتلكت البلديات الحرية في إتخاذ القرارات المالية       ، بحرية وقرار ذاتي  

 من تعزيز قدراتها على إدارة شؤونها       -ثانيا-وتمكنت  ، أن تصبح بحق مؤسسات تمثيلية للسكان     
ال للتركيز على أن تصبح فعالة في التعامل مـع رغبـات السـكان              باستقاللية تفتح أمامها المج   

   )65:64ص :ص ، 1992، الجرباوي ("المحلية

إذ أن " تفاوت واختالف في تعامل البلديات مع وزارة الحكم المحليجد الواقع العملي يوفي و
تمـارس  ما حدده القانون المحلـي، و كالبلديات الكبرى تتجاوز حدود صالحياتها واختصاصاتها   

نشاطاتها بعيدا عن تحكم وسيطرة وزارة الحكم المحلي، فيما أن الهيئـات المحليـة الصـغيرة                
  )25 ص، 2005 ،عبد العاطي(".تخضع بشكل كبير لوزارة الحكم المحلي

  :لبلديات قطاع غزةالواقع الراهن 

ة  محافظات حيث أن كل محافظ     5يتضمن  قطاع غزة    لمحافظات   إن التقسيم اإلداري الجديد   
موزعة علـى جميـع      بلدية   25 ويوجد في قطاع غزة حاليا       ، علي مجموعة من البلديات    شملت
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ويالحـظ أن معظـم      ، تقوم بتقديم خدماتها لجميع المواطنين في مناطقهـا         قطاع غزة  محافظات
 وكل الهيئات المحلية في قطاع غزة تنـدرج          من قطاع غزة   الجزء الجنوبي في  البلديات يتركز   

ولعل هذا يرجع إلى الكثافة السكانية العاليـة التـي          ، يات وال توجد مجالس قروية    تحت فئة البلد  
إذ أنه معدل الكثافة السكانية في القطاع يعتبر من أعلى المعـدالت فـي              ، يتميز بها قطاع غزة   

   .فئةبلديات التي تندرج تحت كل الواألربعة البلديات تصنيفات ) 2( جدول رقمويوضح  ،العالم

  حسب الفئةقطاع غزة تصنيف بلديات  )2( جدول رقم

 �� "D"ا���  "C"ا���  "B"ا���  "A"ا�

����ن ��ة �� أم ا�%$# ا��وا! ة �

� +ه��  (�ن !��)� ا�0/#ا.� ا�-#ارة �

 ا��ه#اء (�ا4� ا�%$�#ات ر12

�� وادي ��ة 64:�ن ا�69�#ة ا���67 8!#6

�< د!# ا�6=1?@ A%� ة#� وادي ا�:=-� 64:�ن ا�$/

 ا�0$ ر   ا�0/�زي  

  ا��Cري      

  ا�%$#      

  ا��Eآ�      

  .20/4/1998قرار وزير الحكم المحلي صائب عريقات بتاريخ : المصدر

، لحكم المحلي وزارة ا : (ر عدد السكان كالتالي   اييكما فصل وصنف القانون البلديات وفقا لمع      
2005(    

  . الفلسطينيةلمحافظاتل امركزالتي تعتبر وتشمل بلديات المدن ) A(بلدية  �
وكذلك البلديات ، وتشمل البلديات التي كانت قائمة قبل استالم السلطة لصالحيتها (B)  بلدية �

  . نسمة)15,000(المستحدثة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 
وأقـل مـن   ) 15,000(أكثـر مـن     مستحدثة التي يبلغ عددها     البلديات ال وتشمل  ) (Cبلدية   �

  .نسمة) 5,000(
 .  نسمة)5,000(البلديات التي يبلغ عدد سكانها دون ) D(بلدية  �
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  : ما يلي فيما يتعلق بالتصنيفات الممكن رصدهاالحظمن المو

يرة فأنـه   بينما البلديات الصغ  ،  توجد بها دوائر وأقسام مالية     "B" و   "A"أن البلديات المصنفة     �
 .المحاسبيةغالبا ما يوجد بها محاسب واحد يقوم بكافة األعمال 

الفئات المختلفـة  وال يقتصر هذا التفاوت على ، أن هناك تفاوتا كبيرا في عدد سكان البلديات  �
 يبلغ عدد سكان مدينة غزة مثال أكثر من ضعفي عدد سكان            إذ، بل يوجد داخل الفئة الواحدة    

على الرغم من أنها    ،  عدد سكان مدينة دير البلح     أضعاف أربعةمن  مدينة خان يونس وأكثر     
 ."A" وهي بلديات فئة جميعا تنتمي لفئة واحدة

 والمرافق  من حيث الحجم والنشاط والخدمات التي تقدمها      أن هناك تفاوت كبير بين البلديات        �
ـ فهناك بلديات تقوم بتأجير أو تلزيم سوق الخضار أو المسلخ       ، المتوفرة فيها   بينمـا أن ثال م

كما أن بلديات أخرى تقـوم      ، مسلخ بلدي على سبيل المثال     بلديات أخرى ال يوجد بها       هناك
ي حين أن   ف لها    التابع باإلنفاق مثال على مكتبة البلدية أو النادي الرياضي أو المركز الثقافي          

كمـا  ، الإضافة إلى تفاوتها من حيث حجم الموظفين والعم       ، ذلك ال يتوافر للبلديات األخرى    
 .يالحظ أن هناك تفاوتا بين البلديات من الناحية التنظيمية

وحول مالئمة التصنيف مع الخدمات المقدمة للمواطنين فيالحظ أنها ال تنعكس على الخدمات  �
 . يطبق إال في مجال رواتب رؤساء البلدياتالحتى اآلن و

 ،وقع البلدية م :انت كما يلي  وأيضا يتضح أن معايير التصنيف التي ُأتبعت لتقسيم البلديات ك          �
  .عدد السكانوتاريخ نشأتها أو 

  . من محافظات قطاع غزةعدد البلديات التي تشملها كل محافظة )3( رقم جدول  يوضحو

  ة الخمسة قطاع غزعلى محافظاتقطاع غزة بلديات توزيع  )3( جدول رقم

���

ت ا����������� ��د ا��� ا��
 ا���

 أم النصر، جباليا، بيت الهيا، بيت حانون 4 شمال غزة

  غزةيواد، ءالزهرا، المغراقة، غزة 4 غزة

 رالمصد، وادي السلقا، الزوايدة، دير البلح، المغازي، البريج، النصيرات 7 دير البلح

 الفخاري، القرارة، خزاعة، ان الكبيرةعبس، بني سهيال، خان يونس 7 خان يونس

 الشوكة، النصر، رفح 3 رفح

   �= !�25 ا��0G0ع

��: ا�0$ ر=I0ت ا����?=� A%�J:=  .ا+�IKد ا�
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كما  ، أعضاء المجالس البلدية من بلدية ألخرى وذلك حسب تصنيف البلدية           عدد كما ويختلف 
  :  وهكذا كاآلتي 1997لسنة ) 1( رقم قانونالورد في 
  عضو A 15لدية ب •
   عضوB  13 بلدية •
  عضوC 11بلدية  •
  عضو D 9بلدية  •

  :وظائف وصالحيات البلدية

 مـن قـانون     15 المادة رقم حددت   كثيرة ومتنوعة وقد      خدمات  في قطاع غزة   تقدم البلديات 
 وتتصف وظائف وصالحيات البلديـة      ،المختلفة مهام الهيئة المحلية     1997الهيئات المحلية لعام    

منها على سبيل المثال ال الحصر مجموعة من المهام ، ال ذات طابع عام أو منفعة عامةبأنها أعم
   : يليتشمل مجموعة واسعة من الخدمات في هايمكن تلخيص

 )تخطيط وتنظيم وتسمية وترقيم(التخطيط والتنظيم  •
 )الطرق واألرصفة ،مرافق عامة(تهيئة وتجهيز البنية التحتية  •
 ) ثقافيةوأنشطة حدائق(اعية الخدمات الثقافية واالجتم •
 ) الغذاء والمحالت والمصانع والحرف والمساكنمراقبة(الرقابة الصحية  •
 )اإلعالنات ، المالعب ، الباعة ، األسواقالمطاعم ، (الحفاظ على النظام واآلداب العامة  •
 )جمع النفايات والحفاظ على السالمة العامة(البيئة والسالمة العامة  •
وفقاً للخطة التي  الطرق والميادين العامة وتوسيعها وتعبيدها وصيانتها وذلكإنشاء الشوارع و •

  . يتم إعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة

  . الشوارع والطرق والميادين العامة واألسواق وصيانتها بالتنسيق مع الجهات المختصة إنارة •

لتصـريف ميـاه    لالزمـة العامة وعمل التدابير اوالصرف الصحي المجاري شبكات إنشاء  •
 .األمطار
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  مالية البلديات في قطاع غزة
  مقدمة

مجموعة الظواهر والقواعد المتعلقة بـاإليرادات       " للبلديات هي عبارة عن    المالية المحلية أن  
لمـوارد الماليـة ذات مرونـة       أن ا : والنفقات والتي تخص الهيئات المحلية ولها ميزات منهـا          

احـد  تعتبـر  "كما إنها في نفس الوقت ، )17ص ، 2001،الشيخلي(" ، وذات طابع محلي محدودة
ولعل أهم هـدف    ، اعد المنظمة لإليرادات والنفقات   فروع المالية العامة، نظرا ألنها تتضمن القو      

تنظيم حركة األموال الالزمة لتحقيق أهداف الوحدات "من أهداف اإلدارة المحلية في البلديات هو 
مثل هذه الوظائف في تحقيق قدر من التخطيط المالي الجيـد والرقابـة   وتت، المحلية بكفاءة عالية  

، 2001، عبد الحميـد " (المالية الجيدة للتأكد من تحقيق األهداف المخططة الموضوعة أو تنفيذها       
 محددة حسـب القـانون يـتم        ة في البلديات  يقواعد وأصول محاسب  وهناك  ، )25:26ص  : ص

الرقابـة  :  األجهزة والهيئات المختلفة الداخلية مثـل      قابةتخضع لر  يفه، األموالبموجبها إدارة   
 في السلطة الوطنيـة     والتدقيق الداخلي والخارجية مثل وزارة الحكم المحلي وهيئة الرقابة العامة         

  ).1997،  الهيئات المحليةنقانو(من ) 35(وذلك حسب المادة رقم ، الفلسطينية

تستوفيها البلدية مباشرة   ائب والعوائد التي    تتكون مالية بلديات قطاع غزة من الرسوم والضر       
المسـاعدات  و، أو الحواالت الواردة من السلطة المركزية     ، وإيرادات أمالك البلدية  ، من المكلفين 

مقابلـة  وعنـد   ، فاق عليهـا  ن واإل تقوم البلديات بأداء خدماتها لمواطنيها    من أجل أن    ، والقروض
المالية فإن لكل بلدية من بلديات قطـاع    فمن الناحية،شكل موازنة البلدياتاإليرادات بالنفقات تُ

 الداخلي بها أوجه الصرف قأجهزة التدقيغزة موازنتهـا المستقلة التي تعد داخل البلدية وتراقب 
  .المختلفة وفقاً للوائح المالية للبلديات

   :مالمح النظام المالي الفلسطيني

ـ ، معينةيتصف النظام المالي الفلسطيني بشكل عام بمالمح         عكس علـى  نوهذه المالمح ت
من مالمـح النظـام     و، فهي مشمولة ضمن وحدات القطاع العام     ، النظام المالي في البلديات   

 ،حلـس  (:المالي الفلسطيني والذي ينظم الشئون المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ما يلـي           
  )10 ص ،1999

 . والدوائر الحكوميةتإلزامية تطبيقه في جميع الوزارا .1
 .حديد الواجبات العامة التي يجب أن يلتزم بها الموظف المالي في الدوائر الحكوميةت .2
 .تحديد اإليرادات وإجراءات قبضها وتحصيلها .3
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 .تحديد النفقات وإجراءات صرفها .4
 .تحديد أنواع وأشكال المستندات والسجالت المحاسبية الواجب استخدامها .5
ا على طباعة المستندات والسـجالت وكافـة        يعطي النظام المالي الفلسطيني أشرافا مركزي      .6

 .األقسام المالية
وتنسيق عملهـا مـع الرقابـة       ، تنظيم الرقابة المالية الداخلية والتي تقوم بها وزارة المالية         .7

  .الخارجية والتي تقوم بها هيئة الرقابة العامة الفلسطينية

  : قطاع غزةالمحاسبة الحكومية في بلديات

على ،  التطرق إلى المحاسبة الحكومية    فأنه ضمنا يتم  لبلديات  المحاسبة في ا  تناول  عند  
 تشمل الوحـدات الحكوميـة المركزيـة        فلسطين وحدات الجهاز الحكومي في      أعتبار أن 

 المحليـة والنظـام     اإلدارة ووحـدات    واإلداريوالمؤسسات العامة ذات االستقالل المالي      
المحاسـبة   إن" حاسـبة الحكوميـة    وال تختلف المحاسبة في البلديات عنها في الم        ،المالي

الحكومية تتكون من الموازنة العامة للدولة والحسابات الحكومية ونظام الرقابة على المال            
وهي تتفاعل معاً من اجل تحقيـق غـرض المحاسـبة           ،  الرقابة المالية الحكومية   أوالعام  

محاسبية خاصة لها معايير المحاسبة الحكومية و، )2006، احمرو(كما ذكر ذلك  "الحكومية
فالتنظيمات التي ال تنتمي إلى قطاع األعمال "التي تختلف عن معايير المحاسبة المالية وبها 

إضافة ، ال تهدف إلى تحقيق األرباح كما وتستخدم األساس النقدي في إثبات عملياتها المالية
 إلى أنه يخضع لمبادئ ومعايير محاسبية تختلف عن تلك المطبقة فـي تنظيمـات قطـاع               

حيث أن المحاسبة في الوحدات الحكومية تكون وفقا للمعـايير التـي أصـدرها        ، األعمال
  )2ص  ،2002، جربوع(".2001ر المحاسبة الحكومية عام مجلس معايي

 فحرية التصرف المالي    ،واضحافي المحاسبة الحكومية    التشريعات الفلسطينية   أثر   إنويبدو  
ص القـوانين واألنظمـة والتعليمـات الصـادرة          هي مقيدة ومحكومة بنصو    وإنماليست مطلقة   

وخاصة النظام المحاسـبي بهـذه      ، األمر الذي يعني تأثر المحاسبة الحكومية ونظمها      ، بموجبها
والتي ال يجوز مخالفتها حتى لو تعارضـت مـع المبـادئ المحاسـبية المقبولـة                ، التشريعات

   )10ص ، 1999، حلس(.والمتعارف عليها

، والبسـاطة ، الرتابة"لتي تتميز بها المحاسبة الحكومية في البلديات       ا  والخصائص فمن الصفات 
وتتعلق بتسجيل اإليرادات وإنفاقها على أسس تقليدية وتتشابه بشكل عام البلـديات فـي تطبيقهـا                

وذلك ال ينفي أن المحاسبة في بعض البلـديات         ، )42ص  ، 2003، احمرو( ."للمحاسبة الحكومية 
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ن يونس تتصف بالتعقيد واالتساع نظرا للزيادة الهائلة في عدد وحجـم            الكبرى مثل بلدية غزة وخا    
  . فيهاة وأثر ذلك على المحاسبة الحكوميوتنوع الخدمات التي تقدمها، المشاريع التي تنفذها البلديات

أركان النظام المحاسبي والمتمثلة في المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية         ويالحظ أن   
 ويرجـع   ، قطاع غزة هي واحدة    جميع بلديات  في   والتقارير المالية حسابات  ودليل أو فهرس ال   

  . للمواطنينوالمتمثل في تقديم الخدماتالرئيسي من حيث الهدف بين البلديات  التشابهذلك إلى 

  :مسئولية البلديات حول المعلومات المحاسبية لإليرادات والنفقات

) 50(رقم  المادة  في   و )1999 ،لهيئات المحلية ي ل النظام المال (حسب     تقع على إدارة البلديات     
ومصادرها وكـذلك أوجـه     المختلفة  المالية  مسئولية تقديم معلومات محاسبية حول الموارد       منه  

المعايير الدولية لمحاسبة   (المعلومات حسب   هذه   تفاصيلويمكن إيضاح   كما  ، إنفاق هذه الموارد  
  :  وذلك كما يلي)14ص ، 2002، القطاع العام

 .قديم معلومات عن مصادر وتوزيع واستخدامات الموارد الماليةت .1
  .تقديم معلومات حول كيفية تمويل المؤسسة وأنشطتها وإلغاء متطلباتها النقدية .2
تقديم معلومات تعتبر مفيدة في تقييم قدرة المؤسسة على تمويـل أنشـطتها وتسـديد                .3

  .مطلوباتها والتزاماتها
  .ة والتغيرات الطارئة عليهاتقديم معلومات عن الحالة المالي .4
تقديم معلومات كلية مفيدة في تقييم أداء المؤسسة على شكل تكلفـة الخدمـة الكفـاءة               .5

 .واإلنجازات

  :العامالقطاع  التي يجب اإلفصاح عنها وفقاً لمعايير محاسبة المحاسبيةقوائم  الطبيعة

الدولية لمحاسبة القطـاع    لتي يتم اإلفصاح عنها حسب المعيار األول من المعايير          قوائم ا ال
العام والموسوم بمعيار عرض القوائم المالية في مجموعة كاملة األجزاء من القوائم المالية تتمثل             

  ):15ص ، 2002، االتحاد الدولي للمحاسبين( :في

  .وتشير إلى الميزانية العمومية أو قائمة الموجودات والمطلوبات.قائمة المركز المالي .1
  وتشير إلى قائمة اإليرادات والمصروفات.يقائمة األداء المال .2
  .حقوق الملكية/ قائمة التغير في صافي الموجودات .3
 .قائمة التدفق النقدي .4
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القوائم المالية المستخدمين بمعلومات عن موارد المؤسسة والتزاماتها في تاريخ اإلقرار           تزود  
ة للمستخدمين لتقييم قـدرة     ديهذه المعلومات مف  ،المالي وتدفق الموارد بين تاريخي اإلقرار المالي      

ومستوى الموارد التـي    ، المؤسسة على االستمرار في تقديم السلع والخدمات على مستوى معين         
 . بتعهداتها بتقديم الخدماتاإليفاءتحتاجها المؤسسة في المستقبل حتى تستطيع 

المركـز  ويالحظ أن القوانين واألنظمة المالية قد تطرقت إلى القائمة األولى وهي قائمـة              
بينما نجد أن البلديات ال تعد قائمة التغير فـي صـافي            ، المالي والثانية وهي قائمة األداء المالي     

 .ولعل ذلك يرجع لعدم ذكر وتناول القوانين واللوائح لها، الموجودات أو قائمة التدفق النقدي

 :ة للبلدياتلقوائم الماليالتي يجب أن تتصف به االخصائص النوعية 

تحادات والمنظمات المحاسبية المهنية الدوليـة الرئيسـية فـي العـالم بمعـايير              أهتمت اال 
ومن بـين  ، وخصائص ومميزات ومواصفات المعلومات المحاسبية وأجرت عدة دراسات حولها       

  :هذه المنظمات

 AICPAالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين  �

  . AAAالجمعية األمريكية للمحاسبة  �
 .SECدل األوراق المالية تباعلى  األشراف لجنة �

المعـايير   (من المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العـام      ) 1( تطرق المعيار الدولي رقم      كما
) 2( الملحق رقم في" الماليةعرض القوائم    "والموسوم ب ، )2002، الدولية لمحاسبة القطاع العام   

  .الماليةومات التي توفرها القوائم المميزات النوعية للقوائم المالية والتي يجب أن تتميز بها المعل

الخصائص الرئيسية التي يجب أن تتسم بها المعلومـات         "ويقصد بمعايير وجودة المعلومات     
 كمـا أن هـذه    ،لكافة األطراف التي تستخدم تلك المعلومات     ) المنفعة(المحاسبية ذات النفع العام     

ـ    الخصائص سوف تكون ذات فائدة كبيرة لكل من المسئ          ."داد التقـارير الماليـة    ولين عـن إع
  )14ص ، 2002، جربوع(

 هناك أربعـة خصـائص ومواصـفات رئيسـية          IFACوحسب االتحاد الدولي للمحاسبين     
، القابلية للفهـم  :وأساسية تجعل من المعلومات المقدمة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين وهي       

، المادية :ص فرعية وثانوية أخرى وهي    إضافة إلى خصائ  ، الموثوقية والقابلية للمقارنة  ، المالئمة
المعايير الدوليـة لمحاسـبة     .( االكتمال، التعقل، الحيادية، الجوهر فوق الشكل  ،  الصادق لالتمثي

  .)43:44ص : ص ،2002، القطاع العام
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  يات قطاع غزةلبلدالمالية يرادات اإل :أوال

 أهمية خاصـة    ، البلدية ساب خزينة وم بجبايتها لح   والتي تق  رد المالية الذاتية للبلدية    الموا تمثل
يؤدي بدورة إلى المساهمة    مما  و، كون توافرها يساعد على تخطيط وتنفيذ المشروعات المختلفة       

من أهـم هـذه     و ،على إيراداتها من مصادر متنوعة ومختلفة     تحصل   وهي   ، المحلية ةفي التنمي 
 تحديـد أنواعهـا وقيمتهـا       وتعتمد البلديات في  ، الرسوم والعوائد ،  الضرائب المختلفة  :المصادر

ال الذاتيـة    ويالحظ أن اإليرادات     ،واللوائح تحصيلها على نصوص القوانين والتشريعات       قوطر
وزيادة نفقاتها الناجم عن تكفي لتغطية نفقات البلديات المختلفة والتي ازدادت بسرعة نتيجة لكثرة 

  .لموازنات الخاصة بالبلديات نتج عنه عجز شبه دائم في اامم، في المجاالت المختلفةالتوسع 

 مهامها تجاه ألداءويختلف الوضع المالي لبلديات قطاع غزة ومدي كفاية مواردها المالية 
فكثير من البلديات تعاني من عجز ويظهر ذلك جليا في البلديات الكبيرة أكثر منه في  ، مواطنيها

وتنوع وحجم ،  التي تنفذها تنوع المشاريع المختلفةإليولعل ذلك يرجع ، البلديات الصغيرة
  .االخدمات التي تقدمه

 والمستخدمة في تمويـل نشـاطاتها        في بلديات قطاع غزة    )الموارد (قسم اإليرادات العامة  نت
 ،خارجيةال تيرادااإل و  أو الذاتية   وهما اإليرادات المحلية   :يني إلى قسمين رئيس   الخدمية المتنوعة 

  : كما يلي اإليراداته تتفرع منه عدة أنواع أخرى من وكل نوع من أنواع اإليرادات الرئيسة هذ

   : وتشملالموارد الذاتية �

o اإليرادات الضريبية. 
o اإليرادات غير الضريبية. 

 : وتشملالموارد الخارجية �

o الحكوميةاإلعانات  

o القروض 

o المنح المالية  
  :التفصيل كما يليب رد اإليراداتوامورد من موسيتم تناول كل 

  : وأنواعها)محليةال( الذاتية تاإليرادا: أوال

في البلديات بأنها  الذاتية وتمتاز اإليرادات، وهي التي يتم تحصيلها ذاتيا بواسطة البلدية
 وآلية تحصيلها بالطرق ،أنواعهاالعديد من اإليرادات وحدد  القانون أوردفقد ، إيرادات سيادية
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أن البلديات  إال، )1997، ات المحليةالهيئ نقانو(من ) 28(و) 27(المختلفة كما في المادة رقم
، عانت باستمرار أيضا جراء القيود القانونية المكبلة لقدراتها على تعزيز استقالليتها المالية"

من قدرة البلديات على التصرف بإستقاللية في ، فالقوانين المرعية تحد إلى درجة شبة كاملة
ئب والرسوم المذكورة نصا في هذه فعدا أنواع الضرا، مسألة فرض الضرائب على السكان

ال يسمح للمجلس البلدي بإقرار جباية أية ضريبة خاصة  التي تحدد أيضا كيفية جبايتها، القوانين
فمثل هذا اإلجراء يبقى منوطا بموافقة السلطة ، يفرضها وفقا للحاجة على سكان المدينة

  )29ص ، 1992، لجرباويا(".ويتحدد في األساس وفقا إلعتباراتها وشروطها، المركزية

مثل اإليرادات التي   ،  اإليرادات في البلديات بشكل عام حسب مصدرها       ويتم تبويب وتصنيف  
 : التقسـيم اإلداري مثـل   وفي نفس الوقت تبـوب حسـب   مصدرها الضرائب أو الرسوم   يكون  

 إلـى    تقسـم  واألبـواب  أبوابوتقسم اإليرادات إلى    ، اإليرادات الواردة من دائرة أو قسم المياة      
ويتم االعتماد في    ،فصول وكل فصل يحتوي على مجموعة من البنود والتي تختص بإيراد معين           

وقد ، بإتباعهزم البلديات   تتقسيم اإليرادات على النموذج الوارد من وزارة الحكم المحلي والذي تل          
ـ ) 22(مصادر دخل البلديات في نـص المـادة     )1997، الهيئات المحلية قانون  (حدد   ة والمتعلق

  : من تتكونإيرادات الهيئة المحلية باإليرادات فنصت على إن

   .الضرائب والرسوم واألموال المفروضة أو المتأتية بمقتضى أحكام القانون. أ
  . التبرعات والهبات والمساعدات التي يوافق عليها المجلس. ب

  :وتتضمن اإليرادات المحلية اإليرادات التالية

  :وتشمل الضرائب التالية، تعتبر من أهم الموارد المالية للبلدياتاإليرادات الضريبية والتي  .1

 .ضريبة األمالك  - أ
 ضريبة المباني  - ب

 ضريبة األراضي الزراعية  - ت

  ضريبة الحرف والمهن  - ث
  :اإليرادات غير الضريبية وتشمل اإليرادات التالية .2

 :مثلمختلفة وتشمل عدة أنواع الرسوم   - أ
 :مثل المختلفة  رسوم األسواق �

o الباج(الحيواناتق رسوم سو(. 
o رسوم سوق الخضار. 
o رسوم سوق السمك. 
o رسوم البسطات.
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 رسوم رخص الكارات والدراجات �

 .رسوم اشتراك المياة  �
 رسوم رخص البناء والتنظيم �

 .رسوم الحرف والصناعات �
 .رسوم الذبحية في المسلخ �
 .رسوم جمع وترحيل والتخلص من النفايات الصلبة �

 الرخص  - ب

  .لمخازن المحالت واإيجارات  - ت
  .ثمن العطاءات والمناقصات  - ث
الجزاءات التأديبية  ،  مثل غرامات المحاكم ورسوم الروضة     إيرادات مختلفة ومتنوعة    - ج

 .المفروضة على الموظفين

إلى أكثر مـن   قطاع غزة  بلديات فيتطور إيراد قطاع الحكم المحلي) 4( رقم جدولويبين 
  : الجدول التالي كما هو موضح في2006ليون دوالر في العام م 35

  ألعوام بلديات قطاع غزة ل)الذاتية والمساعدات الحكومية(إيرادات) 4( جدول رقم
2003 - 2006  

ا���%   $ NIS ا��Mم  

2003 137,323,211 31,935,630 0 

2004 170,255,073 39,594,203 24.0% 

2005 150,861,524 35,084,075 -11.4% 

2006 153,081,029 35,600,239 1.5% 

  . غزة،وزارة الحكم المحلي،  الدائرة المالية:المصدر

 ةاألوضاع األقتصـادية والسياسـي     في اإليرادات بالزيادة والنقص إلى       مكن تفسير التذبذب  ي
ه على الدخل مما ينعكس سـلبا        التي يتعرض لها قطاع غزة والذي يؤثر بدور        واإلغالق العامة

  .على إيراد البلديات

  :اإليرادات الخارجية:ثانيا

المنح والهبات المالية والقروض والمساعدات من الحكومة        :تشملاإليرادات الخارجية للبلدية    
  :ما يليويمكن إيضاحها كالمركزية 
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  :القروض .1

ية النفقات وعـدم تـوفر      تلجأ البلدية إلى اإلقتراض في حالة عدم كفاية اإليرادات لتغط         
إلى اإلقتراض هما بلديـة غـزة       قطاع غزة لجوءا    ويالحظ أن أكثر بلديات     ، السيولة الكافية 

وال شك أن اإلقتراض يشكل عبئا على البلدية والمتمثل في الفائدة إضـافة             ،  خان يونس  وبلدية
  .إلى أصل القرض

 الهيئات المحلية الفلسـطينية     بشأن) 1997(لسنة  ) 1( رقم   قانون الهيئات المحلية   أجازوقد  
ولكن يجب على البلدية أخذ موافقة ومصادقة وزير الحكم        ، منه للبلدية االقتراض  ) 21 (ي المادة ف

 وغالبا ما تكون موافقة الوزير على القرض مشروطة بأن يكـون القـرض              ،المحلي على ذلك  
جلها القرض وكيفيـة    نفق من أ  ية وتحديد الغاية التي س     ضرورية وطارئ  لمواجهة أمور ضروريا  

 ويالحظ أن ضـرورة موافقـة       ، المركزية  م القرض بكفالة السلطة   وأن يت ، السداد ومدة القرض  
 )2003، مكي( البلدية المالي إذ أن      يةستقاللتقليص إل وزير الحكم المحلي على االقتراض يعتبر       

ئات وتحرمها من   صالحيات الوزير في هذا المجال للدرجة التي تكبل فيها هذه الهي          أتساع  "يرى  
وهو شرط ضروري لتحقيق االستقاللية الفعلية لمستوى السـلطة         ، إمكانية استقالل القرار المالي   
  ".المحلية عن السلطة المركزية

  :المنح المالية .2

ويالحظ أن المنح التي تحصل عليها البلديات من الدول المانحة المختلفة تعتبر من مصـادر               
 الطـرق  إنشـاء  : في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية مثـل الدخل الرئيسية للبلديات وخاصة  

 فـي طريقـة      يتحكمون المانحونن  أ" ومن مآخذ وعيوب هذه المنح       ،وشبكات الصرف الصحي  
وطبيعة االستفادة دون اعتبار أولويات الهيئة المحلية والمجتمع المحلي، ويبرز الضعف حسـب             

لمستفيدين، عدم إعطاء الدعم الكـافي لتقويـة        عدم إعطاء دور فاعل ل    : تقرير البنك الدولي في   
القدرات الذاتية للهيئات المحلية، ولم ينسق المانحون جهودهم وتركزت المنح في مجـال البنيـة     

  . )2006، الهيئة العامة لإلستعالمات( ."التحتية على حساب القطاع االجتماعي

ولـذا ال يمكـن   ، سياسـية وفقا العتبارات ، ب مصادر التمويل الخارجية   ذويالحظ أيضا تذب  
   )47ص ، 1992 ،الجرباوي (.اعتبار أنها تشكل مصدرا موثوقا ومستمرا لمداخيل البلديات

  :المساعدات من الحكومة المركزية .3

 حسب المادة   معينةمثل دعم حكومي في شكل مبلغ مقطوع مبنى وفق أسس ومعايير            وهي ت 
  :وضيحها كالتالييمكن ت) 1997، قانون الهيئات المحلية(من ) 26 (قمر
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  .عدد السكان .1
  .يةاإلقتصاداألهمية  .2
  .األهمية التاريخية والسياحية .3
  .احتياجات السكان .4

  .المساحة .5
  .األهمية اإلستراتيجية والسياسية .6
  .المخطط الهيكلي .7
  .األهمية العلمية .8

ية وامتناع كثير من المواطنين     اإلقتصادوفي الفترة األخيرة وخاصة في ظل سوء األوضاع         
أزداد إعتماد البلديات على ما تقدمة الحكومة       ،  األموال المستحقة عليهم لصالح البلديات     عن دفع 
 إعتماد البلديات على السلطة المركزية فـي دعـم          ةأن زياد و، لدعم موازنتها من أموال   للبلديات  

) 47ص، 1992، الجرباوي(وقد أيد  ،تركيبتهاموازنتها الجارية قد أثر على موارد البلدية وعلى 
إن كان بصورة مباشـرة عـن   ،  جزء كبير من الموارد بالسلطة المركزية   إرتباطأن  "ذلك بقوله   

أو بصورة غير مباشرة عن طريق الجباية المركزيـة وتحديـد           ، طريق منح القروض والهبات   
قلص إلى درجة كبيرة تحكم البلديات فـي مواردهـا          ، النسب المخصصة لكل بلدية من البلديات     

   ".السلطة المركزيةووضعها تحت رحمة 

  :ومن خالل مالحظة مكونات إيرادات البلديات يتبين

نص المواد المتعلقة بالضرائب والرسوم جعلها مقصورة على ضريبة البناء واألراضي كما             �
ورسوم وغرامات  ) 24( ورسوم الداللة كما في المادة رقم        ، من القانون  )23(في المادة رقم    

 ).قانون الهيئات المحلية( من )25 (النقل على الطرق كما في المادة

 :تنقسم الضرائب المحلية في بلديات قطاع غزة بحسب الجهة التي تقوم بالجباية إلى نوعين �

o ضرائب ورسوم يتم جبايتها بشكل مباشر من قبل الهيئات المحلية نفسها. 
o             ت وضرائب يتم جبايتها من قبل السلطة المركزية ممثلة بوزارة المالية لحساب الهيئـا

مقابل هذه الجباية تخصم الحكومة المركزية نسبة مئوية        ،  ضريبة األمالك  :المحلية مثل 
على الهيئات التي جبيت منها ويوزع      % 50فيتم توزيع نسبة ال تقل عن       "، مقابل نفقاتها 

رقم  المادة    حسب "الباقي بالنسب التي يقرها مجلس الوزراء في ضوء اعتبارات معينة         
 .)ئات المحليةقانون الهي(من ) 26(

يالحظ أن النسب المخصصة للهيئات المحلية من واردات الضرائب التي تجبيهـا السـلطة               �
حيث أن السلطة المركزية استقطبت لنفسها الجزء األكبر من الـواردات           ، المركزية محدودة 

، بينما أبقت جزءا صغيرا للهيئات المحلية توزع بالنسبة التي تقررهـا السـلطة المركزيـة              
  ).25 ص، 2005، عبد العاطي() 26ة الماد(



 27

 ) 1997،المحلية الهيئات قانون (أن من الرغم على هأن المالية بالشئون يتعلق فيما ويالحظ �
 الوظائف من وظيفة بأية لقيامل أنظمة ضع ومن تمكنه الهيئة  لمجلس صالحيات أعطى قد

وفـق   المحلـي  مالحك بوزير ممثلة المركزية السلطة موافقة اشتراط مع واالختصاصات
 )المحليـة  الهيئة بأموال بالتصرف المتعلقة( )20(رقم  المادةإال إن  ،)15( رقم المادة

 من قيدت كما ،ةالمنقول غير المحلية الهيئة أموال تسجيل على الوزير موافقة تاشترط
 .والتأجير الرهن مجال في المجلس صالحيات

أن ) 2006، وزارة الحكـم المحلـي    (من التقارير المالية لبلـديات قطـاع غـزة          ويالحظ   �
 إعتمادوزيادة  ، المساعدات الحكومية تمثل نسبة كبيرة من مصادر الموارد المحلية للبلديات         

 . بشكل كبيرالبلديات على هذه المساعدات

فهنـاك  ، أن هناك تفاوت كبير بين البلديات من حيث حجم وتنوع اإليرادات التـي تجبيهـا               �
 سوق الخضار أو المسلخ مثال بينما أن هناك بلديات أخـرى ال             بلديات تقوم بتأجير أو تلزيم    

 .يوجد بها مسلخ بلدي على سبيل المثال

ما سبق ذكره مـن مالحظـات       إلى  ) 2006، مركز المعلومات الوطني  (ويمكن أضافه مالحظة    
 :وهي أنه

تتفاوت قدرات هيئات الحكم المحلي من حيث وجودها ونجاعة خـدماتها وقـدراتها علـى              " �
ويل بناء على الوصول إلى مركز صنع القرار حسب نفوذ رؤسائها، ويتباين االرتبـاط              التم

  ".بالوزارة حسب نفوذ رئيس وأعضاء الهيئة واحتياجها للوزارة مادياً وعالقاتها مع المانحين

  : قطاع غزةأساليب وطرق تقدير اإليرادات في بلديات

تفرغ ، رحات الخاصة بتقديرات اإليرادات   تقوم كل بلدية من بلديات قطاع غزة بإعداد المقت        
 مـن ) 6(وذلك حسب المـادة رقـم         من وزارة الحكم المحلي    افي جداول تفصيلية يتم استالمه    

وتتبع في إعداد تقديرات اإليـرادات طريقـة التقـدير          ، )3ص   ،لهيئات المحلية النظام المالي ل  (
 تُعد عنها الموازنة مـع مراعـاة        وذلك على أساس اإليرادات المتوقعة في السنة التي       ، المباشر

وفـي نفـس    ، ن تؤثر على تحصيل اإليرادات      أالظروف المختلفة والمحيطة والتي من الممكن       
  :الوقت يتم االسترشاد بالعناصر التالية

  .دات للسنة األخيرةتحصيالت اإليرا �
  .تحصيالت األشهر التسعة الماضية من السنة الجارية �
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إلى جانب أنها قد ، تبعد التقدير الشخصي ألفراد السلطة التنفيذيةوتتميز هذه الطريقة بأنها تس"
  )61ص  ، 1986 ،كمـال ( "تؤدي إلى تحقيق فائض بالموازنة في حالة حدوث توسع في النشاط          

وعلى الرغم من ذلك فإن وزارة الحكم المحلي لها الحق في تعديل التقديرات حسب األوضـاع                
  .ةتراها مناسبالتي 
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  : في بلديات قطاع غزةةلمحلييرادات امشاكل اإلواقع و

الناتجة عن  الذاتية  المحلية  المالية  يرادات  تعاني معظم البلديات في قطاع غزة من ضعف اإل        
 ومن أهم المشاكل التي تعاني منها البلديات فيمـا يتعلـق            ،التحصيل من موارد الجباية المختلفة    

  :بالموارد المالية ما يلي

 لصالح  عليهماطنين المكلفين وعدم تسديد المبالغ المستحقةمن قبل المو والتهربالغش  )1(
وارتفاع نسبة البطالة ، ياإلقتصاد سوء الوضع :ويرجع ذلك ألسباب عديدة منها، البلديات

والفقر إضافة إلى نظرة أفراد المجتمع إلى وجود البلديات فقط لتأدية وتقديم الخدمات 
وكذلك عدم ،  بتأدية المستحقات المالية للبلدياتوفي المقابل ال يقوم المواطنين، للمواطنين

 .ثقة المجتمع في البلديات لشعوره بتقصيرها تجاهه

 ومخالفات وضرائب ورسوم عوائد من البلديةب المتعلقة لألموال ضعف تحصيل الجباية )2(
 األدوات وضعف ،للخدمات تقديمها مستوى وعلى أداءها على سلبياً ذلك وانعكاس
 .للتحصيل القانونية

 وقصور عجز إلى بدوره يؤدي والذي ،القطاع بلديات معظم موازناتل الدائم شبة العجز )3(
 الخطط إرباك إلى بدوره يؤدي والذي مواطنيها تجاة الخدمات بتأدية القيام عن البلديات

 .المختلفة والبرامج والمشاريع

والتي ، نتماءحسب العالقات واالمن دفع الرسوم والعوائد والتي تُمنح كثرة اإلعفاءات  )4(
 . العامتعتبر إهدار للمال

خدمة : في كثير من المجاالت مثل، لفة يوما بعد يومتتقليص صالحيات البلديات المخ )5(
 لمحافظات  الكهرباء توزيعالكهرباء فقد تم سحب تقديمها من البلديات بعد تأسيس شركة

 تشكيل مصلحة كما ويجري العمل حاليا على، )107ص ،2000 ،الوقائع الفلسطينية( غزة
 . إلى الشركةهويتوقع قريبا أن تنتقل الميا،  الساحلهميا

 عدم المقابل فيو ،المختلفة المجاالت على اإلنفاق بجانب البلديات في المسئولين أهتمام )6(
 حالة في تعيش البلديات معظم جعل مما ،اإليرادات جانب تفعيل على والتركيز األهتمام

  .دائم شبة عجز

البنية التحتية في البلديات يحتاج إلى موارد مالية أكبر بكثير مما توفره تمويل مشاريع  )7(
 تمويلها من عوأن البلديات في ظل الوضع الراهن ال تستطي، الدول المانحة المختلفة

 . صرف رواتب موظفيهاعفهي بالكاد تستطي، موازنتها الذاتية
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 يضعف مما الحكومية، والمؤسسات البلديات بين الخدمات بموضوع الصالحيات تداخل )8(
 .المسؤولية ومستوى الخدمة مستوى

اجتياح االحتالل اإلسرائيلي المتكرر لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وما يرافقه من  )9(
  .تدمير للبنية التحتية

 .الحكوميةزيادة االعتماد على المساعدات واإلعانات  )10(
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  ات قطاع غزةبلديفي النفقات :ثانيا

قدر من  فأنها تقوم بإنفاق    ، قيامها بأداء الخدمات المختلفة خدمة لمواطنيها       في سبيل  البلديةإن  
  كخدمة النظافة   البلديات لم تعد تتوقف عند حد توفير الخدمات التقليدية        خدمات وأنشطة    ف ،النفقات

 الخدمات  : مثل  األخرى اإلضافيةواألنشطة  الخدمات  تقديم  بل تجاوزتها إلي    ، والصرف الصحي 
ـ        و ،لرياضيةالثقافية وا   والنشـاطات   أداء الخـدمات  أن التوسع والتطور الكبير في قيام البلدية ب

 القـوانين    نصـوص   بموجـب  تُصرفوالتي   ،قهاانفاألموال التي يتم إ   المختلفة أدى إلى زيادة     
لمواجهـة االلتزامـات    نفـاق   عمليـات اإل  منظمة ل الو المختلفة    والتعليمات واللوائح والتشريعات 

ي الـدوائر   وال يجوز للموظفين العاملين ف     ،من خالل نماذج سندات الصرف    تتم   التيو، ختلفةالم
حتى ولو جاءت هذه النصوص متعارضة مع المبادئ المحاسبية "والشئون المالية مخالفة القوانين 

ومن يخالف نص القانون من الموظفين      ) 19 ص   ،1998 ،حجازي(". المقبولة والمتعارف عليها  
  .لجزاءات المنصوص عليها في القانونفأنه يقع تحت طائلة ا

في موازنة البلديات إلى أبواب، في حين ينقسم كل باب إلـى             )االستخدامات (وتنقسم النفقات 
 ويحتوي دليل الحسـابات   ، من البنود  مجموعةفصل  درج تحت كل    فصول، وين عدد معين من ال   

قات هو األسـاس اإلداري      النف وتبويب المتبع في تقسيم     واألساس ،على عدد كبير من الحسابات    
يـتم  ف، في نفس الوقـت   ا  نوعيو اإداريتقسيم وتصنيف حسابات نفقات البلدية      يتم  حيث   ،النوعي

  : كاآلتيتقسيم النفقات

،  بحيث يتم تقسيم األنشطة داخل البلدية إلى دوائر وأقسـام          حسب الدائرة أو القسم    : أوال
إضافة إلى أنه داخل كل دائـرة أو        ، وبحيث يتم تحديد نصيب كل دائرة أو قسم من النفقات         

 دائرة أو قسـم معـين  وهناك بنود ال يمكن نسبتها إلى   ، قسم يتم تقسيم النفقات تقسيما نوعيا     
 والتبويب اإلداري يساهم في معرفة نفقات كل دائرة أو قسم من أقسـام              ، الديون  فوائد :مثل

 .ازنـة الخاصـة بـه      إلى أنه يساهم فـي وضـع تقـديرات المو          إضافة، البلدية المختلفة 
  ).22:21ص : ص،  1977،حسنين(

 نفقـات   : ذات النوع الواحد ضمن مجموعة بنود واحدة مثل        النفقات فتقسم    حسب النوع  :ثانيا
بحـدود   ن اإللمام التمكين م "هو  والهدف من هذا التبويب     ،  ونفقات الصيانة والتجهيزات   الرواتب

 الهدف  ىالتركيز عل ي انحراف، وبذلك يتم     المصروف واتجاهاته وتحديد المسؤولية عندما يقع أ      
المعالم ومـن ثـم    الرقابي أكثر من االهتمام بالخدمات نفسها، إذ يفترض عادة أن الخدمة محددة

ـ  يجب التركيز على أوجه اإلنفاق باعتبارها األمر المتحرك الذي            مركزيـة مـن     ةيتطلب رقاب
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الحكوميـة ومنـع      اإلدارة األجهزة المختصة بالموازنة حتى يمكن مواجهـة أي عيـوب فـي           
الموازنة بحيث تشـمل   ولهذا يزداد االهتمام بتبويب  . االختالسات أو الصرف من دون وجه حق      

ويعوق هذا التبويـب    . فمراقبة الصر ر وظيفة   يسيتأبواب وبنود وأنواع الصرف تفصيليا حتى       
 الكلي علـى برنـامج      تحديد حجم اإلنفاق   تقدير النفقة الكلية لوظائف الدولة كما أنه ال يمكن من         
الوقت نفسه، إذ إن لكل منهـا اعتماداتهـا          معين، يشترك في تنفيذه أكثر من وحدة حكومية في        

 مـن فصـل إلـى       خر أو آباب إلى باب    وال تجوز المناقلة بين      ) 2006، كوشك( "الخاصة بها 
، لمحلـي  الحكم ا  يرومصادقة وز ، إال بعد موافقة     بندفصل، أو تجاوز اإلعتمادات المقررة ألي       

 ،الهيئات المحليـة  النظام المالي    (من" الموازنة"من الفصل الثاني    ) 11 (وذلك حسب المادة رقم   
م 1999ووفقا للمواد الواردة في الفصل الثالث من قانون الهيئات المحلية لعام            ، )3ص  ، 1999

   .فأنه ال بد من توافر شروط معينة لألنفاق والصرف وقد تم تحديدها بالتفصيل

  وتركيبة النفقات البلدياتهيكل 

إلى نفقات جارية تأخذ    من حيث تكرار اإلنفاق     بلديات قطاع غزة    موازنة  وتقسم النفقات في    
، تنظيم الموازنة العامة والشئون الماليـة     (  :والدورية وأخرى رأسمالية كما يلي    صفة التكرارية   

1998(   

قات التشغيلية والتحويلية للوزارة    وتشمل الرواتب واألجور والعالوات والنف     :النفقات الجارية  .1
  . األخرى للسلطة الوطنيةةوالمؤسسات العامة واألجهزة التنفيذي

وتشمل امتالك األصول الرأسـمالية للمشـاريع والنفقـات التطويريـة           : النفقات الرأسمالية  .2
 .األخرى

ت ويالحظ أن النفقات الجارية ضرورية لتسيير عمل البلدية اليومي من أجـل أداء الخـدما              
 .عالمشاري وتنفيذ للمواطنين

من حيـث دقـة   ييز بين نوعين من النفقات   هناك من يرى بأنه يمكن التم     من زاوية أخرى    و
  ) 131ص، 1999، المبيضين (:وهما النفقات التحديدية والتقديرية كما يليتقديرها 

ت بحيث  الرواتب واألجور واإليجارا   :وهي التي يمكن تقديرها بصورة دقيقة مثل      : التحديدية
  .يحدد الهدف منها وبالتالي ال يجوز في هذه الحالة تجاوز مبلغ االعتماد لهذه النفقات

 وتتعلق بالنفقات التي ال يمكن تقديرها بصورة محددة كنفقات الـدفاع والشـئون              :التقديرية
على أن يعرض األمـر  ، االجتماعية بحيث يجوز للحكومة تجاوز اعتماداتها إذا استدعت الحاجة 

  . السلطة التشريعية للموافقةعلى
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 البلديات   في موازنة  العناصر التي تتكون منها النفقات والمصروفات     البنود و ويمكن تلخيص   
  :كما يلي

 الرواتب واألجور والعالوات للموظفين والمستخدمين وراتب رئيس البلدية ومكافآت أعضاء          .1
 .المجلس البلدي

 :نفقات الخدمات مثل .2

  .الكهرباءمن مرافق البلدية استهالك  .1
 .إنارة الشوارعكهرباء استهالك  .2
  السيارات واآللياتمحروقات وزيوت .3

.واالنترنت الهواتف والبريد .4

 :نفقات اللوازم .3

 .األلبسة .1
 .قرطاسية ومطبوعات .2
 .شراء الكتب والمجالت والصحف .3

 :نفقات الصحة العامة والبيئة .4

 .لوازم نظافة .1
 .أكياس للنفايات .2
 .مبيدات حشرات وقوارض .3
 .البس لعمال النظافةم .4

 :نفقات الصيانة .5

 .صيانة السيارات واآلليات وقطع الغيار .1
 .صيانة األجهزة الكهربائية واإللكترونية وأجهزة الحاسب واآلالت .2

 :نفقات صيانة األبنية وأمالك البلدية مثل  .6

 .صيانة المسلخ .1
 .المياةومضخات صيانة آبار  .2
 .صيانة شبكة إنارة الشوارع .3
 .البلديةقرات وم صيانة مباني .4
 .واألرصفةصيانة الطرق  .5
 



 34

 :اإليجارات .7

 .إيجار األراضي .1
 .إيجار المباني والمقرات .2

  :المساهمة واالشتراكات واإلعانات .8

 .اإلعانات والهبات .1
 .االشتراك في مجالس الخدمات المشتركة .2

 :النفقات األخرى .9

 .األعياد واالحتفاالت والمناسبات .1
 .أجور اإلعالنات في الصحف .2
 .قضائيةالوفات مصرال .3
 .لجان التخمين .4
 . واآللياتتأمين وترخيص السيارات .5
 .عموالت وفوائد أقساط البنوك التجارية .6
 .أقساط االتحاد الفلسطيني للبلديات .7
 .تأمين آليات البلدية المختلفة .8

  :سواء كانت، ويدخل في النفقات جميع النقدية المدفوعة

 .نشاء األصول واالستثماراتكشراء السلع والخدمات وامتالك أو إ: تباديلة -
 .كالتحويالت التي تدفع للغير كالتبرعات والهبات: غير تبادلية -
 .كدفع الديون والفوائد: تدفقات تمويلية -
  )139:138ص : ص، 2003، احمرو( ."الدفعات االئتمانية كاإلقراض -
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تطور أجمالي النفقات في البلديات إلى ما يزيد ) 5( جدول رقميتبن من األرقام الموجودة في 
  ).2006(مليون دوالر خالل العام ) 36(عن 

  2006 - 2003 ألعوام ل الجاريةنفقات بلديات قطاع غزةنمو  )5( جدول رقم

 ا�%-�ت ا�6= !�
 ا��Mم

NIS $  %��ا�  

2003  133,536,010 31,054,886 0 

2004 168,293,061 39,137,921 26,0% 

2005 151,814,023 35,305,586 -9,8% 

2006  154,920,080 36,027,926 2,0% 

   .غزة، الدائرة المالية، وزارة الحكم المحلي: المصدر

  :مالحظات على نفقات البلديات

يمها شهريا إلى   بالنسبة للنفقات ومن خالل مالحظة التقارير الشهرية التي تقوم البلديات بتقد           .1
والمصادق عليهـا   الفعلية مع اإلعتمادات المرصودة والمقدرة  النفقاتمقارنة  وبوزارة الحكم   

 األمر الذي يشير إلى عدم      ، فعالً هماكبيراً بين وفرقا   تفاوتاً    نجد ،من ِقبل وزارة الحكم المحلي    
 وعـدم   ،من جهـة  بصورة دقيقة وجيدة    صحة تقدير البلديات ألنشطتها وأعمالها المستقبلية       

 . من جهة أخرى    ضعف إمكانياتها اإلدارية والفنية    إلىعتماداتها نظراً   إقدرتها على صرف    
 حول عدم دقة    )89ص  ، 1996، والقطامين، اللوزي" (وجهة نظر رأي  هو ما يتوافق مع     و

  :التقديرات والتي يرجعها إلى األسباب التالية

مما يؤدي إلى عجز القائمين     ، ظمةعدم توافر البيانات والمعلومات المبوبة والمن       . أ
 .على إعداد الموازنات العامة عن وضع موازنة قريبة من الواقع

إذ يعتبر هذا المظهر من السمات األساسية في الدول الفقيرة        ، شح الموارد المالية    . ب
 .وذلك لتدني مستوى الدخل

 دارياإلحيث تصنف النفقـات وفـق التصـنيف         ، أن تصنيف النفقات في البلديات مختلط      .2
 حيث يتم الجمع بين التصـنيف الـوظيفي         ،)المحاسبي ( ووفق التصنيف النوعي   )التنظيمي(

دائـرة  ، اإلداريةدائرة الشئون   : تلفة مثل خ فيتم تصنيف النفقات حسب الدوائر الم      ،والنوعي
مثل الرواتب والنفقـات    : يف نوعي نوتص، ودائرة الصحة والبيئة  ،  والصرف الصحي  ةالميا

  . داخل كل دائرةخرىاألالتشغيلية 
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لبلديات المالية ل  معلوماتالدل التقارير و  تف،   الجارية البلدية لهيكل وتركيبة النفقات     أما بالنسبة  .3
إلى أن القسم األكبر من نفقاتها يعود للنفقات اإلدارية كالرواتب واألجور والتعويضات على             

 واألجـراء والتجهيـزات     أنواعها والمساعدات والمنافع والخدمات العائدة لموظفي البلديـة       
  .اإلدارية المتنوعة

 .حجم النفقات وارتفاع نسبتها مقابل اإليراداتمتزايد في أن هناك ارتفاع  .4

ولكن هناك جزءا   ، أن هناك جزء كبير من النفقات ال يمكن ترشيده أو ضغطه مثل الرواتب             .5
  .آخر يمكن ترشيده مثل النفقات التشغيلية

يركز على المركزية فبموجبه ال تستطيع أي بلدية        ) 1997 (م لعا هيئات المحلية    ال أن قانون  .6
 . بعد موافقة وزارة الحكم المحليإالصرف أي مبلغ 

 وهذا  يختلف تنوع النفقات من بلدية ألخرى وذلك تبعا لتنوع األنشطة والخدمات التي تقدمها             .7
 .غالبا ما يكون مرتبطا بحجمها وتصنيفها

  :على عمل البلدياتالمالية الرقابة 

، تهدف الرقابة المالية ألنشطة البلديات المالية إلى التأكد من حسن إسـتخدام المـال العـام               
ــا     ــدم تجاوزه ــود وع ــن بن ــا م ــي موازناته ــاء ف ــا ج ــديات بم ــزام البل ــدى إلت                            وم

  النشاط المـالي للقـوانين واألنظمـة        وتوافق إنسجاموومدى مطابقة   ، والكشف عن اإلنحرافات  
  .والقرارات

االستقاللية المالية ال " من الطبيعي أن ستقاللية المالية ولكنصحيح أن البلديات تتمتع باإل
بل على العكس فان االستقاللية تعـزز       ، تعني أبدا غياب إجراءات دقيقة للمراقبة والمحاسبة      

لذلك  ، )65:64ص :ص ، 1992، الجرباوي" (في أغلب األحيان عمليتي المراقبة والمحاسبة
 من القواعد القانونية واللوائح التنفيذية      ةيخضع استخدام الموارد المالية في البلديات لمجموع      

كما تنظم الحاالت التي تتجاوز فيها المخصصـات        ، والتي تنظم عملية اإلنفاق لمخصصاتها    
تخضع البلديات في قطاع  و،)24ص ، 2003، احمرو( واإلجراءات التي تُتبع في سبيل ذلك     

رقابة الخارجية و الالرقابة  : ماتتم بموجب نصوص القوانين وه    ، لى نوعين من الرقابة   غزة إ 
الرقابة أن تشير إلى ) 1997،قانون الهيئات المحلية(من " الرقابة) "35( فالمادة رقم ،داخليةال

فحص حسابات الهيئة المحلية ومراجعة جميع معامالتها       " عبارة عن هي   للبلديات   الخارجية
داتها يكون من قبل فاحصين مختصين تكلفهم الوزارة و وجرد موجةإلدارية والقانونيالمالية وا

  ."أو هيئة الرقابة الداخلية
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  :التاليةالمتمثلة في األجهزة والجهات وتندرج تحتها الهيئات الرقابية  :الرقابة الخارجية: أوالً

لرقابة علـى    فتقوم الوزارة بتعيين فاحصين مختصين ل      :رقابة وزارة الحكم المحلي    .1
قـانون  (مـن  ) 35( ورقابة وزارة الحكم المحلي تتم بناءاً على المادة رقم           ،البلديات

 )1997، الهيئات المحلية
 ، إلى وزارة الحكم المحلي بالرقابة علي البلـديات        إضافة وتقوم   :هيئة الرقابة العامة   .2

ثالث منه في الفصل ال) 1995( لسنة)17( العامة رقم هيئة الرقابة حسب قانونوذلك  
وحـدات  "والتي منهـا    خاضعة لرقابة الهيئة    الوالتي حددت الجهات    ) 7(المادة رقم   

  ".الحكم المحلي وتتمثل في البلديات والمجالس القروية وغيرها
  .ل العليادرقابة محكمة الع .3
  .رقابة الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن .4

دوائر وأقسام للرقابة   وخاصة الكبيرة منها    بلديات  جد في معظم ال   و وي :الرقابة الداخلية : ثانياً
  . والتدقيق الداخليالداخلية
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 ثالثالفصل ال

  األسس المحاسبية
  

  مقدمة

 األساس النقدي وأساس االستحقاق وأساس اإلستحقاق المعـدل  :مثل عدة أسس محاسبية  هناك  
والتي يكون من نتائجها ،  لمعالجة البيانات المحاسبية في النظام المحاسبيا من بينهختياريمكن اإل

ـ  مهما مـن مصـادر     رئيسيا و  مصدراالتي تمثل   و  المختلفة القوائم المالية التقارير و  ات  المعلوم
بصفة عامة على أسس محاسبية معينة إلثبات العمليـات         ترتكز  األنظمة المحاسبية   ف"، المحاسبية

اإليرادات والنفقات بهدف استخالص قياس النتائج المتعلقة بـالفترة المحاسـبية           المالية الخاصة ب  
  ).44ص ، 2002، هاللي" (وعرضها بطريقة مناسبة وواضحة

التطرق إلى أسـس  ختياره وومعايير إ ، أهمية األساس المحاسبي  تناول  وسيتم في هذا الفصل     
  . وعيوب كل أساس منهابيان مزايا إضافة إلى ،القياس المحاسبية المختلفةومبادئ 

  :أهمية األساس المحاسبي

 مهم جدا حيـث أو منشأة   في النظام المحاسبي ألي مؤسسة       األساس المحاسبي    إختياريعتبر  
كالمجموعة المستندية والمجموعـة الدفتريـة ودليـل        ، يؤثر على كل مقومات النظام المحاسبي     

 األساس إختيار همية أ)3ص، 2005، كريمعبد ال (يؤيدو،  المحاسبيةالقوائمالتقارير والحسابات و
أهميـة  ف"بقولـه    بأن األساس المحاسبي يتحكم في توقيت إجراء المعالجة المحاسـبية          المحاسبي

أوالً قبل وضع دليل الحسابات أو السياسات المحاسبية من حقيقة كونـه            تنبع  األساس المحاسبي   
رار العمليات واألحـداث الماليـة    اإلطار المرجعي الذي يحكم عملية تصنيف وتسجيل وقياس إق        

 وبشكل أكثر تحديدا فهذا األساس يتحكم ليس فقط في طبيعـة            ،التي تقوم بها أي وحدة إقتصادية     
 ".المعالجة المحاسبية للعمليات وإنما في توقيت إجراء تلك المعالجة

  : األساس المحاسبيإختيارمعايير 

 معينة أسس معايير وعلىلنظام المحاسبي  األساس المحاسبي الذي يعتمد عليه اختيارإ يتوقف
رقابـة وحمايـة     فـي تـوفير      وقدرت األساس المحاسبي   ،العنصر البشري ومدى كفاءته   : مثل

 األسـاس   وذلك في حالة وجود حرية إلختيـار      ،  وتحديد مستخدمي التقارير المالية    ،الموجودات
ويمكن  ،قانون واللوائح المالية  البلديات ملزمة على تطبيق األساس النقدي وفق ال       بينما  ، المحاسبي
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 : إيضاح وبيان هذه المعايير والعوامل كما يلي

 في الـدوائر    المؤهل والكفؤ  العنصر البشري وجود   يحتاج إلى    محاسبيساس ال األتطبيق   .1
 .كل صحيح ودون مشاكلشالقادر على التطبيق بو، المالية

 :معايير متعددة أخرى منها) 41ص ، 1998، حجازي(ويذكر 
 المحاسبية هي تحديد مـن هـم مسـتخدمو          األسسفي استخدام أي من     قطة البداية   أن ن  .2

يخدم مصالح كل منهم أكثر مـن   األساس المحاسبي الذي إختيارومن ثم  ، التقارير المالية 
 .غيره

أن استخدام أي من األسس المحاسبية يعتمد على قدرة هذا األساس في تـوفير الحمايـة                 .3
 .ال بقصد الحفاظ على الموجوداتوالرقابة الشاملة على األمو

 :ما يليالمعايير من إلى ما سبق ) 38ص ، 1986، والمليحي، سرايا(أضاف وقد 

 .طبيعة البيانات المالية الالزمة ومدى أهميتها .4

 .مستوى التطور في ممارسة الفن المحاسبي في الدولة .5

اس المحاسبي   األس إختيارأن   إلى ما سبق     إضافة  )138ص  ، 2003، احمرو(بينما يرى    .6
ية واالجتماعية والقانونية   اإلقتصادوالبيئة  ، األهداف التشغيلية للوحدة الحكومية   "يعتمد على 

ـ     ، وعلى درجة ونوع المساءلة   ، التي تعمل فيها   وعلـى  ، ةوعلى أهداف التقـارير المالي
 ."احتياجات مستخدمي البيانات والتقارير المالية

ــار  .7 ــاك معي ــفحة وزارة اوهن ــى ص ــر ورد عل ــة الكوآخ ــي يلمالي ــة اإللكترون تي
)www.mof.gov(      يتوقف إختيـار أسـاس     "  يتعلق بطبيعة بنود اإلنفاق واألنشطة حيث

القياس المحاسبي في دولة ما على دراسة طبيعة بنود اإلنفاق وطبيعـة األنشـطة التـي                
 ."تمارسها الدولة

  :المحاسبيأسس وطرق القياس 

تعتمد عليها األنظمة المحاسبية في تسجيل عملياتها       تتعدد وتتنوع أسس القياس المحاسبي التي       
  : المالية وتلخيص نتائجها المتعلقة بنفس الفترة المالية ومن أهم هذه األسس ما يلي

  .األساس النقدي .1
  .قأساس األستحقا .2
  .لتزام أساس اإل .3
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من ة، وذلك   مختلفة ال يالمحاسب النظم   المستخدمة في المطبقة أو   وسيتم التطرق إلى هذه األسس      
  :مآخذ كل أساس منهاو وفوائد وعيوبخالل التعرف على مزايا 

  Cash Basisاألساس النقدي :أوال

 Short( األساس المحاسبي النقدي يعني تسجيل العمليات فقط عندما يتم استالم أو دفع النقدية

& Welsch, 1990, p140( ، لحظة وقوعهاالنقدية ببساطة بإثبات العمليات المالية فهو يقوم ،
بغض النظر عن الفترة المالية     ، وتسجيل النفقات عند صرفها   ، فيتم تسجيل اإليرادات عند قبضها    

يستثني العمليات  كما  ، وهو هنا يركز على توقيت قياس تسجيل اإليرادات والنفقات        ، خصهاالتي ت 
  .المالية غير النقدية من التسجيل

ـ         فـأن األسـاس    ة التاريخيـة    ومن خالل التتبع لألسس المحاسبية المختلفة من الناحي
يعتبر من أقدم األسس التي استخدمت في تشغيل البيانات المحاسبية وقياس نتائج            " المحاسبي

  ).42ص، 1998، حجازي(". النشاط الحكومي

ـ        ي الواقع العملي أن كثيرا      فويالحظ    ىمن البلديات تقوم بعمل حمالت لجباية مستحقاتها عل
معظم هذه  وتقوم بتحصيل مبالغ كبيرة و    ،  بنسب متفاوتة  السكان وذلك من خالل حمالت تخفيض     

ـ المال  بها الفترة  ولكنها حسب األساس النقدي تُحملّ    ،  تخص سنوات سابقة   األموال ، ة الحاليـة  ي
أو التحصيل النقدي أساس القياس     ) الصرف(  واقعة الدفع  أعتبار"يقوم على   هنا  فاألساس النقدي   

وذلك بصرف النظر سـواء كانـت هـذه اإليـرادات     ، توالتسجيل المحاسبي لإليرادات والنفقا 
  ).45ص ، 2002، هاللي."(والنفقات تخص فترات سابقة لهذه الفترة أو الحقة لها

ص ، 2003، احمـرو  (ذكـر قد  حقوق واإللتزامات   بمعالجة األساس النقدي لل   فيما يتعلق   و
والنقدية بموجب  ، السنةيتطرق ألية حقوق أو التزامات تنشأ خالل        " بأن األساس النقدي ال      )138

وال يعترف بالمدينين أو الدائنين أو ، هذا األساس هي مبالغ النقد التي تحتفظ بها الوحدة الحكومية
  "لغ المدفوعة أو المقبوضة مقدماالمخزون أو المستحقات أو المبا

وق أو التزامـات نتيجـة   ويتبين من تطبيق األساس النقدي أنه ال يترتب على تطبيقه أيه حق     
قيمة الخـدمات أو السـلع    دفع أو تحصيل    أو التأخير في  ) مصاريف مدفوعة مقدما  (الدفع مقدما   

 نتيجة أتبـاع    أيه مقدمات أو مستحقات   فأنه ال يظهر في قائمة المركز المالي        وعليه  ، المستخدمة
  . في بلديات قطاع غزةاألساس النقدي في النظام المحاسبي
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     :األساس النقدي ما يلي ويالحظ على  

 والمصروفات في السجالت عند تمام عملية التحصيل الفعلـي         تتسجيل كال من اإليرادا   يتم   �
 . وليس في تاريخ نشأة اإللتزام الخاص بأي منهما  أو السداد الفعلي للمصروفاتلإليرادات

  . دون غيرها من العمليات المالية في السجالت النقديةوالمصروفات تتسجيل اإليرادايتم  �

الصرف وليس بوقت اإلستحقاق أي بصرف النظر عن أن هذه   بوقت التحصيل أوأن العبرة �
خص فترات زمنية أخـرى سـابقة أو         أو ت  الجاريةالسنة   اإليرادات أو المصروفات تخص   

  .حقهال

 أيضا أن الحسابات الفعلية التي يتم على أساسها إعداد الحساب الختامي لـإلدارة  يعني ذلك �

   .السنة سجالت خاصة بالمقبوضات والمدفوعات التي تمت خالل ة ما هي إالبلديالمالية لل

 المالية  ةأثناء السن يترتب على إتباع هذا األساس أن تلغي إعتمادات النفقات التي لم تصرف              �
 .المقبلة الجديدة للسنة الموازنةوينظر في أمر نتيجتها من جديد في 

نين والمبالغ المدفوعة مقدما من قِبـل       عدم اعتراف األساس النقدي بالمدينين أو الدائ      أن  كما   �
ثر على عدم ظهورها كعناصر ضمن القوائم المالية التي         أ ،البلديات وكذلك المستحقات عليها   

  .تعدها البلديات كقائمة المركز المالي وقائمة الحساب الختامي
  

  مزايا األساس النقدي: أوالً

المزايـا   مجموعة من هتبة على تطبيقمن حيث التطبيق والنتائج المتر  ويتمتع األساس النقدي    
  )34ص ،1999، الحجاوي (: كما يلي إيضاحهايمكن 

 .الوضوح وسهولة الفهم والتطبيق من قبل المحاسبين .1

 . الحسابات الختامية للدولة في نهاية السنة الماليةوإعداد الحسابات إقفالتمكن من  .2

النفقات العامة بحيث تستطيع تنفيذ     تمكن اإلدارة الحكومية من الربط بين اإليرادات العامة و         .3
 .سياسة االعتماد على الذات

 .تظهر الموقف النقدي للخزينة العامة للدولة بشكل دقيق وواضح .4

  . عوامل التقدير الشخصيإستخدامحيث ال يحتاج تطبيقها إلى ، واقعيةتعتبر  .5

 األسـاس   وهناك مزايا تتعلق بالمخرجات من المعلومات والتقارير والتي تنتج عن تطبيـق           
تطبيـق  مزايـا   مـن    أن   )43:42ص  : ص، 1998، يABCDز (يرى  النقدي في النظام المالي ف    
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  :أنه يعمل علىفي النظام المحاسبي األساس النقدي 
النقدية بما يوفره من رقابـة فعالـة         انات الالزمة لبيان حركة السيولة    توفير المعلومات والبي   .6

 المحاسبية من الوضع الحقيقي للسيولة النقديـة        وتطابق النتائج ، على حركة التدفقات النقدية   
 .األمر الذي يساعد أيضا في عمليات التخطيط المالي ويسهل اإلدارة المالية للنشاط الحكومي

  :مآخذ وعيوب األساس النقدي: ثانيا

وإجراء المقارنة بين بيانـات     ، صعوبة إجراء المقارنات بين البلديات المختلفة من ناحية        .1
 تداخل أنشطة السـنوات الماليـة  ويرجع ذلك إلى ،  عبر الفترات الزمنية المختلفة    االبلدية نفسه 

 أخرى أو حرمان بعض السـنوات   ماليةتمت في سنواتنفقات ية بببعض وتحميل كل سنة مال  
وهذا ما يترك أثره     ، الفعلي من بعض مواردها وإضافتها لموارد السنة التي يتم فيها التحصيل         

 ، هذه البيانات في عملية التخطيط وإعداد الموازنات للفترات المستقبلية في درجة االعتماد على   
فقد يتم أنجاز جزء كبير من مشروع كبير الحجم في سنة معينة ولكن يتم الصرف في السـنة                  

 .التالية

 : من عيوب)44-43ص : ص، 1998، حجازي(ويمكن إضافة ما ذكره 

 المركز المالي للحكومة بشـكل عـادل        عدم توفيره البيانات الضرورية والالزمة لتصوير      .2
لكونه ال يظهر حقوق الحكومة في اإليرادات المستحقة أو حقوق الغيـر فـي النفقـات                ، وسليم

  .المستحقة ويترتب على ذلك إحداث خلل واضح في الحساب الختامي والمركز المالي للحكومة

النفقات المدفوعة فـي سـبيل      إذ إن   ، عدم تمييزه بين النفقات الرأسمالية والنفقات اإليرادية       .3
ـ    لالحصول على موجودات ثابتة تعام     إن ،  خدمـة ى نفس معاملة النفقات المدفوعة للحصول عل

مثل هذا اإلجراء يؤثر تأثيرا مباشرا على نتائج الحساب الختامي بأن يخفض الفائض أو يزيد من 
عدم إظهار األصـول    ومن ناحية أخرى سيؤثر على بيانات قائمة المركز المالي وذلك ب          ، جزعال

 .الثابتة

 استكمال تنفيذ المشاريع وخاصة عند نهاية السنة        يال يوفر استخدام هذا األساس المرونة ف       .4
وذلك الرتباط عملية األنفاق بإقرار الموازنة العامة التي قد تحتاج إلـى فتـرة زمنيـة                ، المالية
 .األمر الذي يعني تأثر النشاط الحكومي كما وكيفا، طويلة

ألن نفقـات هـذه     ،  تتبع نفقات المشروعات التي يمتد تنفيذها ألكثر من سنة مالية          صعوبة .5
المشروعات يتم أقفالها في نهاية كل سنة في الحساب الختامي األمر الذي يؤدي إلى عدم ظهور                

 .أرصدة لها في السجالت المحاسبية
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ييم أداء الوحدة اإلدارية    قصوره عن تقديم البيانات الالزمة للقيام بأعمال الرقابة الشاملة وتق          .6
وذلك لكونه يتعامل فقط مع اإليرادات والنفقات النقدية مهمال العمليات غير النقديـة              ، الحكومية

 .المتحققة على السنة المالية

  :لألساس النقدي منهاعيوبا أخرى  )58ص ، 1995، وسرايا، عثمان(ويذكر 

 اإلثبات على الموارد والمصـروفات  النظام كل األحداث المالية التي تقع ويقتصر ال يسجل .7
اإلسراع  أو كما أنه يتيح فرصة التالعب في حجم اإليرادات والنفقات عن طريق التباطؤ    ، النقدية

  . في عمليات التحصيل أو السداد

 المالية التالية بالمصروفات الفعلية النقدية التي سبق وأن تم إنجاز أعمالها فـي  تحميل السنة .8
إما لعدم كفاية اإلعتمـادات    تؤدي إلى إرتباك تنفيذ الميزانية في هذه السنة    ،ريةالسنة المالية الجا  

  . كثيرا إلى طلب إعتمادات إضافية المخصصة أو اللجوء

التقليدية والمحددة لنظام    ال يصلح هذا األساس إال لتوفير البيانات الالزمة لتحقيق األهداف          .9
الالزمة لتحديد تكلفة األنشطة والبـرامج       بياناتويعني ذلك أنه ال يوفر ال     ، المحاسبة الحكومية 

الخدمة المؤداة ألغراض قياس األداء الحكومي فـي         الحكومية وتحديد وحدة اإلنجاز أو وحدة     
البرامج الحكومية طويلـة   اإلدارية الحكومية وقياس فعالية  للوحداتالمتاحة الموارد إستغالل

م المحاسبي الحكومي الفعـال فـي العصـر    يجب أن يحققها النظا األجل وهذه األهداف التي
  .الحديث

  : فيما يتعلق ب)46 ص ،2002 ،هاللي (ي أوردهذ العيب الإضافةويمكن  

 عند إجراء القياس المحاسبي حيث النفقات كوذل، الخروج على مبدأ استقالل السنوات المالية  .10
ولة وبالتالي يتم تحميـل السـنة       التي لم يتم إنفاقها خالل السنة المالية تلغى وتعاد إلى خزينة الد           

 .لية الحالية أو تخص سنوات سابقةالمالية بكافة النفقات المدفوعة سواء كانت تخص السنة الما

  :وهي كالتالي) 2006، وزارة المالية الكويتية(عيوبا أخرى  كما ويمكن إضافة

وتحديد وحدة اإلنجاز   أنه ال يوفر البيانات الالزمة لتحديد تكلفة األنشطة والبرامج الحكومية            .11
أو وحدة الخدمة المؤداة ألغراض قياس األداء الحكومي في إستغالل الموارد المتاحه للوحـدات              

 وقياس فعالية البرامج الحكومية طويلة األجل وهذه األهداف التي يجـب أن             ،اإلدارية الحكومية 
  .يحققها النظام المحاسبي الحكومي الفعال في العصر الحديث 

ذا النظام على اإلسراف أو التوسع في اإلنفاق من اإلعتمادات المخصصة لهـا             قد يشجع ه   .12
 حتى ولو لم تكن هناك حاجة ضرورية لهذا اإلنفاق وأحيانا تدفع قيمـة   ،قرب نهاية السنة المالية   
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خدمات أو موارد ولن تؤدي أو تسلم إال بعد إنتهاء السنة المالية ذلك ألن ما تبقـى مـن هـذه                     
  .صرف وفقا لهذا األساس يلغى في نهاية السنة المالية اإلعتمادات دون 

 في ظـل     أنه إال ،أنه على الرغم من المزايا التي يتمتع بها األساس النقدي         ظهر مما سبق    وي
وبروز الحاجة إلى البيانات والمعلومات المالية بشـكل        ،  بشكل كبير   في البلديات  ازدياد النفقات 

 إلـى    والهيئات الدوليـة   وحاجة الجهات المانحة األجنبية   ، كبير أثناء عمليات التخطيط والرقابة    
فإن األساس النقدي أصبح عاجزا عـن       ، معلومات محاسبية معدة وفق معايير المحاسبية الدولية      

من قبل الكثير مـن المنظمـات       ر  ي كب توجهلذا كان هناك    ، توفير المعلومات المالئمة والمناسبة   
وقد ،  اإلستحقاق على مراحل   أساسوأحيانا يكون تطبيق    ، اإلستحقاقأساس  نحو تطبيق   اإلقليمية  

  .مرور بمرحلة األساس النقدي المعدليكون منها مرحلة ال
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  Accrual Basis قأساس األستحقا: ثانيا 
أساس األستحقاق يختلف عن األساس النقدي في إثبات النفقات واإليرادات فهو يقـوم علـى               

 دون النظر إلى وقـت الـدفع أو     من نفقات وإيرادات   صهاأساس تحميل الفترة المحاسبية بما يخ     
ويترتب على تطبيقه تحميل الفترة المحاسبية بالنفقات واإليرادات الحقيقية التي تخص           ، التحصيل

 وفي نفس الوقت استبعاد النفقات واإليرادات التي يـتم إنفاقهـا أو تحصـيلها               ،الفترة المحاسبية 
  .وتخص فترات مالية سابقة أو الحقة

 عندما تُكتسب وتسـجل النفقـات       باإليرادات اإلستحقاق فأنه يتم األعتراف      أساسفبناءا على   
  )Williams,& Others, 2005, p102. (والمصاريف عندما تستخدم

يتم االعتراف بآثار العمليات واألحداث األخـرى عنـد         "وبناء على تطبيق أساس اإلستحقاق      
ويتم تسجيلها في السجالت المحاسبية     ) أو ما يعادل النقد   وليس عند استالم أو دفع النقد       ( حدوثها

العناصر التي يتم األعتراف بها     ، واإلبالغ عنها في القوائم المالية الخاصة بالفترات المتعلقة بها        
حقـوق الملكيـة    /في ظل أساس اإلستحقاق هي الموجودات والمطلوبات وصافي الموجـودات         

  ).10ص ، 2002 ،لية لمحاسبة القطاع العامالمعايير الدو"(واإليرادات والمصروفات

إلي تطبيق أساس األستحقاق    لألنتقال  وهناك توجه على مستوى المنظمات والجمعيات المهنية        
يتمشى مع مبدأ مقابلـة اإليـرادات       "  منها أنه   عديدة ن مزايا لما يتمتع به م   في النظام المحاسبي    

 هذا األساس إجراءا تسويات جردية للنفقات حيث يستلزم إتباع، بالنفقات وفرض استمرار المنشأة
باإلضافة لذلك يستلزم إجراء    ، واإليرادات إلضافة العناصر المستحقة واستبعاد العناصر المقدمة      

الجرد الفعلي للمخازن والخزائن واألصول الثابتة والمتداولة األخرى لتحديد مدى المستنفذ منها            
  ).45ص ، 2002، هاللي". (خالل السنة المالية

  :قمزايا أساس األستحقا

 هي في معظمها عالج للعيوب التي يتصف به األسـاس           يتمتع أساس االستحقاق بعده مزايا    
مشروع التحول إلـى أسـاس       ضمن   )8ص، 2006، الزفين (هذه المزايا ما أورده   من  و النقدي

 :اإلستحقاق المحاسبي

لموارد وليس علـى قيمـة      يظهر بشكل واقعي نفقات الحكومة إستنادا على تكلفة إستهالك ا          .1
  .إقتنائها

  .يتيح إمكانية إدارة التوقعات المالية والتدفقات المالية وإعداد الموازنات بفعالية أكبر .2

المعايير الدولية للمحاسبة فـي    -  يتوافق مع الممارسات المحاسبية األكثر قبوال وشيوعا       .3
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 .)IPSAS :International Public Sector Accounting Standard ( - القطاع العام

يستجيب للمعايير المالية والمحاسبية الموضوعة من قبل الهيئات الدولية كصندوق النقد والبنـك               .4
  .الدوليين

 : منها من مزايا)58:59ص  : ص، 1995، سراياو، عثمان(ويمكن إضافة ما ذكره 

ـ ف يث يتميز بالدقة والعدالة   يتفق هذا األساس مع األصول العلمية للمحاسبة ح        .5 نة الماليـة   الس
 أي مستحقات أو مقدمات بالنسـبة لكـل مـن           اإلعتباروبالتالي تؤخذ في    ، شخصية مستقلة 

 .اإليرادات والمصروفات

 هذا األساس يساعد في تحديد حساب تكلفة وحدة النشاط أو الخدمة المؤداة خاصة فـي         إتباع .6
لى الرقابـة علـى     وكذلك يساعد ع  ، ظل األنظمة الحديثة للموازنة كموازنة البرامج واألداء      

 .ويعتبر ذلك من أهم مميزاته، األنشطة وتقييم أدائها

 .يسهل إتباع هذا األساس في إعداد تقديرات الموارد واالستخدامات الالزمة للسنة المالية المقبلة .7

  :أنه اإلستحقاق أساسأن من مزايا ) 57ص ، 2003، وعباس، بدوي(وقد ذكر 
لنشاط وفرض الرقابة عليه وتسهيل إجـراء المقارنـات         يساعد على القياس السليم لنتائج ا     " .8

الزمنية على مستوى الوحدة اإلدارية ذاتها أو بين الوحدات اإلدارية المختلفة ألغراض قياس             
وذلك من خالل التطبيق الصـحيح لمبـدأ مقابلـة اإليـرادات الخاصـة بـالفترة                ، الكفاية

عة التحصيل أو السداد النقـدي      بالمصروفات التي ساهمت في تحقيقها بغض النظر عن واق        
 ". لها الفعلي

  مـا يتعلـق     بخصوص  )92:91ص   :ص، 1999، بريمكاند(كما ويمكن إضافة ما ذكره      
 االلتزاماتب

وبهـذا يسـاعد فـي      ، نظام اإلستحقاق لتقديم صورة شاملة لكل االلتزامات الحكومية       يسعى   .9
قد المنتظمة من خـالل الصـورة        كما أنه يسهل إدارة الن     ،صياغة السياسات المالية الواقعية   

وبصورة أكثر تحديدا فإنه يساعد صانعي السياسة المالية        ، ها لاللتزامات الواضحة التي يضع  
ومن خالل فترات األزمة    ، لرؤية ما وراء السنة المالية الحالية وميزانية السنة المالية التالية         

 أو األسـبوع ا وراء معـامالت  المالية الجادة يتيح نظام اإلستحقاق لصانعي السياسة رؤية م      
يتيح لهم التركيز على االلتزامات الملموسة وغير الملموسة  وبالتحديدالشهر للفترة المتوسطة 

 .التي تظهر بشكل كبير في األفق
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ولعل المزايا السابقة تعتبر من األساليب المناسبة لمعالجة العيوب والنواقص الموجودة فـي             
خاصة في ظل التوجـه العـالمي نحـو تطبيـق أسـاس             ، ياتاألساس النقدي المطبق في البلد    

  .اإلستحقاق

  :قعيوب أساس األستحقا:أوالً

 مـن   اًهنـاك عـدد   وعلى الرغم من المزايا السابقة التي يتصف بها أساس اإلستحقاق إال أن             
 تطبيق أساس اإلستحقاق منها ما يتعلـق بالعنصـر البشـري            نتج عن العيوب والسلبيات التي ت   

، 1995، سراياو، عثمان (: وسردها كالتالي  قة بتكلفة التطبيق ويمكن إيضاحها    وأخرى ذات عال  
  ).59ص 

يحتاج تطبيقه إلى نظام محاسبي معقد ومكلف في إعداده وتشغيله عما هو مطبق في األساس        .1
حيث يحتاج إلى عدد كبير من العاملين والى كفاءات محاسبية قد ال تتوفر فـي دول     ، النقدي
 .كثيرة

األمر أن تظل الدفاتر والحسابات في ظل هذا األساس مفتوحة مدة طويلـة بعـد               قد يتطلب    .2
 ويؤدي ذلك إلـى تـأخير    ،إنتهاء السنة المالية حتى يتم الجرد وتتم عملية التسويات الالزمة         

فقد يمتد العمل إلى ما بعـد إنتهـاء         ، إظهار نتائج األعمال وتأخير إعداد الحسابات الختامية      
 .مدة طويلةالفترة المحاسبية ب

 . )8ص ، 1973، شرف(ويضاف عيب التقدير الشخصي كما أورده 

أن استخدام أساس األستحقاق في احتساب اإليرادات العامة غير عملي حيث تسـتند هـذه               " .3
 ،  الضريبة العامة على الدخل وضريبة المبيعات وغيرهـا        :اإليرادات إلى التقدير الذاتي مثل    

 " .يتم بشكل أفضل وفقا لما يتم قبضه فعلياولذلك فإن تحديد مجموع الضرائب 

 ) 59 ص ،1998 ،حجازي(. ما يتعلق بسوء التطبيق إضافةكما ويمكن 
فقد تلجأ إليه اإلدارة الحكومية لتضخيم قيمـة        ، سوء تحميل النفقات واإليرادات للسنة المالية      .4

أو تخفـيض قيمـة     ، المصاريف المستحقة وبالتالي زيادة قدرتها اإلنفاقية في السنة الالحقة        
 .جزها عن متابعة تحصيل اإليراداتاإليرادات المستحقة وغير المقبوضة إلخفاء ع

  : أنه)47 ص ،2003 ،احمرو ( عيب آخر يتعلق بالمركز النقدي وهو إلىإضافة
وإحداث خلل في الرقابة على السيولة النقديـة        يؤدي هذا األساس إلى تشوية المركز النقدي         .5

ت على بيانات محاسبية عن المستقبل وقد ال يتم حـدوث إنفاقهـا أو              بسبب اشتمال الحسابا  
 .تحصيلها
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 : أن هناك  )6ص ، 1999 ،عابد(وفيما يتعلق بالجرد هناك عيب وهو 
 .صعوبة أو استحالة جرد بعض المخازن الحكومية ألنها ذات طبيعة سرية .6

األعمال وكبر حجـم    في مجال تقديم الخدمات و    ومن خالل تتبع التطور في أعمال البلديات        
 فأن هذا يستوجب أعـادة       واآلثار السلبية الناتجة عن تطبيق األساس النقدي       ،واإليراداتالنفقات  

وفي ،  المحاسبي  واستخدام أساس اإلستحقاق في النظام     ،النظر في تطوير النظام المالي للبلديات     
دية من خالل تطبيق أساس  اإلستحقاق يمكن التدرج باالنتقال خطوة تمهيأساسسبيل االنتقال إلى    

 وعناصر االنتقـال    مقوماتااللتزام أو ما يطلق عليه األساس النقدي المعدل بالتزامن مع توفير            
  .مثل العنصر البشري والبرامج المحاسبية المالئمة

 عن جميع البيانات    اإلفصاحأن النظام المحاسبي الذي يستخدم أساس اإلستحقاق سيؤدي إلى          "
 اإلداريةاألمر الذي سيمكن جهاز الرقابة الخارجية من تقويم كفاءة الوحدات           ، ةالمالية والمحاسبي 

، حجازي("  أو تقصير  انحرافاتالحكومية في استخدامها المختلفة تمهيدا لقيامه بالمسائلة عن أي          
  )436ص ، 1998

تـرك  التخلي و  هو   اإلتجاةفأن  ، ونتيجة للعيوب والصعوبات التي يتصف بها األساس النقدي       
تأخر صرف الرواتـب  : األساس النقدي حيث أنه يسبب مشاكل للموازنة عند تنفيذها مثل  طبيق  ت
 .و التأخر في دفع بعض االلتزاماتأ
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  أساس االلتزام:ثالثا

وتختلـف المصـادر    " األساس النقدي وأساس اإلستحقاق الكامـل     بين   قع أساس اإللتزام    وي
ساس االلتزام أو األسـاس المخـتلط أو األسـاس    إذ نجد أنه أحيانا يسمى أ، المختلفة في تسميته  

)" النقـدي واالسـتحقاق   (األسـلوبين   وهو يمثل مزيجا من صفات هذين       ، المشترك وغير ذلك  
  .)140ص ، 2003، احمرو(

  :يعالج اإليرادات والنفقات بطريقتين مختلفتينوأساس اإللتزام 

االعتبـار المقـدمات    بحيث ال يـتم األخـذ فـي          ،فيعالج اإليرادات حسب األساس النقدي     �
ـ  الفعليـة و   وإنما يتم األخذ في االعتبار اإليرادات     ، والمستحقات لإليرادات  صلة فقـط  المح ،

  . دون المحققةوعليه فأنه يتم إثبات اإليرادات المقبوضة

ويعالج النفقات الواجب دفعها بناء على العقود والتي تم بموجبها الحصول علـى خـدمات                �
حيـث يـتم   ، دون النظر إلى وقت سدادها  ، فق أساس األستحقاق  و ومواد وأثاث وقطع غيار   

وهذا بدوره  يتطلب إجراء التسويات الجرديـة        ، األخذ بعين االعتبار المقدمات والمستحقات    
 .للنفقات

ويقوم األساس المعدل على إتباع األساس النقدي في قياس وتسـجيل المعـامالت الماليـة               "
  ).48ص ،2002 ،هاللي" (تحقاق مع النفقاتأساس االسالخاصة باإليرادات وإتباع 

ويعترف ، عندما تكون متاحة وتم استالمهايعترف ويقر باإليرادات  اإلستحقاق المعدل أساس"
  )Engstrom, & Hay, 1996, p 13".(بالنفقات في الفترة المحاسبية عندما تستحق

مثل ترحيل بعض   ، ويطبق هذا األساس المعدل على بعض الحاالت في الحسابات الحكومية         "
هو ،اإلعتمادات من سنة إلى أخرى وذلك بتعليتها لحساب األمانات بالرغم من أن األساس النقدي             

األساس المتبع في إعداد الموازنات التقديرية والحساب الختامي المبني على التـدفقات النقديـة              
   )184:183ص :  ص،  بدون،وأبو طالب، زكي".( الوحدة اإلدارية الحكوميةإلىالفعلية من و

  :) 34ص  ،1999، الحجاوي(وفيما يلي سرد لمزايا وعيوب أساس اإللتزام

  :اإللتزام أساس مزايا:أوالً

  : يتمتع أساس اإللتزام بمجموعة من المزايا يمكن إيضاحها كالتالي 
 . العامة لسنوات مختلفة بسهولةواإليراداتيمكن من المقارنة بين النفقات العامة  .1
 . التحليل الماليىمالية تساعد عليوفر بيانات  .2
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 . الختامية للوحدات الحكومية بصورة حقيقية وواقعيةالحساباتيمكن من أظهار  .3
يمكن من توفير األموال الالزمة لتسديد االلتزامات المترتبة على الوحدات الحكومية ودفعها             .4

 .لمستحقيها عند تنفيذ الخدمات أو توريد المواد أو اللوازم
 لمعالجة المشاريع الكبيرة التي تستمر أكثر من سنة بحيث يمكن مـن حجـز               يعتبر مناسبا  .5

  .فيذ هذه المشاريع المتعاقد عليها عند االلتزام بهانالمخصصات الالزمة لت

  :اإللتزامعيوب أساس :ثانياً

يمكن تفصيلها كمـا    وأساس االلتزام مثله مثل األسس المحاسبية األخرى ال يخلو من عيوب            
  :يلي

 المخصصات غير الملتزم بها     إستغالل يشجع الوحدات الحكومية على       هذا األساس  استخدام .1
 . الحكومي في السنوات الالحقةاإلنفاقمما يؤدي إلى زيادة ، خالل عقد

 يؤدي إلى تجميد األموال المخصصة للنفقات الالزمة لتغطية المشاريع          استخدام هذا األساس   .2
  .المتعاقد عليها دون استغالل

  . يحتاج إلى أشخاص ذوي معرفة علمية وعملية في المحاسبةا األساساستخدام هذ .3

حيث قد يتم االلتزام    ،  يؤدي إلى تحميل السنة المالية بمبالغ ال تتعلق بها         استخدام هذا األساس   .4
 . تم تحميلها لهاالتيبخدمات ال يتم تنفيذها خالل السنة المالية 

امة بأسلوب يختلف عن معالجـة النفقـات   اإليرادات الع يوجب معالجة   استخدام هذا األساس   .5
  . مما يؤدي إلى عدم التحكم بالتدفقات النقدية للوحدات الحكومية،العامة

المزايا والعيوب التي يمكن أن تنتج عن تطبيـق األسـاس النقـدي وأسـاس                هذه هي أهم  
صـفة  في مجال القياس المحاسبي لعناصر اإليرادات والمصروفات ب       ق وأساس االلتزام    االستحقا

ويدل كل من األسـاس النقـدي المعـدل       "، اإلدارية الحكومية بصفة خاصة    عامة وفي الوحدات  
وأساس االستحقاق على االستجابات المنتظمة للمطالبات الدورية لصانعي السياسة للحصول على           

وعلى كل حال فمعايير المحاسبة الخاصة بهذه األنظمة ليست ثابتـة طـول             ، معلومات إضافية 
  )91:90ص : ص، 1999، ريمكاندب(".الوقت

 بغض النظر عن الجهة التي تقـوم        عامة مما سبق يتبين المزايا والعيوب لألسس المحاسبية      
نظم المحاسبة الحكومية في    "وذلك على الرغم من أن      ، بتطبيقه سواءا أكانت قطاع عام أم خاص      

غالبيتهـا  ي را ألنها ف   نظ اإلستحقاق،دول العالم تغلب استخدام األساس النقدي على أساس          معظم
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الحكومية التي ال تمارس  محاسبة على التدفقات المالية وبصفة خاصة بالنسبة للوحدات اإلدارية
 ) 49ص ، 1986، والمليحي، سرايا("نشاطا تجاريا

ولكن السؤال المطروح اآلن بعد سرد األسس المحاسبية وبيان مزايا وعيوب كل منها هو ما               
 النظر في األساس المحاسبي المطُبق فـي        إعادةي تدعو البلديات إلى     هي الدواعي واألسباب الت   

  النظام المحاسبي؟

هناك أسباب عديدة تدعو البلديات في قطاع غزة إلى أعـادة النظـر فـي               والجواب هو أن    
  :ومن بين هذه األسباب ما يلي  في النظام المحاسبياألساس المحاسبي المطبق

يها زيادة ل والتي يترتب عريع التي تقوم بها البلديات    المشاكبر حجم األنشطة والخدمات و     �
 . المالياإلنفاقحجم 

  .عجز النظام المحاسبي الحالي عن تقديم تقارير مالية كاملة تمكن من تقييم األداء �

ـ       و ،مرة في عدد العاملين في البلديات     الزيادة المست  � ض التوجه نحو الخصصـة فـي بع
ارتفاع  ،وي الخدمات التي تقدمها البلديات     مست ضانخفا، القطاعات مثل الكهرباء والمياة   
ام المحاسبي الحكومي عن تقديم تقارير      عجز النظ ، المحليةنسبة المبيعات إلى اإليرادات     

  )بتصرف، 1045ص ، 2006، حماد( . تقييم األداءمنمالية تمكن 

 المعـدل أو    النتقال إلى تطبيق األساس النقدي    لتحديث وا رغبة في ا  ولكن ال يكفي البلديات ال    
  : منها بل أن ذلك يحتاج إلى مجموعة من المقومات،على سبيل المثالستحقاق أساس األ

الكفاءات المحاسبية حيث يمكن انتهاج سياسة توظيـف         :ما يتعلق بالعنصر البشري مثل     •
كما ويمكن إعادة تأهيـل المحاسـبين       ،  المؤهالت والخبرات المناسبة   إختيارتقوم على   

 دورات التدريبية المناسبة والمالئمةالحاليين بعقد ال

 المبنية علـى   إقتناء وتطوير األنظمة المتوافقة مع اإلجراءات الموحدة: المعلوماتنظم  •
 .)9ص، 2006 ،الزفين( .أساس مبدأ اإلستحقاق

 واحـد   إي النظام المحاسبي علىإعتمادوأن ،  محاسبي مزايا وعيوبأساسويالحظ أن لكل  
ص ، 1999 ،الحجاوي (. والمعطيات المتوفرة في كل بلد     اإلمكانياتود  منها  أنما يكون في حد     

وكذلك تشويه ، عدم إظهار المركز المالي على حقيقته  النقدياألساس ولعل من أهم عيوب ، )34
وان السـلبيات  ،  والذي ينعكس بدوره على فائض أو عجز الحساب الختامي          المقدمة قيمة الخدمة 

ـ وهذا ما ي   ،تؤثر على مخرجات النظام المحاسبي بشكل سلبي      والمآخذ كثيرة وذات أهمية و     ر فس
  .دعوات الكثيرين إلى تطبيق أساس االستحقاق في المحاسبية الحكومية بدال من األساس النقدي
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  الفصل الرابع

  المبحث األول

  التقارير والقوائم المالية في بلديات قطاع غزة

  .الموازنة:أوال

  .دها وتنفيذها في بلديات قطاع غزةواقع الموازنات وأسلوب إعدا

  .مزايا موازنة البنود

  .عيوب موازنة البنود

  . التقارير المالية الدورية:ثانيا

  الموقف المالي الشهري

  الخالصة الحسابية الشهرية

  ).كشف حساب الديون والمستحقات.(بيان أرصدة حسابات البلدية

  والسنوية القوائم المالية: ثالثا

  ختامي قائمة الحساب ال

  .أهمية الحساب الختامي

  .مزايا الحساب الختامي

  ) المالي(قائمة المركز النقدي 
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  الفصل الرابع

  المبحث األول

  التقارير والقوائم المالية في بلديات قطاع غزة

تلتزم كل بلدية من بلديات قطاع غزة بإعداد        ضوء التعليمات المالية للموازنة والحسابات      في  
 هو مراقبة تنفيذ الموازنـة      إرسالهاوالهدف من    ،ا إلى وزارة الحكم المحلي    تقارير دورية ترسله  

حتـى تـتمكن    و، ام المنصـرم  ع خالل ال  واإليراداتفي البلديات وذلك من خالل متابعة النفقات        
لتتمكن من خاللها من متابعـة      و  الالزمة في الوقت المناسب    اإلجراءات كافة   إتخاذوزارة من   ال

 وتعتبر التقارير والقوائم من أهم وسـائل توصـيل          ،نات المعتمدة للبلديات  ومراقبة تنفيذ المواز  
 بمكان األهمية من هيف" ،المالية للجهات المختلفة التي  تهتم بهذه التقارير المعلومات المالية وغير

 في المناسبة والمالية اإلدارية القرارات إتخاذ من تمكن كما ،الموازنة تنفيذ ومتابعة الرقابة لمباشرة
  .) 204 ص ، 1977،حسنين" (عضيا أو إسراف أي من العام المال لحماية المناسب الوقت

تشـتمل  " )151ص  ، 1988،تركـي (كما ذكرها    في البلديات     المحاسبية ومحتويات التقارير 
 وأقسامها المختلفة من أبواب ومواد وفـروع        يةلدبلازنة  وايتعلق بم : أولهما على قسمين رئيسيين  

 بها إعـداد الموازنـة       إلى المراحل التي يمر    باإلضافة، فوفقا لنوع كل مصر   حسب الحاجة وو  
 وهي وزارة الحكم  المختصةهة إلى مرحلة االعتماد من الج     واإلعدادبتداءا من مرحلة التحضير     إ

أما القسم الثاني مـن التعليمـات       ، والتنفيذ من جانب البلديات   ، المحلي ممثلة في شخص الوزير    
لحسابات ويتضمن المتحصالت والمصروفات والدفاتر الحسابية وطريقـة قيـد          المالية فيتعلق با  

 يوفرهـا  التـي  المالية التقارير إلى التعرض وسيتم ."العمليات الحسابية وإعداد الحساب الختامي

 التقارير هذه ومحتويات والتبويب العرض طريقة حيث من ،بالتفصيل البلديات في المحاسبي النظام

 الحكـم  وزارةتعليمـات  و للموازنة المالية التعليمات على اًبناء البلديات حاليا دهابإعدا تقوم التي

 .المحلي

  )20ص ،1986 ،كمال(:يلبلديات على ما يلتقتصر التقارير الدورية التي تعدها اوتتركز و

  .مقارنة أبواب الموارد بالتقديرات الموضوعة لكل منها �
  .لكل منهاعتمادات المخصصة باإلمقارنة االستخدامات  �
  .بابها وتحديد المسئوليةأسمحاولة تحليل الفروق الناتجة عن المقارنة السابقة للتعرف على  �
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حسب العامل الزمني إلى نـوعيين رئيسـيين       بإعدادها  البلديات  التي تقوم   وتنقسم التقارير   
 :شـمل وغالبا ما تعد في نهاية كل شهر خالل السنة المالية وهي ت           تقارير مالية دورية     :وهما

، والمقسـمة علـى أسـاس البنـود       ، بيانات عن اإليرادات والمصروفات التقديرية والفعليـة      
وترسلها بإنتظام وكرزمة واحدة إلى وزارة الحكـم        ، والمنسجمة مع تصنيف موازنة البلديات    

  تُعد في نهاية السنة الماليةوتقارير مالية سنوية، المحلي في األسبوع التالي لنهاية شهر التقرير
  .مثل الحساب الختامي

  :أهداف التقارير والقوائم المالية

 ،الحجـاوي : (األهداف التاليـة  لتحقيق  في القطاع الحكومي     التقارير والقوائم المالية     سعىت
  . )97 ص ،1999

  .توفير البيانات والمعلومات الالزمة إلظهار الوضع المالي للوحدات الحكومية .1
  . للرقابة على األموال العامةتوفير البيانات والمعلومات الالزمة .2
  . لمتابعة تنفيذ الموازنةتوفير البيانات والمعلومات الالزمة .3
مقارنة األداء الفعلي لفترة ماليـة       لتقييم األداء من خالل      توفير البيانات والمعلومات الالزمة    .4

 .معينة باألداء المخطط للفترة المالية ذاتها
 . وغير المالية التي تملكها الوحدات الحكوميةإظهار المركز المالي للموجودات المالية .5
 . الوحدات الحكوميةإلداراتتوفير المعلومات الالزمة لمحاسبة المسئولية  .6

المعايير الدوليـة    (:ولتحقيق األهداف السابقة فإن القوائم المالية تقدم معلومات حول ما يلي          
  )14ص ، 2002، لمحاسبة القطاع العام

  .موجودات المؤسسة .1
  .ت المؤسسةمطلوبا .2
  .حقوق الملكية/صافي الموجودات .3
  .اإليرادات .4
  .المصروفات .5
  .التدفقات النقدية .6
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  الموازنة في البلديات

ومزايا وعيوب موازنة البنود المتبعة     ، وأقسامها ومراحل إعدادها  الموازنة  واقع  سيتم تناول   
  .في إعدادهاوأسلوب إعدادها وأنواعها واألسلوب المتبع في البلدية 

  : في بلديات قطاع غزةوتنفيذهاات وأسلوب إعدادها الموازنواقع 

، أن موازنة البلدية تُعتبر احد أهم مقومات وأركان النظام المحاسبي الحكومي في البلـديات             
 المعتمدة والمفتوحة لمواجهـة      اإليرادات  وتتضمن بنود  ،حيث أنها تحتوي علي حسابات النفقات     

تصيغ أهدافها للسنة المالية القادمة وتضـع  "الل الموازنات  والبلديات من خ  ،هذه النفقات وتغطية  
كما تقوم بتوزيع المـوارد علـى البـرامج والنشـاطات           ، أولوياتها الستخدام الموارد المحدودة   

 وتعتبر مصدرا من مصادر المعلومات المهمة       ،)85ص، 1997 ،والقطامين، اللوزي" (المختلفة
الهيئـات المحليـة    النظـام المـالي     ( ولقد ألزم ، لخارجيةللجهات المستفيدة المختلفة الداخلية وا    

البلديات بتقديم موازنة عامة    " الموازنة"من الفصل الثاني  ) 6( في المادة رقم     )1999 ،الفلسطينية
قبل شهر على األقل من بداية السنة المتعلقة عليها سنوية لوزارة الحكم المحلي بغرض المصادقة 

   .نماذج مصممة مسبقاً من قبل الوزارة ومعممة على البلدياتوتُعد هذه الموازنة وفق ، بها

  :وتنقسم الموازنات في البلديات إلى نوعيين رئيسين :أقسام الموازنة في البلديات

 وهي الموازنة األساس وتشمل أنواع وقيم اإليرادات العاديـة          ):الجارية(الموازنة التشغيلية   
وكذلك أنواع وقيم النفقات    ، ها خالل السنة المالية القادمة    الذاتية والتي تتوقع البلدية الحصول علي     

تشتمل على   ولذلك فهي    ،الجارية والتشغيلية والتي تتوقع البلدية إنفاقها خالل السنة المالية القادمة         
أجور مـوظفي    رواتب و  علىالتشغيلية  وينفق معظم الموازنة    ، معظم المعامالت المالية للبلديات   

  .لباقي ينفق على التمويل الجاري للخدمات المقدمة للمواطنين وا،ومستخدمي البلدية

مشـاريع  ل ال تأخذ صفة الدورية وإنما هي وهي موازنات): الرأسمالية(الموازنة التطويرية   
نادرا ما تمـول مـن فـائض        من جهات خارجية عبر الهبات والمنح و      غالبا  تمول  و ،رأسمالية

  . المالية التي تمر بها البلدياتاألوضاعسوء بسبب ، في الوقت الحاليالموازنة العادية 

وتمر الموازنة في بلـديات قطـاع غـزة بالمراحـل            : في البلديات  مراحل إعداد الموازنة  
  :والخطوات الرئيسية التالية

وتقوم الجهات المالية المختصة في البلديات بتحضـير وإعـداد           :مرحلة التحضير واإلعداد   .1
رات األولية لقيم  إيرادات ونفقات السنة الماليـة القادمـة           الموازنة والتي تحتوي على التقدي    
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مع األخذ بعين االعتبار مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنـة السـابقة،            ، وبالعملة المحلية 
مـن  ) 34 (وذلك وفقا للمادة رقم، وعلى أساس الخطة الموضوعة لتحقيق األهداف المطلوبة     

ضها على المجلس البلدي لإلطالع عليها ومناقشـتها        ومن ثم عر  ، )1998، قانون الموازنة (
ثم تحاول البلدية تغطيتها    ، ويالحظ عند إعداد الموازنة أنه يتم تقدير النفقات أوال        ، وإقرارها

من الموارد الحالية أو بتدبير موارد جديدة أو عن طريـق ضـغط النفقـات أو االثنتـين                   
  )20ص ،1986 ،كمال(.معا

، حيث يتم مناقشتها وإعتمادها من قبل وزارة الحكم المحلي   :ازنةمرحلة المصادقة علي المو    .2
وبذلك تصبح سارية للتطبيق والتنفيذ لمدة سنة تبدأ في اليوم األول من يناير وتنتهي في اليوم 

لمـادة رقـم    وفقا ل ) 1998، قانون الموازنة ( األخير من شهر ديسمبر من العام نفسه حسب       
 تصريح للبلدية بتحصيل اإليرادات وبالصرف في حـدود         حيث تعتبر المصادقة بمثابة   ، )1(

 .البنود المعتمدة

 حيث يتم جباية وتحصـيل      ، وهي مرحلة مهمة من مراحل الموازنة      :مرحلة تنفيذ الموازنة   .3
أن معظم  تبين   تنفيذ الموازنة  ةالحظمن خالل م  و، اإليرادات المختلفة ودفع النفقات المختلفة    

اع غزة في نهاية السنة المالية قد جاءت مخالفـة للموازنـات            الموازنات الفعلية لبلديات قط   
وهذا يرجع إلى عدة أسباب منها األسلوب المتبع في         ، التقديرية المعدة في بداية السنة المالية     

ـ    :تقدير وإعداد الموازنة وأسباب أخرى ال عالقة للبلديـة بهـا مثـل             ة يالظـروف السياس
  . جتماعيةية واإلاإلقتصادو

وهـي اإلعـداد    ، تتميز المراحل الثالثة لدورة الموازنة العامة      ":ييم والمتابعة مرحلة التق  .4
، أما مرحلة مراقبة تنفيذ الموازنة، بتتابعها وأستقاللية بعضها عن بعض، واالعتماد والتنفيذ

أي ، كنهـا متداخلـة   لو، فهي ليست مرحلة مستقلة تأتي في ختام دورة الموازنة العامـة          
، جمـال  ("بل تمتد لتشمل مرحلة ما بعد األنتهاء مـن التنفيـذ          ، قةمصاحبة للمراحل الساب  

 ).161ص ، 2004

  :إذ أن من أهدافها ما يلي، وتعتبر هذه المرحلة من المراحل المهمة في دورة حياة الموازنة

 . الكشف عن مدى سالمة التنفيذ  .1
 .الكشف عن مدى دقة األرقام المقدرة .2
 .ية في تحقيق األهداف المحددةالتعرف على مدى نجاح السلطة التنفيذ .3
  )68ص ،1986 ،كمال( .ي واتجاهاتهاإلقتصاد على مستوى النشاط ذبيان آثار التنفي .4
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والواقع أن الموازنات التي تعد في بلديات قطاع غزة تعتمد على األسلوب التقليدي فـي               
من تقـديرات   وهو أسلوب موازنة البنود أو الموازنة التقليدية والتي تتض        ، إعداد الموازنات 

وأن األسـم موازنـة     " على أساس تقسيم الموازنة إلى بنود        إليرادات والنفقات للسنة التالية   ل
، البنود مأخوذ من عملية عرض الموازنة على شكل بنود حسب الغرض الذي تؤديه النفقات             

واألجـور  ،  مثـل الرواتـب  –وبتفصيل رقمي للبنود المتعددة الالزمة لتشغيل وحدة إدارية       
 ،)39ص  ، 1997، ومـرار ، اللـوزي "(واإليجارات وعالوات السفر  ، لزمات المكاتب ومست

والموازنات تاريخيا مرت بمراحل عدة من بينها موازنة البنود أو اإلعتمادات أو الموازنـة              
وتمثل المرحلة األولـى مـن      "، لة األولى من مراحل الموازنات    التقليدية والتي تعتبر المرح   

، مرحلـة اإلتجـاة الرقـابي     ،  مرت بها الموازنة العامة في تطورها      المراحل الرئيسية التي  
، تقييد صالحيات اإلنفاق: وتتميز بتركيز الرقابة على جباية األموال العامة وإنفاقها من حيث

، المبيضين" (ومن حيث تركيز االهتمام على ما تشتريه الوحدات الحكومية من سلع وخدمات 
  ).171ص ، 1999

 م في الواليات المتحدة األمريكية لتكون موازنة        1921وازنة البنود في عام   لقد بدأ تطبيق م   "
تنفيذية شاملة وبتصنيف وظيفي على شكل برامج ووظائف وبتصنيف اقتصادي للتمييـز بـين              

 ،منها بموجبها يتم تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها وليس وفقا للغرض           ،النفقات الجارية والرأسمالية  
صروفات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجانسة رئيسية وفرعية         بمعنى أن يتم حصر الم    

 ثم بعد ذلك ويتم تقسيم النفقـات إلـى فئـات            ،بصرف النظر عن اإلدارة الحكومية التي تقدمها      
   )2006، كوشك".( حيث يتم تقسيم هذه األبواب الرئيسية إلى بنود فرعية) أبواب(رئيسية تسمى 

   لكل من مزايا وعيوب موازنة البنود وفيما يلي عرض :مزايا وعيوب موازنة البنود

  :مزايا إعداد موازنة البنود

  )71ص ، 2003 ،احمرو (:يمتاز إعداد موازنة البنود بميزات عديدة منها
  .قلة أعباء األعمال الحسابية الالزمة عند التقدير  .1
 .م األحيانسهولة الوصول للتقديرات بسبب األعتماد على نتائج األداء الماضي في معظ .2
 ).المساومة(سهولة حل أي خالف حول التقديرات عن طريق التفاوض  .3
 .البساطة في الهيكل العام وفي العرض والتبويب والفهم والمقارنة  .4
وتحديـد  ، يحقق األسلوب أهدافا رقابية محددة منها عدم تجاوز اإلنفاق الفعلي للمقـدر            .5

 .صالحيات األنفاق حسب البنود
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   فيما يتعلق بالقابلية للمقارنة)103ص ، 1998، حجازي (رأيضافة ويمكن إ
أن بياناتها صالحة للمقارنة ويمكن تجميعها لعدة سنوات متتالية لغرض تسهيل معرفـة             " .6

اتجاة اإلنفاق والتحصيل وذلك راجع إلى أن معظم خدمات الحكومة ذات طبيعة مستمرة             
 ." معظم  نفقاتها ال يمكن تجنبهاوان

أن إحكام الرقابة كهدف من أهداف موازنـة        ايا موازنة البنود يتضح     مز ةالحظمن خالل م  
وهذا ال يعني بأنهـا ميـزة       ، البنود يؤدي إلى تقليص الحرية اإلدارية للمدراء ورؤساء األقسام        

  .مرغوبة لموازنة البنود

على الرغم من وجود مزايا لموازنة البنود إال أن هناك عيوبـا لـه    :عيوب موازنة البنود 
  : )2006 ،كوشك(  سب رأي حمنها

  .عدم ارتباطها بشكل دائم بالخطط التنموية للدولة .1
 . مرصودة لبنود محددة فقطاإلعتمادات نأل، قلة المرونة عند التنفيذ .2

 :منها) 44:45ص : ص، 1997، ومرار، اللوزي(ذكرها وهناك عيوبا أخرى 
ـ       : عدم وضوح األهداف التي ترصد لها اإلعتمادات       .3 داف الـدوائر   وهـو عـدم تحديـد أه

 والتركيز فيها إضافة إلى أن تطبيق موازنة البنود لم يرفقـه            حغياب الوضو  أو ،ونشاطاتها
وهي أحد المسـاوئ المرتبطـة      ، تحديد لألهداف العامة للدولة وأولويات للبرامج الحكومية      

بغياب التخطيط على المستوى العام حيث لم يحدد النظام أياً مـن األهـداف سـواء علـى                  
وال يكفي تحديد أسم الدائرة أو الوحدة اإلدارية لنعرف         ، ى المحدود أو المستوى العام    المستو

وال يكفي أيضا أن نعرف أرقام ووظائف الموظفين للداللـة علـى   ، ما تقوم به من نشاطات   
 .المهام التي يقومون بها

باطهمـا  أن مميزات البنود أصبحت بالية مثل مبادئ الموازنة بسبب أرت        :مبادئ غير واقعية   .4
 :الوثيق فمثال فيما يتعلق ب

تضاءل االهتمام بها كأحد المبـادئ الهامـة الن مخصصـات            :مبدأ سنوية الموازنة   •
 .البرامج والمشاريع قد تستمر في أكثر من سنة أو سنتين

إذ يمكـن   ، أن ظهور عجز في الموازنة لم يعد يقابل باالستهجان         :مبدأ توازن الموازنة   •
 .ل هذا العجزالبحث عن وسائل لتموي

فهـي ال تتضـمن     ، أن موازنة البنود لم تحقق ما يتضمنه هـذا المبـدأ          : مبدأ الشمول  •
لة الصـحيحة لتقـديم     ية العامة وال تعتبر الوسـي     اإلقتصادمعلومات عن جميع البرامج     

  .قتصاد بوجة عاممعلومات عن اإل
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  :عيوبا أخرى منها) 71ص ، 2003، احمرو(وقد أضاف 

ولـيس علـى اإلنتـاج      ) المـدخالت (كز على الحصول على األموال      إن موازنة البنود تر    .5
 ).المخرجات(

 .إنها ال تساعد على إبراز السياسة المالية للدولة وال تتحدد فيها أولويات البرامج .6

 .يصعب قياس كفاءة األداء الحكومي نظراً الفتقارها إلى وسائل المتابعة .7

 . الحسابية وعدم تجاوز التخصيصاتاقتصار الرقابة على اإلنفاق غالبا على الناحية .8

 .افتقار تقديرات الموازنة إلى األساس العلمي والتي قد تكون جزافية ومبالغ فيها .9

تركز على انصياع الموظف لإلدارة العليا وابتعـاده عـن االهتمـام بتحقيـق األهـداف                 .10
 .ة ألهدافهاأو األهتمام بالوسائل والبدائل التي يجب إتباعها لتحقيق الدائر، اإلستراتيجية

 )104ص ، 1998، حجازي(ذكره  مايمكن إضافة فيما يتعلق بعيب المبالغة في اإلنفاق و

ان هذا النوع من الموازنات يؤدي إلى تشجيع المسئولين على اإلنفاق بـدال مـن تحقيـق                  .11
سواء تـم الحاجـة     ،  حيث يشعر هؤالء بضرورة إنفاق مخصصاتهم بالكامل       ،الوفورات فيه 

فالمسئول يتمتع بالكفـاءة    ، لك الن تقييم األداء يميل إلى التركيز على اإلنفاق        وذ، إليها أم ال  
أضف إلى ذلـك فـن      ، طالما أنه يتمسك باإلنفاق في حدود مخصصات دائرته في الموازنة         

حيث يتم   ،المخصصات المالية قد يتم تخفيضها إذا انفق في اقل مما خصص للوحدة اإلدارية            
 . باستخدام النفقات الفعلية السابقةتقدير النفقات لهذه الوحدات

  :مالحظات على عيوب الموازنة

 1949انتهى العالم من تطبيقها العام       التي) موازنة البنود (يعتبر الجيل األول في الموازنات      
الحكومي في الدول العربية، والتـي مـازال    اخطر المعوقات في التوجهات التنموية في القطاع

وأسلوب موازنة البنود يعـد      ،)2006، كوشك( نحتى اآل متمسك بها   نظامنا المالي والمحاسبي    
 تقويم كفايـة  األساسوبالدرجة قاصرا عن توفير المعلومات المالئمة للوظائف اإلدارية المختلفة      

إضافة إلى أن ، ةالبيئيت  واتخاذ القرارات التي يمكن من خاللها االستجابة للمتغيرا األداءوفاعلية
  . هذا األسلوب يركز على جانب اإليرادات وتحصليها وعدم األهتمام بجانب المخرجات 

ونتيجة للعيوب واالنتقادات السابقة لموازنة البنود تم انتقال جهات كثيرة وعديدة إلى أنـواع              
 وصاحبة إتخـاذ    رفةوإنه البد للجهات المش   ،  موازنة البرامج واألداء   :أخرى من الموازنات مثل   

 على البلديات من أعادة النظر في األسلوب واألساس المتبع في إعداد الموازنات وذلك من القرار
حيث أن األمر يستلزم ضرورة تطوير أسـلوب أعـدادها لكـي       ، أجل تطوير دورها في البلدية    

  . تنسجم مع وظائف التخطيط والرقابة وتقويم األداء
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من موازنة البنود إلى موازنة البرامج أو األداء يتطلب ضـرورة           نتقال  ولكن الرغبة في اإل   
وفـي هـذا    ، تعديل النظام المحاسبي ونظام اإلدارة المالية لمسايرة التبويب للموازنة المـذكورة          

 الصدد تُوصى الدول التي ترغب في األنتقال إلى هذا النوع من الموازنـات بتغييـر األسـس                
األصح استخدام أساس اإلستحقاق بدال من األساس النقـدي أو          و، المحاسبية المستخدمة من قبلها   

ويمكن إيجاز متطلبات األنتقال من موازنة البنـود         )114ص  ، 1999 ،الصائغ( .أساس االلتزام 
  :في البلديات كالتاليإلى موازنة البرامج واألداء 

موازنـة   أسلوبشمل التحديث تطبيق    للبلديات والبد أن ي   تحديث النظام المحاسبي    ضرورة   �
 التحـديث   وأسـلوب  موازنة التخطيط والبرمجة     أسلوب والتحديث بتطبيق    واألداءالبرامج  

  . الصفرياألساسبتطبيق موازنة 
  .بلديات على مختلف فئاتها يكون التحديث شامالً كل الإنضرورة  �
 . الحكم المحلي بموجب قرار أو مرسوم من وزيريإختياروان يكون كذلك إلزاميا وغير  �
 .ن التحول تدريجيا وغير فجائيوان يكو �

  :عن موازنة البنود) 2006، البريدي(ذكرها   متطلبات أخرىإضافةويمكن 
 . تبويب التكاليفإلى اإلداريتغير التبويب الحالي للبنود من التبويب  �
 .اإلستحقاق أساس إلى النقدي األساسوالتحول من  �
ة وذلـك بهـدف قيـاس تكلفـة     والتفرقة بين المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالي     �

 .لمخازن حسب البرامجالمنصرف من ا
  . حسب البرامجاإلهالكوقياس تكلفة  �

 )5ص، 2005، عبد الكريم ( رأي   إضافةيمكن  وفيما يتعلق بمرحلية التحول وجدولته الزمنية       
بحيث يبدأ مباشرة في مجموعـة      ، أن هذا التحول المرحلي يجب أن يتم بجدولة زمنية واضحة         "

وبعدها تكـون مجموعـة     ،  من الهيئات المحلية التي تصنف على أنها األكثر جاهزية         محدودة
ومن هنا فإن هناك حاجة ماسة لتصـنيف الهيئـات          ، أخرى قد تم تأهليها إلجراء ذلك التحول      

، المحلية أستنادا إلى نتائج تقييم الجاهزية قبل الشروع بالتحول إلى أساس االسـتحقاق المعـدل       
 المفروض أن يكون مقدمة لتنفيذ مشروع تعزيـز قـدرات الهيئـات المحليـة               وهذا التقييم من  

  ."سطينيةالفل

رى من الموازنات فأنه خ أأنواعويالحظ مما سبق أنه لألنتقال والتحول من موازنة البنود إلى         
 من بينها تغيير األساس المحاسبي المطبق بأساس محاسبي آخر          ،ال بد من توافر شروط معينة     

  .اإلستحقاق لما يتمتع به من مزاياقال إلى أساس ويفضل االنت
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   في قطاع غزةاتفي بلديوالسنوية التقارير المالية الدورية 

الموقف المـالي والخالصـة الحسـابية        :مثل  الدورية تشمل التقارير المالية  التقارير المالية   
قائمة الحسـاب   : ثلوتشمل القوائم المالية السنوية م    ،  أرصدة الحسابات   أو كشف  وبيان، الشهرية
كيفيـة  وسيتم تناولها من حيث األهمية إضـافة إلـى          ، )النقدي(وقائمة المركز المالي    ، الختامي

   . في قطاع غزةةلبلدي النظام المحاسبي لفيمعالجة األصول الثابتة 

  :)الشهرية(التقارير الدورية : أوال

  .الماليالموقف  .1
 .الخالصة الحسابية الشهرية .2
 .ات البلديةبيان بأرصدة حساب .3

  :وسيتم توضيح كل واحد منها كما يلي

 :الموقف المالي الشهري

 عبارة  وهي ،قائمة الموقف المالي تشير إلى قائمة األداء المالي أو قائمة اإليرادات والنفقات           
 في نهاية كل شهر حسب تعليمـات        ا تقوم البلدية بإعداده   ة التي شهريال ةماليالرير  اتقأحد ال عن  

 ومصـدر   ،)1998، قانون الموازنـة  (من  ) 46 (المادة رقم تندة إلى   سمال و لمحليوزارة الحكم ا  
سم البلدية والفترة التي    ى التقرير أ  ويظهر في أعل   ،الموازنةأداء  بيانات هذا التقرير سجل مراقبة      

 ب الموازنـة  ا من أبو   وفصل وبند  كل باب وأداء  وضع  موقف و وهو يوضح    ، التقرير إليهايعود  
بحيث يتم الفصل بين أعمدة مبـالغ الموازنـة         ، وهو يعد على شكل أعمدة     ،غيليةالجارية أو التش  

 يمكـن   ة أعمـدة  سـت يحتوي على   و، لغ الفعلية وعمود آخر يظهر الفروقات عن الموازنة       اوالمب
  :تفصيلها كما يلي

  .البندالباب أو الفصل أو رقم ويظهر فيه  :العمود األول

  .أو الفصل أو البندالباب أسم فيظهر فيه  :العمود الثاني

والمصادق عليـه مـن وزارة      ، مبلغ المعتمد للبند في الموازنة    قيمة ال يتضمن   :العمود الثالث 
قـانون  (مـن   ) 11(حسب المادة رقـم     ، والذي ال يجوز تجاوزه في حالة النفقات      الحكم المحلي   

  .)1997 ،الهيئات المحلية
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  . تحصيلها أو دفعها خالل شهر التقريرالتي تمالفعلية المبالغ قيمة يتضمن  :العمود الرابع

المحصلة أو المدفوعة حتى نهاية الشـهر       الفعلية  المبالغ  قيمة   يحتوي على    :العمود الخامس 
العمود ( دفعها خالل الشهر     أوفهو يتضمن المبالغ التي تم تحصيلها       ، الذي يأتي قبل شهر التقرير    

  .إلى المبالغ التي سبقت هذا الشهرإضافة  )الرابع

العمـود  ( العمود السـابق  فهو عبارة عن مقارنة     ، فيذنيحمل عنوان نسبة الت   : السادسلعمود  ا
 لقيمة المبـالغ المحصـلة أو     ولكن على شكل نسبة مئوية     ،مع عمود الموازنة المعتمدة   ) الخامس

  .المدفوعة 

  :ما يلي) 42ص  ،2005، حماد(كما ذكرها ويستفاد من الموقف المالي 

  .امات غير المسددة في كل وحدة حكومية في نهاية كل شهرتحديد قيمة االلتز �

  . المصروفة لكل بند من بنود الموازنة اإلجماليةتحديد القيمة  �

إذ من خالله تستطيع معرفة مدى اسـتغالل الوحـدة          ،  وسيلة رقابية على بنود الموازنة     هأن �
ـ   ل مخصصـاتها عـن   الحكومية للبند وتوجيهها إلى عمل المناقالت المطلوبة للبنود التي تق

  .الوحدة الحكومية) التزامات(احتياجات 

المساعدة في إعداد الحساب الختامي للوحدة الحكومية في نهاية السـنة الماليـة حيـث أن                 �
  .الموقف المالي يشتمل على كافة بنود المصروفات الفعلية خالل العام

 التي يوضحها الموقـف     مساعدة الوزارة في تحديد قيمة الحواالت المالية من خالل البيانات          �
  . غير المسددةتالمالي الشهري ومنها االلتزامات المسددة وااللتزاما

  :ويمكن إضافة ما يلي إلى ما سبق ذكره

 ومن خالل متابعة الموقف المالي تستطيع وزارة الحكم المحلي رقابة ومتابعة األداء المـالي             �
   .للبلديات المختلفة

  :)لحسبةكشف ا (الخالصة الحسابية الشهرية

وهي تعتبـر بمثابـة      ، تسميتها بكشف الحسبة   ىوهي ما تعارف المحاسبون في البلديات عل      
، المدينة والدائنة المختلفة  ميزان مراجعة وإعدادها يهدف إلى التحقق من التوازن بين الحسابات           

قـانون الهيئـات    ( مـن    ) 50(حسب المادة رقم    وهي تُعد وفقا لتعليمات وزارة الحكم المحلي        
وأقُفلـت  حيث تُعد وترسل في األسبوع األول من الشهر التالي الذي أنتهـت             ، )1999، لمحليةا

  :وهي عبارة عن تقرير مالي شهري يتكون من جزأين ،حساباته
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 تحصيلها تم التي باإليرادات  ويشمل البيانات المالية المتعلقةالعلوي وهو الجزء : األولالجزء

الشهر الذي يعـد عنـه    خالل البلدية موازنة وأبواب وفصول بنود حسب دفعها تم التي والنفقات
  .التقرير

 وهو الجزء السفلي ويشمل البيانات المالية من بداية الفترة المالية وحتى نهاية             :الجزء الثاني 
العناصر التي تحتوي عليها الخالصة الحسابية الشـهرية         المعلومات و  وأن ،شهر إعداد التقرير  

  :ما يلي لبلديات القطاع تظهر

 :حسابات الموازنة .1

وهـي  ، والمشمولة ضمن حسابات الموازنة   وتشمل اإليرادات المقبوضة والنفقات المدفوعة      
  : كما يليحسب بنود وفصول وأبواب الموازنة للبلديةمصنفة 

 في وتظهر الماضية األشهر وفي الشهر خالل المحصلة اإليرادات  إجماليعن معلومات �
 .للبلدية المالي الموقف هو البيانات هذه ومصدر ، ةالخالص من األيمن الجانب

 لشهر التقرير المالي الماضية واألشهر الشهر خالل الفعلية النفقات إجمالي عن معلومات �

 .الخالصة من األيسر الجانب في وتظهر

 ):الحسابات الوسيطة(حسابات خارج الموازنة  .2

 أو حسـابات    ات خارج الموازنة  حسابأو  الحسابات الوسيطة    عليه   ما يمكن أن يطلق   وهي  
وال ، حيث ال يوجد لها بنود متعمدة فـي الموازنـة         التي ال عالقة للموازنة بها       وهي   ،مرحلية

نعكاساتها المؤثرة على حسابات    إ تكمن في    ايعني أنها خارج الموازنة أنها غير مهمة فأهميته       
رادات أو النفقـات مباشـرة     ومبالغ الحسابات الوسيطة ال يمكن تحميلها لحساب اإلي       ، الموازنة

  ):284ص ، 2002، هاللي( لألسباب التالية

أن هذه المبالغ ليست إيرادات أو نفقات تخص الدولة وإنما قد تخص أشخاص آخرين              : األول
  .أو جهات معينة

أن هناك مبالغ تحتاج إلى إجراءات خاصة وتسويات أخرى لكي يتم تحميلها علـى              : الثاني
  .لنفقات العامةحسابات اإليرادات أو ا

 :تشمل ما يليالحسابات الوسيطة و

 وهـي بـذلك ذات      لألقسام والدوائر المختلفة   وتشمل المبالغ المصروفة كعهد      :السلفيات �
يتم الصرف منها على النفقات النثرية   و ،"ز"الفقرة  ) 24(المادة  وذلك حسب    طبيعة مدينة 

 وفـي   ،األعمالقدمة النجاز   وكذلك السلفيات المصروفة كدفعات م    ، تسديدها دوريا ويتم  
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يتم تحويلها من   للنفقة    ومؤيدة من سندات ووثائق معززة   لشروط  السلفيات ل حال استكمال   
موظفين على أن   السلفيات المصروفة لل  وكذلك   ،السلفيات إلى بنود الموازنة الخاصة بها     

بات مسئولية الحسا ) 41(و) 40( حددت المادة رقم     قدو،  عند صرفها  تُسترد من رواتبهم  
لي مانظام ال ال (،والتأكد من استرداها في أوقاتها    ، عن تدقيق وصحة العمليات المتعلقة بها     

 وفي نهاية السنة المالية يتم تدوير السلفيات التي لم تقفل بعد وتُرحـل              )1999، للهيئات
 . من أجل متابعتهاكرصيد أفتتاحي في السنة المالية التالية

وتنشأ األمانات نتيجة قبض البلدية مبالغ مـن        ، لوسيطةوتعبر أحد الحسابات ا    :األمانات �
حسب ذلك  و، بقى لديها لدفعها للجهة المستحقة أو لنشاط معين       تجهات خارجية كوديعة و   

 تشـمل ، "و"الفقرة  ) 24(في المادة   ) 1999،  المحلية النظام المالي للهيئات  (ما ورد في    
 : مثل  والتي تم استالمها سابقا    دفوعةتأمينات البلدية المقبوضة والم   جميع مبالغ    األمانات

كما ويجري تسجيلها ضمن البند المخصـص        ، والشوارع مياة والبناء ات ال تأمين أشتراك 
 إضافة إلى األمانات التي     ،)85(لها في سجل خاص يوضح كافة بياناتها كما في المادة           

معاشـات   هيئة التأمين وال   :تستقطع من رواتب الموظفين وتورد للجهات المختصة مثل       
 .ودائرة التأمين الصحي وضريبة الدخل واألمالك

 فـي  البنوك في النقدية وحساب الخزينة في النقدية حسابات :ل مثة حسابات النقديةرصدأ �
 .أول الفترة المالية للتقرير وفي نهايتها

ويشـمل  ، المدفوعـة واألمانـات   على إجمالى السلفيات    للخالصة يحتوي   الجانب المدين   إن  
 رصيد الصندوق والبنوك في     وبإضافة،  المستردة ن على إجمالي السلفيات واألمانات    ائدالجانب ال 

 رصيد الصندوق والبنوك في آخر الشـهر        وإضافة) المقبوضات( أول الشهر في الجانب المدين    
وهي تشبه في ذلك ميزان المراجعـة       ،  فأنه يتم توازن الجانبين    ،)اتالمدفوع(في الجانب الدائن    

  .بالمجاميع

  :ية في بلديات قطاع غزة ما يليالخالصة الحسابتقرير تضح من العرض السابق لوي

بية كشفاً أو بيانا بمجاميع اإليرادات والمصروفات وحسابات التسـوية          اتعتبر الخالصة الحس   �
  .وتجاوزا يمكن اعتبارها أحد التقارير الدورية، المدينة والدائنة

  . الحكم المحليكما ويالحظ أنها تُعد طبقا لتعليمات وزراة �

ويالحظ أيضا من ناحية التوقيت قيام وزارة الحكم المحلي بتجميع التقارير الشهرية وإعداد               �
  .حساب موحد وتقديمه للجهات العليا
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 ) 385ص، 1999، المبيضين:(وتحقق الخالصة الشهرية هدفين رئيسيين وهما 

  .التأكد من صحة القيود والترحيل في حالة توازن طرفي الخالصة  -أ 
والمقبوضات والنفقات األخرى التي تعكس العمليات ،  والنفقات الفعليةاإليراداتبيان   -ب 

المالية التي تجريها الوحدة المحاسبية الحكومية إضافة إلى أرصدة دفتر الصـندوق            
  .خالل الشهر

 :)الدائنون والمدينونكشف حساب  (بأرصدة حسابات البلدية بيان

يحتوي على بيانات مالية وأخرى غير ماليـة         كشف   أوبيان  يتوجب على البلدية أن تعد      
 لم يتم تحصـيلها     وإيجاراتفهو يبين مستحقات البلدية من عوائد ورسوم        ، عن وضع البلدية  

 نفقـات المحروقـات والهـاتف       :يون المستحقة على البلدية للغير مثـل      دالإلى  إضافة  ، بعد
مستقطعة من رواتـب المـوظفين      واإلقساط ال ،  بعد  التي لم يتم تسديدها    واستهالك الكهرباء 

أقساط التأمين الصحي وأقساط التأمين والمعاشات وضريبة الدخل والتي لم يتم : والعمال مثل
 رئيسية يندرج تحتها عدة عناصر عناصرعدة من البيان ويتكون ، توريدها للجهات المختصة

  :كالتالييمكن إيضاحها فرعية 

ومـن خـالل    ، )نهاية شهر التقريـر    ( المدة آخرفي   األرصدة النقدية في الخزينة والبنوك     �
 . النقص فيهاأومقارنتها مع األرصدة الشهرية السابقة يمكن معرفة الزيادة 

مثل مستحقات شركة الكهرباء ومحطـات الوقـود        ، )الدائنون (الديون المستحقة على البلدية    �
 وإن مقارنتهـا    ،ن والمعاشات ودائرة التأمين الصحي    ومستحقات ضريبة الدخل وهيئة التأمي    

 تم تسديد وتوريد جزء من المسـتحقات        إذا المستحقات للشهر السابق توضح ما       أرصدةمع  
 .للجهات صاحبة االستحقاق أم ال

 أثمان استهالك   : مثل المتأخرات على السكان   وتشمل   )المدينون(مستحقات البلدية على الغير    �
مـع  هى تفيد في حال مقارنتهـا       و،  البلدية ورسوم النظافة   أمالك و  مخازن وإيجاراتالمياة  

 موأسباب عد ، في معرفة المتحصالت النقدية ودرجة كفاءة الجباية       الشهرية السابقة    األرصدة
 .التقارير والنماذج الخاصة بهامن خالل وذلك ، التحصيل ونسبة التقدم أو التخلف فيه

مويـل بعـض     أحيانا في حالة حصـولها علـى ت         إلى هذه التقارير فأن البلدية تقوم      إضافة
 بأعداد تقارير خاصة إلى الجهات المعنية والمؤسسـات المختصـة          ،مشاريعها من جهات مانحة   

) اليونيسـيف (طفولـة   األمم المتحدة لل  صندوق   و )UNDP(  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    :مثل
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)UNICIF(  ه ما تريد هذ  ويتم أعداد التقرير ومكوناته حسب      ،  واإلتحاد األوروبي   والبنك الدولي
  .الجهة

  :القوائم المالية السنوية: ثالثا

وهي تُعد في نهاية السنة المالية والهدف منها بيان النتيجة النهائية للعمليات التي قامت بهـا                
قائمة الحسـاب   : وهي تشمل ومقارنة ما تم تنفيذه في خالل السنة بما جاء في الموازنة            ، البلدية

 أو ما يطلـق     )النقدي( وقائمة المركز المالي  ، الدخلالختامي وهو ما يمكن أن يطلق عليه قائمة         
   : وهو ما يمكن إيضاحه كما يلي،عليه الميزانية

 :)قائمة الدخل(قائمة الحساب الختامي

التـي تـم    فترة  نفس ال يصدر عن   ، كل موازنة لها حساب ختامي يمثل أحد التقارير السنوية        
رقام الفعلية الحقيقية لإليرادات والنفقات     والحساب الختامي يحتوي على األ     ،هاعنتنفيذ الموازنة   

فالحساب الختامي في المحاسبة الحكومية يشبه قائمة الدخل        ، ويمثل الفرق بينهما الوفر أو العجز     
كما ويمكن من خالل مقارنة الحساب الختامي بالموازنة من التعرف على           ، في المحاسبة المالية  

الحساب الختامي للدولـة عبـارة      ف"، اقعتها للو مدى دقة وصحة تقديرات الموازنة ومدى مطابق      
 الحكومة خالل السـنة المعنيـة وكافـة         أنفقتها يكشف مسجل به كافة المبالغ الفعلية للنفقات الت       

التي قامت بتحصيلها خالل نفس السنة ويتبع في التسجيل نفس التبويبات والتقسيمات في             المبالغ  
  )159ص  ،2007 ،وعزام، الوادي(."موازنة الدولة

قـانون  ( فقو، والبلديات ملزمة ومجبرة على إعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية           
تقديم البلدية حسابا ختاميا عـن      بضرورة  منه  ) 32(في نص المادة رقم      )1997،الهيئات المحلية 

ق السنة المنتهية خالل شهرين على األكثر من انتهائها ويسلم إلى وزير الحكم المحلي للتصـدي              
من قانون الموازنـة لعـام      ) 66(وكذلك حسب المادة رقم     ، عليه بعد إقراره من المجلس البلدي     

)1998(.  

  ) 151ص ، 1988 ،تركي (:العناصر التالية كما أوردهاويشمل الحساب الختامي 

  .معلومات عن اإليرادات التقديرية والفعلية .1
ـ   إلعتماداتلمعلومات عن المصروفات التقديرية      .2 بعض البنـود والمصـروفات      اإلضافية ل

 .الفعلية
 .بيان عن زيادة اإليرادات على المصروفات أو العكس .3
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، كشوف تفصيلية بخصوص مفردات إيرادات ومصروفات الميزانية لكل باب ولكـل بنـد              .4
  .والفرق بين األرقام الفعلية والتقديرات ومبررات هذا الفرق،  لهااإلضافيةواالعتمادات 

  ).344ص ، 2005، والحسين، الهويمد(ن وقد أضاف الهويمد والحسي

يرفق به محاضر جرد الصناديق وكشوفات المطابقات مع األجهـزة الحكوميـة األخـرى              "
   ."ضرورية التي تنص عليها التعليماتوقرارات المناقالت والمخالصات وغيرها من البيانات ال

  :أهمية الحساب الختامي

الية المهمة والتي تقوم البلديات بإعدادها فـي        قائمة الحساب الختامي تعتبر من القوائم الم      
تبرز أهمية الحساب الختامي فـي      و، فبواسطته تتم الرقابة ومتابعة تنفيذ الموازنة     ، نهاية العام 
  ).397- 396ص  :ص، 1999، المبيضين (:كونه أداة 

ـ              .1 انون لتقييم مدى التزام الوحدات المحاسبية الحكومية بتنفيذ القوانين المالية ومن ضـمنها ق
الموازنة الذي يحدد مخصصات الوزارات والدوائر الحكومية التي إقرارها من قبل السـلطة      

 .التشريعية

 .لمتابعة تنفيذ خطة الموازنة وما تجسده من نشاطات وسياسات .2

 وتحسينها للوصول إلـى أرقـام       تللتعرف على مدى مالءمة طرق تقدير اإليرادات والنفقا        .3
 .أقرب ما يكون إلى الدقة 

 .تعرف على التجاوزات التي تمت على المخصصاتلل .4

 فالحسـاب  )284ص ، 2002، هاللـي (الفائض أو العجز    أهمية  ويمكن إضافة ما يتعلق ب    
 الختامي

فهو يلخص اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل      ، يعكس نتيجة األداء المالي للحكومة كلها     " .5
 "ومة عن السنة المالية المنتهيةويقدم صافي الفائض أو العجز العام للحك، واستخداماته

  كما ذكرهـا   إحكام الرقابة مجال أظهار المركز المالي و    أهمية الحساب الختامي في     تظهر  و
 : فهو يؤدي إلى )331 ص،1986 ،كمال(

 . المركز المالي للدولة وما تحقق من فائض أو عجز نقديأظهار .6

والتأكد من أن الصرف تم في حدود       ،  للدولة اإلداري الرقابة على تنفيذ موازنة الجهاز       إحكام .7
وأنـه لـم يـتم الخصـم        ،  المدرجة بالموازنة وفي األغراض المخصصة لهـا       اإلعتمادات
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عتماد في باب مقابـل     إوأنه لم يحدث تجاوز     ، المختصند  صروف على غير الباب أو الب     بم
 . بعد صدور قرار بذلكإالوفر في باب آخر 

  . ةذيالتنفي السلطة أعمالإحكام الرقابة على  .8

 :)النقدي( المالي  المركزةقائم

، ماليـة أو قائمة المركز المالي كما في المحاسـبة ال          ما يمكن أن يطلق علية الميزانية      وهو  
، وتعتبر هذه القائمة من مخرجات النظام المحاسبي الحكومي القائم على تطبيق األساس النقـدي             

وقصرها على العمليات النقدية  ،ت غير النقديةوالذي يستثني في إثباته للعمليات المالية كل العمليا
تحتـوي فـي جانـب    وأحدى القوائم التي تُعدها البلديات لتبين المركز المالي للبلدية   وهي  ، فقط

،  النقدية في الصندوق والنقد فـي البنـك والسـلف          :الموجودات على أصول البلدية السائلة مثل     
كذلك حسـاب   تزامات مثل حساب األمانات و    وتشمل في جانب المطلوبات ما على البلدية من ال        

  .الوفر أو العجز المتراكم وذلك في تاريخ معين 

بيـان  "عبارة عـن     هو:)1998، تنظيم الموازنة العامة  قانون  ( حسب   المركز المالي النقدي  ف
 نهاية السنة المالية ويتضـمن جانـب        أوللوضع المالي للسلطة الوطنية في لحظة زمنية معينة         

ا فيها السيولة النقدية لدى السلطة الوطنية وجانب المطلوبات وااللتزامـات تجـاه          الموجودات بم 
  ." والمعايير المحاسبية المعتمدة في التشريعات المرعيةاألسسالغير وفق 

ويؤدي إقتصار قائمة المركز المالي على العناصر النقدية إلى عدم ظهور عناصـر أخـرى               
والمخزون من اللوازم والعـدد     ، دائنون واألصول الثابتة  وال، أرصدة المدينون : رغم أهميتها مثل  

  .رغم أهميتها النسبية، وقطع الغيار

 )355ص  ، 1998، حجازي(أنها  ) النقدي(المالي   زقائمة المرك الغرض من إعداد    أن  و
 األلتزامات المترتبـة عليهـا      توضح كيفية تمويل عمليات وأنشطة الحكومة المختلفة وتبين       "

الوضـع النقـدي    الهدف من إعداد قائمة المركز النقدي هو بيان وتوضيح          وإن  ، نتيجة لذلك 
وعليه فإن كثيرا من المهتمين     ، للحكومة ومدى قوة مركزها النقدي وسالمته في تاريخ معين        

يأخذون بعين اإلعتبار وجود مثل هذه القائمـة لـتعكس قـدرة            ، بالبيانات المالية الحكومية  
يجة الستخدام  وجاءت هذه القائمة نت   ، في مواعيد استحقاقها  الحكومة على مواجهة التزاماتها     

 العناصـر   إظهار إلى   أدى الذي   األمر العمليات المالية النقدية فقط      األساس النقدي في إثبات   
) النقدية والسلفيات (وبالتالي فأنها تظهر الموجودات المتداولة      ، طرفا فيها التي تدخل النقدية    

 إلـى العجـز أو   إضافة) واألماناتالقروض قصيرة األجل (ة  كما تظهر االلتزامات المتداول   
  ."الوفر المتراكم
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أن قائمة المركز المالي تركز على بيانالحظ وي:  

 .مصادر التمويل المختلفة وأوجه اإلنفاق المختلفة  .1
  .المختلفةوقدرته على سداد اإللتزامات ، بيان المركز المالي ومدى قوته .2

  :صول الثابتة في بلديات قطاع غزةواقع المعالجة المحاسبية لأل

الواردة في  ) 37(من المادة رقم    ) ج( وفق الفقرة    ات قطاع غزة  تعالج األصول الثابتة في بلدي    
إضافة ، التأكد من وجود سجل خاص بها     : كالتالي) 10ص، 1997لعام  قانون الهيئات المحلية    (

في النظـام   ) األساس النقدي  (ويتضح من تطبيق  ، خاصة بها بنود الموازنة ال  تسجيلها ضمن   إلى  
المحاسبي الحكومي في البلدية أنه ال يستوجب أكثر من هذه االحتفاظ بسجل للموجودات الثابتـة               

أما عند التخلص من األصول ببيعها فأنه يتم قيـد          ، يتم إثبات األصول المشتراة فيه عند حيازتها      
ى المعالجـة السـابقة إلمـتالك       يترتب عل و، لمباعة كإيراد وفق األساس النقدي    قيمة األصول ا  
في الوحدات والدوائر الحكومية ال يتم إعداد ميزانية تظهر بهـا األصـول             "إنه  األصول الثابتة   

المستخدمة فيها كما هو الحال في منشآت األعمال فقاعدة سنوية المصروفات وإحالل األصـول              
، جمع االسـتهالك  الثابتة عن طريق رصد المخصصات في الموازنة وليس عن طريق تكوين م           

وهو األمر الذي دعا إلى ضرورة استخدام قيود نظامية إلثبات األصول الثابتة بهدف حصـرها               
  )284ص ، 2002، هاللي(".والرقابة عليها

، في السجالت والدفاتر المحاسبية فـي البلـديات       قيود خاصة باألصول الثابتة     فعدم ظهور   
بة الحكومية عن المحاسبة المالية ومن هذه المبادئ     يعود إلى المبادئ المحاسبية التي تميز المحاس      

، ويعود ذلك إلى أن البلديات ال تهدف إلى تحقيق الربح         ، مبدأ عدم مقابلة اإليرادات بالمصروفات    
  .وإنما العمل على خدمة المجتمع والمواطنين بتوفير الخدمات الضرورية

  :لثابتة دفتريا كما يليفالنظام المحاسبي في البلديات يعالج ويتعامل مع األصول ا

 المشتراه خالل العام على نفس السنة المالية التي اشتريت          ةيقوم بتحميل قيمة األصول المثبت     .1
 . فيها بغض النظر عن عدد السنوات التي يمكن أن تستفيد من هذا األصل

وال يقوم بإحتساب إهالك األصول الثابتة بالرغم من أنها تعتبر عنصرا حقيقيا من عناصـر          .2
 .لتكلفةا
كما أنه ال يقوم بتقييم األصول الثابتة المملوكة للبلدية سواء باستخدام التكلفـة التاريخيـة أو        .3

 .أو أي وسيلة قياس أخرى، التكلفة الجارية
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وأدى عدم التمييز بين النفقات الرأسمالية والنفقات اإليرادية، إلى أعتبار جميع األصول التي             
 عن السنة المالية نفسها ينتهي بإنتهاء السنة المالية، وليست          تقتنى في سنة مالية معينة مصروف     

ويمكن رؤية ذلك بوضح من خالل متابعـة        .ةبإعتباره كأصل يمكن إستهالكه على أكثر من سن       
  ):196ص ، 1995، مصطفىو، الجندي( :حياة األصل كما يلي

حيث ينصب اإلهتمام عند تسجيل عملية الحصول علـى األصـول           : مرحلة الحيازة  .1
فقد يؤدي ذلك إلى إقفال حساب المصروفات فـي نهايـة           ، الثابتة على عملية اإلنفاق   

وطبقاً الستقالل السنوات المالية كأحد     ) الحساب الختامي (السنة المالية بحساب النتيجة     
ومعنـى  ، خصائص المحاسبة الحكومية فإن هذه المصروفات ال تدور لسنوات قادمة         

،  وجود بالدفاتر المحاسبية في صورة رصيد يمثلها       هذا أنه ال يصبح لألصول الثابتة     
ويكتفى إلثبات حيازتها   ، رغم وجودها كأحد ممتلكات الوحدة وإستخدامها في النشاط       

 .بالتسجيل المخزني

أي حساب وتسجيل إهالكات لألصول الثابتة كتعبير عن إسـتخدامها          : مرحلة اإلستخدام  .2
 إهالك لهذه األصول حيث يعتبر األصـل      في النشاط فإن األسلوب المتبع هو عدم حساب       

 كأنه إستخدام بالكامل في نفس السنة المالية التي تم          - منذ تاريخ اإلنفاق للحصول عليه     –
وبالتالي يصبح رصيده   ، وتعتبر قيمته بالكامل من تكاليف هذه الفترة      ، فيها الحصول عليه  

ره اإلنتاجي وإستفادة   صفرا بالدفاتر رغم أن الواقع يؤكد وجود األصل طوال سنوات عم          
 .السنوات به دون أن يقابل هذه االستفادة تكاليف ممثلة في قسط إهالك األصل

تلقائيا يؤدي إلى عدم ظهور     ، فعدم قيام النظام المحاسبي في البلديات بإثبات األصول الثابتة        
  .لهااألصول في الدفاتر ويترتب عليه عدم تقييم لألصول الثابتة وكذلك عم احتساب إهالك 

  :أسباب عدم احتساب أهالك لألصول الثابتة

هناك من يرى أنه ال ضرورة الحتساب أقساط االستهالك لألصـول الثابتـة فـي القطـاع                 
  )195ص، 1995، مصطفىو، الجندي( :الحكومي ويبررون رأيهم باألسباب التالية

لمبـدأ  ال مجال للتفرقة بين المصروفات اإليرادية والمصروفات الرأسمالية تطبيقـا            .1
سنوية المصروفات على أعتبار أن اإلعتمادات المقررة الستخدامات سـنة مـا يـتم          

 .استنفاذها مع نهاية السنة وال يتم ترحيل بواقي اإلعتمادات لسنوات تالية
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ال تتم مقابلة استخدامات الوحدة الحكومية بمواردها للتعرف على نتيجة نشاط الوحدة             .2
 .ومن ثم ال ضرورة لحساب اإلهالك

 . للدولة من سيادة في تدبير مواردهااال توجد مشكلة في تمويل األصول الجديدة لم .3

، لألصول الثابتة فـي الحكومـة  استهالك يرى ضرورة احتساب أقساط    وهناك رأي آخر    
 يعتبر من مظاهر الضعف الواضحة التي يعاني منهـا          اإلهالكحتساب هذا   إويرون أن عدم    

   : ويؤيدون رأيهم بما يلي،نظام المحاسبة الحكومية

صبح قياس التكلفة في مجال الخدمات الحكومية مطلبا ضروريا ليس ألغراض التفرقـة             أ
باإلضافة ، بل يساعد أيضا على إتخاذ القرارات التخطيطية المالئمة       ، بين الدخل ورأس المال   

، ة مقاسا دقيقـا   وحتى تكون التكلف  ، إلى إستخدام هذه التكلفة في أغراض الرقابة وتقييم األداء        
 بصفتها عنصرا   - والتي تحدد بقيمة اإلهالك    -يجب أن تتضمن تكلفة إستخدام األصول الثابتة      

 كما أن تسـجيل األصـول   ،من العناصر التي ساهمت على إنتاج السلعة أو الخدمة الحكومية   
، الثابتة وحساب إستهالك لها من شأنه أن يحقق متطلبات الرقابـة علـى حيـازة األصـول                

 في أطار ما يسمح     إالوعدم التصرف فيها    ، خدامها في األغراض التي ُأقتنيت من أجلها      وإست
كما يوفر هذا اإلجراء البيانات الالزمة لمعتمد الموازنة التخاذ القـرار المناسـب        . به القانون 

 الموافقة على تخصيصات يمكنهبما  ،بشأن طلبات الوحدات اإلدارية لشراء أصول ثابتة جديدة
 .هذه الوحداتجديدة ل
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  المبحث الثاني

  أثر تطبيق األساس النقدي على التقارير والقوائم المالية
  

  أساس القياس المحاسبي المطبق في النظام المحاسبي لبلديات قطاع غزة

  أساس القياس المحاسبي المستخدم في إعداد الموازنات في بلديات قطاع غزة

  أثر األساس النقدي على الموازنة

  .تبويب حسابات الموازنةثر على األ

  .ثر األساس النقدي على تقدير حسابات الموازنةاأل

  الموازناتمزايا إستخدام األساس النقدي في إعداد : أوال

  الموازناتعيوب إستخدام األساس النقدي في إعداد : ثانيا

  . األصول عالجةأثر األساس على م

  ةأثر تطبيق األساس النقدي على تقرير الخالصة الحسابي

   وقائمة نتائج الحساب الختاميالنقدياألساس 

  أثر استخدام األساس النقدي على قائمة الحساب الختامي

  .أثر تطبيق األساس النقدي على قائمة المركز المالي
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  المبحث الثاني
  دي على المعلومات المحاسبيةأثر تطبيق األساس النق

سبي في البلديات وأثـر تطبيقـه علـى         األساس النقدي المطبق في النظام المحا     سيتم تناول   
وأثره على قائمة الحساب الختامي وعلى قائمـة        ، الموازنة من ناحية تبويب وتقدير قيم حساباتها      

  .  بيانات األصول الثابتةىالمركز المالي وعل

  :المطبق في النظام المحاسبي لبلديات قطاع غزةالمتبع وأساس القياس المحاسبي 

 شأنها شأن المحاسبة الحكومية  في البلديات تتصف بالسهولة والرتابةأن المحاسبة الحكومية
، ويركز معظمها على تسجيل اإليرادات والنفقـات      ، في الوزارات والدوائر الحكومية األخرى    

فالنظام المالي في كل بلديات قطاع غزة والبالغ عددها خمس وعشرون بلديـة تقـوم حاليـا                 
القواعد المحاسبية في    وذلك بناءا على      نظامها المحاسبي  بتطبيق األساس المحاسبي النقدي في    

 مختلفة صادرة عن وزير الحكم       وتشريعات قانونية  تعتمد على مصادر  التي  بلديات قطاع غزة    
 البلديات لألسـاس    إختيارولعل هذا ينعكس في عدم وجود حرية في         ، المحلي ووزارة المالية  

 إلى األسـاس    )1998، قانون الموازنة (قد تطرق   ف ،  المطبق في النظام المالي فيها     محاسبيال
وذلك في الفصل الثالـث  ، المحاسبي المستخدم في النظام المحاسبي للسلطة الوطنية الفلسطينية     

 النظام المـالي للـوزارات والمؤسسـات    تطرق كما و،)54(و) 53(و  ) 34(اد رقم   ووفي الم 
بنـد  ) 3(م في المادة    2005نة  لس) 43(العامة الصادر عن مجلس الوزراء بموجب قرار رقم         

استخدام األساس النقدي في قيد إيرادات السـلطة المقبوضـة          وجوب   إلى   يحصربشكل  ) ب(
وهي مجبرة على تطبيـق هـذا        ،)م2005 ،13ص   ،الوقائع الفلسطينية (ونفقاتها المصروفة   

ود والتـي لـم      تلغي في نهاية السنة المالية جميع المبالغ الباقية في البن           والذي بموجبه  اساألس
، حقة خالل السنة المالية والتي لم تحصل      تعلى اإليرادات المس  أيضا  ينطبق   وهذا   تصرف بعد 

  .فإذا ما تم تحصيلها في السنة التالية فأنها تعتبر من إيرادات السنة التي تم تحصيلها فيها

  عـام  النظام المحاسبي بشكل  إن استخدام البلديات في قطاع غزة لألساس النقدي يؤثر على           
نوعية وعلى   ، من المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ودليل أو فهرس الحسابات         مكونوال

، وذلـك   النظام المحاسـبي   هذا وشمولية البيانات والمعلومات المحاسبية والمالية التي تخرج من       
 ،تبإعتبار إن هناك ارتباطا وثيقا بين كل من تطبيق األساس النقدي وأنظمة أنتـاج المعلومـا               

المالية رسم السياسات   واستخدام هذه المعلومات على التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة         يؤثر  و
  .في البلديات
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وهي بالتالي تُطبق نفـس األسـاس فـي          ،البلديات تطبق في نظامها المالي األساس النقدي      
، إال موازنة نقدية  موازنة البنود ما هي     "ٍإعدادها وتنفيذها للموازنات وهذا يترتب عليه القول بأن         

مع وجود فارق أساسي بينهما يتمثل فـي  ، وهي في هذا تشبه الموازنة النقدية في قطاع األعمال     
درة بموجب قانون يجـب     عملية اإللزام وعدم المرونة التي تتصف بها موازنة البنود لكونها صا          

  ) .97ص ، 1998، حجازي( ."التقيد به

 األساسومات المحاسبية يتأثر كثيرا بممارسة تطبيق       يمكن بصفة عامة القول بأن نظام المعل      
 هناك ارتباطا وثيقا بين كل من تطبيق        أن نظام المعلومات المحاسبية، وذلك بأعتبار        في   النقدي

  : هذه التأثيرات علي النحو التاليأهمويمكن تصنيف ، وعناصر النظام المحاسبي النقدي األساس

 التأثير على عناصر    : مثل .المحاسبيالنظام  علي   النقدي األساستأثيرات عامة لتطبيق     -
البلديـة  حسـابات   والذي يحتوي علـي       دليل الحسابات  :النظام المحاسبي الرئيسية مثل   

 والنماذج المستندية المستخدمة    ،وطريقة ترتبيها وتنظيمها في مجموعات معينة     المختلفة  
  .إلثبات العمليات المحاسبية من مقبوضات ومدفوعات

 .النظام المحاسبي النقدي علي مدخالت األساسأثر تطبيق  -

ـ و، ويبدو األثر واضحا على المدخالت من خالل التأثير على المجموعة المستندية        ذلك ك
 فالمستندات ، العمليات المالية في السجالت والدفاتر   إثباتوالمستخدمة في   ، ستنداتتصميم الم 

  المتعلقة ذجانماللى األساس النقدي هما     المستخدمة في البلديات طبقا للنظام المحاسبي القائم ع       
وإيصـال القـبض   ، سند القبض والذي يتم إعداده من قبل القسم المختص :  مثل بالمقبوضات

واآلخر يتعلق بالنفقات مثل سند صرف النفقـات  ، والذي يتم تحريره من قبل أمين الصندوق     
  .وسند صرف الرواتب

  .النظام المحاسبي  النقدي علي مخرجات وتقاريراألساسأثر تطبيق  -

  :الخالصة

إن أركان ومقومات النظام المحاسبي الذي يقوم على األساس النقدي ال تختلف عن مقومات              
حيث تتوافر في كل    ، النظام المحاسبي الذي يعتمد على أسس أخرى كاألستحقاق والنقدي المعدل         

وقـوائم ماليـة    ، سبيودليل محا ، ومجموعة دفترية ، نظام من األنظمة السابقة مجموعة مستندية     
إال أن استخدام األساس النقدي يؤثر على شكل كل مقوم من المقومـات             ،  مختلفة وتقارير أخرى 

  . وعالقته بالمقومات األخرىةالسابق
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  األساس النقدي وموازنة البلديات

فمن مرحلة التقـديرات    ، الموازنة تعتبر من أحد مصادر البيانات المالية الهامة في البلديات         
الكشـوف  فهي مصدر   ، ورا بمرحلة تطبيقها وتنفيذها واالنتهاء بمرحلة الرقابة على التنفيذ        ومر

 الموقف المالي والخالصة الحسابية والقوائم المالية المختلفة كـالمركز النقـدي            :والتقارير مثل 
البرنامج المالي الذي يتضـمن مجموعـة التقـديرات         "عبارة عن   الموازنة  ف، والحساب الختامي 

مدة لإليرادات والمصروفات العامة عن سنة ماليـة قادمـة لتحقيـق أغـراض النشـاط                المعت
تُعتبر الموازنات أهم مقومات    "من ناحية األهمية    و،  )213ص، 2001،وسليمان، عثمان(".العام

فالموازنات هـي بمثابـة     ، نجاح اإلدارة المالية في أي وحدة أقتصادية بما فيها الهيئات المحلية          
وبهذا المعنى فالموازنات هي واحدة     ، خطة عمل الهيئة المحلية لفترة زمنية قادمة      ترجمة رقمية ل  

وعليه فكلما زادت كفاءة وفاعلية نظام الموازنات في        ، من أدوات التخطيط والرقابة وتقييم األداء     
كلما تحسنت جودة المعلومات المتاحة لمتخذي القرارات وراسـمي السياسـات       ، الهيئات المحلية 

   )15ص، 2005، عبد الكريم(".ذلك جودة األداء اإلداري برمته في هذه الهيئاتوتحسنت ب

عتمد على مجموعة من القواعد التي من أهمها عدم التخصيص، يتنفيذ الموازنة العامة للدولة     أن  
 الخاصة بالسنة المالية، ويكمن فـي ذلـك         واإليراداتبمعنى أنه ال يوجد ارتباط بين المصروفات        

راتيجي في نظام المحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة من حيث توفير البيانات            القصور االست 
 أحـد أهـم األهـداف       إن الحكومية العليا، خصوصاً     اإلدارة والكمية التي تحتاجها     واإلداريةالمالية  

 ي السائد في الدولـة أو     اإلقتصادالمرتبطة بالنظام المحاسبي بغض النظر عن شكله وطبيعة النظام          
القطاع الذي يتعامل معه هو توفير البيانات المحاسبية ألغراض التخطيط والمتابعة والرقابـة مـن               

 واإلداريـة ستخدام الموارد الماليـة والعينيـة       إ في التشغيل وفي     األداءناحية، ومدى فاعلية وكفاءة     
 .)2006، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية( .المتاحة

،  النقدي له آثاره على النظام المحاسبي في البلديات بشكل عـام           وال شك أن تطبيق األساس    
 وتصنيف وتبويـب    وذلك من خالل التأثير على تقديرات الموازنة      ، وعلى الموازنة بشكل خاص   

  . التي تنتج عن تنفيذهاهاومخرجاتهيكل حساباتها 

   في بلديات قطاع غزةأثر إستخدام األساس النقدي في إعداد الموازنات

لى إستخدام األساس النقدي في إعداد تقديرات وتنفيذ ورقابة الموازنة آثارا بعضها            يترتب ع 
وهناك وجهات نظر متعددة بخصوص استخدام األساس النقدي الذي يجب  ،سلبية وأخرى ايجابية
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ولكل وجهة نظر ، فهناك وجهة نظر تؤيد استخدامه وأخرى تعارضه، ةتطبيقه عند إعداد الموازن
 : على كالً منيظهر أثر تطبيق األساس النقدي على الموازنة من خالل انعكاسهو ،ما يدعم رأيه 

  . الموازنة تقديرات قيم بنودإعدادو، تصنيف دليل أو فهرس الحسابات

  :الموازنةحسابات فهرس أثر األساس النقدي على تبويب 

تـي  قائمة من الرموز تشتمل علـى الحسـابات ال        "يطة أو فهرس الحسابات عبارة عن       خر
) 73ص  ، 1997، حسـين " (يتضمنها نظام المعلومات المحاسبي مصنفة وفقا ألسـس معينـة         

) أبوب(رئيسية التبويب يعني تصنيف أنواع وعناصر اإليرادات والنفقات وترتيبها في تقسيمات و
ورموز بحيث تشكل نظاما يحدد التقسيمات المختلفـة        ، ةوترقيمها بأرقام متسلسل  ) بنود(وفرعية  
) 1998(لعـام  الموازنة قانونف )129ص ، 1999، الحجاوي (. للحكومةاإلداريالجهاز لموازنة 

 التصـنيف  حيـث  مـن تتبع  المحلية الهيئات موازنات"على أن  منه (39)ة رقم مادينص في ال

  ".ةالوزار قبل من المعد الموازنة حسابات تصنيف هيكل والترميز والتشكيل

أن تصنيف إذ  ،حساباتهاهيكل ة في تصنيف وتبويب ويظهر أثر األساس النقدي على الموازن
 أن يتطابق مـع تصـنيف       بدوتبويب دليل أو فهرس الحسابات في النظام المحاسبي للبلدية ال           

تتعلق  فالحسابات التي تفتح في الموازنة التقديرية تحتوي على الحسابات التي            ،وتبويب الموازنة 
 كالرواتـب والمحروقـات   صـرف النفقـات  بقبض اإليرادات الجارية كالضرائب والرسـوم و  

، فال بد أن يرتبط النظام المحاسبي الحكومي بتصنيف الموازنة ارتباطـا كـامال            ، والقرطاسية
وذلك ألن وظائف الموازنة والحسابات متكاملة وهما يعتبران من العناصر الرئيسية لـإلدارة             

عة الصرف وعدم تجاوز المبـالغ     عالوة على مسؤولية المحاسبين المتعقلة بمتاب      ،المالية العامة 
قانون الموازنة العامـة    من  ) 27(وذلك طبقا للمادة رقم     ، ددة في البنود  لمبالغ المح لالمصروفة  

 يتم وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل الموازنـة         )1998، قانون الموازنة ( 1998لسنة  
موازنـة  ويجب أن تصنف الحسابات بما يتفق مـع هيكـل تصـنيف ال            ، والحسابات الخاصة 

دليل أو فهرس الحسابات لإليرادات والنفقات لموازنة البلدية في تبويبه وتصنيفه           ، والحسابات
يقوم على األساس النقدي وتعتبر جميع مدفوعات البلديات سواء تمت لمصـاريف جاريـة أم               

وكذلك اإليـرادات بصـرف النظـر عـن طبيعتهـا           ، دون التمييز بينها  " رأسمالية"تطويرية  
ال تفرق بين اإليرادات العادية التي مصدرها األنشطة العادية للبلدية أو اإليرادات            ومصدرها ف 

مثل إيراد إيجار أمالك أو خدمة النظافة والصرف الصحي واألخرى والتي يكون مصـدرها              
  .قرض من البنك أو المساعدات والمنح 
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 يوضـح مـا أذا      وان التبويب أو التصنيف النوعي الذي يتم على أساسه تبويب النفقات ال           
ويقال أن تبويـب    ،  أم أنها مجرد مصروفات تم سدادها      حققت النفقات الهدف من وراء إنفاقها     

ولكنة ال يظهر   ، يات  النفقات على أساس نوعي أي حسب موازنة البنود إنما يظهر بند المشتر           
   . الذي تم الشراء من أجلهالبرنامجأي ال يوضح ، سبب الشراء

  :الموازنة تقدير حسابات أثر األساس النقدي على

وكقاعـدة  ، أن األساس المحاسبي المطبق في النظام المالي في البلديات هو األساس النقدي           
 الموازنة يجب أن يكـون هـو نفسـه          إعداد القياس المحاسبي المستخدم في      أساسعامة فإن   

، نـة البنـود   البلديات تتبع في إعدادها للموازنة أسلوب مواز      و، المستخدم في النظام المحاسبي   
 ويمكن أظهار أثر    ،)98 ص   ،1998 ،ازيحج (.ارة عن موازنة نقدية   وموازنة البنود هي عب   

بيان مزايا وعيوب إتباع األساس النقدي األساس النقدي على تقدير حسابات الموازنة من خالل 
  : كما يليفي إعداد الموازنات

  :ألساس النقدي في إعداد الموازناتإستخدام ا امزاي :أوالً

وهناك من يدافع عن استخدام األساس النقدي في إعداد الموازنات ويطالب باسـتمرار             
، 1999 ،بريمكانـد  (:استخدامه ويعتمد في تبريره للدفاع عنه باألسباب والمبررات التالية        

  ).93ص 

أن الموازنة كوثيقة إقتصادية يجب أن توضح األثر النقـدي المحتمـل ألعمـال              : السبب األول 
  .ومن وجة النظر هذه توفر الموازنة على األساس النقدي ميزة، اإلقتصادى الحكومة عل

ولذلك ، أن معظم السقوف القانونية والحدود المتعلقة بها محدودة على أسس نقدية          : السبب الثاني 
  .الحد تكون الموازنة على األساس النقدي مناسبة

أساس نقدي وأن أساليب السـيولة      أن معظم عمليات التحكم الحكومية تعتمد على        : السبب األخير 
لها دور حاسم ينبغي أن تلعبه في اإلقتصاديات المثقلة بالديون يكون من األفضل خدمتها بواسطة 

  .األنظمة التقليدية

  )2004، كوشك(رأي ويمكن أن يضاف إلى األسباب السابقة 

  .وجود نماذج وتعليمات واضحة تساعد على تجميع البيانات •
 .ند تقدير االحتياجات لكل جهة حكومية سهولة اإلعداد ع •
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 . سهولة إحكام الرقابة عند الصرف من األموال العامة •
 الموازنة القادمة إعدادالنتائج التي تتحقق من تطبيق هذا النظام في مجال  يمكن االعتماد على •

  .تنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها وفي مجال

  :في إعداد الموازنات ألساس النقدي إستخدام اعيوب :ثانيا

يمكن بيان األثر السلبي من خالل بيان موقف وآراء المعارضـين والمنتقـدين إلسـتخدام               
  :األساس النقدي في إعداد الموازنات كما يلي

  في الوحدات ذات   أيضاتبع   على الوحدات الحكومية بل ي     إتباعه ال ينحصر    األسلوبهذا  إن  
  فـي ضـوء    واإليـرادات لمتبعة سوى تخمين للمصروفات      ا األساليبالتمويل الذاتي إذ ال تعد      

تشخيص نواحي   لذا فانه يمكن، باالعتبار اثر الظروف المحيطةاألخذالبيانات التاريخية من دون 
   ):2006، جليلة( المعتمدة باآلتياألساليبالقصور في 

ى الموازنة  ، إذ انه عل   األخرى الستراتيجية   األهدافغيرها من     الرقابة من دون   التركيز على  .1
 أما نفعل، أن يجب ا إذا يجيب عماألول تصاغ في مستويين، أنالتي يجب   تعكس الستراتيجيةأن

  . نفعل بها ذلكأنالكيفية التي يجب  الثاني فيجيب عن

الحاضر مدة طويلة قد تتعرض خاللها الوحـدات    الموازنات في الوقتإعدادتستغرق عملية  .2
تتطلب التعديل، وقد ال تستطيع الموازنة المعدة التكيف مع  لتيية لكثير من المتغيرات ااإلقتصاد

  .تلك المتغيرات

 إدارة  بشكل كفوء، لذا فاناألعمالتخفيض التكلفة متغيرا معتمدا، إذ يحدث نتيجة النجاز  يعد .3
 .لألخرى مرادفة أحداهما الكلفة تعد وإدارةالموازنة 

 .  صعبة جداأونت سهلة جدا غير محفزة للعاملين متى ما كا قد تكون الموازنة .4

  :عيوب أخرى منهامن  )138 ص ،1986 ،والمليحي، سرايا( ما أورده ةإضافوقد 

 .ال تساعد على تطوير أنظمة المحاسبة والمراجعة والرقابة الحكومية بصفة عامة .5

ال تساعد على تحديد معايير لألداء يمكن االسترشاد بها في مجال تقييم مـدي كفـاءة األداء                  .6
  ".مي وكشف االنحرافات أو ترشيد األنفاق بصورة حقيقةالحكو

تركز الموازنة على بيان المعلومات المحاسبية المالية وتغفل إظهار المعلومات المحاسبية غير    .7
 .المالية
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  .المدى  الموازنة ال يتطرق إلى التخطيط المالي متوسطإعدادأسلوب  .8

تحـت  ) 2006، الجمال( ما ذكره    هاويمكن إضافة عيوبا أخرى من عيوب موازنة البنود من        
   . سبتمبر26في صحيفة " تحديث أدوات الموازنة العامة"عنوان 

  .اإلنفاق لمخصصاتاألقسام والدوائر المبالغة في  .9

  .ملحة والضروريةعدم مراعاة طلبات التخصيص في الموازنة لألولويات ال .10

 .المستهدفة النتائجعدم مراعاة ربط تخصيص النفقات العامة في الموازنة العامة ب .11

  .الرأسمالية عدم توفر قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن المشاريع .12

 .كثرة المناقالت بين األبواب والبنود لمعالجة هذا األمر .13

 : إلى العيوب التاليةإضافة

 وخاصـة  بعض المنح  كإيرادات ،ونفقاتهابلدية عدم شمول الموازنة العامة لكافة إيرادات ال    .14
  .البرامجالمشاريع وونفقات بعض المنح العينية 

 . المختلفة والتي يتم تقديمها للمواطنين من ِقبل البلدياتتعدم الربط بين التكلفة والخدما .15

  :مالحظات على الموازنة في البلديات

يتبين من السرد السابق أن تطبيق األساس النقدي في الموازنات يترتب عليه آثار سلبيه أكثر               
وهذا ما ظهر من خالل بيان وسرد الجوانب السلبية لتطبيق األسـاس            ،  له من الجوانب االيجابية  

  .النقدي مقارنة مع الجوانب االيجابية

 موازنة البرامج :وعلى الرغم من ظهور أنواع أخرى من الموازنات غير موازنة البنود مثل  
 زالت تعتمـد    أال إن البلديات ال   ، واألداء وموازنة التخطيط والبرمجة وموازنة األساس الصفري      

  .على الرغم من قصورها في تقديم المعلومات المفيدة لمتخذي القرارات، أسلوب موازنة البنود

والواقع أن استخدام الموازنات في البلديات يشير إلى االهتمام بأرقام اإليـرادات والنفقـات              
سـيلة للرقابـة    وأصبح هذا اإلهتمام هدفا في حد ذاته بدال من إستخدامها كو          ، الفعلية للموازنات 

  . وهذا يؤدي بدورة إلى حرف الموازنة عن تحقيق أهدافها، والتخطيط وقياس األداء
  



 81

  األساس النقدي وقائمة نتائج الحساب الختامي

  :أثر استخدام األساس النقدي على قائمة الحساب الختامي

 إعـداد   مرحلة أخرى هي مرحلـة     تبدأ،  تحصيال وصرفاً  ةبعد أنتهاء مرحلة تنفيذ الموازن    "
 المحصلة فعال لسنة منتهيـة      واإليرادات، أي حساب النفقات المصروفة فعالً    ، الحساب الختامي 

  ).156ص ، 2004 ،جمال(" فعال 

  :يؤثر استخدام األساس النقدي على قائمة الحساب الختامي من نواحي عدة منها

ستفيدون منه كثيـرا    تعتبر الفائدة من الحساب الختامي بالنسبة للمستخدمين محدودة فهم ال ي           .1
 التي تم تحصـيلها أو      فهو ال يزيد عن كونه قائمة تحتوي على ملخص اإليرادات والنفقات          

وهو ما يؤدي    ،رة على تحديد نتائج اإلعمال بدقة     وهو ما ينعكس على عدم المقد     ، دفعها نقدا 
 . سبي يقدمها النظام المحاالتيبيانات ال فياء والمسئولين الماليين مدرالعدم ثقة إلى 

 يـرادات اإل  قيمة  الزيادة في   من رغمعلى ال يظهر الحساب الختامي انخفاض في الفائض       قد   .2
 قلة المتحصالت النقدية  إلى  سبب   ويعود ال  ،الخدمات المقدمة للمواطنين  المتحققة نتيجة زيادة    

مما يترتب عليه التعذر في تفسير النتائج التي يقدمها الحساب          ، المسجلة وفق األساس النقدي   
 .الختامي

 لعدم احتـواء السـجالت      وذلك، اكثيرا زيادة أو نقص   الحساب الختامي   تأثر فائض أو عجز      .3
س أثره على    التمييز بين النفقات اإليرادية والرأسمالية ينعك      مفعد، على قيود لألصول الثابتة   

نقص  فأنه يؤدي إلى     ةإيراديففي حالة تسجيل النفقة الرأسمالية نفقة       ، نتائج الحساب الختامي  
 .الوفر أو زيادة العجز للحساب الختامي

يؤدي إلى تشـوية    ، حسابات التسوية والتالعب فيها بتحميل المصاريف أو اإليرادات عليها         .4
 .قائمة الحساب الختامي وعدم إظهارها على حقيقتها

يحتاج قسم المحاسبة إلى وقت طويل من أجل أعداد الدراسات المتعلقة بتكـاليف خـدمات                .5
أو اتخاذ قرار في التوسع فيها أو       بعض الخدمات     قيمة جل استخدامها في تسعير   من أ ، معينة
 .إيقافها

تضخم حسابات التسوية، حيث تعتبر حسابات التسوية من الحسابات المؤقتة وهي في الغالب              .6
إما إيرادات أو مصروفات لم تستكمل بعد إجراءاتها أو مستنداتها والتي بمقتضـاها يمكـن               

ة، مما يثير بعض المشاكل بالنسبة لتصوير وإعداد الحساب الختـامي           زنواضمها لحساب الم  
للدولة بطريقة سليمة وصحيحة وبالتالي تؤدي إلى عدم ظهور الحساب الختامي في صـورة    
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 ومن أسباب هذا اإلرتباك في حسابات التسوية طبيعة         ،صحيحة توضح حقيقة المركز المالي    
لك إهمال القائمين بشؤون الحسابات فـي إجـراءات         العملية المفتوح من أجلها التسوية، وكذ     

تصفية هذه المبالغ، وأخيرا وجود ثغرة في التعليمات المالية للميزانية والحسـابات تسـمح              
 .بحدوث هذا االرتباك

 .وذلك عند تعليتها على حسابات العهد، المصروفات في الحساب الختامي قد ال تمثل الواقع .7

ريف غير النقدية على الرغم من أهميتها النسبية مثل أقساط     الحساب الختامي ال يظهر المصا     .8
 .استهالك األصول الثابتة

إن الحساب الختامي للدولة يتعلق بقياس نتيجة تنفيذ الموازنة حيث يركز على عمليات جباية " .9
اإليرادات وصرف النفقات حيث تبرز مشكلة المبالغ التي تستحق للدولة خالل السنة المالية             

 وكـذلك مـا     ،يتم تحصيلها فعليا خالل السنة نفسها      رائب ورسوم وعوائد وال   على شكل ض  
 في السـنة    إال اإلستحقاق   أصحابيتعلق بالمبالغ التي تستحق على الدولة وال يتم دفعها إلى           

 ومعالجة هذا الواقع يعكسه األساس المحاسبي الذي تتبعه الدولة في احتساب إيرادات             ،الثانية
 ).397ص ، 1999، المبيضين". (دها المحاسبيالفترة ونفقاتها وقي

ويمكن تالفي معظم المشاكل المترتبة على تطبيق األساس النقدي والتي تظهر في الحسـاب              
أن هذا األساس يفصح عن جميع      إذ  وذلك من خالل تطبيق أساس اإلستحقاق       ، الختامي كما سبق  

ا يمكّن من قياس نتـائج أعمـال السـنة        مم،  والنفقات المحققة والمتعلقة بالسنة المالية     اإليرادات
  .المالية بصورة أفضل

  :أثر تطبيق األساس النقدي على قائمة المركز المالي

 المالي  المركزيبدو أثر تطبق األساس النقدي واضحا من خالل التأثير على عناصر قائمة
من األمانـات   تتكون هاالنقد في الخزينة والبنوك والسلفيات ومطلوبات     تتكون من    فموجداتها  

 ص ،2003 ،احمرو (راهوهذا ما ي، عالوة على الفائض أو العجز، والقروض قصيرة األجل
تتكون عناصر القوائم المالية وفق األساس النقدي من التحصيالت النقدية والمـدفوعات            ") 138

م أما اإليرادات فيعترف بها عنـد اسـتال       ، وال يعترف بأية مطلوبات   ، النقدية واألرصدة النقدية  
   ."النقدية

  : النقدي في النظام المحاسبي علي قائمة المركز المالي كما يلياألساسيؤثر تطبيق 
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أن عنصر السلفيات وهو أحد عناصر الموجودات يمكن التالعب فيه وذلك من خـالل               .1
وفي نفس الوقت يزيد من الـوفر أو        ، وبالتالي ال يظهر على حقيقته    ، تعليه النفقات عليه  

 حيث  2006ولعل أوضح مثال على ذلك هو العام        ،  في الحساب الختامي   يقلل من العجز  
كبير ومضخم نتيجة صرف سلف المـوظفين عليـه علـى           بشكل  ظهر حساب السلف    ي

وهـي  ، ابات الفعلية لبنود الرواتب أقل من قيمتها الحقيقة       سحوتظهر ال ، حساب الراتب 
 .بذلك ال تعكس الواقع 

والمخـزون  األصول الثابتـة    : وجودات مثل  من عناصر الم   ةصر مهم اعدم ظهور عن   .2
فحجم األصول الثابتة في البلديات من مباني وآليات وأثاث كبير وعـدم            ، والذمم المدينة 

 إضافة إلى إضعاف الرقابة     ،حقيقيةإظهاره ال يظهر حقوق البلديات وما تمتلكه بصورة         
 .دياتعلى هذه األصول ضمن الدورة المستندية في النظام المحاسبي في البل

 كما أن الذمم المدينة والتي يتمثل معظمها في المكلفين الذين يستفيدون مـن خـدمات                .3
 .البلديات المختلفة ال تظهر أرصدة المديونية عليهم ضمن قائمة المركز المالي

ال يعكس حسـابات األصـول       "أن حساب قائمة المركز المالي    ) 2003 ،احمرو(ويرى   .4
سبي القدرة على إظهار المركز المالي والنتائج الماليـة         والخصوم مما يفقد النظام المحا    

 ."الصحيحة

إذ إن النفقات المدفوعة في سبيل      ، عدم تمييزه بين النفقات الرأسمالية والنفقات اإليرادية      " .5
لنفقات المدفوعـة للحصـول علـى     نفس معاملة ا  لالحصول على موجودات ثابتة تعام    

باشرا على نتائج الحساب الختامي بأن يخفض       إن مثل هذا اإلجراء يؤثر تأثيرا م      ، خدمة
الفائض أو يزيد من العجز ومن ناحية أخرى سيؤثر على بيانات قائمة المركز المـالي               

 ).43 ص،1998 ،حجازي(".وذلك بعدم إظهار األصول الثابتة

 ،مصاريف المقدمات والمستحقات  : ال يحتوي على كثير من البيانات والمعلومات مثل        .6
 .والديون المعدومة،  األصول الثابتةوأقساط استهالك

 نقدي في البلدية ال تلبـي      قائمة المركز ال   أصبحتوزيادة حجم األنفاق    ونتيجة لآلثار السابقة    
أساس االستحقاق وذلك بهدف الحصول      وظهرت الحاجة جلية إلى استخدام    ، ستخدمينمال حاجة  

جميـع البيانـات المتعلقـة    كن مـن إظهـار   حيث أنه يم  ، يقائمة مركز مالي وليس مركز نقد     
 .بالموجودات
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  النقدي على جمع وإعداد بيانات األصول الثابتةأثر األساس 

يمكن عرض اآلثار المترتبة على تطبيق األساس النقدي فـي معالجتـه إلقتنـاء وحيـازة                
  : كما يلي الثابتة والتخلص من األصول

رغم أنهـا تسـتخدم   ، ت جاريةأن المعالجة المحاسبية لألصول الثابتة في البلديات كنفقا     .1
على أكثر من فترة محاسبية ينعكس تلقائيا على المقدرة علـى تحديـد قيمـة                وتستهلك

ذلك أن األصول  تعتبر عنصر حقيقـي مـن          ،  بل وتشوية قيمتها   الخدمة بصورة دقيقة  
  .عناصر التكلفة

ـ              .2 اليف وكذلك يؤثر على إعداد الموازنات التخطيطية والتي تقوم على الربط بـين التك
 . بها الوحدات الحكومية المختلفةواألنشطة التي تقوم

والذي يعتبر بمثابة إن تسجيل األصول الثابتة كنفقات يؤدي إلى تحميل الحساب الختامي   .3
 .بنفقات أكثر مما يؤدى إلى تقليل الفائض أو زيادة العجز، قائمة دخل

وإنما يـتم   ، لثابتةال يحتوي دليل أو فهرس الحسابات على حسابات خاصة باألصول ا           .4
 .فقط تقييد ما ينفق على األصول الثابتة في سجالت بيانية بهدف الرقابة والمتابعة لها

 .البلدية تهتم فقط بوجود األصل الثابت وأنه تتم المحافظة عليه .5

وعـدم  ، تقوم البلديات بأعمال الجرد حسب ظروف كل بلدية للتأكد من سالمة األصل            .6
 .اساءة استغالله

   ):195ص، 1995، مصطفىو، الجندي(منهاآثارا أخرى افة إضويمكن 

 . والثابتة خالل عمرها األفتراضيعدم متابعة األصول والموجودات المنقولة .7

 .المالئمة يؤدي إلى إتخاذ القرارات التخطيطية اإلهالكاحتساب  .8

 . يؤدي إلى استخدام هذه التكلفة في أغراض الرقابة وتقييم األداءاإلهالكاحتساب  .9

 الثابتة وحساب إهالك لها من شأنه أن يحقق متطلبات الرقابة على             األصول ن تسجيل أ .10
 .نيت من أجلهاواستخدامها في األغراض التي ُأقتُ، حيازة هذه األصول

يوفر البيانات الالزمة لمعتمد الموازنة إلتخاذ القرار المناسب بشأن الوحدات اإلداريـة             .11
  .افقة على تخصيصات لهذه الوحداتبما يمكنه من المو، لشراء أصول ثابتة
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   الخامسالفصل

  لدراسةل يالتطبيقالعملي واإلطار 
  المبحث األول

  الدراسةمنهجية 

  :مجتمع الدراسة

 علـى مختلـف     بلديـة ) 25(ا  والبالغ عدده قطاع غزة   مجتمع الدراسة يشمل جميع بلديات      
على الدراسة  وقد تم توزيع استبانات     ،  القطاع محافظاتزعة على   والمو، )A,B,C,D(هاتصنيفات

  .هاجدة فياوت المكافة مفردات مجتمع الدراسة

  :عينة الدراسة

المـدراء المـاليين ورؤسـاء األقسـام والشُـعب والمحاسـبين            جميع  تشمل عينة الدراسة    
 ةحاسبيم الم دوائر واألقسا لين في ال  المتخصصين في المحاسبة والتخصصات ذات العالقة والعام      

  .في بلديات قطاع غزة

  :أداة الدراسة

تصـميم وتطـوير     وبعد االطالع على أدبيات الدراسة    فقد تم القيام    لتحقيق أهداف الدراسة    
 بعدة  اإلستبانة وقد مرت     سؤاال 54 من   اإلستبانة وتتكون   ،أستبانة بهدف الحصول على البيانات    

علـى  الرئيسية   اإلستبانةوفيما يلي بيان ألجزاء أداة      ، تها النهائية مراحل حتى وصلت إلى صور    
  :النحو التالي

 معلومات عـن المـديرين      :وتشمل،  ويشمل أسئلة شخصية تتعلق بالمبحوثين     :الجزء األول 
والمشرفين والموظفين في بلديات قطاع غزة وتتمثل في العمر والجـنس والمسـمى الـوظيفي               

مـن    أسئلة تتعلق بالبلدية    أيضا ويشمل، وسنوات الخبرة ، العلميوالتخصص  ، والمؤهل العلمي 
  .فقرة) 11(يتألف هذا الجزء من و، المحافظة التي تقع فيها و تصنيفهاحيث

 علـى المعلومـات     هتقيس أبعاد األساس النقـدي وأثـر      فقرة   ) 44( ويشمل :الجزء الثاني 
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  :المحاسبية وهي كما يلي

  .16 – 12 فقرات من رقم )8( ويتكون منياألساس النقدهو  و:المتغير التابع

لنوعية ودورها في إتخاذ    كفايتها الكمية وا   جودة المعلومات المحاسبية و    :المتغيرات المستقلة 
تقيس مجاالت  ) 9(ويتألف هذا الجزء من     ، المعلومات المحاسبية بويشمل أسئلة تتعلق    ، القرارات

وهـي  والنوعية ومالئمتها إلتخـاذ القـرارات   وكفايتها الكمية  معلومات المحاسبية    ال أبعاد جودة 
  :كما يليموزعة على األبعاد المختلفة 

مخرجات النظام المحاسبي القائم على األساس النقدي       تلبية  مدى   تقيس   24 – 20الفقرات من    .1
  .للجهات المختلفة

  .تقيس مدى قابلية المعلومات المحاسبية للفهم 27 – 25الفقرات من  .2
  قيس موثوقية المعلومات المحاسبيةت  31 – 28الفقرات من  .3
 مالئمة المعلومات المحاسبيةمدى   تقيس 36 – 32الفقرات من  .4

تطبيق األساس المحاسبي في    مدى دقة المعلومات الناتجة عن       تقيس 39 – 37الفقرات من    .5
  .المحاسبيم انظال
 .  إلجراء المقارنةةيسبا المعلومات المحمدى قابليةتقيس  41 – 40الفقرات من  .6
 .المفصح عنهاة يسباالمعلومات المح) حجم(مدى كفاية كمية تقيس   46 – 42 الفقرات من .7
 .المفصح عنهاة يسباالمعلومات المح مدى كفاية نوعية تقيس 50 – 47الفقرات من  .8
 .القرارات المختلفةإلتخاذ ة يسبا المعلومات المحقابلية تقيس 55 – 51الفقرات من  .9

  اإلستبانة على األقسام المختلفة ووزن كل قسم من مجموع فقرات اإلستبانةتوزيع فقرات ) 6( جدول رقم
رقم 
عدد   عنوان المجال  المجال

  %  الفقرات  الفقرات

 %19,18,17,16,15,14,13,1218  8  .األساس النقدي كفاءة قياس مدى .1

 %11  24,23,22,21,20  5  .تلبية المعلومات المحاسبية للجهات المختلفة .2

 %7  27,26,25  3  .قياس مدى قابلية المعلومات المحاسبية للفهم .3

 %9  31,30,29,28  4  قياس موثوقية المعلومات المحاسبية  .4

 %9  35,34,33,32  4  .مالئمة المعلومات المحاسبيةمدى  .5

 %9  39,38,37,36  4  .مدى دقة المعلومات .6

 %5  41,40  2  .رنة إلجراء المقاةيسبا المعلومات المحقابلية .7

 %9  45,44,43,42  4 .المعلومـات ) حجـم (مدى كفايـة كميـة       .8
 %9 49,48,47,46  4  .ةيسباالمعلومات المحمدى كفاية نوعية  .9

 %14  55,54,53,52,51,50  6  .القرارإتخاذ   فيةيسبا المعلومات المحدور .10

  44  جموعالم
  

%100  
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ة والمتغير  لوإيضاح المتغيرات المستق  ، ضي للدراسة ويمكن إيضاح النموذج التحليلي األفترا    
  :التالي) 1(التابع كما في الرسم التوضيحي رقم 

  النموذج التحليلي األفتراضي للدراسة) 1 (رسم توضيحي

  
  

                
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .إعداد الباحث: المصدر

  :اإلستبانةصدق . 1

 :)المحكمين(محتوىالصدق   . أ

 كأداة لجمع البيانات فقد تم عرضه بعد إعـداده علـى بعـض              اإلستبانةلتحديد مدى صدق    
،  وجامعة األزهـر   المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في قسم المحاسبة في الجامعة اإلسالمية          

كما عرضت على عدد من أصحاب الخبرات العلمية والمهنية للتأكد من دقة صـياغة فقـرات                
وذلك بهدف التعـرف    ، لحاتهاطومصووضوح عناصرها    وصحة العبارات المستخدمة     ستبانةاإل

واتساق عباراتها  ، وسالمة صياغتها وسهولة فهمها ودرجة شموليتها     ، على مدى وضوح األسئلة   
 بإبداء بعض المالحظات من حذف وتعديل       وقد قاموا مشكورين  ، وانسجامها مع أهداف الدراسة   

  .راتالعبا الفقرات وبعض

ولقد تم األخذ ببعض المقترحات التي أدلى بها المختصون وإجراء بعض التعديالت من حيث       

المتغير 
 التابع

  المتغيرات
 ةقلـتمسال

  ساساأل
 النقدي

 الفهم

 الموثوقية

 المالئمة

 المقارنة

 الدقة

 جودة المعلومات

 كفاية كمية

 كفاية نوعية

 القرارات

 كفاية المعلومات

 اتخاذ القرارات
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، مالئمة وإضافة فقرات أخرى مالئمـة     الصياغة األسئلة وإعادة ترتيبها واستبعاد الفقرات غير        
  .وذلك قبل إخضاعها للتحليل اإلحصائيوذلك بهدف زيادة مصداقية أداة جمع المعلومات 

 على عينة مكونة من     ا وذلك من خالل توزيعه    اإلستبانةإجراء اختبار تمهيدي على     تم  كما و 
واضحة وتحتمل أكثر من    ال أن بعض األسئلة والفقرات المبهمة وغير        توقد وجد ،  شخص )28(

  ) 1( كما هو مبين في ملحق اإلستبانةوقد تم معالجة هذه النواقص وإخراج ، معنى

 :صدق المقياس . ب

بلديات بهدف التأكـد مـن      ) 4(مكونة من    على عينة أستطالعية     اإلستبانة ام بتوزيع يقتم ال 
وذلـك  ،  وهي بلدية خان يونس وبلدية بني سهيال وبلدية القرارة وبلديـة غـزة             اإلستبانةصدق  

إجـراء  وذلك من خـالل     ، لمقياساستبيان وقام بعد ذلك بحساب صدق عبارات ا       ) 28(بتوزيع  
ومن ثـم حسـاب صـدق    ، الدراسة عينة مفردات مجتمع على) Pilot Study(اختبار تمهيدي 

  .عبارات المقياس

 :صدق االتساق الداخلي. 2

  مع المجال الـذي    اإلستبانةكل فقرة من فقرات     ويقصد باالتساق الداخلي مدى أتساق      
 اإلسـتبانة  وكذلك كل مجال من مجاالت       ،اإلستبانة  مفردات التأكد من صدق   وقد تم    تنتمي إليه 

  .ت معامع كل المجاال

 :اإلستبانةتوزيع وجمع . 3

 البلـديات    جميع أفراد عينة الدراسة عن طريق المناولة باليد في         توزيع أداة الدراسة على   تم  
  :وقد تم مراعاة ما يلي، م11/3/2007وحتى م  24/2/2007في الفترة ما بين 

  . عليها لإلجابةم عليهاإلستبانةشرح الهدف من الدراسة للمستجيبين قبل توزيع  �

المسئولين في البلديـة قبـل      اإلدارة و في بعض الحاالت تم أخذ الموافقة بكتاب رسمي من           �
 .)2(مرفق ملحق رقم ،  كما في حالة بلدية غزة على الفئة المستهدفةاإلستبانةتوزيع 

أن محاسب البلدية يحمـل مؤهـل   : ألسباب منهالم يتم توزيع اإلستبانة على بعض البلديات    �
أنها تندرج تحت تصـنيف     و، ستبانة ينعكس بدوره على اإلجابة على اإل      وهذا، ثانوية عامة 

 .وهي تتميز بحجم العمل المحاسبي البسيط) D(بلديات 
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   على كافة البلديات في كافة المحافظاتاإلستبانةتوزيع ) 7 (جدول رقم
  االستبانات

  %  عدد  الموزعة  الفئة  البلدية  المحافظة  جيبين لألستبيانستالم  %
 B 4  4 100%  بيت حانون

 B 3  3 100%  بيت الهيا
 D  0 0 0%  أم النصر

محافظة 
 الشمال

 A  7  5 71%  جباليا
 A  39  35 90%  غزة

 D 2  2 100%  الزهراء
 D  1  1 100%  وادي غزة

محافظة 
  غزة

 C 1  1 100%  المغراقة
 A  3  3 100%  دير البلح

 B  2  2 100%  النصيرات
 B  1  1 100%  البريج

 B  1  1 100%  المغازي
 B  2  2 100%  الزوايدة
 D 1  1 100%  المصدر

  محافظة

  دير البلح

 D  1  1 100%  وادي السلقا
 A  7  7 100%  خان يونس
 B  3  3 100%  بني سهيال

 B 3  3 100%  عبسان الكبيرة
 B 2  2 100%  عبسان الجديدة

 B 3  3 100%  ةالقرار
 C 0 0 0%  خزاعة

  محافظة

  خان يونس

  
 B 1  1 100%  الفخاري

 A  7  7 100%  رفح
 C 1  1 100%  الشوكة

  محافظة
 C 1  1 100%  النصر  رفح

 إستبانة 90  إستبانة 96  بلدية23  اإلجمالي
  93استبانة

94%  

 استبيان على مختلف البلديات بكافة فئاتها وفي كافة المحافظـات علـى        )96 (تم توزيع  �
وقـد تـم    ، وعليه تكون العينة ممثلة لكافة مجتمع الدراسة      ، ف مناطقها الجغرافية  أختال

) 4(وقـد تـم اسـتبعاد       ) 7( كما هو واضح في الجدول رقـم         ةاستبيان )90 (استرجاع
) 86(ستبانات المحللة وبذلك أصبح مجموع اإل، في اإلجابةاستبانات لوضوح عدم الجدية 

 مـن   %)95,6(وبنسبة  ، لي األستبانات الموزعة  من إجما %) 89,5(  أستبانة أي بنسبة  
  .إجمالي األستبانات المسترجعة
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  : وتفسير النتائجاإلستبانةتفريغ 

  :اإلحصائيةالمعالجة 

تم تحليل البيانـات فـي مركـز          فرضياتها  على أسئلة الدراسة والتحقق من صحة      لإلجابة
  اإلحصـائي  SPSSام برنـامج    اإلحصاء بدائرة التعليم المستمر بالجامعة اإلسـالمية بإسـتخد        

)Statistical Package For The Social Sciences( ،ختبـار   بإعتماد عدة أدوات إلوذلك
  :الفروض كالتالي

لوصف مجتمـع  ) Descriptive Statistic measures test ( الوصفياإلحصاءمقاييس  .1
وثين حسب الجـنس     المبح إستخدام التكرارات والنسب المئوية لتوزيع فئات     بالدراسة والعينة   
الموجودة في الجزء األول      قطاع غزة  ومحافظاتبلديات العينة   يف  نولتص، والعمر والخبرة 

 .اإلستبانةمن 

لتحديد مدى  )Spearman’s Rank Correlation ( للرتبسبيرماناستخدام معامل ارتباط  .2
تقلة والمتمثلة في العالقة ونوعها بين المتغير التابع وهو األساس النقدي وبين المتغيرات المس

 .وعملية صنع القراراتالكمية والنوعية  اإلفصاحوكفاية ، جودة المعلومات المحاسبية

   والدرجة الكلية للمجالباط سبيرمان بين فقرات المجال األولمعامالت ارت) 8 (جدول رقم

  معامل  )المتغير التابع األساس النقدي(فقرات المجال األول  .1  م
 sig  سبيرمان

القوائم المالية المستخرجة من النظام المحاسبي المطبق لألساس         .1
  .النقدي تعكس المركز المالي بصورة كبيرة للبلدية

,750  ,000**  

  **006, 465,  . النقدي يالئم العمل المحاسبي في البلدية األساس .2

علومات يساعد األساس النقدي نظام البلدية المحاسبي في توفير م         .3
 **000, 721,  .محاسبية تستخدم في الرقابة المالية 

يسهل األساس النقدي في النظام المحاسبي للبلدية الحصول على          .4
  *020, 391,  .التقارير العادية

يسهل األساس النقدي في النظام المحاسـبي للبلديـة الحصـول            .5
  **002, 516,  .البلدية على التقارير االستثنائية

س النقدي في النظام المحاسبي للبلدية توفير معلومات يسهل األسا .6
  **000,  728,  .محاسبية تساعد مدراء البلدية في إتخاذ القرارات

  .)=0,01α( االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة **
 .)=0,05α( االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة   *
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 متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلـي  لمعرفة ما إذا كانت) Sign Test(إختبار اإلشارة  .3
 .أم ال )3(درجة الحياد وهي 

  .لمقارنة الفروقات بين المتوسطات) Kruskal Wallis Test(إختبار كروسكال والس  .4

 غمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والبـال           )8( رقم جدول يوضح
وقد تبين أن معامالت اإلرتباط دالة عند مسـتوى         ،  فقرات والدرجة الكلية للمجال    )6(دها  عد

 ، وهذا يوضح ويشير إلى اإلتساق الداخلي الكبير لفقرات المجال األول          ،)0,05، 0,01(معنوية  
وبذلك تعتبر فقرات المجال صادقة لقياس األساس النقدي ودوره في أنتاج المعلومات المحاسبية             

  .ئصها المختلفة مثل الجودة والكفاية ودورها في إتخاذ القراراتبخصا

أن معامالت االرتباط بـين     يتبين   )9 (جدول رقم  من خالل استعرض النتائج الموجودة  في      
والدرجة الكلية للمجـال     )تلبية حاجة المستخدمين المتنوعين   (كل فقرة من فقرات المجال الثاني       

وهذا يوضح ويشير إلى اإلتسـاق الـداخلي الكبيـر          ) 0,01 (عند مستوى معنوية   إحصائيا دالة
صادقة لما وضعت لقياسه مـن تلبيـة        وبذلك تعتبر فقرات المجال الثاني      ، ثانيلفقرات المجال ال  

  . عن تطبيق األساس النقدية لحاجة الجهات المختلفةالناتجةالمعلومات المحاسبية 

   والدرجة الكلية للمجالثانين بين فقرات المجال المابيرسارتباط  معامالت) 9 (جدول رقم

  معامل  )تلبية حاجة المستخدمين المتنوعين (المجال الثانيفقرات  .2  م
 sig  نسبيرما

 **000, 616,  .المجلس البلدي واإلدارات المختلفة في البلدية  1

 **001, 588,  .المواطنين والمكلفين  2

 **000, 649,  . والمانحينوالدائنين المقرضين  3

4  
 مختلفة مثل وزارة الحكم المحلى وهيئة الرقابة  حكوميةجهات
  .العامة

,552 ,001** 

 **004, 485,  .الدارسين والباحثين ووسائل اإلعالم  5

  .)=0,01α( عند مستوي داللة إحصائيا االرتباط دال **

وهو قابليـة   ثالثمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ال       يبين  ) 10 (جدول رقم 
وهـذا  ، )0,01 (دالة عند مسـتوى معنويـة  ، والدرجة الكلية للمجال المعلومات المحاسبية للفهم    

قيـاس  لما وضعت له وهـو       صادقة   اإلستبانة  هذا المجال من   يوضح ويشير إلى إعتبار فقرات    
  .ومات المحاسبية للفهمقابلية المعل
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   والدرجة الكلية للمجاللثمعامالت ارتباط سبيرمان بين فقرات المجال الثا) 10 (جدول رقم

  معامل  )القابلية للفهم(فقرات المجال الثالث  .3  م
  sig  سبيرمان

1  
 المحاسبية للبلدية بشكل مناسـب يسـاعد        المعلوماتيتم عرض   

  .ين ذوي العالقة على استيعابهاالمستخدم
,792 ,000** 

النظـام المحاسـبي    خرجها  ست ي المحاسبية للبلدية التي   المعلومات  2
  . ويمكن فهمها بسهولةالتشوية وخالية من واضحة

,868 ,000** 

 مرتبـة    المستخدم حتاجهايالتي   المحاسبية للبلدية    تأتي المعلومات   3
  .منظما جيداترتيبا 

,920 ,000** 

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة * *

  

أن معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال    إلى ) 11 (جدول رقم قيم   أشارت
وعليه تعتبر فقـرات المجـال       ،)0,01(دالة عند مستوى معنوية     ة الكلية للمجال    الرابع والدرج 

  . المعلومات المحاسبيةوثوقيةثر تطبيق األساس النقدي على مالرابع صادقة لقياس أ

  

   والدرجة الكلية للمجالرابعمعامالت ارتباط سبيرمان بين فقرات المجال ال) 11 (جدول رقم

  معامل  )موثوقية المعلومات المحاسبية (الرابعفقرات المجال  .4  م
 sig  سبيرمان

  **000, 874, .بية للبلدية تتسم بالمصداقية عالية المحاسالمعلومات .1
 **000, 687, . المحاسبية للبلدية بالحياديةالمعلوماتتتسم  .2

3. 
 المحاسبية للبلدية بالقابليـة للتحقـق منهـا بشـكل           المعلوماتتتسم  

  .موضوعي
,610 ,000** 

4. 
 تساعد الجهـة     محاسبية يعطي النظام المحاسبي للبلدية معلومات    

 . البلدية على تحديد األموال الواجب صرفهاالمختصة في
,654 ,000** 

  ). = 0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

أن معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات       يتضح   )12(جدول رقم من خالل معطيات    
دالـة  لكافة فقرات المجال    ت اإلرتباط   أن معامال وظهر  ،  والدرجة الكلية للمجال   خامسالمجال ال 
 صادقة لقيـاس أثـر       وعليه تعتبر فقرات المجال الخامس     )0,01(عند مستوى معنوية    إحصائيا  

  .تطبيق األساس النقدي على مالئمة المعلومات المحاسبية
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  والدرجة الكلية للمجال الخامسمعامالت ارتباط سبيرمان بين فقرات المجال ) 12(جدول رقم

  معامل  )مالئمة المعلومات المحاسبية(الخامس فقرات المجال  .5  م
 sig  سبيرمان

 **000, 608,  النظام المحاسبي في البلدية يوفرها  المحاسبية التيالمعلوماتيتم تحديث  .1

 **000, 701,  . للبلديةحاليي للبلدية يظهر بوضوح حقيقة الوضع السبانظام المحال .2

 **002, 526,  .تاريخيةمحاسبية معلومات حاسبي للبلدية نظام المر اليوف .3

  **000, 687,  يمكن الحصول على المعلومات المحاسبية للبلديات في الوقت المناسب لها .4

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

ن كل فقرة من فقرات المجال عامالت االرتباط بيأن م) 13(جدول رقممن خالل نتائج   ضح  يت
وقد تبين أن معامالت اإلرتباط دالة      ،  والدرجة الكلية للمجال   )دقة المعلومات المحاسبية   (السادس

اس أثـر تطبيـق      صادقة لقي  وعليه تعتبر فقرات المجال السادس    ، )0,01(عند مستوى معنوية    
  .ة المعلومات المحاسبيةاألساس النقدي على دق

   والدرجة الكلية للمجالالسادسمعامالت ارتباط سبيرمان بين فقرات المجال ) 13(جدول رقم

  معامل  )دقة المعلومات المحاسبية (السادسفقرات المجال  .6  م
 sig  سبيرمان

1. 
القـوائم الماليـة    و  وتناقضـات فـي التقـارير      أخطاء ال توجد 

  .بي الحالي للبلديةالنظام المحاس من ةخرجستالم
,717 ,000** 

 **000, 670,  . دقيقةةيوفر النظام الحالي للبلدية معلومات محاسبية وافي .2

 **000, 707,  على معلومات غير مكررةالمحاسبي للبلدية تحتوي تقارير النظام  .3

4. 
محتوى التقارير المحاسبية للبلدية مقبول من األطراف المستفيدة        

  حيث تحقق رغباتهم
,497 ,004** 

  ).=0,05α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

وهـو   ين كل فقرة من فقرات المجال السابع      أن معامالت االرتباط ب    )14(جدول رقم يوضح  
وقد تبـين أن معـامالت      ، والدرجة الكلية للمجال   )قابلية المعلومات المحاسبية إلجراء المقارنة    (

للفقرة رقم   )0,01(ودالة عند مستوى    ) 1( للفقرة رقم    )0,05(باط دالة عند مستوى معنوية      اإلرت
ـ  صادقة لقياس أثر تطبيق األساس النقـدي علـى   سابعوعليه تعتبر فقرات المجال ال   ) 2( ة قابلي

  . إلجراء المقارنةالمعلومات المحاسبية
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   والدرجة الكلية للمجالالسابعاط سبيرمان بين فقرات المجال معامالت ارتب )14(جدول رقم

  معامل  )قابلية المعلومات المحاسبية إلجراء المقارنة (السابع المجال فقرات .7  م
 sig  سبيرمان

 *024, 376,  .يمكن إجراء المقارنات بين سنة وأخرى للمعلومات المحاسبية لنفس البلدية .1

 **000, 919,  .لمحاسبية بين البلدية والبلديات األخرىيمكن عقد المقارنات للمعلومات ا .2

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 
  ). α=0,05(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة    *

لدرجة  وا ن كل فقرة من فقرات المجال الثامن      أن معامالت االرتباط بي   يبين  ) 15 (جدول رقم 
 وعليه تعتبـر    ،)0,01(وقد تبين أن معامالت اإلرتباط دالة عند مستوى معنوية          ، الكلية للمجال 

 كفايـة أثر تطبيق األساس النقدي علـى       لما وضعت له وهو قياس      فقرات المجال صادقة لقياس     
  . الكميةالمعلومات المحاسبية

   والدرجة الكلية للمجالالثامناط بين فقرات المجال رتبإلمعامالت ا )15 (جدول رقم

  معامل  )كفاية المعلومات المحاسبية الكمية  (الثامنفقرات المجال  .8  م
 sig  سبيرمان

1  كّن معلومات النظام المحاسبي من وصف األحداث الهامة التي تم
 **000, 663,  .مرت على البلدية خالل السنة المالية

  **001, 563,  اح عن القروض التي تحصل عليها من البنوكتقوم البلدية باإلفص  2

يوفر النظام المحاسبي للبلدية معلومات عن الديون المستحقة   3
 **000, 884,  .للغير على البلدية

يوفر النظام المحاسبي للبلدية معلومات عن ديون البلدية على   4
 **000, 790,  .المواطنين والجهات األخرى المختلفة

  ).=0,01α(تباط دال إحصائيا عند مستوي داللة االر** 

أن معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال          ) 16 (جدول رقم يوضح الجدول   
وقـد تبـين أن معـامالت       ،  والدرجة الكلية للمجال   )كفاية المعلومات المحاسبية النوعية   (تاسع  ال

صادقة لقياس أثر   تاسع  وعليه تعتبر فقرات المجال ال    ) 0,01(وية  اإلرتباط دالة عند مستوى معن    
  .تطبيق األساس النقدي على مالئمة المعلومات المحاسبية
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كفاية المعلومات المحاسبية ( التاسع بين فقرات المجال اإلرتباطمعامل ) 16 (جدول رقم
  والدرجة الكلية للمجال )النوعية

   معامل  )كفاية المعلومات المحاسبية النوعية( التاسعات المجال فقر .9  م
  sig  سبيرمان

سرد أو وصف   ( يفصح عن معلومات نوعية فقط       المحاسبيالنظام    
  ).لألحداث

.547 ,001**  

وكميـة  ة  وصفي معلومات المفصح عنها تحتوى على      المعلومات  
  ومالية

.824  ,000** 

بلديـة المسـتخدمين الـداخليين       المحاسبي الحالي لل   النظاميزود    
  . تجاة المجتمعابمعلومات عن أداء البلدية لمسؤولياته

.570 ,001** 

تقوم البلديات باإلفصاح عن نسبة إنفاقها على قطاعات الخدمات           
  .المختلفة

.586  ,001** 

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

عاشـر  أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال ال            )17( مرق جدوليوضح  
وقد تبين أن معامالت اإلرتباط ،  والدرجة الكلية للمجال)مالئمة المعلومات المحاسبية إلتخاذ القرارات  (

 تطبيـق    صادقة لقياس أثر   العاشروعليه تعتبر فقرات المجال     ) 0,01(دالة عند مستوى معنوية     
  .األساس النقدي على مالئمة المعلومات المحاسبية

   والدرجة الكلية للمجاللعاشرمعامالت ارتباط سبيرمان بين فقرات المجال ا) 17 (مجدول رق
 

  معامل  )مالئمة المعلومات المحاسبية إلتخاذ القرارات(فقرات المجال العاشر .10  م
  sig  سبيرمان

 تناسـب   حاسبينظام الم ال التي يوفرها     المحاسبية للبلدية  وماتالمعل .1
 **000, 672,  . أدارة البلدية التي تتخذهاالقراراتنوع 

 بناءا على المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي        القراراتإتخاذ   .2
 **000, 853,  .للبلدية يتم بسهولة

على المعلومـات   تعتمد أدارة البلدية بشكل دائم في اتخاذ قراراتها          .3
 **000, 785,  .المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي

 الالزمة في المجاالت     المحاسبي اإلحصاءات  نظام المعلومات  يوفر .4
 **000, 763,  قراراتاللصنع  الالزمة المختلفة

 **000, 728,  .هناك ثقة في القرارات المتخذة بناءاً على المعلومات المحاسبية .5

المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي تساعد في اتخاذ        المعلومات   .6
 **000, 717,  .القرارات في حالة عدم التأكد

  .)=0,01α( االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة **
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ودرجـة  يبين أن معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المجـال             ) 17( مرق جدول
وهذا يـدل إلـى االتسـاق       ) 0.01( عند مستوى داللة إحصائية        إحصائياالمجال الكلية معنوية    

  .وأنه صادق لما وضع لقياسه، لعاشرالداخلي لفقرات المجال ا
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  :أداة القياس

وذلك لمعرفة أثر تطبيق األساس النقدي على داللـة         ، الدراسةخدام معيار ليكرت في     إستتم  
 تتراوح  إلجابات على األسئلة المصممة على هيئة مصفوفة      قد تم ترميز ا   و، بيةالمعلومات المحاس 
  :)18( رقم جدول في تظهركما ،  درجاتبين درجة وخمس

  
  معيار ليكرت الخماسي) 18 (جدول رقم

 

  ضعيفة جدا  فةضعي  متوسطة  عالي  عالي جدا  التصنيف
  1  2  3  4  5  )القياس(القيم 

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  التصنيف
  1  2  3  4  5  )القياس(القيم 

 غير مهمة ضعيفة  متوسطة  مهم  مهم جدا  التصنيف

  1  2  3  4  5  )القياس(القيم 

ماع بين المبحوثين   دل ذلك على وجود شبة إج     ) 5( من    للفقرة فكلما أقترب المتوسط الحسابي   
دل ذلك على وجود شبة إجماع      ) 1(وكلما أقترب المتوسط الحسابي من      ، على أهمية تلك الفقرة   

دل ذلك  ) 3( وكلما أقترب المتوسط الحسابي من       ، الفقرة وأنها غير ذات مغزى     أهميةعلى عدم   
  .  أو التطبيق األهميةةمتوسطفقرة ك التلعلى وجود شبة إجماع بين أفراد العينة على إعتبار 

  :Reliability اإلستبانةثبات     

  -:كالتاليبحساب معامل الثبات  اإلستبانةالتأكد من ثبات تم 

    :Cronbach Alpha طريقة ألفا كرونباخ

د معامـل ثبـات    وذلـك إليجـا  ،)Cronbach Alpha(  ألفا كرونباخطريقةت استخدم
، وكذلك  اإلستبانةلكل بعد من أبعاد     ) ألفاكرونباخ   (ألفا على قيمة معامل      حيث حصل  ،اإلستبانة

وذلك من خالل حساب معامل اإلرتباط لكل مجـال مـن             بحساب الصدق البنائي   ستبانة ككل ألل
  :يوضح ذلك )19( رقم جدولومجاالت الدراسة مع الدرجة الكلية لإلستبانة 
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  معامالت الثبات لمحاور الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ) 19 (جدول رقم

  
   الدراسةورامح عنوان

عدد 
  الفقرات

معامل ألفا قيم 
  كرونباخ للثبات

 926, 31  )إتخاذ القرارات، الكفاية، الجودة( المتغيرات المستقلةكل .1

 723, 6  )المتغير التابع (األساس النقدي .2

، القابليـة للمقارنـة   ، الفهـم (لومات المحاسبية   مدى جودة المع   .3
 886,  17  .)دقة المعلومات، المالئمة، الموثوقية واالعتمادية

 المعلومـات المحاسـبية المفصـح عنهـا          ونوعية كفاية كمية  .4
 774,  8  للمستخدمين 

 860,  6  إتخاذ القرارات .5

 929,  37   جميع المجاالت .6

وهـذا  ) 0,929( كانـت  اإلستبانة لجميع مجاالت األفأن معامل  )19( جدول رقم ضح من تي
مما ،  الدراسة تأكد من صدق وثبات إستبانه    تم ال د  ق معامل الثبات مرتفعة، وبذلك يكون       إنيعنى  

 وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسـئلة الدراسـة          اإلستبانةيجعله على ثقة تامة بصحة      
قابلـة  ) 1( في الملحق رقـم      هيتها النهائية كما     في صور  اإلستبانة وتكون   ،وإختبار فرضياتها 

  .للتوزيع
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  المبحث الثاني
  اإلطار العملي للدراسة

   الدراسةخصائص عينةوتحليل وصف 
والتي شملت المتغيـرات الشخصـية       أجل التعرف على مواصفات وخصائص العينة        نم
فقـد تـم    ، يفي والخبرة والمركـز الـوظ      العلمي والتخصص  المؤهلالعمر والجنس و   :اآلتية

  إلـى  )21(رقـم   من  ول  ا والذي يظهر ملخصا في الجد     اإلستبانةتخصيص الجزء األول من     
، بحسـب ترتيـب      وصف خصائص المشاركين في الدراسـة      سيتم التطرق هنا إلى   و، )28(

 :متغيرات الدراسة وهي 

  :أفراد العينة حسب العمر .1

أن أفراد العينة العاملين في المجال المحاسبي في بلديات قطـاع            )20( رقم جدوليتبين من   
وأن الغالبية هم في الفئة العمرية من سن واحد وأربعـون           ، غزة موزعين على مختلف األعمار    

ثم تليها الفئة العمرية التي تتراوح بين ثالثون وأربعون         ، %)37,6(سنة إلى خمسون سنة بنسبة      
 . وهاتان الفئتان تعتبران متوسطتان من حيث العمر)85( أفراد العينة البالغة يمن إجمالسنة 

  توزيع أفراد العينة حسب العمر) 20 (جدول رقم

  %  العدد  الفئة العمرية

 %12,9  11   سنة30أقل من 
 %34,1 29   سنة40 إلى 30من 
 %37,6 32   سنة50 إلى 41من 
 %15,3 13   سنة60 إلى 51من 

 %100 85  المجموع

 :أفراد العينة حسب الجنس .2

ص بتوزيع أفراد العينـة حسـب        والخا )21( رقم جدوليظهر من خالل استعراض نتائج      
اإلنـاث  ما يبين الجدول أعاله أن نسبة       ك، %)85,9(أن نسبة الذكور من العينة تبلغ       ، الجنس

إلـى   تنخفض بصورة أكبر مما لدى الذكور كلما تم االنتقـال             في المجال المحاسبي   عامالتال
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مجال العمل المحاسبي فيها علـى الـذكور        البلديات   عدم قصر مما يشير إلى    ، بلديات صغيرة 
 والفئـة " A "كما يالحظ أن وجود المحاسبات مقتصر على البلديات المصنفة ضمن الفئة          ، فقط

"B "بة المحاسبات في البلديات المصنفة   وأن نس  ،فقط"A "وتبلـغ ،  من المبحوثين)%21 (تبلغ 
  ".B"في البلديات المصنفة ) 11,8%(

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس) 21 (جدول رقم  

  الجنس  البلدية
A  B  C  D 

إجمالي 
  العدد

%  

  %85,9 73 3 6 17 47  ذكر
  %14,1 12   2 10   أنثى

 %100 85 3 6 19 57 المجموع

  :توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي .3

أن غالبية أفراد عينة الدراسة تحمل درجة البكالوريس في تخصص          ) 22( رقم جدوليوضح  
 وهي نسبة جيدة )%7,1(ثم تليها نسبة حملة الماجستير بمعدل  ، )%89,4 (المحاسبة بنسبة تفوق  

 حيث ال يوجد     فقط "A"ويالحظ وجود حملة الماجستير في البلديات الكبيرة والمصنفة ضمن فئة           
ومن حيث حملة مؤهـل     ، "A"أي محاسب يحمل هذا المؤهل في بلديات غير البلديات المصنفة           

اتها في هذا   هناك تشابها كبيرا بين مختلف البلديات وعلى اختالف تصنيف        البكالوريس يالحظ أن    
   .المجال

   المؤهل العلميتوزيع أفراد العينة حسب) 22 (جدول رقم

المؤهل   البلدية
 A  B  C  D  العلمي

إجمالي 
  العدد

%  

  %3,5 3 0 0 2 1  دبلوم
  %89,4  76 3 6  17  50  بكالوريس
  %7,1 6 0 0 0 6  ماجستير

 %100 85 3 6 19 57 المجموع

 :ع أفراد العينة حسب التخصص العلميتوزي .4

أن معظم العاملين في بلديات العينة يحملـون شـهادات ذات           ) 23( رقم جدوليظهر من   
تخصـص  حملة مؤهالت   حيث بلغت  نسبة     ، عالقة بالعلوم المالية كالمحاسبة واإلدارة المالية     
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تبر شيئ عادي لمن يعمل فـي المجـال المـالي إذ أن العمـل               وهذا يع ، )%94,1(المحاسبة
األمر الذي ربما يـدل علـى       ، المحاسبي غالبا ما يتطلب حملة تخصص المحاسبة للعمل فيه        

األمر الذي ينعكس إيجابا على مفهومهم لألسـاس        ،  أفراد مؤهلين علميا   إختيارالحرص على   
  .لمحاسبيةومدى تأثير تطبيقه على داللة المعلومات ا، النقدي

   التخصص العلميتوزيع أفراد العينة حسب) 23 (جدول رقم

 الترتيب % العدد تخصص العلميال

 1  %94,1 80       محاسبة

 2  %4,7  4 إدارة أعمال

 3  %1,2 1 إقتصاد

   %100  85  المجموع

  :توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي .5

إلى أن مفردات العينة التي تشغل منصب رئيس قسم هـي األكثـر              يشير   )24( رقم جدول
أما ثم تليها المفردات التي شغلت منصب مـدير         ، %)29,4 (اتمثيال في العينة حيث بلغت نسبته     

، ة محاسب ثم تتساوى في ذلك نسبة رئيس الشعبة ومن يشغل وظيف         ، %)28,2(فقد بلغت نسبتها    
، وهذا يدل على أن عينة الدراسة تمثل الهيكل الوظيفي في بلديات قطاع غزة على أختالف فئاتها

وكما ويعكس أرتفاع نسبة رؤساء األقسام والمدراء ويدل أيضا على أن أغلـب المـدراء فـي                 
ويحملـون شـهادات تخصـص ذات عالقـة         ، "بكالوريس"ذوي مؤهل علمي مناسب     : البلديات

أرتفاع نسبة رؤساء األقسام والمدراء      يمكن تفسير أحد أسباب     و، "إدارة، محاسبة"لمالية  بالشئون ا 
ولكـن  ،  ال يوجد بها إال محاسب واحـد       )C( و )B(إلى أن بعض البلديات المصنفة ضمن الفئة        

  .تحت مسمى رئيس قسم أو مدير

  مسمى الوظيفي التوزيع أفراد العينة حسب) 24 (جدول رقم

  الترتيب  %  العدد  المسمى الوظيفي
  2  28,2 %  24  مدير

  1 29,4 % 25  رئيس قسم
  3 21,2 %  18  رئيس شعبة

  3 21,2 %  18  محاسب
    %100  85  المجموع
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  : في مجال العمل المحاسبي والمالي في البلدية الخبرةسنواتتوزيع أفراد العينة حسب  .6

 )76,5% (ةأن نسبة كبيرة من أفراد العينة والتي تزيد عن نسب         ) 25( رقم جدوليالحظ من   
 تزيد خبرتهـا  )%22.4(منها ما نسبته ،  سنوات)5 (يتمتعون بخبرة في المجال المالي تزيد عن   

طمئنان مـن حيـث حكـم       اإلعلى   يبعث   وربما هذا ما  ،  سنة وهي تعتبر فترة كبيرة     )15 (عن
  .اإلستبانةوثين على أسئلة وفقرات المبح

  مجال المحاسبي والماليال في  الخبرة سنواتتوزيع أفراد العينة حسب) 25 (جدول رقم

  %  العدد  الفئة
  20,7 %  17   سنوات5أقل من 

 40,5 % 34   سنوات10- 5من 

  14,6 %  12  سنة15 – 11من 
 23,2 %  19   سـنة15وق ـفـ

  %100  82  مجموعال

  :البلديةتوزيع أفراد العينة حسب تصنيف  .7

  أكبر نسبة من أفراد العينة من المحاسبين توجد في البلديات           أن )26( رقم جدول منيستدل  
 ثم تليها الفئات األخرى وهذا شيء طبيعي الداللة حيث هناك تناسب طردي بـين              "A"المصنفة

وعليه فالعينة الحقيقية تمثل أغلب فئات البلـديات   ، تصنيف البلدية وعدد المحاسبين العاملين فيها     
  . والعينة تعكس في رأي الباحث بدرجة كبيرة واقع البلديات)A,B,C,D(األربعة وهي فئات 

  تصنيف البلدية توزيع أفراد العينة حسب) 26 (جدول رقم

  المؤهل العلمي
  ماجستير  بكالوريس  دبلوم  ديةالبل

إجمالي 
  %  العـدد

  A  1  50 6 57  % 67,0بلدية 
 B     2  57  19  % 22,4بلدية 

  C   6  6  % 07,1بلدية 
 D   3  3  % 03,5بلدية 

  %100  85  6  76  3  المجموع
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 :توزيع أفراد العينة حسب تصنيف المحافظة .8

 أن أفراد العينة يتوزعون على المحافظات المختلفـة دون         لياتال )27( رقم جدوليتضح من   
من كما يظهر أن أكبر نسبة      ، ام بتوزيع االستبانات على مختلف المحافظات     يقتم ال حيث  ، استثناء

وبلدية ، ويرجع ذلك إلى كون بلدية غزة هي مركز المحافظة        ، كانت في محافظة غزة   المبحوثين  
مما أنعكس على   ، غزة تعتبر من أكبر بلديات قطاع غزة من حيث عدد السكان وعدد الموظفين            

  .حجم العينة

  المحافظة توزيع أفراد العينة حسب )27 (جدول رقم

  الترتيب  %  العدد  المحافظة
  3  12,9 %  11  الشمال

  1 42,4 %  36  غزة
  3  12,9 %  11  دير البلح

  2  21,2 %  18  خان يونس
  4  10,6 %  9  رفح

    %100,0  85  المجموع

ويالحظ من تحليل خصائص عينة الدراسة توافر الخلفية العلمية والعملية والمركز الوظيفي            
  .مما سيضفي على نتائج الدراسة نوعا من الثقة والمصداقية، المالئم لإلجابة على أسئلة الدراسة
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  المبحث الثالث

  ناقشة مجاالت الدراسةتحليل وم

  :سيتم عرض نتائج الدراسة ضمن مجموعتين رئيسيتين كاآلتي

 وتتضمن عرضا وصفيا لنتائج إجابات عينة الدراسة عن أسـئلة           ،النتائج الوصفية : األولي
  .وذلك باستخدام الوسط الحسابي، اإلستبانة

  .يها سابقالإوتعرض نتائج فحص فرضيات الدراسة المشار ، فحص الفرضيات: الثانية
  

  :النتائج الوصفية

 .وداللة مخرجات النظام المحاسبي األساس النقدي: المجال األول

 الدراسـة موضوع  التعرف على وجهه نظر المبحوثين حول       يهدف إلى   إستخدام هذا المجال    
 إذا كانت القوائم المالية تعكس المركز        ما حولمن خالل استطالع آرائهم     ، األساس النقدي وهو  
 تـوفيره ومالئمة األساس النقدي للعمل المحاسبي في البلدية ومدى         ،  بصورة كبيرة للبلدية   المالي

ومدى ، توفيره للتقارير العادية واالستثنائية   ومدى  ، معلومات محاسبية تستخدم في الرقابة المالية     
جاد  بإياميق فقد تم ال ولتوضيح ذلك،معلومات تساعد في إتخاذ القرارات سهيله في الحصول علىت

 كما يظهر فـي      والنسب المئوية واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال         المتوسط الحسابي 
معـدل  ابي لكل فقرات المجال أكبـر مـن ال      س والذي يتبين منه أن المتوسط الح      28( رقم جدول

وقد تم الحصول على النتائج     ، والتي قلت عنه  ) 5(عدا الفقرة رقم    ما  ) 3(الحيادي والذي يساوي    
  . )28 (جدول رقمالموضحة في 

القوائم المالية   من أفراد العينة يوافقون على أن        )52,9%(نسبته    ما أن) 1(الفقرة رقم   تبين  
 كبيـرة  المستخرجة من النظام المحاسبي المطبق لألساس النقدي تعكس المركز المالي بصـورة      

) 3,56(ط الحسابي للفقرة    س وقد بلغ المتو   ،ذلك على )%47,1(وافق ما نسبته    يال  بينما  ، للبلدية
وهو دال ) 0,01(من صغر وهو أ) 0,000(ساوي ت) Sig(قيمة اإلحتمال  وأن %)72(أي بنسبة 

  .)3(على أن متوسط هذه الفقرة قد تجاوز درجة الحياد وهي  ويستدل ،)=0,01α(عند  إحصائيا
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 تنقسم بين الموافقـة وعـدمها حـول         تكادأنها   ن آراء المبحوثين حول هذه الفقرة     ميالحظ  
هي %) 71,2(بلغت الحسابي ة رالفقمتوسط وأن نسبة ، محايدينلل  آراءمضمون الفقرة وال يوجد

 المحاسبي المطبـق    القوائم المالية المستخرجة من النظام    ويمكن القول أن    ،  من نسبة الحياد   كبرأ
وهـذا مـا يتفـق مـع دراسـة           ، تعكس المركز المالي بصورة كبيرة للبلديـة       ألساس النقدي ل
والتي ترى أن التقارير المالية في الوحدات الحكومية تسـتخدم فـي            ) 158ص  ، 1998،تركي(

، سـتخدامات عليمات المالية فقط دون غيرها من اإل      تالحكم على مدى التزام الوحدة الحكومية بال      
 من القوائم والتقارير المالية موضحا إمكان إنتاجها من واقع النظام المحاسبي            ولهذا يقترح عددا  

  . الحالي

  من وجه نظر المبحوثين"  ومدى مالئمتهاألساس النقدي"نتائج تحليل المجال األول ) 28 (جدول رقم

 
  م

  البند
عالي 

  جدا
% 

  عالي
% 

متوسطة
%  

  ضعيفة
%  

 ضعيف
  جدا
%  

توسط م
  حسابي

قيمة 
  اإلحتمال

)sig(  

1  
القوائم الماليـة المسـتخرجة مـن النظـام         
المحاسبي المطبق لألساس النقـدي تعكـس       

  .المركز المالي بصورة كبيرة للبلدية
14,1  38,8 0  36,5 10,6 3,56 ,000** 

 النقدي يالئم العمل المحاسـبي فـي        األساس  2
 **001,  3.31  1.2  14.1  43.5  35.3  5.9  .البلدية

3  
يساعد األساس النقدي نظام البلدية المحاسبي      
في توفير معلومات محاسبية تسـتخدم فـي        

  .الماليةالرقابة 
8.2  34.1  47.1  8.2  2.4  3.38  ,000** 

يسهل األساس النقدي في النظام المحاسـبي         4
 **000,  3.80  0  1.2  28.2  60  10.6  .للبلدية الحصول على التقارير العادية

اس النقدي في النظام المحاسـبي      يسهل األس   5
  500,  2,98 3,5  24,7 44,7 24,7 2,4  .للبلدية الحصول على التقارير االستثنائية

6  
يسهل األساس النقدي في النظام المحاسـبي       
للبلدية توفير معلومات محاسبية تساعد مدراء      

  .البلدية في إتخاذ القرارات
16,5 30,6 38,8 11,8 2,4  3.47  ,000** 

 **000, 3,41 1,6 11,8 39,8 37,3 9,6   جميعا المجالفقرات  

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

 األسـاس "أفراد العينة يوافقون علـى أن        من   )%41,2 (نسبةأن   إلى   )2(لفقرة رقم   اتشير  
 النقـدي ال    األساس أن   )%15,3(بينما يرى ما نسبته      ،"النقدي يالئم العمل المحاسبي في البلدية     

بمـا يعـادل نسـبة      ) 3,31(الحسابي  وقد بلغ متوسط الفقرة     ، يالئم العمل المحاسبي في البلدية    
) 0,01(ر مـن    صـغ وهو أ ) 0,001( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        ،%)66,2(
  .)=0,01α(دال إحصائيا هوبذلك فو
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اضع قناعة المبحوثين بمـدى     تعكس مؤشر تو  الموافقة على هذه الفقرة     نسبة  إنخفاض  ولعل  
 للمجـال  النقدي للعمل المحاسبي في البلدية حيث أنها أقل من المتوسط الحسابي             األساسمالئمة  

  ).%68(والذي تبلغ نسبته 

فيما يتعلق بعدم مالئمة األساس النقدي للعمل المحاسـبي فـي           نتائج تحليل هذه الفقرة     تفق  ت
التخلي عن تطبيق األساس النقدي في النظام "لت إلى  التي توص ) 2006، حماد(ة  مع دراس البلدية  

المحاسبي الحكومي بعد إجراء دراسة مستفيضة لكيفية تطبيق أساس االستحقاق سـواء بشـكل              
ويمكن البدء بتطبيق أساس اإلستحقاق على إحدى الوحـدات الحكوميـة التـي       ، مرحلي أو كلي  

، ليكـون باإلمكـان معالجتهـا     ، تتصف بنشاط مالي كبير للتعرف على مواطن الضعف والقوة        
  ".ووضع الحلول المناسبة في حالة التطبيق األشمل

األساس النقـدي  " من أفراد العينة يوافقون على أن )%42,3( نسبة أن) 3(الفقرة رقم   تُظهر  
 رىت بينما ،"نظام البلدية المحاسبي في توفير معلومات محاسبية تستخدم في الرقابة المالية    يساعد  

األساس النقدي ال يساعد نظام البلدية المحاسبي في توفير معلومات محاسبية " أن )%10,6( نسبة
وأن مستوى  ) 3,38(بلغت  الفقرة  ستجابة لهذه   درجة اإل متوسط  وأن  ، "تستخدم في الرقابة المالية   

عند   دال إحصائيا  وبذلك فهو ) 0,01(وهو أصغر من    ) 0,000(الداللة الختبار اإلشارة يساوي     
)0,01α=(.   

علـى أن   يوافقـون    من أفراد العينـة      )%70,6( أن) 4(الفقرة رقم     خالل نتائج  يستدل من 
 بينمـا  ،"الحصول علـى التقـارير العاديـة    يسهل األساس النقدي في النظام المحاسبي للبلدية       "

وأن متوسط الفقـرة بلـغ      ،  ذلك )%1,2( من العينة بلغت     جداوبسيطة   نسبة منخفضة تعارض  
وهو أصغر مـن    ) 0,000(الداللة الختبار اإلشارة يساوي     وأن مستوى   ، %)76(بنسبة  ) 3,8(
، لمتوسـط العـام للمجـال   هي أكبر مـن ا و، )=0,01α(عند   هو دال إحصائيا  بذلك ف و) 0,01(

ويتبين من نسبة الموافقة    ، في كون األساس النقدي يوفر تقارير عادية      ويالحظ موافقة المبحوثين    
  .أعلى وأكبر نسبة موافقة ومتوسط حسابي في هذا المجال كلهأن هذه الفقرة قد حصلت على 

قبـل  مـن    )%27,1( بلغتموافقة  النسبة   أن) 5(الفقرة رقم   آراء المبحوثين في    نتائج  تبين  
األساس النقدي في النظام المحاسبي يسهل للبلدية الحصول علـى التقـارير          "أن  المحاسبين تجاة   

 )2,98( وأن المتوسط الحسابي للفقرة بلـغ        ،)%28,2(سبته  بينما ال يرى ذلك ما ن      ،"االستثنائية
  .وهو غير دال إحصائيا )0,500(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي 

 ، نسبة غير الموافقين على هذه الفقرة أكبر من الموافقين       أن )5( رقم   الحظ من نتائج الفقرة   ي 
إذ بلـغ المتوسـط     ، ات هـذا المجـال    حصلت عليها فقرة من فقر    موافقة  وهي أقل وأدنى نسبة     
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 المتوسط الكلي للمجال  عن  ووالتي تقل عن درجة الحياد      ) %59,6(وبنسبة   )2,98(الحسابي لها   
كما ويمكن اإلستنتاج من ذلك بأن هناك تشتت وإختالف         ، )%68( وبنسبة   )3,41 (الذي يساوي 

  .في آراء أفراد العينة فيما يتعلق بهذه الفقرة

األساس النقدي "أفراد العينة يرون أن   من   )%47,1(نسبة  أن  ) 6(الفقرة رقم   يستدل من نتائج    
يسهل  للبلدية توفير معلومات محاسبية تساعد مدراء البلديـة فـي إتخـاذ              في النظام المحاسبي    

وأن المتوسـط الحسـابي      ،الذين يرون عكس ذلك    %)14,2( على عكس ما نسبته   ، "القرارات
 مـن   صـغر وهـو أ  ) 0,000(ى الداللة الختبار اإلشارة يساوي      وأن مستو ، )3,47(للفقرة بلغ   

ويظهر من هذه الفقرة أن هناك نسبة كبيـرة         ، )=0,01α(عند   هو دال إحصائيا  بذلك ف و) 0,01(
  .)38,8%(بلغت  درجة الحياد إلىتميل 

أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات     بشكل عام    )28( رقم جدوليتضح من إستعراض نتائج     
أي بنسـبة   ) 3,41 (المجال األول وهو األساس النقدي والمعلومات الناتجة عن تطبيقه يسـاوي          

 ،)=0,05α( هو دال إحصائيا عنـد بذلك ف و) Sig(0.000)(قيمة اإلحتمال كما بلغت %) 68(
 وهـي  )3(لحياد وهي   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة ا             

  .)=0,01α(دالة إحصائياً عند 

 جـدول  مناقشة فقرات إستعراض و فيما يتعلق بهذا المجال وبعد      وتأسيسا على ما سبق      
  أن،من وجه نظر المبحوثين"األساس النقدي ومدى مالئمته السابق في مجال قياس )28( رقم

القوائم المالية المستخرجة من النظام المحاسبي المطبق لألسـاس          أن    ترى وثينغالبية المبح 
الئـم العمـل    ي أن األسـاس النقـدي    و، النقدي  تعكس المركز المالي بصورة كبيرة للبلدية       

ال  النقدي يسهل الحصول على التقارير العاديـة بينمـا           األساسيرون أن   و، المحاسبي فيها 
 أنه يوفر معلومات محاسبية تساعد في إتخـاذ     اكم، الستثنائيةيسهل الحصول على التقارير ا    

  .القرارات

ومن درجـات   ، ات متفاوتة تجاة فقرات هذا المجال     بدرجكانت  المبحوثين   موافقة   يالحظ أن 
ضعف تأثير األساس النقـدي فـي النظـام         ب واستقراء آراء المحاسبين     يمكن اإلستنتاج الموافقة  

وعلـى    مالئمته للنظام المحاسـبي فـي البلديـة   لمالية وعلىائم االمحاسبي في البلدية على القو   
البلدية فـي إتخـاذ     تساعد  التي  محاسبية  المعلومات  الوعلى توفير    يةئستثنا التقارير اإل  إستخراج
كونـه يسـاعد    في   فقط على المعلومات المحاسبية     األساس النقدي إيجابيا   أثر   ويبدو، القرارات

  .ب رأي المبحوثينإستخراج التقارير العادية حس
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  :القوائم والتقارير المالية التي يتم إعدادها في بلديات قطاع غزة

للوقوف على آراء المبحوثين حول القوائم والتقارير المالية التي يتم إعدادها في بلديات قطاع    
 أن  )29( جدول رقم ويتضح من إستعراض نتائج     ، اإلستبانة فقد تم تصميم هذا الجزء من        ،غزة

تقرير الخالصة الحسابية أو كشف الحسبة تحتل المركز األول من حيث نسبة الذين يعدونها في               
ثم يليها كشف أرصـدة حسـابات الـدائنون والمـدينون بنسـبة         ، %)77,6(البلديات أذا بلغت    

) قائمة اإليرادات والمصـروفات   ( الموقف المالي  ثم يأتي في الترتيب الثالث  قائمة      ، %)74,5(
ثم تأتي في المركز الرابع والخامس على التوالي ولكن بفارق كبير قائمة ، %)72,9(بنسبة بلغت 

  %).54,1(وقائمة الحساب الختامي بنسبة ، %)55,2(بنسبة ) الميزانية الفعلية(المركز المالي 

  ارير المالية التي يتم إعدادها في بلديات قطاع غزةالقوائم والتق) 29 (جدول رقم

  يعدون تقارير
  البيان

  %  عدد
  ترتيب
  التقرير

  5 54,1  46    .قائمة الحساب الختامي .1
  4 55,2  47  .)الميزانية الفعلية(قائمة المركز المالي  .2
  3 72,9  62  .)قائمة اإليرادات والمصروفات( قائمة الموقف المالي .3
  1 77,6  66  . أو كشف الحسبةالخالصة الحسابية .4
  2 74,55  65  .كشف أرصدة حسابات الدائنون والمدينون .5

يالحظ أرتفاع نسبة الذين يعدون كشف الخالصة الحسابية وكشف أرصدة الدائنون والمدينون 
ذلـك إلـى أن وزارة الحكـم        سبب  وربما يرجع   ،  في بلديات قطاع غزة    وقائمة الموقف المالي  

وتقوم من خاللها بمتابعة الوضـع المـالي        ،  شهريا ات بإعداد هذه التقارير   البلديلب  االمحلي تط 
في حين ، ذالتنفي ووضع كل بند مالي فيها ونسبة اإلنفاقللبلديات ومتابعة تنفيذ الموازنة من حيث 

ارتفـاع نسـبة     وهذا ما أنعكس في      ،أنها ال تطلب قائمة الحساب الختامي وقائمة المركز المالي        
  .جدول السابقالأعدادها في 

  :القوائم والتقارير المالية في بلديات قطاع غزةدورية إعداد 

فيما يتعلق بآراء المبحوثين حول دورية أعداد التقارير المحاسبية     )30 (جدول رقم يظهر من   
 مرتفعة نسبةأن إعداد التقارير بصورة شهرية يأتي في المرتبة األولى وب         ، في بلديات قطاع غزة   
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وبفارق واضح التقارير التي يتم إعدادها بصـورة        ثم يليها في المرتبة الثانية      ، %)82,4(بلغت  
ولكن بفارق والربعة الثالثة بينما تأتي في المرتبة   %) 50,6(إذ بلغت نسبة الذين يعدونها      ، سنوية
 نصف سنوية وفصـلية      والثانية التقارير التي يتم إعدادها بصورة      عن المرتبة األولى  جدا  كبير  

للتقـارير  %) 5,9(ونسبة  ، للتقارير التي تُعد نصف سنويا    %) 7,1( بلغت نسبة    إذ، على التوالي 
  .التي تعد بصورة فصلية

  القوائم والتقارير المالية في بلديات قطاع غزةدورية إعداد ) 30 (جدول رقم

  البيان  يعدون تقارير
  %  عدد

  ترتيب
  رالتقري

  1 82,4  70  شهرية
  4 5,9  5  فصلية

  3 7,1  6  نصف سنوية
  2 50,6  43  سنوية

  بأساس آخرضرورة استبدال األساس النقدي : ثانيالمجال ال

آراء المبحوثين حول إذا ما كانت هناك  وإستيضاح  معرفة  هو  هدف من وراء هذا المجال      ال
 إن) 31 (جدول رقم الموجودة في النتائج دلتو، ضرورة إلستبدال األساس النقدي بأساس آخر   

 ةبسيطة وضعيف نسبة  مقابل   ،)%69,4( هي   نسبة الذين يوافقون على إستبدال األساس النقدي      
وهـي  ) 3,72(الحسابي للفقرة بلـغ      وأن المتوسط    ،)%13(بلغت   ال يوافقون على ذلك   للذين  

) 0,000(ن مستوى الداللة الختبار اإلشـارة يسـاوي          وأ ،%)474,(بلغتتساوي نسبة مئوية    
  .)=0,01α(عند   دال إحصائيابذلك فهوو) 0,05(وهو أقل من 

  " النقدي بأساس آخراألساسضرورة إستبدال "نتائج تحليل المجال األول ) 31 (جدول رقم

  البند  م
موافق 

  بشدة
% 

موافق
% 

  محايد
%  

غير 
  موافق
%  

غير 
موافق 

  بشدة
%  

متوسط 
  حسابي

قيمة 
  اإلحتمال

)sig(  

 **000, 3,72 1,2 11,8 17,6 52,9 16,5   النقدي بأساس آخراألساسهناك ضرورة إلستبدال   1

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

ـ مبحوثين حيث   على تقديرات كبيرة من قبل كافة فئات ال       جال  هذا الم ول  حصيالحظ   دى أب
من ِقبل المحاسبين فـي  تأييد ملحوظ  هناك ويمكن القول أن ،هنحوإيجابية اتجاهات  المبحوثين  
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  . بإساس محاسبي آخر النقدياألساسضرورة إستبدال على بلديات قطاع غزة 

وما يعزز رأي المحاسبين هذا هو نسبة الموافقة المنخفضة التي حصلت عليها الفقرة رقم              
 النقـدي   األساسمالئمة   حول   "األساس النقدي ومدى مالئمته   "لسابق وهو   ا األول   من المجال  )2(

  %)41,2(إذ بلغت نسبة الموافقة " للعمل المحاسبي في البلدية

  : النقدياألساس من للتطبيق بدل المقترح األساس

، وحول األساس المقترح من قِبل المحاسبين إلستبدال األساس النقدي في بلديات قطاع غـزة       
والخاص باألساس المحاسـبي الـذي   ) 8(تعلق باإلجابة على االستيضاح في السؤال رقم وفيما ي 

من %) 69(نسبته  رغبة ما    33( جدول رقم أظهرت نتائج    فقد   ،يمكن إستبدال األساس النقدي به    
 في النظام المحاسـبي فـي    س النقدي  األساس النقدي المعدل بدال من األسا      في تطبيق ين  وثحبالم

 بديل لألسـاس    أن أساس اإلستحقاق هو أفضل    %) 31 (بينما يرى ما نسبته   ، بلديات قطاع غزة  
 وربما يكون هذا منطقي     ،ويظهر أرتفاع النسبة التي تؤيد تطبيق األساس النقدي المعدل        ، النقدي

اسبا وال يمكن تنفيذه ما لـم يـتم         إذ أن االنتقال مرة واحدة إلى أساس اإلستحقاق قد ال يكون من           
إختيـار  من خالل القيام بترشـيح و     وذلك  ، االنتقال التدريجي وتهيئة الظروف المناسبة لتطبيقه     

وهذا ، البلديات ذات الجاهزية في المرحلة األولي على األقل ومن ثم األنتقال إلى بلديات أخرى             
قال التدريجي إلى تطبيـق أسـاس       والتي ترى ضرورة االنت   ) 2006، حماد(ما يتفق مع دراسة     

  .وأن يبدأ في بعض الوزارات وأن يكون ملزما، اإلستحقاق

  " النقدياألساس المقترح بدال من األساس"نتائج تحليل المجال األول ) 32 (جدول رقم

 البند األساس المحاسبي
  االستحقاق  النقدي المعدل

إجمالي 
 العدد

% 

  %69  58  18  40  . النقدياألساسين يرون ضرورة إستبدال الذ
  %31 26   .األساسون عدم ضرورة إستبدال رالذين ي

 %100 84    اإلجمالي

فيما يتعلق بهذا المجال وبعد مناقشة فقرات الجدول السـابق فـي            وتأسيسا على ما سبق و    
ترى ضرورة إستبدال سبي البلديات هناك أكثرية من محا   مجال إستبدال األساس النقدي إلى أن       

 خـالل   ترجع هذه الرغبة لما يراه المحاسـبون مـن        و،  بأساس محاسبي آخر   األساس النقدي 
ويمكن القول  ،  تطبيقه  ومخرجات  ومالحظتهم لنتائج  في النظام المحاسبي  هذا األساس   ل همتطبيق
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 فـي   المجال المحاسبي خبرات في   مؤهالت و بأن هذه النتائج تُعزى إلى أن أفراد العينة لديهم          
 ، من نتـائج    وأنهم يلمسون ما يترتب على تطبيق األساس النقدي        ،البلديات على مختلف فئاتها   

 جـدول   في المتعلقة بالخبرة كما هو واضح     وقد ظهر ذلك واضحا من خالل خصائص العينة       
 لديهم خبرة في المجال المحاسبي لمدة       )%80(حيث كان أكثر من      23( رقم جدول و 22( رقم

  . سنوات)5 (تزيد عن

  لهاأهم الجهات التي يتم أعداد التقارير والقوائم المالية: الثالثالمجال 

ماليـة  الجهات المختلفة التي يتم إعداد التقارير ال       تم بهدف التعرف على      هذا المجال استخدام  
فيمـا  و ،ية لها سباح الم رالتقاريالجهات التي يتم إعداد     أهمية    وترتيب ،لهافي بلديات قطاع غزة     

 السؤال المتعلق بأهم الجهات التي يتم أعداد التقارير والقـوائم            إجابة المبحوثين على هذا    يخص
  :التالي )33( جدول رقم المالية لها تم الحصول على اإلجابات التالية والملخصة في

  الجهات التي يتم إعداد التقارير والقوائم المالية لها من وجه نظر المبحوثين) 33 (جدول رقم

  البند   م
مهم 
  جدا
% 

  مهم
% 

متوسطة
%  

  ضعيفة
%  

غير 
  مهمة
%  

متوسط 
  حسابي

قيمة 
  اإلحتمال

)sig(  

 البلدي واإلدارات المختلفـة فـي       المجلس  1
  .البلدية

32,9  41,2 20,0 2,4 3,5 3,98  ,000**

**000, 2,77 15,3  23,5 34,1 20 5,9  .المواطنين والمكلفين  2

332, 3,41 9,4 14,1 23,5 31,8 21,2  . والمانحونوالدائنون المقرضون  3

 مختلفة مثل وزارة الحكـم       حكومية جهات  4
  .ة العامةالمحلى وهيئة الرقاب

51,9 42,4 5,9 0 0 4,46  ,000**

064, 3,25 7,1 14,1 37,6 29,4 11,8  .الدارسين والباحثين ووسائل اإلعالم  5

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

يتبين من أستعراض نتائج تحليل الجدول إلجابات المبحوثين أنها أسفرت على وجود أتفـاق              
وزارة الحكم  : ة يتم إعداد التقارير والقوائم المالية لها هي الجهات الحكومية مثل          على أن أهم جه   

بنسـبة موافقـة     المرتبة األولى في سلم أولويـاتهم        اأعطوهحيث  ، المحلي وهيئة الرقابة العامة   
وقد كان ، في حين ال يوجد من ال يعتبرها غير مهمة لهذه الجهات      ، %)94,3(مرتفعة جدا بلغت    

وأن مستوى  ، )4,46(لحسابي لهذه الفقرة مرتفع جدا وأعلى من متوسط المجال إذ بلغ            المتوسط ا 
  عندوبذلك فهو دال إحصائيا     ) 0,01(وهو أصغر من    ) 0,000(الداللة الختبار اإلشارة يساوي     

)0,01α=(،     ولعل أثر التعليمات واللوائح المالية التي تحدد الجهات التي يـتم أعـداد التقـارير 
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ها ظهر واضحا في إتجاة التأثير الذي ظهر قويا وهذا يعني أن هناك موافقة جوهرية من المالية ل 
  . نحو إعداد التقارير المالية للجهات الحكوميةقبل أفراد العينة

الماليـة للمجلـس البلـدي واإلدارات       ر  إعداد التقاري نحو  إيجابية  اتجاهات  المبحوثين  أبدى  
 موافقة بلغـت   وهي مرتبة جيدة وبنسبة في سلم أولوياتهم   يةثانالمرتبة ال ا  أعطوه حيث   ،المختلفة

 وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يسـاوي        ،)3,98( بلغ    للفقرة وبمتوسط حسابي ، %)74,1(
 ثـم يليهـا   ، )=0,01α(عنـد   هـو دال إحصـائيا      بذلك ف  و ،)0,01(وهو أصغر من    ) 0,000(

 ولكن بفـارق واضـح عـن        ، من سلم الترتيب    والمانحون في المرتبة الثالثة    والدائنون المقرضون
وأن ) 3,41(للعبـارة   ومتوسط حسابي    ،%)53(موافقة  بنسبة  والجهات الحكومية والمجلس البلدي     

، وهو غير دال إحصائيا) 0,05(وهو أكبر من ) 0,332(مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي     
 بأن هناك تشتت وإختالف فـي آراء        كما ويمكن اإلستنتاج من آراء المبحوثين حول هذه الفقرة        

 موافقـة   ثم يأتي في المرتبة الرابعة في ترتيب القائمة الدارسين والباحثين بنسـبة           ، أفراد العينة 
) 0,05(وهو أكبر مـن     ) 0,064( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        %)41,2 (بلغت

، %)25,9(نسبة منخفضة جدا وهي ثم يأتي في آخر القائمة المواطنين ب، وهو غير دال إحصائيا
 وبذلك فهو دال    ،)0,01(وهو أصغر من    ) 0,000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       

 وأن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة كانت منخفضة جدا إذ قلـت      ، )=0,01α(عند  إحصائيا  
تقوم بإعـداد التقـارير     ولعل ترتيب هذه الجهات يبين أن البلديات        ، )3(عن درجة الحياد وهي     

إضافة إلى أن   ، وهي مجبرة وذلك حسب قوة اإللزام التي تتمتع بها الجهة المستفيدة من التقارير            
 المالية فقط دون غيرها مـن اإلعتبـارات     واللوائح إعدادها يبين مدى إلتزام البلديات بالتعليمات     

  .األخرى كالمواطنين

والتي توصلت إلى أن أهم     ) 1988، تركي(اسة  وتطابقت هذه النتائج مع ما توصلت إليه در       
:  هـي   من التقارير المالية في الوحدات الحكومية في المملكة العربية السعودية          ةالمستفيدالجهات  

  .ووزارة المالية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة

 قابلية المعلومات المحاسبية للفهم: رابعالمجال ال

 ،لومات المحاسبية للفهم البعد األول من أبعاد جودة المعلومـات المحاسـبية           تمثل قابلية المع  
، قابلية المعلومات المحاسبية ألن تكون مفهومه لمستخدمي هـذه المعلومـات          "والذي يشير إلى    

ص ، 2001، البحيصـي " (األمر الذي يتطلب عرضها بشكل سهل وواضح وخالي من التعقيـد          
 الناتجـة عـن     ل للتعرف على مدى قابلية المعلومات المحاسبية      تم استخدام هذا المجا   وقد  ، )45

وذلك من خـالل    ،  للفهم من وجهه نظر المبحوثين     تطبيق األساس النقدي في بلديات قطاع غزة      
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ومدى وضوحها وخلوهـا مـن      ، مدى عرض المعلومات المحاسبية بشكل مناسب      التعرف على 
إيجاد المتوسط د تم قفولتوضيح ذلك ، د ومنظموترتيبها بشكل جي، التشوية وإمكانية فهمها بسهولة

 لمعرفة مـا إذا كانـت       ،الحسابي والنسب المئوية واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال         
 النتائج التاليـة  تسجيلوتم ، أم ال) 3(هي ومتوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد       

  :)34( جدول رقمفي 

عن %) 81,1 (عبر ما نسبته    المحاسبين في البلديات إذ     موافقة  على  ) 1(حصلت الفقرة رقم    
يتم عرض المعلومات المحاسبية للبلدية بشكل مناسب يسـاعد المسـتخدمين ذوي    "رأيهم في أنه    

 حاسبين على من الم ) 3,6(ما نسبته   في حين بلغت نسبة عدم الموافقين       ، "العالقة على استيعابها  
) 0,000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        ،)3,93(هو    وأن متوسط هذه الفقرة    ،ذلك

  )=0,01α( عند هو دال إحصائيابذلك فو) 0,01(وهو أصغر من 

  قد حصلت علـى تقـديرات   من خالل استطالع آراء المبحوثين حول هذه الفقرة أنها  يالحظ  
، بون إتجاهات قوية نحو هذه الفقرةين في البلديات إذ أبدى المحاسكبيرة من قبل المحاسبوموافقة  

على %) 3,6( بينما ال يوافق ما نسبته       ،عن موافقتهم على الفقرة   %) 81,1(حيث عبر ما نسبته     
  . إذا ما قورنت بنسبة الموافقين،ذلك وهي نسبة بسيطة منخفضة

  "قابلية المعلومات المحاسبية للفهم "الثالثل المجال نتائج تحلي) 34 (جدول رقم

  البند  م
موافق 

  بشدة
% 

  موافق
% 

  محايد
%  

غير 
  موافق
%  

غير 
موافق 

  بشدة
%  

متوسط 
  حسابي

قيمة 
  اإلحتمال

)sig(  

1  
يتم عرض المعلومات المحاسبية للبلديـة بشـكل        
مناسب يساعد المستخدمين ذوي العالقـة علـى        

  .استيعابها
15,5 65,6 14,3 2,4  1,2 3,93 ,000**  

2  
خرجها سـت  ي المحاسبية للبلدية التـي   المعلومات  

 وخالية مـن التشـوية      النظام المحاسبي واضحة  
  .ويمكن فهمها بسهولة

22,6 56 11,9 8,3 1,2 3,90 ,000** 

 حتاجهـا يالتي   المحاسبية للبلدية    تأتي المعلومات   3
  .منظما جيدا مرتبة ترتيبا المستخدم

20  55,3 16,5 8,2 0  3,87 ,000** 

  **000, 3,89 8, 6,3 14,2 59,3 19,4  فقرات المجال جميعا

  .)=0,01α( االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة **

المعلومـات  "من أفراد العينة يرون أن      %) 78,6(أن نسبة   ) 2(يالحظ من نتائج الفقرة رقم      
 وخالية من التشوية ويمكـن فهمهـا        حةالنظام المحاسبي واض  خرجها  ست ي المحاسبية للبلدية التي  
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وأن ، )3,9(عكس ذلك وأن متوسط الفقرة هو       %) 9,5(بينما ترى نسبة بسيطة بلغت      ، "بسهولة
وبذلك فهو دال   ) 0,01(وبذلك فهو أصغر من     ) 0,000(مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي      

  .)=0,01α(عند إحصائيا 

كمـا أن نسـبة     ، بل أفراد العينة على هذه الفقـرة      ويمكن القول أن هناك موافقة كبيرة من ق       
  %).77,8(الموافقة تزيد عن نسبة المتوسط العام للمجال البالغة 

 مـن أفـراد     )%75,3(جيدة بلغت   نسبة   إلى أن ) 3(الفقرة رقم   تشير آراء المبحوثين حول     
 جيـدا بة ترتيبـا    مرتتأتي    المستخدم حتاجهايالتي   المحاسبية للبلدية    المعلومات "العينة يرون أن  

ـ     ) %8,2( ةيخالف ذلك الرأي نسب   بينما  ، "منظما  وأن متوسـط الفقـرة      ،كمن أفراد العينـة ذل
هـو أصـغر مـن      بذلك ف و) 0,000( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        ،)3,87(كان

  .)α=0,00(عند  وهو دال إحصائيا) 0,01(

تائج إلى أن قيم األوسـاط الحسـابية        من خالل معطيات القيم الموجودة في الجدول دلت الن        
تساوي  الناتجة عن تطبيق األساس النقدي       قابلية المعلومات المحاسبية للفهم   لدرجة إجمالي مجال    

وقد زادت درجة االسـتجابة     ، )α=0,00 (عندوهي دالة إحصائيا    %) 77,8(أي بنسبة   ) 3,89(
  .لهذا المجال عن درجة الحياد

ية المعلومات   في مجال قياس قابل    هالمجال وبعد مناقشة فقرات   هذا  نتائج تحليل    إستعراضبعد  
أن عرض المعلومـات المحاسـبية يـتم بشـكل يسـاعد      فأنه يمكن االستنتاج    ، المحاسبية للفهم 

وأنها تأتي مرتبة ترتبـا جيـدا       ،  وأنها واضحة ويمكن فهمها بسهولة     المستخدمين على استيعابها  
، لمبحوثين لفقرات المجـال المختلفـة      في إستجابة ا   على الرغم من وجود فوارق بسيطة     ، منظما

ولعل بساطة العرض وسهولة فهمة تعود إلى التعليمات المالية التي تُلزم البلديات بعرضها وفق              
وتلزم البلديات المختلفة علـى     ، يتم تحديدها من قبل وزارة الحكم المحلي      معينة  وجداول  نماذج  

  .مينسهل فهمها من قبل المستخدما يمإتباعها 

  موثوقية المعلومات المحاسبية: خامسالمجال ال

 وهـي    المعلومات المحاسبية البعد الثاني من أبعاد جودة المعلومات المحاسبية         موثوقيةتمثل  
: وهي تتكون من ثالث خصـائص فرعيـة       ، اأمانة المعلومات وإمكانية االعتماد عليه    "تشير إلى 

وراء الهـدف مـن     و ،)196ص  ، 2003، حنان("دوالحيا، والقابلية للتحقق ، الصدق في التعبير  
 موثوقية المعلومات المحاسبية  لتعرف على وجهه نظر المبحوثين حول        ا هو هذا المجال إستخدام  

 وذلك من خالل قياس الخصائص التي       ،الناتجة عن تطبيق األساس النقدي في بلديات قطاع غزة        
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 ،لية للتحقـق منهـا بشـكل موضـوعي        والقاب،  المصداقية والحيادية  :مثلالبعد    هذا تصف بها ي
بإيجاد المتوسط الحسابي والنسب المئوية واختبار اإلشارة لكل فقرة من          فقد القيام   ولتوضيح ذلك   
وبمتابعة النسـب   �،)35( جدول رقم   النتائج التالية في   تسجيلوتم  ،  وللمجال ككل  فقرات المجال 

  : يليمايتبين هذا المجال قرات المتعلقة بف

 من  )%70,6(نسبة  أن  من هذا المجال    ) 1( رقم   كانت نتيجة استجابة مجتمع الدراسة للفقرة     
، "عاليـة الالمعلومات المحاسبية للبلدية تتسم بالمصداقية      "المشاركين في الدراسة أشاروا إلي أن       

أن مسـتوى  و) 3,81( الفقرة هو  أن متوسط و،  من المبحوثين  )%9,5( ةالرأي نسب الفهم  يخبينما  
 عند   دال إحصائيا  وبذلك فهو ) 0,01(وهو أصغر من    ) 0,000(الداللة الختبار اإلشارة يساوي     

)α=0,00( ،تتسـم  بأنها المعلومات المحاسبية للبلدية     "ه يمكن وصف  أنعلى  عطي مؤشرا   يهذا  و
رة أدنى نسبة موافقة في هذا      وتعتبر نسبة الموافقة التي حصلت عليها هذه الفق       ، "بمصداقية عالية 

  .المجال

  "موثوقية المعلومات المحاسبية"نتائج تحليل المجال الثاني ) 35 (جدول رقم

 
  م

  البند
موافق 

  بشدة
% 

  موافق
% 

  محايد
%  

غير 
  موافق
%  

غير 
موافق 

  بشدة
%  

متوسط 
  حسابي

قيمة 
  اإلحتمال

)sig(  

1  
لبلدية تتسم بالمصـداقية    المعلومات المحاسبية ل  

  .عاليةال
22,4  48,2 20  7,1  2,4  3,81 ,000** 

 **000, 3,82  0 9,4 17,6  54,1  18,8 .تتسم المعلومات المحاسبية للبلدية بالحيادية  2

3  
تتسم المعلومات المحاسبية للبلدية بالقابليـة للتحقـق        

  .منها بشكل موضوعي
14,1 69,4 11,8 3,5 1,2 3,92 ,000** 

4  
  محاسبيةطي النظام المحاسبي للبلدية معلوماتيع

تساعد الجهة المختصة في البلدية علـى تحديـد      
 .األموال الواجب صرفها

18,8 52,9 14,1 11,8 2,4 3,74 ,000** 

 **000, 3,82 1,5 7,9 15,9 56,2 18,5  فقرات المجال جميعا

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

تتسـم المعلومـات    "من أفراد العينة يوافقون أنه      %) 72,9(أن نسبة   ) 2(قرة رقم   تبين الف 
وأن المتوسط الحسابي للفقرة هو     ، خالف ذلك %) 9,4(بينما يرى   ، "المحاسبية للبلدية بالحيادية  

وبذلك ) 0,01(وهو أصغر من ) 0,000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي ، )3,82(
المعلومـات المحاسـبية للبلديـة تتسـم        "ويمكن القول أن    ، )α=0,00(عند  فهو دال إحصائيا    

  ".بالحيادية
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تتسم المعلومـات المحاسـبية     "من أفراد العينة يرون أنه      %) 83,5(أن  ) 3(تُظهر الفقرة رقم    
وكـان  ، على ذلك %) 4,7 (بينما ال يوافق ما نسبته    ، "للبلدية بالقابلية للتحقق منها بشكل موضوعي     

) 0,000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يسـاوي        ) 3,92( يساوي   يقرة الحساب متوسط الف 
وهذا يعني أن هناك موافقـة      ، )α=0,00(عند  وبذلك فهو دال إحصائيا     ) 0,01(وهو أصغر من    

وتعتبـر نسـبة    ،  "تتسم المعلومات المحاسبية للبلدية بالقابلية للتحقق منها بشكل موضوعي        "على أنه   
  .ى نسبة في هذا المجالالموافقة أعل

ويظهر من خالل نتائج الفقرة أن نسبة عدم الموافقين عليها منخفضة جدا أذا مـا قورنـت                 
  .بنسبة الموافقين

النظـام  " من أفراد العينة يـرون أنـه    )%71,7(  نسبة أن) 4(الفقرة رقم   ويستدل من نتائج    
 في البلدية على تحديد األموال       تساعد الجهة المختصة    محاسبية  معلومات  يعطي المحاسبي للبلدية 
 وأن المتوسط الحسابي للفقرة     ،)%14,2 (يختلف معهم في الرأي ما نسبته     بينما  "الواجب صرفها 

) 0,01( وهو أصـغر مـن       )0,000( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )3,74(هو  
تمثل أقل  ) 4(فقرة رقم   اليتضح من النتائج السابقة أن       ،)α=0,00(عند   هو دال إحصائيا  بذلك ف و

إذ بلـغ المتوسـط     ، %)76,4 (والتي تعادل نسبة  ) 3,82( متوسط حسابي في المجال كله البالغ     
  . )74,8(وبنسبة مئوية ) 3,74(الحسابي للفقرة 

لحسابي لدرجـة   ظهر أن قيمة المتوسط ا    ت )35( جدول رقم قراءة وتحليل القيم الموجودة في      
وأن مستوى الداللة الختبار اإلشـارة      ، )3,82(مجال موثوقية المعلومات المحاسبية ككل بلغت       

وقد زادت  ، )α=0,00(هي دالة إحصائيا عند     بذلك ف و) 0,01( وهو أصغر من     )0,000(يساوي  
  .%)60(درجات أو نسبة ) 3( البالغة درجة االستجابة لهذا المجال عن درجة الحياد

هذا المجال إلى أن المعلومات المحاسبية للبلدية تتسم بالمصـداقية          االستنتاج من نتائج    يمكن  
وأنها تعطي الجهـة    ، وكذلك تتصف بالحيادية وهي قابلة للتحقق منها بشكل موضوعي        ، العالية

  .المختصة في البلدية معلومات محاسبية تساعد على تحديد األموال الواجب صرفها

  ة المعلومات المحاسبيةمالئم: المجال السادس

تعتبـر  " حيث البعد الثالث لجودة المعلومات المحاسبية الذي عنيت به هذه الدراسة هو المالئمة           
المعلومات مالئمة إذا كانت تساعد من يتخذ ذلك القرار على تقييم محصلة إحـدى البـدائل التـي           

، الطلحـة ( "معلومات المفيـدة شريطة توافر الخصائص األخرى التي تتسم بها ال  ، يتعلق بها القرار  
مالئمة المعلومات المحاسبية الناتجة عـن       حول   تدور  فقرات أربع وقد ُأعطيت    ،)10ص، 2002
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ما إذا كـان يـتم تحـديث         معرفةوذلك من خالل    ، تطبيق األساس النقدي في بلديات قطاع غزة      
ه لمعلومات محاسبية    ومدى توفير   للبلدية حاليحقيقة الوضع ال  ومدى إظهار   ، المعلومات المحاسبية 

إيجـاد المتوسـط    فقد تـم    ولتوضيح ذلك   ،  وإمكانية الحصول عليها في الوقت المناسب      ،تاريخية
 وتم رصد النتائج التالية في    ، الحسابي والنسب المئوية واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال         

  :ال كمال يليويتضح ذلك من فقرات المج) 36 (جدول رقم

يـتم تحـديث    "من أفراد العينة يـرون أنـه        %) 68,3(أن  ) 1(يظهر من نتائج الفقرة رقم      
 ما نسبته   ال يوافق ذلك الرأي   بينما  ، "النظام المحاسبي في البلدية    يوفرها    المحاسبية التي  المعلومات

نسـبة  تزيد عـن    وهي   %)73,4(نسبة  ب) 3,67( وأن المتوسط الحسابي للفقرة هو       ،%)14,1(
وهو أصـغر   ) 0,000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       %) 60(التي تساوي   الحياد  

 المعلومـات يتم تحديث   "ويمكن القول أنه    ، )α=0,00(عند  وبذلك فهو دال إحصائيا     ) 0,01(من  
   ".النظام المحاسبي في البلدية يوفرها المحاسبية التي

  " المعلومات المحاسبيةالئمةم"نتائج تحليل المجال الثاني ) 36 (جدول رقم

  البند   م
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1  
 يوفرها   المحاسبية التي  المعلوماتيتم تحديث   

 **000, 3,67 3,5 10,6 17,6 51,8 16,5  .النظام المحاسبي في البلدية

2  
ي للبلدية يظهر بوضوح حقيقة     سبانظام المح ال

  **000, 3,62  0 17,6 17,6 49,4 15,3  . للبلديةحاليالوضع ال

3  
معلومـات  حاسـبي للبلديـة     نظـام الم  يوفر ال 

 **000, 3,73 2,4 9,4 17,6 54,1 16,5  .تاريخيةمحاسبية 

4  
يمكن الحصول على المعلومـات المحاسـبية       

  **000, 3,84 1,2 9,4 16,5 50,6 22,4  . الوقت المناسب لهاللبلديات في

 **000, 3,71  1,8 11,8 17,4 51,5 17,6  فقرات المجال جميعا

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

ي للبلديـة   سبانظام المح لا"من أفراد العينة يرون أن      %) 64,7(نسبة  أن  ) 2(تبين الفقرة رقم    
 ،ال يوافقون ذلك  من المبحوثين   %) 17,6(نسبةبينما  ، " للبلدية حاليح حقيقة الوضع ال   يظهر بوضو 

) 0,000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي ، )3,62(وأن المتوسط الحسابي للفقرة هو    
وقد زادت درجة االسـتجابة     ، )α=0,00( عند   وبذلك فهو دال إحصائيا   ) 0,01(وهو أصغر من    

ي للبلدية يظهر بوضـوح حقيقـة       سبانظام المح لا"ويمكن القول أنه    ، ن درجة الحياد  لهذا المجال ع  
  ". للبلديةحاليالوضع ال
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حيث أنها حصلت على أقل نسـبة       ، يالحظ تواضع درجة موافقة المبحوثين على هذه الفقرة       
مـات  إضافة إلى أنها تعتبر أقل من متوسط المجال العام لمالئمة المعلو          ، موافقة في هذا المجال   

  .%)74,2(المحاسبية والتي تبلغ نسبته 

  يوفرحاسبي للبلديةنظام المال" من أفراد العينة يرون أن )%70,6(أن ) 3(الفقرة رقم توضح 
  وأن المتوسط الحسابي للفقرة، ال يوافقون ذلك)%11,8(  نسبةبينما، "تاريخيةمحاسبية معلومات 

) 0,01(وهو أصـغر مـن      ) 0,000(ة يساوي    وأن مستوى الداللة الختبار اإلشار     ،)3,73(هو  
  ).α=0,00( عند هو دال إحصائيابذلك فو

يمكن الحصول على المعلومـات  " من أفراد العينة يرون أن )%73(توضح أن ) 4(الفقرة رقم   
وأن المتوسـط    ، ال يوافقـون ذلـك     )%10,6 (بينما،  "المحاسبية للبلديات في الوقت المناسب لها     

وهـو  ) 0,000(يساوي  ) sig( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة       )3,84(الحسابي للفقرة هو    
  .)α=0,00(عند  هو دال إحصائيابذلك فو) 0,01(أصغر من 

وأن المتوسط ) %69,1(نسبة الموافقة على المجال ككل هي أن  36( جدول رقمظهر نتائج ي
قيم األوساط الحسابية لدرجة مجـال مالئمـة المعلومـات           وأن، )3,71(الحسابي لنفس المجال    
وهـو  ) 0,000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يسـاوي  ، %)74,2(المحاسبية ككل بلغت    

وقد زادت درجة االستجابة لهـذا      ، )α=0,00 (هو دال إحصائيا عند   بذلك ف و) 0,01(أصغر من   
  .%)60(و نسبة درجات أ) 3( وهي المجال عن درجة الحياد

تظهر نتائج تحليل ومناقشة مجال موثوقية المعلومات المحاسبية أن المعلومـات المحاسـبية             
وان النظـام   ، والحيادية ويمكن التحقق منها بشكل موضـوعي      ، للبلدية تتسم بالمصداقية العالية   

  .المحاسبي يعطي الجهات المختصة معلومات تساعد على صرف األموال

   المعلومات المحاسبيةقةد: سابعالمجال ال

تم وقد  ، تمثل دقة المعلومات المحاسبية البعد الرابع من أبعاد جودة المعلومات المحاسبية          
 حـول    في بلديات قطاع غزة     على وجهه نظر المبحوثين    من أجل التعرف  المجال  هذا  إعداد  

طاء وتناقضات  أخال توجدوأنه  ،األساس النقدي الناتجة عن تطبيق دقة المعلومات المحاسبية
وأنـه يـوفر   ، النظام المحاسبي الحالي للبلديـة     من ةخرجستالمالقوائم المالية   و في التقارير 

 وأن  ،تحتوي على معلومات غيـر مكـررة      ال   تقاريرال وأن   ، دقيقة ةمعلومات محاسبية وافي  
إيجـاد  د تـم    قف ولتوضيح ذلك    ،محتواها مقبول من األطراف المستفيدة حيث تحقق رغباتهم       

ويظهر ذلك ، إلشارة لكل فقرة من فقرات المجالتوسط الحسابي والنسب المئوية واختبار االم
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  :التالي )37( رقم جدول  فيكما

 ال توجـد  "من أفراد العينة يرون أنـه       %) 64,7( نسبة   أن )1(الفقرة رقم   يستدل من نتائج    
، "النظام المحاسبي الحالي للبلديـة    من ةخرجستالمالقوائم المالية   و يرأخطاء وتناقضات في التقار   

وأن مستوى الداللة الختبـار اإلشـارة   ،  عكس ذلك من أفراد العينة)%9,5(ما نسبته بينما يرى   
  .)α=0,00( عند هو دال إحصائيابذلك فو) 0,01(وهو أصغر من ) 0,000(يساوي 

النظـام الحـالي    "ن أفراد العينة يوافقون على أن       م%) 55,3 ( نسبة تبين أن ) 2(الفقرة رقم   
والمتوسط  ،)%14,2(بلغت  وأن نسبة غير الموافقين " دقيقةةللبلدية يوفر معلومات محاسبية وافي

ر صغوهو أ ) 0,000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       ) 3,55(الحسابي للفقرة كان    
النظام الحالي للبلدية ال    "ويمكن القول أن    ، )α=0,00( عند   هو دال إحصائيا  بذلك ف  و )0,01(من  

  " دقيقةةيوفر معلومات محاسبية وافي

إضافة إلى أن أقل متوسط حسابي      ، هذه الفقرة ويظهر أن أقل نسبة موافقة كانت من نصيب         
  .في هذا المجال كان من نصيب هذه الفقرة

  "ة المعلومات المحاسبيةدق"ال الثاني نتائج تحليل المج) 37 (جدول رقم
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1  
القوائم و  أخطاء وتناقضات في التقارير    ال توجد 
النظام المحاسبي الحالي    من ةخرجستالمالمالية  
  .للبلدية

15,3  49,4 25,97,1 2,4 3,68 ,000** 

يوفر النظام الحالي للبلدية معلومات محاسـبية         2
 **000, 3,55 2,4 30,611,8 38,8 16,5  . دقيقةةوافي

علـى  المحاسـبي للبلديـة     تحتوي تقارير النظام      3
 **000, 3,76  0 22,49,4 50,6 17,6  .معلومات غير مكررة

محتوى التقارير المحاسبية للبلدية مقبول مـن         4
 **000, 3,77  0 11,911,9 63,1  13,1  .ف المستفيدة حيث تحقق رغباتهماألطرا

000, 3,69 1,2 22,710 50,4 15,6  فقرات المجال جميعا
** 

  ).α = 0,00(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

ام تقارير النظ"من أفراد العينة يوافقون على أن %) 68,2 ( نسبةتبين أن) 3(الفقرة رقم نتائج 
، )3,76(الحسابي هـو    وأن متوسط الفقرة     " تحتوي على معلومات غير مكررة    المحاسبي للبلدية   

وبذلك فهـو دال    ) 0,01(وهو أصغر من    ) 0,000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       
معلومات  على تحتويالمحاسبي للبلدية   تقارير النظام    " أن ويمكن القول ، )α=0,00(عند  إحصائيا  
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  . "ر مكررةغي

محتوى التقـارير  "من أفراد العينة يوافقون على أن    %) 76,2(نسبة  تبين أن   ) 4(الفقرة رقم   
%) 11,9(بينما ال يوافق    ، "المحاسبية للبلدية مقبول من األطراف المستفيدة حيث تحقق رغباتهم          

يسـاوي  وأن مستوى الداللة الختبـار اإلشـارة        ) 3,77(وقد كان المتوسط الحسابي لها      ، ذلك
ويظهر من النتائج   ، )α=0,00(عند  وبذلك فهو دال إحصائيا     ) 0,01(وهو أصغر من    ) 0,000(

.                                                                                         أن هذه الفقرة حصلت على أعلى نسبة موافقة إضافة إلى أعلى متوسط حسابي في هذا المجال

أن  و، من المبحوثين%)66(أن نسبة الموافقة للمجال كانت ) 35(ويتبين من قيم الجدول رقم 
أن المتوسط الحسابي لمجال دقة المعلومات المحاسبية ككل        ، %)13,2(نسبة غير الموافقين هي     

وهـو أصـغر مـن      ) 0,000(يساوي  ) sig(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة      ، )3,69(هو  
وأن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد       ، )α=0,00(عند  وبذلك فهو دال إحصائيا     ) 0,01(

  .%)60( درجات أو نسبة )3(زادت عن درجة الحياد وهي 

 أخطاء وتناقضات فـي     ال توجد الخالصة حول آراء المبحوثين حول هذا المجال كانت أنه          
وأنه يـوفر معلومـات     ، النظام المحاسبي الحالي للبلدية    من ةخرجستالم المالية   القوائمو التقارير

وأن هناك فارق   ، وغير مكررة وأن محتواها مقبول من المستفيدين منها       ، محاسبية وافية ودقيقة  
وتفـاوت آراؤهـم    ، في متوسطات فقرات المجال تعكس درجة وتفاوت استجابة المبحوثين لها         

  .حولها

  قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة :ثامنالمجال ال

قابليـة  البعد الخامس واألخير لجودة المعلومات المحاسبية الذي عنيت به هذه الدراسة هـو              
تمكين من يستخدمون معلومات المحاسبة المالية  " إلى    والذي يشير  ،المعلومات المحاسبية للمقارنة  

ف بين أداء المنشأة وأداء المنشـآت األخـرى   من التعرف على األوجه الحقيقية للتشابه واالختال 
كما تمكنهم من مقارنة أداء المنشأة نفسها فيما بين الفتـرات الزمنيـة             ، خالل فترة زمنية معينة   

آراء تم إستخدام هذا المجال مـن أجـل التعـرف علـى              ،)10ص، 2002، الطلحة( "المختلفة
يمكن إجراء المقارنات بـين     وما إذا كان    ، المبحوثين حول قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة     

لبلدية والبلديات  للمعلومات المحاسبية   ا بينسنة وأخرى للمعلومات المحاسبية لنفس البلدية وكذلك        
إلشارة لكل فقرة من فقـرات      إيجاد المتوسط الحسابي والنسب المئوية واختبار ا      قد تم   و، األخرى
  :كما يليالنتائج التالية ظهر ت )38 (جدول رقمومن خالل مراجعة القيم الموجودة في ، المجال

من أفراد العينة يوافقون على أنه      %) 89,4(نسبة  أن  ) 1(يستدل من نتائج تحليل الفقرة رقم       
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ـ   ،  "يمكن إجراء المقارنات بين سنة وأخرى للمعلومات المحاسبية لنفس البلدية         " ق نسـبة   بينما ال تواف
وأن مسـتوى   ) 4,01(وأن المتوسط الحسابي للفقرة هـو       ، على ذلك %) 4,7(بلغت  بسيطة جدا   

 وبذلك فهو دال إحصائيا عند    ) 0,01(وهو أصغر من    ) 0,000(الداللة الختبار اإلشارة يساوي     
  .)α=0,00(مستوى 

  " للمقارنة المعلومات المحاسبيةليةقاب"نتائج تحليل المجال الثاني ) 38 (جدول رقم
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يمكن إجراء المقارنـات بـين سـنة وأخـرى            1
  **000, 4,01 1,2 3,5 5,9 71,8 17,6  .للمعلومات المحاسبية لنفس البلدية

رنات للمعلومات المحاسـبية    يمكن عقد المقا    2
  104, 3,12 4,7 25,9 25,9 40 3,5  .بين البلدية والبلديات األخرى

  **000, 3,56 2,9 14,7 15,9 55,9 10,6  فقرات المجال جميعا
  )α=0,00(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

 يوافقون علـى أنـه      من أفراد العينة  ) %43,5 (نسبةأن   )2(الفقرة رقم   بينما تُظهر نتائج    
ة ظهر نسـب  تُبينما  ، "يمكن عقد المقارنات للمعلومات المحاسبية بين البلدية والبلديات األخرى        "
وأن مستوى الداللـة    ) 3,12 ( وأن المتوسط الحسابي للفقرة هو     ،عكس هذه الرأي  ) 30,6%(

كمـا   ،اوهو غير دال إحصائي) 0,05(ر من كبوهو أ ) 0,104(يساوي  ) sig (الختبار اإلشارة 
ويمكن اإلستنتاج من ذلك بأن هناك تشتت وإختالف في آراء أفراد العينة فيما يتعلـق بهـذه                 

  .الفقرة

، )1(عكس نتائج الفقرة رقـم  ) 2( أنه بينما تُظهر نتائج الفقرة رقم      من النتائج السابقة   يتضح
البلديـة عبـر   فهناك موافقة مرتفعة من محاسبي البلديات على إمكانية إجراء المقارنات لـنفس       

بينما هناك موافقة منخفضة على أنه يمكن إجـراء المقارنـات مـع             ، الفترات الزمنية المختلفة  
  .البلديات األخرى

وأن المتوسط الحسابي لنفس المجال %) 66,5( أن نسبة الموافقة على المجال ككل هي ظهري
) 0,01(صـغر مـن     وهو أ ) 0,000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       ، )3,56(هو  

وقد زادت درجة االستجابة لهذا المجال عـن درجـة   ، )=0,01α( هو دال إحصائيا عندبذلك ف و
  .)3( وهي الحياد

عبـر فتـرات زمنيـة      البلدية  المقارنة لنفس معلومات    هذا المجال أمكانية إجراء     من   بينتي
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مـع  لبلديـة المحاسـبية     لمعلومات ا م موافقة كبيرة تجاة إجراء المقارنة       دبينما هناك ع  ، مختلفة
وحصلت %) 89,4(إذ حصلت الفقرة األولى على نسبة موافقة بلغت ، البلديات األخرىمعلومات 

  .من نسبة المستطلعة آراؤهم%) 43.5(الفقرة الثانية على نسبة موافقة بلغت 

  ةالكمية المعلومات المحاسبية كفاي: عتاسالمجال ال

 وجهه نظر المبحـوثين حـول كفايـة المعلومـات           علىجاء األهتمام بهذا المجال للتعرف      
 عن القروض   هاإفصاحمدي   و ،من وصف األحداث الهامة   كن  مت ت وما إذا كان  ، المحاسبية الكمية 

ولتوضـيح  ،  والجهات األخرى المختلفةالمواطنينديون البلدية على    و، التي تحصل عليها البلدية   
إلشارة لكل فقرة من فقرات      المئوية واختبار ا   ام بإيجاد المتوسط الحسابي والنسب    يقفقد تم ال  ذلك  
  :يالتال) 39( جدول رقم من خالل ويظهر،  كفاية المعلومات المحاسبية الكميةمجال

%) 74,1(من هذا المجال أن نسبة الموافقين عليها بلغت         ) 1(تُظهر نتائج تحليل الفقرة رقم      
 وأن المتوسط   ،من أفراد العينة الذين ال يوافقون ذلك      %) 7,1 (على عكس رأي  ، من أفراد العينة  

وهو أصـغر   ) 0,000( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )3,86(هو  للفقرة  الحسابي  
معلومـات النظـام   "ويمكـن القـول أن    ، )=0,01α( عند   هو دال إحصائيا  بذلك ف و) 0,01(من  

  ويظهر ،"تي مرت على البلدية خالل السنة المالية      المحاسبي تمكّن من وصف األحداث الهامة ال      
  . أن هذه الفقرة قد حصلت على أعلى نسبة موافقة ومتوسط حسابي في هذا المجالمن الجدول

 باإلفصاحالبلدية تقوم   "من المبحوثين يرون أن     %) 65,8(نسبة  أن  ) 2(يتضح من الفقرة رقم     
وأن ، )3,62( هـو     للعبـارة  وسط الحسابي وأن المت ، " التي تحصل عليها من البنوك     القروضعن  

هـو دال   بـذلك ف  ) 0,01(وهو أصـغر مـن      ) 0,000(مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي      
 وتبين من الجدول السابق أن هذه الفقرة قد حصلت على أدنى نسـبة              ،)=0,01α(  عند إحصائيا

  .موافقة ومتوسط حسابي في هذا المجال

النظـام  " من المستطلعة آراؤهـم بـأن  %) 75,3(أن رأي ) 3(تبين نتائج تحليل الفقرة رقم      
ـ بينمـا   ، "المحاسبي يوفر للبلدية معلومات عن الديون المستحقة للغير على البلدية            نسـبة  رىت

وأن مستوى الداللة الختبار اإلشـارة      ، )3,75(وأن المتوسط الحسابي هو     ، غير ذلك %) 17,7(
ويمكـن  ، )=0,01α( عنـد    هو دال إحصائيا  فبذلك  و) 0,05(وهو أصغر من    ) 0,000(يساوي  

  ."النظام المحاسبي يوفر للبلدية معلومات عن الديون المستحقة للغير على البلدية"القول أن 

النظـام  "من المبحـوثين يـرون أن       %) (75,3  نسبة أن) 4(تظهر نتائج تحليل الفقرة رقم      
 ين والجهات األخـرى المختلفـة     المحاسبي للبلدية يوفر معلومات عن ديون البلدية على المواطن        
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وأن مستوى الداللـة الختبـار اإلشـارة يسـاوي          ، )3,82(وأن المتوسط الحسابي للفقرة هو      "
ويمكن القـول أن    ، )=0,01α(وبذلك فهو دال إحصائيا عند      ) 0,01(وهو أصغر من    ) 0,000(
هـات األخـرى    النظام المحاسبي للبلدية يوفر معلومات عن ديون البلدية على المواطنين والج          "

  . ويظهر أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة قد تجاوز المتوسط العام لهذا المجال، "المختلفة

  "كفاية المعلومات المحاسبية الكمية"نتائج تحليل المجال الثاني ) 39( جدول رقم

  البند  م
موافق 

  بشدة
% 

  موافق
% 

  محايد
%  

غير 
  موافق
%  

غير 
ق مواف

  بشدة
%  

متوسط 
  حسابي

قيمة 
  اإلحتمال

)sig(  

1  
 المحاسبي مـن وصـف      النظامتمكّن معلومات   

األحداث الهامة التي مرت على البلدية خـالل        
  .السنة المالية

20 54,1 18,85,9 1,2 3,86 ,000** 

 التي تحصـل    القروض عن   باإلفصاحتقوم البلدية     2
  عليها من البنوك

17,6 48,2  17,611,8  4,7  3,62 ,000** 

 للبلدية معلومات عن الديون     المحاسبييوفر النظام     3
  .المستحقة للغير على البلدية

20 55,3  7,1  15,3  2,4  3,75 ,000** 

4  
 للبلدية معلومـات عـن      المحاسبييوفر النظام   

ديون البلدية على المواطنين والجهات األخرى      
  .المختلفة

21,2 54,1  11,811,8  1,2  3,82 ,000** 

 **000, 3,76 2,4 13,811,2 52,9 19,7  رات المجال جميعافق

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

 )%72,6(أن نسبة الموافقة على المجال بلغـت   39( جدول رقم  نتائجبشكل عام منيظهر 
 ،)3,76(لجميع فقرات المجال يساوي      الحسابي   أن المتوسط و، )%13,6(ونسبة غير الموافقين    

 دالـة   هـي بذلك ف و) 0,01(وهي أصغر من    ) 0,000(تساوي  ) Sig( قيمة اإلحتمال    كما كانت 
  .وقد زادت درجة االستجابة لهذا المجال عن درجة الحياد، )=0,01α(إحصائيا عند 

يتبـين  كمية  جميع فقرات مجال كفاية المعلومات المحاسبية ال      نتائج وتحليل   من خالل مناقشة    
تمكّن مـن وصـف األحـداث    التي ينتجها النظام المحاسبي في البلدية   أن المعلومات المحاسبية    

ويظهر ،  وديون الغير على البلدية وديون البلدية على الغير        ضكما أنها تفصح عن القرو    ، الهامة
كما أنه  ، رأكبر من درجة الحياد بكثي    وهو  ) 3,86(يساوي  ) 1( رقم   أن المتوسط الحسابي للفقرة   

الـذي تبلـغ نسـبته    ) 2( الفقرة رقـم  ويظهر من متوسط، أكبر متوسط حسابي في هذا المجال   
  . أنه أقل متوسط حسابي في هذا المجال كله) %72,4(
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  كفاية المعلومات المحاسبية النوعية: عاشرالمجال ال

وما إذا كـان  ، يةالنوعالمعلومات المحاسبية   كفاية  مدى  لتعرف على   لتم إستخدام هذا المجال     
النظام المحاسبي يفصح عن معلومات نوعية ومعلومات وصفية وكميـة وماليـة والمعلومـات              

إضافة إلى نسبة إنفـاق البلديـة علـى         ، المحاسبية حول أداء البلدية لمسؤولياتها تجاة المجتمع      
لمئويـة  ام بإيجاد المتوسط الحسابي والنسـب ا  يقتم ال ولتوضيح ذلك   ، قطاعات الخدمات المختلفة  

جـدول    في يظهر ذلك كما  و،  وكذلك للمجال ككل   واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال      
  :ي التال)40( رقم

  "اية المعلومات المحاسبية النوعيةكف"نتائج تحليل المجال الثاني ) 40 (جدول رقم
 

 
  م

  لبندا
موافق 

  بشدة
% 

  موافق
% 

  محايد
%  

غير 
  موافق
%  

غير 
موافق 

  ةبشد
%  

متوسط 
  حسابي

قيمة 
  اإلحتمال

)sig(  

 يفصح عن معلومات نوعية فقـط       المحاسبيالنظام    1
  ).سرد أو وصف لألحداث(

7  27,438,123,8  3,6  3,11 ,244  

 معلومـات  المفصح عنها تحتوى على      المعلومات  2
  وكمية وماليةة وصفي

10,648,222,418,8  0  3,51  ,000** 

3  
 المحاسبي الحالي للبلدية المستخدمين     النظاميزود  

 االداخليين بمعلومات عن أداء البلدية لمسـؤولياته      
  .تجاة المجتمع

7,1 41,230,620  1,2  3,33 ,002** 

تقوم البلديات باإلفصاح عن نسبة إنفاقهـا علـى           4
  .قطاعات الخدمات المختلفة

14,155,317,69,4 3,5 3,67 ,000** 

  **000, 3,41 2,1 43,127,118 9,7  فقرات المجال جميعا
  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

أفـراد  من  %) 34,4(من مجال كفاية المعلومات المحاسبية النوعية تبين أن         ) 1(الفقرة رقم   
سـرد أو وصـف     (يفصح عن معلومات نوعية فقط       المحاسبيالنظام  "يرون أن   المبحوثين  العينة  

وأن متوسط الفقرة الحسابي هو      ،عدم الموافقة على ذلك   %) 27,4(ظهر رأي   بينما ي ، ")لألحداث
وهو غير ) 0,05(وهو أكبر من ) 0,244(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي       ، )3,11(

شتت وإخـتالف فـي آراء المحاسـبين    كما ويمكن اإلستنتاج من ذلك بأن هناك ت     ، دال إحصائيا 
وهذه الفقرة حصلت على أقل نسبة موافقة وأقـل         ، المبحوثين في البلديات فيما يتعلق بهذه الفقرة      

  .متوسط حسابي في هذا المجال
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 مـن أفـراد العينـة يـرون أن          )%58,8(أن نسبة   ) 2(الفقرة رقم   يتبين من نتائج تحليل     
بينما ال يوافقهم الـرأي     ، "وكمية ومالية ة  وصفي علوماتم المفصح عنها تحتوى على      المعلومات"

وأن مستوى الداللة الختبار اإلشـارة      ، )3,51(والمتوسط الحسابي لها هو     ، %)18,8(ما نسبته   
ويمكـن  ، )α=0,01(عنـد   وبذلك فهو دال إحصائيا     ) 0,01(وهو أصغر من    ) 0,000(يساوي  

  ".وكمية وماليةة وصفي معلوماتالمفصح عنها ال تحتوى على  المعلومات"القول أن 

 المحاسـبي  النظـام "أفراد العينة يـرون أن  %) (48,3أن ) 3(الفقرة رقم   يتضح من تحليل    
، " تجاة المجتمع  االحالي للبلدية يزود المستخدمين الداخليين بمعلومات عن أداء البلدية لمسؤولياته         

) 0,002(يساوي ) Sig(اإلشارة وأن مستوى الداللة الختبار )  3,33(الحسابي هووأن متوسطها 
  ).α=0,01(عند وبذلك فهو دال إحصائيا ) 0,01(وهو أصغر من 

تقوم البلديات باإلفصاح عن    "أفراد العينة يرون أن     ) %69,4(نسبة  أن  ) 4(الفقرة رقم   تُظهر  
وأن مستوى الداللة الختبـار اإلشـارة يسـاوي         ، "نسبة إنفاقها على قطاعات الخدمات المختلفة     

 الفقرة  هذه تعتبر و ،)α=0,01(عند   هو دال إحصائيا  بذلك ف و) 0,01(أصغر من   وهو  ) 0,000(
  .المجالهذا ضمن وسط حسابي متنسبة موافقة وأعلى صاحبة أعلى 

وأن نسـبة غيـر المـوافقين هـي         %) 52,8(المجال ككل    أن نسبة الموافقين على   يظهر  
وقد زادت درجـة االسـتجابة لهـذا        ، )3,41(بلغ  المتوسط الحسابي لهذا المجال     أن  %) 20,1(

  .)3( وهي المجال عن درجة الحياد

أنها متواضعة ومنخفضة جدا حيث أنهـا أقـل         ) 1(يتبين من نسبة الموافقة على الفقرة رقم        
إضافة إلى أن متوسطها هو أقل متوسط من بين متوسط فقرات           ، درجة موافقة ضمن هذا المجال    

حسـب رأي   ة المعلومات المحاسبية النوعيـة يتضـح        ومن خالل نتائج مجال كفاي    ،هذا المجال 
  .المبحوثين أنها كافية

  :العالقة بين األساس النقدي وإتخاذ القرارات في بلديات قطاع غزة: العاشرالحادي المجال 

مؤسسة على ما يتوافر من معلومات تتصف الجودة       منشأة أو   يعتمد إتخاذ القرارات في أي      
 المعلومات المحاسبية الناتجة عـن      إستخداممدى  هذا المجال   قيس  يو، والكفاية الكمية والنوعية  

 ، في بلديات قطاع غزة    تطبيق األساس النقدي في عملية إتخاذ القرارات لدى متخذي القرارات         
ومدى إعتماد اإلدارة عليهـا فـي       ، ومدى مناسبتها وسهولة إتخاذ القرارات في حال توافرها       

مات الممكن أن يوفرهـا األسـاس النقـدي للقـرارات           وكذلك المعلو ، حاالت إتخاذ القرارات  
من ويمكن توضيح ذلك    ومدى الثقة في القرارات المبنية على المعلومات المحاسبية         ، المختلفة
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  :يالتال )41( رقم جدولخالل 

 المعلومـات "ينة يرون أنه    من أفراد الع  %) 45,9(نسبة  إلى أن   ) 1(أشارت نتائج الفقرة رقم     
بينمـا  ، " أدارة البلدية   التي تتخذها  القرارات تناسب نوع    حاسبينظام الم ال التي يوفرها    المحاسبية للبلدية 

 المتوسط الحساب للفقـرة   وأن،من أفراد العينة%) 22,4 (بلغت نسبة غير الموافقين على الفقرة   
) 0,01(مـن   صـغر   وهو أ ) 0,007(اوي  وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يس     ، )3,33(هو  

   .ويالحظ أن نسبة الموافقة على الفقرة منخفضة، )=0,01α( عند هو دال إحصائيابذلك فو

إتخاذ القرارات بناءا علـى     "من أفراد العينة يرون أنه      %) 53,6(توضح أن   ) 2(الفقرة رقم   
ال %) 27,4(ما هناك ما نسبته     بين، "المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي للبلدية يتم بسهولة       

 وأن مستوى الداللة الختبار اإلشـارة       ،)3,33( وأنها ذات متوسط حسابي مقداره       ،يوافقون ذلك 
  .)α=0,01( عند هو دال إحصائيابذلك فو) 0,01(وهو أصغر من ) 0,006(يساوي 

ة البلدية  تعتمد أدار "يرون أنه   %) 41,2(نسبة  تبين أن   ) 3(الفقرة رقم   تحليل نتائج   معطيات  
بينمـا  ، "بشكل دائم في اتخاذ قراراتها على المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي            

 وأن المتوسط الحسابي للفقـرة يسـاوي        ،ال يوافقون ذلك  من أفراد العينة    %) 36,5 (ةهناك نسب 
و غيـر   وه) 0,05(وهو أكبر من    ) 356,( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )3,07(

  .دال إحصائيا

العالقـة بـين     (ويالحظ أن درجة الموافقة على هذه الفقرة هي أقل موافقة في هذا المجـال             
كما يالحـظ   ، كما أنها تقترب من نسبة غير الموافقين عليها       ، )األساس النقدي وإتخاذ القرارات   

ـ                ط العـام   أنها حصلت على أقل متوسط حسابي في هذا المجال وأن متوسطها أقل مـن المتوس
إعتماد  أدارة البلدية بشكل دائم في اتخـاذ          "مما يظهر بوضوح حسب آراء العينة قلة        ، للمجال

كما ويمكن اإلستنتاج من ذلك ، "قراراتها على المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي
  .بأن هناك تشتت وإختالف في آراء أفراد العينة فيما يتعلق بهذه الفقرة

 القرارات   وإتخاذمن مجال قياس العالقة بين األساس النقدي        ) 4(لى صعيد الفقرة رقم     أما ع 
 يـوفر  المحاسـبي    نظام المعلومـات  "من أفراد العينة يرون أن      %) 50,6(فأنه يتبين أن نسبة     

 بينما هنـاك مـا نسـبته      ، "قراراتاللصنع   الالزمة    الالزمة في المجاالت المختلفة    اإلحصاءات
وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة     ، )3,33(وأن متوسطها يساوي    ، افقون ذلك ال يو %) 22,3(

  .)α=0,01( عند وبذلك فهو دال إحصائيا) 0,01(وهو أصغر من ) 0,002(يساوي 

هناك ثقة في   "من أفراد العينة يرون أن      %) 55,3(نسبة  أن  ) 5(يظهر من نتائج الفقرة رقم      
وأن المتوسط الحسـابي للعبـارة يسـاوي        ،  "مات المحاسبية القرارات المتخذة بناءاً على المعلو    



 128

وبـذلك  ) 0,01(وهو أصغر من    ) 0,000(وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي        )3,35(
هناك عدم ثقة في القرارات المتخذة بنـاءاً        "ويمكن القول أن    ، )α=0,01(عند  فهو دال إحصائيا    

  ".على المعلومات المحاسبية

  "العالقة بين األساس النقدي وإتخاذ القرارات "عاشرنتائج تحليل المجال ال) 41 (جدول رقم

  البند  م
موافق 

  بشدة
% 

  موافق
% 

  محايد
%  

غير 
  موافق
%  

غير 
موافق 

  بشدة
%  

متوسط 
  حسابي

قيمة 
  اإلحتمال

)sig(  

1  
نظـام  ال التي يوفرهـا      المحاسبية للبلدية  المعلومات

 أدارة   التي تتخـذها   القراراتتناسب نوع    حاسبيالم
  .البلدية

11,8 34,1 31,820 2.4 3,33  ,007** 

 بناءا على المعلومات التي يوفرهـا       القراراتإتخاذ    2
  .النظام المحاسبي للبلدية يتم بسهولة

9,6  44 19 25 2,4 3,33  ,006** 

3  
تعتمد أدارة البلدية بشكل دائم في اتخـاذ قراراتهـا          

ومات المحاسبية التـي يوفرهـا النظـام        على المعل 
  .المحاسبي

9,4  31,8 22,429,4 7,1 3,07  ,356 

4  
  المحاسـبي اإلحصـاءات    نظـام المعلومـات    يوفر

لصـنع   الالزمـة    الالزمة في المجاالت المختلفـة    
  قراراتال

9,4 41,2 27,117,6 4,7  3,33  ,002** 

هناك ثقة في القرارات المتخـذة بنـاءاً علـى            5
  ت المحاسبيةالمعلوما

14,1  41,2 31,811,8 1,2 3,35  ,000** 

المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسـبي         6
  .تساعد في اتخاذ القرارات في حالة عدم التأكد

10,6  44,7  28,215,3  1,2  3,48  ,000** 

  **003, 3,35 3,1 26,719,8 39,5 10,8  فقرات المجال جميعا

  .)=0,01α(يا عند مستوي داللة  االرتباط دال إحصائ**

المعلومات المحاسبية الناتجـة    " من أفراد العينة يرون أن       )%55,3(تبين أن   ) 6(الفقرة رقم   
 بينما هنـاك مـا نسـبته      ، "عن النظام المحاسبي تساعد في اتخاذ القرارات في حالة عدم التأكد          

 وأن مسـتوى الداللـة      )3,48( كما بلغ المتوسط الحسابي للفقـرة        ، ال يوافقون ذلك   )16,5%(
عنـد   دال إحصـائيا  هـو   بـذلك ف  و) 0,01( من   صغروهو أ ) 0,000(الختبار اإلشارة يساوي    

)α=0,01( ،الحظ أن نسبة الموافقة والمتوسط الحسابي للهما األكبر في هذا المجالفقرة وي.  

ن نسـبة  وأ، )%50,3(ساوي ت افأنه المجالهذا جميع فقرات وافقة على المنسبة  فيما يتعلق ب  
) Sig) (0,003(قيمة اإلحتمـال     كما بلغ    %)22,9(بلغت  على هذا المجال ككل     غير الموافقين   

وقد زادت درجة ، )=0,01α( دال إحصائياً عند وهبذلك فو) 0,01(وهو أصغر من ، للمجال كله
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  .االستجابة لهذا المجال عن درجة الحياد

رات المجال السابق فـي مجـال قيـاس          فيما يتعلق بهذا المجال وبعد مناقشة فق       ةصخُالالو
 األدنـى أن المتوسط العام لهذا المجـال هـو     يتبن  " األساس النقدي وإتخاذ القرارات    العالقة بين "

أن المعلومات المحاسبية مناسبة    و، مقارنة مع المتوسط الحسابي العام لمجاالت الدراسة المختلفة       
عتماد على المعلومـات فـي اتخـاذ        دم اإل جد ثقافة داخل البلديات بع    ولكن تو ، تخاذ القرارات إل

بأن المعلومات المحاسـبية التـي      يرون  غالبية المبحوثين من أفراد العينة      ن  أ، قراراتها المختلفة 
يـتم بصـورة    القرارات إتخاذوان  ، تناسب القرارات في البلدية    تنتج عن تطبيق األساس النقدي    

مد علي المعلومات بشكل رئيسي في اتخاذها       والبلدية تعت ، بناءا على المعلومات المحاسبية   عامة  
 إتخـاذ وأن المعلومات ال تساعد على      ، للقرارات وأن توجد ثقة كبيرة في المعلومات المحاسبية       

  .ولن ليست بصورة كبيرة، القرارات في حالة عدم التأكد
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  :تحليل إجمالي المجاالت الرئيسية للدراسة

المتوسـطات الحسـابية    باستخدام  للدراسة وذلك   قيام بتحليل المجاالت الرئيسية     المن خالل   
لكل مجال  المتوسط الحسابي والنسبة المئوية     إجمال  فأنه يمكن    ،اإلشارةوالنسب المئوية واختبار    

تم وضع ترتيب لكـل      )42( جدول رقم  من خالل  ،مجتمعةكافة المجاالت   لمن المجاالت وأيضا    
  :كما يلي حسب المتوسط الحسابي لكل مجال مجال

  ت الرئيسية للدراسةنتائج تحليل المجاال) 42 (جدول رقم

  متوسط  ترتيب  المجال  م
قيمة   %  حسابي

  اإلحتمال
 **000,  68,2  3,41  8  .األساس النقدي في النظام المحاسبي كفاءة مدى .1

 **000, 74,4 3,72  4  ضرورة استبدال األساس النقدي .2

 **000, 77,8 3,89  1  .قياس مدى قابلية المعلومات المحاسبية للفهم .3

 **000, 76,4 3,82  2  قياس موثوقية المعلومات المحاسبية  .4

 **000, 74,2 3,71  5  .مالئمة المعلومات المحاسبيةمدى  .5

 **000, 73,8 3,69  6  تطبيق األساس المحاسبي مدى دقة المعلومات الناتجة عن  .6

 **000, 71,2 3,56  7   إلجراء المقارنةةيسبا المعلومات المحمدى قابلية .7

 **000, 75,2 3,76  3  .المفصح عنهاة يسباالمعلومات المحمدى كفاية كمية   .8

 **000, 68,2 3,41  9  .المفصح عنهاة يسباالمعلومات المحمدى كفاية نوعية  .9

 **003, 67,0  3,35  10  .القرارات المختلفةخاذ إت  فيةيسبا المعلومات المحدور.10

 **000, 72,64 3,63    كل المجاالت

 الجدول السـابق    فيكافة المتوسطات الحسابية لكافة المجاالت       أستعراض نتائج    ومن خالل 
  %).72,64(وبنسبة مئوية تساوي ) 3,63(أن المتوسط العام لكل المجاالت مجتمعة هو يتضح 

يحتـل المرتبـة    " قياس مدى قابلية المعلومات المحاسبية للفهم      "لمجالأن المتوسط الحسابي ل   
، )0,000( وبمسـتوى معنويـة      )3,89(بمتوسط حسابي    و )%77.8( بنسبة مئوية بلغت     األولى

  .بخاصية الفهمتمتع المعلومات المحاسبية للبلدية على الموافقة العالية للمحاسبين على وهذا يدل 

هي أدنـى   " القرارات المختلفة إتخاذ    في ةيسبا المعلومات المح  دور"كما نجد أن نسبة مجال      
 حيث بلـغ المتوسـط الحسـابي        ،اإلستبانةنسبة تقييم من وجهة نظر المحاسبين المشاركين في         

  %).67 (بنسبة مئوية تساويو) 3,35(للمجال 
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  المبحث الرابع

  اختبار فرضيات الدراسة وتحليل النتائج
 Nonparametric( تم إستخدام االختبارات غير المعلميـة  من أجل إختبار الفرضيات فقد

Test ( وقـد تـم    ،  الغير الطبيعي  مفردات العينة تتبع التوزيع    البيانات وصفية ورتبية و    حيث أن
  .استخدام معامل سبيرمان إليجاد وتفسير العالقة اإلرتباطية إحصائيا

  :اختبار الفرضية األولى: أوال
بـين األسـاس     )α≥0,05(ت داللة إحصائية عند مستوى داللة       توجد عالقة إرتباطية ذا        

وبين جـودة المعلومـات التـي       ) األساس النقدي (سبي المستخدم في بلديات قطاع غزة       المحا

  .يوفرها هذا النظام

     :وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية    

بـين األسـاس     )α≥0,05(د مستوى داللـة     توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عن       .1
وبين قابلية المعلومـات التـي      ) األساس النقدي (المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة       

 .يوفرها هذا النظام للفهم

 بـين األسـاس    )α≥0,05(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            .2
وبين موثوقية المعلومات التـي     ) األساس النقدي (المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة       

 .يوفرها هذا النظام المحاسبي

بـين األسـاس     )α≥0,05(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            .3
 المعلومـات التـي    مالئمةوبين) ياألساس النقد(المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة    

 .يوفرها هذا النظام المحاسبي

بـين األسـاس     )α≥0,05(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            .4
دقـة المعلومـات التـي       وبين) األساس النقدي (المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة       

 .ييوفرها هذا النظام المحاسب

بـين األسـاس     )α≥0,05( توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          .5
قابلية المعلومـات التـي      وبين) األساس النقدي (المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة       

 .يوفرها هذا النظام المحاسبي إلجراء المقارنة
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  ،من إستبانة الدراسة   )41-25( رقم   منفقرات   خالل ال  منالرئيسية    هذه الفرضية  إختبارتم  
، القابلية للفهم ( : وهي والتي تبين ما تتصف به المعلومات المحاسبية من جودة وبأبعادها المختلفة          

باسـتخدام  وذلـك   ، )إجراء المقارنات ، دقة المعلومات ، مالئمة المعلومات ، موثوقية المعلومات 
قة بين األساس النقدي وجودة المعلومات المحاسبية الناتجـة         معامل ارتباط سبيرمان لقياس العال    

 أعطى التحليل اإلحصائي عن طريق معامل  وقد، األساس النقدي في النظام المحاسبيتطبيقعن 
  :)43( جدول رقمارتباط سبيرمان النتائج التالية كما هي موضحة في 

  معامل االرتباط سبيرمان بين األساس النقدي وجودة المعلومات المحاسبية) 43 (جدول رقم

معامل   الفرضية
 سبيرمان

 قيمة اإلحتمال
 sig 

وبـين  ) األساس النقـدي (توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين      
  .قابلية المعلومات التي يوفرها هذا النظام للفهم

,310  ,002** 

وبـين  ) األسـاس النقـدي   (توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين        
  .موثوقية المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي

,333 ,001** 

 وبـين ) األساس النقـدي  ( عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين        توجد
  . المعلومات التي يوفرها هذا النظام المحاسبيمالئمة

,453 ,000** 

دقة  وبين) األساس النقدي (جد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين        تو
  .المعلومات التي يوفرها هذا النظام المحاسبي

,410 ,000** 

 وبـين ) األساس النقدي (توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين        
  .قابلية المعلومات التي يوفرها هذا النظام المحاسبي إلجراء المقارنة

,202 ,032*  

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 
  ). α=0,05( االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة  *

ذات داللة إحصائية   طردية  وجود عالقات إرتباطية    ، الجدول السابق خالل نتائج   ويالحظ من   
، موثوقية المعلومات ،  للفهم القابلية( المستقلة   المعلومات المحاسبية بكافة أبعادها   جودة   بين متغير 

وقيمـة   ،)األساس النقـدي  (متغير  وبين  ) إجراء المقارنات ، دقة المعلومات ، مالئمة المعلومات 
  )=0,01α(وهي دالة إحصـائيا عنـد       ) 0,032(وبين  ) 0,000(تراوحت بين   ) Sig(اإلحتمال  

متغيـر التـابع وهـو      كما تراوح معامل اإلرتباط لألبعاد المختلفة المستقلة مع ال        ، )=0,05α(و
  )0,453 - 2020,(بين ) األساس النقدي(

  إرتباطية كانت هناك عالقة  باختبار الفرضية الفرعية األولى     وفيما يتعلق   فعلى صعيد األبعاد    
القابليـة  (من أبعاد جودة المعلومات المحاسبية وهي       األول  بعد  البين  ذات داللة إحصائية     طردية
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وهـي   )0,002(عند مستوى داللة    ) 0,310 ( تساوي  بقيمة )نقديالاألساس  (وبين متغير   ) للفهم
بعد عالقة  ، وتعتبر هذه القيمة هي ثاني أدنى عالقة إرتباطية       ، )α≥0,05( مستوي داللة أقل من   

توجد عالقة إرتباطية ذات داللـة       بأنه   مما يدل على قبول الفرضية    ، )القابلية إلجراء المقارنات  (
بين األساس المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة         )α≥0,05(ية عند مستوى داللة     إحصائ
  .وبين قابلية المعلومات التي يوفرها هذا النظام للفهم) األساس النقدي(على 

 رقم جدول من خاللأن إثبات هذه الفرضية يعزز تفسير ومناقشة مجال الدراسة الذي تم 
الحظ أن المتوسط الحسابي للمجال     في، "قابلية المعلومات المحاسبية للفهم   "والذي يناقش    34(
وهـذا  ،  وهو أكبر متوسط حسابي في كل مجاالت الدراسة        %)77,8  ( مئوية بنسبة) 3,89(

  . من قبل المستخدمينلفهمليدل على تأثير األساس النقدي على قابلية المعلومات المحاسبية 

ذات داللـة   طرديـة    أن هناك عالقـة إرتباطيـة     الثانية  الفرعية   الفرضية   إختبارمن   يتبين
وبـين  ) موثوقية المعلومات (البعد الثاني من أبعاد جودة المعلومات المحاسبية وهو        بين   إحصائية

 ل من مستوي داللة   وهي أق  )0,001(عند مستوى داللة    )0,333( بقيمة   )األساس النقدي (متغير  
)0,05≤α( ،    مما يدل على قبول الفرضية بأنه توجد عالقة إرتباطية          ،معنويوهو يعتبر إرتباط 

بين األساس المحاسبي المستخدم في بلـديات        )α≥0,05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       
  .وبين موثوقية المعلومات التي يوفرها هذا النظام المحاسبي) األساس النقدي(قطاع غزة على 

 مجـال    والمناقشة والذي يتناول بالتحليل   35( رقم جدولت في   ظهر النتائج التي     ذلك أكدت
، )%76,4(وبنسـبة مئويـة     ) 3,82(أن متوسط المجال هو     إذ  " موثوقية المعلومات المحاسبية  "

وهذا يوضح أثر تطبيـق األسـاس       ، ويعتبر ترتيب هذا المجال الثاني من بين مجاالت الدراسة        
  .النقدي في النظام المحاسبي على موثوقية المعلومات المحاسبية

أن هناك عالقة إرتباطية ذات داللـة        إلى   أيضاأشارت نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة       
 عند مستوى   )0,453( بقيمة   )األساس النقدي (وبين متغير   ) علوماتمالئمة الم (إحصائية بين بعد    

وتعتبر هذه  ، وهو يعتبر إرتباط معنوي   ، )α≥0,05( وهي أقل من مستوي داللة    ) 0,002(داللة  
 مما يترتب عليه قبول الفرضية بأنه توجـد          في هذا المجال   رتباطيةاإلات  عالقمن أعلى ال  القيمة  
 بـين األسـاس المحاسـبي       )α≥0,05(إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        عالقة  

 المعلومات التي يوفرها هذا      مالئمة وبين) األساس النقدي (المستخدم في بلديات قطاع غزة على       
 .النظام المحاسبي

أن هناك عالقة   السابق  ) 43 (جدول رقم فيتبين من   أما بخصوص الفرضية الفرعية الرابعة      
 )0,410( بقيمـة  )األساس النقدي(وبين ) دقة المعلومات( ذات داللة إحصائية بين طردية  إرتباطية  
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ثاني وتعتبر هذه القيمة من ، )α≥0,05(  وهي أقل من مستوي داللة   )0,000(عند مستوى داللة    
  .مما يترتب عليه قبول الفرضية، ية في هذا المجالعالقة إرتباط أعلى

إجـراء  (أن هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين البعـد المسـتقل وهـو               ويتضح  
، ),0320(عند مستوى داللة ) ,2020(وبين المتغير التابع وهو األساس النقدي بقيمة ) المقارنات

تحليـل  ويعزز هذا ما سبق من  ، ة في هذا المجال   اإلرتباطيات  العالقدنى  وتعتبر هذه القيمة من أ    
  .38( جدول رقم من خالل نسبة الموافقين وغير الموافقين على هذا المجال

 الدراسة التي تناولت جودة المعلومات بالتحليل والتي تمثلـت فـي            مجاالتوبالرجوع إلى   
ومـن  ) إجراء المقارنات ، دقة المعلومات ، مالئمة المعلومات ،  المعلومات موثوقية، القابلية للفهم (

عـزز  فإن إثبات هذه الفرضـية قـد        ) 37(، )36(، )35(، )34(، )33(خالل الجداول السابقة    
  .مناقشة وتفسير هذه المجاالت

 بـين   )0,05(تبين أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل مـن               
اس النقدي وبين جودة المعلومات المحاسبية الناتجة عن تطبيق األساس النقدي والناتجة عن             األس

  .الموثوقية والمالئمة والدقة و القابلية إلجراء المقارنات القابلية للفهم و:  والمتمثلة فيتطبيقه

رغم  )278,0(الذي بلغ   ولكن يتضح من معامل االرتباط بين األساس النقدي والقابلية للفهم           
كما يتضـح أن    ، ضعيفةالعالقة  إال أنه يظهر أن      )006,0( مستوى داللة    د عن إحصائيا دال   أنه

عنـد  )293,0(لغـت    حيـث ب العالقة اإلرتباطية بين األساس النقدي و موثوقيتها ضعيفة أيضا      
  .)006,0(مستوى داللة 

   :)الفرضية الثانية(اختبار العالقة 
بـين األسـاس     )α≥0,05(لة إحصائية عند مستوى داللة      توجد عالقة إرتباطية ذات دال         

وبين كفاية اإلفصاح في البيانات     ) األساس النقدي (المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة       

  :وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية .في بلديات قطاع غزة، المالية
بـين األسـاس     )α≥0,05(ة عند مستوى داللـة      توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائي      .1

وبين كفاية كميـة المعلومـات      ) األساس النقدي (المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة       
 .المحاسبية المفصح عنها

ـ    )α≥0,05(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            .2 اس بـين األس
وبين كفاية نوعية المعلومـات     ) األساس النقدي (المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة       

 .المحاسبية المفصح عنها
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،  من إسـتبانة الدراسـة    ) 49-42(تم إختبار هذه الفرضية الرئيسية من خالل العبارات من          
الكميـة والكفايـة   الكفايـة  ( وببعـديها  كفايةوالتي تبين ما تتصف به المعلومات المحاسبية من         

 كفايـة   و )األساس النقـدي  (وذلك باستخدام معامل ارتباط سبيرمان لقياس العالقة بين         ، )النوعية
المعلومات المحاسبية الناتجة عن تطبيق األساس النقدي في النظام المحاسبي وقد كانت النتـائج              

  : كالتالي)44( جدول رقم كما هو موضح في

يالحظ من خالل نتائج الجدول وجود عالقات إرتباطية طردية ذات داللة إحصـائية بـين               
كفاية نوعيـة   ، كفاية كمية المعلومات  (كفاية المعلومات المحاسبية بكافة أبعادها المستقلة       متغير  

 )0,000(كانـت   ) Sig(وقيمـة اإلحتمـال     ، )األساس النقدي (وبين المتغير التابع    ) المعلومات
  .)=0,01α(هي دالة إحصائيا عند بذلك ف  و)0,001(و

  معامل االرتباط سبيرمان بين األساس النقدي وكفاية المعلومات المحاسبية) 44 (جدول رقم

معامل   الفرضية
 سبيرمان

قيمة اإلحتمال 
 sig  

) النقـدي األساس  (توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين        
  .وبين كفاية كمية المعلومات المحاسبية المفصح عنها

,358 ,000** 

) األساس النقـدي  (توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين        
  .وبين كفاية نوعية المعلومات المحاسبية المفصح عنها

,341  ,001** 

  .)=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

كانت هنـاك عالقـة إرتباطيـة ذات داللـة          ، ولىألاالفرعية  بار الفرضية   ختفعلى صعيد ا  
 عند مسـتوى    )0,358(وبين متغير األساس النقدي بقيمة      ) كفاية كمية المعلومات  (إحصائية بين   

مما يدل على قبول الفرضية بأنه توجد عالقة إرتباطية ذات          ، معنوي وهو يعتبر    )0,000(داللة  
ديات قطاع   بين األساس المحاسبي المستخدم في بل      )α≥0,05(داللة  داللة إحصائية عند مستوى     

 .كفاية كمية المعلومات المحاسبية المفصح عنهابين و) األساس النقدي(غزة 

وبـين  ) كفاية نوعية المعلومات( أن هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين          كما يتبين 
مما يترتـب   ، معنويوهو يعتبر    )0,000(عند مستوى داللة    ) 0,341(  بقيمة )األساس النقدي (

عليه قبول الفرضية بأنه توجد عالقة إرتباطية ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة                  
)0,05≤α(           بين األساس المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة على ) وبين ) األساس النقدي

 .علومات المحاسبية المفصح عنهاكفاية نوعية الم
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  :)الفرضية الثالثة(اختبار العالقة 
بـين األسـاس    )α≥0,05(توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  

   .وبين إتخاذ القرارات) األساس النقدي(المحاسبي المستخدم في بلديات قطاع غزة 

ية بإستخدام معامل اإلرتباط سبيرمان لقياس العالقة بين األساس النقدي          تم إختبار هذه الفرض   
من خـالل   ، المطبق في النظام المحاسبي في بلديات قطاع غزة وبين عملية إتخاذ القرارات فيها            

جـدول   وقد كانت النتائج كما هي موضحة في      ، من إستبانة الدراسة  ) 49-42(الفقرات من رقم    
  : التالي45( رقم

  إتخاذ القراراتمعامل االرتباط سبيرمان بين األساس النقدي وكفاية ) 45 (جدول رقم

معامل   الفرضية
 سبيرمان

قيمة اإلحتمال 
 sig 

) األسـاس المحاسـبي   (توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بـين       
  .ديات قطاع غزة على وبين إتخاذ القراراتالمستخدم في بل

,394  ,000** 

  ).=0,01α(االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة ** 

بين األساس   أن معامل االرتباط     45( جدول رقم سابق  يظهر من خالل تحليل نتائج الجدول ال      
) 0,394( سبية في إتخاذ القرارات في بلديات قطـاع غـزة           النقدي واستخدام المعلومات المحا   

وهذا يترتب عليه قبول الفرضية وهي أنـه توجـد       ، )0,000( عند مستوى داللة     معنويارتباط  
بـين األسـاس المحاسـبي       )α≥0,05(عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         

  .وبين إتخاذ القرارات) األساس النقدي(زة على المستخدم في بلديات قطاع غ

محاسبية في اتخاذ القـرارات     دور المعلومات ال  من خالل الرجوع إلى الفقرات التي تناولت        
يعزز نتـائج تحليـل     ضعف العالقة اإلرتباطية     فإن   41( جدول رقم  دية وذلك من خالل   لبفي ال 

حيث كانت كـل    ، ا المجال والذي ظهر من خالل متوسط كل فقرة من فقرات المجال           فقرات هذ 
  . )%67 (نسبةتساوي فقرات المجال 
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خامسالمبحث ال  

  النتائج والتوصيات
  :نتائج الدراسة

يمكن تلخيص نتائج التحليل اإلحصـائي      الجوانب النظرية والعملية للدراسة     من خالل تحليل    
  : يليكماواختبار فروض الدراسة 

خُلص الباحث إلى أن هذا     ، للعمل المحاسبي في البلديات   األساس النقدي   مالئمة  فيما يتعلق ب   .1
 . حسب رأي الغالبية من المبحوثيناألساس لم يعد يناسب العمل المحاسبي في البلديات

 .أظهر غالبية المبحوثين رغبتهم في استبدال األساس النقدي باألساس النقدي المعدل .2

الخالصة الحسـابية   تحتل  ،  بالتقارير والقوائم المالية التي يتم إعدادها في البلدية        فيما يتعلق  .3
 ثم في المركـز الثالـث     ،ليها كشف أرصدة حسابات الدائنون والمدينون     يالمركز األول ثم    

وبفارق واضح عن المركز الثالث جاءت قائمة المركز المالي النقدي          ، قائمة الموقف المالي  
   .خير قائمة الحساب الختاميثم في المركز األ

وزارة : أن أهم جهات يتم إعداد التقارير المحاسبية والمالية لها هي الجهات الحكومية مثل             .4
، ثم تليها في المرتبة الثانية المجلس البلـدي واإلدارة        ، ةعامالحكم المحلي وهيئة الرقابة ال    

 .مواطنينأن أقل جهة أهمية يتم إعداد المعلومات المحاسبية لها هي الو

لمعلومات المحاسبية المستخرجة من النظـام المحاسـبي المطبـق          هناك مظاهر ضعف ل    .5
 :لألساس النقدي منها

التي يوفرها النظام المحاسبي الـذي يطبـق األسـاس    المعلومات المحاسبية   أن   �
 .تخدامها في مجال الرقابة المالية بصورة فعالةمالئمة السالنقدي ال تعتبر 

دي في النظام المحاسبي ال يسهل للبلدية الحصول على التقارير          أن األساس النق   �
 . بصورة كبيرةاالستثنائية

ات على اخـتالف    البلديمتخذي القرارات في    تساعد  ال  محاسبية  المعلومات  ال أن �
 .في إتخاذ القراراتفئاتها 

ضعف قابلية المعلومات المحاسبية للبلدية للمقارنة مع المعلومـات المحاسـبية            �
 .ات األخرىلبلديل
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هناك مظاهر ايجابية تتصف بها المعلومات المحاسبية المستخرجة من النظام المحاسـبي             .6
 :المطبق لألساس النقدي منها

، تبين من الدراسة أنه يتم عرض المعلومات المحاسبية للبلديات بطريقة مناسبة           �
 .ومرتبة تساعد مستخدميها على فهمها بسهولة

رجة من النظام المحاسبي واضـحة وخاليـة مـن        المعلومات المحاسبية المستخ   �
 .التشوية

 .يتم ترتيب المعلومات المحاسبية للبلديات ترتيبا جيدا �

صـورة   ب اإلدارية القرارات   إتخاذ في البلديات على المعلومات المحاسبية في        اإلدارةتعتمد   .7
 .تتناقض مع األساليب العلمية في إتخاذ القرارات، ضعيفة

 .الموثوقيةوالحيادية بسبية في البلديات  المعلومات المحاتصفت .8

  .التحقق من المعلومات المحاسبية للبلديات بشكل موضوعييمكن  .9
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  :التوصيات

  :وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها
وليكن األساس النقدي المعدل كمرحلـة      ، تبني تطبيق أساس محاسبي غير األساس النقدي       .1

 واألكثر  البلديات المؤهلة ومحدودة بحيث يتم البدء ب    يقه بصورة تدريجية    وأن يتم تطب  ، أولى
بحيث يتم اإلستفادة من    ، وعندما يتم األنتهاء منها يتم األنتقال إلى مجموعة أخرى        ، جاهزية

وأن هذا التبني يـنعكس بآثـاره اإليجابيـة         ، تجربة المرحلة األولى بإيجابياتها وسلبيتاها    
  : من ناحية الجوانب التالية المحاسبيةالمختلفة على المعلومات

 . أكثر واقعيةصورةيعكس النفقات واإليرادات في البلديات ب �

 .يساهم في تحديد تكلفة الخدمات التي تقدمها البلديات لمواطنيها بصورة أكثر دقة �

 .المساعدة في تحقيق الرقابة بصورة أكبر على أنشطة البلدية المختلفة �

 .ة أكبر بفعالي وتقدير بنود نفقاتها وإيراداتها تيساهم في إعداد الموازنا �

يضع صورة شاملة للبلدية من ناحية كافة اإللتزامات المترتبة على البلدية وكذلك كافة              �
  . ديونها على الغير

التـي تلبـي    و، للبلدياتأن يتضمن النظام المحاسبي مجموعة من التقارير والقوائم المالية           .2
ويجب أال تكتفـي البلـديات      ، لومات المالية وغير المالية    المع رارات من قخذي ال حاجة مت 

بإعداد التقارير النمطية والروتينية والتي تقوم بإعدادها تلبية لحاجات وزارة الحكم المحلية            
 . فقط واألخذ بعين اإلعتبار حاجات الجهات المختلفة األخرى

 وخاصـة فـي ظـل       ،ة للمواطنين  بإعداد تقارير محاسبية ومالية موجه     اإلهتمامضرورة   .3
مما يساعد في تغيير نظـرة      ، ة ألن تكون المجالس البلدية منتخبة من قبل المواطنين        اإلتجا

 .المواطنين تجاة البلدية

ت اتخـاذ القـرارات بكافـة       ضرورة التوسع في استخدام المعلومات المحاسبية في عمليا        .4
 مـن بينهـا     ختياراإل فالقرارات المتخذة على ُأسس علمية ومعلومات وبدائل يتم       ، أنواعها

 .أفضل بكثير من تلك التي تتُخذ إرتجاال

 كـأداة مـن     ات بعمل مقارنات لقوائمها المالية مع بلديات أخرى بإسـتمرار         بلديأن تقوم ال   .5
 ومن ثـم    ألغراض قياس الكفاية   ألن ذلك يعطي تقييم لوضع البلدية     ، أدوات التحليل المالي  

  .وإداريةية العمل على تحسين ذلك الوضع من ناحية مال
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  المالحق
  

  ______:الرقـم                غـزة –الجامعة اإلسالميـة 
  ______:لتاريخ           ا    كليـــة الدراسـات العـليا 

  يلوالتـموالمحاسـبة  مـقس

  
   حولاستبيان

  أثر تطبيق المبدأ النقدي على داللة المعـلومات المحاسبية لبلديات

  قطاع غزة في فلسطين
  

  :السادة المحترمين
  

  وبعد ...  وبركاته اهللا عليكم ورحمة السالم

أثر تطبيق المبدأ النقدي على داللة المعـلومات       " إلى معرفة    اإلستبانةسعى الباحث في هذه     ي
  "المحاسبية لبلديات قطاع غزة في فلسطين

ن المعلومات التـي  إ ،هو دعم للبحث العلمي في فلسطينمن أجل إنجاح الدراسة  إن تعاونكم   
ن تستخدم إال ألغـراض البحـث        ول ،سيتم الحصول عليها سوف يتم التعامل معها بسرية تامة        

  . فقطالعلمي

  
  اً لكم حسن تعاونكمكراش

  
                                                                       

  الباحث
                                                             فريد منصور سليم

               برنامج الماجستير في المحاسبة والتمويل                                         
  الجامعة اإلسالمية/                                                       كلية التجارة
   فلسطين -                                                      غزة 
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القوائم المالية المستخرجة من النظـام المحاسـبي المطبـق            1
  .قدي تعكس المركز المالي بصورة كبيرة للبلديةلألساس الن

          

   النقدي يالئم العمل المحاسبي في البلديةاألساس  2
          

يساعد األساس النقدي نظام البلدية المحاسبي فـي تـوفير            3
  .معلومات محاسبية تستخدم في الرقابة المالية 

          

لحصول يسهل األساس النقدي في النظام المحاسبي للبلدية ا         4
  .على التقارير العادية

          

 النظام المحاسبي للبلدية الحصول     يسهل األساس النقدي في     5
  .على التقارير االستثنائية

          

يسهل األساس النقدي في النظـام المحاسـبي للبلديـة تـوفير              6
  .معلومات محاسبية تساعد مدراء البلدية في إتخاذ القرارات
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             النقدي بأساس آخراألساسهناك ضرورة إلستبدال   7
 

 اإلستحقاقأساس                 األساس النقدي المعدلإذا كنت تؤيد ذلك حدد األساس المحاسبي . 8

  :إعداد القوائم المالية في بلديتكم يتم بغرض تلبية حاجات المستخدمين التاليين
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            .المجلس البلدي واإلدارات المختلفة في البلدية  1

            .المواطنين والمكلفين  2

            . والمانحينوالدائنين المقرضين  3

            . مختلفة مثل وزارة الحكم المحلى وهيئة الرقابة العامة حكوميةجهات  4

            .ووسائل اإلعالمالدارسين والباحثين   5
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 المحاسبية للبلديـة بشـكل مناسـب يسـاعد          المعلوماتيتم عرض     1
  .المستخدمين ذوي العالقة على استيعابها

          

النظـام المحاسـبي    خرجها  سـت  ي المحاسبية للبلدية التي  المعلومات    2
  .لتشوية ويمكن فهمها بسهولة وخالية من اواضحة

          

 مرتبـة    المسـتخدم  حتاجهايالتي   المحاسبية للبلدية    تأتي المعلومات   3
  .منظما جيداترتيبا 

          

           .المعلومات المحاسبية للبلدية تتسم بالمصداقية عالية  4

           .تتسم المعلومات المحاسبية للبلدية بالحيادية  5

ية للبلدية بالقابليـة للتحقـق منهـا بشـكل          تتسم المعلومات المحاسب    6
  .موضوعي

          

يعطي النظام المحاسبي للبلدية معلومات محاسـبية تسـاعد الجهـة             7
 .المختصة في البلدية على تحديد األموال الواجب صرفها

          

النظام المحاسبي فـي     يوفرها    المحاسبية التي  المعلوماتيتم تحديث     8
  البلدية

          

            . للبلديةحاليي للبلدية يظهر بوضوح حقيقة الوضع السبامحنظام الال  9

            .تاريخيةمحاسبية معلومات حاسبي للبلدية نظام الميوفر ال  10

يمكن الحصول على المعلومات المحاسبية للبلـديات فـي الوقـت             11
  المناسب لها

          

 ةخرجسـت المالقوائم المالية   و  أخطاء وتناقضات في التقارير    ال توجد   12
  .النظام المحاسبي الحالي للبلدية من

          

            . دقيقةةيوفر النظام الحالي للبلدية معلومات محاسبية وافي  13

            على معلومات غير مكررةالمحاسبي للبلدية تحتوي تقارير النظام   14

محتوى التقارير المحاسبية للبلدية مقبول من األطـراف المسـتفيدة            15
  اتهمحيث تحقق رغب

          

يمكن إجراء المقارنات بين سنة وأخرى للمعلومات المحاسبية لنفس           16
  .البلدية

          

يمكن عقد المقارنات للمعلومات المحاسبية بين البلديـة والبلـديات            17
  .األخرى
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تمكّن معلومات النظام المحاسبي من وصف األحداث الهامـة التـي         1
  .اليةمرت على البلدية خالل السنة الم

          

            .تقوم البلدية باإلفصاح عن القروض التي تحصل عليها من البنوك  2

يوفر النظام المحاسبي للبلدية معلومات عن الديون المستحقة للغيـر            3
  .على البلدية

          

يوفر النظام المحاسبي للبلدية معلومات عن ديـون البلديـة علـى              4
  .المواطنين والجهات األخرى المختلفة

          

سرد أو وصـف    (النظام المحاسبي يفصح عن معلومات نوعية فقط          5
  ).لألحداث

          

وكميـة  ة  وصـفي  معلومـات المعلومات المفصح عنها تحتوى على        6
  ومالية

          

يزود النظام المحاسـبي الحـالي للبلديـة المسـتخدمين الـداخليين           7
  . تجاة المجتمعابمعلومات عن أداء البلدية لمسؤولياته

          

تقوم البلديات باإلفصاح عن نسبة إنفاقها على قطاعـات الخـدمات             8
  .المختلفة

          

 تناسـب   حاسبينظام الم ال التي يوفرها     المحاسبية للبلدية  المعلومات  1
  . أدارة البلديةنوع القرارات التي تتخذها

          

 إتخاذ القرارات بناءا على المعلومات التي يوفرها النظام المحاسـبي         2
  .للبلدية يتم بسهولة

          

تعتمد أدارة البلدية بشكل دائم في اتخاذ قراراتها علـى المعلومـات              3
  .المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي

          

 الالزمة في المجـاالت      المحاسبي اإلحصاءات  نظام المعلومات  يوفر  4
  قراراتاللصنع  الالزمة المختلفة

          

             المتخذة بناءاً على المعلومات المحاسبيةهناك ثقة في القرارات  5

المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي تساعد في اتخـاذ           6
  .القرارات في حالة عدم التأكد
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