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 ممخص الدراسة 
في ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دكر المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية 

عداد الخطط إتتمكف ىذه البمديات مف  يكبؿ الكفيمة بتفعيؿ ىذا الدكر قطاع غزة، كبحث الس بمديات
 كالمكازنات المنكطة بيا عمى أكمؿ كجو.

فقرة،  (59مككنة مف ) استبانةعداد إ كتـ، التحميمي الدراسة المنيج الكصفي طبقتكقد 
اع غزة التخطيط كالمكازنات في جميع بمديات قط المكظفيف المختصيف بأعماؿعمى جميع  كزعت

 ( فردان.145كالبالغ عددىـ )
دارة دراؾ اإلإحصائية بيف مدل إكقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عالقة ذات داللة 

شراؾ إمدل  مستكل الخبرات العممية كالعممية،مدل تكفر الئـ، العميا، تكفر الييكؿ التنظيمي الم
دكر المكازنات كأداة تخطيط عمى  ،مدل تكفر النظاـ المحاسبي السميـدارية، المستكيات اإل

قطاع غزة، كما أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  في بمدياتالستغالؿ المكارد المالية 
المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ  رحصائية في متكسطات تقديرات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ دك إ

العمر، المؤىؿ العممي، التخصص )العامة  لممتغيرات لقطاع غزة تعز  في بمدياتالمكارد المالية 
العممي، المسمى الكظيفي، عدد سنكات الخبرة في مجاؿ المحاسبة ، عدد الدكرات التدريبية التي 
التحؽ بيا المستجيب في مجاؿ التخطيط كالمكازنات، مدل المشاركة في اتخاذ القرارات، تصنيؼ 

 .البمدية
العميا لتطكير قدرات  دارةاإلسعى كفى ضكء تمؾ النتائج، أكصت الدراسة بضركرة أف ت

العامميف كتحسينيا في مجاؿ التخطيط كالمكازنات مف خالؿ التدريب كالدكرات المتنكعة ضركرة ,
كجكد تكأمة كمشاركة بيف البمديات تساعد عمى أعماؿ التخطيط كالمكازنات، ضركرة كجكد كحدة 

تميز يبمكر رؤية البمدية تجاه الخطط خاصة لمتخطيط كالمكازنات في ىيكميات البمديات ذات مكقع م
كالمشاريع، ضركرة االعتماد عمى األسمكب العممي في تقدير الخطط كالمكازنات كذلؾ باستخداـ 

ضركرة كجكد نظاـ لمحكافز يعمؿ عمى خمؽ دافعية لممشاركة في  ،األساليب الكمية كاالحصائية
متكامؿ لمتخطيط كالمكازنات مطبؽ  ضركرة كجكد نظاـ محكسب,عداد كتنفيذ الخطط كالمكازناتإ

في البمدية يقكـ باحتساب التكاليؼ بدقة كبياف االنحرافات كمعالجتيا بسرعة كبدقة ضركرة تكفر ,
ريع التي تنفذىا حصائية متجددة كأف تككف مرتبطة مع الخطط كالمكازنات كالمشاإقاعدة بيانات 

 .البمديات
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Abstract 
 

The study aimed at revealing the role of the budget as a planning tool to 

exploit the financial resources in the Gaza Strip Municipalities , and to explore the 

available means to activate this role in order to enable the municipalities to prepare 

the required plans and budgets to the fullest. 

 And the study applied the descriptive method, and a questionnaire of (59) 

items has been made and distributed among all of the (145) employees who are 

specialized in Planning and Budgeting work in all the municipalities of Gaza Strip. 

The study found that there is a statistically significant relationship between 

the extent of the Senior management's awareness, the availability of the appropriate 

organisational structure, the extent of availability of the scientifically and practical 

expertise, the extent of the involvement of the administering levels, and the extent of 

availability of a proper accounting system based on the role of budgets as a planning 

tool to exploit the financial resources in the Gaza Strip Municipalities. The study 

also shows no statistically significant differences in the estimates of the individuals 

in the study community regarding role of budgets as a planning tool to exploit the 

financial resources the role of budgets as a planning tool to exploit the financial 

resources in the Gaza Strip Municipalities due to these general variables (Age, 

Academic qualification, Scientific field,  Job title, Years of experience in 

Accounting, Number of training courses related to budgets ans planning which the 

individual undertook, Extent of participation in decision-making, or Municipality's 

classification). 

  In the light of these findings, the study recommends that it is important for 

the senior management to exert efforts to develop the planning and budgets staff 

through out training courses. The study also recommends the following :The need for 

a twinning and partnership between municipalities to help planning and budgeting 

work, The need for a special unit for planning and budgeting structures in 

municipalities, which should have a special privileged position that sums up the 

municipality's vision towards the plans and projects, The need to rely on the 

scientific method in assessing the plans and budgets, using quantitative and statistical 

methods, The need for an incentives system, which motivates individuals to 

participate in making and performing plans and budgets, The need for an integrated 

computerised system for planning and budgets to be applied in the municipality 

which accurately calculates the costs and shows deviations, and fix them in fast and 

accurate manner, The need for a renewable statistical database to be linked with the 

plans, budgets, and projects performed by Municipalities. 
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 داءـــــــــــــــــــــــاإلى
بعد الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى مف بعثو رحمة كىدل لمعالميف، أىدم ثمرة عممي 

 لى: إىذا 

 إلى مف كد كعانى كبذؿ الغالي كأعطى الكثير .... كالدم العزيز.

 ة.بإخالص كصمت .... كالدتي العزيز  تسطيعوإلى مف قدمت كؿ ما 

 إلى مف كقفت بجانبي مشجعان كداعمان .... زكجتي الغالية.

 .كسممى راما ابنتي  ....   يأزىار بستانك  حياتي أمؿ إلى

 إلى إخكتي جميعان، سندل كمصدر اعتزازم.

 إلى جميع  أساتذتي كأقاربي كأصدقائي كزمالئي.

 لبكالكريكس كالماجستير.في مرحمة ا احتضنتنيإلى جامعتي المكقرة ) الجامعة االسالمية( التي 

إلى كؿ مف أضاء الطريؽ بعممو لغيره، كىدل بالجكاب الصحيح حيرة سائميو، كأظير بسماحتو 
 تكاضع العمماء، كبرحابتو سماحة العارفيف.  

 

الباحث  
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 وتقديرٌ شكٌر 
كعمى كأخيران هلل سبحانو كتعالى عمى عظيـ نعمو التي ال تعد كال تحصى  كالن أالحمد كالشكر      

ال يرد كعمى أف ىدانا كجعمنا مسمميف، كلو الحمد كالشكر عمى أف كفقني إلنجاز  مفضمو ككرمو الذ
ىذه الرسالة، كالسالـ عمى نبينا الكريـ محمد بف عبد اهلل الطاىر األميف كعمى أؿ بيتو كصحابتو 

 أجمعيف كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.

االمتناف إلى أستاذم الدكتكر/ ناىض نمر الخالدم حفظو اهلل  كعظيـ الشكر بجزيؿكما أتقدـ       
ؿ جيدان عظيمان ككقتان ثمينان كنصحان سديدان لمتابعتي بذ لالذك كالذل تشرفت بإشرافو عمى دراستي 

 كاالشراؼ عمى ىذه الرسالة.

محاسبة ماىر مكسى درغاـ رئيس قسـ ال /األستاذ الدكتكركالشكر الجزيؿ إلى لجنة المناقشة       
المالية  لمشؤكفشاىيف نائب رئيس جامعة فمسطيف  عبد اهلل عمي /مناقشان داخميان، كاألستاذ الدكتكر

ياىا بتعديالتيما ثر كالذيف أبقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة،  التفضميم دارية مناقشان خارجيان،كاإل
 فميـ كؿ التقدير كاالحتراـ.كنصحيما، 

 ،دارةا  ك السالمية التي أعتز أف أككف أحد طمبتيا مف أساتذة إلى الجامعة ا كأتقدـ بالشكر     
إلى العامميف  ؿخص بالذكر مكتبتيا العريقة كالعامميف فييا، كما ال يفكتني أف أتقدـ بالشكر الجزيأك 

، قطاع غزة لتعاكنيـ المتميز في تسييؿ الحصكؿ عمى كافة المعمكمات الخاصة بالدراسة في بمديات
 ي تعبئة االستبانة كفى اإلرشادات كالنصائح التي أمدكني بيا.عمى تعاكنيـ معي فك 

خراج ىذه الرسالة، كمد لنا يد إكفى النياية يسرني أف اتقدـ بالشكر إلى كؿ مف ساىـ في      
 العكف كالمساعدة.

 أف ينفع بو سائر المسمميف، آميف.ك ف ينفعني بما عممني، أأساؿ اهلل 
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 ابراىيم خميل عبد الفتاح غراب
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 ولالمبحث األ 
 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة  1.1.1
تعد المكازنات مف أىـ أدكات كأساليب التخطيط المالي التي تحقؽ التطكر كالنمك 
كالنجاح لمشعكب كالمؤسسات بأنكاعيا المختمفة الربحية كغير الربحية، فالمكازنة ىي ترجمة 

ة كسياستيا كخططيا في شكؿ أرقاـ، فضالن عف ككف المكازنة أداة تمـز أعممية ألىداؼ المنش
ت اإلدارية كاألقساـ عمى كضع خطط تتماشى مع الخطط األخرل داخؿ المؤسسة كال الكحدا

ا ىي كسيمة لتحديد  تتعارض معيا، لذلؾ فإف المكازنة تعتبر أداة ميمة مف أدكات التنسيؽ، كأيضن
أسمكب المكازنة لمتمكيف مف تكجيو الدعـ  باستخداـاالكلكيات حيث يكصي المخططكف الماليكف 

داؼ األكثر أىمية، كتعتبر الييئات المحمية )البمديات( مف المؤسسات الميمة التي المناسب لألى
لى تحسيف الكضع  يتيدؼ إلى خدمة الكطف كالمكاطنيف أم تنمية كخدمة المجتمع المحم كا 

الكجو المقابؿ أك حمقة الكصؿ بيف السمطة  باعتبارىاكالبيئي كالتربكم  كاالجتماعي االقتصادم
ىي الشريؾ األكثر أىمية بالنسبة لمسمطة المركزية في الدكلة  فالبمدياتطنيف، المركزية كالمكا

حيث يكمف كيتجمى ذلؾ في تنفيد كتحقيؽ التنمية المحمية في كافة المستكيات سكاء الكطنية أك 
ا  .(ـ2007)أبك العجيف، المحمية أك العالمية أيضن

بدكر الريادة في خدمة الكطف القاعدة األساسية في الدكلة حيث تقـك  البمدياتتعتبر 
كالمكاطف كذلؾ كفؽ قكانيف كصالحيات كاختصاصات تحكـ ىذه العالقة، إال أف ذلؾ بدأ يتراجع 

حجـ  ىمما أثر عم "كضاع السياسية سكاء" الداخمية أك الخارجيةفي السنكات األخيرة بسبب األ
ا مما أدل إلى  ضعؼ كعجز في المكازنات التمكيؿ سكاء الداخمي أك الخارجي أك الذاتي أيضن

كبالتالي إلى عدـ القياـ بالمتطمبات كالمياـ بشكؿ جيد كمجدم كفعاؿ، باإلضافة إلى عدـ 
كبالتخطيط كالتطكير عمكمنا كذلؾ إما ألسباب سياسية أك  بالبمدياتالسمطة المركزية  اىتماـ

ة المحمية سكاء في قطاع غزة كخاصة في تحقيؽ التنمي البمدياتأثر عمى عمؿ  ااقتصادية مم
بإقامة مشاريع بنية تحتية كالطرؽ كشبكات الصرؼ الصحي كالكيرباء كالمياه كغير ذلؾ مف 
المشاريع التنمكية، تمؾ األسباب أدت إلى بياف دكر كأىمية المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ 

 (. ـ2016، يكزارة الحكـ المحم ) قطاع غزة في بمدياتلية المكارد الما
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( 6، ك)B( بمديات فئة 9، ك)A( بمديات فئة 5ىيئة محمية: ) 25قطاع غزة  كيكجد في
مف  يستدعيبإعداد مكازنات مما  البمدياتكتقكـ معظـ ىذه  D( بمديات فئة 5، ك)Gبمديات فئة 

 .(ـ2016دارة العامة لممكازنات، )اإل عمييا الدراسة جراءإذلؾ 

 الدراسة مشكمة 1.1.2
كذلؾ إما  لمبمدياتمكارد المتنكعة كالمتغيرة بشكؿ دائـ مشكمة الدراسة في ال تتمثؿ

ف المكارد إقطاع غزة، حيث  بمديات ألسباب سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية محيطة في
إلى نتائج تنعكس  مكالمفاجئة كالتي تؤد بالبمدياتالمالية متغيرة كمتبدلة تبعنا لمظركؼ المحيطية 
كيعتبر خاصة،  البمدياتمحة العامة لمكطف كعمى بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى المص

الستغالؿ مكارد تمكيؿ  التخطيط كالمكازنات مف األساليب كاألدكات الميمة في الكقت الحاضر
 .البمدياتلممكاطنيف القاطنيف داخؿ نفكذ  البمدياتالخدمات التي تقدميا 

 وبالتالي يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
في  قطاع غزة في بمدياتالموارد المالية  الستغاللما دور الموازنات كأداة تخطيط 

 ؟فمسطين
 ويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:

دراؾ اإلك  يمدل كعما  -1 المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد  الستخداـدارة العميا ا 
 ؟قطاع غزة في بمدياتالمالية 

الستخداـ المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ  مالءـىيكؿ تنظيمي  ؽكتطبي ما مدل تكفر -2
 ؟قطاع غزة بمديات المكارد المالية في

ما مدل تكفر الخبرات العممية كالعممية الستخداـ المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد  -3
 ؟قطاع غزة بمديات المالية في

كأداة مية إعداد المكازنات كاستخداميا في عمدارية المختمفة ما مدل مشاركة المستكيات اإل -4
 ؟قطاع غزة بمديات تخطيط الستغالؿ المكارد المالية في

 كتطبيؽ نظاـ محاسبي سميـ لتسييؿ عممية إعداد المكازنات كاستخداميا  ما مدل تكفر -5
 ؟قطاع غزة بمديات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية في
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 الدراسة أىداف 1.1.3
ستغالؿ الراسة بشكؿ أساسي إلى تكضيح دكر المكازنات كأداة تخطيط تيدؼ ىذه الد

 ىداؼ الفرعية التالية.قطاع باإلضافة إلى األ بمديات المكارد المالية في

 في قطاع غزة. البمدياتأبعاد التخطيط المالي كأدكاتو في  ىالكقكؼ عم .1
 مييا.تحميؿ دكر المكازنات بجميع جكانبيا كمقكماتيا كاألسس المستندة ع .2
 تحميؿ العكامؿ المؤثرة في استخداـ المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية في .3

 قطاع غزة. بمديات
 كنفقاتيا ككيفية التخطيط ليا. في بمديات قطاع غزةالكقكؼ عمى مصادر المكارد المالية  .4
دارة العميا اإل دراؾا  دكر كالن مف اليياكؿ التنظيمية كتكفر النظاـ المحاسبي ك  ىالتعرؼ عم .5

 في قطاع غزة. البمدياتفي 

 الدراسة أىمية 1.1.4
 :فيما يمي الدراسة أىمية تكمف  

 ىمية النظرية:األ .1
لمدراسة مف أنيا تتناكؿ دكر المكازنات كأداة تخطيط مالي الستغالؿ  تنبع األىمية النظرية

متغيرة بشكؿ دائـ كذلؾ المكارد المالية في بمديات قطاع غزة، في ضكء المكارد المتنكعة كال
 أك اقتصادية أك اجتماعية. ةإما ألسباب سياسي

 األىمية التطبيقية:   .2

في  المالي كالتخطيط لمكضكع المكازنات أىميتيا مف حيث تعرضيا الدراسة ىذه تكتسب
المالية  فالمكارد فييا، المالية لممكارد األمثؿ االستخداـ معرفة في لمساعدتيـ البمدياتمجالس 

 دكرنا لتمعب فع اؿ يؤىميا بشكؿالبمديات فتطكر  العاـ، نشاطيا كمحكر لمبمدية نفقات مصدر تعد
 أشكالو بكافة التخطيط الجيد طريؽ عف كذلؾ المجتمع تطكير كفي التنمية، عممية في حقيقينا
أف االىتماـ بدراسة  الخصكص، كما كجو كالمكازنات كأداة تخطيط مالي عمى العمـك كجو عمى
كضاع كتحديد الفرص المتاحة، كبياف ع المالية يساعد في التعرؼ عمى ىذه األكضااأل

كضاع، في قطاع غزة كبالتالي مكاجية ىذه األ البمدياتالمشكالت كالصعكبات التي تعاني منيا 
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ا نفاؽ المختمفة كفقن مشاريع اإل ىكما أف استغالؿ المصادر المحدكدة كتكزيعيا بشكؿ جيد عم
ة كقائمة عمى تصكر كاقعي لألكليات كالحاجات يسيـ في عدالة التنمية لخطط مدركسة كمنظم

كذلؾ  البمدياتتقكـ بو  م، كبالتالي فإف أىمية ىذه الدراسة تظير مف خالؿ الدكر الذاالقتصادية
ساسية لممكاطنيف كالتي نفاؽ عمى مشاريع البنية التحية كفي تقديـ الخدمات األمف خالؿ اإل

 مؽ جك تنمكم حقيقي.تسيـ بشكؿ فعاؿ في خ

كتظير أىمية الدراسة أيضان في أف النتائج التي سيتـ التكصؿ إلييا يمكف أف تفيد        
التعرؼ عمى دكر كأىمية المكازنات كأداة تخطيط  فيالمسئكليف في البمديات في قطاع غزة 

 الستغالؿ المكارد المالية في بمديات قطاع غزة.

 متغيرات الدراسة  1.1.5
 المستقمة:  : المتغيرات أوالً 

دراؾ اإلك  يكع .1  دارة العميا.ا 
 الييكؿ التنظيمي المالئـ. .2
 الخبرات العممية كالعممية. .3
 دارية.مشاركة المستكيات اإل .4
 النظاـ المحاسبي السميـ. .5

 ا : المتغير التابع:ثانيً 

 .قطاع غزة  في بمدياتالمكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية 

 ات الدراسةفرضي 1.1.6
دارة العميا دراؾ اإلا  ك  يكعل( α ≤ 0.05) لحصائية عند مستك إيكجد دكر ميـ ذك داللة  .1

 .قطاع غزة بمديات المكارد المالية في تخطيط الستغالؿالمكازنات كأداة  الستخداـ
كتطبيؽ ىيكؿ تنظيمي  تكفرل (α ≤ 0.05) لحصائية عند مستك إيكجد دكر ميـ ذك داللة  .2

 .قطاع غزة بمديات لمكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية فياالستخداـ  مالءـ
الخبرات العممية كالعممية  لتكفر (α ≤ 0.05)لحصائية عند مستك إيكجد دكر ميـ ذك داللة  .3

 .قطاع غزة بمديات الستغالؿ المكارد المالية في المكازنات كأداة تخطيط ستخداـال
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 فيدارية المستكيات اإل إلشراؾ (α ≤ 0.05)لد مستك حصائية عنإيكجد دكر ميـ ذك داللة  .4
قطاع  بمديات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية في كاستخداميا المكازنات عدادإعممية 
 غزة.

كتطبيؽ نظاـ محاسبي  تكفرل (α ≤ 0.05)لحصائية عند مستك إيكجد دكر ميـ ذك داللة  .5
 بمديات ط الستغالؿ المكارد المالية فيالمكازنات كأداة تخطي عدادإ لتسييؿ عممية سميـ

 .قطاع غزة
بيف أراء العامميف في  (α ≤ 0.05) داللة لحصائية عند مستك إتكجد فركؽ ذات داللة  .6

 قطاع غزة بمديات ستغالؿ المكارد المالية فيالحكؿ دكر المكازنات كأداة تخطيط  البمديات
 إلى متغير العكامؿ الشخصية. لتعز 

 سةنموذج الدرا  1.1.7
 (.1.1ىداؼ، كما يتضح مف الشكؿ رقـ )تـ بناء نمكذج الدراسة بعد تحديد المشكمة كاأل

 المتغيرات المستقمة                                               المتغير التابع    

 

 

 

 

 

 

 نموذج الدراسة: (1.1شكل )

 : إعداد الباحثالمصدر

 

 دارةالعلياإدراكاإلوعيو

 الهيكلالتنظيميالمالئم

 الخبراتالعلميةوالعملية

 داريةمشاركةالمستوياتاإل

 والعمليةالخبراتالعلمية

الموازناتكأداةتخطيطالستغالل

 المواردالمالية
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 الدراسة مصطمحات 1.1.8
 

تعتبر البمدية شخصية اعتبارية ذات استقالؿ مالي تحدد كظائفيا  يئة المحمية)البمدية(:الي .1
بمقتضى أحكاـ القانكف، يتكلى إدارة الييئة المحمية مجمس يحدد عدد أعضائو كفقان لنظاـ 
يصدر عف الكزير كيصادؽ عميو مجمس الكزراء كينتخب رئيسو كأعضاؤه انتخابان حران 

بشأف  ـ(،1997( لسنة 1)( مف قانكف رقـ3كاـ قانكف االنتخابات )المادة)كمباشران كفقان ألح
 لفمسطينية. البمديات ا

أك المجمس القركم أك  ييشمؿ مجمس البمدية أك المجمس المحم :مجمس الييئة المحمية .2
ا ألحكاـ ىذا القانكف كيتألؼ مجمس آخر يشكؿ كفقن  أمدارية أك لجنة التطكير أك المجنة اإل
 لمييئات المحمية الفمسطينية(. ـ1997لسنة  1س كاألعضاء المنتخبيف )قانكف رقـ مف الرئي

ا في منطقة جغرافية محددة ضمف ىك نظاـ يتـ بمكجبو ممارسة الحكـ ذاتين  :يالحكـ المحم .3
الدكلة مف خالؿ مشاركة سكاف تمؾ المنطقة في إدارة شؤنيـ ضمف استقاللية يضمنيا 

 لمييئات المحمية الفمسطينية(. ـ1997لسنة  1)قانكف رقـ ية دستكر كقكانيف الدكلة األساس
 يتبع التي مسؤكلية الييئة المحمية إلييا تمتد التي الجغرافية الحدكد: البمدم المجمس نطاؽ .4

 .لمييئات المحمية الفمسطينية( ـ1997لسنة  1)قانكف رقـ  البمدم ليا المجمس
، يا تظافر الجيكد المحمية الذاتيةمف خاللمجمكعة العمميات التي يمكف  :التنمية المحمية .5

كالثقافية كالحضارية  كاالجتماعية االقتصاديةكالجيكد الحككمية لتحسيف نكعية الحياة 
دماجيا في منظكمة التنمية القكمية بأكمميا لكي تشارؾ مشاركة فعالة ا  لممجتمعات المحمية ك 
 (.13، صـ2001القكمي)عبد الحميد، لفي التقدـ عمى المستك 

إلدارة  الالزمة اإلجراءات تنظيـ مف القانكف أحكاـ مع يتعارض ال بما ىك :المالي النظاـ .6
الدفاتر  كمسؾ كالصرؼ القبض ككيفية صندكؽ عمى المحمية كالمحافظة الييئة صندكؽ

المتعمقة  األمكر مف ذلؾ كغير الختامي كالحساب السنكية المكازنة ككضع الحسابات كقيد
الييئات  بشأف ،ـ1997 لسنة (1 ) رقـ قانكف مف 33 المادة(لكزيرا يصدره مالي بنظاـ
 الفمسطينية(. المحمية

ىك عمؿ ذىني يتـ بمكجبو استقراء الماضي كدراسة الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ  التخطيط: .7
 (.59، صـ2003خركف،آقؿ التكاليؼ )الفرا ، ك ألمكصكؿ الى اليدؼ بأفضؿ النتائج ك 

مدة قانكنينا مف قبؿ السمطة صاحبة االختصاص كتتضمف خطة سنكية معت: المكازنة .8
مجمكعة مف البرامج المتعمقة بعدد مف البرامج أك النشاطات أك المشاريع التي يفترض 
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نجازىا خالؿ فترة محددة باالستناد إلى مجمكعة مف التقديرات المحسكبة مالينا لمختمؼ إ
 (.83ص، ـ1998 اإليرادات كالنفقات المتعمقة بذلؾ )حجازم،

 التي الخدمات المستمرة مف عمييا الحصكؿ يمكف التي اإليرادات ىي اإليرادات التشغيمية: .9
 كغيرىا كاألسكاؽ الصحي كالنفايات كااليجارات كالصرؼ كإيرادات المياه البمديات تقدميا
ت، دارة العامة لممكازنالإلنفاؽ )اإل تمبية حاجاتيا في مباشر بشكؿ البمدية عمييا تعتمد كالتي

 .(ـ2016
الخدمات بيدؼ الربح  لتقديـ تيدؼ التي األقساـ إيرادات ىي:الربحية الخدمات إيرادات .11

 (.ـ2016 دارة العامة لممكازنات،)اإل
 السمطة في مكازنة المالية المخصصات مف إيرادات ىي:)اإلنمائية( التطكيرية اإليرادات .11

كازنة الجارية أك العادية إف أم فائض المالييئة  خزينة مف مالية كمخصصات المركزية،
 .(ـ2016دارة العامة لممكازنات،)اإل المحمية كالتبرعات دكلية، كمساعدات ، كمنحتكجد

ىي تعبير كمي لمبرامج االستثمارية :))االستثمارية أك التطكيرية المكازنة الرأسمالية .12
ا كيتخذكنيا ىدفن بالمؤسسة لفترة مستقبمية طكيمة األجؿ يكافؽ عمييا كيرتبط بيا المسئكلكف 

 (.211، صـ2002،رنك ك كأساسنا لمرقابة كصكالن ألفضؿ استثمار لممكارد المتاحة )الفضؿ، 
 معينة خدمة متؤد التي األقساـ تخص كنفقاتيا يراداتياإتككف  التي ىي :الربحية المكازنة .13

 أف كبما سكاؽ،األ ،خدمة المياه، المسمخ مثؿ األرباح مف معيف مستكل تحقيؽ تيدؼ
دارة اإل (الربحية بالمكازنة تسميتيا تـ معيف مستكل ربح تحقيؽ ك نفقاتيا تيدؼأراداتيا إي

 (.ـ2016، العامة لممكازنات
عمى كافة بنكد اإلنفاؽ كبنكد اإليرادات العادية  مىي المكازنة التي تحتك  :التشغيمية لمكازنةا .14

اتب كنفقات المياه مثؿ مخصصات الرك  االستيالكيةكالمتكررة كالتي تتميز بطبيعتيا 
كغير ذلؾ كىي المصاريؼ كاإليرادات التي تتعمؽ بفترة مالية عادة  كاالتصاالتكالكيرباء 

يراديو قصيرة األجؿ دارة )اإل تقدر بنسبة أم أنيا تككف متعمقة بمشاريع كبرامج إنفاقيو كا 
 .(ـ2016 العامة لممكازنات،
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 المبحث الثاني
 الدراسات السابقة 

 ات السابقةالدراس 1.2.1
 الدراسات العربية أواًل:

دارة المحمية بمنطقة عسير في المممكة اإل م"تقيي :بعنوان( م2015دراسة )مسفر, .1
 مانة والبمديات".العربية السعودية األ

دارة المحمية في المممكة العربية إلى إلقاء الضكء عمى أداء كتقييـ اإل الدراسةىدفت 
تي تقدميا البمدية كفقنا لمصادر التمكيؿ كالقكانيف التي السعكدية كذلؾ في ضكء الخدمات ال

عمى استبانة كزعت  الدراسة تتحكميا كفي ظؿ الصعكبات كالمشاكؿ التي تكاجييا، كقد اعتمد
                                             فردنا مف مكظفي البمديات بمنطقة عسير.  124عمى مجتمع الدراسة المككف 

النتائج: أف البمديات تعاني مف عدـ استقالؿ باالختصاصات أم يكجد  ككانت أىـ
تداخؿ بالمياـ، كأنيا بحاجة إلى عدد كافي مف المينييف المختصيف باإلدارة كالتخطيط، كتحتاج 
ا إلى تكفير المخصصات  إلى ىيكؿ تنظيمي لمبمديات، كتحتاج لبرامج تدريبية، كتحتاج أيضن

                                                                                التزاماتيا.  كاالعانات لقياـ البمدية ب

ككانت أىـ التكصيات: زيادة المكارد المالية الذاتية لمبمدية، منح صالحيات لمبمدية لمقياـ 
تعميـ ال مذك بمياميا، زيادة االستثمارات كاالتجاه نحك الخصخصة، اختيار رؤساء البمديات 

                                                                                 العالي كالخبرة.     

العالقات الدولية لبمديات محافظات غزة الكبرى  ر"دو بعنوان:  (م2015الفرا, دراسة ) .2
 في حشد التمويل لمشاريع البمديات".     
عالقات الدكلية لمبمديات الكبرل بمحافظات غزة ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دكر ال

في حشد التمكيؿ لمشاريع ىذه البمديات، كبحث السبؿ الكفيمة بتفعيؿ ىذا الدكر كي تتمكف ىذه 
عمى استبانة  الدراسة تأكمؿ كجو. كقد اعتمد ىالبمديات في تنفيذ المشاريع المنكطة بيا عم

ؼ العالقات الدكلية في بمديات محافظات كزعت عمى مجتمع البحث المككف مف مزاكلي كظائ
خبراء في مجاؿ  8فردنا باإلضافة إلى  40غزة الكبرل الخمسة حيث بمغت عينة الدراسة 

                   . العالقات الدكلية



 

 01

 

ككانت أىـ النتائج: أف لممشاركة كالشراكة الفعالة دكر في نجاح حشد التمكيؿ لمشاريع 
لتكاصؿ لو دكر في حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات، كأف تدريب البمديات، كأف االتصاؿ كا

العامميف كتشجيعيـ كاالبداع الميني كالتحسيف المستمر لو دكر في حشد كنجاح تمكيؿ مشاريع 
 .                البمديات

ككانت أىـ التكصيات: ضركرة قياـ إدارة البمديات في محافظات غزة بتعزيز ثقافة 
البمدية  يكة، االىتماـ بالكادر البشرم مف خالؿ التدريب المستمر، ضركرة سعالمشاركة كالشرا

 يلتككيف شبكة عالقات مستدامة مع مختمؼ الجيات المانحة، ضركرة تبني كزارة الحكـ المحم
          .               العالـ الخارجي كحث البمديات عمى االىتماـ بالعالقات الدكلية بشكؿ أكبر ىسياسة االنفتاح عم

دور الموازنات في التخطيط  لتفعي ":بعنوان (م2014دراسة )الوشاح وآخرون, .3
 .  "دراسة ميدانية :نفاق العام في بمديات محافظة البمقاءوالرقابة وترشيد اإل 

ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز أىمية دكر المكازنات في التخطيط كالرقابة كترشيد النفقات 
بمديات محافظة البمقاء، كتحسيف قدرتيا عمى تنفيذ  ىردف عمفي مجالس البمدية في األ
، كرفع مستكل الرضا لدل ينتاجية لخدمة أفراد المجتمع المحمالمشركعات الخدمية كاإل

المكاطنيف عف الخدمات المقدمة مف قبميا كبالتالي تخفيؼ العبء عف الدكلة كمكازنتيا العامة. 
فردنا مف  120عينة مجتمع الدراسة المككف مف  ىعم استبانة كزعت ىعم ت الدراسةكقد اعتمد

 العامميف في ىذه البمديات.  

نفاؽ ككانت أىـ النتائج: كجكد اىتماـ بأىمية المكازنة في التخطيط كالرقابة كترشيد اإل
سس العممية بالمكازنات بنسبة متكسطة، العامميف في البمديات بمستكل متكسط، إتباع األلدل 

في ترشيد اإلنفاؽ بنسبة متكسطة، كبالتالي فإف نتائج الدراسة تبيف بأف البمديات  إسياـ المكازنات
    ليس مف أكلكياتيا األخذ بعيف االعتبار ضبط كترشيد النفقات رغـ محدكدية المكارد المتاحة.

دراؾ  يككانت أىـ التكصيات: استخداـ األسس العممية في إعداد المكازنة كزيادة الكع كا 
المكازنات كدكرىا في استغالؿ المكارد بالشكؿ الكؼء، ضركرة عقد دكرات  ىميةبأالعامميف 

تدريبية متخصصة في مجاؿ المكازنات كالتخطيط، ضركرة مشاركة كافة المستكيات اإلدارية في 
  .إعداد كتنفيذ المكازنات
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الموازنات التخطيطية في قياس وزيادة كفاءة  ر"دو  :بعنوان( م2014, عميدراسة ) .4
 اليمن". –داء المالي في المنظمات الخيرية األ

ىدفت الدراسة إلى معرفة الكاقع العممي لممكازنات التخطيطية في المنظمات الخيرية في 
اليمف، باإلضافة إلى تحديد أىـ المشكالت التي تكاجييا كخاصة في جانب تنمية المكارد 

األمثؿ  لالستغالؿالتخطيطية كأداة  المالية، كما تيدؼ إلى التعرؼ عمى الدكر الفعمي لممكازنات
لممكارد المتاحة كتقكية نظاـ الرقابة في المنظمات الخيرية. كقد تـ تصميـ استبانة كتكزيعيا عمى 

                                                                                               فردنا.   250مجتمع الدراسة المككف مف 

إلى  مككانت أىـ النتائج: أف تطبيؽ المكازنات التخطيطية في المنظمات الخيرية يؤد 
داء كالتخطيط المالي كالرقابة المالية فييا، أف ضعؼ تنمية المكارد المالية لممنظمات فعالية األ
 في تنفيذ المكازنات التخطيطية. مشكالتإلى  مالخيرية يؤد

 ابتكاردة مكارد المنظمات الخيرية مف خالؿ ككانت أىـ التكصيات: العمؿ عمى زيا
كسائؿ كطرؽ جديدة، العمؿ عمى زيادة الدعـ المالي كالعيني الحككمي لممنظمات الخيرية ضمف 

مؤىؿ  ىمكازنة الدكلة السنكية، إعداد تخصص دراسي في الجامعات يناؿ بمكجبو الدارس عم
 دارة المجتمع المدني. إفي 

 

"معوقات تطبيق الخطط االستراتيجية في بمديات  :انبعنو  (م2013, صباحدراسة ) .5
      دارات التنفيذية فييا". دارة العميا واإلمن وجية نظر اإل –قطاع غزة 

معكقات تطبيؽ الخطط االستراتيجية في البمديات  ىىدفت الدراسة إلى التعرؼ عم
 ىعم الدراسة تكقد اعتمد دارات التنفيذية.دارة العميا كاإلالكبرل في قطاع غزة مف كجية نظر اإل

دارة العميا فردنا مف العامميف في اإل 580استبانة كزعت عمى عينة مجتمع الدراسة المككف مف 
                            كالمدراء العامكف كالمدراء كنكاب المدراء كرؤساء األقساـ كالشعب في البمديات الكبرل .  

لإلدارة العميا كلإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى كجكد ككانت أىـ النتائج: أنو يكجد تأثير 
 التمكيؿ كأليات التطبيؽ كالتنفيذ عمى الخطط االستراتيجية في بمديات قطاع غزة.   

دارية المختمفة في عممية كضع ككانت أىـ التكصيات: ضركرة مشاركة المستكيات اإل
تطبيؽ الخطط االستراتيجية كتشجيع دارة العميا لعممية الخطط االستراتيجية، ضركرة دعـ اإل

                       دارم كالكادر البشرم في البمديات.  العامميف عمى ذلؾ، ضركرة تطكير كفاءة الجياز اإل
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يع المشار  ىنفاق عم"العوامل المؤثرة في اإل  :( بعنوانم2013, فريا أبودراسة ) .6
 عمى بمدية بيت الىيا".  دراسة حالة عممية :التطويرية في بمديات قطاع غزة

ىدفت الدراسة إلى معرفة األسباب الرئيسية التي تعيؽ تنفيذ المشاريع التطكيرية في 
بمديات قطاع غزة، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ تأثير مصادر التمكيؿ المختمفة عمى تنفيذ المشاريع 

ينة الدراسة بمدية استخداـ المنيج الكصفي التحميمي عمى ع ىعم الدراسة تكقد اعتمد ،التطكيرية
  . بيت الىيا كحالة عممية

جنبي اعتمادنا كبيرنا في تمكيؿ ككانت أىـ النتائج: أف البمدية تعتمد عمى التمكيؿ األ
 يمني، أف التمكيؿ المحممشاريعيا كنفقاتيا، أف المشاريع التطكيرية تزيد مف حالة االستقرار األ

  .لتغطية المصاريؼ التشغيمية لمبمدية يال يكف

ككانت أىـ التكصيات: ضركرة العمؿ الجاد لمتخمص مف القيكد اإلسرائيمية بقياـ دكلة 
جنبية مف خالؿ خطة تنمكية شاممة، ضركرة فمسطينية، ضركرة التحكـ بتكجيو المساعدات األ

البحث عف المشاريع التنمكية التي ال يستطيع الجانب االسرائيمي التحكـ بيا، ضركرة أف تقـك 
 قؿ.األ ىتسعير الخدمات المقدمة لممكاطنيف بسعر التكمفة عمالبمدية ب

 

" دور الموازنات التخطيطية في الرقابة عمى :بعنوان (م2010 يدي,دراسة )الم .7
 السودان." -األداء المالي لمؤسسات المجتمع المدني 

ىدفت الدراسة إلى المساىمة في معالجة النقص كممئ الفراغ في مكضكع استخداـ 
الدكؿ كأداة تخطيط في مؤسسات المجتمع المدني في السكداف باعتبارىا إحدل  المكازنات
 النامية.

ككانت أىـ النتائج: أف اعتماد ىذه المؤسسات في تمكيؿ مؤسساتيا عمى المنح كاليبات 
كالتبرعات مف دكؿ كمؤسسات محمية أك أجنبية، كأف معظـ مؤسسات المجتمع المدني بالسكداف 

رشادات تحكـ تقكـ بإعداد خطط ط ا بإعداد مكازنة سنكينا كفؽ لجاف كا  كيمة األجؿ، كتقكـ أيضن
 ذلؾ مف خالؿ القائميف عمى إعداد المكازنات التخطيطية.        

 يؤدمككانت أىـ التكصيات: إتباع المدخؿ السميـ في إعداد المكازنات التخطيطية ألنو 
حرافات الخاصة ببنكد التكاليؼ إلى كجكد ميزانيات متناسقة، ضركرة قياس كتحميؿ االن

يرادات كالتدفقات النقدية، ضركرة كجكد قسـ مختص بالمكازنات التخطيطية في كؿ مؤسسات كاإل
         ضؿ المستكيات العممية كالعممية. المجتمع المدني مؤىؿ بأف
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"تقييم نظام الموازنة التخطيطية في  :بعنوان (م2010 دراسة )جودة وأبو سردانة, .8
 عمان الكبرى )دراسة ميدانية(".أمانة 

كلتحقيؽ  ،ىدفت الدراسة إلى تقييـ نظاـ المكازنة التخطيطية في أمانة عماف الكبرل
حيث كزعت االستبانة عمى األفراد  ،أىداؼ الدراسة صممت استبانة متعمقة بالمكازنة التخطيطية

 فردنا. 33 الذيف ليـ عالقة بإعداد المكازنة في أمانة عماف الكبرل المككنة مف

تفعيؿ كظيفة التخطيط كالرقابة كتقييـ األداء كاتخاذ القرارات  ـعدالدراسة: كبينت 
عدـ تكافر  ،اإلدارية كالتنسيؽ كاالتصاؿ كمشاركة كافة المستكيات اإلدارية في إنجاح المكازنة

المكازنة، كأف بأىمية  يالتعاكف بيف األفراد المعنييف بإعداد المكازنة، كعدـ تكافر اإلدراؾ كالكع
لجنة المكازنة غير مؤىمة بشكؿ كاٍؼ إلعداد مكازنة فعالة كشاممة، كما أف نظاـ المعمكمات 

، كأنو ال يتـ استخداـ األساليب العممية الحديثة ياالمستخدـ ال يسيؿ عممية إعداد المكازنة كتطبيق
كعدـ مشاركة مستكيات  فر الكفاءات العممية،افي التنبؤ كالتحميؿ في مجاؿ المكازنة، كعدـ تك 

عناية  ىفر الحكافز المعنكية كالمادية، كأنو ال تعطااإلدارة المختمفة في إعداد المكازنة، كعدـ تك 
 كافية لألفكار التي تقدميا المستكيات اإلدارية المختمفة في إعداد المكازنة.

إلى تفعيؿ  مكأكصت الدراسة: بتفعيؿ دكر المكازنة في أمانة عماف الكبرل ألف ذلؾ يؤد
كؿ مف كظائؼ التخطيط كالتنسيؽ كاالتصاؿ كالرقابة كتقييـ األداء كاتخاذ القرارات اإلدارية 

العمؿ عمى تأىيؿ لجنة المكازنة بشكؿ جيد،   ،المستكيات اإلدارية ألىمية المكازنة يكزيادة كع
ر الحكافز المعنكية كالعمؿ الجاد عمى مشاركة مستكيات اإلدارة المختمفة في إعداد المكازنة كتكفي

كالمادية لممستكيات اإلدارية المختمفة كالعمؿ عمى تكفير نظاـ لممعمكمات يسيؿ عممية إعداد 
كتطبيؽ المكازنة كالعمؿ عمى تطبيؽ المكازنة عند التنفيذ بشكؿ كامؿ، كالعمؿ عمى زيادة اإلدراؾ 

 بأىمية المكازنة. يكالكع

استغالل الموارد المالية لدى المجالس  " تخطيط:( بعنوانم2008 ,)الخاروف دراسة .9
 البمدية في الضفة الغربية في ضوء التغيرات عمى الساحة الفمسطينية".

بالضفة  البمدياتبياف كاقع تخطيط استغالؿ المكارد المالية لدل  إلى الدراسة ىدفت
 المالي التخطيط الغربية في ضكء التغيرات عمى الساحة الفمسطينية كذلؾ مف خالؿ بياف أىمية

 كالتشريعات كالقكانيف كأىميتيا فمسطيف في البمديات كبياف تاريخ ،البمدياتفي  كأىدافو كأدكاتو
 بناءن  النفقات تخطيط ككيفية فييا المالية المكارد عمى مصادر كالتعرؼ ،البمدياتعمؿ  تحكـ التي

عمى  الدراسةتمدت كقد اع ،تجاكزىا كالتغمب عمييا ككيفية المعكقات كالصعكبات كبياف عمييا،
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فردنا مف المدراء المالييف كالمحاسبيف  35استبانة كزعت عمى عينة مجتمع الدراسة المككف مف 
) نابمس، جنيف، قمقيمية، أريحا، راـ اهلل،  كالمسئكليف عف التخطيط في بمديات الضفة الغربية

 البيرة، الخميؿ، بيت لحـ(.

عمى  التأثير ثـ التركيز كمف عدـ نحك ويتجالبمديات ككانت أىـ النتائج: أف تنظيـ 
  لسنة 1الفمسطينية رقـ  المحمية الييئات قانكف كأف المالي، كبالتالي الفمسطيني السياسي النظاـ
تعتمد  ال البمديات أف إلى الدارسة تكصمت كما ،تكعمؿ البمديا تنظيـ مع ال يتناسب ـ1997
عمى  كبيرنا ااعتمادن  يعتمد فمسطيف في يحمالم الحكـ قطاع إف بؿ نشاطيا، لتمكيؿ ذاتيا عمى

 قيمتو  ما يالمحم الحكـ عمى اإلنفاؽ مجمكع يشكؿ حيث المالية، الناحية مف المركزية السمطة
مف  ا ا كبيرن عف أف جزءن   فضالن  ىذا غزة، كقطاع الغربية الضفة في العامة النفقات مف 50%

  .حةالمان الدكؿ مساىمات مف تغطيتو يتـ بقية النفقات

 التقديرات بحساب البمدية في المالي التخطيط يرتبط أف ضركرة ككانت أىـ التكصيات:
 نشاطيا، تمكيؿ في نفسيا عمى البمديات كاعتماد المحددة، األىداؼ إلى الالزمة لمكصكؿ المالية

 تحقيؽ إلى لمكصكؿ كاألكفأ األنجح الكسائؿ باختيار المالي التخطيط يرتبط كضركرة أف
 االقتصادية التنمية عممية بيف الربط تحقيؽ إلى البمدية في التخطيط أف يسعى كالبد ،األىداؼ
 قبؿ كضعيا يتـ المالي التخطيط ألعماؿ كاضحة استراتيجية كجكد االجتماعية، كضركرة كالتنمية
 .المالية السنة بداية

"مدى فعالية الموازنات كأداة  :بعنوان (م2007 )درغام والشيخ عيد, دراسة .10
 متخطيط والرقابة في بمديات قطاع غزة".ل

 بمديات في كالرقابة لمتخطيط كأداة المكازنات استخداـ استعراض إلى ىدفت الدراسة
 فاعمية كتقكيـ ناحية، مف المجاؿ ىذا في المحاسبية األدبيات إلى استنادان  في فمسطيف قطاع غزة
 كقد اعتمدت الدراسة ثانية، ناحية فم االستخداـ ليذا المقكمات الالزمة كمدل تكافر استخداميا

 خمسة كعددىا قطاع غزة بمديات جميع مف المككف الدراسة مجتمع عمى كزعت استبانة عمى
 فردنا.  71بمدية كذلؾ بتكزيع االستبانة عمى  كعشركف

كأداة  المكازنات الستخداـ الالزمة األساسية المقكمات معظـ تكفر كبينت الدراسة:
اإلدارية(،  المستكيات )مشاركة الثالث المجاؿ عدا فيما غزة قطاع بمديات يف كالرقابة لمتخطيط
اإلدارم  الييكؿ العممي، المستكل العميا، اإلدارة )إدراؾ المقترحة المقكمات معظـ فإف كبالتالي
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كالتي  العممي، الكاقع في فعالن  كمكجكدة حقيقة ىي البحث أنمكذج في المستخدمة( األساليب تنكع
 .غزة قطاع بمديات في كالرقابة لمتخطيط كأداة المكازنات الستخداـ تحتية ةبني تمثؿ

 الدراية كمتخصصيف كلدييـ مؤىميف بمكظفيف االستعانة ضركرة كأكصت الدراسة:
 التقدـ مف االستفادة عمى كالعمؿ كتنفيذىا، المكازنات تطبيؽ مجاؿ في الكافية كالخبرة

 عمى العمؿ الحاسب اآللي، كضركرة كقدرات إمكانيات كاستغالؿ المعمكمات كثكرة التكنكلكجي
حصائية مالية بيانات قاعدة تكفير عممية التخطيط كالتنسيؽ  في تساعد حيث البمديات في كا 

قساـ كفي كافة المستكيات كالرقابة كتقدير المكازنات بشكؿ ناجح مع ضركرة مشاركة جميع األ
رات تدريبية متخصصة في مجاؿ المكازنات اإلدارية في إعداد المكازنات، كضركرة عقد دك 

 لممسؤكليف كأصحاب القرار في البمديات.

" تحميل الموازنة التطويرية لمييئات :( بعنوانم2007 دراسة )أبو العجين, .11
 المحمية الكبرى في قطاع غزة ".

الكبرل في قطاع غزة في الفترة  البمدياتىدفت الدراسة إلى تحميؿ المكازنة التطكيرية في 
الكبرل في قطاع  البمدياتنفاقية لكؿ مف (. كييدؼ ذلؾ إلى بياف البرامج اإلـ2005-ـ2001)

نفاؽ تطكيرم مكجو نحك إغزة سكاء كاف إنفاؽ تطكيرم مكجو نحك المشاريع الخدمية أك كاف 
باالعتماد عمى مصادرىا الذاتية في  البمدياتنتاجية كالتي تيدؼ إلى مساعدة المشاريع اإل
لؾ بعد أف تدر تمؾ المشاريع دخالن لميزانيتيا كىذا يقمؿ اعتمادىا عمى القركض التمكيؿ كذ

 ت الدراسةاعتمد كقد ،البمدياتكالتمكيؿ الخارجي باإلضافة إلى بياف المصادر التمكيمية ليذه 
قطاع  البمديات الكبرل الخمسة في مف المككف البحث مجتمع عمى التحميؿ الكصفي منيج عمى
  غزة

مف عجز مالي كبير في  يقيد الدراسة تعان البمدياتالنتائج: أف كافة  ككانت أىـ
 اعتماد(، ـ2005 -ـ2001نتاجية في الفترة )ميزانيتيا، ككجكد تركيز كاضح عمى المشاريع اإل

ا مقارنة بنسبة التمكيؿ نفاقيا التطكيرم  بنسبة كبيرة جدن إعمى الدعـ الخارجي في تمكيؿ  البمديات
 .الذاتي

، تحسيف قدرة البمدياتىـ التكصيات: تشجيع إقامة المشاريع اإلنتاجية في ككانت أ
 بمدياتالمتجاكرة كالتكقؼ عف استحداث  البمدياتعمى تحصيؿ إيراداتيا محاكلة دمج  البمديات

الخارجية،  كالبمدياتفي قطاع غزة  البمدياتجديدة، ضركرة تكطيد كتعزيز العالقات بيف 
 ريبية .كضركرة عقد الدكرات التد



 

 06

 

 بمديات في وتنفيذىا الموازنات إعداد مشاكل" ( بعنوانم2006 )زعرب, دراسة .12
  ."ميدانية دراسة : قطاع غزة
 عند البمديات في قطاع غزة بفمسطيف تكاجو التي المشكالت أىـ الدراسة إلى بياف ىدفت

 عف شاكؿ ناتجةخاصة بإعداد المكازنة أك م فنية مشكالت كانت سكاء المكازنات كتنفيذىا إعداد
 المتعمقة المشكالت إلى باإلضافة الميارات كعدـ تكفر المكازنات بأىمية كالكعي الخبرة نقص
 بالنكاحي السمككية . المتعمقة تمؾ أك المكازنات بتقدير

بأىمية  الكعي نقص: ىي مشكالت عدة تكاجو البمدياتأف  ككانت أىـ النتائج:
 عدـ قناعة باألداء، المرتبطة الحكافز غياب يارات،الم تكفر كعدـ الخبرة نقص المكازنات،

  .بالمكازنات العميا اإلدارات بعض
اإلدارات،  لكافة خالؿ الندكات مف المكازنات بأىمية يالكع نشر :ككانت أىـ التكصيات

 كالتخطيط، كالتقدير في التنبؤ العممية األساليب أفضؿ استخداـ عمى المكازنة لجنة تدريب
 .المكازنات إعداد عند اإلدارية المستكيات كافة مشاركة محاكلة

 أداء وتقييم ورقابة تخطيط في الموازنات دور" :بعنوان (م 2004)الزعبي, دراسة .13
 في األردن". البمدية المجالس
 أداء كتقييـ كرقابة في تخطيط المكازنة كدكر كاقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 بمدية. ثالثة كثمانكف شممت عشكائية عينة عمى الدراسة يتأجر  كقد األردف، في البمدية المجالس

 يكاد عمييا كالرقابة البمدية نشاطات تخطيط في المكازنة دكر أف ككانت أىـ النتائج:
 كما ،البمدية المجالس كفاءة كرفع تحسيف في دكر لممكازنة يكجد ال أنو كما يككف معدكمان،

 يكفؿ نحك عمى اإلنفاؽ ترشيد عمى قادرة غير ردفاأل في البمدية أف المجالس النتائج، أظيرت
 المجالس لدل المتاحة المكارد استغالؿ في قصكر كبالتالي يكجد المكازنة، أىداؼ تحقيؽ معيا

 البمدية.

 أداة إال ىي ما المكازنة بأف المختمفة اإلدارية المستكيات ككانت أىـ التكصيات: إقناع
 .التخطيطية بمياميا في القياـ كمساعدتيا اإلدارة، لخدمة
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 األجنبية بالمغة ثانًيا: الدراسات

" إدارة مشروعات التنمية في :بعنوان , .Per Vagn Freytag et. Al)  2015) دراسة .1
 البمديات الدنماركية".

 

" The management of development projects in Danish municipalities".    

ىدفت الدراسة إلى بياف التغيرات المستمرة كالمتالحقة في عمؿ البمديات الدنماركية، 
سة عمى تحديد أىمية مشركعات التنمية المطبقة كالتي ستنفذ في البمديات حيث تركز الدرا

 الدنماركية.

دارة العامة لمشركعات التنمية في البمديات ككانت أىـ النتائج: أف مساىمات اإل
ال أنو إجراءات لتحقيؽ الكفاءة في البمديات الدنماركية بأىمية تطكير اإل يمحدكدة، يكجد كع

 دارة مشركعات التنمية في البمديات الدنماركية.إدة لتحسيف غير مطبؽ بصكرة جي

ككانت أىـ التكصيات: ضركرة اتباع نمكذج تجريبي إلدارة مشركعات التنمية في 
دارة الحكيمة لما ليا مف أثار القطاع العاـ، ضركرة تحسيف إدارة مشركعات التنمية مف خالؿ اإل

 قكمية أشمؿ كأعمؽ مف السياسة.
الدوافع االقتصادية  ربعنوان: "تأثي (Capalbo,E.,& Grossi, G,2014دراسة ) .2

 واالجتماعية عمى زعزعة االستقرار المالي في البمديات االيطالية".   
 "The impact of economic and social motives upon the destabilization of 

the financial stability in the Italian municipalities". 
                                                          

ىدفت الدراسة إلى بياف العكامؿ الخارجية المؤثرة عمى مالية البمديات المحمية االيطالية       
كخاصة في حاالت العسر المالي، حيث تبحث الدراسة العالقة بيف الخصائص االجتماعية 

االيطالية التي أعمنت عف زعزعة كعسر في كضعيا  قميمية كبيف البمدياتكاالقتصادية اإل
 المالي. 

ككانت أىـ النتائج: أف البمديات التي تتميز بخصائص اجتماعية كاقتصادية خاصة 
ا لزعزعة في االستقرار المالي.  كمتقاربة جغرافينا مع بعضيا البعض أقؿ تعرضن

ا مبكرنا لمتنبؤ بالكض  يع المالي المحمككانت أىـ التكصيات: ضركرة عمؿ نمكذجن
 لمبمديات االيطالية.

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Stentoft+Arlbj%C3%B8rn%2C+J
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Freytag%2C+P+V
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" فائدة التقارير المالية التخاذ القرارات :( بعنوان (Nogueira et. Al. 2013دراسة .3
 الداخمية في البمديات البرتغالية".

" The benefit of financial reports for the internal decision-making in 

the Portuguese municipalities".                                                                          

إعداد التقارير  لىدفت الدراسة إلى تحميؿ نظرة المستخدميف الداخمييف فيما يتعمؽ بجدك 
 دارة المحمية.المالية لمبمديات البرتغالية كذلؾ في سياؽ عممية صنع القرار في اإل

جكد فائدة عالية لصناع القرار في إعداد التقارير المالية ككانت أىـ النتائج: تشير إلى ك 
 في البمديات.

ككانت أىـ التكصيات: ضركرة أف تككف المعمكمات الخاصة بالتقارير تفصيمية كعمى 
درجة عالية مف الدقة كالمكثكقية، أف يتـ استخداـ أساس االستحقاؽ في إعداد التقارير المالية، 

المالية لمبمديات البرتغالية لتعزيز نمكذج االبالغ المالي لمالءمتيا في  كضركرة االلتزاـ بالتقارير
 صنع القرار الداخمي.                                     

قميمية واستراتيجية " سياسات التنمية اإل:بعنوان(Patrizia Messina, 2011) دراسة  .4
 )التجربة االيطالية(". يالمحم تكوين المجالس البمدية باعتبارىا شكاًل من أشكال الحكم

 "The regional development policies and the strategy of municipal 

councils' formation as a type of local government (the Italian   

experience)".                                                                                                    

ىدفت الدراسة إلى تكضيح المشاكؿ التي تحدث مف كجكد سياسات الدمج بيف البمديات 
إلى كجكد تغيرات في  مااليطالية مع بعضيا البعض لكجكد عكامؿ مشتركة بينيا، مما يؤد

لى مركنة في التبادؿ كاأل  الدمج. داء الكظيفي لتمؾ البمديات نتيجةاليياكؿ التنظيمية لمبمديات كا 

التخطيط كاالبتكار مف  ىككانت أىـ النتائج: أف سياسة الدمج بيف البمديات تشجع عم
 أكمؿ كجو . ىأجؿ القياـ بمياميا بالشكؿ الجيد كالمناسب لخدمة المكاطف عم

ككانت أىـ التكصيات: ضركرة تظافر جيكد البمديات المندمجة مع بعضيا البعض 
 ع عميو .إلعطاء قيمة كأىمية لالندماج يشج
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" أثر السياسية المالية العامة عمى  :بعنوان (Mbedzi, Gondo, 2010)دراسة  .5
 دارة في بمديات اثيوبيا".اإل

"The impact of the overall financial policy on management in the 

municipalities of Ethiopia". 

يرادات كالنفقات في كفعالية اإلىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة عمى تقيـ 
 بمديات اثيكبيا.

دارة لمنفقات باإلضافة إككانت أىـ النتائج: عدـ كجكد فعالية في تحصيؿ النفقات كسكء 
 دافعيلدل  يإلى سكء التخطيط، ضعؼ المكارد البشرية الجيدة كالمناسبة كالماىرة، نقص الكع

 الرسـك كالضرائب.

يجاد مصادر متنكعة كمتعددة لذلؾ، ضركرة تفع :ككانت أىـ التكصيات يؿ اإليرادات كا 
،  يضركرة تفعيؿ كسائؿ التخطيط المناسبة، ضركرة نشر الكع لدل دافعي الضرائب كالرسـك

نظمة المحاسبية المستخدمة لمكاكبة التطكر كلتكفير ضركرة تحسيف المكارد البشرية كتطكير األ
 . مف الدقة كالمكثكقية لمستك  ىبيانات عمى أعم

" كيفية التغمب عمى التكمفة في البمديات :( بعنوانZafra et. al ,2010دراسة ) .6
 الصغيرة االسبانية وذلك من خالل تحسين الوضع المالي أو تقميل جودة الخدمات العامة".
" How to overcome the cost in the small Spanish municipalities through 

the improvement of the financial situation or reducing the quality of 

public services".                                                                                                         

ىدفت الدراسة إلى تقيـ الفعالية مف حيث التكمفة في تقيـ الخدمات العامة المحمية كذلؾ 
نتاج مثؿ ىذه الخدمات، كقد أجريت الدراسة في اسبانيا عمى إكفرات الحجـ في مف خالؿ كجكد 

مف السمطات المحمية في اسبانيا كالتي  923البمديات الصغيرة. كقد تـ أخذ عينة مككنة مف 
 نسمة. 20000يككف عدد سكانيا أقؿ مف 

محمية الصغيرة في نتاجية لمسمطات الدارة المالية كالكفاءة اإلككانت أىـ النتائج: أف اإل
 اسبانيا ليست مترابطة مف حيث فعالية التكمفة كخاصة تكاليؼ الجكدة.

 عاليمستكل  ىككانت أىـ التكصيات: ضركرة زيادة العائدات مف أجؿ الحصكؿ عم
 مف الجكدة لمسمطات المحمية االسبانية.
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 ىورة عمأثر التخطيط والرقابة المتط ":( بعنوانWijewardena et. al, 2004) دراسة .7
 أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في سيريالنكا".

" The impact of advanced planning and control on the performance of 

small and medium-sized enterprises in Sri Lanka ".                                   

            

تخطيط كالرقابة مف خالؿ المكازنات التقديرية عمى أداء ىدفت الدراسة إلى تقكيـ تأثير ال
( شركة تـ 168الشركات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ في سيرالنكا، حيث بمغت عينة الدراسة )

تقسيميا لثالثة أقساـ كالتالي: شركات تطبؽ نظاـ المكازنات بشكؿ مفصؿ، شركات تطبؽ نظاـ 
 المكازنات.  المكازنات بشكؿ بسيط،  شركات ال تطبؽ نظاـ

أف ىناؾ عالقة طردية بيف تطبيؽ المكازنات كحجـ المبيعات كذلؾ ّكبًت أُن الٌتبئج: 
بزيادة المبيعات في الشركات التي تطبؽ المكازنات بشكؿ مفصؿ كنسب عادية عند الشركات 

 .التي ال تطبؽ نظاـ المكازنات
ت لما لو مف أثر ككانت أىـ التكصيات: ضركرة تطبيؽ المكازنات في كافة المنشآ

 المركز المالي ليا. ىإيجابي عم

 موازنات الييئات المحمية في كرواتيا ". ":بعنوان( Katarina &Anto.2001دراسة ) .8
 

" The budgets of local bodies in Croatia ".                                                  
    

في كركاتيا كالمشاكؿ  البمدياتد المكازنات في عداإىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع 
 التي تكاجيا .

كمف أىـ ىذه  البمدياتككانت أىـ النتائج: أف ىناؾ العديد مف المشاكؿ التي تكاجيا 
، باإلضافة بمدية )566في كركاتيا كالتي يصؿ عددىا إلى ) البمدياتالمشاكؿ ىك كثرة أعداد 

، البمدياتية المسئكلة عف إعداد المكازنات في تمؾ إلى ضعؼ الكادر المالي مف القكل البشر 
، كغياب أم نكع مف الدعـ البمدياتكضعؼ النظاـ المحاسبي كنظاـ الرقابة الداخمية المطبؽ في 

 .البمدياتكتعزيز العالقات بيف 

المتجاكرة كعدـ استحداث ىيئات  البمدياتدمج  ىككانت أىـ التكصيات: العمؿ عم
، ضركرة تكطيد البمدياتكادر المالي مف القكل البشرية العمالية في محمية جديد، تدريب ال
عادة تقيـ مدالبمدياتالعالقات كالتكأمة بيف  فعالية ككفاءة نظاـ الرقابة الداخمية في  ل، كا 

 دارة المركزية لممكازنات.كذلؾ مف قبؿ اإل البمديات
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 التعميق عمى الدراسات السابقة وعالقتيا بالدراسة 1.2.2
مدراسات السابقة أىمية كبرل في تحديد مدل نجاح البحث العممي، إذ تكمف قيمة إف ل

أم دراسة في مدل استحضارىا لمدراسات التي تمت حكؿ مكضكعيا بشكؿ مباشر أك غير 
كيتضح مف خالؿ استعراضو لمجمؿ الدراسات العربية كاألجنبية السابقة  ،مباشر كاسترشادىا بيا

 ما يمي:

، ي ضكء ما حددتو لنفسيا مف مساراتت السابقة أىدافيا البحثية فلقد كضحت الدراسا
حيث أنيا تطرقت لمكضكع المكازنات كأداة تخطيط مالي الستغالؿ المكارد مف أكثر مف جانب: 

، كمنيا مف تطرؽ لمبمديات االستثماريةفمنيا مف تطرؽ لدراسة جانب النفقات في المكازنة 
أك رأسمالية، كمنيا مف تطرؽ  ةإيراديسكاء كانت  البمديات يرادات في مكازنةلدراسة جانب اإل

، كمنيا مف تطرؽ زة عند إعداد المكازنات كتنفيذىالمعرفة المشاكؿ التي تكاجو بمديات قطاع غ
إلدارة العميا في ، كمنيا مف تطرؽ لدكر السمطة كافي األردف لمبمدياتمارية لتحميؿ المكازنة االستث

مف تطرؽ لدكر مشاركة المستكيات المختمفة في إعداد المكازنات ، كمنيا تخطيط المكازنة
باإلضافة لدراسات تطرقت لمكقع المكازنات في الييكؿ التنظيمي لممؤسسات، كبالمجمؿ اتفقت 

كاإلدراؾ لدل اإلدارة العميا لدكر المكازنات كأداة  يكافة الدراسات عمى ضركرة تكفر الكع
كضركرة تكفر الييكؿ التنظيمي المالئـ لمتخطيط كالمكازنات،  تخطيط الستغالؿ المكارد المالية،

شراؾ كافة إكضركرة تكفر المستكيات العممية كالعممية لمعامميف بالتخطيط كالمكازنات، كضركرة 
دارية في التخطيط كالمكازنات، كضركرة تكفر النظاـ المحاسبي السميـ لكحدة المستكيات اإل

عند تخطيط  يإلى تكفر الحكافز كالمكافئات كالتدريب كنشر الكعالتخطيط كالمكازنات، باإلضافة 
عداد المكازنات باإلضافة إلى األخذ  السياسات العامة لمدكلة سكاء االقتصادية أك االجتماعية بكا 

المكازنات كذلؾ لتحقيؽ ىدؼ الدراسة في االستغالؿ الخطط ك أك أم متغيرات أخرل عند إعداد 
  بالبمديات.خاصة األمثؿ لممكارد المالية ال

 واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في 1.2.3
 تحديد مشكمة الدراسة كبياف أىميتيا. .1
 تحديد األدكار الكظيفية لمتخطيط كالمكازنات في المؤسسات المختمفة. .2
 اختيار منيج الدراسة كاألدكات األكثر مالءمة. .3
 بناء أداة الدراسة. .4
 تكصيات.تفسير النتائج كصياغة ال .5
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 وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في  1.2.4
جميع الدراسات السابقة بحثت في دكر المكازنات في الرقابة كالتنسيؽ كلـ تتطرؽ لدكر  .1

 .المكازنات كأداة الستغالؿ المكارد المالية االستغالؿ األمثؿ 
مديات قطاع غزة. حيث تكفر المعمكمات بشكؿ رئيس حكؿ كضع التخطيط كالمكازنات في ب .2

 يكجد نقصان في عدد البحكث كالدراسات التي تتعمؽ في ىذا المجاؿ.
لقاء الضكء عمى المشكالت التي تحد مف فعالية التخطيط كالمكازنات كأداة الستغالؿ إ .3

 المكارد المالية .
كارد تقدـ الدراسة تكصيات عممية مف شأنيا تفعيؿ دكر المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ الم .4

 قطاع غزة. بمديات المالية في
 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 التخطيط المالي والموازنات
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 المبحث األول
 أبعاد التخطيط المالي

 مقدمة 2.1.1
مف  العمميال يعد التخطيط بالعممية السيمة أك الجزافية بؿ ىك قائـ عمى األساس  

ة في يد اإلدارة العميا لمبمديات تسطيع الحاضر حيث إنو يعد أدا كدراسة الماضيخالؿ استقراء 
لى النجاح كاالستمرار في العمؿ، إتسعى إلييا مف أجؿ الكصكؿ  التيمف خاللو تحديد األىداؼ 

أك عمى مستكل  الفردمسكاء عمى المستكل  متطمباتلى إلذلؾ فإف عممية التخطيط تحتاج 
التعرؼ عمى  المبحثف خالؿ ىذا لنتحصؿ الفائدة المرجكة منو كسنحاكؿ م المتكفرةالمعمكمات 
كتقسيماتو كعمى مفيكـ التخطيط كالخدمات كالتعرؼ عمى مفيكـ التخطيط المالي  يالحكـ المحم

المالي باإلضافة إلى التعرؼ عمى التخطيط ىداؼ التخطيط أىمية ك أ ىدكاتو كالتعرؼ عمأك 
تخطيط المالي كأسس المالي في البمديات الفمسطينية في قطاع غزة كالتعرؼ عمى معكقات ال

 نجاح التخطيط المالي في البمديات الفمسطينية في قطاع غزة.

 والتقسيمات المحمية يالحكم المحم 2.1.2
 ىإل لأد منتيجة التغير كالتطكر التكنكلكجي السريع كثكرة االتصاالت كالمعمكمات، كالذ

مع الدكؿ األخرل التكسع في العالقات  ىزيادة حجـ تخصص الدكلة كتعددىا، باإلضافة إل
تقديـ الخدمات  ىعاتؽ الدكلة، فقد أصبحت الدكلة غير قادرة عم ىكازدياد المسؤكليات الممقاة عم

 .(4، صـ2005 )األعرج، ياكتحقيؽ الحاجات كمتطمبات كرفاه مجتمعات

تكزيع المياـ كالسمطات بيف الحككمة المركزية  ىكلقد أصبحت الحاجات الممحة إل
ة مف قبؿ السكاف، حيث أف ىذه العالقة ىي عالقة تكاممية تبادلية، تحدد فييا المنتخب كالبمديات

 صدارا  ف الحكـ ك أف شىي طريقة إدارة كليست حكـ، أل فالبمديةالصالحيات كالمسؤكليات، 
 (.15ص ،ـ2005 )عبد العاطي، مستكيات عميا أم تابعة إلدارة الدكلة ىلقرارات يككف عما

ية حديثة النشأة بؿ قديـ النشأة مع كؿ تطكر يصؿ إليو التطكر دارة المحمكال تعتبر اإل  
تنظيـ ىذه  ىحمؿ معو الكثير مف المشاكؿ كاليمكـ، فكانت الحاجة إل م، كالذينساناإل

الجماعات بمشاكميا كحاجاتيا، كذلؾ عف طريؽ إيجاد جماعات كتنظيمات صغيرة تدير تمؾ 
 لي كالخارجي، ككاف البد مف إيجاد جماعات أخر تحقيؽ الرفاه كاألمف الداخم ىالقرارات كتتكل

 تنظـ تمؾ الجماعات الصغيرة كتنظيماتيا، فتمؾ ىي السمطة المركزية.
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رغبة الدكلة في تكثيؽ التعاكف بيف الجيكد  ىدارة المحمية عمكتقكـ أيضان فمسفة اإل
ككف الباعث األكؿ كقد ي  في أداء الخدمات التي يفتقر إلييا الشعب، ،الحككمية كالجيكد الشعبية

 ىيحدك الدكلة إل مفي تكزيع الدكلة لمخدمات العامة بيف ىيئات مركزية كىيئات محمية، كالذ
 .(39ص ،ـ1993الزعبي، ) انيا إليوثقتيا بشعبيا كاطمئن لاالستجابة ليذا الباعث ىك مد

كزيع فكرة ت ىدارم لمدكلة، التي تقكـ عمدارة المحمية عف أسمكب التنظيـ اإلكتعبر اإل
لرسـ  ىالسمطات كالكاجبات بيف األجيزة المركزية كالمحمية، كذلؾ لغرض أف تتفرغ األكل

دارة المرافؽ القكمية في البالد كأف تتمكف األجيزة المحمية إ ىالسياسات العامة لمدكلة، إضافة إل
 .(11ص ،ـ1983 )الشيخمي، غراضيا المشركعةأفي تسيير مرافقيا بكفاءة كتحقيؽ 

متعميمات كالسياسات لدارينا تخضع فيو السمطات المحمية إدارة المحمية تنظيما إلكتعتبر ا
العامة الصادرة مف الحككمة المركزية كالمتعمقة بإدارة شؤكف منطقة جغرافية معينة كتككف جزءنا 

 .(193ص ،ـ2002 )محمد، دارم لمدكلةمف الييكؿ اإل

تنفيذية كالقضائية بيف أجيزة السمطة دارة المحمية ىي تكزيع السمطة التشريعية كالاإلك 
 .(37ص ،ـ1995 )المعاني، أبك فارس، المركزية في العاصمة كبيف حككمات األقاليـ

كلذا فاإلدارة المحمية تعتبر طريقة مف طرؽ اإلدارة كليست صكرة مف صكر الحكـ، كىي 
إدارة المرافؽ المحمية جزء مف السمطة التنفيذية، ال تشمؿ كؿ كظيفة الدكلة اإلدارية، بؿ تتناكؿ 

مـ كاإلدارة المحمية كفؽ التعريفات التي استقرت عمييا األ ،تاركة المرافؽ القكمية لمسمطة المركزية
 .(7ص ،ـ2005 عبد العاطي،)المتحدة كاالتحاد الدكلي لمسمطات المحمية كىي: 

ي الدكؿ تقسيـ جغرافي سياسي لدكلة مكحدة بسيطة، كدكف مستكل الكالية أك المقاطعة ف .1
 الفيدرالية.

 كجكد ىيئات منتخبة مف أىؿ الكحدة المحمية. .2
 .البمدياترقابة السمطة المركزية عمى ىذه  .3

كمف ىنا يجب النظر إلى العالقة المكجكدة بيف الحككمة المركزية كاإلدارة المحمية عمى          
 . أنيا عالقة تكاممية مع تحديد المياـ كالمسؤكليات لكؿ منيما

 .(4-3، ص ـ2005)األعرج،  :بعدة مراحؿ كىى كالتالي يتطكر الحكـ المحم كقد مر
يمكف القكؿ أف المدينة أك القرية ىي مف أكائؿ النظاـ في الدكلة، كحيث لـ يكف  :ىالمرحمة األول

في العالـ، كمف  يأكبر كحدات الحكـ المحم لىناؾ تجمعات إقميمية بؿ كانت ىذه المدف أك القر 
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المتناثرة كلـ يكف ليا اتصاؿ كاضح أك  لالعالـ تشكؿ مجمكعة مف المدف كالقر ىنا كانت مدف 
حياف يككف مصالح مشتركة أك تجمعات حكؿ مصمحة معينة مثؿ مياه أك محدد، ففي بعض األ

 أراضي زراعية.
 ليمكف تسميتيا بمرحمة قياـ الدكلة، كالتي كانت تضـ مجمكعة مف المدف كالقر  المرحمة الثانية:

نساني مف سياسي كحضارم كاقتصادم كبدأت ىنا تشكؿ ظركؼ التطكر المجتمع اإل في ظؿ
عرفت  يكالتقميمية ىذه التجمعات اإل ىكبالتركيز عم ةقميمية تضـ أكثر مف قرية كمدينإنظـ 

باألمف كالحماية كالحراسة  ىتمامياايدكر جؿ  لفيما بعد بالدكؿ، كىنا بدأ عصر الدكلة كالذ
ا قديـ الخدمات، كالتي يختمؼ درجة الخدمة كنكعيتيا بيف الدكؿ تبعن كتطكرت بعد ذلؾ لت

 تكفير الخدمات. ىالختالؼ التقدـ التكنكلكجي كتطكر احتياجات السكاف كقدرة الدكلة عم
 ءقميمي لبدالتعاكف الدكلي كاإل ىالتي أصبحت فييا الحاجة إل ىي المرحمة المرحمة الثالثة:
ثكرة االتصاالت كالمعمكمات كالتي أصبح  ىشجع عم ممر الذاألقميمية كالدكلية التشكالت اإل

نظمة المعمكماتية كالتكنكلكجية ككافة الكسائؿ فييا العالـ قرية صغيرة، ككاف نتيجة ذلؾ األ
 نكاة النظـ المحمية، كبذلؾ أصبح يعادؿ قرية صغيرة. ىكاالتصاالت التي أثرت عم

 مفيوم التخطيط والخدمات  2.1.3
ا كأسمكب عمؿ لحؿ لمبمدياتيط مكانة كبيرة يحتؿ التخط ، كذلؾ باعتباره منيجن

مشكالتيا، حيث يعتبر ركيزة أساسية مف ركائزىا في المجاالت المختمفة، أما التخطيط ذاتو 
ما ترغب فيو حسب  ىلكي تصؿ إل البمديةتسمكو  لفيعني: التطمع لممستقبؿ كمعرفة الطريؽ الذ

ر الصعكبات التي يمكف أف تنشأ كاالستعداد الفعمي لمجابيتيا ) دليؿ أىدافيا العامة كالقياـ بتقدي
 (.31، ص ـ2006رؤساء كأعضاء مجالس الييئات المحمية الفمسطينية، 

نساف في فالتخطيط بشكؿ عاـ ىك عمؿ ذىني مكضكعو الترتيبات التي يفكر فييا اإل
التي  التأكد عدـحالة ف يكاجو ظركؼ مستقبمية غير معركفة، كتقميؿ مف أجؿ أحاضره مف 

المصادفات كالخطر في تشكيؿ الحياة التي  عكامؿلى الحد مف إ باإلضافةتحيط بالمستقبؿ، 
المؤسسة  قياـ دارية تتضمفإنو عممية أ ى، كتنظر المؤسسات لمتخطيط عماإلنسافلييا إيتطمع 
السياسية ضكء العكامؿ ىداؼ مستقبمية لعمميا في ضكء المكارد المتاحة ليا كفي أبكضع 

كاالقتصادية كاالجتماعية السائدة في البيئة التي تتكاجد فييا كالتي يمكف أف تؤثر عمى ىذا 
، ـ2009عقؿ، ناسبة لتنفيذ األىداؼ المكضكعة ) األداء، كما تتضمف كضع خطة عمؿ م

 (.421ص
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يعتبر التخطيط مف أىـ كظائؼ اإلدارة في أم نشاط اقتصادم ألف نجاح النشاط أك ك 
 معمؿ كالذ لفي تحقيؽ أىدافو يعكد إلى مستكل التخطيط كاإلعداد الجيد كالمسبؽ ألفشمو 

يتضمف جمع البيانات كالمعمكمات كدراستيا كتحميميا، يمك ف المسؤكليف في اإلدارة مف رسـ 
  .سياساتيـ ك اختيار أفضؿ البدائؿ المطركحة عمييـ ك اتخاذ أفضؿ القرارات

عتمد عمى التفكير في المستقبؿ كالتكقع المبني عمى كيعرؼ التخطيط بأنو: أسمكب ي
 .(4، صـ2009) سكمر أكتاني،  تحميؿ الماضي كاستقراء المستقبؿ

دارة الناجحة في جميع كيعتبر التخطيط المالي مف الكظائؼ الرئيسية لمعرفة نجاح اإل
يح كبدكنو تحقيؽ الر  ىتحقيؽ الربح أك التي ال تيدؼ إل ىالمنشآت سكاء تمؾ التي تيدؼ إل

، كيخمؽ لأنيا ما أف تخرج مف مشكمة تقع في أخر  ىتتتخبط المنشآت بأىدافيا كمشاكميا كح
المستقبؿ مما يمكنيا مف تحديد مناطؽ المشاكؿ  ىدارة كيسمط أنظارىا إلاإل للد يالتخطيط الكع

المستقبؿ دراسة ظركؼ  ىكاتخاذ القرارات المناسبة لحميا في الكقت المناسب فالتخطيط يحتاج إل
 (.98ص ،ـ2001 كيقمؿ مف احتماالت حدكث المفاجئات ) المجمع العربي لممحاسبيف،

كالتخطيط المالي ىك عبارة عف مجمكعة مف الخطط الالزمة لمحصكؿ عمى المكارد 
 (. 143، ص ـ2007كاستخداماتيا خالؿ مدة محددة مف الزمف لتعظيـ الثركة ) العامرم، 

 (42ص ،ـ2000) اليادم،  :ب أف يمر بالمراحؿ التاليةفالتخطيط السميـ لمقرار يج

 المشكمة كتعريؼ دقائقيا. ىالتعرؼ عم 
 .تحديد كتنمية عدة حمكؿ بديمة لممشكمة 
 فضؿ.اختيار البديؿ األ 

 حسف األداء كمقدار التنظيـ كالتناسؽ ىيعتمد نجاح العمؿ التخطيطي بشكؿ مباشر عمك 
عضاء مجالس الييئات المحمية أدليؿ رؤساء ك ) أتي:دارية، كىذا يتطمب ما ية اإلفي العممي

  .(31، صـ2006الفمسطينية، 

 تحديد األىداؼ المطمكب تحقيقيا. .1
 كفاءة كخبرة عاليتيف. لىيكالن إدارينا منظمنا كيككف القائمكف عميو ذك  .2
تحديد كاضح لممياـ كاالختصاصات لجميع أنكاع قطاعات العمؿ كمستكياتو أم كضع  .3

 ط.مجمكعة مف الخط
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كيعبر عف التخطيط المالي بكسيمة المكازنة فيي تعبير كمي عف األىداؼ التي تحققيا         
تنفيذ كظائؼ كتنظيـ  ىدارة خالؿ الفترة المقبمة، فمف كظائؼ المجمس البمدم الرقابة عماإل

شراؼ كاتخاذ القرارات اإل ة، كنقطة البداية في ىذه الكظائؼ ىي تحديد ؤ دارية بطريقة كفكا 
)المجمع العربي لممحاسبي،  تحقيقيا ىإل ىىداؼ طكيمة األجؿ كقصيرة األجؿ التي يسعألا

 (.1ص ،ـ2001

تأميف االحتياجات المالية  ىإل ىف التخطيط المالي ييدؼ بالدرجة األكلكمف ذلؾ يتبيف أ        
ف السيادة فتبدأ بالتنبؤ بالمكارد المالية لمسنة القادمة، حيث يعتبر التخطيط المالي جزء م

نفاؽ العاـ ا لحجـ اإلا كمين كالسياسة المالية لمدكلة لمختمؼ قطاعات االقتصاد القكمي فيك تكيفن 
يرادات بغية تحقيؽ نفاؽ كمصادر ىذه اإلا ألكجو ىذا اإلا نكعين يرادات العامة ككذلؾ تكجين كاإل

الفرصة المتكافئة تاحة ا  لممجتمع ك  ىأىداؼ معينة في طميعتيا النيكض باالقتصاد كتحقيؽ الرق
 كالمتساكية لكافة المكاطنيف .

نظاـ المكازنات( فمكارد ) ىكمف نتائج عممية التخطيط المالي مجمكعة مف المكازنات تسم      
ا كامالن نسانية كالطبيعية كالفنية كالمالية يجب أف تستغؿ بأقصى كفاية كتكظؼ تكظيفن المجتمع اإل

 .البمديةتتبع ليا بصفة مستمرة عف طريؽ الحككمة التي 

فيجب االلتزاـ بالخطط المكضكعة مف قبؿ فريؽ العمؿ لتحقيؽ اليدؼ، فالتخطيط عمـ 
 مضركر شامؿ لكافة القطاعات كلكافة المتغيرات في مختمؼ المناطؽ الجغرافية، كالتنسيؽ أمر 

 .(21ص ،ـ2008 ،)الخاركؼ لعممية التخطيط حتى يضمف عدـ تعارض األىداؼ

تد التنسيؽ ليشمؿ اتجاىات عممية التخطيط خالؿ فترات زمنية متعاقبة،  كما يمكف أف يم
بحيث ال تتعارض خطة مع ما سبقيا أك مع ما يمييا فالخطط لمدكؿ عادة تككف سنكية أك خطط 
نصؼ سنكية، كيتـ في نياية فترة الخطة كضع الخطة الجديدة لتككف جاىزة لمعمؿ بيا حاؿ 

 .كذا يككف التخطيط مستمرناالية كىانتياء فترة الخطة الح

مف المالحظ عند كضع الخطة يجب تبميغ الجيات المعنية بشكؿ قانكني لتككف ممزمة 
تعيؽ تنفيذىا كأف الغاء أك تجاكز بعض المتغيرات  ميمةبتنفيذىا عند كجكد مبررات مكضكعية ك 

عندما يظير أف  إتاحة المجاؿ لتعديؿ الخطة ىا لمعممية التخطيطية، كىذا يقكد إلسيشكؿ عائقن 
ا في حالة حدكث أم طارئ في تغير  لمر الذكضع الخطة كاف غير سميـ األ يتعدل تصحيحن

أساسيا تكضع  ىالخطة، كحيث تحسب فييا جميع المكارد البشرية كالمادية كالمالية لمبمد كعم
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الخطة كالتي ىي عبارة عف ألية إلحداث نقمة حضارية اجتماعية كاقتصادية مف كضع معيف 
 .(23-21ـ، ص 1999) غنيـ،  ا كفي ضكء التجارب التخطيطية السابقةأخر أكثر تقدمن  ىلإ

فالبيانات كالمعمكمات المستنبطة مف الكاقع االقتصادم يجب أف تككف معمكمات يتكافر 
 فييا عالقات تكاممية تكمؿ بعضيا البعض.

 ممكاكبكف لمتطكر كذك أف العامميف في ىذا المجاؿ متخصصكف ك  أيضان  كمف المالحظ         
ميارات خاصة كحديثة كالمتعمقة ببرمجة الكمبيكتر كتحميؿ العمميات ككسائؿ البحث الكمية 

قرارىا أمر أساسي، كأىـ ما ا  كالكيفية، ككذلؾ المشاركة الجماىرية في اقتراح الخطة ككضعيا ك 
ذ أمر يبرره صعكبة يتـ ذكره أف المركزية في التخطيط ضركرية كأساسية كالالمركزية في التنفي

قياـ ىيئة مركزية بتنفيذ كافة مشاريع الخطة في كافة القطاعات كلكف يترؾ لالمركزية 
 التفصيالت المتعمقة بذلؾ كتحديد االستثمار كاالدخار كالعمالة كاإلنتاج كالخدمات كغير ذلؾ

 .(28-27ـ، ص 2007عبد الكافي، )

ف، كيمكف القكؿ أف قطاعات الخدمات كتحتؿ الخدمات أىمية كبيرة في حياة سكاف المد
كيمكف القكؿ أنيا كسيمة لتحقيؽ االستدامة  نشطة المراكز الحضرية في العالـ،ساس في أىي األ

ف ىذه التصنيفات  إليذه المدف، كميا تنكعت كظائؼ المدف إف كانت دينية كتجارية كصناعية ف
المتقدمة بمقدار ما تقدمو مف قطاع الخدمات كتقاس المدينة الناجحة ك  ىجميعيا ترتكز عم

 عف الكافديف الجدد. خدمات نكعية لسكانيا فضالن 

دارة الخدمات لمبمدية ضمف محكر البن االرتكازية كالتطكر  ىكلذا فإف دراسة  تخطيط كا 
 ىالمكاني تكتسب أىمية خاصة في فمسطيف لككف أغمب المدف كالقرل الفمسطينية قائمة عم

مكانيات المادية الضعؼ الكبير ليذه الخدمات بسبب ضعؼ اإلعف  عشكائية التخطيط فضالن 
دراستيا كتسميط الضكء  مكالفنية كقمة الككادر المؤىمة كنقص التخصصات المناسبة، مما يستعد

  سس العممية لإلدارة كالتنظيـ في قطاع الخدماتاأل ىعميو كاالىتماـ بيا كتطكيرىا كاالعتماد عم
  (.83ص ،ـ2006 ا،ب)حسي

في تييئة الكسائؿ كالمكارد الكفيمة  ان جاؿ الخدمات يمعب التخطيط دكرنا ميمكفي م
التي تخمؽ التعاكف بيف القطاعييف  البمدياتالخدمات كرفع مستكاىا، مف خالؿ  لبمعالجة ترد

الخاص كالعاـ كضخ استثمارات كبيرة في بناء الخدمات االرتكازية كتأىيؿ المؤسسات كتشجيع 
إدارة التنمية الحضرية كتحقيؽ  ىالبمديات كمنحيا القدرة عم لمصداقية لداالبتكار كتكفير ال

 .(342-340ـ، ص1993) الزعبي،  أىدافيا
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كلمنيكض بكاقع الخدمات يجب أف يككف مف خالؿ السياسات كالبرامج التنمكية 
 مالضركر الحضرية الشاممة لجميع المدف بيدؼ تغير كاقعيا االقتصادم كالعمراني كالبيئي كمف 

دراسة معمقة كدقيقة لمكاقع يتـ في ضكؤىا تحديد أىـ  ىنمائية إلأف تستند ىذه السياسية اإل
تككف المعالجات كالحمكؿ  ىحدة، لك ىاالحتياجات المشتركة لعمـك المدف كحاجة كؿ مدينة عم

 شاممة كجذرية كتييئة قاعدة بيانات إحصائية كاضحة بيدؼ إعداد الخطط كفؽ أسس كمؤشرات
 .صحيحة عممية 

 :ياآلتمن خالل ما سبق يمكننا أن تستخمص أىم عناصر التخطيط حسب 

 إف التخطيط ىك عمؿ ذىني. .1
 إف التخطيط ىك عممية تنبؤ بالمستقبؿ. .2
 التخطيط يحقؽ أىدافنا مستقبمية. .3
 التخطيط الجيد يككف مرننا يتغير حسب الظركؼ المحيطة. .4
العممي مف خالؿ استقراء الماضي  ا عمى األساسالتخطيط ليس عممية جزافية بؿ قائمن  .5

 كدراسة الحاضر.

 أدوات التخطيط المالي 2.1.4
 الموازنة . 1

 ادية المتكقعة لممؤسسة خالؿ فترةبرمجة األنشطة االقتص ىالمكازنة ىي خطة تعمؿ عم
سنة قادمة( معبرنا عنيا بكميات كقيـ مالية بيدؼ ضماف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مع تكضيح )

 (.136، ص ـ2006ذلؾ )حمس، كسائؿ تحقيؽ 

أىداؼ البمدية، كىنا ليس اليدؼ  ىالخطة المالية بناءن عم ىيمكف القكؿ أف المكازنة تبنك 
نما تحقيؽ أقصي قدر ممكف مف النمك كاالستمرارية كالتكسع كالمسئكلية االجتماعية،  الربح كا 

 (136 ص ،ـ2006) حمس،  :كلتحقيؽ المكازنة الفعالة البد مف كجكد ثالث ركائز كىي

 كجكد ىيكؿ تنظيمي في البمدية كتحدد صالحيات كؿ قسـ ك ما ىك مطمكب منيا. .1
كجكد نظاـ تكاليؼ معيارم بحيث يتحدد فييا التكاليؼ المتكقعة لتنفيذ األنشطة المختمفة  .2

 ا التكاليؼ التي تستخدـ لمقارنة األداء الفعمي لتحقيؽ الرقابة.لكؿ قسـ كىي أيضن 
عاتقيا  ىتمزمات كالكاجبات لألقساـ المختمفة في البمدية كالممقاة عمضركرة معرفة المس .3

 األىداؼ التي تنشدىا اإلدارة العميا. ىلضماف حسف تنفيذ المكازنة كالكصكؿ بالتالي إل
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ىي محصمة لكؿ نشاطات ك أىـ أدكات التخطيط المالي ىي المكازنة النقدية،  كلعؿ
ياف تقرير التدفؽ النقدم المتكقع لمبمدية، كأف المكازنة في بعض األح ىالبمدية النقدية كلذلؾ تدع

كالتدفقات  يالخارجأساس نقدم بحيث يظير حجـ كتكقيت التدفقات النقدية  ىالنقدية تحضر عم
كعادة  مسنك أساس شيرم أك ربع  ىالنقدية الداخمية خالؿ فترة الخطة، كتعد المكازنة النقدية عم

 .(4-3ص ،ـ2004عجاـ كسعكد، ) لمسنة بالكامؿ

كبذلؾ تمكف المكازنة النقدية المدير المالي مف التنبؤ باحتياجات البمدية النقدية مسبقنا، 
األمكاؿ في الكقت المناسب  ىلمحصكؿ عم الالزمةعمؿ االستعدادات  ىا عمكتساعده أيضن 
  .تكفير معمكمات عف التكاليؼ ىباإلضافة إل

فترة زمنية  يف تعد خطة لمتدفقات تغطكلذلؾ ألل منشأة، ميما كانت طبيعة نشاطيا أ
أنيا سنة، إال أف طبيعة نشاط المنشأة ىي التي تحدد فترة الخطة  الكثيركفمستقبمية يرل 

النقدية، كالتي قد تككف سنكية في بعض المنشآت، أك نصؼ أك ربع سنكية، كفى بعض 
ة أك يكمية في بعض المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، قد يتحتـ عمييا إعداد خطة نقدية أسبكعي

األحياف، مثؿ البنكؾ التجارية مثالن، ألف مشكمة السيكلة في مثؿ ىذه المنشآت ال تحتمؿ 
لمبنؾ، كفترة إعداد الخطة النقدية سكؼ تختمؼ مف منشأة ألخرل كفقان  مؤثرةالتأجيؿ، كقد تككف 

ة ىي أداة لتخطيط كلذلؾ فإف الخطة النقدي. نتاج كمكسمية البيع كنمط التحصيؿلطكؿ دكرة اإل
التدفقات النقدية الداخمة )أم المقبكضات(، ككذلؾ التدفقات النقدية الخارجة )أم المدفكعات( 

، لتكقع األكقات التي يحتمؿ أف يككف بيا فائض في النقدية، كقيمة مستقبميةخالؿ فترة زمنية 
منيا بدالن مف تركيا ىذا الفائض، كمدة االستغناء عنو لمبحث عف فرصة لتكظيفيا كتحقيؽ عائد 

كمدة  عاطمة، ككذلؾ معرفة األكقات التي يحتمؿ أف يككف بيا عجز نقدل كقيمة ىذا العجز
د. ت،  عبد الفتاح،) قبؿ كقكعومف المصادر المناسبة، ك  تحكيموالحاجة إليو لمبحث عف كيفية 

 .(15ص

المكارد  ىكمف كظائؼ التخطيط المالي يككف في مجاالت كثيرة كالحماية كالحفاظ عم
المتاحة كالتخطيط لمتقاعد كتحقيؽ أىداؼ االدخار كاالستثمار كعندما يككف مف أنجح السبؿ 

التخطيط المالي  يالستخداـ المكارد المالية المتاحة لحماية كتنمية الثركة الشخصية، كيعن
ات المالية لحماية مكاردىا المالية كزيادة فعالية الترتيب البمديات() بمساعدة الييئات المحمية

  .ة بالشكؿ الصحيحيضماف تدبير كتكفير المكارد المالية لمكاجية المتطمبات المستقبم ىككذلؾ إل
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 أىداف التخطيط المالي  2.1.5
إف التخطيط المالي يعتبر مف أىـ الكظائؼ الخاصة إلدارة المؤسسات كتتمثؿ عممية 

ؿ، كمف ىنا يبدأ دكر التحميؿ المالي ة المتكقع في المستقبأالتخطيط  بكضع تصكر بأداء المنش
في ىذه العممية مف حيث تقييـ األداء السابؽ كتقدير األداء المتكقع في المستقبؿ كمف األىداؼ 

 (.4ص ،ـ2009 ،سكمر أكتاني): تياآلالعامة لمتخطيط المالي 

ربح يمتمكو المشركع عف االستثمار الم لتجنب التبذير المالي في عمميات تعطيؿ النقد الذ .1
 أك اضطرار المشركع لالقتراض بفائدة تقمؿ مف أرباح المشركع .

التنسيؽ المتكامؿ بيف الكظيفة المالية كالكظائؼ األخرل في المشركع مثؿ كظيفة الشراء ك  .2
نتاج. ليتحقؽ التعاكف كالتكامؿ في أداء كؿ إدارة لميمتيا المرسكمة في مخططات البيع كاإل

 المشركع . 

نقدية المالئمة بالكميات الالزمة، كباألكقات المناسبة بحسب ظركؼ تحقيؽ السيكلة ال .3
 المشركع حتى ال يتكقؼ عف الدفع  أك يمجأ لالقتراض لسداد المستحقات . 

إمكانية مكاجية الظركؼ الطارئة ك التي يضع المخططكف الماليكف احتماالتيـ التي يمكف  .4
رسـ خطة لمكاجية الظركؼ غير أف تؤثر عمى المركز المالي لممشركع في المستقبؿ ك 

 المتكقعة حتى يستمر المشركع في تحقيؽ أىدافو المرسكمة . 

تجنب االعتماد عمى التقديرات الخاصة كاآلراء الشخصية في معالجة المسائؿ المالية ك  .5
 التي قد ينتج عنيا أخطار تككف عكاقبيا غير سميمة عمى نتائج أعماؿ المشركع . 

في أكجو نشاطو بدرجة تحقؽ أفضؿ ربحية ممكنة ك تكجيو  استغالؿ أمكاؿ المشركع .6
 استثمار النقد الفائض في مجاالت قصيرة أك متكسطة أك طكيمة بحسب ظركؼ المشركع . 

تدعيـ المركز المالي لممشركع بما يحقؽ لجميع المتعامميف معو التكقيت المناسب لمتدفقات   .7
ا  يح الفرصة لممشركع بأف يعطكما يتي النقدية فال يؤجؿ دفع المستحقات مثالن  العمالء فرصن

 مف االئتماف تشجعيـ عمى التعامؿ معو ك زيادة ثقتيـ بمركزه المالي.
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 (.ـ2001 ،القانكنييفالمجمع العربي لممحاسبيف  ):داف التخطيط الماليومن أى

 أن يكون التخطيط المالي عادة متبعة: .1

التقميؿ مف المفاجئات  ىإل متقبؿ كىذا يؤدالمس ىا إلفالتخطيط يجعؿ اإلدارة تنظر دائمن 
حكاؿ كالظركؼ تغير األ ىدارة عمىكر نجكف بأف التفكير المسبؽ يساعد اإل لالمستقبمية، كير 

 .فضؿنحك األ
 مشاركة مجيودات اإلدارة واألقسام المختمفة في البمدية: .2

ة مما يجعميا أساس التنسيؽ بيف األقساـ المختمفة في البمدي ىيقكـ التخطيط المالي عم
نفس االتجاه، لذلؾ يجب مشاركة العامميف كرؤساء األقساـ في إعداد المكازنة  ىا عمتعمؿ معن 

فإذا لـ يشارككا في إعدادىا سكؼ ينشغمكف في إيجاد المبرر لمكاجية نظاـ المكازنة كالنتائج 
دارة مف اإلالمترتبة عميو كعندما يمكف معرفة الحاجات العقبات في المستقبؿ كبعدىا يمكف 

 .احتياجات المستقبؿ الماليةيمبي كضع برنامج 
 خدمة وظيفة الرقابة: .3

التدفقات  ىعم لالرقابة فالمكازنة تحتك  ةإف التخطيط المالي في البمديات يخدـ كظيف
ـ الرقابة عف طريؽ ثسـ ك قالمالية التي يتكقع حدكثيا خالؿ فترة إعدادىا الخاصة بكؿ إدارة أك 

ف الرقابة إتحدد لكؿ إدارة أك قسـ ف التي لفعمية مع األرقاـ الكاردة في المكازنةمقارنة األرقاـ ا
خطاء كاالنحرافات كنقاط الضعؼ كمعالجتيا كؿ كحدة إدارية، كعميو يتـ اكتشاؼ األ ىتصؿ إل

 في الكقت المناسب.
 توجيو االستثمارات المالية: .4

سميمة ألنو باستخداـ المكازنة مارات المالية بصكرة ثكتساعد المكازنة في تكجيو االست
دارة ما ىي الكحدات اإلدارية التي يجب دعميا مف حيث المكارد كما ىي الكحدات التي تعمـ اإل

بذؿ المجيكد الممكف كليس  ىإلحتاج كتذلؾ، كيجب أف تككف المكازنة كاقعية  ىليست بحاجة إل
ذا زاد الصرؼ عف الحد الممكف تصبح المكازنة أدا ،المستحيؿ  ة بيد العامميف كليس لحفزىـ.كا 

زمة لتحقيؽ أىداؼ البمدية يجب كضع األىداؼ بصكرة كاضحة الكقبؿ تحديد الطرؽ ال
 مف ذلؾ يساعد في تحديد مجاالت العمؿ التي تندرج ضمف غايات كطمكحات البمدية كتؤدأل
رتباط ذلؾ ا لعماؿ التي تقكـ بتنفيذىا كأسباب تنفيذ ذلؾ كمددارم باألاإل يتعميؽ الكع ىإل

ىداؼ سكؼ تككف طريؽ العمؿ في البمدية متخبطة كغير نو بدكف تحديد األإباألىداؼ، لذلؾ ف
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عدـ التنظيـ بيف أقساـ البمدية المختمفة كاألعماؿ المتنكعة بيف الحيف  ىإل مكاضحة، كىذا يؤد
  .خركاأل

 :ن التغذية العكسيةاالستفادة م .5

أعمالو،  ىدارة أف يخطط بمقتضرجؿ اإل ىعمؿ رقابي يسيؿ عم يبما أف المكازنة ى
ككما أنو يستطيع أف يفسر أخطاء التنفيذ كانحرافاتو عف الخطة، كمع ىذا فإف العمؿ الرقابي يعد 

، ـ2006 )حمس، خطاء في المستقبؿىذه األ مكسيمة ىامة لتتعمـ اإلدارة مف أخطائيا كتفاد
 (.138ص

لذلؾ يعتبر اليدؼ األساسي أىداؼ التخطيط تعبر عف أىداؼ المؤسسة ككؿ  إف
أفكار الماضي كمتغيرات  ىة مبنية عمألمتخطيط المالي ىك صياغة رؤية لطبيعة عمؿ المنش

، فاإلدارة الناجحة ىي التي تتخذ لمستقبؿ فالتخطيط ىك أساس النجاحالحاضر لمكصكؿ إلى ا
 التخطيط منيجان في عمميا.  

 أىمية التخطيط المالي 2.1.6
مثؿ لممكارد تحقيؽ االستغالؿ األ ىلمالي السميـ بشكؿ عاـ عميساعد التخطيط ا

الطبيعية الكامنة كالمتاحة كبالتالي كضع الحمكؿ المناسبة لممشكالت االقتصادية في الدكلة أك 
 قؿ التخفيؼ مف حده المشكالت االقتصادية كاالجتماعية الناجمة عف ذلؾ.األ ىعم

ألخذ بأسمكب التخطيط المالي كتطبيقو ل للذا فإف ىناؾ أسباب كدكافع عديدة أخر 
  جماليا فيما يمي:إيمكف ك 

 .(21ص، ـ2008 )الخاركؼ، الدولة واإلقميم ىمستو  ىعم  2.1.6.1

قاليـ عادة تكزيع الدخكؿ بيف المناطؽ كاألا  خالؿ تكزيع ك  مفتحقيؽ التكازف االجتماعي كذلؾ . أ
 ا .قميمين ا  ا ك التنمية طبقين لعائدات النمك كمكاسب  مالمتساك بشكؿ مقبكؿ، أم التكزيع 

 

 معيشة السكاف كنكعية حياتيـ . لتحقيؽ معدالت نمك اقتصادم عالية كتحسيف مستك . ب
المساىمة في كضع الحمكؿ المناسبة كالمكضكعية لممشكالت االقتصادية كاالجتماعية . ج

 كالديمكغرافية كالبيئية. آخ .
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 .(35ص، ـ1999 ،غنيـ) البمديات ىمستو  ىعم 2.1.6.2

 ىالتنبؤ بأحداث المستقبؿ كبالتالي يزيد مف قدرة المدف عم ىفر التخطيط قدرة كبيرة عميك . أ
حداث الحالية كالمستقبمية مف خالؿ تحديد أفضؿ أساليب كطرائؽ التأقمـ كالتكييؼ مع األ

 العمؿ في ضكء ما يحتمؿ حدكثو.
االعتبار عدـ كجكد  بمكرة أىداؼ البمدية العامة كالتفصيمية كيأخذ بعيف ىيعمؿ التخطيط عم. ب

 أم تناقض بينيا.
األىداؼ العامة ك إيجاد ترابط بيف القرارات مع بعضيا البعض مف جية  ىيعمؿ التخطيط عم. ج

متسمسؿ  يمنطق، كبالتالي يتـ تحديد خطكات العمؿ بشكؿ لكالتفصيمية مف جية أخر 
 كمتكامؿ لجميع العامميف.

 

ا أفضؿ مف خالؿ المركنة التي يكفرىا فيما يساعد التخطيط السميـ في إيجاد دكرنا تنافسين . د
يتعمؽ بتطكير كتعديؿ أساليب العمؿ كزيادة مصادر التمكيؿ بعد تحديد حاجات السكاف 

 كرغباتيـ.
 

 

كافة المستكيات، ألنو أسمكب  ىإف التخطيط السميـ يقمؿ مف األخطاء بجميع أشكاليا كعم. ق
ارات الصحيحة كبالتالي فيك يساعد التركم كالمكضكعية المدركسة في صنع القر  ىيقكـ عم

 اتخاذ القرارات السميمة كالتي تحكميا األىداؼ المحددة. ىالمدير المالي عم
 

كضع الحمكؿ المناسبة مف خالؿ تحديد المشكالت القائمة كالتنبؤ  ىيعمؿ التخطيط عم. ك
 بالمشكالت المستقبمية.

 تنفيذ الخطة المكضكعة.كافة أشكالو كفي جميع مستكيات  ىيحقؽ التخطيط الرقابة عم. ز
فقي كالرأسي بيف النشاطات المختمفة داخؿ البمدية، كتحديد الييكؿ تحقيؽ التنسيؽ األ. م

 ىداؼ.التنظيمي المناسب كتكزيع المسئكليات لتحقيؽ األ
 

 (.87، صـ2006) أبك معمر، ومن أىمية التخطيط المالي لممؤسسات:       
 كالتي تتعمؽ بمستقبؿ المؤسسة. التعرؼ عمى المشاكؿ كالصعكبات المتكقعة .1
 التعرؼ عمى حجـ األمكاؿ المطمكبة لتمكيؿ شراء البضاعة كتخزينيا. .2
 تحديد حجـ األمكاؿ المطمكبة لإلنفاؽ عمى عمميات التشغيؿ. .3
 .تحديد حجـ األمكاؿ المطمكبة لتمكيؿ عمميات البيع اآلجؿ .4
 تستحؽ خالؿ الفترة المقبمة.المؤسسة التي  التزامات لتسديدمكاؿ الالزمة تحديد حجـ األ .5
 حالؿ.مكاؿ الالزمة لعمميات التكسع كاإلحجـ األ ىالتعرؼ عم .6
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 ـ(.2008)الخاركؼ،  الفمسطينية البمدياتالتخطيط المالي في  2.1.7
يساعد في تبني  ميعتبر التخطيط المالي المدركس كفؽ األسس العممية السميمة ىك الذ

تحيط باالقتصاد مف جية كاحتياجات ىذا االقتصاد مف التخطيط بما يتالءـ مع الظركؼ التي 
 .البمدياتا في ا كضركرين ، كىذا ما يجعؿ التخطيط المالي ميمن لر خجية أ

شح المكارد  ىكلكف العقبات كالمشاكؿ التي يضعيا االحتالؿ اإلسرائيمي كثيرة أدت إل
 .الطبيعية كندرة المكاد األكلية كمحدكديتيا

التي يجب إتباعيا لتحقيؽ التنمية الشاممة كفي ظؿ لذلؾ يجب كضع السياسات 
الظركؼ التي يمر بيا االقتصاد الفمسطيني بجميع مككناتو، فيجب أف يككف ىناؾ الكثير مف 
الخطط المالية التي يجب كضعيا لتتناسب مع طبيعة المرحمة الطارئة التي يمر بيا االقتصاد 

 دارات المحمية.الفمسطيني عبر الكزارات كاإل

لمشاريع التنمية في  الالزميفالتمكيؿ كالدعـ  ىما أف التخطيط المالي ميـ لمحصكؿ عمك
المجتمع، فالحككمات األجنبية كالمؤسسات المانحة تشترط كجكد خطة مالية كشرط مسبؽ 

 مد.معكنات مالية أك قركض طكيمة األ ىكأساسي لمحصكؿ عم

مصداقية  ىخاصة دليؿ عم اتكالبمديلذلؾ يعتبر كجكد التخطيط في حياة المؤسسات 
أعماؿ المؤسسات تجاه الغير كأف العمؿ يسير كفؽ الخطط المتكقعة كليس بشكؿ عشكائي كىذا 

 مبرر الىتماـ بالتخطيط كبااللتزاـ بقكاعده كأساليبو.

 البمدياتأسس نجاح التخطيط المالي في  2.1.8
الىتماـ بتطكير كتأىيؿ ىذا يعد التخطيط المالي في أم بمدية جيازنا حيكينا، كلذا فإف ا

الجياز ىك نجاح لمبمدية لما لو مف دكر ميـ في تطكير النظـ المالية لمبمدية، فالتخطيط المالي 
سيساىـ في تطكير أعماؿ البمدية كدفع أرباحيا، كىناؾ أسس عامة يجب أخذىا بعيف  مىك الذ

 ص ،ـ2008 )الخاركؼ، اـ:بشكؿ ع الفمسطينية االعتبار لنجاح التخطيط المالي في البمديات
35 -36) 
 التخطيط المالي ليككف التخطيط فعاالن  ؿبيأتي ق أساسي : كىك متطمبالستقرار السياسيا .1

ا عم االستقرار السياسي يجعؿ مف كجكد القصير، فعدـ  ىالبعيد كحت لالمد ىكخصكصن
ت المطمكبة الطكيؿ كبالتالي تحديد المتغيرا لالمد ىاألىداؼ المستقبمية عم دالصعب تحدي

كيعتقد الكثير مف االقتصادييف أف التخطيط المالي يجب أف يبدأ  ،القصير لالمد ىعم
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حيث تتكضح فييا األىداؼ المستقبمية المطمكب  لتـ قصيرة المد لبخطة طكيمة المد
تحقيقيا كمف تـ القياـ بالتغيرات األساسية في الييكؿ االجتماعي كاالقتصادم التي تتطمبيا 

 تحقيقو. لالقتصادية كالتي ال تستطيع التخطيط قصير المدالتنمية ا
 

التصرؼ المالي بحرية كقرار  ىعم البمدياتقدرة  لذلؾ مد يكيعن :لمبمدياتاستقالؿ مالي  .2
الحرية في اتخاذ القرارات المالية فإنيا تستطيع أف تككف مؤسسة  البمديات ذاتي، فإف امتمكت

إدارة شؤكنيا باستقاللية كصب جؿ اىتماميا  ىيا عمتمثيمية لمسكاف كتتمكف مف تعزيز قدرت
ف االستقاللية المالية ال إا ففي التعامؿ مع تمبية حاجات كرغبات السكاف المحمية، كطبعن 

ف دكافع ضبط ذاتية يككف إأبدنا غياب إجراءات دقيقة لممراقبة كالمحاسبة بؿ العكس ف يتعن
جرا ءات مفركضة مف الخارج كيمكف تجاكزىا تأثيرىا أبمغ مف مجرد التحقيؽ بتعميمات كا 

كراؽ كالممفات، كبالتالي التالعب بعدد مف األ البمدياتكالتحايؿ عميو بسيكلة إذا أراد مسئكلك 
كبصكرة  لمبمدياتالشؤكف المالية  ىالقانكف كضع إجراءات رقابية كمحاسبية داخمية عم ىعم

نجاح في ضبط الحسابات، كيمكف جراءات بما يكفؿ الدقة كالتضمف كجكد مستكيات ىذه اإل
 ىقميمية لطرؼ خارجي مسئكؿ عف متايعة إجراءات الرقابة كالمحاسبة عمإتشكيؿ ىيئة 

 في ىذا المجاؿ. البمديات
 

 

الخاصة  )قاعدة بيانات( حصائية الدقيقةتكفير كمية ىائمة مف المعمكمات كالبيانات اإل .3
البيانات  ىثمار كاإلنتاج باإلضافة إلباإليرادات كالنفقات كاالدخار كاالستيالؾ كاالست

الديمغرافية كالمؤشرات االقتصادية كاالجتماعية لألنشطة المختمفة كالتي تعتبر ميمة لتقييـ 
أبرز المشكالت  ىخصائصو كمميزاتو كعم ىالكضع االقتصادم كاالجتماعي كالتعرؼ عم

 التي تعيؽ تقدمو.
 

كالتي تستطيع  لعمى أعمى مستك  مة كالمدربةكمف المتطمبات األساسية تكفير الككادر المؤى .4
صياغة الخطط كرسـ السياسات المالية كتحميؿ كتقييـ المشركعات كمتابعة تنفذييا كىذا 

 كالباحثيف كاألخصائييف كالفنييف.دارييف فريؽ مف الطاقات المتنكعة مف اإل ىلإيحتاج 
 
 

 دمتيا قانكف لمتخطيطكجكد مؤسسات كتشريعات حديثة كفي مق ىكما يحتاج التخطيط إل .5
يكضح الصالحيات كالمسؤكليات كالعالقات بيف أجيزة التخطيط كبقية أجيزة كمؤسسات 
السمطة، كفي غياب مثؿ ىذه التشريعات كالمؤسسات فإنو يصبح مف المتعذر التنسيؽ 

 كترتيب األكلكيات لممشاريع التنمكية.
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 ياتالبمدفي  التخطيط المالي التي تواجو معوقاتال 2.1.9
تكاجو في أحياف كثيرة  في قطاع غزة التخطيط المالي في البمديات الفمسطينية إف        

إضعاؼ فعالية التخطيط أك إفشالو  ىبدكرىا إل ممجمكعة مف المشاكؿ العامة كالعقبات التي تؤد
عبد ) :كعدـ تمكينو مف تحقيؽ أىدافو المنشكدة، كأىـ ىذه المشاكؿ يمكف تمخيصيا كما يمي

 (.ـ2005 ،عاطيال

 ممما الشؾ أف عدـ االستقرار السياسي الذ :االحتالؿ اإلسرائيمي() عدـ االستقرار السياسي .1
راضي الفمسطينية نتج عنو عدـ استقرار اقتصادم جعؿ مف الصعب صياغة األ ومن يتعان

التنبؤ  ىنتيجة لعدـ القدرة عم لا الخطط طكيمة المدالخطط المالية بدقة كخصكصن 
ات االقتصادية كاالجتماعية بدقة لفترات بعيدة، كبالتالي معظـ البمديات الفمسطينية بالمتغير 

ا ا كافين كنادرنا ما يعطكف اىتمامن  لا خطة متكسطة المدكأحيانن  لتبدأ بالتخطيط قصير المد
 .لباألىداؼ بعيدة المد

 

لتي تعاقبت امتداد العقكد الماضية إذ حرصت السمطات األجنبية ا ى: عماالستقالؿ المالي .2
فرض رقابة كقيكد مشددة مف خالؿ قكانيف البمديات التي أصدرتيا،  ىحكـ فمسطيف عم ىعم

كقد استمر ىذا الكضع بعد قدكـ السمطة الفمسطينية كاستمرت الصعكبات المالية في الضفة 
الغربية كقطاع غزة، كتـ سف قانكف الييئات المحمية ليمنح الكزارات سمطات كاسعة مف 

دارة أمكاؿ البمدية  لمبمدياتالمالية كليقيد االستقالؿ المالي  النكاحي فإقرار النظاـ المالي كا 
 مصادقة الكزارة. ىيحتاج إل

 

في األنظمة الداخمية لمبمدية حيث نص القانكف  كقد كرد بمكاد قانكف الييئات المحمية
يع التعامالت المالية جم ىاألنظمة كالمكائح الداخمية كعم ىعم يمكافقة كزير الحكـ المحم ىعم

ذلؾ فإف المجالس المحمية ال تتمتع إال بالقميؿ مف االستقالؿ فيما يتعمؽ  ىالداخمية، باإلضافة إل
المسبؽ  يبضرائبيا كرسكميا التي ىي مف أىـ مكاردىا، كما اشترط مكافقة كزارة الحكـ المحم

 ير في بنكدىا.يالمكازنة السنكية أك إجراء أم تغ ىعم

ككزارة المالية ىما المككمتاف باتخاذ االجراءات المتعمقة بالرسـك  يحكـ المحمككزارة ال
باالستفادة الكاممة مف الضرائب كالرسكـ التي أنيطت بيا، كال  البمدياتكالضرائب حيث ال تتمتع 

تكاليؼ  ىحت ييتكقع مف الرسكـ التي تجبييا المجالس المحمية في كثير مف األحياف أف تغط
 قدمة.الخدمات الم
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مف عجز في مكاردىا المالية الذاتية مما  يتعان البمدياتإف معظـ  :ضعؼ المكارد المالية .3
ما تقدمو لمسكاف مف  لمستك  ىقدرتيا في أداء مياميا، كالمحافظة عم ىينعكس سمبنا عم

 ساسية.خدمات، خاصة مشاريع تطكير البنية التحتية الضركرية كاأل
ىذه  في مف نقص يأما الككادر المؤىمة لمتخطيط تعان دارية:ضعؼ القدرات الفنية كاإل .4

أكبر لتكفير كتطكير الكفاءات  ىذا الجانب اىتمامان  منحالطاقات، كبالتالي البد مف 
الضركرية مف خالؿ إرساؿ بعثات دراسية لمخارج لمتخصص في شؤكف التخطيط أك إقامة 

مجاالت التخطيط دكرات تدريبية كاستقطاب كفاءات متخصصة مف الخارج في جميع 
الخارج في حالة عدـ كجكد الفرصة المناسبة ليـ في داخؿ  ىككذلؾ ىجرة أغمب الكفاءات إل

 الكطف.
 

ا في فترات إف تخطيط البمديات كاجو معكقات عديدة خصكصن  معكقات تخطيط الخدمات: .5
 ىعم المحميةحكـ فمسطيف، كحسب تجارب المجالس  ىاالحتالؿ كالسمطات المتعاقبة عم

 ماتيا،التطكير لخد لمستك  ىعامة تكثر عم مكماتنيا تشترؾ في كحدة معأالعالـ  لك مست
زمة الالنية لقضايا الخدمات حد المعكقات األساسية ىك استخداـ أسمكب المعالجة األأك 

معرفة أعضاء المجمس البمدم بضكابط التنمية  لمناقشة مد ىيقكدنا إلكىذا لمسكاف، 
قرار يتخذ لمصمحة تطكير السياسات الحضرية  لرئيسي ألتشريعاتيا المختمفة كمكجو ك 

 دارة العمراف.إبيا  ىالتي تعن
أمرنا أساسينا يجب تكافره، إال  البمديات: يعتبر استقالؿ البمدياتالرقابة المركزية الشديدة عمى  .6

في فمسطيف  يدارة المركزية مف قبؿ كزارة الحكـ المحمتخضع لرقابة اإل البمدياتأف معظـ 
 يحد مف استقالليتيا كحريتيا في التصرؼ كالقياـ بكاجباتيا. ممر الذاأل

 

 عمى المساعدات الحككمية كالمساعدات الخارجية كالقركض: البمدياتاعتماد كثير مف  .7
الكفاء بيا مما  ىإغراقيا بالديكف كعدـ قدرتيا عم ىيمس استقالليا اضافة إل ماألمر الذ

 مستكاىا. ىتقـك بيا كعمالخدمات التي  لمد ىا عمينعكس سمبن 
لـ تتغير كثيرنا  البمدياتالتشريعات كاألنظمة التي تنظـ شؤكف  عجز األنظمة كالتشريعات: .8

لتشمؿ ىذه  البمدياتالحد مف صالحيات  ىلتناسب كتكاكب التطكرات السريعة كالتي أدت إل
في  البمدياتي الصالحيات الكثير مف النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية. فمثالن ف

، فقد تـ سحب يكمن  ىتتآكؿ بشكؿ فعم البمدياتقطاع غزة بدأت صالحيات  ا بعد يـك
 البمدياتمف معظـ  المياه سحبثـ المسئكلية مف الكيرباء لصالح شركة تكزيع الكيرباء ك 

 لصالح سمطة مياه بمديات الساحؿ.
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حمية كأىميتيا سكاء مف بمفيكـ التنمية الم ىإف نقص الكع :بمفيـك التنمية ينقص الكع .9
في أم  البمديات، فبمجرد مشاركة البمدياتأعماؿ  ىأك المشرفيف عم البمدياتالعامميف في 

 .البمدياتدارة إ ىنشاط تنمكم يسجؿ مالحظة سمبية عم
 

أما العائؽ األصعب ىك عدـ التزاـ المكاطف الفمسطيني بدفع  :ضعؼ المشاركة الشعبية .10
الكضع  ليرجع السبب في ذلؾ لتردك الخدمات التي يتمقاىا  المستحقات التي عميو مقابؿ

 البمدياتالنظرة السمبية التي تككنت عند المكاطف تجاه  ىاالقتصادم كالسياسي باإلضافة إل
سرائيمي كالسمطات التي تعاقبت في كىي امتداد لمنظرة السمبية التي تككنت مف االحتالؿ اإل

 فمسطيف.
 .(43-42ـ، ص 2008)الخاركؼ، :ي بشكل عاممعوقات التخطيط المال 2.1.10

 محدودية التنبؤ وقصوره .1

حيث أف التخطيط المالي يحدث في الحاضر كلكنو مكجو نحك المستقبؿ كفي بعض  
التنبؤ أك ضعؼ كسائؿ التنبؤ المستخدمة أك عدـ  ىنساف عمحياف كنظرنا لمحدكدية قدرة اإلاأل

صؿ ك تعجز عممية التخطيط عف الت لك أسباب أخر نكعيتيا أ مدقة البيانات كالمعمكمات كترد
قد يككف عدـ الدقة في التنبؤ كبير لدرجة ال تستطيع مركنة الخطة المالية أف ك التكقع السميـ  ىإل

تتغمب عميو كبالتالي تحدث مشاكؿ كثيرة غير متكقعة كتعجز الخطة عف استيعابيا أك كضع 
في تنفيذ الخطة أك يعيؽ ذلؾ لفترة مف الزمف  الحمكؿ المناسبة ليا بشكؿ يحكؿ دكف االستمرار

المسار الصحيح كبشكؿ يفقدىا قيمتيا  ىيمكف مف خالليا المخطط مف ضبط األمكر كالعكدة إل
الحيطة كاستخداـ أفضؿ الكسائؿ كالبيانات كطرائؽ التنبؤ عند  ىلذلؾ البد لممخطط مف تكخ

ر يؼ مف عدد المشاكؿ الطارئة غاألقؿ التخفي ىإعداد الخطط المالية لمنع حدكث أك عم
 المأخكذة في الحسباف.

 التناقض والتعارض بين أىداف الخطة المالية .2

يحدث التعارض كالناقض بيف األىداؼ مع بعضيا البعض أك بيف األىداؼ  
تعدد أجيزة التخطيط المشاركة في التنفيذ  ميؤد لكالسياسيات أك الكسائؿ أحيانا كأحيانا أخر 

غياب  مفشؿ عممية التخطيط أك فقدانيا لفعاليتيا كقد يؤد ىكصالحياتيا إلكتداخؿ اختصاىا 
 نفس النتيجة مف الفشؿ. ىالتنسيؽ الرأسي كاألفقي بيف أجيزة التخطيط إل
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 يريغياب المشاركة ورفض التغ .3

كضع جديد  ىلنقؿ المجتمع مف كضع إل ىيعتبر التخطيط بشكؿ عاـ عممية تسع 
إلحداث  ىأف عممية التخطيط تسع ىأفضؿ مف الكضع السابؽ بمعن ايفترض فيو أف يككف دائمن 

مف السكاف أك المجمكعات المستيدفة كعدـ  ر إذا لـ يكف مقبكالن ير كبالتالي قد يقاكـ التغييتغي
ر يرتبط بأسباب كثيرة كعديدة كلكف أىميا ىك غياب المشاركة في عممية التخطيط يقبكؿ التغي

ا جانب أنيا تأخذ بعيف االعتبار الحاجات الحقيقة لمسكاف فإنيا أيضن  ىر فالمشاركة ىذه إليكالتغي
مساندة كدعـ  ىلإكتدفعيـ  ر كتشعرىـ بجزء مف المسؤكلية،يا لتقبؿ التغيتييئتيـ نفسين  ىتعمؿ عم

 يقنكا ىذا التغير لصالحيـ كلخدمتيـ.أا إذا ىذا التغير بكؿ امكانياتيـ كخصكصن 

يتطمب مشاركة جميع المتعامميف مع الخطة  للي الذالتخطيط الما ىعمكينطبؽ ىذا  
 خذىا بالحسباف عند كضع الخطة.ألالمالية لمعرفة االحتياجات الحقيقية ليـ 
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 المبحث الثاني
 الموازنات

 مقدمة 2.2.1
الحياة  يمناحدارة الحديثة في أم مؤسسة تكاكب التطكر الحاصؿ في كافة إف اإل
تمؾ  ىا عمر في المنشآت كالمؤسسات بمختمؼ أنكاعيا، لذلؾ كاف لزامن يؤث مالمختمفة كالذ

ا مستقبمية كذلؾ باستخداـ أساليب مختمفة المنشآت أف تكاكب التطكر كأف تحاكؿ أف تضع خططن 
ة أك أمثؿ لمطاقات كالمكارد بما يضمف ليا تحقيؽ أىداؼ المنشيتـ بمكجبيا االستخداـ األ

زدىار، كمف ىنا برزت أىمية المكازنات كمحاكلة جادة لمساعدة المؤسسة مما يحقؽ التقدـ كاال
دارة العميا تحاكؿ مف مكانتيا، فالمكازنات ىي أسمكب بيد اإل ىالحفاظ عم ىتمؾ المؤسسات عم

 ةيئالبة كما ستؤكؿ إليو في ظؿ المكارد المتاحة كتأثير أخالليا كضع تصكر لمستقبؿ المنش
 المحيطة.

لتكازف بيف شيئييف، فاإلنساف يكازف بيف ما ينفقو كبيف ما يمكف إف كممة مكازنة تعني ا
 ىمر العصكر، بحيث امتدت فكرتيا إل ىالحصكؿ عميو. حيث قد تطكر أسمكب المكازنة عم

يادفة لمربح، الض النظر عف طبيعة عمميا، بما فييا المنظمات غير غة، بأكافة أنشطة المنش
ف المكازنة يجب أف يتـ  مكاجية المتغيرات  ىتككف قادرة عم ىصحيح لك عدادىا بشكؿإكا 

 (.301، ص ـ2006، )زعرب نةالمستقبمية بمرك 

كيتـ إعداد المكازنات بكضع تقديرات لتخطيط المكارد كاالستخدامات لفترة مالية 
خالؿ تمؾ  ىاة أك المشركع كالمتكقع سير أأساس الظركؼ المحيطة بالمنش ىمستقبمية، كذلؾ عم

ىداؼ مراقبة التقيد الفعمي لتمؾ الخطة المكضكعة في سبيؿ تحقيؽ األ ىمؿ عمـ العثالفترة كمف 
 (.ـ2000 التي تـ كضعيا كتحديدىا ) أؿ أدـ،

ىداؼ، كلتحقيؽ اليدؼ فيك تحقيؽ ىدؼ أك مجمكعة مف األ ىإل ىفكؿ نشاط  يسع
ا طبقن  الكسائؿ المتاحة لمتكصؿ لذلؾ اليدؼ المنشكد حيث يفاضؿ بيف ىذه الكسائؿ ىإل أيمج

لمعايير معينة كيختار مف بيف الكسائؿ المتاحة ما يمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ بأقؿ تكمفة ممكنة 
، ـ1997) مرعي،  أك برنامج لتحقيؽ اليدؼ المنشكد في كاقع األمر كضع خطة يكىذا يعن

 (. 97ص
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زماف فالمكازنات برغـ تطكرىا كبمفيكميا الحديث إال أنيا كانت مطبقة منذ أقدـ األ
قصة سيدنا يكسؼ عميو السالـ حيث أنو قاـ بكضع خطة مستقبمية لمكاجية الجفاؼ دليؿ ذلؾ ك 
ب و  ب ف  أب  قبل تززعْى سبع سٌيي د  العزيز   كتابوألـ بمصر آنذاؾ، قاؿ تعالي في  لالذ

بعد ذلك سبع شداد يككلي  يه ين يكتث * هوب تككلْىٌبلَ إال قليل  في س   زٍّ  ن فر  حصدت  

بعد ذلك عبم فيَ يغبث الٌبس ّفيَ  ين يكتي هث *ىٌْهوب تحص ِي إال قليل  هوب قدهتن ل

ليا بدكف رقابة كال تكتي ثمارىا كنتائجيا  ى. فالمكازنات ال معن[49 -47،يكسؼ] يعصسّى
ال فإنيا تشكؿ عبئن   ىالقائميف عم ىا عما إضافين كفكائدىا بدكف متابعة لكافة مراحؿ تنفيذىا كا 

 زض إًي حفيظ عليناأل خزائي ىقبل اجعلٌي عل ىبقكلو تعال ذلؾ كدأكنإعدادىا 
 .[55يكسؼ، ]

دارة في رؤية الخطط كاألىداؼ كلذلؾ فإف المكازنة تعتبر كسيمة تخطيط تمكف اإل
األفراد لتنفيذ الخطط المكضكعة  ىتسطيع تفكيض السمطات كالصالحيات إل ىبكضكح تاـ حت

 .(38ص ،ـ2005 )حماد، كتحقيؽ األىداؼ المطمكبة

فالمكازنات في الدكؿ النامية تتأثر بصكرة مباشرة أك غير مباشرة بالظركؼ االجتماعية 
تيي بمجرد عداد المكازنات في الدكؿ النامية ال تنإكاالقتصادية كالسياسية في تمؾ الدكؿ فعممية 

ؼ بيف مشركع المكازنة( ففي معظـ األحياف نجد في نياية العاـ اختالقرار )االعتماد أك اإل
 التقدير بسبب مشاكؿ الدكؿ النامية ىاألرقاـ المقدرة كاألرقاـ المنفذة كىذا ناتج عف عدـ القدرة عم

 .(187ص ،ـ1997 ) المكزم، كأخركف،

دارة فيما خدمة احتياجات اإل ىمف خالؿ ذلؾ يتبيف أف نظاـ إعداد المكازنات ييدؼ إل
 التخطيط كالرقابة. عمميتيدارة في تستخدميا اإل حكاـ المطمكبة كقاعدةاتخاذ القرارات كاألبيتعمؽ 

 تعريف الموازنة  2.2.2
الرؤل في كجيات النظر  الختالؼلقد تعددت المفاىيـ الخاصة بالمكازنات كذلؾ نتيجة 

حكليا مف حيث ككنيا خطة شاممة كمتسقة أك ككنيا خطة أك خطكة نحك عممية التخطيط أك 
أك حمقة كصؿ لمختمؼ األنشطة كالمكارد المالية في  فيذبمجرد كسيمة لمربط بيف الخطة كالتن

 ،ـ2006حجازم، ك ، )راضي المنشأة عف فترة معينة في المستقبؿ معبرنا عنيا في شكؿ نقدم
 (.11ص
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ناحية معينة تختمؼ باختالؼ الكتاب كاتجاىاتيـ الفكرية  ىكيركز كؿ تعريؼ منيا عم
ابة  كاتخاذ االجراءات المصححة خطيط كالرقكالعممية حيث تدكر معظـ ىذه التعاريؼ حكؿ الت

 .(ـ2002 عبد الناصر،ك الفضؿ، )

جراءات المصححة ىي تمؾ القرارات المناسبة كالتي تقـك اإلدارة باتخاذىا في حالة كاإل
حصكؿ انحراؼ عند التنفيذ الفعمي عف الخطة المقترحة أك الخطة المرسكمة كذلؾ بغية تالفي 

 .(181ص ،ـ2000، ة أك المشركع ) أؿ أدـأؽ أىداؼ المنشالخسائر أك الفشؿ في تحقي

كيمكف عرض مجمكعة مف تعاريؼ المكازنات التخطيطية التي ذكرىا بعض الكتاب 
 كسنذكر منيا االتي:

  ادية المتكقعة لممؤسسة خالؿ فترةبرمجة األنشطة االقتص ىالمكازنة ىي خطة تعمؿ عم 
لية بيدؼ ضماف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مع سنة قادمة( معبرنان عنيا بكميات كقيـ ما)

 (.136، ص ـ2006تكضيح كسائؿ تحقيؽ ذلؾ ) حمس، 
 

  تعرؼ المكازنة عمى أنيا "مزيج مف تدفؽ المعمكمات كاإلجراءات كالعمميات اإلدارية، كفي
نفس الكقت جزء مف التخطيط طكيؿ كقصير األجؿ، كنظاـ لمرقابة عمى مختمؼ أكجو 

ما يرتبط بذلؾ مف اعتبارات بمفردىا أك مع غيرىا معياران لتقييـ األداء النشاط في المنشأة، ك 
ف عند التنفيذ، حيث تتحدد بمكجبيا االنحرافات التي تعد أساسان التخاذ ك يمتـز بو المسؤكل

 .(144ص ،ـ2002نكر، ، ك الفضؿ(القرارات المصححة كالمسائمة المحاسبية كتقييـ األداء 
 تنظيـ كتنسيؽ  ىصمة، كمعبر عنيا بصكرة مالية، تيدؼ إلالمكازنة ىي خطة شاممة كمف

النشاط االقتصادم خالؿ فترة مستقبمية، كذلؾ لتحقيؽ أفضؿ استخداـ ممكف لممكارد المتاحة، 
ص  ،ـ2012كالبابمي،  ، محـرداء )كما أنيا تفيد كأداة لالتصاؿ كالدافعية كالرقابة كتقييـ األ

191.) 
 

 تيدفة كالمعدة في شكؿ مجمكعة جداكؿ تقديرية تصؼ المكازنة ىي تمؾ الخطة المس
    عماؿ عف فترة مالية مقبمةة األأالمعمكمات الكمية كالمالية لألىداؼ الرئيسية كالفعمية لمنش

 (.155ص ،ـ2003، ) قممي
 ة أمميات تمكيؿ المنشىداؼ الحالية لإلدارة كخططيا المتعمقة بعالمكازنة تعبير كمي عف األ

 (.182ص ،ـ2006، كالرزؽ ، ؿ أدـ) أخالؿ السنة 
 

  ا لألعماؿ المرغكب تنفيذىاالمكازنة ىي خطة تفصيمية محددة مقدمنGordon,) 

Shillinglaw,1997,p319 .) 
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  المكازنة ىي الخطة المنسقة لجميع عمميات المشركع في فترة المكازنة
Keller&Ferrara,1998, p388).) 

 كأنيا تساعد في التنسيؽ كالرقابة                   عماؿ المكازنة ىي تعبير مالي عف خطة األ
Horngren ,1999,p130).) 

 
 

  يراداتيا لمدة مقبمة مف ا  الحككمية ىي تقدير مفصؿ كمعتمد لنفقات الدكلة ك كفي المحاسبة
 (.15ص  ،ـ2013 ،عصفكر) الزمف عادة سنة

 زمنية تقدر عادة فترة  يالمكازنة ىي خطة معبر عنيا بشكؿ كمي، تككف عادة نقدية تغط
 (.Anthony,Reece,1995,p559) بسنة كاحدة 

 
 

 خطة مالية لفترة زمنية مستقبميةأنيا  ىالمكازنة يمكف أف تعرؼ عم 
(Atrill,Mclany,1993, p167.) 

 

  دارية مستقبمية معبر عنيا بشكؿ ماليإالمكازنة ىي بياف رسمي مكتكب لحظة(Fess 

warren,1990,p976.) 
 
 

 نشطة المختمفة كتحقيؽ زمة لتنفيذ األالا المكارد الا "خطة مالية تحدد مقدمن كما عرفت بأني
 (.195ص ، ـ2001 خركف،آمنية قادمة") جمعة، ك ز ىداؼ المطمكبة خالؿ فترة األ

 
 

 ة بما أكعرفت بأنيا" تعبير كمي لمتدفقات الداخمة كالخارجة كالتي تكضح خطة التشغيؿ لممنش
 (.Atkinson,et.al,2004,p400 )ة المالية"أىداؼ المنشأيحقؽ 

نقاط رئيسية اتفق  ىفي مجمميا عم يومن خالل التعريفات السابقة نجد أنيا تحتو 
 عمييا ىؤالء الكتاب وىي كالتالي :

 .أنيا خطة مالية شاممة  .0
أنيا عبارة عف تقديرات لإليرادات كالتكاليؼ أك تقديرات لممكارد المتاحة كاالستخدامات عف  .2

 .فترة مستقبمية قادمة() فترة مستقبمية
 .عمييا أنيا أداة لتخطيط النشاطات كالرقابة .3
 أنيا أداة لتحقيؽ الكفاية القصكل كاتخاذ القرارات المناسبة كالمصححة. .4
 االستخدامات المقدرة. ءأنيا أداة الستغالؿ المكارد المتاحة في ضك  .5
 المكازنة تعد لتحقيؽ أىداؼ محددة مسبقان. .6
 لخطة كمية.المكازنة ترجمة مالية  .7
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 أىداف الموازنة 2.2.3
معمكمات  ىإف غالبية قرارات اإلدارة التي تتعمؽ باألدكات الحالية أك الحاضرة تقكـ عم

 عتباراكبا ما يستمر أثرىا لفترة ما في المستقبؿ، متعمقة بأحداث كقعت في الماضي كغالبن 
تدادنا لبرنامج العمؿ في الفترة المكازنة ككنيا برنامج لمعمؿ لفترة مقبمة قد تككف في الكاقع ام

الماضية بعد تعديمو بما تـ اكتسابو مف خبرة في الماضي كباحتماالت عدـ التأكد عما قد يتكافر 
 (.98ص ،ـ1997 )مرعي، مف ظركؼ المستقبؿ

أىداؼ المكازنة مف خالؿ بياف دكرىا في مجاؿ التخطيط كالرقابة  ىلذا يمكف التعرؼ عم
دارة عممية حديثة تعمؿ جاىدة إ لا ألأساسين  خطيط كالرقابة أصبحا عمالن كالتنسيؽ كخاصة أف الت

 ص ،ـ2012،كالبابمي ،تحقيؽ أىدافيا بأكبر قدر ممكف مف الكفاءة كالفاعمية )محـر ىعم
191). 

ا يمكف  جمالي أىداؼ المكازنات بالنقاط التالية: تكضيح األىداؼ الخاصة إكأيضن
يجادبالتخطيط، كتكضيح الفركض، كالمفا الكسائؿ المتاحة لذلؾ  ضمة بيف معدالت األداء، كا 

 .(15، صـ2006كحجازم،  ،راضي)
 الموازنة كأداة تخطيط 2.2.3.1

أنو ضبط كتحديد األىداؼ كتطكير االستراتيجيات مف أجؿ تحقيؽ  عمىيعرؼ التخطيط 
 .(Horngren, 2006, P181) ىذه األىداؼ

جبارىا إرزنا في مجاؿ التخطيط خاصة في حالة مما الشؾ فيو أف المكازنة تمعب دكرنا با
ة، أنشطة كالمكارد المالية في المنشالتخطيط الشامؿ لمختمؼ األ ىة أك المشركع عمأالمنش إلدارة

فاستخداـ المكازنة يساعد في الكشؼ عف المشاكؿ المتكقع حدكثيا كدراسة ىذه المشاكؿ كتحميؿ 
كما أنيا في ظؿ ندرة المكارد االقتصادية  ةءمالمالؿ محاكلة اقتراح الحمك  ىأسبابيا باإلضافة إل
محاكلة اتخاذ القرارات التي يتـ بمقتضاىا  ىدارة عمف المكازنة تجبر اإلإة فأالمتاحة إلدارة المنش

 ممر الذكىك األ ،تقييـ االستخدامات البديمة لممكارد المتاحة كاختيار البديؿ األفضؿ كاألمثؿ
 .(191ص ،ـ2012 كالبابمي ، ، ادية )محـرأف المكازنة خطة اقتص ييعن

تحديد كاختيار البدائؿ  ىكمف المعركؼ أف عممية التخطيط في المنشآت تقكـ عم
ة ضمف االمكانيات المتاحة كاستخداـ أالمتاحة كاعتماد تمؾ البدائؿ التي تحقؽ أىداؼ المنش

 (.145ص ،ـ2002 نكر،ك  ىداؼ )الفضؿ،لتحقيؽ تمؾ األ مةالز الالكسائؿ 
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  :اآلتيكيمكف تمخيص دكر المكازنة في خدمة كظيفة التخطيط عف طريؽ 

 تكضيح األىداؼ في صكرة كمية. .1
 تكضيح الفركض التي تقكـ عمييا األىداؼ. .2
 المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة. .3
 تحديد المعايير. .4
 تحديد خطط كسياسات العمؿ. .5
قتصادم كالمالي مع تحقيؽ حالة التكازف اال ىة لمكصكؿ إلأالتخطيط السميـ ألنشطة المنش .6

 الكفاية القصكل في جميع مجاالت العمؿ كالنشاط.
 في العمميات. ؼسراإلانتاجية كمحك دفع الكفاية اإل .7

إف اعتماد المنشآت عمى التخطيط كاستخداـ المكازنات كأداة لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة 
شطتيا المختمفة كذلؾ مف بشكؿ أك بآخر إلى خمؽ تنسيؽ العمؿ بيف أقساـ المنشأة كأن ميؤد

 أجؿ تكحيد الجيكد كتكجيييا نحك اليدؼ. 
 

 الموازنة كأداة رقابة 2.2.3.2

مما الشؾ فيو أف التخطيط كالرقابة كجياف لعممة كاحدة كأنو ال رقابة بدكف تخطيط 
كذلؾ ألف الرقابة كظيفة إدارية تيدؼ لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ التي تـ كضعيا كذلؾ بغرض 

تمعبو  متنفيذىا كمقارنة النتائج الفعمية بما تـ تقديره أك التنبؤ بو. كال تقؿ أىمية الدكر الذ متابعة
تمعبو في مجاؿ التخطيط كىذا يتضح مف خالؿ  مالمكازنة في مجاؿ الرقابة عف الدكر الذ

 ص ،ـ2006، كحجازم ،نشطة )راضيمعايير كمقاييس كمية ألداء مختمؼ األ ىاستنادىا عم
16.) 

 ىالرقابة عمعمى ة أحفظ كقت المسؤكليف في المنش ىإل ماستخداـ نظاـ المكازنة يؤدإف 
االنحرافات التي تظير عند التطبيؽ، إذف لف يككف ىناؾ  ىاألعماؿ، كذلؾ بتركيز االىتماـ عم

الحدكد المقدرة  لعادة النظر في جميع بنكد المكازنة إذا كانت النتائج المحققة ال تتعدإ ىداع إل
 (.188، ص ـ2006، كالرزؽ ، ) أؿ أدـليا 

كمف المعركؼ أف الرقابة ىي: تطبيؽ لمسياسات كاإلجراءات الخاصة بتكجيو كتنظيـ 
ة  ألمنشأىداؼ ا ىكتنسيؽ اإلنتاج كاإلدارة كالنشاطات األخرل لمعمؿ في طريؽ تحقيؽ الكصكؿ إل

 (.145ص  ،ـ2002 ،نكرك ) الفضؿ، 
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 : اآلتيمة كظيفة الرقابة عف طريؽ ك يمكف تمخيص دكر المكازنة في خد

 سراؼ في استخداـ المكارد االقتصادية المتاحة.منع اإل .1
 ىمية النسبية الكبيرة.النكاحي ذات األ ىالتركيز عم .2
االكتشاؼ المبكر  يداء كىذا يعنانحرافات األ ىالعديد مف األسباب المؤدية إل ىتالف .3

 مستقبؿ النشاط كاألىداؼ. ىلمعناصر التي تؤثر عم
مثؿ تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األرباح كذلؾ عف طريؽ التكصؿ لالستخداـ األ ىالعمؿ عم .4

 لجميع المكارد المتاحة.
 تتيح المكازنة فرصة تطبيؽ محاسبة المسؤكلية عند تحديد مسببات االنحراؼ. .5

 

 الموازنة كأداة تنسيق 2.2.3.3

لتنسيؽ كافة المجاالت كاألنشطة  ا متكامالن ا كنظامن ا كعممين ا عممين تعتبر المكازنة أسمكبن 
بغية تحقيؽ أىدافيا كىذا يتضح لممنشأة التأكد مف األداء السميـ  ىالتي تتناكليا اإلدارة كصكالن إل

ة مف أداء لكظائفيا المتصمة كالمتتالية كالمستمرة كالمتمثمة أمف خالؿ ما تقكـ بو إدارة المنش
 (.16ص ،ـ2006، كحجازم ،بالتخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة ) راضي

يفيد نظاـ المكازنات التخطيطية في تحقيؽ التنسيؽ التاـ بيف إدارات كأقساـ المنشأة

كأنشطتيا المختمفة خالؿ عممية تنفيذ المكازنة، بحيث يعمؿ الجميع بشكؿ متكازف نحك تحقيؽ 
 (.39، صـ2002 )حناف، ككحالة، ا مف قبؿ إدارة الشركةاألىداؼ المحددة مسبقن 

أم يتـ التنسيؽ بيف األىداؼ كالبرامج كالسياسات المختمفة لممشركعات كاألنشطة 
كشؼ مكاطف الضعؼ فييا كيظير األقساـ التي تتخمؼ دكف سكاىا  ىالمختمفة كذلؾ يساعد عم

 عنيا. فعف أداء المياـ المنكطة بيا كبياف المسؤكلك 
 

اة لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة التخطيط كاستخداـ المكازنات كأد ىإف اعتماد المنشآت عم
دارات المنش ىخر إلآبشكؿ أك ب ميؤد ة كأنشطتيا المختمفة كذلؾ أخمؽ تنسيؽ العمؿ بيف أقساـ كا 

 ص ،ـ2002 نكر،ك ىداؼ المرجكة )الفضؿ، مف أجؿ تكحيد الجيكد كتكجيييا نحك تحقيؽ األ
146.) 
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التنسيؽ عف طريؽ  مف خالؿ ما تـ ذكره يمكف تمخيص دكر المكازنة في خدمة كظيفة
 (.19-18ص ،ـ 2001 ) راضي، :اآلتي

 أىداؼ محددة ككاضحة كقابمة لمقياس. ىة إلأترجمة األىداؼ العامة لممنش .1
 زمة لتحقيؽ األىداؼ.الكضع الخطط كالبرامج التفصيمية ال .2
 ضماف مشاركة جميع المسئكليف في إعداد المكازنة. .3
يضمف تحقيؽ االتساؽ بيف كافة  مبالشكؿ الذ تحقيؽ التنسيؽ بيف كافة المسئكليف المعنييف .4

 الخطط كالبرامج الخاصة باألنشطة.
 داء.كضع معايير أداء كاضحة كمحددة الستخداميا في عممية تقييـ األ .5

 الموازنة كأداة في اتخاذ القرارات 2.2.3.4

 ، دـآؿ آ) :اآلتييمكف تمخيص دكر المكازنة في خدمة كظيفة اتخاذ القرارات عف طريؽ 
 .(189ص ،ـ2006الرزؽ، ك 

تمكف المكازنة مف قياس االنحرافات بيدؼ الدراسة كاتخاذ القرارات لمحد مف االنحرافات  .1
 يجابية.السمبية كتنمية االنحرافات اإل

ككذلؾ تحقيؽ دكرة  مالجار تتيح المكازنة لإلدارة رسـ السياسات المستقبمية في ضكء الفعؿ  .2
 قابة عمي تنفيذىا.المكازنة في تحسيف الخطط ككسائؿ الر 

 الموازنة كأداة اتصال  2.2.3.5

ا كأداة لالتصاؿ، فالغرض الرئيسي مف تحديد األىداؼ ىامن  ان تمعب المكازنة دكر 
الشخص المسئكؿ عنو، كلف يتـ تحقيؽ ذلؾ إال مف خالؿ  ىالتفصيمية بكؿ قسـ ىك تكصيميا إل

عنيا بطريقة تكفؿ كضكح  المسؤكليف ىتضمف كصكؿ ىذه األىداؼ إل سميمةقنكات اتصاؿ 
 (.193، ص ـ2012 ،كالبابمي، محـر  لية )األىداؼ ككضكح المسئك 

ىؤالء المسئكليف  ىأف يصمـ نظاـ المكازنات بحيث يكصؿ ىذه المعمكمات إل يكينبغ 
ايجاد  ىيا يساعد عمتنظيمن  ذلؾ يمكف اعتبار المكازنات عمالن  ىفي الكقت كالمكاف المناسب، كعم

 .ة أأىداؼ المنشدارية المختمفة لتنفيذ مختمؼ يف المستكيات اإلحمقة اتصاؿ ب
 الموازنة كأداة لمحافز 2.2.3.6

تستخدـ المكازنة التخطيطية أداة لتحفيز المكظفيف داخؿ الشركة عمى كافة المستكيات 
 محيث إف عدـ تحقيؽ المكازنة المقدرة في بداية كؿ عاـ يعتبر أحد أشكاؿ الفشؿ الذ ،اإلدارية
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لذلؾ فإف تحقيؽ المكازنة يعتبر مف أىـ  ،المكظفيف داخؿ الشركة أداءنعكس بدكره سمبان عمى ي
بدكره يؤدم إلى حفز  ماألىداؼ التي يجب تحقيقيا مف قبؿ اإلدارة الكسطى داخؿ الشركة كالذ

يتـ تحقيؽ المكازنة عمى  ىلمعمؿ بجد كاإليعاز إلى مرؤكسييـ لمعمؿ بجد أيضان لك المديريف
 داء المراد التكصؿ إلييا.ى مؤشرات األأعم

فراد بعدـ كجكد تعارض بيف أىداؼ قناع األإإف الغرض الرئيس مف عممية التحفيز ىك 
ا تحقيؽ أىدافيـ ة يترتب عميو تمقائين أة كأىدافيـ الشخصية، بؿ إف تحقيؽ أىداؼ المنشأالمنش

غي أف تكضع المكازنات مف ىدؼ تحفيز العاممييف النجاح المنشكد ينب ىيمق ىالشخصية، كحت
تحقيؽ  ىإل مخالؿ المشاركة كأال تككف مفركضة عمييـ فالمشاركة في كضع المكازنات تؤد

الخاصة  ىداؼ ألنيا تتيح الفرصة لكؿ فرد أف يمزج أىدافو الشخصيةتكافؽ كتناسؽ في األ
 (.194ص، ـ2012، كالبابمي ، محـرة العامة )أبأىداؼ المنش

 داة الستغالل الموارد المالية المتاحةالموازنة كأ 2.2.3.7

إعداد المكازنات عممية مكمفة كليست بسيطة كلكف ىذه التكمفة تتقبميا المنشآت ألىمية 
دكر المكازنات كأداة الستغالؿ المكارد المالية المتاحة في ضكء األىداؼ المكضكعة ألنيا تحدد 

حسب األىداؼ، كيعتبر الخركج عف تمؾ  نتاجيةزمة لمعممية اإلالاالحتياجات مف تمؾ المكارد ال
ة المسئكؿ عف ذلؾ أغير مرغكب بو سيتحمؿ مسئكليتو أحد أقساـ المنش ان المكارد بزيادتيا أمر 

 االنحراؼ.

 أىمية الموازنة 2.2.4

دارة يمكف ذكر أىمية مف خالؿ ما تـ ايجازه عف المكازنة كأىدافيا كدكرىا في خدمة اإل
 .(24-23ص ،ـ2007 أبك العجيف، ) ية:المكازنة في النكاحي التال

 استمدت المكازنة أىميتيا التقميدية في مختمؼ المجتمعات لككنيا أداة رقابة. .1
دارة إا أداة فعالة مف أدكات السياسة المالية التي يمكف استخداميا في تعتبر المكازنة أيضن  .2

 االقتصاد كتكجييو .
المكازنة ) ؿ في مجاؿ المحاسبة الحككميةلدخعادة تكزيع اإا في تمعب المكازنة دكرنا ىامن  .3

 الحياة االجتماعية . ىالعامة( فيي أداة مؤثرة عم
نشطة، حيث تتضمف تكزيع كتخصيص ا في التنسيؽ بيف األتستخدـ المكازنة كأداة أيضن  .4

 االستخدامات المتعددة كيقصد بذلؾ ربط النفقات باإليرادات . ىالمكارد المتاحة عم
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ة أأقساـ المنش لمستك  ىة، كيتـ ذلؾ عمأالمنش لاة لتقييـ األداء لدتستخدـ المكازنة كأد .5
  .ة ككؿأالمنش لمستك  ىا عممنفردة كأيضن 

 مقارنة النتائج المحققة باألىداؼ المخططة. .6
 مقارنة النتائج المحققة لمفترة الحالية بما تـ تحقيقو مف نتائج عف الفترات السابقة. .7
 تحميؿ نتائج المقارنات السابقة. .8
 خيص المشاكؿ كرسـ السياسات في ضكء التحميؿ كالمقارنات السابقة الذكر.تش .9

تي: اقتناع المسؤكليف بأىمية المكازنة، كمشاركة كمف مقكمات نجاح تنفيذ المكازنات اآل
، كتكفير االستعداد النفسي لممسؤكليف لتقبؿ بإعدادىا ةأدارية بالمنشكافة المستكيات اإل

عداد المكازنات، كاعتماد نظاـ مكحد كمترابط إ ىالعامميف عمتأىيؿ كتدريب ك المكازنات، 
تعمؿ بو، ككضع البرنامج الزمني المناسب  مالكاقع المتغير كالمحيط البيئي الذ ىلممكازنات يراع

 .(29ص ،ـ2006 كحجازم، ، ) راضي عداد المكازنات كااللتزاـ بوإل

 أسس ومبادئ إعداد الموازنة 2.2.5
األساسية التي يجب مراعاتيا عند إعداد كاستخداـ المكازنات،  يكجد عدد مف المبادئ
 كذلؾ بغرض زيادة فاعميتيا.

حسف  ىإل مكتعرؼ المبادئ العممية التي تحكـ إعداد المكازنات بأنيا أسس إرشادية تؤد
استخداـ المكازنات كأداة قيمة لمتخطيط كالرقابة كالتنسيؽ، كىذه المبادئ إذا تـ تطبيقيا بصكرة 

جراءات إعداد إف المبادئ كاألسس تحكـ حة فإنيا ستحقؽ الغرض مف المكازنة كذلؾ ألصحي
 (.229ص ،ـ 2011 ،كاستخداـ المكازنة )جمعة

ومن خالل ذلك يتضح أن ىذه المبادئ واألسس ىي أساسيات ومقومات الزمة 
 إلنجاح الموازنات ومن أىم ىذه المبادئ ما يمي:

 مبدأ الشمول 2.2.5.1

ة )الفضؿ، أالمبدأ ىك أف تككف المكازنة شاممة لجميع أكجو نشاط المنش كيقصد بيذا
 (.146، صـ2002نكر، ك 

جميع  ىة كجميع نشاطاتيا كتمتد إلأالمكازنة جميع عمميات المنش يأف تغط يكىذا يعن
 المستكيات سكاء كانت ىذه العمميات جارية أك عمميات استثمارية.
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دارات المشركع كأقسامو المختمفة كمراكز إجميع تتصؼ المكازنة بالشمكؿ باحتكائيا ل
المسؤكلية فيو كعميو تمثؿ جميع عممياتو كتمتد إلى كافة مستكياتو كما ىي محددة في الخريطة 

 .(41ص ،ـ2002 ككحالة، ،)حناف التنظيمية لو

التنظيـ كمجاؿ االقتصاد  ؿكتتمثؿ مجاالت الشمكؿ في الكثير مف المجاالت مثؿ مجا
، كحجازم ،راضي) تاج كمجاؿ الرقابة كمجاؿ إدارة األمكاؿ كمجاؿ التككيف الرأسمالينكمجاؿ اإل
 (.25ص ،ـ2006

 :ة كالتنسيؽ أمف خالؿ االىتماـ بخطكط االتصاؿ بيف الكحدات الداخمية لممنش مجال التنظيم
 فيما بينيا.

 :جـ العمالةالدخؿ كح لمف خالؿ االىتماـ بالحالة االقتصادية عامة كمستك  مجال االقتصاد 
 )في حاؿ المكازنة العامة(.

  نتاج كمصادره.مف خالؿ االىتماـ بتحديد حجـ اإل نتاج:مجال اإل 
  مجاؿ الرقابة: كذلؾ مف خالؿ االىتماـ بكضع الخطة التمكيمية كرفع كفاءة استخداـ

 مكاؿ.األ
 كىذا يتضح مف خالؿ االىتماـ بالبحث عف فرص االستثمار.مجال التكوين الرأسمالي : 

 مبدأ السنوية 2.2.5.2

مبدأ أك قاعدة السنكية لممكازنة في مختمؼ دكؿ العالـ، كذلؾ بعض  ىلقد اتفؽ عم
 (.86ص ،ـ1998) حجازم،  النظر عف تكقيت بدايتيا أك نيايتيا

يرادات كالنفقات، إذ تعتبر السنة كحدة دقة تقدير كؿ مف اإل ىكتساعد قاعدة السنكية عم
كىذا يتطمب مكافقة السمطة  ،ة أك لممشركعأار النشاط المالي لممنشزمنية متكاممة كذلؾ لتكر 

 ىالمكازنة العامة عف طريؽ أخذ مكافقتيا عم ىالتشريعية عمييا، كىذا يساعد في الرقابة عم
 (.73ص ،ـ2013،عصفكر)المكازنة عند اعتمادىا 

 ) حجازم :ا يميمبدأ سنكية المكازنة ىي كم ىاالعتماد عم ىكمف أبرز األسباب التي أدت إل
 .(86ص ،ـ1998،

ا جيكد كبيرة في مختمؼ مراحميا كليس مف السيؿ تكرارىا عممين  ىإعداد المكازنة يحتاج إل .1
 في فترات زمنية تقؿ عف سنة.

 صعكبة التنبؤ باإليرادات كالنفقات لفترة تزيد عف سنة كاحدة. .2
 تقاربة.تنفيذ المكازنة بصكرة دكرية كمف خالؿ فترات م ىضماف الرقابة عم .3
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 يرادات.تعتبر السنة فترة مثالية لمكازنة النفقات مع اإل .4
 مبدأ وحدة الموازنة  2.2.5.3

مف المعركؼ بأف المكازنة تتككف مف سمسمة مف الخطط الفرعية كالخطط التفصيمية 
كالعديد مف القكائـ التقديرية كالتي مف الضركرم أف تجمع ىذه الخطط الفرعية خطة شاممة 

 يرجع لتحقيؽ التجانس.كاحدة كىذا 

ر إلي عممية إعداد المكازنة فإنيا تتككف مف سمسمة مف ظإذا ن لكمف ناحية أخر 
بإعداد المركز المالي  يىداؼ كتنتيالخطكات المتتابعة كالمتسمسمة كالمتتالية تبدأ مف تحديد األ

ميـ كىك عامؿ عامؿ  ىة، لذلؾ تظير أىمية كحدة المكازنة مف خالؿ التركيز عمأالتقديرم لممنش
 (.24، صـ2006 ،كحجازم ،)راضي التنسيؽ

 ىسبيؿ المثاؿ في مجاؿ المحاسبة الحككمية يتطمب مبدأ كحدة المكازنة العامة إل ىفعم
حقيقية المركز  ىيرادات الدكلة في كثيقة كاحدة بحيث يسيؿ التعرؼ عما  إدراج كافة نفقات ك 

 ،ـ2002، ىالليعميو مف عجز أك فائض ) تنطكمما  المالي لمدكلة في ضكء المكازنة كمقدار
 (.63ص

ة ككضع خطة مالية شاممة أميـ كىك عدـ تعدد مكازنات المنش ىمعن ىكىذا يدؿ عم
مساعدتيا في التعرؼ  ىيرادات باإلضافة إلنفاؽ كأكجو تحصيؿ اإلتنسيؽ أكجو اإل ىتعمؿ عم

 .زمةالالة ة كتنفيذ االجراءات الرقابيأالمركز المالي لمشركة أك المنش ىعم

 مبدأ المرونة  2.2.5.4

ا لتغطية سنة عف المستقبؿ كاحتماالتو، كتقديراتيا يتـ إعدادىا مقدمن تعبر بما أف المكازنة 
 لمجر  ىة مف الممكف أف تكاجييا ظركفا طارئة تؤثر عمأمالية الحقة كأف أم شركة أك منش

 ا مف المركنة.مر يتطمب نكعن تنفيذ ىذه المكازنة، لذلؾ األ

التكيؼ مع األحداث كالظركؼ  ىأف تككف لممكازنة قدرة عم :مبدأ المركنة يعنكي
ا زمة طبقن لالة أم أف تتيح المكازنة إمكانية إدخاؿ التعديالت اأالمستقبمية التي تعايشيا المنش

 (.281ص  ،ـ2003شعباف، ك ة ) الفضؿ، ألتغير الظركؼ الداخمية أك الخارجية لممنش

ازنة بنكع مف المركنة الكافية يتـ فييا مراعاة كافة االحتماالت فإذا لـ يتـ صياغة المك 
 ىاللي،) رقابةالتمكيؿ ك اللفعاليتيا كأداة لمتخطيط ك  يافقدان ىإل مبصكرة مستمرة فيذا سيؤد

 .(64ص ،ـ2002
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 : اآلتيمكر أك الجكانب التي تتعمؽ بيا المركنة مف خالؿ كبصفة عامة يمكف إيجاز األ
 .(148ص ،ـ2002نكر،ك ، )الفضؿ

حصائية كخاصة مقاييس إساليب أ ىكذلؾ مف خالؿ االعتماد عم طرق القياس: .1
 االحتماالت كالتي تأخذ بعيف االعتبار حالة عدـ التأكد.

 

أنيا عممية مستمرة، مما ينتج  ى: كىذا يتضح مف خالؿ إعداد المكازنة عمإعداد الموازنة .2
ثناء شير، إذ يتـ في نياية كؿ شير عنيا مكازنة مستمرة تتضمف كبشكؿ دائـ تقديرات أ

خذ بعيف االعتبار التغيرات إعداد تقديرات خاصة بيذا الشير مف العاـ القادـ بعد األ
 المحتممة.

 

ؿ المسئكؿ أك المدير إال في قدر مسؤكليتو عف المكازنة أإذ يجب أف ال يس :تطبيق الموازنة .3
 كاف مف الممكف تجنبو. مكبحجـ االنحراؼ الذ

 مبدأ ارتباط الموازنة بالييكل التنظيمي 2.2.5.5

كيقصد بيذا المبدأ ىك ربط معايير المكازنة بمراكز المسؤكلية كتتبع تدفؽ بنكد التكاليؼ 
بحسب المسؤكلية عف العمميات التي تحدث التكاليؼ كذلؾ كي يتسنى مقارنة نتائج التنفيذ 

 (.148ص  ،ـ2002،نكرك ، ز مسؤكلية ) الفضؿالفعمي بما ىك مخطط لكؿ مرك

أساس الييكؿ التنظيمي  ىمف التكاليؼ كاإليرادات عم كضع تقديرات كالن  يكىذا يعن
ا، ا كقاطعن مف اإلدارات كاألقساـ تحديدنا تامن  ة أك لمشركة كذلؾ بغرض تحديد مسؤكلية كالن ألممنش

فضؿ، ال) ساسنا لتحديد السمطة كالمسؤكليةة يعتبر أأفالييكؿ التنظيمي في أم مؤسسة أك منش
 (.282ص ،ـ2003 شعباف،ك 

 مبدا الشيوع )عدم التخصيص( 2.2.5.6

نما ا  تخصيص إيراد معيف لمقابمة نفقة معينية أك نشاط معيف ك  ـكيقصد بيذا المبدأ عد
حرية  ىمف اإليرادات لتغطية كؿ النفقات، كىذا المبدأ يساعد الشركة عم يتـ استخداـ كالن 

 كاالحتياجات ا لألكلكياتمات كاألنشطة المختمفة كفقن الخدى التصرؼ في تكزيع اإليرادات عم
 .(63ص ،ـ2002 )ىاللي،

ا يقصد بيذا المبدأ أف  يرادات الدكلة تستخدـ لإلنفاؽ إكفي حاؿ المكازنة العامة أيضن
جية كمقابمة نفقة معينة برامج كأنشطة الدكلة المختمفة دكف تخصيص إيراد معيف لمكا ىمنيا عم
 .بذاتيا
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 أ الواقعيةمبد 2.2.5.7

ة أيقصد بيذا المبدأ أف تككف األىداؼ التي تـ كضعيا مف قبؿ إدارة المؤسسة أك المنش
ة، سكاء كانت ىذه أىي أىداؼ قابمة لمتحقؽ في ظؿ اإلمكانيات المتاحة ليذه المؤسسة أك المنش

 نكرك  ،الفضؿ) لذلؾ ينبغي أف تتصؼ المكازنة باآلتي:مكانيات بشرية أك إمكانيات مادية اإل
 (.147ص، ـ2002،

 مكانيات المتاحة.أف تككف أرقاـ المكازنة ممكنة التحقيؽ في ضكء اإل .1
التنفيذ كىذا يستمد مف ضركرة مراعاة مبدأ  ىأف تككف المكازنة محؿ ثقة جميع القائميف عم .2

 المشاركة.

 مبدأ توازن الموازنة 2.2.5.8

أف  يات اإليرادات كىذا يعنكيقصد بيذا المبدأ ىك مكازنة تقديرات النفقات مع تقدير 
  ،اإليرادات مع النفقات كذلؾ لتجنب حدكث أم عجز أك فائض في المكازنة )ىاللي لتتساك 

 (.63ص ،ـ2002

أم أف تككف  حياف بمبدأ التكازف الكمي لممكازنةىذا المبدأ في بعض األ ىكيطمؽ عم
ا لمظركؼ االقتصادية كنظرن  ، كلكف في المحاسبة الحككميةيراداتالنفقات الحككمية في حدكد اإل

المكزم، ) زمات السياسية أصبح ىذا المبدأ في مكازنة الدكلة أك المكازنة العامة غير عمميكاأل
 (.25ص ،ـ1997 كآخركف،

 مبدأ التميز بين العمميات الجارية والعمميات االستثمارية 2.2.5.9

كالتي تختص بالعمميات  ) الجارية ( كيقصد بيذا المبدأ الفصؿ بيف المكازنة التشغيمية
نتاجية ككؿ ما يمزميا مف نفقات تشغيمية الجارية التي تشمؿ المبيعات كمستمزمات البرامج اإل

كر العاممييف كغيرىا مف النفقات، كبيف المكازنة االستثمارية أك جكلية كركاتب كأتشمؿ المكاد األ
التي تشمؿ التطكير كالتككيف التطكيرية( كالتي تختص بالعمميات االستثمارية ك ) الرأسمالية

نتاجية زيادة الطاقة اإل ىالرأسمالي كاإلضافات كغيرىا مف المشاريع التطكيرية التي تساعد عم
 (.283ص ،ـ2003شعباف، ك ) الفضؿ،  ك المؤسسةألممشركع 

( مف خالؿ الجارية كالعمميات االستثمارية )التطكيريةكيمكف بياف الفرؽ بيف العمميات 
 .(26ص ،ـ2006حجازم، ك ي، راض) : تياآل
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يككف اليدؼ مف المكازنة التشغيمية تحقيؽ أكبر استفادة ممكنة مف الطاقة المكجكدة  اليدف: .1
 ة.أنتاجية لممنشبينما المكازنة الرأسمالية فيككف اليدؼ منيا ىك زيادة حجـ الطاقة اإل فعالن 

مد كيقدر عادة بسنة مالية يككف التخطيط بالمكازنة الجارية أك التشغيمية قصير األ التخطيط: .2
مد ك االستثمارم أك التطكيرم فيككف عادة طكيؿ األأكاحدة فقط بينما التخطيط الرأسمالي 

 كيزيد عف سنة مالية كاحدة.
المكازنة التشغيمية يتـ  يففيكجد اختالؼ كاضح فيما بينيما في عممية اإلعداد  اإلعداد: .3

المخزكف، بينما في المكازنة االستثمارية فيتـ االىتماـ بحجـ المبيعات كالتنبؤ بيا كحجـ 
 البحث فييا عف فرص االستثمار.

 مبدأ الربط بين معايير الموازنة ومراكز المسؤولية 2.2.5.10

 .(393، ص ـ2002، ) ظاىر :مراكز عدة ىي ىالمؤسسات بطبيعتيا تنقسـ إل

تكاليؼ الخاصة بقسمو حيث يككف مدير مركز التكاليؼ مسؤكالن عف عناصر ال مركز التكمفة:
تكاليؼ القسـ الخاضعة  ىكيركز تقرير األداء في ىذه الحالة عم كرقابتيوكالتي تخضع لسيطرتو 

 ذلؾ بحكـ مسؤكليتو. ىالتأثير عم عيستطي ملرقابة كمسؤكلية مدير القسـ كالذ

يخضع  مذاإليرادات في القسـ ال تحقيؽحيث يككف مدير مركز اإليراد مسؤكالن عف  يراد:مركز اإل
إيراد أـ ال  زة ىك مركأا في المنشلسيطرتو كمسؤكليتو كرقابتو، كلمعرفة ما إذا كاف مركزنا معينن 

قرارات مدير المركز كمعرفة طبيعة تمؾ القرارات ىؿ ليا عالقة  ىنو يجب التركيز عمإف
 ؟باإليرادات أـ ال
رات المتعمقة بكؿ مف اإليرادات يعتبر مدير مركز الربحية مسؤكالن عف اتخاذ القرا مركز الربحية:

ف تقرير مركز الربحية سكؼ يتضمف اإليرادات كالتكاليؼ إكالتكاليؼ الخاصة بمركزه، كعميو ف
 المتعمقة بمركزه، كيتـ تقكيـ أداء المركز بمقارنة األرباح الفعمية باألرباح المخططة.

ماراتو في األصكؿ، فيك ثاستيعتبر مدير مركز االستثمار مسؤكالن عف أرباح ك  مركز االستثمار:
 يمف اإليرادات كالتكاليؼ االستثمارية المتعمقة بمركزه، فمدير المركز يعط مسؤكالن عف كالن 

مارات طكيمة ثصالحيات كقرارات بالتصرؼ بأمكاؿ كبيرة كذلؾ التخاذ قرارات تعمؽ باالست
 جؿ.األ
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ا يقصد بو تخطيط العمميات كتتبع تدفؽ بنكد التكاليؼ حس ب المسؤكلية عف ىذه كأيضن
العمميات كعف بنكد التكاليؼ المرتبطة بيا بحيث يككف لكؿ مركز مسؤكلية خطة عمؿ مرسكمة 
تسير عمييا كيمثؿ تكاليفيا كبذلؾ يتسنى مقارنة نتائج التنفيذ الفعمي ليذه الخطة. كبالتالي يتسنى 

 ص ،ـ2002 اف،كحن ،)كحالة سراؼالضعؼ كاإل نكاحياتخاذ الخطكات الالزمة لمعالجة 
43). 

عدادىا يجب أف تحدد مسؤكليات إكفي ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ بأف المكازنات عند 
 ذلؾ. ىعم كؿ قسـ لمعرفة مف المنتج كمف المقصر كمف ثـ اتخاذ القرارات بناءن 

 المشاركة أمبد 2.2.5.11

ة أيف بالمنشؤكلسعداد المكازنات االستفادة مف خبرة كدراية كافة المإالمشاركة في  يتعن
 كنكر، ،الفضؿ) خمؽ نكع مف الرضي الكظيفي لدييـ ىلإ ميؤد ممر الذعند التخطيط، األ

   (147 ص ،ـ2002

عداد المكازنة عبارة عف عممية تعاكنية تشترؾ فييا جميع إف عممية أيقصد بو 
خططو منيا بالمشاركة في رسـ  قساـ كمراكز مسؤكلية، حيث يقكـ كالن أدارات ك إالمستكيات مف 

 كحناف، كحالة) معايير كمية كنكعية ىلإ ساتالعامة كالتفصيمية كفي ترجمة ىذه الخطط كالسيا
 .(42ص ،ـ2002،

دارة التي تحقيؽ كبياف ديمقراطية اإل ىلإ مف تكسيع قاعدة المشاركة في المكازنة يؤدإ
لجيكد كاآلراء لي خطة متناسقة تعبر عف تظافر اإ، كالكصكؿ فترفع مف الركح المعنكية لمعاممي

 ىكثر فعالية عمأممارسة الرقابة يككف  ىلإالتعصبات الفردية، باإلضافة  ىعم ىالتي تقض
 ساس ما كعدكا بو.أ ىداء الفعمي عمالعامميف كمحاسبتيـ عف األ

 مبدأ التوزيع الزمني 2.2.5.12

ي عادة تككف سنة مدار فترة المكازنة الت ىكيقصد بيذا المبدأ تكقيت العمميات كتكزيعيا عم      
 ) الفضؿ مكازنة إلى فترات فصمية أك شيريةكاممة، كذلؾ مف حيث تكقيت حدكثيا، كأف تقسـ ال

 .(146ص ،ـ2002 كنكر، ،

األزمات كاالختناقات، كتحقيؽ التنسيؽ كالتكافؽ  لإلى تفاد ىمبدأ التكزيع الزمن ميؤد
رة السنكية لممكازنة، كاتخاذ الخطكات مدار الفت ىبيف المكارد كاالستخدامات، كمتابعة األداء عم

 .(41ص ،ـ2002 كحناف،، جراءات التصحيحية الالزمة فكرنا كفي الكقت المناسب ) كحالةكاإل
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 أنواع الموازنات 2.2.6 
أقساـ متنكعة كمختمفة حيث يمكف النظر إلييا مف ناحية المجاؿ  ىتنقسـ المكازنات إل

 النحك التالي: ىكىذا ما سكؼ يتـ تناكلو عمالنشاط  لكالفترة الزمنية كمف حيث مستك 
 من حيث الفترة الزمنية 2.2.6.1

مكازنات قصير األجؿ، كمكازنات طكيمة  ىا ليذا المعيار إلحيث تنقسـ المكازنات كفقن 
 .(233، صـ2011 جمعة،) :األجؿ

عد كىي ت ىذه المكازنات فترة محاسبية كاحدة تقدر عادة بسنة يتغط موازنات قصيرة األجل:. أ
لتعكس مراحؿ التشغيؿ كنتائج األداء عف الفترة المحاسبية القادمة كتعرؼ ىذه المكازنة في 

 .الحياة العممية بالمكازنة التشغيمية أك الجارية
ىذه المكازنة عادة فترة زمنية تزيد عف العاـ كقد تتراكح بيف  يتغط موازنات طويمة األجل:. ب

تكسعية أك االنكماشية لممنشآت كذلؾ في كىي تعكس السياسة ال خمسة أك عشرة أعكاـ
ىذه المكازنة في الحياة العممية أسماء متعددة مثؿ المكازنة  ىكيطمؽ عم ،الطكيؿ لالمد

 .الرأسمالية كالمكازنة االستثمارية
 طبيعة المجال ثمن حي  2.2.6.2

، نكرك  ؿ،الفض): مف المكازناتنكعييف  ىتنقسـ مف حيث طبيعة نطاؽ المجاؿ إل
 .(149، صـ2002

 ة.أعماؿ العادية لممنشاأل ىكىي المكازنات التي تشمؿ عم الموازنات الجارية:. أ
نفاؽ تخطيط اإل ىكىي المكازنات التي تشمؿ عم )الرأسمالية(: الموازنة االستثمارية. ب

 ة.أاالستثمارم كالتخطيط االستراتيجي لممنش
 من حيث موضوع المعامالت التي تغطييا 2.2.6.3

جمعة، ) :رقة بيف ثالث أنكاع مف المكازناتساس أك المعيار تـ التفكبمكجب ىذا األ
 .(233ص ،ـ2011

سبيؿ المثاؿ يتـ  ىكحدات القياس العيني فعم ىكتقكـ ىذه المكازنة عم الموازنة العينية:. أ
 .نتاجية بساعات العمؿ كىكذاكقياس الطاقة اإل نتاج بكحدة المنتج الكاحدقياس اإل

المكازنة التي يككف فييا كحدة القياس النقكد، كيمكف القكؿ بأف كىي  الموازنة المالية:. ب
 المكازنة المالية ىي ترجمة مالية لممكازنة العينية.
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كتمثؿ ىذه المكازنة برامج المتحصالت النقدية الداخمة كالمدفكعات  موازنة التدفقات النقدية:. ت
 النقدية الخارجية خالؿ فترة زمنية مستقبمية.

 النشاط( ى)مستو  المرونة من ناحية 2.2.6.4

 لنتاج كاحد، كأخر إ لمكازنات ثابتة تعد لمستك  ىتنقسـ ىذه المكازنات مف ىذه الناحية إل
 (.149، ص ـ2002 نكر،ك ، الفضؿنشاط )  لمرنة تعد ألكثر مف مستك 

أساس عدة مستكيات لمنشاط كيتـ تقسيـ التكاليؼ حسب درجة  ىالمكازنة المرنة تعد عم
تكيات المختمفة لمنشاط كيستخدـ ىذا األسمكب في حاؿ تميز العمميات بالحركة ارتباطيا بالمس

ذا تغير مستكل النشاط بصكرة كبيرة كممحكظة البد مف تعديؿ حجـ تقديرات  كالديناميكية كا 
 .(25ص ،ـ2006 كحجازم، ،)راضي المكازنة في ضكء تغير مستكل النشاط

 لموازنةمن حيث درجة التفضيل التي تضمنيا ا 2.2.6.5

راضي، ) تية مف المكازناتكبمكجب ىذا المعيار يمكننا أف نفرؽ بيف األنكاع اآل
 (:38-37ص ،ـ2006 حجازم،ك 

برامج محددة ييدؼ  ىنشطة الكحدة إلأكمف خالؿ ىذه المكازنة يتـ تقسيـ  موازنة البرامج:. أ
 حدة. ىـ إعداد مكازنة لكؿ برنامج عمثتحقيؽ ىدؼ معيف كمف  ىكؿ برنامج منيا إل

 ممبدأ محاسبة المسئكلية كالذ ىكيقكـ ىذا النكع مف المكازنات عم :موازنات المسؤوليات. ب
 أجزاء بحيث يككف كؿ جزء مسؤكلية شخص محدد. ىيتـ مف خالليا تقسيـ المكازنات إل

مف خالؿ ىذا النكع مف المكازنات يتـ اعتبار كؿ منتج ككحدة محاسبية  :موازنة المنتجات. ت
نتاج كالتشغيؿ كالمبيعات كبرنامج تقدير ضمف مكازنة المنتج برنامج اإلمستقمة، حيث تت

 يرادات كالمصركفات.اإل
 اعتبار أف الكحدة االقتصادية ىعمحيث تقكـ المكازنات العامة  :)الشاممة( الموازنة العامة. ث

ة( بكافة أنشطتيا كخدماتيا المختمفة كأقساميا كمراكز مسؤكلياتيا بمثابة الكحدة أالمنش)
 عداد المكازنة.إالمحاسبية كذلؾ ألغراض 
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 عدادمن حيث منيج وأسموب اإل 2.2.6.6

 .(90 -79، صـ2002ىاللي،  ( :ىتنقسـ المكازنات مف حيث ىذا المعيار إل
البيانات التاريخية حيث تعتبر نقطة  ىكيتـ إعدادىا باالعتماد عم الموازنة التاريخية:. أ

ي تفترض أف ما حدث في الماضي سكؼ يستمر تعد عميو المكازنة، كى ماألساس الذ
 .خذ بعيف االعتبار الظركؼ المتكقعة في العاـ المقبؿحدكثو في المستقبؿ مع األ

أف البند  يكىذا يعن ،كيتـ إعدادىا بافتراض أف النشاط عند نقطة الصفر الموازنة الصفرية:. ب
ة الحالية كذلؾ إذا ثبت ظير في مكازنة الفترة الماضية قد ال يظير في مكازنة الفتر  مالذ

تحميؿ  ىيشمؿ ىذا البند، كيعتمد ىذا األسمكب عم مبقاء النشاط أك البرنامج الذ لعدـ جدك 
 . التكمفة لممشركعات كالكظائؼ بحيث يككف ىناؾ تبرير لكؿ نفقة مطمكبة لتنفيذ البرامج

 

ض رقابة إدارية سمكب ىي فر ساس المعتمد في إعداد ىذا األأف األ موازنة البرامج واألداء:. ت
الكظائؼ،  ىداء حيث يتميز ىذا األسمكب بإمكانية تقسيـ العمميات إلألغراض قياس األ

نشطة كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ ىذه البرامج مجمكعة مف األ ىبرامج، كالبرامج إل ىكالكظائؼ إل
 كالتنسيؽ فيما بينيا لمنع حدكث ازدكاج.

 
 

زمة لتشغيؿ المشركع، حيث يركز ىذا الالتعتبر تفصيؿ رقمي لمبنكد  موازنة البنود:. ث
التبكيب اإلدارم كالنكعي مف أجؿ التسييؿ كالمساعدة في إجراءات الرقابة  ىاألسمكب عم

 قبؿ عممية الصرؼ كبعده لمتأكد مف عدـ تجاكز المخصصات المرصكدة لمبند
 .(194ص ،ـ2013)عصفكر،

 .) دورة الموازنة( خطوات إعداد الموازنة  2.2.7
 ىكات إعداد المكازنة المراحؿ الرئيسية التي تمر بيا منذ بداية إعدادىا كحتكيقصد بخط

 انتياء تعداد الحساب الختامي.

 النحو التالي: ىعمويمكننا أن نوضح ىذه المراحل الرئيسة 
 عدادمرحمة التحضير واإل 2.2.7.1

 حككميةصعيد المحاسبة ال ىعم مف مراحؿ إعداد المكازنة فمثالن  ىكىي المرحمة األكل
اإلجراءات التي يتـ بمكجبيا تحديد السياسات العامة  ىتشتمؿ ىذه المرحمة عم المكازنة العامة()

ذلؾ  ىاءن عمبن، ك سكاء كانت اقتصادية، مالية أك اجتماعية كالتي تتبعيا الحككمة لتنفيذ المكازنة
 (.83ص ،ـ2013، عصفكر)يصدر قانكف المكازنة العامة 
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 (.74ـ، ص2002ىاللي، ) د والمصادقةمرحمة االعتما 2.2.7.2

كىي المرحمة الثانية مف دكرة إعداد المكازنة كالتي تتـ بعد االنتياء مف إعداد المكازنة 
بمشركع المكازنة في  ى)تقدير اإليرادات كالمصركفات( حيث يتـ عرض ىذه المكازنة أك ما تسم

 ىيتـ المصادقة عم عمييا، فمثالن الجيات ذات العالقة لتتـ المصادقة  ىالمحاسبة الحككمية عم
 ىفي فمسطيف أك كزارة شؤكف البمديات كما تسم يمف قبؿ كزارة الحكـ المحم البمدياتمكازنات 
 مكازنة الدكلة  ىلة المصادقة عمردف، أك مف قبؿ السمطة التشريعية في حافي األ

 مرحمة تنفيذ الموازنة  2.2.7.3

د المكازنة كالتي يتـ مف خالليا تنفيذ البرامج كتعتبر ىذه المرحمة مف أىـ مراحؿ إعدا
صعيد المكازنة العامة يتـ التنفيذ مف  ىكاألنشطة التي تـ رصد مخصصات ليا في المكازنة، فعم

  .ا لممتطمبات التشريعيةفقن خالؿ السمطة التنفيذية كك 

فيذ بقكاعد تن ىمجمكعتيف مف القكاعد كالتي تسم ىكتشتمؿ تعميمات تنفيذ المكازنة عم
 (:75ص ،ـ2002،ىالليالمكازنة كىما )

 دارية.مجمكعة قكاعد تنفيذ المكازنة مف الناحية اإل 
  تنفيذ المكازنة مف الناحية المحاسبيةمجمكعة قكاعد. 

 مرحمة الرقابة والتقييم 2.2.7.4

كىي أخر مرحمة مف مراحؿ دكرة المكازنة كالتي يتـ فييا رقابة األداء كالتحقؽ مف أف 
رصدت مف أجمو المخصصات المعتمدة في المكازنة قد تـ إنجازىا بالشكؿ المطمكب  مالعمؿ الذ

عمؿ المقارنات التي  ىلإمختمؼ المستكيات اإلدارية باإلضافة  ىكبالشكؿ الصحيح كذلؾ عم
، ىاللي) كتنفذ الرقابة مف قبؿ السمطة التنفيذية كالتشريعية نجاحيا لدارة كمدداء اإلأتبيف 
 (.77ص ،ـ2002

 -178ص ،ـ2004)الرجبي،  :عميو يمكن تمخيص دورة الموازنة في المنشآت بالتاليو 
179). 
 يتـ كضع األىداؼ طكيمة األجؿ كقصيرة األجؿ حيث تعمؿ األىداؼ  :ىالخطوة األول

 ة )حجر األساس(.أرسـ سياسية المنش ىطكيمة األجؿ عم
 :ة.أتاحة لممنشيتـ ربط األىداؼ باإلمكانيات كالمصادر الم الخطوة الثانية 
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 :دارية أنشطة الكحدات اإل يعداد البرامج كالجداكؿ التشغيمية التي تغطإيتـ  الخطوة الثالثة
 ة.أفي المنش

 :يرادات كىي تتضمف التنفيذ الفعمي لمخطة كىنا يتـ حصر أرقاـ التكاليؼ كاإل الخطوة الرابعة
 الفعمية .

 :الفعمية مع أرقاـ المكازنة التخطيطية  كىي التي يتـ فييا مقارنة األرقاـ الخطوة الخامسة
 لكشؼ االنحرافات .

 .(66-65، ص ـ2002)ىاللي،  يرادات في الموازنةطرق تقدير النفقات واإل 2.2.8 
يعتمد تقدير النفقات في البداية مف قبؿ الكحدة الحككمية، كيختمؼ مف  :نفقات الموازنة العامة

بعض الكتاب أنو يمكف التميز بيف  لالنحك ير  ىذا ىكعم، حسب نشاط ىذه الكحدة لكحدة ألخر 
 نكعيف مف النفقات:

مثؿ الركاتب  كىي النفقات التي يمكف تقديرىا كتحديدىا بصكرة دقيقة النفقات التحديدية:. أ
 .كاألجكر كاإليجارات

كىي التي تتعمؽ بالنفقات التي ال يمكف تقديرىا بصكرة دقيقة كمحددة  النفقات التقديرية:. ب
 .دفاع كنفقات الشؤكف االجتماعيةلمثؿ نفقات ا

 يرادات ونفقات الموازنة العامةتقدير إ  2.2.8.1

العكامؿ االقتصادية السائدة في الدكلة كالمتكقع حدكثيا  ىيعتمد تقدير اإليرادات عم
 خالؿ فترة عمؿ المكازنة، أم أنيا تؤخذ بعيف االعتبار المؤشرات االقتصادية.

 يرادات:مستخدمة في عممية تقدير كل من النفقات واإلوفيما يمي أىم الطرق ال     

 طريقة التقدير المباشر: .1

خالؿ السنة السابقة مع أخذ  ليذه الطريقة يتـ تقدير اإليرادات بما تـ تحصيمو فعالن  ان كفق
بعيف االعتبار التطكرات االقتصادية المتكقع حدكثيا في ضكء الظركؼ المنتظر أف تسكد 

كبنفس الطريقة يتـ تقدير نيف كالمكائح التي تحكـ حساب ىذه اإليرادات خالليا كفي ضكء القكا
 .النفقات
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 الطريقة التاريخية: .2

 نفاقو فعالن ا  حسب ما تـ تحصيمو ك  ىفي ظؿ ىذه الطريقة تقدر اإليرادات كالنفقات عم
 في الحساب الختامي لمسنة المنتيية.

تقدير الشخصي، كيعيبيا عدـ كتتميز ىذه الطريقة بسيكلتيا كبساطتيا كعدـ تدخؿ ال
 .أخذىا بعيف االعتبار التطكرات االقتصادية كالتغيرات المصاحبة ليا

 طريق المتوسطات: .3

ا ليذه الطريقة يتـ أخذ أكثر مف سنة بعيف االعتبار لتقدير إيرادات كنفقات السنة ككفقن 
ضافالقادمة كذلمؾ مف خالؿ متكسط المحصؿ عبر ثالث أك خمس سنكات سا ة نسبة بقة كا 

 .لمكاجية النفقات
 طريقة الدورات االقتصادية: .4

كىذه الطريقة تعتبر مف أحدث طرؽ تقدير النفقات كاإليرادات كىي تأخذ بعيف االعتبار 
الظركؼ االقتصادية كتغيراتيا، حيث أنيا تتمثؿ في الربط بيف أرقاـ المكازنة كالمرحمة مف الدكرة 

 .كذلؾ مف خالؿ تتبع مراحؿ الدكرة االقتصادية ةادية التي تقع فييا سنة المكازناالقتص
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 المبحث الثالث
 الفمسطينية البمدياتموازنة 

 البمدياتموازنة  2.3.1
يتميز عصرنا ىذا بالتغير السريع كالتطكر الكبير في النكاحي االقتصادية كاالجتماعية، 

مات كتحسيف نكعيتيا ىذا تكفير مزيد مف الخد ىكما يتسـ بتزايد أعداد السكاف كحاجاتيـ إل
ما تقكـ بو الدكلة مف كظائفيا في كثير مف ألكاف النشاط إليجاد التكازف بيف  ىباإلضافة إل

ما يحقؽ الخير لمكطف كالمكاطنيف كيييئ ألبناء  ىالمصالح المتعارضة كتكجيو دفة الحياة إل
في سيكلة كيسر كدكف ا فرص الحياة اليادئة كالمطمئنة كتقديـ الخدمات العامة الكطف جميعن 

 عناء.

إضعاؼ دكر الدكلة بالقياـ بتمؾ  ىالتكسع كالتنكع في كظائؼ الدكلة إل لكقد أد
دارية الخدمات بنكع مف الكفاءة كالفاعمية، لذلؾ كاف البد مف التنازؿ عف جزء مف مسؤكلياتيا اإل

ات محمية تقكـ بإنجاز المركزية كالالمركزية( في إدارة شؤكنيا لييئ) سمكبإتباع أ ىأم اتجيت إل
 تمؾ المسؤكليات بإشرافيا كرقابتيا.

كمف ىنا تزايد االىتماـ باإلدارات المحمية ككنيا تقع ضمف البيئة الجغرافية لمسكاف 
يجاد السبؿ المناسبة لحؿ كتجاكز ىذه المشاكؿالمحمييف كتعرؼ تبعن   ا لذلؾ حاجاتيـ كمشاكميـ كا 
 (.17ص ،ـ1995 ) المعاني، أبك فارس،

 بإعدادىا في قطاع غزة: البمدياتالموازنات التي تقوم  2.3.2
ا بإعداد بياف مفصؿ بإيراداتيا كنفقاىا كمشاريعيا كبرامجيا كتعتبر سنكين  البمدياتتقكـ 

دارية ككثيقة رسمية يمكف الرجكع إلييا لتحديد المكازنة أداة لمتكجيو كالرقابة المالية كاإل
يؽ أىداؼ المكازنة المحمية ىك شمكليا لمختمؼ النشاطات المسؤكليات، كمما يساعد في تحق
ترشيد إدارة األمكاؿ العامة مف خالؿ نظاـ األكلكيات  ىكالبرامج كالخطط المحمية إضافة إل

تزكيد سكانيا المحمييف بالمعمكمات الكافية عف األكضاع المالية  ىكتساعد المكازنة المحمية عم
 كاألداء المالي لألجيزة المحمية.

تعبر المكازنة عف الخطة المالية في فترة زمنية مستقبمية عادة ما تككف سنة، تبيف 
مكاردىا المالية  ىعم سيادتياكنفقاتيا العامة، كدرجة  بإراداتياسياساتيا المالية في التحكـ 

 (.1، صـ2012، أبك زعيترالمختمفة )
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في مؤسسات الحكـ  ىساسية األكلتمثؿ الخمية األ )البمدية( الييئة المحميةكما أف 
بتقديـ  البالغةىمية ، كالتي أسندت إلييا جممة مف الصالحيات كاالختصاصات ذات األيالمحم

، غير أف ذلؾ بدأ يصطدـ في اآلكنة االخيرة بمشكمة نقص يالمجتمع المحم ألفراد الخدمات
ات العديد العجز في ميزاني ىإل لأد ممر الذكانخفاض مصادر التمكيؿ مع تزايد النفقات، األ

ص  ،ـ2008، )الخاركؼ ـ بمياميا العامة بشكؿ جيد كفعاؿمكانية القياإمنيا كبالتالي عدـ 
2 .) 

يجب أف يتالءـ كينسجـ مع  مالذ يكتعتبر المكازنة المحمية جزء مف التخطيط المحم
ة التخطيط المالي ألجيزة الدكلة المركزي لالتنمية الشاممة كمستك  لمستك  ىالتخطيط القكمي عم

 (.ـ1991العكاممة، )  كالمحمية

أنيا: كثيقة معتمدة تتضمف تقدير لممكارد المالية كالنفقات  ىكتعرؼ المكازنة المحمية عم
 . مئكية المتكقعة لمكحدات المحمية عف فترة زمنية مقبمة تقدر عادة بنسبة

كقعة برمجة األنشطة المت ىأنيا: خطة مستقبمية تعمؿ عم ىكتعرؼ المكازنة المحمية عم
لمييئة المحمية خالؿ سنة قادمة، بحيث يتـ التعبير عنيا بكميات كقيـ مالية، كذلؾ بيدؼ تكزيع 

ا )الخدمات األ ىالمصادر المتاحة لمييئات المحمية عم دليؿ رؤساء كأعضاء مجالس كثر إلحاحن
 .(96ص ،ـ2006 الييئات المحمية الفمسطينية،

محاكلة تقدير إيرادات الييئة  ىيجب أف تقكـ عم مدياتلمبكبالتالي فإف فكرة المكازنة         
سنة( كعمؿ التكازف بينيما، كذلؾ لضبط النفقات في ة مقبمة )يالمحمية كنفقاتيا خالؿ فترة زمن

 إيرادات إضافية. ىلمحصكؿ عم ان ضكء اإليرادات المتكقعة أك التخطيط مسبق

يجب أف تكازف بيف ما تممكو  ديةفالبمالتكازف بيف شيئيف:  ىكالمكازنة بأبسط صكرىا تعن
، كبالتالي فيي معادلة لكما يمكف الحصكؿ عميو مف جية كما يمكف أف تنفقو مف جية أخر 

 خالؿ سنة قادمة. البمديةإيرادات كنفقات 

ذلؾ يككف لكؿ كحدة محمية مكازنة خاصة بيا تشتمؿ جميع اإليرادات أك المكارد  ىكعم
 مقرر صرفيا خالؿ السنة المالية محؿ التقدير.المنتظر الحصكؿ عميو كالنفقات ال

 ىأف المكازنة المحمية ىي األداة الرئيسية لتحقيؽ أىداؼ التنمية المحمية عم ىكال يخف
 لمبمدياتالبمدية(، فيي في النياية برنامج عمؿ )دارة المحمية كحدة مف كحدات اإل كؿ لمستك 
 ية المحمية.تقدمو لتحقيؽ األىداؼ المطمكب تحقيقيا لمتنم مالذ
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كيمر إعداد المكازنة المحمية بنفس مراحؿ إعداد المكازنة العامة كلكنيا تختمؼ في 
تفضيالت ىذه المرحمة كديناميكيتيا المؤسسية كاألىداؼ كاإلمكانيات التي تقكـ عمييا، حيث 

نة بما إجراءات إعداد المكاز  بمديةأك لكؿ  يمحم لدارية كالتنفيذية في كؿ مستك الجيات اإل ىكلتت
 ىفييا مف تقدير لإليرادات كالمصركفات كالبرامج كالمشاريع كغيرىا. ثـ يرفع مشركع المكازنة إل

الجيات التشريعية لممصادقة عميو حيث تتمثؿ جيات المصادقة فيما يتعمؽ بالبمدية بالمجمس 
مجيا كثيقة المكازنة كبرا ىكبعد المصادقة عم ،)في فمسطيف( يالمحمالمنتخب ككزير الحكـ 

مطابقة األعماؿ لما ىك  لجيزة الرقابية مسؤكلياتيا في التأكد مف مداأل ىتتكل نفاقيةكاإل يراديةاإل
 و في المكازنة.لمخطط 

ا متزايدنا في الفكر الفمسطيني الحديث، حيث لكحظت اىتمامن  البمدياتقطاع  ىيمقك 
 .البمدياتمحاكالت لتعزيز مفيـك الالمركزية في عمؿ 

أنيا  ىعم البمدية ـ1997لسنة  1كقد عرؼ قانكف الييئات المحمية الفمسطيني رقـ 
مؤسسة محمية مستقمة ترتبط بمنطقة جغرافية كليا مركز مالي مستقؿ كتتبع لإلشراؼ المباشر 

ا حرنا كمباشرنا مف قبؿ مكاطني كيتكلى إدارتيا مجمس منتخب انتخابن  يمف قبؿ كزارة الحكـ المحم
 حمية.الييئة الم

بما أف الييئة المحمية ليا شخصية اعتبارية ذات استقالؿ مالي يتكجب عمييا تنظيـ 
فإف أفضؿ طريقة لتحقيؽ ذلؾ  لمبمدياتمكاردىا كنفقاتيا بطريقة تضمف تحقيؽ أىدافيا، كبالنسبة 

 عداد مكازنات سنكية.إبالتخطيط لممستقبؿ مف خالؿ  البمديةتتمثؿ في قياـ 

ـ 1997انكف الييئات المحمية لمعاـ مف ق 31يث تنص المادة ككمتطمب قانكني، ح
إعداد مكازنة سنكية يعمؿ بيا بعد إقراراىا مف قبؿ  )البمدية( الييئة المحمية ى" يتكجب عمىعم

 ".يمجمس الييئة المحمية كتصديقيا مف قبؿ كزير الحكـ المحم

ت سنكية كتقديميا إعداد مكازنا البمدياتمف جميع  يلذلؾ تطمب كزارة الحكـ المحم
لمكزارة بغرض المصادقة عمييا، كمف أجؿ ىذا الغرض قامت الكزارة بإعداد نماذج مكحدة 

 (.ـ2016 ،اإلدارة العامة لممكازنات) ،البمدياتلممكازنات في 

ثالثة أقساـ كىي  ىا إلحسب نماذج الكزارة المستخدـ حالين  البمدياتكتقسـ المكازنات في 
  :كالتالي

إيرادات كنفقات أقساـ كدكائر الييئة  ىكىي المكازنة التي تشتمؿ عم :لتشغيميةالموازنة ا .1
 .لمبمديةالمحمية أم اإليرادات كالنفقات المتعمقة باألعماؿ الرئيسية 
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التي يفترض أف تككف مدرة لمدخؿ.  البمديةكىي المكازنة المتعمقة بمشاريع  :الموازنة الربحية .2
لمكازنة يجب تعديميا في المستقبؿ لتناسب أكثر مع طبيعة أف ىذه ا ىتجدر اإلشارة ىنا إل

 التي ىي باألساس مؤسسات غير ربحية. البمديات
 

 

مجمكعة مف المشاريع  ىكالتي تشتمؿ عم البمديةىي خطة تطكير  :الموازنة اإلنمائية .3
نات ا لممعمكمات كالبياكالبرامج كالنشاطات المستقبمية التي قاـ مجمس الييئة بإعدادىا كفقن 

 المتكفرة.

إف ىناؾ عدة خطكات في إعداد المكازنة في البمديات الفمسطينية حيث تكمف في تحضير       
دراسات معينية مف  ىعم جدكؿ مكازنة مككف مف تقدير اإليرادات كالنفقات، كيتـ التقدير بناءن 

 .( ـ2016 دارة العامة لممكازنات،اإل) تيةاأل اسة السنكات السابقة كاالحتياجاتخالؿ در 

 اإليرادات  .1
 ات المحميةئبشاف اليي ـ1997( لسنة 1قانكف رقـ )المف   مكاد  ىمف خالؿ الرجكع إل

 :تياآل، يمكف حصر مصادر الدخؿ التي تعتمد عمييا البمديات في ) البمديات(

يرادات عف بيع اإلك التراخيص  في مثؿتالرسكـ التي تجبييا البمديات مباشرة مف السكاف ت .1
سكاؽ بشكؿ يجار العقارات، رسكـ البمديات، رسكـ رخص األبنية، رسكـ تمزيـ األإ ،ياكدتمكج

 يرادات بسيطة ال تسد باب النفقات المتزايد.إ أنيايمكف الذكر ك كغير ذلؾ، عاـ كالمسالخ 
 

كزارة المالية( كتحكؿ نسبنا معينة منيا لمبمديات، كيتـ ) رائب تجبييا السمطة الفمسطينيةض .2
نسب مف قبؿ كزارة المالية بعد حساب تكاليؼ جبايتيا مثؿ ضرائب األمالؾ، تحديد ىذه ال

األىمية ك حجـ البمديات كحجـ السكاف  ىأما ىناؾ بعض الضرائب التي يعتمد عم
االقتصادية لمبمدية أك المدينة، لكف مف المالحظ أنو ال يكجد في القانكف الفمسطيني بند 

ا ما يككف في الحقيقة نية ىي التي تحدد النسبة كغالبن يحدد فيو تمؾ النسبة فالسمطة الفمسطي
يرادات التي تجبييا السمطة الكطنية الرسـك اإلكمف  ةو العتبارات سياسيصتحديدىا خا
 الطرؽ . ىقيـ البضائع كرسكـ غرامات التنقؿ عم ىالجمركية عم

 

التحية مف مياه  ا ما تككف ىذه المساعدات مشركطة بالبنيةغالبن ك المساعدات الدكلية كالمنح  .3
دخؿ مستمر أك  ىنتاجية يحصؿ المكاطف منيا عمإكمجارم كطرؽ كغيره، كليست مشاريع 

 دعـ قسـ مف أقساميا . ىر البمدية، أك حتيخاصة لمبمدية يككف اليدؼ منيا تطك  ىحت
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عانات مف السمطة الفمسطينية كىي النسبة التي تحددىا السمطة الفمسطينية المساعدات كاإل .4
ت لدعـ المكازنة الخاصة لكؿ بمدية لمقياـ بمياميا ككظائفيا كىنا ال يكجد نسبة محددة لمبمديا

 افتقارىا لممكارد الذاتية الكافية. لحجـ السكاف كمد ىأىمية المدينة كعم ىبؿ تعكد عم
إيرادات المياه كالكيرباء كىي مف أساسيات مصادر اإليرادات لمبمديات، كىنا تقكـ بعض  .5

مع العمـ أف الكيرباء في بمديات  المياه كالكيرباء مف الشركات اإلسرائيمية البمديات بشراء
، كلكف تحصالت الكيرباء )ديكف( خاص بذلؾقطاع غزة منفصمة عنيا مع كجكد بند لم

بار( كىذا ما آحفر ) ممياهلع بعض البمديات قامت بالتعاكف مع الدكؿ المانحة ببناء مشاري
حكميا مف قبؿ تلمبمدية كخفض مف تبعية تمؾ المصار ك زيادة مصادر المالية  ىإل يدع

 السمطات اإلسرائيمية.
 

المشاريع  ىمثمة عممشاريع استثمارية تككف في الشراكة مع القطاع الخاص كمف األ .6
االستثمارية المراكز التجارية، كاألسكاؽ كمحطات النقؿ، كالمناطؽ الصناعية كالحرفية، 

 ىبالنفع عم تعكد فية، كغيرىا مف المشاريع االستثمارية التيكالحدائؽ العامة، كالمراكز الثقا
 (.67ص ،ـ2006 ، احسيب) المكاطف

تأسيس  ىيمكف لمبمديات أف تدعـ اقتصادىا الذاتي مف خالؿ العمؿ عم لمف ناحية أخر 
لجدب االستثمار كالتخصص في المجاالت التي تشكؿ فييا البمدية ميزة  زمةالالالبنية التحتية 

 ىزيادة إيرادات البمدية الذاتية دكف االعتماد عم ىمما يساعد عم ذلؾ ىكالتركيز عم تنافسية
 .(المناطؽ الصناعية)ذلؾ:  ىمساعدات إف كانت دكلية أك محمية، كمف األمثمة عم

 النفقات .2
 .(ـ2016، لمبمديات) التقارير المالية  :تتكون عادة من البنود التالية      

 ة وتشمل ما يمي:: النفقات المتكرر  أوالً 

 الركاتب كاألجكر كالعالكات لمعماؿ كالمكظفيف. .1
 نفقات االستيالؾ مف مياه ككيرباء كمحركقات كبريد كىاتؼ. .2
 المكاـز كتشمؿ القرطاسية كالمطبكعات كالكتب كالنشرات كالنفقات اإلعالمية. .3
 نفقات الصحة العامة كالبيئة. .4
 مرافؽ العامة التابعة لمبمدية.اني كاآلليات كاألثاث كالمعدات كالبصيانة الم .5
 اإليجارات. .6
 المساىمات كاإلعانات كاالشتراكات. .7
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 السيارات. ىالنفقات األخرل مثؿ االحتفاالت كاإلعالنات كالرسـك كالتأميف عم .8
 ا نفقات رأسمالية خدمية:ثانيً 

كىي النفقات لتفعيؿ خدماتيا أم قياميا بإعادة تأىيؿ البنية التحتية كتنفيذ المشاريع 
عادة تأىيؿ شكارع كبناء جدراف استناديو كتأىيؿ شبكات  المتعمقة بذلؾ مثؿ مشاريع صيانة كا 

 المجارم كالصرؼ الصحي كشبكات الكيرباء كشبكات اتصاؿ. 
 ا نفقات مشاريع تطويرية:ثالثً 

 ىكىي التي تيدؼ إل رد المالية لمبمديات الفمسطينية،تعتبر المشاريع التطكيرية مف المكا
مدف لتقديـ أفضؿ الخدمات لمكاطنييا مثؿ أراضي عقارات مباني عامة مرافؽ بنية تطكير ال

قمة  ىإل لأد مالسائد كالذ السياسيتحتية) طرؽ كحدائؽ كأرصفة كغيرىا(، كلكف نتيجة الكضع 
تطكير المدف الفمسطينية  ىمكانيات المالية لمبمديات كبالتالي عدـ القدرة عميرادات كقمة اإلاإل

القركض كالمنح  ىلتكجييا إل لساسية لممكاطنيف مما أدصحيح لتقديـ الخدمات األبالشكؿ ال
 لتنفيذ تمؾ الخدمات كلتنفيذ مشركعاتيا التطكيرية كالحيكية.

 ا نفقات طارئة:رابعً 

كىي المخصصات المعدة مف أجؿ مكاجية حاالت الطكارئ كالمفاجآت لظركؼ كأسباب 
 كالمخيمات المدف كالقرل ىسرائيمية المتكررة عمغير متكقعة، كما حدث أثناء الحركب اإل
 الفمسطينية، كما تركتو كرائيا مف أثار مدمرة.

 خامسا نفقات تسديد دفعات وفوائد القروض:

 كىي القركض التي حصمت عمييا البمديات لتمكيؿ مشاريعيا التطكيرية كالبنية التحتية.      

ف إكاجب مراعاتيا عند إعداد المكازنة فالقكاعد كالمبادئ األساسية ال ىفباإلضافة إل
عدادىا كتنفيذىا إالمكازنة المحمية يجب مراعاتيا لمجمكعة مف األسس كالقكاعد الخاصة عند 

الدليؿ ) :كىي كالتالي البمدية() لضماف نجاحيا كخطة مالية مف قبؿ ىذه الييئة المحمية
 .(64-63ص ـ2012، ياإلرشادم إلعداد المكازنات لمبمديات، كزارة الحكـ المحم

أساس أىداؼ الييئة  ىيجب أف تبني المكازنة عم الموازنة ألىداف الييئة المحمية: مالءمة .1
المحمية كالتي يجب أف تككف محددة بكضكح، كقابمة لمتطبيؽ كالتنفيذ، في حدكد ظركؼ 

 الييئة المحمية كالبيئة المحيطة.
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يجب تحديد الييكؿ التنظيمي لكؿ ىيئة  الموازنة لمييكل التنظيمي لمييئة المحمية: مالءمة .2
تتالءـ كتصنيفات جداكؿ المكازنة لذلؾ الييكؿ  ىمحمية مف قبؿ مجمس تمؾ الييئة حت

ير في ذلؾ الييكؿ يحداث أم تغإالتنظيمي المقر كمراعاة تعديؿ تمؾ الجداكؿ عند 
سياب العمؿ التنظيمي. كيتـ تقسيـ المكازنة بما يتالءـ كالييكؿ التنظيمي بشكؿ يسمح بان

 ا لمجداكؿ المكضحة دكف تعارض بيف مراكز المسؤكلية المختمفة.الركتيني كفقن 
إف مالءمة المكازنة لمنظاـ المحاسبي  الموازنة لمنظام المحاسبي ودليل الحسابات: مالءمة .3

كاستخداـ مفردات حسابات كدليؿ الحسابات يعد أمرنا أساسينا لتسييؿ عممية المقارنة بيف 
 الفعمية كالمخططة.البيانات 

 لمستك  ىكذلؾ ابتداء مف أعم في الييئة المحمية: اإلداريةتأييد المستويات  ىالحصول عم .4
عطاء األذف بتنفيذىا إل إدارم  لمستك  ىأدن ىإدارم كىك المسؤكؿ عف اعتماد المكازنة كا 

 ا لممكازنة.يساىـ في تنفيذ األنشطة كفقن 
 دارية المختمفة لتنفيذ الموازنة:المستويات اإل ربط الموازنة بنظام الحوافز لضمان تعاون .5

قدر ممكف مف  ىتحقيؽ أقص ىيفضؿ ربط المكازنة بنظاـ الحكافز لتشجيع العامميف عم
تنفيذ  لالكفاءة اإلنتاجية، كيمكف ربط نظاـ الترقية كشغؿ المناصب اإلدارية العميا بمد

 المكازنة كتحقيؽ الخطط المرسكمة.

 الفمسطينية البمدياتفي  إعداد الموازنات 2.3.3
أف تقـك  بتقديـ المكازنة السنكية  ) بمدية( كؿ ىيئة محمية ىحسب القانكف العاـ يجب عم

قرار المكازنة مف قبؿ المجمس البمدم كمف ثـ يتـ رفعيا لكزارة إ، حيث يتـ يلكزارة الحكـ المحم
ف(، كيتـ تقدير بنكد يالتعيفي حالة ييئة المنتخبة أك المخكلة بذلؾ )لككنيا ال يالحكـ المحم

حصائية إدراسات اقتصادية كمعطيات  ىعم المكازنة كالمككنة مف المصركفات كاإليرادات بناءن 
ا، فإنو يتـ تقدير كافة بنكد الحسابات لتككف أقرب ما مف كاقع أرقاـ فعمية حدثت ليذه البنكد سابقن 

 .(ـ2016، لممكازناتدارة العامة )اإل يككف عميو الحسابات في نياية السنة المالية التالية

 أىداف الموازنة 2.3.4
 )البمديات( الييئات المحميةعمؿ  ىعامة ىك إعداد دليؿ رقابي عمالاليدؼ مف المكازنة 

 .(48، صـ2008 ،الخاركؼ) ما يمي: ىا إلفي كضع الخطط المستقبمية، كتيدؼ أيضن 

 فاؽ المصاريؼ.تحديد استراتيجية مالية في تحصيؿ اإليرادات كطريقة إن -



 

 70

 

و قيتـ تقييـ أداء األقساـ البمدية كالكحدات الفرعية التابعة ليا، كيككف مف خالؿ ما تـ تحقي -
 ا.مف إيرادات كنفقات كذلؾ في فترة زمنية محددة كيتـ مقارنتو مع ما تـ تقديره سابقن 

 دارية.إكضع أسس ثابتة ككاضحة التطبيؽ بكافة االتجاىات لمعمؿ داخؿ كؿ كحدة  -
يا كبالتالي يتـ االستعانة تمكف البمدية مف خالؿ المكازنة مف تحديد مصادر إيراداتت -

 اإلنفاؽ المختمفة.أكجو يرادات لتمكيؿ بدكره يتـ تكجيو تمؾ اإل مبالتخطيط المالي كالذ
 قرار المكازنة.إيتـ التنسيؽ بيف كافة األقساـ اإلدارية ككافة مستكياتيا في  -
، كالتي تكفر بيئة مناسبة التخاذ المالءمةتية المالية األساسية ماتكفير العناصر المعمك    -

 تطبيؽ أكثر فعالية كدقة لمقرارات كالتكفير في مختمؼ المكارد المالية. ىإل مالقرار مما يؤد

 إجراءات عمل الموازنة 2.3.5
يسبقو،  لعداد المكازنة المالية لكؿ عاـ في منتصؼ أيمكؿ في العاـ الذإيتـ البدء في 

، يالدليؿ اإلرشادم إلعداد المكازنات لمبمديات، كزارة الحكـ المحم) ذلؾ عبر النحك التالي:ك 
 .(38-36ـ، ص 2012

أجؿ كضع تمؾ األقساـ مف ـ المالي شعبة المكازنة بتبميغ كافة أقساـ البمدية، كذلؾ سيقكـ الق .1
نجازه مف إياتيا كلدراسة ما تـ ا ألكلك تقديراتيا ألنشطتيا المتكقعة خالؿ السنة المالية المقبمة كفقن 

الفعمية(، كتتمخص البيانات المقدمة بما ىك متكقع في طكر المتكقع لمسنة الحالية ) مشاريع كانت
مف مشاريع متكقعة خالؿ السنة القادمة، كحيث يتـ تفصيؿ احتياجات كؿ المشركع مف النفقات 

 يرادات التي يتكقع تحصيميا.كبالتالي تقدير اإل
ؾ الحيف لكضع تقديراتيا المالية، كفي ذل ة الزمنية تككف محددة بشير لكافة أقساـ البمديةأما الفتر  .2

نشطة الحالية كما سبقيا، يقكـ القسـ المالي بتزكيد كافة األقساـ بالبيانات الفعمية مف كاقع األ
 زمة لكضع التقديرات لمسنة القادمة.الالكالتي قد يحتاجيا القسـ إلجراء الدراسة 

مف ناحيتيف  تياءممالشعبة المكازنة بمراجعة تكقعات األقساـ كدراستيا. كذلؾ لمعرفة درجة تقكـ  .3
 لالستراتيجية العامة لمبمدية كلمقرارات السابقة الصادرة عف المجمس البمدم.

 ىالمتكقعة( كبالرجكع إل )البيانات قساـ لمناقشتياكبالتالي تقكـ باالجتماع مع كافة األ .4
 ا لدراسة المكازنة.امة كالتكجو العاـ لمبمدية، كحسب المخصصات المتكفرة كفقن االستراتيجيات الع

يجمع بيف احتياجات األقساـ  مكضع تقديرات مكحدة لكافة التقديرات في نمكذج خاص كالذ .5
، كالتي تتضمف لكالتي تحقؽ اليدؼ المنشكد مف جية كاليدؼ العاـ لمبمدية مف جية أخر 

تـ إعداد المكازنة بالشكؿ النيائي كالمكضكع مف قبؿ كزارة الحكـ السياسة العامة لمبمدية، كي
 كالمرفؽ بالشركحات كالجداكؿ كالرسكمات. يالمحم
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 مخاطر الموازنة  2.3.6
ع جراءاتيا فتمثؿ بما يمي:أما المخاطر المتعمقة بالمكازنة كا  ، ـ2005حماد، ) دادىا كا 

 .(39ص

مبالغ الفعمية عما ىك مقدر، بسبب عكامؿ لـ ارتفاع نسبة االنحراؼ كىذا ناتج عف زيادة ال .1
تضخيـ أرقاـ المكازنة خكفان مف احتماؿ تخفيض  رالتقدير كيعتبتؤخذ بعيف االعتبار أك سكء 

عدـ مكضكعية المقارنة  ىإل ممخصصات الكحدة االقتصادية في السنكات المقبمة مما يؤد
المغاالة في  ىإل ملتقديرية، كىذا يؤديرادات الفعمية كافي النفقات الفعمية كالتقديرية أك اإل

 .نفاؽ غير المبررعممية اإل
العكامؿ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية غير المستقرة، كما نتج عنيا مف تغير لمسار  .2

حيث إف إىماؿ أىداؼ الكحدة االقتصادية كذلؾ  اخطط لو مسبقن  ميراد كالذنفاؽ أك اإلاإل
تماـ أكبر مف أىداؼ الكحدة االقتصادية. فيتناسى مف خالؿ إعطاء أىداؼ المكازنة اى

المسؤكلكف أف كجكدىـ في األساس لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة كليس التقكقع بيف مدارات 
 المكازنة.

إف عدـ المركنة يعتبر مف أكثر العكامؿ األكثر خطكرة في المكازنة فقد يتـ تخصيص مبالغ  .3
لفعمية، ككذلؾ قد يتـ تخصيص مبالغ أكبر لبند معيف أقؿ بكثير مف احتياجات ىذا البند ا

بكثير مف االحتياجات الفعمية لو كيتضح أثر ذلؾ بصكرة جمية في المكازنات طكيمة األجؿ 
ىذه المخاطر ظيرت العديد مف المكازنات منيا المكازنات المتغيرة كالمكازنات  ىكلمتغمب عم

 الصفرية كمكازنات التخطيط كالبرمجة. 

في  مالتدفؽ المالي ألنشطة قد يؤد ىالتغير غير المتكقع في منح إف سكء التقدير أك
تكقؼ  ىإل محرماف الكثير مف األنشطة مف االنتفاع مف فائض التقدير، كما قد يؤد ىالغالب إل

زمة، كضياع الالأنشطة أك مشاريع بكامميا نتيجة اختناؽ مخصصاتيا كعجزه عف تكفير الكفاية 
 ليا بالشكؿ الجيد.مة كعدـ استغالمكارد مالية ىا

 أسس تقدير الموازنة  2.3.7
أسس عممية كبعيدة عف أسمكب التقدير لما لذلؾ  ىيتـ كضع تقديرات بنكد المكازنة عم

كفاية مف التقديرات كدقتيا كضماف أسمكب المركنة في حاؿ المتغيرات  ىمف أىمية لتحقيؽ أعم
 ىكيمكف تقسيـ العكامؿ التي يتـ عم أقؿ حد ممكف، ىالمفاجئة، كيتـ تخفيض نسبة الخطكرة إل
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الدليؿ اإلرشادم إلعداد المكازنات لمبمديات، كزارة ) قسمييف: ىأساسيا كضع التقديرات المالية إل
 .(65ص، ـ 2012، يالحكـ المحم

 سبيؿ المثاؿ: ىكالتي يككف ليا زيادة بمعدؿ ثابت عم :عوامل ثابتة : والً أ

 كيرباء.نسبة التغير في استيالؾ المياه كال .1
 المؤشرات االقتصادية المتعمقة بالنمك السكاني. .2
 زيادة في الركاتب حسب التدرج الكظيفي. .3

كىي العكامؿ المرتبطة بالكضع االقتصادم كالسياسي، أم التي ترتبط  :ةعوامل متغير  ا:ثانيً 
 النحك التالي: ىبشكؿ مباشر بالجيات المانحة كذلؾ عم

 إيرادات كنفقات البمدية. ىاشرة بالتأثير عمالجيات الخارجية ذات العالقة المب .1
العاـ لألسعار كأسعار الفائدة السائد في  لداء االقتصادية مرنة كالمتعمقة بالمستك األمؤشرات  .2

 .سكاؽ المالية السكؽ كتكجيات األ
محدد  ) البمديات( كجكد أنظمة داخمية )النظاـ الداخمي( لمييئات المحمية ىباإلضافة إل

دات كقيمتيا مثؿ ضرائب األمالؾ كرخص البناء كرسكـ التطكير كالحرؼ يرابو نسب اإل
أساس المعمكمات التاريخية مف المكازنة المالية  ىلخ، أما تقدير النفقات فيتـ عمإكالصناعات ...

  .لزيادة المتكقعة لمسنة القادمةالسابقة كتقديرىا مف جديد مع األخذ باالعتبار نسب ا

 الموازنة ىعم دقةاالمص اتإجراء 2.3.8
دليؿ رؤساء كأعضاء مجالس الييئات ) كيتـ ذلؾ مف خالؿ ثالث خطكات رئيسة:

 .(111ص ،ـ2006المحمية الفمسطينية، 

كيتـ عقد جمسة خاصة تتككف مف رئيس البمدية كأعضاء المجمس  مصادقة المجمس البمدم: .1
نة المالية بشكؿ مجت الجاف المالية، كيتـ فييا شرح المكازنة كمرافقتيا بتكصيامالبمدم كال

مفصؿ كيتـ مناقشتيا ككضع مالحظات المجمس البمدم إف كجد، كتعتمد بعد ذلؾ المكازنة 
قرارىا كالمكافقة عمييا مف قبؿ كزارة الحكـ المحمبشكميا النيائي تمييدن   .يا إلرساليا كا 

 

شير حيث  البمدية تقديـ المكازنة في مكعد أقصاه ىيجب عم :يمصادقة كزارة الحكـ المحم .2
قبؿ بداية السنة المالية المتعمقة بيا مف  يكزارة الحكـ المحم ىؿ نسخة مف المكازنة إلستر 

 ضع مالحظات الكزارة إف كجدت تمييدنا لممصادقة عمييا بالشكؿ النيائي.ك ك  مناقشتيا أجؿ
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اليا رسا  فيي بعد المصادقة عمييا بالشكؿ النيائي ك  كتسجيمياجراءات اعتماد المكازنة إأما  .3
 بدكره يقكـ بما يمي: للمبمدية يتـ اعتمادىا مف قبؿ القسـ المالي كالذ

في  يميقكـ القسـ المالي بتسجيؿ المخصصات كالبنكد المعتمدة مف قبؿ كزارة الحكـ المح. أ
 نظاـ الكمبيكتر الرئيسي في البمدية.

مالية الربع أم الحركات المالية الشيرية كالحركات ال)حساب  ىخذ بالمالحظات عميتـ األ. ب
كافة السنة  ىيراد عمسنكية كحركات المالية السنكية كغيرىا( مف أجؿ تكزيع النفقة أك اإل

 المالية.
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 الثالثالفصل 
 جراءاتالطريقة واإل

 المقدمة: 3.1 
جراءاتيا محكرن  نجاز الجانب التطبيقي مف إ ا يتـ مف خاللوا رئيسن تعتبر منيجية الدراسة كا 

الدراسة، كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ 
 إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة، كبالتالي تحقؽ

ا لممنيج المتبع الفصؿ كصفن  ىذا يتناكؿعمى ذلؾ  كبناءن  األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.
كمجتمع الدراسة، ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا، كمدل 
صدقيا كثباتيا، كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات 

 كاستخالص النتائج، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.
 راسة:منيج الد 3.2

 مالذ التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ الدراسة تقام الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف
مككناتيا  بيف بياناتيا، كالعالقة كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاىرة كصؼ خاللو مف يحاكؿ
 .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات حكليا تطرح التي كاآلراء

 ين أساسين لممعمومات:مصدر  الدراسة توقد استخدم
فػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػرم لمدراسػػة إلػػى مصػػادر  الدراسػػة تحيػػث اتجيػػ المصــادر الثانويــة: .1

البيانات الثانكية كالتي تتمثػؿ فػي الكتػب كالمراجػع العربيػة كاألجنبيػة ذات العالقػة، كالػدكريات 
دارسػػػة، كالبحػػػث كالمقػػاالت كالتقػػػارير، كاألبحػػػاث كالدراسػػػات السػػػابقة التػػي تناكلػػػت مكضػػػكع ال

 كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
إلػػػى جمػػػع  الدراسػػػة تلمعالجػػػة الجكانػػػب التحميميػػػة لمكضػػػكع الدراسػػػة لجػػػأ المصـــادر األوليـــة: .2

ليذا الغرض. االستبانةالبيانات األكلية مف خالؿ   كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصا ن
 : وعينتيا مجتمع الدراسة 3.3

عمى مشكمة  ، كبناءن الدراسةدرسيا تؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي مجتمع الدراسة يعر 
يف يالمالييف كالمحاسبيف كالمكظفيف المعن ف المجتمع المستيدؼ يتككف مفإالدراسة كأىدافيا ف

( بمدية منتشرة في قطاع غزة 25كالبالغ عددىا ) قطاع غزة بمديات جميع بالتخطيط كبالمكازنات في
( بمديات فئة 5، ك)G( بمديات فئة 6، ك)B( بمديات فئة 9، ك)A( بمديات فئة 5)مصنفة كاآلتي: 
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Dأما عينة الدراسة تتمثؿ كافة أفراد  ،(ـ2016، ي)كزارة الحكـ المحم ،فردان  (145) ، كالبالغ عددىـ
 المجتمع.

 (:مجتمع الدراسة3.1جدول )

 اسم البمدية #
تصنيف 
 البمدية

اإل ة"المسمى الوظيفي " الدائرة المالي
الي

جم
 

عضو مجمس 
 محاسب رئيس شعبة رئيس قسم مدير بمدي

 D 1 - 1 1 - 3 أم النصر 1
 B 1 1 2 1 1 6 بيت حانون 2
 B 1 1 2 2 2 8 بيت الىيا 3
 A 1 1 2 3 1 8 جباليا 4
 A 1 2 4 8 3 18 غزة 5
 D 1 - - - 1 2 وادي غزة 6
 D 1 - 2 2 1 6 الزىراء  7
 G 1 - - - 2 3 المغراقة 8
 B 1 1 - 2 1 5 البريج 9
 B 1 1 1 3 2 8 النصيرات 10
 B 1 - 2 1 1 5 الزوايدة 11
 B 1 1 1 1 1 5 المغازي 12
 D 1 - - - 1 2 المصدر 13
 D 1 - 1 - - 2 وادي السمقا 14
 A 1 2 2 1 1 7 دير البمح 15
 A 1 1 - - 6 8 خانيونس 16
 B 1 1 1 1 4 8 القرارة 17
 B 1 1 2 2 1 7 سييال بني  18
 G 1 - 1 1 1 4 خزاعة 19
 B 1 1 2 1 2 7 عبسان الكبيرة 20
 G 1 - 1 1 1 4 عبسان الجديدة 21
 A 1 2 4 2 3 12 رفح 22
 G 1 - 1 - - 2 الشوكة 23
 G 1 - 1 - 1 3 الفخاري 24
 G 1 - - - 1 2 النصر 25

 145 جمالي الكمىاال
 .م2016,يالحكم المحم ةلتقارير البمديات, وزار  اً الباحث, استناد عدادإ :المصدر
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 :أداة الدراسة 3.4
في بمديات حكؿ" دكر المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية  استبانةتـ إعداد 

 الدارسة مف قسميف رئيسييف: استبانةدراسة تطبيقية في فمسطيف"، حيث تتككف  - قطاع غزة
العمر، المؤىؿ العممي، لمعمكمات العامة عف المستجيبيف )كىك عبارة عف االقسم األول: 

التخصص العممي، المسمى الكظيفي، عدد سنكات الخبرة في مجاؿ المحاسبة، عدد الدكرات 
التدريبية التي التحؽ المستجيب بيا في مجاؿ إعداد المكازنات كالتخطيط في البمديات، مدل 

 (.المشاركة في اتخاذ القرارات، تصنيؼ البمدية

 مجاالت : 5فقرة، مكزع عمى  59، كيتككف مف مجاالت الدراسةكىك عبارة عف  القسم الثاني:

 .( فقرة14كيتككف مف ), الموازنات الستخدامدارة العميا دراك اإلوا   يوع مدىالمجال األول: 
، كيتككف مف مموازناتل الستخدام الييكل التنظيمي المالئم وتطبيق مدى توفرالمجال الثاني: 

 ( فقرات.9)

( 14، كيتككف مف )الموازنات الستخدامالخبرات العممية والعممية  توفر مستوىالمجال الثالث: 
 فقرة.

( 11كيتككف مف ), الموازنات عدادإعممية  فيدارية شراك المستويات اإلإمدى المجال الرابع: 
 فقرة.

كيتككف مف , وازناتالم عدادإعممية  لتسييل نظام محاسبي سميممدى توفر المجال الخامس: 
 ( فقرة.11)

 10لفقرات االستبياف بحيث كمما اقتربت الدرجة مف  10-1كقد تـ استخداـ المقياس 
( يكضح 3.2دؿ عمى المكافقة العالية عمى ما كرد في العبارة كالعكس صحيح، كالجدكؿ التالي )

 ذلؾ:
 درجات المقياس المستخدم في االستبانة :(3.2)جدول 

 االستجابة
ق مواف

بدرجة 
 اقميمة جدً 

 
موافق 

بدرجة كبيرة 
 جداً 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
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 :االستبانةخطوات بناء  3.5
دكر المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ  "لمتعرؼ عمىبإعداد أداة الدراسة  الباحث قاـ

التالية لبناء كاتبع الخطكات " ،في فمسطيفدراسة تطبيقية  - في بمديات قطاع غزةالمكارد المالية 
 : االستبانة

الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة ذات الصػػػػػػمة بمكضػػػػػػكع الدراسػػػػػػة، األدب المحاسػػػػػػبي ك عمػػػػػػى  االطػػػػػػالع -1
 كصياغة فقراتيا. االستبانةكاالستفادة منيا في بناء 

 االسػػػتبانةاستشػػػار عػػػددان مػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػات الفمسػػػطينية كالمشػػػرفيف فػػػي تحديػػػد مجػػػاالت  -2
 .كفقراتيا

 .االستبانةيسة التي شممتيا تحديد المجاالت الرئ -3

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4

 في صكرتيا األكلية.  االستبانةتـ تصميـ  -5

 تـ مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ. -6

الجامعػػػات ( مػػػف المحكمػػػيف مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي 8عمػػػى ) االسػػػتبانةتػػػـ عػػػرض  -7
 . قطاع غزة بمدياتت في في التخطيط كالمكازنامسئكليف ك ، الفمسطينية

مػػف حيػػث الحػػذؼ أك اإلضػػافة  االسػػتبانةفػػي ضػػكء أراء المحكمػػيف تػػـ تعػػديؿ بعػػض فقػػرات  -8
 (.1في صكرتيا النيائية، ممحؽ ) االستبانةكالتعديؿ، لتستقر 

 صدق االستبانة: 3.6
 ص ،ـ2010)الجرجاكم،ف يقيس االستبياف ما كضع لقياسو"" أيصدؽ االستبانة يعن 

قصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ (، كما ي105
مف ناحية، ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" 

 بطريقتيف: االستبانة(. كقد تـ التأكد مف صدؽ 179ص ،ـ2001 )عبيدات كآخركف،
 المحكمين "الصدق الظاىري":آراء صدق  -1

مجاؿ  في المتخصصيف المحكميف مف عددنا يختار أف يقصد بصدؽ المحكميف "ىك
 االستبانة( حيث تـ عرض 107ص ،ـ2010 الدراسة" )الجرجاكم، مكضكع المشكمة الظاىرة أك

 المحاسبة كالتخطيط كالمكازناتمتخصصيف في   (8)عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 
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آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف  تـ االستجابة، كقد (2)كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ 
انظر  -حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية 

 (.1الممحؽ رقـ )

 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

مع المجاؿ  االستبانةف فقرات يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة م
كذلؾ مف خالؿ حساب  لالستبانةىذه الفقرة، كقد قاـ بحساب االتساؽ الداخمي  وتنتمي إلي مالذ

كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو، كقد  االستبانةمعامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 
 مفردة. 40تـ ذلؾ عمى العينة االستطالعية المككنة مف 

دراؾ كا   يكعمدل  "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ3.3جدكؿ ) يكضح
يبيف أف معامالت االرتباط  م" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذالمكازنات الستخداـدارة العميا اإل

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.  α≤ 0.05المبينة دالة عند مستكل معنكية 
 الستخدامدارة العميا دراك اإلوا   يوع االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مدى معامل: (3.3جدول )

 الموازنات " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

1.  
دارة العميا فيـ كاضح حكؿ مفيـك كأىمية التخطيط كالمكازنات كتعتبر نفسيا تمتمؾ اإل
 0.000* 783. ف ذلؾ.مسؤكلة ع

 0.000* 726. دارة العميا المكارد المالية كالبشرية الالزمة لمتخطيط كالمكازنات.تكفر اإل  .2

3.  
دارة العميا لتطكير قدرات العامميف كتحسينيا في مجاؿ التخطيط كالمكازنات اإل ىتسع

 مف خالؿ المشاركة في لجاف التدريب كاالستعانة بالخبراء.
.762 *0.000 

4.  
جد استراتيجية كاضحة ألعماؿ التخطيط كالمكازنات كالتقييـ يتـ رسميا بداية السنة يك 

 دارة العميا.المالية ) رسـ المستقبؿ كالتنبؤ( مف قبؿ اإل
.772 *0.000 

 0.000* 840. الخطط كالمكازنات عند اتخاذ القرارات. ىدارة العميا عمتستند اإل  .5

6.  
بالتخطيط كالمكازنات) مثؿ  ىؤسسات كمراكز تعندارة البمدية كمإيكجد تعاكف ما بيف 

 0.000* 685. مراكز التخطيط كاالستشارات المالية كالفنية (.
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 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

7.  
االحتياجات المحمية لمبمدية  ءـتالدارة العميا الخطط كالمكازنات المكضكعة مف قبؿ اإل

 كفؽ مكاردىا المتاحة.
.713 *0.000 

ات أف يككنكا مف حممة الشيادات العميا يشترط في المسؤكليف عف التخطيط كالمكازن  .8
 الخبرة. لكمف ذك 

.709 *0.000 

9.  
عداد كتطبيؽ نظاـ التخطيط كالمكازنات يساعد في إدارة البمدية العميا أف إتعتقد 

 الدعـ مف الجيات الخارجية. ىحصكليا عم
.668 *0.000 

 0.008* 379. كدة الخدمات. ج ىإل مدارة العميا يؤدإف استخداـ التخطيط كالمكازنات مف قبؿ اإل  .10

11.  
يتـ كضع تعميمات كاضحة كشرحيا كتكزيعيا لمعامميف في البمدية  عف أىداؼ 

 دارة العميا.التخطيط كالمكازنات لالسترشاد بيا مف قبؿ اإل
.770 *0.000 

يمكف لإلدارة العميا التنبؤ بالتخطيط كالمكازنات لمعاـ القادـ بسبب الظركؼ السياسية   .12
 كاالقتصادية التي تشيدىا البالد.كاألمنية 

.774 *0.000 

13.  
 ميؤد متشرط الجيات المانحة أف يتـ صرؼ مساعدتيا في مشاريع محددة األمر الذ

 دارة العميا في مجاؿ التخطيط كالمكازنات.تقميص صالحيات اإل ىإل
.501 *0.000 

 0.000* 520. نات.أعماؿ التخطيط كالمكاز  ىيكجد تكأمة كمشاركة بيف البمديات تساعد عم  .14
 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

 كتطبيؽ مدل تكفر "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ3.4جدكؿ )يكضح 
يبيف أف معامالت  مكالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذ "ممكازناتل الستخداـالييكؿ التنظيمي المالئـ 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع   α≤ 0.05مستكل معنكية  االرتباط المبينة دالة عند

 لقياسو.
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 الييكل التنظيمي المالئم ر وتطبيقمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مدى توف: (3.4جدول )
 مموازنات " والدرجة الكمية لممجالل الستخدام

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.000* 898. كحدة لمتخطيط كالمكازنات. ىالييكؿ التنظيمي لمبمدية عم ليحتك   .1
 0.000* 852. ـ الييكؿ التنظيمي لمبمدية.ءالتخطيط كالمكازنات تال  .2
 0.000* 911. مكقع كحدة التخطيط كالمكازنات يبمكر رؤية البمدية تجاه التخطيط.  .3

4.  
يسمح بانسياب العمؿ دكف تعارض الييكؿ التنظيمي لمتخطيط كالمكازنات 

 بيف مراكز المسئكلية المختمفة.
.649 *0.000 

5.  
دخاؿ أية تعديالت ضركرية إالييكؿ التنظيمي لمبمدية يسمح بالمركنة في 

 عند تنفيذ التخطيط كالمكازنات.
.754 *0.000 

التخطيط كالمكازنات تحقؽ عممية االتصاؿ بيف الدكائر كاألقساـ بكفاءة تامة   .6
 نفيذ األنشطة المشتركة.لت

.822 *0.000 

7.  
يتـ ربط عممية كضع تقديرات المكازنات بالييكؿ التنظيمي لمبمدية كنظاميا 

 المحاسبي القائـ.
.818 *0.000 

8.  
دارية في الييكؿ التنظيمي لمبمدية مركزنا لمتخطيط كالمكازنات إتعد كؿ كحدة 

 يما معا.يرادات أك التكاليؼ أك كميبحيث يتـ فيو تقدير اإل
.796 *0.000 

 0.000* 535. مدل فعالية التخطيط كالمكازنات. ىتؤثر النكاحي التنظيمية في البمدية عم  .9
 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

 تكفر مستكل "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ3.5جدكؿ )يكضح 
يبيف أف معامالت  مالمكازنات " كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذ ـالستخداالخبرات العممية كالعممية 

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع   α≤ 0.05االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 
 لقياسو.
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الخبرات العممية والعممية  توفر معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مستوى: (3.5جدول )
 زنات " والدرجة الكمية لممجالالموا الستخدام

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

1.  
خطط كأساليب  ىيرتكز نظاـ التخطيط كالمكازنات المطبؽ في البمدية عم

 نمطية.
.520 *0.000 

 0.000* 615. عداد الخطط الجديدة.إيتـ االسترشاد بالتخطيط كالمكازنات لسنكات سابقة عند   .2

3.  
البمدية لتحقيقيا  ىىداؼ التي تسعاأل ىيتـ كضع الخطة المالية بناءن عم

 كمعطيات الكاقع )الخطة االستراتيجية(.
.741 *0.000 

4.  
حصائية مرتبطة مع المشاريع التي تنفذىا إيتكفر في البمدية قاعدة بيانات 

 0.000* 627. البمدية.

5.  
اقتصادية ناجحة بحيث أسس مينية ك  ىيتـ تخطيط الخدمات في البمدية عم
 تحقؽ دخالن ثابتنا كايرادات مناسبة.

.788 *0.000 

6.  
تكفر الكفاءات العممية كالعممية يساعد في استخداـ أرقاـ المكازنات كأداة 

 لمتخطيط.
.594 *0.000 

7.  
أسس عممية  ىيتـ اعتماد التقديرات الكمية في التخطيط كالمكازنات عم

 .نحداراالحصائية كأسمكب ا  ك 
.663 *0.000 

يستعمؿ أسمكب التقدير الشخصي مع االستعانة بالجيات المختصة لتقدير   .8
 أرقاـ الخطط.

.715 *0.000 

 0.003* 428. عداد التقديرات.إيرادات كالمصركفات في الخطط كالمكازنات يسيؿ تبكيب اإل  .9
 0.000* 624. فترات خالؿ السنة. ىيكجد برامج زمنية لتنفيذ الخطط السنكية مقسمة عم  .10

11.  
يساعد التخطيط كالمكازنات في بمكرة أىداؼ المشاريع المختمفة كيأخذ بعيف 

 االعتبار عدـ كجكد أم تناقض بينيما.
.628 *0.000 

12.  
حسب األصكؿ المينية  يتناقش الخطط كالمكازنات مع كزارة الحكـ المحم

 كالعممية.
.418 *0.004 

استخداـ األسمكب  ىات عمعداد الخطط المكازنإ ىيتـ تدريب القائميف عم  .13
 العممي في التقدير.

.477 *0.001 

 0.000* 587. األسمكب المتبع في البمدية إلعداد الخطط كالمكازنات مناسب في الكقت الحالي.  .14
 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة    *
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شراؾ إمدل  "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ3.6جدكؿ )يكضح 
يبيف أف معامالت  مكالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذالمكازنات " عدادإعممية  فيدارية المستكيات اإل

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع  α ≤ 0.05االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 
 لقياسو.

عممية  فيدارية ويات اإلشراك المستإمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مدى : (3.6جدول )
 الموازنات " والدرجة الكمية لممجال عدادإ

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.000* 802. عداد كتطبيؽ خطط البمدية.إيتـ التعاكف بشكؿ فعاؿ بيف أقساـ البمدية في   .1
 0.000* 853. شفافية كالكفاءة.مف ال يعالمستكل  ىيتـ تبادؿ المعمكمات بيف األقساـ عم  .2

3.  
تحديد  ىالمشاركة في عممية التخطيط ألنيـ األقدر عم ىيحرص المكظفكف عم

 0.000* 893. االحتياجات التخطيطية لألقساـ المختمفة في البمدية.

4.  
تككف الفرصة سانحة لمعامميف إلبداء آرائيـ كتقديـ أفكار تطكيرية جديدة تساعد 

 مكازنات.في عممية التخطيط كال
.919 *0.000 

 0.000* 929. عداد الخطط كالمكازنات.إتسكد ركح الفريؽ بيف العاممييف عند   .5

6.  
دارية لجاف ككرش كفرؽ عمؿ لمتخطيط يشكؿ العاممكف في مختمؼ المستكيات اإل

 المشاركة الفعالة في ذلؾ. ىكالمكازنات كيحرصكف عم
.921 *0.000 

7.  
دارات ا يزيد مف التنسيؽ كاالتصاؿ بيف اإلعداد الخطط كالمكازنات كتنفيذىإ

 0.000* 799. المختمفة في البمدية.

8.  
عداد كتنفيذ إدافعية لممشاركة في  ىيكجد في البمدية نظاـ لمحكافز جيد يعمؿ عم

 الخطط كالمكازنات.
.888 *0.000 

9.  
دارية بتكاليؼ أنشطتيـ كتنمية االحساس لدييـ يتـ تعريؼ كافة المستكيات اإل

 .تمؾ التكاليؼ ىابة عملمرق
.908 *0.000 

10.  
خمؽ ركح المحبة  ىعداد كتطبيؽ الخطط كالمكازنات في البمدية يساعداف عمإ

 كالرضا عف القرارات المختمفة.
.654 *0.000 

 0.000* 847. عداد كتنفيذ الخطط كالمكازنات.إتشعر بالرضا عف مستكل المشاركة في   .11
 .α  ≤ 0.05تكل داللة االرتباط داؿ إحصائيان عند مس   *
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 كتطبيؽ مدل تكفر "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ3.7جدكؿ )يكضح 
يبيف أف  مالمكازنات" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذ عدادإعممية  لتسييؿ نظاـ محاسبي سميـ

دقان لما كبذلؾ يعتبر المجاؿ صا α ≤ 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 
 كضع لقياسو.

 لتسييل نظام محاسبي سميم وتطبيق معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مدى توفر: (3.7جدول )
 الموازنات " والدرجة الكمية لممجال عدادإعممية 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 0.003* 426. تطمبات الخطط كالمكازنات.ـ كيفي بمءيكجد نظاـ مالي كمحاسبي يال  .1
 0.000* 687. يتضمف نظاـ التخطيط كالمكازنات معالجة المقترحات لتحسيف مستكل األداء.  .2
 0.000* 616. فكر حدكثيا. نحرافاتااليتـ استخداـ مخرجات النظاـ كأداة فعالة لتصحيح   .3
 0.000* 676. ابقة لألداء الفعمي.يتـ منح حكافز لألقساـ التي يككف فييا نتائج التخطيط مط  .4
 0.000* 676. يكجد نظاـ محكسب لمتخطيط كالمكازنات مطبؽ في البمدية.  .5
 0.000* 753. النظاـ المحاسبي المطبؽ في البمدية. ىتبني المكازنات باالعتماد عم  .6

7.  
ـ الخطط كالمكازنات المكضكعة كؿ مف النظاـ المحاسبي كدليؿ ءتال

ة كذلؾ لتسييؿ عممية المقارنة بيف البيانات الفعمية الحسابات في البمدي
 كالمخططة.

.770 *0.000 

8.  
يكجد في البمدية نظاـ محاسبي فعاؿ يتـ بمكجبو تكزيع كاحتساب التكاليؼ 

 بطريقة تكفؿ تغطية كافة تكاليؼ التشغيؿ كالصيانة.
.793 *0.000 

9.  
المكاعيد المحددة ليا  عداد كتجييز التقارير المالية فيإيمكف لمنظاـ المحاسبي 

 كذلؾ بسبب كجكد نظاـ معمكمات جيد فيو ككجكد مجمكعة مستنديو كاضحة.
.744 *0.000 

 0.000* 670. ككاقعية. دقيقةيساعد النظاـ المحاسبي في تكفير معمكمات   .10
 0.000* 686. عداد المشاريع كالمكازنات الالزمة ليا.إيساىـ النظاـ المحاسبي في   .11

 .α  ≤ 0.05ط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة االرتبا   *
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 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي  ميعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذ
تريد األداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 

 مفردة. 40الستطالعية المككنة مف كقد تـ ذلؾ عمى العينة ا نةاالستبالفقرات 

دالة  االستبانة( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 3.8يبيف جدكؿ )
صادقو لما  االستبانةكبذلؾ تعتبر جميع مجاالت  α ≤ 0.05عند مستكل معنكية إحصائيان 

 كضعت لقياسو.
 لالستبانةوالدرجة الكمية  االستبانةكل مجال من مجاالت  معامل االرتباط بين درجة: (3.8جدول )

 المجال
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 901. المكازنات. الستخداـدارة العميا دراؾ اإلكا   يكعمدل 
 0.000* 851. ممكازنات.ل ـالستخدا ـئالمالالييكؿ التنظيمي  كتطبيؽ مدل تكفر
 0.000* 857. المكازنات. ستخداـاللخبرات العممية كالعممية ا تكفر مستكل

 0.000* 911. المكازنات. عدادإعممية  فيمدل إشراؾ المستكيات اإلدارية 
 0.000* 861. المكازنات. عدادإعممية  لتسييؿ نظاـ محاسبي ؽكتطبي تكفرمدل 

 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *          

 : Reliability االستبانةثبات  3.7 
متتالية،  مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفس يتعط يقصد بثبات االستبانة ىك أف

المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا، أك ما  يا إلى أم درجة يعطكيقصد بو أيضن 
كقات مختمفة ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في أ

 مفردة.  40(، كقد تـ ذلؾ عمى العينة االستطالعية المككنة مف 97ص ،ـ2010)الجرجاكم،
 Cronbach's الدراسة مف خالؿ معامؿ ألفا كركنباخ  استبانةمف ثبات  تـ التحقؽكقد 

Alpha Coefficient( 3.9، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ.) 
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 االستبانةونباخ لقياس ثبات معامل ألفا كر : (3.9جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.958 0.918 14 المكازنات. الستخداـدارة العميا دراؾ اإلكا   يكع مدل
 0.963 0.928 9 ممكازنات.ل الستخداـ الييكؿ التنظيمي المالئـ كتطبيؽ مدل تكفر
 0.928 0.861 14 المكازنات. ستخداـال الخبرات العممية كالعممية تكفر مستكل
 0.981 0.962 11 المكازنات. عدادإعممية  فيدارية شراؾ المستكيات اإلإمدل 

 عدادإعممية  لتسييؿ ـنظاـ محاسبي سمي كتطبيؽ مدل تكفر
 المكازنات.

11 0.875 0.935 

 0.987 0.974 59 جميع المجاالت معا
 المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخبيعي *الصدؽ الذاتي= الجذر التر      

( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة 3.9مف النتائج المكضحة في جدكؿ ) كيتضح
(. 0.974) االستبانة(، بينما بمغت لجميع فقرات 0.861،0.962)لكؿ مجاؿ حيث تتراكح بيف 

ت (، بينما بمغ0.928،0.981مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح ) يالذاتككذلؾ قيمة الصدؽ 
  ا.أف الثبات مرتفع كداؿ إحصائين  ي( كىذا يعن0.987) االستبانةلجميع فقرات 

حيث  ( قابمة لمتكزيع1في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ) االستبانةكبذلؾ تككف 
لتحميؿ النتائج  بصالحيتياعمى ثقة تامة  االدراسة مما يجعمي استبانةمف صدؽ كثبات تـ التأكد 
 .تالفرضياكاختبار 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 3.8
 Statisticalمف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي  االستبانة كتحميؿتـ تفريغ 

Package for the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnovسمرنكؼ  -ككلمجكركؼ  اختبار تـ استخداـ
Test ككانت النتائج كما ىي الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،

 (3.10)مبينة في جدكؿ
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 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (3.10جدول )

قيمة  المجال
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 0.474 0.844 نات.المكاز  الستخداـدارة العميا دراؾ اإلكا   يكع مدل
 0.413 0.885 ممكازنات.ل الستخداـ الييكؿ التنظيمي المالئـ كتطبيؽ مدل تكفر
 0.111 1.202 المكازنات. ستخداـالالخبرات العممية كالعممية  تكفر مستكل
 0.085 1.256 المكازنات. عدادإعممية  فيدارية شراؾ المستكيات اإلإمدل 

 0.342 0.939 المكازنات. عدادإعممية  لتسييؿ سميـنظاـ محاسبي  كتطبيؽ مدل تكفر
 0.340 0.940 جميع مجاالت االستبانة

جميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 3.10في جدكؿ ) المبينةمف النتائج  كيتضح
ه المجاالت يتبع كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذ 0.05مستكل الداللة أكبر مف مجاالت الدراسة 

  .عيالتكزيع الطبي
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لكصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات   .1
 كاالنحراؼ المعيارم. المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي  .2
 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ )  .3
الختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ  -ر ككلمجكركؼ اختبا .4

 ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.
 ( لقياس درجة االرتباطPearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف )  .5

 االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لالستبانة. كحساب
( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة T-Test) ة كاحدةفي حالة عين Tاختبار   .6

لمتأكد  كقد استخدـأـ زادت أك قمت عف ذلؾ.  6قد كصمت إلى الدرجة المتكسطة كىي 
 مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .

( لمعرفػة مػا إذا كػاف Independent Samples T-Test) فػي حالػة عينتػيف Tاختبػار  .7
 ركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. ىناؾ ف

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  .8
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف 

يشتمؿ عمى ثالث مجمكعات  مالتي تعزل لممتغير الذ كذلؾ لمعرفة الفركؽ ،البيانات
فأكثر.
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 الرابعالفصل 
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا

 المقدمة 4.1
مف خالؿ ، كذلؾ تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل        

كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ  االستبانةالدراسة كاستعراض أبرز نتائج  أسئمةاإلجابة عف 
العمر، ) عف المستجيبيف التي اشتممت عمى تحميؿ فقراتيا، كالكقكؼ عمى المعمكمات العامة

المؤىؿ العممي، التخصص العممي، المسمى الكظيفي، عدد سنكات الخبرة في مجاؿ المحاسبة، 
عدد الدكرات التدريبية التي التحؽ المستجيب بيا في مجاؿ إعداد المكازنات كالتخطيط في 

لذا تـ إجراء المعالجات البمديات، مدل المشاركة في اتخاذ القرارات، تصنيؼ البمدية(، 
الدراسة، إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية  استبانةاإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 

لمحصكؿ  (Statistical package for social sciences-SPSS)االجتماعية  لمدراسات
 ـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ. عمى نتائج الدراسة التي ت

 الدراسة وفق المعمومات العامة لمجتمعالوصف اإلحصائي  4.2
 المعمكمات العامةالدراسة كفؽ  مجتمع كفيما يمي عرض لخصائص

 العمر الدراسة حسب مجتمعتوزيع 
 الدراسة حسب العمر مجتمع(: توزيع 4.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 8.2 12 سنة 30إلى أقؿ مف  20مف 
 35.9 52 سنة 40إلى أقؿ مف  30مف 
 28.3 41 سنة 50إلى أقؿ مف  40مف 

 27.6 40 فما فكؽ 50مف 
 100.0 145 المجموع

الدراسة تتراكح أعمارىـ مف  مجتمعف % م8.3( أف ما نسبتو 4.1يتضح مف جدكؿ )
% 28.3سنة،  40إلى أقؿ مف  30% تتراكح أعمارىـ مف 35.9سنة،  30إلى أقؿ مف  20

كقد  ،فما فكؽ 50% أعمارىـ مف 27.6سنة، بينما  50إلى أقؿ مف  40تتراكح أعمارىـ مف 
ف إحيث  ،ا كقطاع غزة خاصةطبيعة التكزيع الطبيعي لسكاف فمسطيف عمكمن  ىلإذلؾ  ليعز 

كبر مف ف نجد النسبة األأمعظـ تككينات الشعب الفمسطيني مف فئة الشباب لذلؾ فمف الطبيعي 
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 ىمؤشر إيجابي إلدارة بمديات قطاع غزة عم ىكمكظفي بمديات قطاع غزة مف فئة الشباب ك 
كجكد عناصر ككفاءات شابة تعمؿ في البمديات لخدمة الكطف كالمكاطف كالتي  ىحرصيا عم

ف بقية النسب متقاربة مع بعضيا إمتطكير كاالبداع المستمر، كمع ذلؾ فل لمجاؿ أماميايتاح ا
فضمية لمفئة االنسجاـ كالتكامؿ بيف كافة الفئات العمرية مع األ ىمؤشر عم يالبعض كىذا يعط

  .الشابة كذلؾ ناتج عف طبيعة سكاف فمسطيف عمكمنا كقطاع غزة خاصة
 العممي الدراسة حسب المؤىل مجتمعتوزيع  -

 الدراسة حسب المؤىل العممي مجتمع(: توزيع 4.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 11.7 17 دبمـك
 77.9 113 بكالكريكس

 10.4 15 ماجستير فأعمى
 100.0 145 المجموع

 

،  مجتمع% مف 11.7( أف ما نسبتو 4.2يتضح مف جدكؿ ) الدراسة مؤىميـ العممي دبمـك
كذلؾ يعزل % مؤىميـ العممي ماجستير فأعمى. 10.3ؤىميـ العممي بكالكريكس، بينما % م77.9

ف العمؿ في التخطيط كالمكازنات إإلى أف معظـ مجتمع الدراسة مف حممة المؤىالت العممية، حيث 
ا عمى أف البمديات تسعى إلى تكظيؼ ذكل تاج لمؤىالت عممية عالية كمتميزةيح ، كذلؾ يدؿ أيضن

العممية، لذلؾ االعتماد عمى المؤىؿ العممي عند التعييف كاالختبار معيار لكفاءة الكظائؼ المؤىالت 
جابة عمييا بدقة سئمة كاإلاطمئناف لقدرة مجتمع الدراسة عمى فيـ األ يدارية، ككذلؾ تعطاإل

قدرة ككفاءة المبحكحتيف، كىذا  عمىيجابي إكمكضكعية، كما أف المستكل العممي العالي مؤشر 
قطاع غزة  بمديات مكانية استخداـ المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية فيإره يدعـ بدك 

 لذلؾ نجد أف مجتمع الدراسة مف ذكل المؤىالت العممية.
 الدراسة حسب التخصص العممي مجتمعتوزيع  -

 الدراسة حسب التخصص العممي مجتمع(: توزيع 4.3جدول ) 
المئوية % النسبة العدد التخصص العممي  

 67.6 98 محاسبة
 13.8 20 إدارة أعماؿ

 4.1 6 عمـك مالية كمصرفية
 2.1 3 اقتصاد كعمـك سياسية

 12.4 18 أخرل
 100.0 145 المجموع
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الدراسة تخصصيـ العممي  مجتمع% مف 67.6( أف ما نسبتو 4.3يتضح مف جدكؿ )
العممي عمكـ مالية  % تخصصيـ4.1% تخصصيـ العممي إدارة أعماؿ، 13.8محاسبة، 
% تخصصيـ العممي 12.4% تخصصيـ العممي اقتصاد كعمكـ سياسية، بينما 2.1كمصرفية، 

، محاماةغير  ف العمؿ المتعمؽ بالتخطيط إكىذه نتيجة طبيعية حيث . ذلؾ "ىندسة، تربية، عمـك
خرل األ تخصصاتىمية الأ، مع ىكلساس العمـ المحاسبي بالدرجة األأ ىكالمكازنات يقـك عم

ف التخطيط يحتاج لمشاركة كافة التخصصات العممية كاإلدارة كاالقتصاد كاليندسة كغير أحيث 
ساس الشمكلية كالتكامؿ لمقدرات الكطف، فالتخطيط كالمكازنات أ ىف التخطيط يقكـ عمذلؾ أل

عمـ شامؿ يتطمب مشاركة كافة فئات المجتمع بو، كذلؾ يتبمكر في الخطة االستراتيجية التي 
دىا كافة بمديات قطاع غزة حيث تتـ المشاركة بيا مف كافة تخصصات كفئات نفكد كؿ بمدية تع

دارة إف أمر ميـ، مع العمـ أعداد الخطط كالمكازنات إفكجكد كمشاركة كافة التخصصات في 
لمخطط كالمكازنات يتككف مف كافة  يالمرتكز الرئيس يعتبر ىك ملمبمديات الذ مالمجمس البمد

 مف مجتمع الدراسة الذإف الدراسة تختص بالمكازنات كأداة تخطيط فأكحيث التخصصات، 
درجة عالية مف االنسجاـ مع  ىنو عمأاالستبانة ذا صمة بمكضكع الدراسة كما  ىجاب عمأ

مع أىمية  النسب ىي المحاسبة كىذا متكافؽ مع طبيعة الدراسة ىعمأف أتخصصاتو لذلؾ نجد 
 الدراسة.النسب األخرل التي تدعـ كتثرم 

 الدراسة حسب المسمى الوظيفي مجتمعتوزيع  -

 الدراسة حسب المسمى الوظيفي مجتمع(: توزيع 4.4جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 26.2 38 محاسب
 22.8 33 رئيس قسـ
 22.8 33 رئيس شعبة
 11.0 16 مدير مالي

 17.2 25 عضك مجمس بمدم
 100.0 145 المجموع

الدراسة مسماىـ الكظيفي  مجتمع% مف 26.2( أف ما نسبتو 4.4ح مف جدكؿ )يتض
% مسماىـ الكظيفي مدير 11.0رئيس شعبة، % مسماىـ الكظيفي رئيس قسـ ك 22.8محاسب، 

ف معظـ الذيف أ ىلإذلؾ  لكيعز % مسماىـ الكظيفي عضك مجمس بمدم. 17.2مالي، بينما 
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سبي كالمالي، كذلؾ يتبيف مف خالؿ جدكؿ ىـ مف يعمؿ بالجانب المحا الدراسةشممتيـ 
مع األخذ بعيف االعتبار أف  %  لتخصص محاسبة67.6نسبة   ىعطأ مالتصنيؼ العممي كالذ

معظـ المسميات الكظيفية المذككرة في الجدكؿ مف أصحاب التخصصات العممية الخاصة 
 يط كالمكازنات،ف مجتمع الدراسة مطابؽ لطبيعة عمؿ التخطأ أىمية يكىذا يعط بالمحاسبة،

مؤشر جيد لنجاح دكر المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية في بمديات قطاع  ىذاك 
 غزة.
  الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة مجتمعتوزيع  -

 الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة مجتمع(: توزيع 4.5جدول )

%النسبة المئوية  العدد عدد سنوات الخبرة  
 21.4 31 سنكات 5إلى أقؿ مف  1مف 
 21.4 31 سنكات 10إلى أقؿ مف  5مف 
 26.2 38 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف 

 31.0 45 سنة فأكثر 15
 100.0 145 المجموع

الدراسة تتراكح سنكات  مجتمع% مف 21.4( أف ما نسبتو 5.4يتضح مف جدكؿ )
% تتراكح سنكات 26.2سنكات،  10مف  إلى أقؿ 5سنكات ك مف  5إلى أقؿ مف  1خبرتيـ مف 
 لكيعز سنة فأكثر.  15% سنكات خبرتيـ 31.0سنة، بينما  15إلى أقؿ مف  10خبرتيـ مف 

ف غالبية العامميف في مجاؿ التخطيط كالمكازنات يتحممكف مسئكليات جساـ كدقيقة أ ىلإذلؾ 
قدرات اسة يمتمككف الدر مجتمع فراد أف يدؿ عمى ذلؾ أكبيرة ك  كعممية تتطمب خبرات عممية

حقكقيا بمركر فترات زمنية طكيمة كذلؾ يتبيف مف خالؿ جدكؿ المؤىؿ العممي  عممية متميزة
كىذا يؤكد عمى مستكل  %88.2 ىفأعم مؤىؿ بكالكريكس بمغت نسبة الحاصميف عمى حيث

عمار الذم يبيف جدكؿ األ ىلإباإلضافة قدرات كخبرات العامميف في التخطيط كالمكازنات، 
لمفئة الشابة كذلؾ  يكجد نسبة جيدة تنمىفي التخطيط كالمكازنات حيث بيعية تصنيؼ العامميف ط

بداع العمؿ كالتطكير كاإل ىسنة كىذا بياف لقدرة العامميف عم 40-20مف سف % 44.2بنسبة 
ف أيؤكد  مجدكؿ التخصص العممي الذ باإلضافة إلى مما يدعـ جانب الخبرات نحك المستقبؿ،

صحاب التخصص المحاسبي حيث بمغت نسبة أعاممكف في التخطيط كالمكازنات مف غالبية ال
 ىحيث يؤكد أف العامميف في التخطيط كالمكازنات حصمكا عم ييجابإمر أ% كىذا 67.6ذلؾ 
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فراد عينة الدراسة يمتمككف خبرات عممية أف أ، كذلؾ يدؿ عمى خبرات تختص بمجاؿ عمميـ
 .حقكقيا بمركر فترات زمنية طكيمة

عدد الدورات التدريبية التي تم االلتحاق بيا في مجال إعداد الدراسة حسب  مجتمعتوزيع  -
 .الموازنات والتخطيط في البمديات

االلتحاق بيا في مجال إعداد عدد الدورات التدريبية التي تم الدراسة حسب  مجتمع(: توزيع 4.6جدول )
 الموازنات والتخطيط في البمديات

يبيةعدد الدورات التدر   النسبة المئوية % العدد 
 13.8 20 ال يكجد

 53.1 77 دكرات 3 -1مف 
 33.1 48 دكرات فأكثر 4

 100.0 145 المجموع
لـ يمتحقكا بدكرات الدراسة مجتمع % مف 13.8( أف ما نسبتو 4.6يتضح مف جدكؿ )

ؾ الدكرات % حصمكا عمى تم53.1، تدريبية في مجاؿ إعداد  المكازنات كالتخطيط في البمديات
ىمية التخطيط أ ىلإ لكىذا يعز دكرات فأكثر.  4% حصمكا عمى 33.1دكرات، بينما 3 -1مف 

ىي  3-1الدكرات مف  كىذا أمر طبيعي أف الحاصميف عمىدارة بذلؾ، كالمكازنات كاىتماـ اإل
مف الشباب حيث  يعمار مكظفي البمديات فيأمر جيد ألنو يناسب جدكؿ تقسيـ أغمب فيذا األ

 40دكرات يناسب فئة األعمار مف  4، أيضان الحاصمكف عمى أكثر مف % 44.2النسبة  بمغت
كبالتالي حجـ الدكرات في مجاؿ التخطيط كالمكازنات % 55.9سنة فأعمى حيث تبمغ نسبتيـ 

 15-1%  ألصحاب الخبرة 69جدكؿ سنكات الخبرة فتبمغ النسبة  ىلإمناسب لذلؾ، باإلضافة 
يدؿ عمى  ؾ، كذلكالمكازناتفي التخطيط  رات الحاصمكف عمييا العاممكفعدد الدك  ذلؾيؤكد سنة 

 ىلإا الحاجة يضن أىذا المؤشر يبيف ك  أف أفراد عينة الدراسة لدييـ فيـ جيد بالتخطيط كالمكازنات،
في عالـ  الحاصؿ عمؿ المزيد مف الدكرات في مجاؿ التخطيط كالمكازنات لمكاكبة التطكر

 .ا ما أكد عميو مجتمع الدراسةكىذ التخطيط كالمكازنات
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 الدراسة حسب مدى المشاركة في اتخاذ القرارات مجتمعتوزيع  -
 الدراسة حسب مدى المشاركة في اتخاذ القرارات مجتمع(: توزيع 4.7جدول )

 النسبة المئوية % العدد مدى المشاركة في اتخاذ القرارات
 25.5 37 ادائمن 
 28.3 41 اغالبن 
 32.4 47 اأحيانن 
 9.7 14 انادرن 

 4.1 6 اال أشارؾ نيائين 
 100.0 145 المجموع

ا في الدراسة يشارككف دائمن  مجتمع% مف 25.5( أف ما نسبتو 4.7يتضح مف جدكؿ )
ا في اتخاذ % يشارككف أحيانن 32.4ا في اتخاذ القرارات، % يشارككف غالبن 28.3اتخاذ القرارات، 

% ال يشارككف في اتخاذ القرارات 4.1القرارات، بينما  ا في اتخاذ% يشارككف نادرن 9.7القرارات، 
دارات البمديات ) المجمس البمدم( فطبيعة القرارات تككف مرتكزة في إكيعزل ذلؾ إلى طبيعة نيائيا. 
ا، كبالرجكع يد اإل دارة العميا كيتـ التفكيض في األمكر الركتينية العادية مع الرجكع ليا في ذلؾ أيضن

لكظيفي كربطيا بمدل المشاركة في اتخاذ القرارات، نجد أف المشارؾ دائمنا في إلى جدكؿ المسمى ا
% مف مجتمع 17.2اتخاذ القرارات مف أصحاب المسمى عضك مجمس بمدم كىـ يمثمكف نسبة 

% مف مجتمع 11الدراسة، أما أصحاب المشاركة الغالبية فيـ مف فئة المدير كيمثمكف نسبة 
تي تشارؾ في القرار سكاء أحياننا أك نادرنا فيـ مف أصحاب المسمى الدراسة، أما أصحاب الفئة ال

مسمى  أصحاب%، أما مف ال يشارؾ نيائينا فيـ 45.6رئيس قسـ كرئيس شعبة كيمثمكف نسبة 
%، مف ذلؾ يتبيف أف اتخاذ القرارات يتمثؿ في فئة قميمة في البمديات، 26.2محاسب كيمثمكف نسبة 

 الدراسة المتخصص في التخطيط كالمكازنات .كذلؾ تعبير حقيقي عف مجتمع 
 الدراسة حسب تصنيف البمدية مجتمعتوزيع  -

 الدراسة حسب تصنيف البمدية مجتمع(: توزيع 4.8جدول )

 النسبة المئوية % العدد تصنيف البمدية
A 52 35.9 
B 61 42.1 
C 17 11.7 
D 15 10.3 

 100.0 145 المجموع
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% مف A ،42.1% مف البمديات تصنيفيا 35.9بتو ( أف ما نس4.8يتضح مف جدكؿ )
% مف البمديات تصنيفيا 10.3، بينما  C% مف البمديات تصنيفياB ،11.7البمديات تصنيفيا 

D . كبر مف البمديات يقع في ف العدد األأكىذا تعبير حقيقي عف تقسيـ مجتمع الدراسة حيث
حيث مناسب كطبيعي لمكاقع، % كىذا 78بتمثيؿ نسبي مف مجتمع الدراسة  A  ،Bالتصنيؼ

مما يتطمب كجكد طاقـ  جدان  ذات نفكذ كبير كخدمات كبيرة ) بمدية( محمية ىيئة 14يبمغ عددىا 
كصندكؽ كتطكير البمديات لذلؾ  يحسب تصنيؼ كزارة الحكـ المحم حجـ الخدمات ييمب يمال

% كىذا 22الدراسة  بتمثيؿ نسبي مف مجتمع 11 ىما باقي البمديات كىأ، مجتمع العامميف أكبر
كصندكؽ تطكير  يحسب تصنيؼ كزارة الحكـ المحم صغيرة فيي تعتبر ،كطبيعيمناسب 
، لذلؾ مناسب لحجـ كلطبيعة عمميا الطاقـ المالي المتكفر فييا لذلؾقؿ أكذات خدمات  البمديات

بمديات ال عف تكزيع أعداد العامميف بالتخطيط كالمكازنات فيجدكؿ تصنيؼ البمديات يعبر بدقة 
مجتمع الدراسة كذلؾ يتحقؽ مف خالؿ  ،خدماتيا المقدمة لممكاطنيف لحجاميا كمستك أحسب 

 .بصدؽ كمكضكعية ذلؾيعبر عف  مالذ

 الدراسةاختبار فرضيات  4.3
الختبار فرضيات االستبانة تـ استخداـ المتكسط الحسابي كالنسبي كاالنحراؼ المعيارم 

ا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة لعينة كاحدة لمعرفة ما إذ Tكاختبار
متكسط آراء ( فإف 0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05إذا كانت فأـ ال.  6المتكسطة كىي 

، أما 6األفراد حكؿ الظاىرة مكضع الدراسة ال يختمؼ جكىريان عف مكافؽ بدرجة متكسطة كىى 
عف آراء األفراد يختمؼ جكىريان متكسط ف إ( ف0.05أقؿ مف  Sig) Sig < 0.05إذا كانت 

، كفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك رجة المكافقة المتكسطةد
كذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت  .المكافقة المتكسطةينقص بصكرة جكىرية عف درجة 

زيد عف درجة المكافقة المتكسطة قيمة االختبار مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لإلجابة ي
 كالعكس صحيح.
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لمدى  (α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إالفرضية األولى: يوجد دور ميم ذو داللة  4.3.1
في الموازنات كأداة تخطيط الستغالل الموارد المالية  مالستخدادارة العميا دراك اإلوا   يوع

 .قطاع غزة بمديات

لمعرفة درجة  Tاختبار سبي كاالنحراؼ المعيارم ك استخداـ المتكسط الحسابي كالنتـ 
 (.4.9النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة

 مدىلكل فقرة من فقرات مجال " Tاختبار والنسبي واالنحراف المعياري و المتوسط الحسابي : (4.9جدول )
دراك اإلدارة العميا و  يوع  "الموازنات الستخداما 
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1.  
دارة العميا فيـ كاضح حكؿ مفيـك كأىمية تمتمؾ اإل

 التخطيط كالمكازنات كتعتبر نفسيا مسؤكلة عف ذلؾ.
7.53 1.78 75.31 10.38 *0.000 3 

الزمة دارة العميا المكارد المالية كالبشرية التكفر اإل  .2
 لمتخطيط كالمكازنات.

6.99 2.11 69.86 5.62 *0.000 9 

3.  
دارة العميا لتطكير قدرات العامميف كتحسينيا اإل ىتسع

في مجاؿ التخطيط كالمكازنات مف خالؿ المشاركة 
 في لجاف التدريب كاالستعانة بالخبراء.

6.47 2.04 64.69 2.77 *0.003 13 

4.  
طيط يكجد استراتيجية كاضحة ألعماؿ التخ

يتـ رسميا بداية السنة المالية كالمكازنات كالتقييـ 
 دارة العميا.رسـ المستقبؿ كالتنبؤ( مف قبؿ اإل)

7.20 2.05 72.00 7.05 *0.000 6 

5.  
الخطط كالمكازنات عند  ىدارة العميا عمتستند اإل

 اتخاذ القرارات.
7.08 1.96 70.76 6.62 *0.000 8 

6.  
مراكز ة كمؤسسات ك دارة البمديإيكجد تعاكف ما بيف 

مثؿ مراكز التخطيط ) تعني بالتخطيط كالمكازنات
 كاالستشارات المالية كالفنية (.

6.52 2.21 65.24 2.85 *0.002 12 

 تالءـدارة العميا الخطط كالمكازنات المكضكعة مف قبؿ اإل  .7
 5 0.000* 7.56 72.48 1.99 7.25 االحتياجات المحمية لمبمدية كفؽ مكاردىا المتاحة.

يشترط في المسؤكليف عف التخطيط كالمكازنات أف   .8
 يككنكا مف حممة الشيادات العميا كمف ذكم الخبرة.

7.46 2.06 74.58 8.49 *0.000 4 



 

98 

 

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

راف
نح
اال

 
ري
عيا
الم

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت

ا
 

9.  
عداد كتطبيؽ نظاـ إدارة البمدية العميا أف إتعتقد 

الدعـ  ىالتخطيط كالمكازنات يساعد في حصكليا عم
 مف الجيات الخارجية.

7.66 1.78 76.62 11.24 *0.000 2 

10.  
دارة إف استخداـ التخطيط كالمكازنات مف قبؿ اإل

 جكدة الخدمات.  ىإل لالعميا يؤد
8.17 1.62 81.72 16.13 *0.000 1 

11.  
ا كتكزيعيا يتـ كضع تعميمات كاضحة كشرحي

عف أىداؼ التخطيط كالمكازنات لمعامميف في البمدية 
 دارة العميا.لالسترشاد بيا مف قبؿ اإل

6.61 2.16 66.07 3.39 *0.000 11 

12.  
يمكف لإلدارة العميا التنبؤ بالتخطيط كالمكازنات لمعاـ 
القادـ بسبب الظركؼ السياسية كاألمنية كاالقتصادية 

 التي تشيدىا البالد.
6.85 2.00 68.48 5.11 *0.000 10 

13.  

رط الجيات المانحة أف يتـ صرؼ مساعدتيا في تتش
تقميص  ىإل ميؤد ممشاريع محددة األمر الذ

دارة العميا في مجاؿ التخطيط صالحيات اإل
 كالمكازنات.

7.17 1.93 71.66 7.27 *0.000 7 

14.  
 ىيكجد تكأمة كمشاركة بيف البمديات تساعد عم

 أعماؿ التخطيط كالمكازنات.
5.23 2.74 52.31 -3.35 *0.001 14 

  0.000* 8.47 70.14 1.44 7.01 جميع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.05لحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * المتكسط ا

 ( يمكن استخالص ما يمي:4.9من جدول )

 مدارة العميا يؤدإف استخداـ التخطيط كالمكازنات مف قبؿ اإللمفقرة العاشرة "المتكسط الحسابي  -
( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 10)الدرجة الكمية مف  8.17 ميساك " الخدماتجكدة  ىإل

 يكىذا يعن 0.000 متساك  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 16.13 %، قيمة االختبار 81.72
 عمى ىذه الفقرة.  المجتمعأف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد 
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أعماؿ  ىيكجد تكأمة كمشاركة بيف البمديات تساعد عم "الرابعة عشر لمفقرة المتكسط الحسابي  -
%، قيمة 52.31م أف المتكسط الحسابي النسبي أ 5.23 ميساك التخطيط كالمكازنات "

أف ىناؾ مكافقة  يكىذا يعن 0.001 متساك  (Sig).القيمة االحتمالية ، كأف 3.35-االختبار 
 عمى ىذه الفقرة.  المجتمعبدرجة قميمة مف قبؿ أفراد 

 م، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساك 7.01 مأف المتكسط الحسابي يساك  يتبيفبشكؿ عاـ  -
لذلؾ يعتبر  0.000 متساك  (Sig).القيمة االحتمالية ، كأف 8.47%، قيمة االختبار70.14
داؿ إحصائيان عند مستكل داللة المكازنات " الستخداـدارة العميا دراؾ اإلكا   يكعمدل "مجاؿ 
0.05 ≥ α ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف

أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى  ية كىذا يعندرجة المكافقة المتكسط
ف إدارة العميا بالتخطيط كالمكازنات حيث اإلراؾ دا  ك  يكع لكىذا يؤكد مد .فقرات ىذا المجاؿ

 ) المجمس البمدم(. دارة العميا بذلؾكجيد لدكر اإل لمجتمع الدراسة يؤكد ذلؾ كىذا مؤشر قك 

 يوع( لمدى α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إميم ذو داللة  نتيجة الفرضية: يوجد دور
 في بمدياتالموازنات كأداة تخطيط الستغالل الموارد المالية  الستخدامالعميا دارة دراك اإلوا  

 .قطاع غزة

دارة العميا لعممية التخطيط كالمكازنات باعتبارىا المسئكؿ ىمية دعـ اإلأ ىلإ ذلؾ لكيعز 
دارة العميا كمما انعكس ذلؾ بشكؿ دعـ اإل لط، ككمما زاد مستك عف عممية التخطي يساساأل

دارة العميا بأىمية اإل دراؾا  ك  يزيادة كع ىلإعممية التخطيط كالمكازنات، باإلضافة  ىعم يإيجاب
التخطيط كالمكازنات، كقد تـ تطبيؽ برنامج تطكير البمديات مف قبؿ صندكؽ تطكير البمديات 

تـ تمكيمو مف السمطة الفمسطينية كالشركاء الممكليف:  ل، كالذيمحمبالتعاكف مع كزارة الحكـ ال
البنؾ الدكلي، الككالة الفرنسية لمتنمية، الككالة الدنماركية لمتنمية، الككالة السكيدية لمتنمية 

عداد كتطبيؽ إدارة العميا أف ، كذلؾ باعتقاد اإلالدكلية، التعاكف االلماني، الككالة البمجيكية لمتنمية
الدعـ مف الجيات الخارجية، كبالكصكؿ إلى  ىطط كالمكازنات يساعدىا في حصكليا عمالخ

 جكدة في الخدمات المقدمة لممكاطنيف.

( كالتي أكدت ـ2013)صباح،  مع بعض الدراسات كدراسة ىذه الفرضيةنتائج كاتفقت        
 ،في بمديات قطاع غزة ةتيجيالخطط االسترا ىدارة العميا كلإلدارة التنفيذية عمإلنو يكجد تأثير لأ

ضركرة قياـ إدارة البمديات في محافظات غزة بتعزيز  ىأكدت عم تيكال (ـ2015 الفرا،كدراسة )
، كدراسة         المستمراالىتماـ بالكادر البشرم مف خالؿ التدريب ك ثقافة المشاركة كالشراكة، 
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 التخطيط ألعماؿ اضحةك  استراتيجية كجكد ضركرة ىكدت عمأكالتي  (ـ2008 الخاركؼ،)
درغاـ كالشيخ ) دارة العميا، كدراسةمف قبؿ اإل المالية السنة بداية قبؿ كضعيا يتـ المالي
دارة العميا في مدل فعالية المكازنات لمتخطيط كالرقابة دكر اإل ى( كالتي أكدت عمـ2007عيد،

كالتي أكدت عمى  (ـ2013أبك فريا، كدراسة ) ،دارة العميا ميـ في نجاح ذلؾكأف كجكد اإل
 دارة العميا كااللتزاـ بيا.  شاممة لمبمدية مف قبؿ اإل ةضركرة عمؿ خطة تنمكي

لمدى  (α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إالفرضية الثانية: يوجد دور ميم ذو داللة  4.3.2
كأداة تخطيط الستغالل الموارد  الموازنات الستخدام مئالمال الييكل التنظيمي  قتوفر وتطبي

 .قطاع غزة في بمدياتالية الم

لمعرفة درجة  Tاختبار استخداـ المتكسط الحسابي كالنسبي كاالنحراؼ المعيارم ك تـ 
 (.4.10النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
لكل فقرة من فقرات مجال " مدى  Tاختبار والنسبي واالنحراف المعياري و المتوسط الحسابي : (4.10جدول )

 مموازنات "ل الستخدام لتنظيمي المالئمالييكل ا وتطبيق توفر
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1.  
كحدة لمتخطيط  ىالييكؿ التنظيمي لمبمدية عم ليحتك 

 كالمكازنات.
6.89 2.48 68.90 4.31 *0.000 6 

 4 0.000* 5.26 69.52 2.18 6.95 الييكؿ التنظيمي لمبمدية. ـءتالازنات التخطيط كالمك   .2

3.  
مكقع كحدة التخطيط كالمكازنات يبمكر رؤية البمدية 

 9 0.000* 3.40 66.34 2.24 6.63 تجاه التخطيط.

4.  
الييكؿ التنظيمي لمتخطيط كالمكازنات يسمح 
بانسياب العمؿ دكف تعارض بيف مراكز المسئكلية 

 المختمفة.
6.70 2.18 67.03 3.88 *0.000 8 

5.  
دخاؿ إالييكؿ التنظيمي لمبمدية يسمح بالمركنة في 

أية تعديالت ضركرية عند تنفيذ التخطيط 
 كالمكازنات.

6.77 2.02 67.72 4.60 *0.000 7 

 3 0.000* 6.02 70.76 2.15 7.08التخطيط كالمكازنات تحقؽ عممية االتصاؿ بيف   .6
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الدكائر كاألقساـ بكفاءة تامة لتنفيذ األنشطة 
 المشتركة.

7.  
يتـ ربط عممية كضع تقديرات المكازنات بالييكؿ 

 التنظيمي لمبمدية كنظاميا المحاسبي القائـ.
7.34 1.89 73.38 8.51 *0.000 1 

8.  
دارية في الييكؿ التنظيمي لمبمدية إتعد كؿ كحدة 

مركزنا لمتخطيط كالمكازنات بحيث يتـ فيو تقدير 
 لتكاليؼ أك كمييما معا.يرادات أك ااإل

6.91 2.19 69.10 5.02 *0.000 5 

مدل فعالية  ىتؤثر النكاحي التنظيمية في البمدية عم  .9
 التخطيط كالمكازنات.

7.11 1.88 71.11 7.09 *0.000 2 

  0.000* 6.81 69.29 1.64 6.93 جميع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:4.10من جدول )

يتـ ربط عممية كضع تقديرات المكازنات بالييكؿ التنظيمي فقرة السابعة "لمالمتكسط الحسابي  -
( أم أف المتكسط 10)الدرجة الكمية مف  7.34 ملمبمدية كنظاميا المحاسبي القائـ "يساك 

 متساك  (Sig).القيمة االحتمالية ف كأ8.51 %، قيمة االختبار 73.38الحسابي النسبي 
 عمى ىذه الفقرة.  المجتمعأف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد  يكىذا يعن 0.000

مكر رؤية البمدية تجاه مكقع كحدة التخطيط كالمكازنات يب" الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
، 3.40قيمة االختبار %، 66.34أم أف المتكسط الحسابي النسبي  6.63 ميساك التخطيط "

أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف  ييعنكىذا  0.000 متساك  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 
 عمى ىذه الفقرة.  المجتمعقبؿ أفراد 

 م، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساك 6.93 مف المتكسط الحسابي يساك إبشكؿ عاـ  -
لذلؾ يعتبر  0.000 متساك  (Sig).ة القيمة االحتمالي، كأف 6.81%، قيمة االختبار69.29

داؿ إحصائيان عند ممكازنات "ل الستخداـ الييكؿ التنظيمي المالئـ كتطبيؽ مجاؿ مدل تكفر
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مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ ، α ≤ 0.05مستكل داللة 
بيرة مف قبؿ أفراد أف ىناؾ مكافقة بدرجة ك يجكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعن

مالئـ لمتخطيط  يىمية كجكد ىيكؿ تنظيمأ لكىذا يؤكد مدالعينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
المالئـ الييكؿ التنظيمي بتكفر حيث  ،فراد مجتمع الدراسةأكد عميو أكالمكازنات كىذا ما 

 ىعمكباالطالع كاالختصاصات، تتحدد المياـ كالصالحيات  كالمناسب لمتخطيط كالمكازنات
 لمعاـ استحداث كحدة خاصة لمتخطيط كالمكازناتالييكؿ التنظيمي لمبمديات تبيف أنو تـ 

 قطاع غزة. في بمدياتمر جيد كيدعـ عممية نجاح التخطيط كالمكازنات أكىذا  ـ2016

 لمدى توفر (α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إيوجد دور ميم ذو داللة  :نتيجة الفرضية
موازنات كأداة تخطيط الستغالل الموارد المالية ال الستخدام ي المالئمالييكل التنظيم وتطبيق

 .قطاع غزة في بمديات

عمى أنو الييكؿ التنظيمي المالئـ لمتخطيط كالمكازنات  كتطبيؽ تكفر إلى ذلؾ لكيعز  
، باإلضافة إلى تأثير الييكؿ التنظيمي عمى فعالية أداء رؤية البمديات تحقيؽ ىيساعد عم
ا الييكؿ التنظيمي المناسب يسمح بانسياب العمؿ دكف تعارض يضن أ، ك لمكازناتالتخطيط كا

، باإلضافة إلى أىمية ربط عممية تقديرات قساـ البمديةأكيزيد مف فرص االتصاؿ كالتكاصؿ بيف 
الييكؿ  كتطبيؽ لذلؾ يعتبر تكفر المكازنات بالييكؿ التنظيمي لمبمدية كنظاميا المحاسبي القائـ،

حيث كجكد الييكؿ  داة لمتعبير عف رؤية البمدية تجاه التخطيط كالمكازناتألمالئـ التنظيمي ا
   التنظيمي المالئـ أمر ميـ جدان لنجاح تطبيؽ كتنفيذ الخطط كالمكازنات.

عمى  كالتي أكدت (ـ2015،مسفر) كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
يات مناسبة لو، باإلضافة إلى تكفر طاقـ اختصاصات كصالح متنظيمي ذك  ىيكؿأىمية تكفر 

 ىكدت عمأكالتي  (ـ2010الميدم،دراسة )ك  مف المختصيف يمبي احتياجات العمؿ بشكؿ جيد،
كجكد قسـ مختص بالمكازنات التخطيطية في كؿ مؤسسات المجتمع المدني مؤىؿ  ضركرة

كدت الدراسة أكالتي  (ـ2010بك سردانة،أجكدة ك دراسة )ك  ،بأفضؿ المستكيات العممية كالعممية
تفعيؿ كظيفة التخطيط كالرقابة كتقييـ األداء كاتخاذ القرارات اإلدارية كالتنسيؽ  ضركرة ىعم

 في أمانة عماف الكبرل،  كاالتصاؿ كمشاركة كافة المستكيات اإلدارية في إنجاح المكازنة
 المقكمات معظـ تكفر ضركرة  ىكدت الدراسة عمأكالتي  (ـ2007،عيد درغاـ كالشيخ)دراسة ك 

كتكفر  غزة قطاع بمديات في كالرقابة كأداة لمتخطيط المكازنات الستخداـ الالزمة األساسية
 لمتخطيط كأداة المكازنات الستخداـ تحتية بنية كالتي تمثؿ السميـ كالمالئـاإلدارم  الييكؿ
                                     .غزة قطاع بمديات في كالرقابة
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( α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إلفرضية الثالثة: يوجد دور ميم ذو داللة ا 4.3.3
الموازنات كأداة تخطيط الستغالل الموارد  ستخدامالالخبرات العممية والعممية  توفر لمستوى
 .قطاع غزة في بمدياتالمالية 

لمعرفة درجة  Tاختبار استخداـ المتكسط الحسابي كالنسبي كاالنحراؼ المعيارم ك تـ 
 (.4.11النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة

لكل فقرة من فقرات مجال "  Tاختبار والنسبي واالنحراف المعياري و المتوسط الحسابي : (4.11جدول )
 الموازنات " ستخدامالالخبرات العممية والعممية   توفر مستوى
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1.  
يرتكز نظاـ التخطيط كالمكازنات المطبؽ في 

 10 0.000* 8.32 72.55 1.82 7.26 خطط كأساليب نمطية. ىالبمدية عم

2.  
يتـ االسترشاد بالتخطيط كالمكازنات لسنكات 

 عداد الخطط الجديدة.إسابقة عند 
7.90 1.64 79.03 13.99 *0.000 4 

3.  
ىداؼ التي األ ىيتـ كضع الخطة المالية بناءن عم

البمدية لتحقيقيا كمعطيات الكاقع )الخطة  ىتسع
 االستراتيجية(.

7.92 1.55 79.17 14.92 *0.000 3 

حصائية مرتبطة إيتكفر في البمدية قاعدة بيانات   .4
 مع المشاريع التي تنفذىا البمدية.

7.28 1.97 72.76 7.78 *0.000 8 

5.  
أسس  ىط الخدمات في البمدية عميتـ تخطي

مينية كاقتصادية ناجحة بحيث تحقؽ دخالن ثابتنا 
 يرادات مناسبة.ا  ك 

7.12 1.94 71.17 6.94 *0.000 11 

6.  
 فيتكفر الكفاءات العممية كالعممية يساعد 

 استخداـ أرقاـ المكازنات كأداة لمتخطيط.
7.61 1.86 76.07 10.42 *0.000 5 

7.  
الكمية في التخطيط  يتـ اعتماد التقديرات

حصائية كأسمكب ا  أسس عممية ك  ىكالمكازنات عم
 .االنحدار

6.64 1.99 66.41 3.88 *0.000 14 

8.  
يستعمؿ أسمكب التقدير الشخصي مع االستعانة 

 12 0.000* 7.01 69.93 1.71 6.99 بالجيات المختصة لتقدير أرقاـ الخطط.
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9.  
يرادات كالمصركفات في الخطط تبكيب اإل

 عداد التقديرات.إنات يسيؿ كالمكاز 
8.14 1.49 81.38 17.29 *0.000 1 

10.  
يكجد برامج زمنية لتنفيذ الخطط السنكية مقسمة 

 فترات خالؿ السنة. ىعم
7.37 2.14 73.72 7.71 *0.000 7 

11.  
يساعد التخطيط كالمكازنات في بمكرة أىداؼ 
المشاريع المختمفة كيأخذ بعيف االعتبار عدـ 

 يما.كجكد أم تناقض بين
7.41 1.79 74.07 9.49 *0.000 6 

12.  
 يتناقش الخطط كالمكازنات مع كزارة الحكـ المحم

 حسب األصكؿ المينية كالعممية.
8.01 1.93 80.14 12.59 *0.000 2 

13.  
عداد الخطط المكازنات إ ىيتـ تدريب القائميف عم

 استخداـ األسمكب العممي في التقدير. ىعم
6.94 2.04 69.38 5.54 *0.000 13 

14.  
األسمكب المتبع في البمدية إلعداد الخطط 

 كالمكازنات مناسب في الكقت الحالي.
7.27 2.03 72.69 7.53 *0.000 9 

  0.000* 12.81 74.18 1.33 7.42 جميع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 

 :( يمكن استخالص ما يمي4.11من جدول )

يرادات كالمصركفات في الخطط كالمكازنات تبكيب اإللمفقرة التاسعة " المتكسط الحسابي  -
( أم أف المتكسط الحسابي 10)الدرجة الكمية مف  8.14 ميساك عداد التقديرات "إيسيؿ 
 0.000 متساك  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  17.29%، قيمة االختبار 81.38النسبي 
 عمى ىذه الفقرة.  المجتمعفقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد أف ىناؾ مكا يكىذا يعن

 ىيتـ اعتماد التقديرات الكمية في التخطيط كالمكازنات عم" السابعة المتكسط الحسابي لمفقرة -
أم أف المتكسط الحسابي النسبي  6.64 ميساك حصائية كأسمكب االنحدار "ا  ممية ك أسس ع
 يكىذا يعن 0.000 متساك  (Sig).الحتمالية القيمة ا، كأف 3.88%، قيمة االختبار 66.41

 عمى ىذه الفقرة.  لمجتمعأف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد ا
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 م، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساك 7.42 مف المتكسط الحسابي يساك إبشكؿ عاـ  -
لذلؾ  0.000 متساك  (Sig).القيمة االحتمالية ، كأف 12.81%، قيمة االختبار74.18
المكازنات " داؿ إحصائيان عند  ستخداـالالخبرات العممية كالعممية  تكفر مجاؿ مستكل يعتبر

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ ، α ≤ 0.05مستكل داللة 
أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد  يجكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعن

كىذا يتبيف مف خالؿ المؤىالت العممية الخاصة بمكظفي ىذا المجاؿ.  العينة عمى فقرات
المشاركة في الدكرات الخاصة بالتخطيط كالمكازنات  ىلإالتخطيط كالمكازنات باإلضافة 

الخبرات  تكفرىمية أالخبرات العممية في المكازنات كالتخطيط كؿ ذلؾ يدعـ  ىلإباإلضافة 
فراد مجتمع أجابة إ نتائج كذلؾ تبيف مف خالؿكازنات، لعممية في التخطيط كالمالعممية كا
الخبرات العممية  تكفر ىميةأ لميمة تبيف مدكمعايير كؿ ذلؾ محددات  ذلؾ، ىالدراسة عم

 كد عميو مجتمع الدراسة. أكىذا ما  ،كالعممية لمتخطيط كالمكازنات
 توفر ( لمستوىα ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إنتيجة الفرضية: يوجد دور ميم ذو داللة 

في الموازنات كأداة تخطيط الستغالل الموارد المالية  ستخدامالالخبرات العممية والعممية 
 .قطاع غزة بمديات

الخبرات العممية كالعممية  تكفر لفراد مجتمع الدراسة يؤيدكف مستك أف أ ذلؾ إلى لكيعز 
قطاع غزة كذلؾ مف  دياتفي بمالمكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية  ستخداـال

، كمف خالؿ مناقشة كالمصركفات في الخطط كالمكازنات يراداتالعمؿ عمى تبكيب اإل خالؿ
عداد إصكؿ المينية كالعممية،  كمف خالؿ حسب األ يالخطط كالمكازنات مع كزارة الحكـ المحم

الخطة قع )بمدية لتحقيقيا كمعطيات الكاىداؼ التي تسعى الالخطة المالية بناءن عمى األ
ساليب العممية كالعممية في التخطيط كالمكازنات، كبكجكد استخداـ األ االستراتيجية(، كمف خالؿ

قاعدة بيانات تدعـ ذلؾ، كبتكفير الكفاءات العممية الخاصة لمتخطيط كالمكازنات، كبتطبيؽ نظاـ 
ف أنات، حيث كالمكاز  بالتخطيطمعامميف لتحسيف مستكاىـ الميني الخاص لالتدريب كالتطكير 

  .تكافر ذلؾ يدعـ عممية التخطيط كالمكازنات في بمديات قطاع غزة 

 ىكدت عمأكالتي  (ـ2015الفرا، )كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
 خركف،آالكشاح ك ) ، كدراسةضركرة االىتماـ بالكادر البشرم مف خالؿ التدريب المستمر

كدراسة )عمي،  ،داـ األسس العممية في إعداد المكازنةاستخ ضركرة ىكدت عمأكالتي  (ـ2014
 كدراسة، لمتخطيط  كسائؿ كطرؽ جديدة بتكارا ىعمالعمؿ  ضركرة ىكدت عمأكالتي ( ـ2014

(Nogueira et al, 2013   )ضركرة أف تككف المعمكمات الخاصة بالتقارير  ىكدت عمأي تكال
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 ىعمكدت أكالتي  (ـ2010الميدم، دراسة )ك  درجة عالية مف الدقة كالمكثكقية، ىتفصيمية كعم
 (ـ2007دراسة ) درغاـ كالشيخ عيد ،ك  ،إتباع المدخؿ السميـ في إعداد المكازنات التخطيطية فأ

 الكافية كالخبرة الدراية كمتخصصيف كلدييـ مؤىميف بمكظفيف االستعانة ضركرة ىكدت عمأ يكالت
 تدريب ضركرة ىكدت عمأكالتي  (ـ2006،زعرب) دراسةك  ،كتنفيذىا المكازنات تطبيؽ مجاؿ في
 دراسةك  كالتخطيط، كالتقدير في التنبؤ العممية األساليب أفضؿ استخداـ عمى المكازنة لجنة
 بحساب البمدية في المالي التخطيط يرتبط أف ضركرة( كالتي أكدت ـ2008 الخاركؼ،)

( التي ـ2007أبك العجيف، ) كدراسة المحددة، األىداؼ إلى لمكصكؿ الالزمة المالية التقديرات
 .تدريبة لمعامميف في البمديات ضركرة عقد دكرات ىأكدت عم
( لمدى α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إالفرضية الرابعة: يوجد دور ميم ذو داللة  4.3.4

كأداة تخطيط الستغالل  واستخداميا الموازنات عدادإعممية  فيدارية شراك المستويات اإلإ
 .قطاع غزة ي بمدياتفالموارد المالية 

لمعرفة درجة  Tاختبار استخداـ المتكسط الحسابي كالنسبي كاالنحراؼ المعيارم ك تـ 
 (.4.12النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
لكل فقرة من فقرات مجال " مدى  Tاختبار والنسبي واالنحراف المعياري و المتوسط الحسابي : (4.12جدول )

 " واستخداميا الموازنات عدادإعممية  يفشراك المستويات اإلدارية إ
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1.  
يتـ التعاكف بشكؿ فعاؿ بيف أقساـ البمدية في 

 عداد كتطبيؽ خطط البمدية.إ
7.41 2.06 74.07 8.24 *0.000 1 

2.  
مستكل  ىتبادؿ المعمكمات بيف األقساـ عم يتـ

 عالي مف الشفافية كالكفاءة.
7.31 1.94 73.10 8.13 *0.000 2 

3.  
المشاركة في عممية  ىيحرص المكظفكف عم

تحديد االحتياجات  ىالتخطيط ألنيـ األقدر عم
 التخطيطية لألقساـ المختمفة في البمدية.

6.74 2.15 67.45 4.17 *0.000 6 

4.  
صة سانحة لمعامميف إلبداء آرائيـ كتقديـ تككف الفر 

أفكار تطكيرية جديدة تساعد في عممية التخطيط 
 كالمكازنات.

6.50 2.31 65.03 2.62 *0.005 8 
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5.  
عداد الخطط إتسكد ركح الفريؽ بيف العاممييف عند 

 كالمكازنات.
6.69 2.35 66.88 3.50 *0.000 7 

6.  
ة دارييشكؿ العاممكف في مختمؼ المستكيات اإل

لجاف ككرش كفرؽ عمؿ لمتخطيط كالمكازنات 
 المشاركة الفعالة في ذلؾ. ىكيحرصكف عم

6.20 2.35 62.00 1.02 0.154 9 

7.  
عداد الخطط كالمكازنات كتنفيذىا يزيد مف إ

دارات المختمفة في التنسيؽ كاالتصاؿ بيف اإل
 البمدية.

7.29 1.91 72.90 8.11 *0.000 3 

8.  
 ىافز جيد يعمؿ عميكجد في البمدية نظاـ لمحك 
عداد كتنفيذ الخطط إدافعية لممشاركة في 

 كالمكازنات.
5.26 2.52 52.62 

-
3.53 

*0.000 11 

9.  
دارية بتكاليؼ يتـ تعريؼ كافة المستكيات اإل

تمؾ  ىأنشطتيـ كتنمية االحساس لدييـ لمرقابة عم
 التكاليؼ.

6.01 2.42 60.07 0.03 0.486 10 

10.  
نات في البمدية عداد كتطبيؽ الخطط كالمكاز إ

خمؽ ركح المحبة كالرضا عف  ىيساعداف عم
 القرارات المختمفة.

6.90 2.28 68.97 4.74 *0.000 4 

11.  
عداد إتشعر بالرضا عف مستكل المشاركة في 

 كتنفيذ الخطط كالمكازنات.
6.76 2.27 67.59 4.02 *0.000 5 

  0.000* 4.19 66.43 1.85 6.64 جميع فقرات المجال معاً  
 .α  ≤ 0.05متكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * ال

 ( يمكن استخالص ما يمي:4.12من جدول )

عداد كتطبيؽ إيتـ التعاكف بشكؿ فعاؿ بيف أقساـ البمدية في لمفقرة األكلى" المتكسط الحسابي  -
( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 10)الدرجة الكمية مف  7.41 ميساك خطط البمدية "
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 يكىذا يعن 0.000 متساك  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  8.24  ، قيمة االختبار74.07%
 عمى ىذه الفقرة.  المجتمع أفرادأف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ 

دافعية  ىيكجد في البمدية نظاـ لمحكافز جيد يعمؿ عم" الثامنةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
أم أف المتكسط الحسابي  5.26 ميساك كازنات "عداد كتنفيذ الخطط كالمإلممشاركة في 

 0.000 متساك  (Sig).القيمة االحتمالية ، كأف 3.53-%، قيمة االختبار 52.62النسبي 
 عمى ىذه الفقرة.  مجتمعأف ىناؾ مكافقة بدرجة قميمة مف قبؿ أفراد ال يكىذا يعن

 مسبي يساك ف المتكسط الحسابي النا  ، ك 6.64 مف المتكسط الحسابي يساك إبشكؿ عاـ 
لذلؾ يعتبر  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية ، كأف  4.19%، قيمة االختبار66.43
داؿ إحصائيان " كاستخداميا المكازنات عدادإعممية  فيدارية شراؾ المستكيات اإلإمدل " مجاؿ

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ ، α ≤ 0.05 داللةعند مستكل 
أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد  يكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعنج

شراؾ إاؾ إلدارة  البمديات حكؿ ر دا  ك  ىكجكد كع ىكىذا يدؿ عمىذا المجاؿ.  فقراتالعينة عمى 
المكظفيف في عممية التخطيط كالمكازنات، كي تصبح عممية التخطيط كالمكازنات فعالة كيجعميـ 

بالتخطيط  مميفشراؾ العاإفراد مجتمع الدراسة بأىمية أجاب عميو أكىذا ما  اا بتطبيقير التزامن كثأ
يتشارؾ فيو معظـ العامميف في التخطيط كالمكازنات  ف اتخاذ القراراتأ حيث تبيفكالمكازنات، 

يات، في فئة قميمة في البمد التأكيد عمى تمركز القرار معكلك بقدر قميؿ مف المشاركة،  ىكحت
 كذلؾ تعبير حقيقي عف مجتمع الدراسة المتخصص في التخطيط كالمكازنات .

شراك إ( لمدى α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إيوجد دور ميم ذو داللة  نتيجة الفرضية:
كأداة تخطيط الستغالل الموارد  واستخداميا الموازنات عدادإعممية  فيدارية المستويات اإل

 .زةقطاع غ في بمدياتالمالية 

كضع الخطط كالمكازنات مف خالؿ التعاكف الفعاؿ في  شراؾ المنفذيفإ ذلؾ إلى لكيعز 
باعتبارىـ يممككف الخبرة كالمعمكمات الكافية لعممية التخطيط كالمكازنات، كىـ مف سيقكمكف 

كنتيجة ذلؾ يسكد المحبة  كالتنفيذ عممية التطبيؽفي بتطبيؽ الخطط كالمكازنات مما يساعد 
، لنجاح الخطط كالمكازنات ميـ مرأة كشاركة في تنفيذ الخطط كالمكازنات فالمشار كركح الم

باإلضافة إلى تبادؿ المعمكمات بيف األقساـ بشفافية ككفاءة، كمف ثـ زيادة االتصاؿ كالتنسيؽ 
  كد عميو مجتمع الدراسة.أكىذا ما  عداد الخطط كالمكازناتإكالتكاصؿ بيف األقساـ المختمفة في 
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 كدتكالتي أ( ـ2015الفرا، ) مع بعض الدراسات كدراسة ىذه الفرضيةنتائج  كاتفقت
كصت أحيث  أف لممشاركة كالشراكة الفعالة دكر في نجاح حشد التمكيؿ لمشاريع البمديات، عمى

) صباح، كدراسة، بضركرة قياـ إدارة البمديات في محافظات غزة بتعزيز ثقافة المشاركة كالشراكة
دارية المختمفة في عممية كضع ضركرة مشاركة المستكيات اإل ىت عمكدأ( كالتي ـ2013

ضركرة مشاركة  ىكدت عمأ( كالتي ـ2014، خركفأالكشاح ك ) دراسةك ، ةالخطط االستراتيجي
 (ـ2010، بك سردانةأجكدة ك ) كدراسة، كافة المستكيات اإلدارية في إعداد كتنفيذ المكازنات

مى مشاركة مستكيات اإلدارة المختمفة في إعداد المكازنة العمؿ الجاد عضركرة  ىكدت عمأكالتي 
كالشيخ )درغاـ  دراسةك  ،كتكفير الحكافز المعنكية كالمادية لممستكيات اإلدارية المختمفة

قساـ كفي كافة المستكيات اإلدارية في ضركرة مشاركة جميع األ ىكدت عمأ( كالتي ـ2007عيد،
 المستكيات كافة مشاركة ضركرة ىكدت عمأكالتي ( ـ2006زعرب،دراسة )، ك إعداد المكازنات

 .المكازنات إعداد عند اإلدارية
( α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إالفرضية الخامسة: يوجد دور ميم ذو داللة  4.3.5

الموازنات كأداة تخطيط  عدادإعممية  لتسييل نظام محاسبي سميم وتطبيق لمدى توفر
 .قطاع غزة في بمدياتالستغالل الموارد المالية 

لمعرفة درجة  Tاختبار استخداـ المتكسط الحسابي كالنسبي كاالنحراؼ المعيارم ك تـ 
 (4.13النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة
لكل فقرة من فقرات مجال " مدى  Tاختبار والنسبي واالنحراف المعياري و المتوسط الحسابي :(4.13جدول )

 الموازنات " عدادإعممية  لتسييل نظام محاسبي سميم وتطبيق توفر
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1.  
ـ كيفي بمتطمبات ءيكجد نظاـ مالي كمحاسبي يال

 الخطط كالمكازنات.
7.84 1.62 78.41 13.70 *0.000 4 

كازنات معالجة يتضمف نظاـ التخطيط كالم  .2
 المقترحات لتحسيف مستكل األداء.

7.12 1.81 71.24 7.46 *0.000 8 

3.  
يتـ استخداـ مخرجات النظاـ كأداة فعالة 

 لتصحيح االنحرافات فكر حدكثيا.
6.91 2.05 69.10 5.34 *0.000 9 
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4.  
يتـ منح حكافز لألقساـ التي يككف فييا نتائج 

 التخطيط مطابقة لألداء الفعمي.
5.38 2.59 53.79 -2.89 *0.002 11 

5.  
يكجد نظاـ محكسب لمتخطيط كالمكازنات مطبؽ 

 في البمدية.
6.79 2.51 67.86 3.78 *0.000 10 

6.  
النظاـ المحاسبي  ىتبني المكازنات باالعتماد عم

 6 0.000* 9.55 75.45 1.95 7.54 المطبؽ في البمدية.

7.  

الخطط كالمكازنات المكضكعة كؿ مف  ـتالء
محاسبي كدليؿ الحسابات في البمدية النظاـ ال

كذلؾ لتسييؿ عممية المقارنة بيف البيانات الفعمية 
 كالمخططة.

7.60 1.79 76.00 10.77 *0.000 5 

8.  
يكجد في البمدية نظاـ محاسبي فعاؿ يتـ بمكجبو 
تكزيع كاحتساب التكاليؼ بطريقة تكفؿ تغطية 

 كافة تكاليؼ التشغيؿ كالصيانة.
7.14 2.12 71.38 6.47 *0.000 7 

9.  

عداد كتجييز التقارير إيمكف لمنظاـ المحاسبي 
المالية في المكاعيد المحددة ليا كذلؾ بسبب 
كجكد نظاـ معمكمات جيد فيو ككجكد مجمكعة 

 مستنديو كاضحة.

7.90 1.82 78.97 12.57 *0.000 3 

10.  
يساعد النظاـ المحاسبي في تكفير معمكمات 

 ككاقعية. قيقةد
8.30 1.46 82.97 18.96 *0.000 1 

11.  
عداد المشاريع إيساىـ النظاـ المحاسبي في 

 كالمكازنات الالزمة ليا.
7.99 1.53 79.93 15.64 *0.000 2 

  0.000* 10.84 73.19 1.46 7.32 جميع فقرات المجال معاً  
 .α ≤ 0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 

 يمي: ( يمكن استخالص ما4.13من جدول )

يساعد النظاـ المحاسبي في تكفير معمكمات دقيقو ككاقعية " لمفقرة العاشرة "المتكسط الحسابي  -
%، قيمة 82.97( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 10)الدرجة الكمية مف  8.30 ميساك 
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أف ىناؾ مكافقة  يكىذا يعن 0.000 متساك  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  18.96االختبار 
 عمى ىذه الفقرة.  مجتمعبيرة مف قبؿ أفراد البدرجة ك

التخطيط  يتـ منح حكافز لألقساـ التي يككف فييا نتائجلمتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة "ا -
%، قيمة 53.79أم أف المتكسط الحسابي النسبي  5.38 ميساك مطابقة لألداء الفعمي "

أف ىناؾ مكافقة  يكىذا يعن 0.002 متساك  (Sig، كأف القيمة االحتمالية ).2.89-االختبار 
 عمى ىذه الفقرة.  مجتمعبدرجة قميمة مف قبؿ أفراد ال

 مف المتكسط الحسابي النسبي يساك ا  ، ك 7.32 مالمتكسط الحسابي يساك  إفبشكؿ عاـ  -
لذلؾ  0.000 م( تساك Sig، كأف القيمة االحتمالية ).10.84%، قيمة االختبار 73.19

المكازنات" داؿ  عدادإعممية  لتسييؿ ـ محاسبي سميـنظا كتطبيؽ يعتبر مجاؿ "مدل تكفر
، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا α ≤ 0.05إحصائيان عند مستكل داللة 

أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة  يالمجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعن
ناتج عمى أف مجتمع الدراسة مف كىذا عمى فقرات ىذا المجاؿ.  لمجتمعمف قبؿ أفراد ا

المحاسبيف كالمختصيف بالتخطيط كالمكازنات لذلؾ فإف إجابة مجتمع الدراسة عف ذلؾ فيي 
تعبر عف مدل أىمية تكفر النظاـ المحاسبي المالئـ لدعـ المكازنات كأداة تخطيط حيث أكد 

كازنات كلمتخطيط كىذ دارة البمديات بالييكؿ المالئـ لممإأفراد مجتمع الدراسة عمى اىتماـ 
يتبيف مف خالؿ الدكرات كالمؤىالت العممية كالخبرات العممية كالعممية، كبتكفير كافة األنظمة 

كبالتالي فإف آرائيـ تعبر بصدؽ ة النظاـ المحاسبي في البمديات، التكنكلكجية الحديثة لخدم
مؤىالت عمى صمة كثيقة في البمديات كباقي ال كالمطبؽ عف النظاـ المحاسبي المالئـ المتكفر

بالتخطيط كالمكازنات ال يستياف بيا، مع التأكيد عمى أنو تـ استحداث كحدة خاصة لمتخطيط 
 .ـ2016 في البمديات لمعاـكالمكازنات 

 ( لمدى توفرα ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إنتيجة الفرضية: يوجد دور ميم ذو داللة 
الموازنات كأداة تخطيط الستغالل الموارد  ادعدإعممية  نظام محاسبي سميم لتسييل وتطبيق
 .قطاع غزة في بمدياتالمالية 

ضركرة تكفر نظاـ محاسبي سميـ لدكره فراد مجتمع الدراسة يؤيدكف أف أ ذلؾ إلى لكيعز 
قطاع غزة،  في بمدياتالمكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية  عدادإ فيالمطمكب 

ـ متطمبات الخطط ءيفي كيال مالنظاـ المالي كالمحاسبي الذ كتطبيؽ تكفر كذلؾ يتبيف مف خالؿ
النظاـ المالي كالمحاسبي التقارير كتجييزييا في المكاعيد  كتطبيؽ كالمكازنات، كمف خالؿ تكفير

ا ا كعممين الككادر المؤىمة عممين  كبتكفيرنظمة المحكسبة األ كتطبيؽ تكفيرالمحددة، كمف خالؿ 
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لتدريبية لزيادة كفاءة العامميف في النظاـ المحاسبي لمبمديات كذلؾ في سبيؿ كبالقياـ بالدكرات ا
فراد مجتمع أكد عميو أكىذا ما  ، معمكمات فعمية كدقيقة عف مجمؿ عمؿ البمديات ىالحصكؿ عم

 الدراسة.

كالتي  ((Nogueira et al, 2013كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
درجة عالية مف الدقة  ىككف المعمكمات الخاصة بالتقارير تفصيمية كعمضركرة أف ت  ىكدت عمأ

دارم ضركرة تطكير كفاءة الجياز اإل ىكدت عمأ( كالتي ـ2013) صباح، كدراسةكالمكثكقية، 
إتباع المدخؿ  ضركرة ىكدت عمأكالتي  (ـ2010)الميدم، دراسةك  ،كالكادر البشرم في البمديات
إلى كجكد ميزانيات متناسقة، ضركرة قياس  ملتخطيطية ألنو يؤدالسميـ في إعداد المكازنات ا

يرادات كالتدفقات النقدية، ضركرة كجكد قسـ كتحميؿ االنحرافات الخاصة ببنكد التكاليؼ كاإل
مختص بالمكازنات التخطيطية في كؿ مؤسسات المجتمع المدني مؤىؿ بأفضؿ المستكيات 

عمى ضركرة العمؿ  ىكدت عمأ( كالتي ـ2010انة،بك سردأجكدة ك ) دراسةك  ،العممية كالعممية
 ,Mbedzi, Gondo)دراسة ك  ،عممية إعداد كتطبيؽ المكازنة يسيؿتكفير نظاـ لممعمكمات 

نظمة المحاسبية ضركرة تحسيف المكارد البشرية كتطكير األ ىكدت عمأكالتي  (2010
)  ، كدراسةة كالمكثكقيةمف الدق لمستك  ىأعم ىالمستخدمة لمكاكبة التطكر كلتكفير بيانات عم

مف التقدـ  االستفادةعمى  ضركرة العمؿ ىكدت عمأكالتي  (ـ2007درغاـ كالشيخ عيد،
 Katarina) دراسةك   ،التكنكلكجي كثكرة المعمكمات كاستغالؿ إمكانيات كقدرات الحاسب اآللي

&Anto.2001  )   لرقابة فعالية ككفاءة نظاـ ا لـ مديتقيك إعادة   ضركرة ىكدت عمأكالتي
 دارة المركزية لممكازنات.كذلؾ مف قبؿ اإل البمدياتالداخمية في 

 تحميل جميع فقرات االستبانة -
لمعرفة درجة  Tاختبار استخداـ المتكسط الحسابي كالنسبي كاالنحراؼ المعيارم ك تـ 

 (.4.14النتائج مكضحة في جدكؿ ) ،المكافقة
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 لجميع فقرات االستبانة Tاختبار راف المعياري و والنسبي واالنحالمتوسط الحسابي : (4.14جدول )

 البند

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت

ا
 

الستخداـ دارة العميا دراؾ اإلكا   يكع مدل
 المكازنات.

7.01 1.44 70.14 8.47 *0.000 3 

 يكؿ التنظيمي المالئـالي كتطبيؽ مدل تكفر
 4 0.000* 6.81 69.29 1.64 6.93 ممكازنات.ل الستخداـ

الخبرات العممية كالعممية  تكفر مستكل
 المكازنات. ستخداـال

7.42 1.33 74.18 12.81 *0.000 1 

عممية  فيدارية شراؾ المستكيات اإلإمدل 
 المكازنات. عدادإ

6.64 1.85 66.43 4.19 *0.000 5 

 نظاـ محاسبي سميـ لتسييؿ تطبيؽك  مدل تكفر
 المكازنات. عدادإعممية 

7.32 1.46 73.19 10.84 *0.000 2 

  0.000* 9.43 70.85 1.39 7.08 تحميل جميع فقرات االستبانة
 .α  ≤ 0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة          

 7.08 مرات االستبانة يساك المتكسط الحسابي لجميع فق( تبيف أف 4.14مف جدكؿ )
كأف  9.43%، قيمة االختبار 70.85( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 10)الدرجة الكمية مف 
أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد  يكىذا يعن 0.000 متساك  (Sig).القيمة االحتمالية 

دارة العميا تجاه الخطط ف مكاقؼ اإلأ ىكىذا يدؿ عم، بشكؿ عاـاالستبانة  فقراتعمى  مجتمعال
 لالخبرات العممية كالعممية، مستك تكفر  لكالمكازنات، تكفر الييكؿ التنظيمي المالئـ، مستك 

النظاـ المحاسبي السميـ، متكافقة مع رغبات مجتمع  ك تطبيؽ دارية، كتكفرشراؾ المستكيات اإلإ
ذه العناصر المكجكدة بالدراسة فر ىاىمية تك أ ىفراد مجتمع الدراسة اتفقكا عمأف أالدراسة، حيث 

ألىميتيا في التخطيط كالمكازنات، كما ذكر مف نسب خاص بالدراسة كميا تدعـ كتكافؽ مجتمع 
 ذلؾ. ىالدراسة عم

نجاح عممية تطبيؽ الخطط  ىف تكافر العناصر السابقة يعمؿ عمأ ىلإذلؾ  لكيعز 
الكصكؿ  التي يمكف مف خالليا فر كافة العناصر السابقةاتك يحيث  ،كالمكازنات، كالعكس صحيح
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أمر ميـ كجيد مع  ككىفراد مجتمع الدراسة أكده أكىذا ما  كالمكازناتجكدة في التخطيط  ىلإ
دراؾك  يالتأكيد عمى أىمية ككع فالنتائج التي تكصمت ليا الدراسة كالخاصة دارة العميا لذلؾ، اإل ا 

 مع التأكيد عمى الدكر األكؿ لمستكل، كتعبر عف رؤية البمديات ةبكافة عناصر الدراسة ىي دقيق
 الخبرات العممية كالعممية كىذا ما أكدتو نتائج التحميؿ الخاصة بيا، باإلضافة إلى تكفر تكفر

دراؾ يكع، ثـ مدل ـءنظاـ محاسبي سميـ كمال كتطبيؽ دارة العميا لمتخطيط كالمكازنات، اإل كا 
 .لؾـ كمطابؽ لذءكىذا يؤكد أف مجتمع الدراسة مناسب كمال

نو أ ىكدت عمأ( كالتي ـ2013)صباح،  كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
، في بمديات قطاع غزة ةالخطط االستراتيجي ىيكجد تأثير لإلدارة العميا كلإلدارة التنفيذية عم

ضركرة قياـ إدارة البمديات في محافظات غزة بتعزيز  ىكدت عمأكالتي  (ـ2015الفرا،) كدراسة
 يرتبط ضركرة أف ىكدت عمأكالتي  (ـ2008الخاركؼ،) ةكدراسالمشاركة كالشراكة،  ثقافة

) مسفر  دراسةك األىداؼ،  تحقيؽ إلى لمكصكؿ كاألكفأ عاألنج الكسائؿ باختيار المالي التخطيط
عدد كافي مف المينييف المختصيف باإلدارة  ضركرة تكفير ىكدت عمأكالتي  (ـ2015،

 ضركرة ىكدت عمأكالتي  (ـ2010الميدم،) دراسةك  ،نظيمي لمبمدياتىيكؿ ت كتكفيركالتخطيط، 
 (ـ2010بك سردانة،أجكدة ك دراسة )، ك إتباع المدخؿ السميـ في إعداد المكازنات التخطيطية

تفعيؿ دكر المكازنة في أمانة عماف الكبرل ألف ذلؾ يؤدم إلى تفعيؿ ضركرة  ىكدت عمأ كالتي
التصاؿ كالرقابة كتقييـ األداء كاتخاذ القرارات اإلدارية كؿ مف كظائؼ التخطيط كالتنسيؽ كا

العمؿ الجاد عمى ضركرة  ىكدت عمأ أيضان ك  ،المستكيات اإلدارية ألىمية المكازنة ىكزيادة كع
 (ـ2007،عيد دراسة )درغاـ كالشيخك ، مشاركة مستكيات اإلدارة المختمفة في إعداد المكازنة

كأداة  المكازنات الستخداـ الالزمة األساسية مقكماتال معظـ تكفر ضركرة ىكدت عمأكالتي 
ىيكؿ تنظيمي، نظاـ محاسبي، خبرات عممية كعممية ، ) غزة قطاع بمديات في كالرقابة لمتخطيط

 ضركرة ىكدت عمأ كالتي (ـ2014خركف،آالكشاح ك كدراسة ) ،اإلدارة العميا، مشاركة( يكع
ضركرة مشاركة كافة المستكيات  ىكدت عمأ ضان أيك  استخداـ األسس العممية في إعداد المكازنة،

إعداد  ضركرة ىكدت عمأكالتي ( ـ2014دراسة )عمي، ك  اإلدارية في إعداد كتنفيذ المكازنات
، دارة المجتمع المدنيإمؤىؿ في  ىتخصص دراسي في الجامعات يناؿ بمكجبو الدارس عم

كف المعمكمات الخاصة ضركرة أف تك ىكدت عمأكالتي  ( Nogueira et al, 2013) دراسةك 
 ,Patrizia Messina)دراسةك درجة عالية مف الدقة كالمكثكقية،  ىبالتقارير تفصيمية كعم

التخطيط كاالبتكار مف  ىأف سياسة الدمج بيف البمديات تشجع عم ىعم كدتأكالتي  (2011
 ، زعرب) دراسةك  ،أكمؿ كجو ىاسب لخدمة المكاطف عمأجؿ القياـ بمياميا بالشكؿ الجيد كالمن
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 اإلدارات، لكافة خالؿ الندكات مف المكازنات بأىمية يالكع نشر  ىكدت عمأكالتي  (ـ2006
ضركرة تحسيف المكارد البشرية كتطكير  ىكدت عمأكالتي ( Mbedzi, Gondo,2010 )دراسةك 
مف الدقة  لمستك  ىأعم ىنظمة المحاسبية المستخدمة لمكاكبة التطكر كلتكفير بيانات عماأل

 لـ مديإعادة تقيضركرة  ىكدت عمأكالتي   (  (Katarina) &Anto.2001دراسةك  ,قيةكالمكثك 
، دارة المركزية لممكازناتكذلؾ مف قبؿ اإل البمدياتفعالية ككفاءة نظاـ الرقابة الداخمية في 

بية لمعامميف بالييئات ( التي أكدت عمى ضركرة عقد دكرات تدريـ2007دراسة )أبكالعجيف،ك 
( كالتي أكدت عمى ضركرة اقناع المستكيات المختمفة بأف ـ2004)الزعبي،  سةكدراالمحمية، 

أبك كدراسة ) ا في القياـ بمياميما التخطيطية،دارة كمساعدتيال أداة لخدمة اإلإالمكازنات ما ىي 
دارة العميا شاممة لمبمدية مف قبؿ اإل ة( كالتي أكدت عمى ضركرة عمؿ خطة تنمكيـ2013فريا، 

               يا.              كااللتزاـ ب

( بين α ≤ 0.05الفرضية السادسة : توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 4.3.6
ــدياتمتوســطات آراء العــاممين فــي  ســتغالل المــوارد الحــول دور الموازنــات كــأداة تخطــيط  البم

ل العممـي,  التخصـص العمر, المؤىتعزى إلى المعمومات العامة ) قطاع غزة في بمدياتالمالية 
العممي, المسمى الـوظيفي, عـدد سـنوات الخبـرة فـي مجـال المحاسـبة, عـدد الـدورات التدريبيـة 
التي التحق المستجيب بيا في مجال إعداد الموازنات والتخطيط فـي البمـديات, مـدى المشـاركة 

 (.في اتخاذ القرارات, تصنيف البمدية

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة  لعينتيف مستقمتيف"T تـ استخداـ اختبار " 
لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات. كذلؾ تـ استخداـ  يصمحإحصائية كىك اختبار معممي 

اختبار " التبايف األحادم " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبار 
 متكسطات أك أكثر. 3يصمح لمقارنة  يمعمم

 ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:ويشتق من 

( بين متوسطات آراء العاممين α ≤ 0.05حصائية عند مستوى )إتوجد فروق ذات داللة  -
قطاع  في بمدياتستغالل الموارد المالية الحول دور الموازنات كأداة تخطيط  البمدياتفي 

 غزة تعزى إلى العمر.
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 : ييمكن استنتاج ما يم (4.15من النتائج الموضحة في جدول ) 
أكبر مف مستكل األحادم " فالختبار "التبايابمة المق (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  
أنو ال تكجد فركؽ  استنتاجلجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف  0.05الداللة 

كالمجاالت  مجاالتالالدراسة حكؿ ىذه  مجتمعذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات 
دراؾ يكع لمستك لذلؾ  لكيعز . العمرا تعزل إلى مجتمعة معن  يط طختدارة العميا لماإل كا 

الخبرات العممية كالعممية ،  تكفر ل، كمستك المالئـ الييكؿ التنظيمي كتطبيؽ كالمكازنات، تكفر
كذلؾ يتبيف مف  المالئـ،السميـ ك  النظاـ المحاسبي كتطبيؽ كتكفردارية، شراؾ المستكيات اإلا  ك 

، الخبرات العممية كالعممية ل)المؤىالت العممية، كمستك  ما يمي:نسب الجداكؿ الخاصة ب
المشاركة في اتخاذ القرارات،  لة في مجاؿ التخطيط كالمكازنات، مديكالدكرات التدريب

تمؾ المعطيات  ىالتخصص(، حيث أظيرت كافة النسب أف التخطيط كالمكازنات يعتمد عم
 العمر فقط. ىكليس عم باألساس

حيث أكضحت ىذه  ،(ـ2013)صباح، كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
تيف حكؿ ححصائية بيف متكسطات استجابات المبحك إعدـ كجكد فركقات ذات داللة  ةالدراس

 عمر.لمتطبيؽ الخطط كالمكازنات تعزل 
 رالعم –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 4.15جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 20من 
إلى  أقل 

 30من 
 سنة

 30من 
إلى أقل 

 40من 
 سنة

 40من 
إلى أقل 

 50من 
 سنة

50 
فما 
 فوق

 0.151 1.794 7.19 6.86 6.82 7.77 المكازنات. الستخداـدارة العميا دراؾ اإلكا   يكع مدل
 نظيمي المالئـ الييكؿ الت كتطبيؽ مدل تكفر

 0.186 1.628 7.12 7.01 6.57 7.56 الستخداـ المكازنات.

 ستخداـالالخبرات العممية كالعممية  تكفر مستكل
 0.289 1.264 7.39 7.30 7.37 8.13  .المكازنات

 عدادإعممية  اإلدارية فيشراؾ المستكيات إمدل 
 المكازنات.

7.80 6.54 6.45 6.63 1.821 0.146 

 نظاـ محاسبي سميـ لتسييؿ تطبيؽك  مدل تكفر
 0.360 1.079 7.34 7.30 7.16 8.00 المكازنات. عدادإعممية 

 0.184 1.635 7.15 6.99 6.92 7.87 جميع المجاالت معا
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( بين متوسطات آراء العاممين α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
قطاع  في بمدياتستغالل الموارد المالية الحول دور الموازنات كأداة تخطيط  البمدياتفي 

 غزة تعزى إلى المؤىل العممي.
 ( يمكن استنتاج ما يمي:4.16من النتائج الموضحة في جدول ) 
مف مستكل  ر"أكب األحادم ف"التبايالختبار المقابمة  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 

دراؾ اإلك  يكع "مدل لممجاالت 0.05الداللة   كتطبيؽ ىمية المكازنات، مدل تكفرأل دارة العمياا 
 ستخداـالالخبرات العممية كالعممية  تكفر ممكازنات، مستكلل الستخداـ الييكؿ التنظيمي المالئـ

المكازنات " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات 
إلى أف العامميف في  لكذلؾ يعز  العممي. الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى المؤىؿ مجتمع

كىذا أمر طبيعي أف يككف  كالخبرات العالية المؤىالت العممية مالتخطيط كالمكازنات مف ذك 
كىذا أمر  عمى ذلؾ فراد مجتمع الدراسةأجابة إمف خالؿ  يتبيفكذلؾ  ،مجتمع الدراسة معبرنا عنو

طيط تخالمنفذيف لمر ميـ أف يككف أم ىذاك ميـ لتدعيـ العمؿ في التخطيط كالمكازنات، 
الثقافي، كىذا ما أكد  لكجكد نضكج في المستك  ىكالمكازنات ذكل كفاءة عممية عالية باإلضافة إل

 العممي العالي كالكفاءة. لمستك ال لديويتكفر  معميو مجتمع الدراسة الذ

حتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة اال
(Sig.)  كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  0.05 الداللةأقؿ مف مستكل

الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى  مجتمعبيف متكسطات تقديرات 
أىمية المؤىالت  ىذلؾ إل لكيعز المؤىؿ العممي كذلؾ لصالح الذيف مؤىميـ العممي دبمكـ. 

كفاءة عممية  لحيث أف المنفذيف يجب أف يككنكا ذك  عممية المطمكبة لمتخطيط كالمكازنات،ال
حصائية بيف متكسطات الدراسة لمذيف إعالية، لذلؾ أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 

مؤىميـ العممي دبمكـ كىذا أمر طبيعي حيث أف التخطيط كالمكازنات يحتاج لمؤىالت عممية 
احتياجات  يالعممي لمدبمكـ ال يمب لمستك العالية في التخطيط كالمكازنات ك أف متميزة كخبرات 

بالشكؿ المتميز حيث ينقصو الخبرة كالدراية الكاسعة كمتطمبات عمؿ التخطيط كالمكازنات 
 بتفاصيؿ التخطيط كالمكازنات.

الفرا، ) (، دراسةـ2008الخاركؼ ،) النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ىذهكاتفقت 
حصائية بيف متكسطات إحيث أكضحت ىذه الدراسات عدـ كجكد فركقات ذات داللة  ،(ـ2015

 ممؤىؿ العممي.لتيف حكؿ تطبيؽ الخطط كالمكازنات تعزل حاستجابات المبحك 
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 المؤىل العممي –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 4.16جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 بكالوريوس دبموم .(
ماجستير 
 فأعمى

 0.097 2.375 7.40 6.88 7.58 المكازنات. الستخداـدارة العميا دراؾ اإلكا   يكعمدل 
 الييكؿ التنظيمي المالئـ كتطبيؽ مدل تكفر
 ممكازنات.ل الستخداـ

7.62 6.80 7.12 1.986 0.141 

 ستخداـالالخبرات العممية كالعممية  تكفر مستكل
 0.123 2.129 7.85 7.30 7.84 كازنات.الم

 عدادإعممية  فيدارية شراؾ المستكيات اإلإمدل 
 0.016* 4.266 7.50 6.41 7.44 المكازنات.

 نظاـ محاسبي سميـ لتسييؿ كتطبيؽ مدل تكفر
 0.042* 3.243 7.87 7.16 7.91 المكازنات. عدادإعممية 

 0.040* 3.302 7.57 6.93 7.68 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 
( بين متوسطات آراء العاممين α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

قطاع  في بمدياتستغالل الموارد المالية الحول دور الموازنات كأداة تخطيط  البمدياتفي 
 تعزى إلى التخصص العممي. غزة

 ( يمكن استنتاج ما يمي:4.17ائج الموضحة في جدول ) من النت

" أقؿ مف مستكل  المقابمة الختبار" التبايف األحادم (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
" كبذلؾ يمكف دارة العميا عمى أىمية المكازناتدراؾ اإلكا   يكع مدل "لمجاؿ 0.05الداللة 

الدراسة حكؿ ىذا  مجتمعمتكسطات تقديرات  استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
كذلؾ ، دارة أعماؿإالمجاؿ تعزل إلى التخصص العممي كذلؾ لصالح الذيف تخصصيـ العممي 

دارة العميا كىك مف مف قبؿ اإل ىيككف بالدرجة األكل كالمكازناتأف التخطيط  ىإل ليعز 
كبر في التخطيط دارة األعماؿ النصيب األإاختصاصاتيا األساسية حيث يككف لتخصص 

، إذ ىـ يعبركا عف كالمكازنات كذلؾ يتبيف مف خالؿ جدكؿ فئة مف المشارؾ في اتخاذ القرارات
دارة العميا باإلضافة إلى أنيـ قد يككنكا مف أصحاب المسمى الكظيفي عضك كجية كرؤية اإل
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بيعية كظيفي مدير، لذلؾ يكجد رؤيا مختمفة عف التخصصات األخرل لط ىمجمس بمدم أك مسم
عمميـ كتفكيرىـ، فالمحاسبة مثالن أرقاـ كميزانيات تعتبر أكثر عمقنا في ىذا المجاؿ كىكذا، 

دارة األعماؿ كالتخصصات األخرل كلكنيا إحصائية بيف تخصص إكنتيجة ذلؾ تكجد فركؽ 
حقيقي عف مجتمع الدراسة المتخصص في التخطيط  تعبيركذلؾ  ليست بالفركؽ الجكىرية،

 كالمكازنات .

أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
(Sig.)  كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  0.05أكبر مف مستكل الداللة

الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا  مجتمعإحصائية بيف متكسطات تقديرات 
أف مجتمع الدراسة مف أصحاب التخصصات  ىإل لكذلؾ يعز لعممي. تعزل إلى التخصص ا

المحاسبية كالمؤىالت العممية المتميزة كمف ذكل الخبرات العممية كالعممية في المجاؿ كذلؾ 
كىذا أمر ميـ لتدعيـ العمؿ في ذلؾ  ىفراد مجتمع الدراسة عمأجابة إ تحميؿيتجمى مف خالؿ 
حصائية إذلؾ في مجتمع الدراسة فال تكجد فركؽ ذات داللة كنتيجة تكفر ، التخطيط كالمكازنات

كاالنسجاـ كالتكامؿ كالترابط  تعزل إلى التخصص العممي نتيجة تكافر الكفاءات كالقدرات الجيدة
 لمعامميف بالتخطيط كالمكازنات. بيف النسب المذككرة

 

 الخاركؼ،) كدراسة ،(ـ2015)الفرا، كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
حصائية بيف متكسطات إكضحت ىذه الدراسات عدـ كجكد فركقات ذات داللة أحيث  ،(ـ2008

 متخصص العممي.لتيف حكؿ تطبيؽ الخطط كالمكازنات تعزل حاستجابات المبحك 
 التخصص العممي –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 4.17جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

 اال
مة
القي

ية 
مال
حت

(
Si

g
إدارة  محاسبة .(

 أعمال

عموم 
مالية 
 ومصرفية

اقتصاد 
وعموم 
 سياسية

 أخرى

دارة العميا دراؾ اإلكا   يكع لمد
 المكازنات. الستخداـ

6.83 7.86 7.07 5.95 7.23 2.773 *0.030 

الييكؿ  كتطبيؽ مدل تكفر
 الستخداـ التنظيمي المالئـ

 لمكازنات.ا
6.78 7.59 6.78 5.59 7.30 1.808 0.131 

الخبرات العممية  تكفر مستكل
 0.137 1.776 7.42 6.17 7.67 7.99 7.33 المكازنات. ستخداـالكالعممية 
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 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

 اال
مة
القي

ية 
مال
حت

(
Si

g
إدارة  محاسبة .(

 أعمال

عموم 
مالية 
 ومصرفية

اقتصاد 
وعموم 
 سياسية

 أخرى

شراؾ المستكيات إمدل 
 عدادإعممية  فيدارية اإل

 المكازنات.
6.41 7.33 7.55 6.24 6.93 1.620 0.172 

نظاـ  كتطبيؽ مدل تكفر
عممية  محاسبي سميـ لتسييؿ

 كازنات.الم عدادإ
7.24 7.86 7.53 6.45 7.23 1.078 0.370 

 0.102 1.970 7.23 6.10 7.34 7.75 6.94 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 
( بين متوسطات آراء العاممين α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

قطاع  في بمدياتستغالل الموارد المالية الر الموازنات كأداة تخطيط حول دو  البمدياتفي 
 .تعزى إلى المسمى الوظيفي غزة

 ( يمكن استنتاج ما يمي: 4.18من النتائج الموضحة في جدول )

أكبر مف مستكل ابمة الختبار" التبايف األحادم "المق (.Sig) االحتماليةتبيف أف القيمة 
 المكازنات، مدل تكفر ستخداـالتكل الخبرات العممية كالعممية مسلممجاليف " 0.05الداللة 
المكازنات" كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد  عدادإعممية  نظاـ محاسبي سميـ لتسييؿ كتطبيؽ

الدراسة حكؿ ىذيف المجاليف تعزل  مجتمعفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات 
أف العامميف في المكازنات كالتخطيط يتمتعكا بخبرات  ىذلؾ إل لكيعز . إلى المسمى الكظيفي

عممية كعممية كبيرة في مجاؿ التخطيط كالمكازنات حيث يتجمى ذلؾ في نسب الجداكؿ الخاصة 
بالتالي) التخصص، المؤىؿ العممي، الدكرات، الخبرات، المسمى الكظيفي( حيث كانت النسب 

ـ يدعـ ألية عمؿ الخطط ءـ محاسبي سميـ مالكجكد نظا ىتعبر عف مجتمع الدراسة باإلضافة إل
كىذا ما جكدة في الخطط كالمكازنات  ىإل مكالمكازنات حيث أظيرت النسب تكفر ذلؾ مما يؤد

صدؽ  كيدعـ ط كالمكازنات مما يؤكديخطتبال بالعمؿ ةذك عالقمجتمع الدراسة يؤكد أف أصحاب 
 بذلؾ. الخاصةالنتائج 
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لمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت كا
(Sig.)  كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  0.05 الداللةأقؿ مف مستكل

الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى  مجتمعبيف متكسطات تقديرات 
 ، عضك مجمس بمدم كالمدير المالي ظيفيالمسمى الكظيفي كذلؾ لصالح الذيف مسماىـ الك 

  ،كاضعي السياسات العميا لمبمديات إلى أف كالن منيما مف أصحاب القرارات كمف لكذلؾ يعز 
تخصصات  معضك مجمس البمدية نجد أف معظميـ ليس مف ذك مسمى  تحميؿكمف خالؿ 

كا عيتمت عممية خاصة بالتخطيط كالمكازنات فمنيـ ىندسة كقانكف كغير ذلؾ، إال أنيـ
بصالحيات كاسعة باتخاذ القرارات كذلؾ بحكـ منصبيـ، أما المدير المالي فيك يضع سياسات 

دارة العميا في تطبيؽ كتنفيذ الخطط عامة لتنفيذ الخطط كالمكازنات أم أنو يعبر عف رؤية اإل
 عمؿحيث أف مجاؿ عمؿ عضك مجمس البمدم كالمدير المالي يختمؼ عف  كالمكازنات،

كذلؾ يتبيف مف خالؿ جدكؿ فئة مف المشارؾ إلى اتخاذ القرارات،  ت األخرل فيـ يميمكفالمسميا
فنتيجة اختالؼ طبيعة عمميـ عف المسميات األخرل كعدـ التكافؽ كاالنسجاـ ، في اتخاذ القرارات

المؤىؿ العممي كالتخصص العممي كمستكل الخبرات العممية كالعممية الخاصة بالعمؿ بالتخطيط ب
 عمميـذلؾ يكجد فركؽ بينيـ كبيف المسميات األخرل كىذا ناتج عف طبيعة ازنات، نتيجة كالمك 

 .كصالحيات كالن منيما كىذا ما أكد عميو مجتمع الدراسة 
 

حيث أكضحت  ،(ـ2008،الخاركؼ) كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
تيف حسطات استجابات المبحك حصائية بيف متك إكجكد فركقات ذات داللة  إلىىذه الدراسات 

 ممسمى الكظيفي.لتعزل  كالمكازناتحكؿ تطبيؽ الخطط 
، كدراسة ) الفرا، (ـ2013،)صباح ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة اختمفتك 
حصائية بيف متكسطات إفركقات ذات داللة  عدـ إلىحيث أكضحت ىذه الدراسات  ـ(،2015

 ممسمى الكظيفي.لتعزل  كالمكازناتط تيف حكؿ تطبيؽ الخطحاستجابات المبحك 
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 المسمى الوظيفي –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 4.18جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

رئيس  محاسب .(
 قسم

رئيس 
 شعبة

مدير 
 مالي

عضو 
مجمس 
 بمدي

دارة العميا دراؾ اإلكا   يكع مدل
 ت.المكازنا الستخداـ

6.40 7.06 7.14 7.33 7.53 2.951 *0.022 

الييكؿ التنظيمي  كتطبيؽ مدل تكفر
 0.002* 4.571 7.40 7.56 7.36 6.78 6.10 .مكازناتال الستخداـ المالئـ

الخبرات العممية كالعممية  تكفر مستكل
 0.217 1.461 7.70 7.61 7.62 7.37 7.01 المكازنات. ستخداـال

 فيدارية إلشراؾ المستكيات اإ لمد
 0.009* 3.500 7.30 7.39 6.92 6.33 5.93 المكازنات. عدادإعممية 

نظاـ محاسبي  كتطبيؽ مدل تكفر
 0.156 1.690 7.52 7.65 7.56 7.34 6.82 المكازنات. عدادإعممية  سميـ لتسييؿ

 0.016* 3.145 7.51 7.50 7.32 7.01 6.49 جميع المجاالت معا
 .α ≤ 0.05إحصائيان عند مستكل داللة  * الفرؽ بيف المتكسطات داؿ

( بين متوسطات آراء العاممين α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
قطاع  في بمدياتستغالل الموارد المالية الحول دور الموازنات كأداة تخطيط  البمدياتفي 

 .غزة تعزى إلى عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة

 ( يمكن استنتاج ما يمي: 4.19ضحة في جدول )من النتائج المو 

أكبر مف مستكل ابمة الختبار" التبايف األحادم "المق (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ  0.05الداللة 

اسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت الدر  مجتمعذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات 
أف العمؿ في التخطيط كالمكازنات  ىإل لكذلؾ يعز  ،عدد سنكات الخبرةمجتمعة معا تعزل إلى 

 كالعممية لمعمؿ عمميةالمؤىالت ال تكفر ىباإلضافة إل تخصص محاسبة ىيتطمب بالدرجة األكل
ا كىذا أمر ميـ جدن ، لدراسةككؿ ذلؾ يتجمى في النسب المتكفرة في افي التخطيط كالمكازنات، 

فراد مجتمع الدراسة ىك أغمبيـ في األصؿ أ، كحيث أف لتدعيـ العمؿ في التخطيط كالمكازنات
 كالمكازنات،  التخطيطقدرات عالية في  مكذك  مف أصحاب تخصصات عممية في المحاسبة
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عي في ال تكجد أية فركؽ لمجتمع الدراسة كىك معبر عنو بشكؿ حقيقي ككاق فنتيجة لذلؾ
 .الدراسة

 كدراسة ،(ـ2007)درغاـ كالشيخ عيد، ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةكاتفقت 
حيث أكضحت ىذه  (،ـ2013كدراسة )صباح، ،(ـ2015،)الفراكدراسة  ،(ـ2008الخاركؼ،)

تيف حكؿ ححصائية بيف متكسطات استجابات المبحك إالدراسات عدـ كجكد فركقات ذات داللة 
 .في مجاؿ المحاسبة عدد سنكات الخبرةلالمكازنات تعزل تطبيؽ الخطط ك 
 عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة –(: نتائج اختبار " التباين األحادي" 4.19جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

 1من 
إلى 
أقل 
 5من 

 سنوات

 5من 
إلى أقل 

 10من 
 سنوات

 10من 
إلى أقل 

 15من 
 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

 0.810 0.322 7.02 6.83 7.09 7.15 المكازنات. الستخداـدارة العميا دراؾ اإلكا   يكع مدل
 الييكؿ التنظيمي المالئـ  كتطبيؽ مدل تكفر
 0.868 0.241 7.06 6.78 6.85 7.00 مكازنات.الستخداـ ال

 ستخداـالالخبرات العممية كالعممية  تكفر مستكل
 0.446 0.893 7.53 7.14 7.41 7.61 المكازنات.

 عدادإعممية  فيدارية شراؾ المستكيات اإلإمدل 
 0.763 0.387 6.75 6.48 6.46 6.86 المكازنات.

 نظاـ محاسبي سميـ لتسييؿ كتطبيؽ مدل تكفر
 0.639 0.566 7.48 7.08 7.29 7.42 المكازنات. عدادإعممية 

 0.693 0.485 7.18 6.88 7.05 7.23 جميع المجاالت معا

( بين متوسطات آراء العاممين α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
 قطاع غزة في بمدياتستغالل الموارد الحول دور الموازنات كأداة تخطيط  البمدياتفي 

 .تعزى إلى عدد الدورات التدريبية في مجال إعداد الموازنات والتخطيط في البمديات
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 ( يمكن استنتاج ما يمي: 4.20لموضحة في جدول )من النتائج ا

أكبر مف مستكل ابمة الختبار" التبايف األحادم "المق (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
كالمجاالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ  المجاالتلجميع  0.05الداللة 

لدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت ا مجتمعذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات 
أىمية التخطيط كالمكازنات  ىإل لكىذا يعز ، مجتمعة معا تعزل إلى عدد الدكرات التدريبية

دارة بعمؿ دكرات لمعامميف بالتخطيط كالمكازنات كالحرص عمى تطكيرىـ في ىذا كاىتماـ اإل
دكرات في التخطيط  ىمع اأف أغمب العامميف في التخطيط كالمكازنات حصمك  حيث المجاؿ،

حصمكا  ىأف معظـ المكظفيف سكاء الجدد أك القدام باإلضافة إلى ،كىذ أمر ميـ كالمكازنات
كؿ اجدتحميؿ بيف نسب  كانسجاـ كتكامؿ لذلؾ يكجد ترابط ،في التخطيط كالمكازنات دكرات ىعم

كميا التدريبية  كالدكرات العممي كالمؤىؿ العممي كالتخصص في المحاسبة العمر كسنكات الخبرة
حصائية  تعزل إلى الدكرات إتعبر بصدؽ عف مجتمع الدراسة لذلؾ ال تكجد فركؽ ذات داللة 

 التدريبية.

درغاـ ) كدراسة ،(ـ2013)صياح، كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
عدـ كجكد فركقات ذات داللة إلى حيث أكضحت ىذه الدراسات  ،(ـ2007كالشيخ عيد ،

عدد إلى تيف حكؿ تطبيؽ الخطط كالمكازنات تعزل حالمبحك  استجاباتية بيف متكسطات حصائإ
 كالمكازنات. التخطيطالدكرات في 

 عدد الدورات التدريبية –(: نتائج اختبار " التباين األحادي" 4.20جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

ال 
 يوجد

من 
1- 3 

 دورات

4 
دورات 
 فأكثر

الستخداـ دارة العميا دراؾ اإلكا    يكع لمد
 المكازنات.

6.36 7.12 7.12 2.415 0.093 

الييكؿ التنظيمي المالئـ  كتطبيؽ مدل تكفر
 مكازنات.الستخداـ ال

6.42 6.98 7.06 1.137 0.324 

الخبرات العممية كالعممية  تكفر مستكل
 المكازنات.ستخداـ ال

6.90 7.45 7.58 1.941 0.147 
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 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 
ال 
 يوجد

من 
1- 3 

 دورات

4 
دورات 
 فأكثر

عممية  فيدارية شراؾ المستكيات اإلإمدل 
 المكازنات. عدادإ

6.15 6.58 6.95 1.440 0.240 

نظاـ محاسبي سميـ  كتطبيؽ مدل تكفر
 المكازنات. عدادإعممية  لتسييؿ

6.86 7.31 7.53 1.459 0.236 

 0.150 1.921 7.26 7.11 6.55 جميع المجاالت معا
 

( بين متوسطات آراء العاممين α ≤ 0.05ئية عند مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصا -
قطاع  في بمدياتستغالل الموارد المالية الحول دور الموازنات كأداة تخطيط  البمدياتفي 
 .تعزى إلى مدى المشاركة في اتخاذ القرارات غزة

 ( يمكن استنتاج ما يمي: 4.21من النتائج الموضحة في جدول )

المقابمة الختبار" التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل  (.Sig)لية تبيف أف القيمة االحتما
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ  0.05الداللة 

الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت  مجتمعتقديرات  متكسطاتذات داللة إحصائية بيف 
ا في اتخاذ القرارات كذلؾ لصالح الذيف يشارككف دائمن  مجتمعة معا تعزل إلى مدل المشاركة في

المجمس البمدم( فطبيعة القرارات تككف لبمديات )دارات اإطبيعة  ىذلؾ إل لكيعز ، اتخاذ القرارات
دارة العميا كيتـ التفكيض في األمكر الركتينية العادية مع الرجكع ليا في ذلؾ مرتكزة في يد اإل

ا مف  ،مع الدراسة مف خالؿ جدكؿ مدل المشاركة في اتخاذ القراراتكىذا ما أكد عميو مجت أيضن
حيث أف متخذم القرارات يختمفكف ذلؾ يتبيف أف اتخاذ القرارات يتمثؿ في فئة قميمة في البمديات، 

عف منفذم القرارات مف حيث طبيعة العمؿ كالتخصص العممي كالكظيفي كالخبرات العممية 
ة كذلؾ تعبير حقيقي عف مجتمع الدراسميؿ الدراسة، ذ مبيف في جداكؿ تحكالعممية كى

دارة ، مع العمـ بأف معظـ تخصصات أعضاء مجالس اإلالمتخصص في التخطيط كالمكازنات
لطبيعة عمؿ التخطيط كالمكازنات كلذلؾ فإف مجتمع الدراسة عبر عف ذلؾ  متكافقةلمبمديات غير 

  .المشاركة في اتخاذ القرارات لحصائية لمدإكجكد فركؽ  تبيفبصدؽ كمكضكعية لذلؾ 
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، كدراسة (ـ2010)جكدة كأبك سردانة، كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
حيث  ،(ـ2013صباح،) كدراسة (،ـ2007،كدراسة )درغاـ كالشيخ عيد ـ(،2015)الفرا،

حصائية بيف متكسطات استجابات إأكضحت ىذه الدراسات كجكد فركقات ذات داللة 
 المشاركة في اتخاذ القرارات. لمدإلى ف حكؿ تطبيؽ الخطط كالمكازنات تعزل تيحالمبحك 

 مدى المشاركة في اتخاذ القرارات –(: نتائج اختبار " التباين األحادي" 4.21جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 اغالبً  ادائمً  .(
أحيا
 انادرً  انً 

ال 
أشارك 
 نيائيا

دارة العميا دراؾ اإلكا   يكع لمد
 0.018* 3.083 6.55 6.58 6.74 6.94 7.68 المكازنات.الستخداـ 

الييكؿ التنظيمي  كتطبيؽ مدل تكفر
 .مكازناتال الستخداـ  المالئـ

7.56 7.01 6.57 6.44 6.37 2.512 *0.044 

الخبرات العممية كالعممية  تكفر مستكل
 المكازنات. ستخداـال

7.86 7.61 7.11 7.08 6.58 2.781 *0.029 

 فيدارية شراؾ المستكيات اإلإمدل 
 المكازنات. عدادإعممية 

7.51 6.78 6.28 5.61 5.62 4.487 *0.002 

نظاـ محاسبي  كتطبيؽ مدل تكفر
 المكازنات. عدادإعممية  سميـ لتسييؿ

7.82 7.56 6.83 7.23 6.65 3.180 *0.016 

 0.007* 3.676 6.38 6.62 6.73 7.19 7.70 جميع المجاالت معا
 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 

( بين متوسطات آراء العاممين α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
قطاع  في بمدياتستغالل الموارد المالية الحول دور الموازنات كأداة تخطيط  البمدياتفي 
 .نيف البمديةتعزى إلى تص غزة

 :( يمكن استنتاج ما يمي 4.22من النتائج الموضحة في جدول )

المقابمة الختبار" التبايف األحادم " أكبر مف مستكل  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ  0.05الداللة 

الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت  مجتمعمتكسطات تقديرات  يفبذات داللة إحصائية 
كالمكازنات في  الخططأف طبيعة عمؿ  ذلؾ إلى لكيعز ، مجتمعة معا تعزل إلى تصنيؼ البمدية
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كتطبيقيا  عدادىا كتنفيذىاإكخطكات اجراءاتيا، حيث مف متشابية  في قطاع غزة كافة البمديات
مع التأكيد عمى  ،ـ1997( لسنة 1قانكف الييئات المحمية رقـ )كمناقشتيا كاعتمادىا كالن كفؽ 

اـ محاسبي، كتكفر ىيكؿ كتكفر نظكؿ حسب القانكف لكافة البمديات، دارة مشإكجكد مجمس 
ة التحميالت المتكفرة بالدراسة، كتكفر الخبرات العممية كالعممية، كذلؾ بتأكيد كافتنظيمي، 

يا كفؽ تصنيؼ صندكؽ كتطكير البمديات كتصنيؼ االختالؼ فقط في حجـ البمدية كتصنيف
حجـ كالن حسب  لممكاطنيف المنفذة كالمقدمة كاألعماؿ الخدماتفي حجـ ك ، يكزارة الحكـ المحم

الذل مجتمع الدراسة  كفؽ معطيات ال تكجد فركؽ تعزل لتصنيؼ البمدية لذلؾتصنيؼ البمدية، ك 
 . عييعبر عف كافة تصنيفات البمديات بشكؿ حقيقي ككاق

 )صباح دراسة (،ـ2015الفرا ،) مع بعض الدراسات كدراسة النتائجكاتفقت ىذه 
حصائية بيف إحيث أكضحت ىذه الدراسات عدـ كجكد فركقات ذات داللة  ،(ـ2013،

 تصنيؼ البمدية. إلى تيف حكؿ تطبيؽ الخطط كالمكازنات تعزلحمتكسطات استجابات المبحك 
 تصنيف البمدية –اين األحادي" (: نتائج اختبار " التب4.22جدول )

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
). A B C D 

 ـالستخدا العميادارة دراؾ اإلكا   يكع مدل
 0.460 0.867 7.20 7.45 7.00 6.84 المكازنات.

الييكؿ التنظيمي المالئـ  كتطبيؽ مدل تكفر
 0.391 1.008 6.64 7.07 7.17 6.69 .مكازناتالستخداـ ال

الخبرات العممية كالعممية  تكفر مستكل
 المكازنات. ستخداـال

7.12 7.52 7.89 7.49 1.703 0.169 

عممية  فيدارية شراؾ المستكيات اإلإمدل 
 0.302 1.228 6.95 7.05 6.77 6.27 المكازنات. عدادإ

نظاـ محاسبي سميـ  كتطبيؽ مدل تكفر
 0.303 1.224 7.24 7.71 7.46 7.05 .المكازنات عدادإعممية  لتسييؿ

 0.299 1.235 7.14 7.47 7.19 6.81 جميع المجاالت معا
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 الخامسالفصل 
 النتائج والتوصيات

 مقدمة 5.1
مف خالؿ تحميؿ  ليا تـ التكصؿييدؼ ىذا الفصؿ إلى استعراض نتائج الدراسة التي 

 الدراسةبعض التكصيات التي يراىا في ضكء نتائج  يعرضت كفقرات الدراسة، كما مجاال
قطاع  في بمدياتنجاح دكر المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ المكارد المالية إالميدانية مف أجؿ 

 غزة، ثـ يقدـ اقتراحاتو بشأف الدراسات المستقبمية.

 النتائج 5.2
 مف نتائج: ما تكصمت إليو الدراسة أىـفيما يمي 

دراؾ مف قبؿ اإلدارة العميا في البمديات حكؿ استخداـ المكازنات كأداة ألغراض  ييكجد كع .1 كا 
 .التخطيط كاستغالؿ المكارد المالية كذلؾ بدرجة جيدة

تتكفر ىياكؿ تنظيمية مالءمة لدل البمديات كيتـ استخداميا ألغراض التخطيط كالمكازنات  .2
 .غير كافيةبدرجة  كاستغالؿ المكارد المالية كذلؾ

ألغراض التخطيط  كتطبيقيا تتكفر الخبرات العممية كالعممية في البمديات كيتـ استخداميا .3
 .بدرجة جيدة كذلؾ كالمكازنات كاستغالؿ المكارد المالية

 حكؿ عممية إعداد المكازنات كأداة ألغراضتتكفر مشاركة المستكيات اإلدارية في البمديات  .4
 .  غير كافيةبدرجة  كذلؾ كارد الماليةالتخطيط كاستغالؿ الم

المكازنات كأداة ألغراض لتسييؿ عممية إعداد  محاسبية سميمة في البمديات نظـتتكفر  .5
 .بدرجة جيدة كذلؾ كاستغالؿ المكارد المالية التخطيط

تعزل لممتغيرات العامة في البمديات حصائية إالدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  بينت .6
د سنكات الخبرة في ىؿ العممي، التخصص العممي، المسمى الكظيفي، عد)العمر، المؤ 

، عدد الدكرات التدريبية التي التحؽ بيا المستجيب في مجاؿ التخطيط مجاؿ المحاسبة
( حكؿ استخداـ المكازنات كالمكازنات، مدل المشاركة في اتخاذ القرارات، تصنيؼ البمدية

 .د الماليةكأداة ألغراض التخطيط كاستغالؿ المكار 
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 التوصيات 5.3
طار النظرم كالدراسات السابقة، كفي ضكء ما كرد مف نتائج في ضكء ما كرد في اإل

 ىـ التكصيات: أبما يمى  ىذه الدراسة

ضركرة التخطيط لعممية إعداد الخطط كالمكازنات بشكؿ جيد في بمديات قطاع غزة كذلؾ  .1
 ط كالمكازنات.عف طريؽ االستعانة بخبراء كمراكز تعنى بالتخطي

دارة العميا لتطكير قدرات العامميف كتحسينيا في مجاؿ التخطيط ضركرة أف تسعى اإل .2
، كنشر كتكزيع التعميمات المشاركة في لجاف ككرش التدريب المتنكعةكالمكازنات مف خالؿ 

 .ي البمدياتفجراءات عف أىداؼ التخطيط كالمكازنات لمعامميف كاإل
 بيف البمديات تساعد عمى أعماؿ التخطيط كالمكازنات. ضركرة كجكد تكأمة كمشاركة .3
ضركرة كجكد كحدة خاصة لمتخطيط كالمكازنات في ىيكميات البمديات ذات مكقع متميز  .4

 بيف األقساـ كالمشاريع تسمح بانسياب العمؿ كالمكازنات يبمكر رؤية البمدية تجاه الخطط
 . كبالمركنة في إدخاؿ أم تعديالت ضركرية دكف تعارض

ضركرة االعتماد عمى األسمكب العممي في تقدير الخطط كالمكازنات كذلؾ باستخداـ  .5
 حصائية كتنمية قدرات العامميف عمى ذلؾ.األساليب الكمية كاإل

ضركرة تكفر قاعدة بيانات إحصائية متجددة كأف تككف مرتبطة مع الخطط كالمكازنات  .6
 كالمشاريع التي تنفذىا البمديات.

األقساـ كفي كافة المستكيات اإلدارية في إعداد الخطط كالمكازنات  ضركرة مشاركة جميع .7
 كأنظمة كافة كسائؿ مع تكفيربداء الرأم كتقديـ المالحظات كا  لؾ بتقديـ االقتراحات ذك 

 التشجيع كالتحفيز عمى ذلؾ.
يقكـ باحتساب  اتضركرة كجكد نظاـ محكسب متكامؿ لمتخطيط كالمكازنات مطبؽ في البمدي .8

ضركرة االستفادة مف التقدـ مع  بدقة كبياف االنحرافات كمعالجتيا بسرعة كبدقةالتكاليؼ 
التكنكلكجي كثكرة المعمكمات كقدرات الحاسب اآللي في تطكير أنظمة المعمكمات التي 

 . تستفيد منيا البمديات
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 دراسات مقترحة 5.4 
 ةفي زياد في قطاع غزة اتدكر الشراكة كالتكأمة كالتعاكف بيف البمدينكصي بعمؿ دراسة عف  .1

 يرادات.المشاريع كاإل
في رفع قدرات كاالستشارات المالية كالفنية  عف دكر مراكز التخطيطنكصي بعمؿ دراسة  .2

 البمديات في قطاع غزة.
نكصي بعمؿ دراسة حكؿ عالقة نظاـ الحكافز المطبؽ في بمديات قطاع غزة عمى مدل  .3

 المكارد المالية.فعالية المكازنات كأداة تخطيط الستغالؿ 
مدل  ىغزة عمنظاـ احتساب التكاليؼ المطبؽ في بمديات قطاع  حكؿنكصي بعمؿ دراسة  .4

 تخطيط الستغالؿ المكارد المالية. كأداةفعالية المكازنات 
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 المصادر و المراجع

 القرآن الكريم.

 أواًل: المراجع العربية

المعاصرة.  داريةإلاكالسياسات  داريةإلاالمحاسبة (. ـ2006كالرزؽ، صالح.)يكحنا عبد،  آدـ، آؿ
 دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع. عماف:2ط 

. كزارة تأثيرات العكلمة عمي النظـ المحمية )التجربة الفمسطينية(ـ(. 2005األعرج، حسيف.) 
 فمسطيف. ى.الحكـ المحم

. ؽ)رسالة ماجستير غير منشكرة(.جامعة دمش.التخطيط الماليـ(. 2009) .رسكم أكتاني،
 سكريا.

 مطبعة أبناء الجراح. .فمسطيف:2. طالقكاعد المنيجية لبناء االستبيافـ(. 2010الجرجاكم، زياد.)

عماف: 1ط. كالتخطيط كالرقابة كصنع القرار ةداريإلاالمحاسبة ـ(. 2011جمعة، أحمد حممي.) 
 دار صفاء لمنشر كالتكزيع .

 تقيـ نظاـ المكازنة(. ـ2010لحكيـ مصطفي ، كأبك سردانة، جماؿ عبد الرحمف .)جكدة، عبد ا
البتراء  ةجامع البصائر.مجمة  .)دراسة ميدانية(مانة عماف الكبرلأالتخطيطية في 

  .292-237،(2)13الخاصة.

عماف: 4.ط  المالية العامة دارةإلكاالمحاسبة الحككمية ـ (. 1998حجازم، محمد أحمد.) 
 ة الكطنية .المكتب

. النظريات كالعمميات كالمكارد –الحككمية  عماؿألاة إدار ـ(. 2002)حديد، محمد مكفؽ.
 عماف: دار المناىج لمنشر كالتكزيع.1ط

. راضيألاالمحمية في  دارةإلاكاقع كاستراتيجيات تطكير ـ(.  2006حسيبا، سناء قاسـ محمد. )
 .ة النجاح الكطنية. نابمس. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعالفمسطينية

لرقابة في مؤسسات المجتمع (."دكر المكازنة كأداة لمتخطيط كاـ 2005حمس، سالـ عبداهلل.) 
 -131، (1)14،(سمسمة الدراسات اإلنسانية.)الجامعة اإلسالمية ةمجم. الفمسطينية المدني
154. 
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عماف: دار جيينة د. ط . يالرقابة المالية في القطاع الحككمـ(.  2005حماد، أكـر ابراىيـ.) 
 لمنشر 

مدخؿ محاسبة المسئكلية كتقييـ  ةداريإلاالمحاسبة ـ(. 2002.) ةحمك  ، ككحالة،حناف، رضكاف 
 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع. عماف:1ط األداء.

تخطيط استغالؿ المكارد المالية لدم المجالس البمدية في ـ(.  2008الخاركؼ، أمؿ عدلي .) 
.) رسالة ماجستير غير منشكرة(. الساحة الفمسطينية ىفي ضكء التغيرات عمالضفة الغربية 

  .جامعة النجاح الكطنية . نابس

ـ(. مدل فعالية المكازنات كأداة 2008درغاـ، ماىر مكسي، الشيخ عيد، ابراىيـ محمد.)
ات عداد كتنفيذ المكازنإ ىلمتخطيط كالرقابة في بمديات قطاع غزة مف كجية نظر القائميف عم

  .210-185،(2) 11 )سمسمة العمـك االنسانية(.المجمة األردنية لمعمـك التطبيقية.، 

،  عداد كاستخداـ المكازناتإالمدخؿ الحديث في ـ (. 2006راضي، محمد ، كحجازم، كجدم.) 
 مصر: الدار الجامعية.د. ط 

  .دار كائؿ لمنشرعماف: 3ط. ةداريإلاالمحاسبة . ـ(2004الرجبي، محمد تيسير، عبد الحكيـ.) 

ـ(. تشكيؿ المجالس المحمية كأثرىا عمى كفايتيا في نظـ اإلدارة 1993الزعبي، خالد سمارة.)
عماف: مكتبة  3األردف(. ط –مصر  -يكغسالفيا -فرنسا -االمحمية دراسة مقارنة)بريطاني
 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

يط كرقابة كتقيـ أداء المجالس البمدية دكر المكازنات في تخطـ(. 2004الزعبي، محمد نافع.) 
 . )رسالة ماجيستير غير منشكرة(. جامعة آؿ البيت . عماف. في األردف

المكازنات كتنفيذىا في بمديات قطاع غزة   عدادإمشاكؿ ـ (. 2006زعرب ، حمدم شحدة .) 
 .28-1( ، 2) 14،  مجمة الجامعة االسالمية)دراسة ميدانية(. 

المحمية في تمكيؿ المكازنة العامة  يراداتإلادكر ـ (. 2012يس عبد.) ، أحمد خمأبك زعيتر
)رسالة ماجستير .المحمية لتغطية عجز المكازنة يراداتإلامدخؿ لتعزيز  –لمسمطة الفمسطينية 

  .غير منشكرة(. جامعة األزىر. غزة

بية لمدراسات عماف: المؤسسة العر 1ط. المحمية دارةإلانظرية ـ(. 1983) الشيخمى، عبد القادر.
 كالنشر.
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مف  –معكقات تطبيؽ الخطط االستراتيجية في بمديات قطاع غزة  ـ(.2013صباح، ريـ سييؿ.)
.) رسالة ماجستير غير منشكرة (. الجامعة االسالمية العميا كالتنفيذيف فييا دارةإلاكجية نظر 
 . غزة . 

 ئؿ لمنشر كالتكزيع.كا رعماف: دا 1. طةداريإلالمحاسبة اـ(. 2002ظاىر، أحمد حسف.)

مركز الميزاف  .الحكـ المحمي كالييئات المحمية في فمسطيفـ (. 2005العاطي، صالح عبد.) 
 فمسطيف. لحقكؽ االنساف.

عماف: دار المناىج لمنشر  1، ط اإلدارة الماليةـ(، 2007العامرم، محمد عمي ابراىيـ، ) 
 كالتكزيع.

االسكندرية:  1ط.  ؿ المحمي كالتنمية المحميةالتمكيـ (. 2001عبد الحميد، عبد المطمب.) 
 الدار الجامعية لمطباعة كالنشر كالتكزيع .

، د. ط أسس كمبادئ التخطيط كالجكدة ،ـ(2007عبد الكافي، إسماعيؿ عبد الفتاح، )
  االسكندرية: مركز االسكندرية لمكتاب.

مفيكمو  -حث العمميالب ـ(.2001عبيدات، ذكقاف كعدس، عبد الرحمف، كعبد الحؽ، كايد .)
 عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع. 1ط. كأدكاتو كأساليبو

دارةك تخطيط مالي سياسات تعبئة المكارد ـ(. 2004، كمسعكد، عمي.) عجاـ، ىيثـ المصارؼ  ا 
 عماف:  دار الكندم. 1ط.  العامة

الكبرل في  تحميؿ المكازنة التطكيرية لمييئات المحمية ـ(.2007العجيف، طارؽ يكسؼ .)  أبك
 .. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة االسالمية 2005-2001قطاع غزة في الفترة 

  .غزة 

لمنشر  ةالمسير  دارعماف:  5. طأصكؿ المكازنة العامةـ(.2013عصفكر ،محمد شاكر.)
 .كالتكزيع

: مكتبة عماف 1، ط مقدمة في اإلدارة المالية كالتحميؿ الماليـ(، 2009عقؿ، مفمح محمد، ) 
 المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع.

دكر المكازنات التخطيطية في قياس كزيادة  (. ـ2014عبد السالـ محمد ميدم.)  ,عمي، عيناء
جامعة )رسالة دكتكراه غير منشكرة(.  .اليمف -كفاءة األداء المالي في المنظمات الخيرية

 .السكداف العمـك كالتكنكلكجيا. الخرطـك 
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مجمة  .تحميؿ المكازنة االستثمارية لممجالس المحمية في األردف(. ـ1991مة .)العكاممة، نائ
 . 81 -39، (1) 20دراسات العمـك االنسانية، 

 ، د. ط عماف: دار الصفاء لمنشر كالتكزيع.أسس كمبادئ عامةـ(. 1999غنيـ، عثماف، )

 .كمية التجارة ة : د. ط القاىر . المكازنات التخطيطيةالفتاح، عبد، زكريا فريد. )د. ت(. 

دكر العالقات الدكلية لبمديات محافظات غزة الكبرل في ـ(. 2015الفرا، حاـز محمد نافع.) 
 غزة . ير منشكرة(. الجامعة االسالمية .. )رسالة ماجستير غحشد التمكيؿ لمشاريع البمديات

 ـ(2003الفرا، ماجد، كعاشكر، يكسؼ، ك أبك معمر، كفارس، كبحر، يكسؼ، كادم، رشدم.)
 فمسطيف. :غزة 1.ط المفاىيـ كالممارسات دارةإلا

المشاريع التطكيرية في بمديات  ىعم نفاؽإلاالعكامؿ المؤثرة في ـ(. 2013فريا، زياد أحمد. ) أبك
(. )رسالة ماجستير غير منشكرة( . الجامعة االسالمية . قطاع غزة )حالة عممية بيت الىيا

 غزة . 

كدكرىا في ترسيو القرارات  داريةإلاالمحاسبية ـ(. 2003الكريـ. ) الفضؿ، مؤيد ، كشعباف ،عبد
 عماف: دار زىراف لمنشر. 1ط. في المنشأة

  .عماف: دار الميسرة1. ط ةداريإلاالمحاسبة ـ(.  2002نكر ،عبد الناصر .)  ، كالفضؿ، مؤيد

كغير  فدارييإلالمقادة  ةداريإلاأساليب المحاسبة ـ(. 2003قممي، يحيي أحمد مصطفي.)
 ايتراؾ لمنشر كالتكزيع. القاىرة. 1ط التجارييف.

دارة المكازنات العامة بيف إـ(. 1997المكزم، سميماف أحمد، كمرار، فيصؿ، كالعكشة، كائؿ.) 
 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.1. طالنظرية كالتطبيؽ

مطابع د. ط عماف:  .داريةإلاالمحاسبة  (ـ2001) .المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف
  . الشمس

، زينات  تحميؿ سمكؾ  -داريةاإلالمحاسبة ـ(. 2012 محمد ، البابمي، ك محمد محمكد .)محـر
 -الرأسمالي ؽنفاإلاقرارات  -كالمكازنات التخطيطية  -التكمفة كتخطيط االنتاج كاألرباح 
 العالي. االسكندرية: دار التعميـد. ط . العكامؿ السمككية في اتخاذ القرارات

سكندرية: الدار اإل 1ط، ةداريإلاالمحاسبة ـ(. 1997).مرعي، عبد الحي، كمرعي، عطيو
 الجامعية. 



 

037 

 

. تقييـ اإلدارة المحمية بمنطقة عسير في المممكة العربية ـ(2015) .مسفر، بف أحمد الكادعي
 .Doctoral dissertation, UOFK)). 2005-2010السعكدية األمانة كالبمديات لمفترة 

دارة المحمية كتطبيقيا في اإلنظرية ـ (. 1995المعاني، أيمف عكدة ، أبك فارس، محمكد عكدة.) 
 عماف: مركز أحمد ياسيف.2ط. المممكة األردنية

فمسطيف: مكتبة آفاؽ مقابؿ الجامعة  4، طاإلدارة الماليةـ(، 2006معمر، فارس محمد، )  أبك
 اإلسالمية بغزة.

دكر المكازنات التخطيطية في لمرقابة عمى األداء المالي  .(ـ2010)الميدم، كليد السيد.
. جامعة السكداف لمعمـك  ) رسالة دكتكراه غير منشكرة(. لمؤسسات المجتمع المدني
 كالتكنكلكجيا. الخرطـك . 

. التحميؿ المالي -المالية االستثمار كالتمكيؿ دارةإلاـ(. 2000)اليادم، محمد سعيد عبد.
 مد لمنشر.عماف: دار الحا1ط

 عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع . 1ط. المحاسبة الحككميةـ(. 2002ىاللي، محمد جماؿ.) 

)أكراؽ غير لمبمديات.  التقارير المالية .دارة العامة لممكازناتإلاـ(. 2016، )يكزارة الحكـ المحم
 منشكرة(.غزة .

.  لمييئات المحمية الفمسطينيةـ  1997لسنة    1قانكف رقـ ـ( . 2016. )يكزارة الحكـ المحم  
 فمسطيف.

عضاء أ" دليؿ رؤساء البمديات ك نمائيإلامـ المتحدة برنامج األ (.ـ2006 .)يكزارة الحكـ المحم
 فمسطيف: دار النشر.. مجالس الييئات المحمية الفمسطينية

فمسطيف: .ت الدليؿ اإلرشادم إلعداد المكازنات التقديرية لمبمديا (.ـ2012 .)يكزارة الحكـ المحم
 دار النشر.

دكر ـ(. 2014الكشاح، محمكد عبد الفتاح ،كالكشاح، محمد أحمد عمقـ، سميماف محمكد. )
المكازنات البمدية في التخطيط كالرقابة كترشيد االنفاؽ العاـ في بمديات محافظة البمقاء) 

 .71-56،(1)41. ةداريإلامجمة العمـك  .(دراسة ميدانية
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 مالحقال
 



 

 

 مالحقال
 االستبانة في صورتيا النيائية :(1)رقم ممحق 

 غزةـــالجامعة االسالمية ب

 اــــعمادة الدراسات العمي

 تــــــــــــــجـــــــــارةالـــــكمية 

 قسم المحاسبة والتمويل

 /ةلـــــاضــــــالف........... /تخاأل

  وبركاتو,,,,,السالم عميكم ورحمتو اهلل

 تعبــــــئة استبـــــــــــانــــــة

ي فالموارد المالية  الستغاللدور الموازنات كأداة تخطيط يقـك الباحث بإعداد دراسة بعنكاف: "       
درجة الماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ  ىلمتطمبات الحصكؿ عم كذلؾ استكماالن  ",قطاع غزة بمديات

 بغزة، حيث يستخدـ االستبانة المرفقة لجمع البيانات الالزمة ليذا البحث. بالجامعة االسالمية 

ا مف الباحث بأىمية مكضكع الدراسة، كأثرىا في تطكير دكر المكازنات في بمديات الكطف، يمانن ا  ك     
، ا منو بدعمكـ لمبحث العممي، فإننا نأمؿ مف سيادتكـ التكـر باإلجابة عف عبارات ىذه االستبانةكيقينن 

تشير إلي درجة الموافقة الكبيرة جدًا  (10 (حيث أن (10 – 1باستخداـ المقياس المتدرج مف)كذلؾ 
أماـ االختيار المناسب، ككمنا أمؿ في إجابتكـ عف جميع فقرات االستبانة بدقة  وتقل بالتدريج
 نتائج صحيحة كصادقة. ىا لمكصكؿ إلكمكضكعية سعين 

ذ يتقدـ الباحث لكـ بكافر ا     لشكر كالتقدير عمي حسف تعاكنكـ، يؤكد لكـ بأف المعمكمات التي كا 
 سكؼ يحصؿ عمييا مف قبمكـ ستعامؿ بسرية تامة، كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

 م,ــــــــــــن تعاونكــــــم حســـــا لكاكرً ـــــــــــش

 احثـــــــــات البـــــــــــمع تحي

 



 

 

 العامة اتـــــــــــــمالمعمو  :األول القسم
 :الوٌبسبت اإلجببت حْل دائسة بْضع اآلتيت األسئلت على اإلجببت السجبء

 العمر: .1
 سنة 40أقؿ مف  ىإل 30ب. مف أقؿ مف سنة                                       30 ىإل 20مف . أ

 فما فكؽ 50مف د.   سنة                                       50أقؿ مف  ىإل 40ج.  مف 
 المؤىل العممي: .2
 ب. بكالكريكس    دبمـك                                                           . أ

                                                               ىماجستير فأعم. ج
 التخصص العممي: .3

 عماؿ أدارة إب.                   أ . محاسبة                                             
 د. اقتصاد كعمـك سياسية   ج. عمـك مالية كمصرفية                                               

 ................لق. أخر 
 المسمى الوظيفي: .4
 ب. رئيس قسـ    محاسب                                                          . أ
 د. مدير مالي         ة                                                   رئيس شعب . ج
 عضك مجمس بمدم. ق

 عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة: .5
 سنكات 10أقؿ  ىإل 5ب. مف     سنكات                                       5أقؿ مف  إلى 1مف . أ
 سنة فأكثر 15د.                       سنة                     15أقؿ مف  ىإل 10مف . ج
 .......... دورةفي البمديات: والتخطيط عداد الموازناتإعدد الدورات التدريبة التي التحقت بيا في مجال  .6
 المشاركة في اتخاذ القرارات: ىمد .7
 ب. غالبنا  دائمنا                                                               . أ
 د. نادرنا                                                                 نان أحيا. ج

 اق. ال اشارؾ نيائين 
 :  تصنيف البلدية . 9

                             B. ب                                                                         Aأ.  
 Dد.                                                                          Gج. 

  



 

 

  : القســــــم الثانــــــــي









                                       1   2   3   4    5    6    7   8   9   10 
دارة اإل دراؾكا   يكع للمد (α ≤ 0.05) لحصائية عند مستك إيكجد دكر ميـ ذك داللة  البعد األول:

 .قطاع غزة في بمدياتستغالؿ المكارد المالية الالمكازنات كأداة تخطيط  الستخداـالعميا 

درجة  العبارة الرقم
 الموافقة

  دارة العميا فيـ كاضح حكؿ مفيـك كأىمية التخطيط كالمكازنات كتعتبر نفسيا مسؤكلة عف ذلؾ.تمتمؾ اإل 1
  كالبشرية الالزمة لمتخطيط كالمكازنات. دارة العميا المكارد الماليةتكفر اإل 2
دارة العميا لتطكير قدرات العامميف كتحسينيا في مجاؿ التخطيط كالمكازنات مف خالؿ تسعي اإل 3

 المشاركة في لجاف التدريب كاالستعانة بالخبراء.
 

) رسـ  المالية يتـ رسميا بداية السنة كالمكازنات كالتقييـالتخطيط  ألعماؿيكجد استراتيجية كاضحة  4
 دارة العميا.المستقبؿ كالتنبؤ( مف قبؿ اإل

 

  الخطط كالمكازنات عند اتخاذ القرارات. ىدارة العميا عمتستند اإل 5
كز ا) مثؿ مر كالمكازنات بالتخطيط ىتعن كمراكز كمؤسسات البمديةدارة إيكجد تعاكف ما بيف  6

 .(التخطيط كاالستشارات المالية كالفنية 
 

ـ االحتياجات المحمية لمبمدية كفؽ ءدارة العميا تالط كالمكازنات المكضكعة مف قبؿ اإلالخط 7
 مكاردىا المتاحة.

 

  الخبرة. ميشترط في المسؤكليف عف التخطيط كالمكازنات أف يككنكا مف حممة الشيادات العميا كمف ذك  8
 ىمكازنات يساعد في حصكليا عمعداد كتطبيؽ نظاـ التخطيط كالإدارة البمدية العميا أف إتعتقد  9

 الدعـ مف الجيات الخارجية.
 

  إلى جكدة الخدمات.  مدارة العميا يؤدإف استخداـ التخطيط كالمكازنات مف قبؿ اإل 10
عف أىداؼ التخطيط كالمكازنات ا كتكزيعيا لمعامميف في البمدية يتـ كضع تعميمات كاضحة كشرحي 11

 لعميا.دارة الالسترشاد بيا مف قبؿ اإل
 

منية القادـ بسبب الظركؼ السياسية كاأل لمعاـ بالتخطيط كالمكازنات التنبؤ لإلدارة العميا يمكف 12
 .التي تشيدىا البالدكاالقتصادية 

 

تقميص  ىلإ ميؤد ممر الذفي مشاريع محددة األ مساعدتياف يتـ صرؼ أتشرط الجيات المانحة  13
 كالمكازنات. طيطفي مجاؿ التخ دارة العميااإلصالحيات 

 

  يكجد تكأمة كمشاركة بيف البمديات تساعد عمى أعماؿ التخطيط كالمكازنات. 14

 



 

 

الييكؿ  كتطبيؽ تكفر للمد (α ≤ 0.05) لحصائية عند مستك إدكر ميـ ذك داللة  يكجد: البعد الثاني
 .قطاع غزة بمدياتفي ستغالؿ المكارد المالية الكأداة تخطيط  مكازناتال الستخداـ التنظيمي المالئـ

درجة  العبارة الرقم
 الموافقة

  كحدة لمتخطيط كالمكازنات. ىالييكؿ التنظيمي لمبمدية عم ليحتك  1
  ـ الييكؿ التنظيمي لمبمدية.ءالتخطيط كالمكازنات تال 2
  مكقع كحدة التخطيط كالمكازنات يبمكر رؤية البمدية تجاه التخطيط. 3
المكازنات يسمح بانسياب العمؿ دكف تعارض بيف مراكز المسئكلية الييكؿ التنظيمي لمتخطيط ك  4

 المختمفة.
 

دخاؿ أية تعديالت ضركرية عند تنفيذ التخطيط إالييكؿ التنظيمي لمبمدية يسمح بالمركنة في  5
 كالمكازنات.

 

  طة المشتركة.التخطيط كالمكازنات تحقؽ عممية االتصاؿ بيف الدكائر كاألقساـ بكفاءة تامة لتنفيذ األنش 6

  يتـ ربط عممية كضع تقديرات المكازنات بالييكؿ التنظيمي لمبمدية كنظاميا المحاسبي القائـ. 7

دارية في الييكؿ التنظيمي لمبمدية مركزنا لمتخطيط كالمكازنات بحيث يتـ فيو تقدير إتعد كؿ كحدة  8
 يرادات أك التكاليؼ أك كمييما معا.اإل

 

  فعالية التخطيط كالمكازنات. لمد ىظيمية في البمدية عمتؤثر النكاحي التن 9
 

 

 

 

 

  



 

 

الخبرات  تكفر للمستك  (α ≤ 0.05) لحصائية عند مستك إ: يكجد دكر ميـ ذك داللة البعد الثالث
 .قطاع غزة في بمدياتستغالؿ المكارد المالية الالمكازنات كأداة تخطيط  ستخداـالالعممية كالعممية 

ة درج العبارة الرقم
 الموافقة

  خطط كأساليب نمطية. ىيرتكز نظاـ التخطيط كالمكازنات المطبؽ في البمدية عم 1
  عداد الخطط الجديدة.إيتـ االسترشاد بالتخطيط كالمكازنات لسنكات سابقة عند  2

البمدية لتحقيقيا كمعطيات الكاقع )الخطة  ىىداؼ التي تسعاأل ىيتـ كضع الخطة المالية بناءن عم 3
 ستراتيجية(.اال

 

  .حصائية مرتبطة مع المشاريع التي تنفذىا البمديةإيتكفر في البمدية قاعدة بيانات  4

ا ثابتن  سس مينية كاقتصادية ناجحة بحيث تحقؽ دخالن أ ىيتـ تخطيط الخدمات في البمدية عم 5
 .يرادات مناسبةا  ك 

 

  المكازنات كأداة لمتخطيط.تكفر الكفاءات العممية كالعممية يساعد في استخداـ أرقاـ  6

حصائية كأسمكب ا  أسس عممية ك  ىيتـ اعتماد التقديرات الكمية في التخطيط كالمكازنات عم 7
 االنحدار.

 

  يستعمؿ أسمكب التقدير الشخصي مع االستعانة بالجيات المختصة لتقدير أرقاـ الخطط. 8

  عداد التقديرات.إيرادات كالمصركفات في الخطط كالمكازنات يسيؿ تبكيب اإل 9

  .فترات خالؿ السنة ىيكجد برامج زمنية لتنفيذ الخطط السنكية مقسمة عم 10

يساعد التخطيط كالمكازنات في بمكرة أىداؼ المشاريع المختمفة كيأخذ بعيف االعتبار عدـ كجكد أم  11
 تناقض بينيما.

 

  ؿ المينية كالعممية.حسب األصك  ىتناقش الخطط كالمكازنات مع كزارة الحكـ المحم 12

  استخداـ األسمكب العممي في التقدير. ىعداد الخطط المكازنات عمإ ىيتـ تدريب القائميف عم 13

  األسمكب المتبع في البمدية إلعداد الخطط كالمكازنات مناسب في الكقت الحالي. 14

 

  



 

 

شراؾ المستكيات إ للمد (α ≤ 0.05) لحصائية عند مستك إ: يكجد دكر ميـ ذك داللة البعد الرابع
 .قطاع غزة في بمدياتستغالؿ المكارد المالية الالمكازنات كأداة تخطيط  عدادإعممية  فيدارية اإل

 درجة الموافقة العبارة الرقم
  عداد كتطبيؽ خطط البمدية.إيتـ التعاكف بشكؿ فعاؿ بيف أقساـ البمدية في  1
  مف الشفافية كالكفاءة. يعال لك مست ىيتـ تبادؿ المعمكمات بيف األقساـ عم 2
تحديد االحتياجات  ىالمشاركة في عممية التخطيط ألنيـ األقدر عم ىيحرص المكظفكف عم 3

 التخطيطية لألقساـ المختمفة في البمدية.
 

فكار تطكيرية جديدة تساعد في عممية التخطيط أتككف الفرصة سانحة لمعامميف إلبداء آرائيـ كتقديـ  4
 .كالمكازنات

 

  عداد الخطط كالمكازنات.إتسكد ركح الفريؽ بيف العاممييف عند  5
دارية لجاف ككرش كفرؽ عمؿ لمتخطيط كالمكازنات يشكؿ العاممكف في مختمؼ المستكيات اإل 6

 المشاركة الفعالة في ذلؾ. ىكيحرصكف عم
 

  ات المختمفة في البمدية.دار عداد الخطط كالمكازنات كتنفيذىا يزيد مف التنسيؽ كاالتصاؿ بيف اإلإ 7
  عداد كتنفيذ الخطط كالمكازنات.إدافعية لممشاركة في  ىيكجد في البمدية نظاـ لمحكافز جيد يعمؿ عم 8
تمؾ  ىدارية بتكاليؼ أنشطتيـ كتنمية االحساس لدييـ لمرقابة عميتـ تعريؼ كافة المستكيات اإل 9

 .التكاليؼ
 

خمؽ ركح المحبة كالرضا عف القرارات  ىفي البمدية يساعداف عمعداد كتطبيؽ الخطط كالمكازنات إ 10
 المختمفة.

 

  عداد كتنفيذ الخطط كالمكازنات.إالمشاركة في  لتشعر بالرضا عف مستك  11
 

 
  



 

 

 كتطبيؽ تكفر للمد (α ≤ 0.05) لحصائية عند مستك إ: يكجد دكر ميـ ذك داللة البعد الخامس
 في بمدياتستغالؿ المكارد المالية الالمكازنات كأداة تخطيط  دادعإعممية  نظاـ محاسبي سميـ لتسييؿ

 .قطاع غزة

 درجة الموافقة العبارة الرقم
  ـ كيفي بمتطمبات الخطط كالمكازنات.ءيكجد نظاـ مالي كمحاسبي يال 1
  داء.األ ليتضمف نظاـ التخطيط كالمكازنات معالجة المقترحات لتحسيف مستك  2
  ت النظاـ كأداة فعالة لتصحيح االنحرافات فكر حدكثيا.يتـ استخداـ مخرجا 3
  يتـ منح حكافز لألقساـ التي يككف فييا نتائج التخطيط مطابقة لألداء الفعمي. 4
  يكجد نظاـ محكسب لمتخطيط كالمكازنات مطبؽ في البمدية. 5
  النظاـ المحاسبي المطبؽ في البمدية. ىالمكازنات باالعتماد عم ىتبن 6
كؿ مف النظاـ المحاسبي كدليؿ الحسابات في البمدية كذلؾ  ةالمكضكع الخطط كالمكازنات ـءتال 7

 .الفعمية كالمخططة البياناتلتسييؿ عممية المقارنة بيف 
 

يكجد في البمدية نظاـ محاسبي فعاؿ يتـ بمكجبو تكزيع كاحتساب التكاليؼ بطريقة تكفؿ تغطية كافة  8
 .تكاليؼ التشغيؿ كالصيانة

 

عداد كتجييز التقارير المالية في المكاعيد المحددة ليا كذلؾ بسبب كجكد إيمكف لمنظاـ المحاسبي  9
 نظاـ معمكمات جيد فيو ككجكد مجمكعة مستنديو كاضحة.

 

  ككاقعية. ةيساعد النظاـ المحاسبي في تكفير معمكمات دقيق 10
  ات الالزمة ليا.عداد المشاريع كالمكازنإيساىـ النظاـ المحاسبي في  11

 

 ىل تعتقد أن ىناك أموًرا لم تقم االستبانة بتغطيتيا وتود االشارة إلييا؟ 
...........................................................................................................................

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

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

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

 احثــــــــــــــــمع تحيات الب

   ابراىيم خميل غراب                                                                      

  



 

 

 قائمة بأسماء المحكمين : (2)ممحق رقم 
 مكان العمل المسمى الوظيفي االسم م.
 الجامعة االسالمية ستاذ المحاسبةأ أ. د سالـ حمس 1
 الجامعة االسالمية أستاذ االحصاء أ. د سمير صافي 2
 الجامعة االسالمية أستاذ المحاسبة د حمدم زعرب. أ 3
 الجامعة االسالمية أستاذ المحاسبة د ماىر درغاـ. أ 4
 الجامعة االسالمية أستاذ االحصاء د. نافذ بركات 5
 بمدية جباليا داريةمدير عاـ نظـ المعمكمات كالشؤكف اإل د. ماىر غنيـ 6
 الجامعة االسالمية أستاذ االقتصاد د محمد مقداد. أ 7
 بمدية رفح مدير الدائرة المالية   أ. محمكد زعرب 8

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 قائمة بأسماء المقابالت: (3)ممحق رقم 
 مكان العمل المسمى الوظيفي االسم م.
 بمدية البريج مدير الدائرة المالية د منصكرأحم. أ 1
 بمدية بيت حانكف رئيس القسـ المالي أيمف الزعانيف. أ 2
 بمدية النصيرات مدير عاـ باسـ أبك دالؿ. أ 3
 بمدية الفخارم رئيس قسـ المالية شاكر العمكر أ. 4
 بمدية بيت الىيا داريةمدير الدائرة المالية كاإل بكر عمر. أ 5
 بمدية الزىراء ئيس القسـ المالير  جماؿ مشتيى. أ 6
 بمدية دير البمح مدير الدائرة المالية خكلة طينة. أ 7
 بمدية بنى سييال مدير الدائرة المالية رائد أبك ريدة. أ 8
 بمدية المغازم البمدية مدير عاـ عمر المغارم. أ 9
 بمدية أـ النصر رئيس القسـ المالي عائد رجب. أ 10
 بمدية المغراقة ديةمدير البم أ.عبد اهلل مشمش 11
 بمدية خانيكنس مدير الدائرة المالية فريد سميـ . أ 12
 بمدية النصيرات مدير الدائرة المالية فتحي حميدة. أ 13
 بمدية الزكايدة رئيس القسـ المالي فارس حمحكؿ. أ 14
 بمدية المغازم مدير الدائرة المالية مكسى أبك معميؽ. أ 15
 بمدية جباليا داريةعمكمات كالشؤكف اإلمدير عاـ نظـ الم د.  ماىر غنيـ 16
 بمدية رفح مدير الدائرة المالية كالمكازنات محمكد زعرب . أ 17
 بمدية القرارة مدير الدائرة المالية محمد شبير. أ 18
 بمدية النصر محاسب كجيو عرادة. أ 19

 

 
 
  




