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 ممخص الدراسة
دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

والمساءلة في المنظمات األىمية بقطاع غزة، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة واختبار فرضياتيا اعتمدت 
الدراسة عمي البيانات األولية والثانوية، حيث تـ تصميـ استبانة الستطالع رأي أفراد العينة وتـ 

، وقد استبانة 78منظمة أىمية وتـ استرداد عدد  1055 استبانة عمي مجتمع عدده 105توزيع عدد 
 اعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي التحميمي وتحميؿ متغيرات الدراسة واختبار فرضياتيا.

يوجد تأثير إيجابي لإلفصاح المحاسبي عمى وقد خرجت الدراسة بعدة النتائج مف أىميا 
المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة، ويعد اإلفصاح دعـ أنظمة الرقابة المالية والمساءلة في 

المحاسبي عف المعمومات المالية التي تعكسيا السياسات المالية الداخمية األكثر تأثيرًا ودعمًا لنظاـ 
الرقابة المالية والمساءلة يمييا اإلفصاح عف المعمومات المالية في كؿ مف قائمة المركز المالي ومف 

 دات والمصروفات وأخيرًا قائمة التدفقات النقدية.ثـ قائمة اإليرا

اإلفصاح عف جميع بنود قائمة زيادة ضرورة االلتزاـ ب :توصيات الدراسةوكاف مف أىـ 
زيادة اإلفصاح عف تفاصيؿ واضحة لمبيانات العمؿ عمى وضرورة  ،األىمية اتالمركز المالي لممنظم

وضرورة وضع سياسات مالية داخمية موحدة وواضحة  ،بنود قائمة اإليرادات والمصروفاتالمالية ل
 تتطرؽ إلى أىمية وفوائد اإلفصاح المحاسبي في المنظمات األىمية المنظماتوممزمة لجميع 
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Abstract 
The study aimed to identify the role of accounting disclosure in supporting the 

control and accountability systems in community-based organizations in the Gaza Strip. 

To achieve the study objectives and to test the hypotheses, the study depended on both 

primary and secondary data as a questionnaire was designed to survey the sample’s 

opinions. One hundred and five questionnaires, of which (78) questionnaires were 

returned, were distributed to a population whose number was (1055) NGOs. The study 

adopted the analytical-descriptive approach through which the study variables were 

analyzed and the hypotheses were tested. 

The study concluded with several findings, the most important of which was that 

accounting disclosure had positive influence on supporting the financial control and 

accountability systems in NGOs working in the Gaza Strip. Accounting disclosure of 

financial statements reflected from internal financial policies was the most influential 

and supportive one regarding the financial control and accountability systems followed 

by accounting disclosure of financial statements from financial position statement, 

revenues and expenses statement, and cash flows statement respectively. 

        The most important recommendations of the study were as follows: There is a need 

for NGOs’ commitment to increasing disclosure of all the items of their financial 

position. NGOs should do their best to increase disclosure of clear details of the 

financial data of the items of income and expense statement. There is a need for 

developing a unified, clear and binding internal financial policies that address the 

importance and benefits of accounting disclosure in all NGOs. 
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 داءـــــــــــــــــــــــاإلى
بعد الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى مف بعثو رحمة وىدى لمعالميف، أىدي ثمرة عممي 

 لى: إىذا 

 إلى مف كد وعانى وبذؿ الغالي وأعطى الكثير .... والدي العزيز.

 بإخالص وصمت .... والدتي العزيزة. تسطيعوإلى مف قدمت كؿ ما 

 زوجتي الغالية.إلى مف وقفت بجانبي مشجعًا وداعمًا .... 

 .ابنائي أحمد وكريـ....   يأزىار بستانو  حياتي أمؿ إلى

 إلى إخوتي جميعًا، سندى ومصدر اعتزازي.

 إلى جميع  أساتذتي وأقاربي وأصدقائي وزمالئي.

 إلى جامعتي الموقرة )الجامعة االسالمية( التي احتصتني في مرحمة البكالوريوس والماجستير.

إلى كؿ مف أضاء الطريؽ بعممو لغيره، وىدى بالجواب الصحيح حيرة سائميو، وأظير بسماحتو 
 تواضع العمماء، وبرحابتو سماحة العارفيف.  
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 وتقديرٌ شكٌر 
وأخيرًا هلل سبحانو وتعالى عمى عظيـ نعمو التي ال تعد وال تحصى وعمى  والً أالحمد والشكر      

ال يرد وعمى أف ىدانا وجعمنا مسمميف، ولو الحمد والشكر عمى أف وفقني إلنجاز  ىفضمو وكرمو الذ
ىذه الرسالة، والسالـ عمى نبينا الكريـ محمد بف عبد اهلل الطاىر األميف وعمى أؿ بيتو وصحابتو 

 أجمعيف ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف.

. ماىر موسى درغاـ األستاذ الدكتور:/ يـ االمتناف إلى أستاذيوعظ الشكر بجزيؿكما أتقدـ       
ؿ جيدًا عظيمًا ووقتًا بذ ىالذو والذى تشرفت بإشرافو عمى دراستي حفظو اهلل رئيس قسـ المحاسبة 

 ثمينًا ونصحًا سديدًا لمتابعتي واالشراؼ عمى ىذه الرسالة.

 مناقشًا داخميًا، .زعرب شحدة حمدي /األستاذ الدكتوروالشكر الجزيؿ إلى لجنة المناقشة       
لتفضميما مناقشًا خارجيًا،  مدير فرع رفح في جامعة القدس المفتوحة محمد جودة. رأفت /والدكتور

 فميـ كؿ التقدير واالحتراـ.ياىا بتعديالتيما ونصحيما، ثر والذيف أبقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة، 

 ،دارةا  و إلى الجامعة االسالمية التي أعتز أف أكوف أحد طمبتيا مف أساتذة   وأتقدـ بالشكر     
إلى العامميف  ؿخص بالذكر مكتبتيا العريقة والعامميف فييا، كما ال يفوتني أف أتقدـ بالشكر الجزيأو 

عمى تعاونيـ ، و في تسييؿ الحصوؿ عمى كافة المعمومات الخاصة بالدراسة األىمية نظماتالمفي 
 تعبئة االستبانة وفى اإلرشادات والنصائح التي أمدوني بيا.معي في 

خراج ىذه الرسالة، ومد لنا يد إوفى النياية يسرني أف اتقدـ بالشكر إلى كؿ مف ساىـ في      
 العوف والمساعدة.

 أف ينفع بو سائر المسمميف، آميف.و ف ينفعني بما عممني، أأساؿ اهلل 
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة  1.1

مف المفاىيـ الراسخة في الفكر المحاسبي باعتباره أداة  يعتبر اإلفصاح المحاسبي 
في اتصاؿ بيف الوحدة االقتصادية والعالـ الخارجي حيث إف اإلفصاح المحاسبي لو دور فعاؿ 

لشعب الفمسطيني أدى إلى زيادة ظؿ الحروب المستمرة عمى ادعـ الرقابة والشفافية، وفي 
وىذا يدؿ  تقديـ الدعـ المعنوي والمادي ألبناء شعبنا،في المنظمات األىمية التي تقوـ ب ىتماـاال

ىمية اإلفصاح في مجاؿ أىمية المنظمات األىمية في قطاع غزة وينتج مف ىذه األ عمى
المحاسبة لممنظمات األىمية، وفى الواقع ىذا االىتماـ لـ يأت مف فراغ، حيث إف العديد مف 

قراراتيا عمى ما تنشره المنظمات األىمية مف  الجيات الخارجية والمموليف تعتمد وبشكؿ كبير في
معمومات، حيث ال تممؾ بعض مف ىذه الفئات سمطة الحصوؿ عمى المعمومات التي تحتاجيا 

 مباشرة مف إدارة المنظمات.

أف مياـ ديواف المحاسبة ىو مراقبة األمواؿ المحصمة لمدولة والمؤسسات العامة والتأكد 
ومف ثـ  جراءات اإلدارية والقرارات الخاضعة لديواف الرقابةمف سالمة إنفاقيا مف خالؿ اإل

الحفاظ عمى األمواؿ العامة وحسف إدارتيا، ويجب أف تمارس جميع ىذه اإلجراءات والواجبات 
مف قبؿ أجيزة عميا لمرقابة المالية والمحاسبية تمتمؾ استقالاًل كافيًا يؤىميا لممارسة دورىا الرقابي 

لمسمطة التنفيذية وتقدـ تقاريرىا بنتائج رقابتيا إلى السمطات العميا  عمى التصرفات المالية
والتشريعية في الدولة، بيدؼ الحصوؿ عمى نظاـ رقابة ومتابعة قوي وسميـ والمساءلة 

عف نتائج إدارة الحكومة لمماؿ العاـ، وبذلؾ تتأكد الحاجة إلى نظـ محاسبية توفر  الموضوعية
 (.326ص ،ـ2013شبيؿ، المومني، ال) بدورىا الرقابي المعمومات المناسبة لقياميا

 اصة في الظروؼ واألزمات العصيبة، وذلؾخإف الرقابة ضرورية في كؿ زماف ومكاف و 
 دو عمى الصمو تر دمف ق دزيتمؾ الظروؼ بحيث تجاوز تمع مف تمكيف المجتفي  الفاعؿورىا لد

 اريخ وذلؾتمر ال ىالرقابة المالية عميمة دمارست الحضارات الق قديات، ولدحتمؾ التفي مواجية 
 ىدبم تـيتية دقميتطورت ىذه الممارسة مف رقابة تة، ومع الزمف ددعتبصور وأشكاؿ وأساليب م

 رقابة ـضتطاء، إلى رقابة شاممة خمف األ دؼ الحدالنافذة بي تقاليدوالقوانيف والااللتزاـ بالنظـ 
ي تمرات االولية التمف المؤ  ديدير ورافقو العطور بشكؿ كبتىذا ال دادالكفاءة والفاعمية، واز 
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، مف حيث ـبالماؿ العا واالىتماـولية لمعناية دو  إقميميةعنيا إنشاء جمعيات ومنظمات  ضخمت
 (.2ص ،ـ2015والنفقات وآلية الصرؼ )النعيزي،  تادااإلير 

المعموماتية ألصحاب  ة االحتياجاتكما يسعى اإلفصاح المحاسبي المعاصر لتمبي
االقتصادية والمستفيديف كافة مف القوائـ المالية، اذ تسعى المحاسبة عف المسؤولية  الوحدة

المعموماتية لمفئات الداخمية والخارجية كافة كالعامميف، الحكومة،  حتياجاتااللتوفير  جتماعيةاال
 (.152ص ،ـ2006المموليف، الباحثيف، والمجتمع بشكؿ عاـ )أرديني، 

فيحؽ لمجيات الخارجية القياـ بأقفاؿ المنظمات األىمية في حاؿ أنيا لـ تقـ بتقديـ 
 .األىمية األخرى بيذا المياـ عيؽ مف قياـ المنظماتيالمساعدات والدعـ لممجتمع ألف وجودىا 

التزاـ المنظمات األىمية بالشفافية واإلفصاح مف أىـ الموضوعات الدائرة في الوقت  ولذلؾ يعتبر
)قانوف الجمعيات،  شار السريع لتكنولوجيا المعموماتالي، واالىتماـ بو ناتج عف االنتالح

 (.59ص ،ـ2000

يعتبر قطاع العمؿ األىمي الفمسطيني مف أىـ القطاعات االقتصادية التي ليا دور 
البطالة بيف األيدي العاممة  رئيس في دعـ االقتصاد الوطني، والحد مف االرتفاع الكبير في

طينية. وقد برزت أىمية ىذا القطاع بشكؿ خاص أياـ االحتالؿ حيث لـ تكف سمطة الفمس
االحتالؿ ميتمة بأي مف الجوانب الميمة لممجتمع الفمسطيني حيث استطاع القطاع األىمي أف 

 .(6ص ،ـ2007 يقوـ بدور رائد في المحافظة عمى البنية األساسية لممجتمع )دية،
 مشكمة الدراسة 1.2

في التعامؿ مع  الشفافية والمساءلةب محمية الممُولةالالدولية و  نظماتالمبدأت تيتـ بعض 
المحاسبي عف البيانات المالية  اإلفصاحاألىمية األمر الذي أدى إلى المجوء إلى المنظمات 

 مشكمة إفلممنظمات التي مف شأنيا أف تعزز المساءلة والرقابة داخؿ ىذه المنظمات حيث 
 :التالي الرئيس السؤاؿ حوؿمحورتو تـ  البحث

المنظمات  في والمساءلةالمالية  الرقابة أنظمة دعم في المحاسبي اإلفصاح دور زيادة ما
 ؟األىمية بقطاع غزة

 التالية: األسئمة تتفرع لممشكمة الرئيس السؤاؿ ىذا ومف
 دعـعمى  الماليالمركز  قائمة ضمف المالية لممعمومات المحاسبي اإلفصاح زيادة دورما  .1

 ؟قطاع غزةبالمنظمات األىمية  في والمساءلة المالية الرقابة ةنظمأ
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اإليرادات والمصروفات قائمة  ضمف المالية لممعمومات المحاسبي اإلفصاح زيادةدور ما  .2
 ؟قطاع غزةبالمنظمات األىمية  في والمساءلة الرقابة ةنظمأ دعـعمى 

عمى  التدفقات النقدية قائمة ضمف المالية لممعمومات المحاسبي اإلفصاح درجة زيادة دورما  .3
 ؟قطاع غزةبالمنظمات األىمية  في والمساءلة الرقابة ةنظمأ دعـ

 اليةالم تعكسيا السياسات التي المالية لممعمومات المحاسبي اإلفصاح درجة زيادة دورما  .4
 ؟قطاع غزةبالمنظمات األىمية  في والمساءلةالرقابة  ةنظمأ دعـعمى  الداخمية المعموؿ بيا

  أىداف الدراسة 1.3

 وفي ضوء المشكمة يمكف تحديد األىداؼ بالتالي:
دور اإلفصاح المحاسبي عف قائمة المركز المالي وأثره في دعـ أنظمة الرقابة التعرؼ عمى  .1

 قطاع غزة.بمنظمات األىمية والمساءلة في ال
إليرادات والمصروفات وأثره في دعـ أنظمة دور اإلفصاح المحاسبي عف قائمة االتعرؼ عمى  .2

 قطاع غزة.بمنظمات األىمية الرقابة والمساءلة في ال
دور اإلفصاح المحاسبي عف قائمة التدفقات النقدية وأثره في دعـ أنظمة الرقابة التعرؼ عمى  .3

 قطاع غزة.بمنظمات األىمية والمساءلة في ال
الرقابة  نظاـ دعـ في وأثرىا المالئمةالداخمية الية الم السياسات اختيار أبعاد عمى التعرؼ  .4

 .بقطاع غزة والمسألة في المنظمات األىمية

 أىمية الدراسة 1.4

   تطوير عمؿ المؤسسات ماـ الباحثيف لمقياـ بأبحاث لأىو فتح المجاؿ  ىمية النظرية:األ
 مف المجتمع والدولة. اً سألنيا تشكؿ جزءًا رئي ىمية نظراً األ

تفرض دور اإلفصاح والشفافية في البيانات والتقارير المالية التي  التطبيقية:ىمية األ
األىمية تبني معايير محاسبية ورقابية تعمؿ عمى تحسيف أدائيا وزيادة ثقة دارة المنظمات إعمى 

المجتمع والمموليف في المنظمات، األمر الذي يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة في ىذه 
الداخمية فييا ويعمؿ عمى إظيار البيانات المالية بشكؿ  عزز نظاـ الرقابة، مما يالمنظمات

والمعامالت المالية التي وقعت بالمنشأة، وبالتالي زيادة  قتصاديةااليعكس حقيقة األوضاع 
نحو زيادة الشفافية في البيانات المالية المنشورة، يؤدي إلى  عزيز الدولة والمموليف والمجتمعت

    ي تمؾ المنظمات.زيادة الثقة ف
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 نموذج ومتغيرات الدراسة 1.5

 المتغير التابع   المتغيرات المستقمة

   المركز المالي قائمة في اإلفصاحدرجة 
الرقابة  مةظأندعـ 
في  المساءلةو المالية 

 ىمية المنظمات األ

   اإليرادات والمصروفاتفي قائمة  اإلفصاحدرجة 

   في قائمة التدفقات النقدية اإلفصاحدرجة 

   ة الداخميةاليفي السياسات الم اإلفصاحدرجة 

 (: نموذج ومتغيرات الدراسة1.1شكل )

 فرضيات الدراسة 1.6

 المالي المركز قائمة في المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة زيادة : األولي الفرضية
 .في المنظمات األىمية بقطاع غزة والمساءلة الرقابة نظاـ عمى يجابياً إيؤثر 

اإليرادات  قائمة في المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة زيادة: ةالثاني الفرضية
 .في المنظمات األىمية بقطاع غزة والمساءلة الرقابة نظاـ عمى يجابياً إيؤثر  والمصروفات

 قائمة التدفقات النقدية في ليةالما لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة زيادة ة:الثالث الفرضية
 قطاع غزة.ب في المنظمات األىمية والمساءلة الرقابة يؤثر إيجابيًا عمى نظاـ

 السياسات تعكسيا التي المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة زيادة :الرابعة الفرضية
  قطاع غزة.ب في المنظمات األىمية والمساءلة الرقابة يؤثر إيجابيًا عمى نظاـ الداخمية اليةالم

بيف متوسط ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  الفرضية الخامسة:
استجابات المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في 

، التخصص، المؤىؿ العمميالعمر، األىمية بقطاع غزة تعزى لممتغيرات الشخصية ) لمنظماتا
 .المستوى الوظيفي، سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية في مجاؿ العمؿ الحالي(

 ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

بيف متوسط استجابات ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1
 لمنظماتاالمبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في 

 العمر.األىمية بقطاع غزة تعزى إلى 
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بيف متوسط استجابات ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
 لمنظماتاوالمساءلة في  المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة

 .المؤىؿ العممياألىمية بقطاع غزة تعزى إلى 

بيف متوسط استجابات ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3
 لمنظماتاالمبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في 

 األىمية بقطاع غزة تعزى إلى التخصص.

بيف متوسط استجابات ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
 لمنظماتاالمبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في 

 األىمية بقطاع غزة تعزى إلى المستوى الوظيفي.
بيف متوسط استجابات ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5

 لمنظماتاالمبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في 
 األىمية بقطاع غزة تعزى إلى سنوات الخبرة.

بيف متوسط استجابات ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6
 لمنظماتاالرقابة والمساءلة في المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة 

 األىمية بقطاع غزة تعزى إلى عدد الدورات التدريبية في مجاؿ العمؿ الحالي.
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  الدراسات السابقة 1.7

 أواًل: الدراسات العربية 

اإلفصاح المحاسبي في ترشيد قرار االستثمار دور " (, بعنوان:م2015)النصراوي, دراسة  .1
 ".في سوق العراق لألوراق المالية

تسميط الضوء عمى دور اإلفصاح المحاسبي في عمؿ الشركات  ىدفت ىذه الدراسة إلى
مؤسسات الدولية والقطاع مالمدرجة في سوؽ األوراؽ المالية والتي تقدـ العديد مف الخدمات ل

الخاص مف أجؿ ترشيد متخذي القرارات لقراراتيـ باإلضافة إلى مساىمتو وبشكؿ كبير في 
دور اإلفصاح المحاسبي في بياف إلى  كما ىػدفتاالستقرار المالي ومواجية األزمات المالية، 

لمنيج الوصفي تـ استخداـ اتنشيط عمؿ اسواؽ األوراؽ المالية وترشيد قرارات االستثمار، 
االستبانة في جمع البيانات مف  التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، والذي استند عمى اسػتخداـ أداة

وقد  .استبانة 40مبحوثًا وتـ استرداد  58مصادرىا األولية، حيث تـ توزيػع االستبانات عمػى 
األخرى المدرجة في سوؽ إمكانية مقارنة أداء الشركة مع الشركات  إلىتبيف مف نتائج البحث 

ولـ يكف ىناؾ نقص أو ضعؼ في قواعد ,العراؽ لألوراؽ المالية مف حالؿ المعمومات المعمنة
وقدـ . ابيذه القواعد والتياوف في تطبيقيالشفافية واإلفصاح بقدر ما ىناؾ ضعؼ في االلتزاـ 

الحفاظ عمى  ضرورة تعزيز دور الجيات الرقابية في الباحث مجموعة مف التوصيات منيا
استقرار سوؽ األوراؽ المالية ومنع الممارسات الخاطئة والتأكيد عمى اإلفصاح والشفافية وكذلؾ 

 مراعاة المينية والموضوعية في نشر المعمومات مف دوف أي مبالغات.

اإلفصاح المحاسبي  في ضوء المعايير المحاسبية (, بعنوان: "م2015, الجعبريدراسة ) .2
 "ميدانيو عمى الشركة السعودية لمصناعات األساسية )سابك(الدولية  دراسة 

البحث إلى تسميط الضوء عمى مفيوـ وأسس ومقومات اإلفصاح عف المعمومات  ىدؼ
المحاسبية في ظؿ معايير المحاسبة الدولية ثـ استعراض مدى التزاـ الشركات المساىمة 

د والعناصر التي يتوجب أف تفصح عنيا السعودية باإلفصاح عف القوائـ المالية اإللزامية والبنو 
ىذه القوائـ وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي األوؿ وكذلؾ تحديد المعمومات التي يتـ اإلفصاح عنيا 
في تقارير الشركات المدرجة في السوؽ المالي السعودي مف خالؿ استعراض لقوائـ إحدى ىذه 

سبيؿ تحقيؽ أىداؼ البحث تمت دراسة وفي  وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي الشركات.
السعودية لمصناعات األساسية )سابؾ( وىي مف كبرى الشركات المدرجة  ةالقوائـ المالية لمشرك

البحث إلى أف الشركات المدرجة في السوؽ المالي  ىفي سوؽ الماؿ السعودي. وقد انتي



 

02 

 

ؿ وكذلؾ عدـ كفاية السعودي غير ممتزمة باإلفصاح طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي األو 
المعمومات التي يتـ اإلفصاح عنيا في التقارير المالية ليذه الشركات لتمبية احتياجات 

 المستفيديف.
تقييم مدى تطبيق المنظمات غير الحكومية في قطاع (, بعنوان: "م2013دراسة )دلول,  .3

 .التمويل"غزة لممتطمبات المالية لمجيات المانحة الدولية وتأثيره عمى استمرارية 

 الدولية المانحة بالمنظمات الخاصة المالية المتطمبات تحديد إلى الدراسة ىذه تيدؼ
 غير المنظمات تطبيؽ ومدى المحمية، الحكومية غير المنظمات مف والمطموبة المختمفة
 التمويؿ عمى ذلؾ وتأثير المانحة لمجيات المالية لممتطمبات غزة قطاع المحمية في الحكومية

 عمى الدراسة ىذه طبقت وقد التحميمي، الوصفي المنيج عمى الدراسة اعتمدت وقد واستمراريتو.
( 67عددىا ) يبمغ والتي الدولية المانحة الجيات مف الدراسة مجتمع مف عشوائية عينة

 منظمة جية (39) منيا (98) العينة حجـ بمغ ،401)المحمية ) غير الحكومية والمنظمات
 لدارسة أراء أفراد استبانة استخداـ تـ وقد محمية، حكومية غير ( منظمة59(و دولية مانحة
 ومف. اإلحصائي ألغراض التحميؿ اإلحصائية الرـز وبرنامج ،متغيرات الدراسة قياس، و العينة
 المحمية والمنظمات الحكومية غير المنظمات اتفاؽ الدراسة ىي إلييا توصمت التي النتائج أىـ

 قدو  التمويؿ واستمراريتو، عمى الحصوؿ في المؤثرة العناصر حوؿ الرأي في الدولية المانحة
 داخؿ والسياسات التنظيمية الداخمي المحاسبي النظاـ عوامؿ وتأثير أىمية الدراسة عينة أكدت

عداد المحمية الحكومية غير المنظمات  مؤثر الجيات المانحة متطمبات وفؽ المالية التقارير وا 
أف تقوـ المنظمات غير الحكومية  ومف أىـ التوصيات واستمراريتو. التمويؿ عمى الحصوؿ في

وأف تقوـ المنظمات غير الحكومية  ،العاممة في قطاع غزة بإعداد خطة مالية لمتمويؿ المقترح
العاممة في قطاع غزة بالعمؿ عمى توفير تنوع في مصادر التمويؿ مف حيث الفترة الزمنية بيف 

تمويؿ قصير األجؿ بما يساعد عمى تحقيؽ استمرارية أكبر داخؿ تمويؿ طويؿ األجؿ و 
المنظمة، وتفعيؿ معايير المحاسبة الدولية داخؿ المنظمات غير الحكومية يضمف ليا توفير 
 .سياسات لتقييـ األداء بما يزيد مف قدرة المنظمة في الحصوؿ عمى التمويؿ ويضمف استمراريتو

أثر المعمومات غير المالية والمرحمة العمرية لممنشأة "(, بعنوان: م2013دراسة )الطويل,  .4
 ".في تدعيم قرار المدقق عند تقييم القدرة عمى االستمرارية

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر المعمومات غير المالية والمرحمة العمرية 
عند تقييـ القدرة عمى االستمرارية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة  المدقؽلممنشأة في تدعيـ قرار 
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واختبار فرضياتيا، تـ االعتماد عمى البيانات الثانوية والدراسات السابقة التي شكمت اإلطار 
النظري لمدراسة، أما اإلطار العممي اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدـ اسموب 

تتناسب مع موضوع الدراسة وفرضياتيا، وقد تـ توزيع  الحصر الشامؿ فقد صممت استبانة
وكاف مف أىـ نتائج  .مكتب تدقيؽ15) ( استبانة عمى مجتمع الدراسة الذي يتمثؿ في )50)

الدراسة: يأخذ المدقؽ العوامؿ غير المالية بعيف االعتبار عند تقييـ قدرة المنشأة عمى 
العوامؿ، وجود قصور مف قبؿ المدقؽ في االستمرارية مع وجود تفاوت في اعتماده عمى تمؾ 

فحص مستوى التغير في اإلنتاجية ومستوى جودة المنتجات عند التقييـ، ال يأخذ المدقؽ بعيف 
االعتبار وبشكؿ كاؼ األىمية النسبية لممعمومات غير المالية عندما تصبح المنشأة في مراحؿ 

مف أىميا ضرورة العمؿ عمى عدة توصيات  إلىخمصت الدراسة  حياتيا. دورةمتقدمة مف 
فحص مستوى التغير في اإلنتاجية ومتابعة مستوى جودة المنتجات مف قبؿ المدقؽ عند تقييـ 

االستمرارية، إلى جانب ضرورة مراعاة مدى التزاـ المنشأة باالتفاقيات،  قدرة المنشأة عمى
ية لممعمومات غير وضرورة عقد دورات تدريبية لممدققيف حوؿ مفاىيـ العمؿ باألىمية النسب

 .المالية

(, بعنوان: "أثر نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة م2013شبيل والمومني, الدراسة ) .5
 ردني في تعزيز المساءلة والشفافية".عمى ميام مدققي ديوان المحاسبة األ 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة 
مياـ مدققي ديواف المحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية. ولتحقيؽ  عمىفي مؤسسات الدولة 

صممت استبانة ووزعت عمى عينة و  تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، الدراسة أىداؼ
( استبانة لغايات 162( مف مدققي ديواف المحاسبة، وقد اعتمد منيا )208عشوائية مكونة مف )

 ( لتحميؿ البيانات واختبارT-Test) التحميؿ، واستخدمت األساليب االحصائية الوصفية واختبار
الفرضيات. خمصت الدراسة إلى وجود تأثير لنظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة 
في مؤسسات الدولة عمى مياـ ديواف المحاسبة، وفي تعزيز المساءلة والشفافية فييا. وانتيت 

ضرورة تعزيز استخداـ نظـ المعمومات المحاسبية  أبرزىاالدراسة إلى مجموعة مف التوصيات 
المستخدمة في مؤسسات الدولة، وتعزيز مياـ ديواف المحاسبة لما ليا مف دور في  المحوسبة

 المساءلة والشفافية، واالىتماـ بتعزيز مكاتب المراقبات الميدانية ببعض حممة الشيادات المينية.

 



 

02 

 

"واقع متطمبات الشفافية اإلدارية لدى منظمات  (, بعنوان:م2013دراسة )الحسنات,  .6
 .المجتمع المدني ودور الجيات ذات العالقة في تعزيزىا"

 المجتمع منظمات في والمساءلة الشفافية تطبيؽ مدى عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 العاممة الجمعيات عمى الدراسة وتمت مضامينيا. وترسيخ المفاىيـ تمؾ تعزيز المدني، وكيفية

 التحميمي، الوصفي المنيج استخدمت وقد2012 و2011 بيف الممتدة الفترة في غزة قطاع ففي
توزيع  وتـ العشوائية، العينة طريقة باستخداـ حيث قامت لمبحث، الرئيسية األداة االستبانة وكانت

 استرداد بنسبة استبانة،61) عمى ) الحصوؿ تـ الدراسة وقد مجتمع عمى استبانة65) )
 داللة ذات عالقة وجود تبيف :أىميا كاف النتائج مف عدد الدراسة وقد لخصت%. 92.3

 المساءلة، ثقافة مستوى نمط االتصاؿ، المعمومات، نظـ بيف 0.05 داللة مستوى عند إحصائية
 المدني المجتمع منظمات في وواقع الشفافية جية، مف وتطبيقيا والموائح اإلجراءات المشاركة،

وكانت أىـ التوصيات انو يجب عمى منظمات المجتمع المدني توفير  .أخرى جية مف
المعمومات المطموبة لموظفييا في الوقت المناسب، وتكوف ممبية لمتطمبات العمؿ، وضرورة عدـ 

تكرار أو تحريؼ في المعمومات التي يحصؿ عمييا الموظؼ، ويجب عمى منظمات  وجود
 .نية تداولياالمجتمع المدني ضماف حرية المعمومات وعال

أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاممة عمى أداء المؤسسات (, بعنوان: "م2009دراسة )بدر,  .7
 ".االجنبية العاممة في قطاع غزة األىمية

 المؤسسات أداء عمى الشاممة الجودة مبادئ تطبيؽ أثر دراسة إلى األطروحة ىذه ىدفت
 التعرؼ إلى الرسالة ىذه ىتسع كذلؾ غزة، قطاع في العاممة األجنبية األىمية في المنظمات

 مقاييس عمى والتعرؼ األجنبية، األىمية المؤسسات في الشاممة الجودة مبادئ تطبيؽ عمى واقع
 إلى تيدؼ استبانة تصميـ تـ الدراسة ىذه أىداؼ ولتحقيؽ .المؤسسات ىذه تتبعو األداء الذي

 مجتمع يتكوف بحيث الفرضيات، راختبا أجؿ مشكمة الدراسة مف لمتغيرات الدراسة الميدانية
 المؤسسات في قسـ( رئيس المدير، نائب المؤسسة، مدير (العميا اإلدارة في العامميف الدراسة مف
حيث تـ استخداـ  غزة، قطاع في تعمؿ التي األىمية( األجنبية (الحكومية غير والمنظمات

 (72) وتـ استرداد الدراسة، عينة عمى استبانة(80)  عدد توزيع تـالمنيج الوصفي التحميمي و 
 اىتماـ ىناؾ %(. ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف90نسبتو ) ما أي استبانة
 جميور عمى بالتركيز غزة قطاع األجنبية في األىمية المؤسسات في العميا اإلدارة قبؿ مف كبير

 الزبائف عمى التركيز بيف إحصائية داللة ذات عالقة وجود النتائج والمستفيديف، وأكدت العمالء
 .غزة قطاع في العاممة األجنبية األىمية المؤسسات وأداء الشاممة الجودة مبادئ متغيرات كأحد
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وكػػاف مػػف أىـ التوصيات ضػػرورة زيػػادة اىتمػػاـ والتػػزاـ إدارة المؤسسػات األىميػة األجنبيػة فػي 
ة الشػاممة وأثػر ذلػؾ عمػى تطػػوير األداء المؤسسػػي الخػػاص قطػاع غػزة بتطبيػؽ كافػة أبعػاد الجػود

بيػػا، وضػػرورة إشػػراؾ العػػامميف فػػي اتخػػاذ القػػرارات المتعمقػػة بالجودة مع ضرورة العمػؿ عمػى 
تحسػيف واعػادة ىندسػة العمميػات اإلداريػة )الينػدرة( بيػدؼ تقػديـ الخدمة بجودة أفضؿ لمزبائف، 

المرنػة التػي تسػيؿ مػػف تقػػديـ الخػػدمات  اإلداريػةاستخمصت الرسالة ضرورة وجػود الػنظـ  كذلؾ
 بػػالجودة والسػػرعة المطمػػوبتيف، وكػػذلؾ زيػػادة االىتمػػاـ بتطػػوير األداء المؤسسي ليا.

(, بعنوان: "مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المنظمات م2009دراسة )مكي,  .8
 الفمسطينية". األىمية

ىدفت الدراسة لقياس مدى تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤولية في المنظمات األىمية 
الفمػسطينية وتحديدًا بقطاع غزة، إضافة لقياس مدى توفر مقومات تطبيؽ نظاـ محاسبة 

في الييكؿ التنظيمي لممنظمة، ومراكز المسؤولية،  والمتمثمةالمػسؤولية فػي تمػؾ المنظمات، 
، ونظاـ الحوافز، ونظاـ المعمومات المحاسبي، ونظاـ التقارير الرقابية التخطيطيػةوالموازنػات 

)تقارير األداء(، كمػا ىػدفت لبياف أىمية تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤولية في المنظمات األىمية 
دليؿ  مادوتـ اعت .المنيج الوصفي التحميمي تـ استخداـالفمػسطينية، ولتحقيػؽ أىػداؼ الدراسة 

ـ، الصادر عػف مكتػب المنػسؽ الخاص لألمـ المتحدة 2007المنظمات غير الحكومية لعاـ
( منظمػة فمسطينية، ووفؽ 246منظمة أىمية منيػا )(262) كمجتمع لمدراسة، حيث احتوى عمى 

منظمة أىمية فمسطينية، وزعت (120) صبح مجتمع الدراسة لي تـ تحديدىامعايير اختيار 
اسػتبعد  83.33% استبانة، أي بنسبة اسػترداد،(100) االستبانات عمييا بالكامؿ، واستردت 

استبانة، وتوصمت الدراسة 95 منيا خمس استبانات ليصبح عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة 
اـ محاسبة المسؤولية لعدة نتائج أىميا يتمثؿ في أف المنظمات األىمية الفمسطينية تطبؽ نظ

بشكؿ عاـ وأف مقومات تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤولية كانت متوفرة بدرجات متفاوتة كاف 
أضعفيا نظاـ الحػػوافز، ونظػاـ الموازنػػػات التخطيطية، وأكثرىا تطبيقًا نظاـ المعمومات 

توعية أوصى الباحث بمجموعة مف التوصيات أىميا  الدراسةعمى نتائج  وبناء .المحاسبي
العامميف بالمنظمات األىمية الفمسطينية بضرورة وأىمية تطبيؽ نظاـ محاسبة المػسؤولية بػشكؿ 

لكؿ مركز مسؤولية، وعدـ االكتفػاء  )تفصيمية(سػميـ، وضرورة تطبيؽ نظاـ موازنات تخطيطية 
مؿ بموازنػة المشاريع الممولة مف الجيات الخارجية، ومحاولػة إيجاد تخصصية في مجاالت ع

المنظمات األىمية الفمسطينية، لتحقيؽ احتياجات المجتمع المػدني بقدر أكبر مف الجودة ولزيادة 
 عدد المستفيديف. 



 

01 

 

(, بعنوان: "دور اإلفصاح المحاسبي في دعم انظمة الرقابة م2008دراسة )العمول,  .9
 فمسطين". –والمساءلة في الشركات المساىمة العامة في قطاع غزة 

الشركات  في المالية لمبيانات المحاسبي اإلفصاح دور معرفة إلى الدراسة ىدفت
مبادئ مل الشركات تطبيؽ ومدى الداخمية الرقابة نظاـ دعـ في الفمسطينية العامة المساىمة
 الباحث استخدـ الداخمية وقد الرقابة نظاـ وفاعمية زيادة في تساىـ التي المحاسبية والسياسات

 خالؿ مف المتعمقة بالدراسة البيانات جمع وتـ النظرية الجوانب دراسة في الوصفي المنيج
 الدراسة في التحميمي وتمثؿ المنيج ثـ السابقة، والدراسات واألبحاث الكتب عمى االطالع
 معايير عمى صممت اعتماداً  التي االستبانة خالؿ مف األولية البيانات جمع وتـ الميدانية،
 عمى االستبانة وتـ توزيع النظري، واإلطار المحاسبي باإلفصاح الخاصة الدولية المحاسبة
 6 في والمحاسبيف والمدققيف المالييف مف المدراء فرداً  39 مف يتكوف الذي الدراسة مجتمع
مجموعة مف النتائج أىميا بأنو  إلىوقد توصمت الدراسة  .غزة قطاع في عامة مساىمة شركات
 البنود عف جميع المحاسبي باإلفصاح غزة قطاع في لعامةا المساىمة الشركات مف اىتماـ يوجد
 حقوؽ في التغير الدخؿ، قائمة قائمة المالي، المركز قائمة في العادية وغير العادية المالية

ف كاؼ بشكؿ المحاسبية والسياسات المساىميف، يجابي، وا   الشركات إفصاح زيادة مف اليدؼ وا 
 الداخمية، الرقابة نظاـ وفاعمية قوة مدى إظيار المالية ىو القوائـ جميع في المالية البيانات عف
ف92.4 الموافقيف نسبة بمغت حيث  وجود عمى بالحكـ يساعد الخارجي المراجع تقرير %، وا 
 المحاسبية والسياسات المحاسبي اإلفصاح مستوى عمى وفعاؿ مستنداً  قوي داخمية رقابة نظاـ

أف تولي الشركات المساىمة العامة  وأوصت الدراسةالشركات.  في لمبيانات المالية المطبقة
ومدققي الحسابات مزيدًا مف االىتماـ وااللتػزاـ باإلفصاح المحاسبي لمبيانات المالية وأي 
معمومات إضافية أخرى، وتشجيع األبحاث والدراسات العممية التي تيدؼ إلى إبراز دور 

ية نظاـ الرقابة الداخميػة، وعقػد دورات تدريبيػة تأثير في دعـ وزيادة قوة وفاعم مػفاإلفصاح ومالو 
 .لممحاسبيف والمدققيف في مجاؿ معايير اإلفصاح المحاسبي

مدى التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة (, بعنوان: "م2008دراسة )محسن,  .10
 (".1بتجييز وعرض القوائم المالية وفقًا لمتطمبات المعيار المحاسبي الدولي رقم)

فػي 1 ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع تطبيؽ معيار المحاسبة الدولي رقـ ىدفت
المنظمات غير الحكومية، والتعرؼ عمى الممارسات المحاسبية المستخدمة في تمػؾ المنظمػات 

، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى االيجابيات التي يمكف تحقيقيا 1 وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقـ
لحكومية في حالة التزاميا بتطبيقو، والسمبيات الناتجة عف عدـ االلتزاـ بتطبيقو، لممنظمات غير ا
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وكذلؾ إلى التعرؼ عمى المعوقات التي تحد مف االلتزاـ بتطبيؽ ذلؾ المعيار ووسػائؿ التغمػب 
عمى ىذه المعوقات، تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، واستخدـ 

تبانة في جمع البيانات األولية الالزمة، حيث وزعت االستبيانات عمى عينة عشوائية أسموب االسػ
منظمة مف المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة والمسجمة في دليؿ 72 مكونة مػف

المنظمػات غيػر الحكومية والصادر عف مكتب المنسؽ الخاص لألمـ المتحدة. ومف نتائج 
اـ مف قبؿ معدي القوائـ المالية في المنظمات غير الحكومية بتطبيؽ معيار الدراسة أنو ىناؾ التز 
لما ليذا التطبيؽ مف ايجابيات، وتبػيف مػف خالؿ الدراسة أف نسبة 1  المحاسبة الدولي رقـ

الموظفيف الذيف شاركوا بدورات تخػتص بمعػايير المحاسػبة الدوليػة وعندىـ إلماـ بالمعايير 
نسبة منخفضة، ويرجع ذلؾ إلى قمػة عقػد الػدورات التدريبية في ىذا المجاؿ،  الدوليةالمحاسبية 

واتضح مف خالؿ الدراسة أنو ىناؾ معوقات تحد مف االلتزاـ بتطبيػؽ معايير المحاسبة الدولية 
منيا قمة عقد الدورات التدريبية في معايير المحاسبة الدولية، وانخفاض عدد الندوات والمؤتمرات 

وقدـ الباحث مجموعة مف  .بتمؾ المعايير، وضعؼ اىتماـ اإلدارة العميا بالتقارير المالية المتعمقة
التوصيات منيا: قياـ ديػواف الرقابػة الماليػة واإلداريػة بضرورة إصدار التعميمات لممنظمات غير 

ورة الحكومية لاللتزاـ بمعايير المحاسبة الدولية، وحػث المنظمات المينية الدولية عمى ضر 
إصدار معايير محاسبية خاصة بمحاسبة المنظمات غيػر الحكومية، والعمؿ عمى تفعيؿ دور 

الفمسطينية عمى أف تقـو بفػتح برامج تدريب عممي تطبيقي  والمراجعيفجمعية المحاسبيف 
لمعايير المحاسبة الدولية، وضرورة تضافر جيود القطػاع العػاـ والخاص لتذليؿ المشاكؿ التي 

بيؽ معايير المحاسبة الدوليػة، وتنظػيـ دورات تدريبيػة لموظفي الدوائر المالية في تعيؽ تط
 .تركز عمى تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية الحكوميةالمنظمات غير 

(, بعنوان: "أثر الرقابة المالية عمى استمرار التمويل لممؤسسات م2005دراسة )شرف,  .11
 األىمية في قطاع غزة(".األىمية )دراسة ميدانية: المؤسسات 

 ىدؼ ىذا البحث إلى دراسة مدى وجود عالقة بيف الرقابػة الماليػة واسػتمرارية التمويػؿ
الضبط  لممنظمات األىمية في قطاع غزة، وتحديد درجة تأثير كؿ مف المقومات الرقابيػة وأنظمػة

جمعيات، إضػافة إلى تحديد واألدوات الرقابية عمى الوضع المالي لم المحاسبيةالداخمي واألنظمة 
وتـ  وتـ اعتماد المنيج الوصفي التحميمي. دور مؤسسات الرقابة والتدقيؽ عمى الوضع المالي

مسئوؿ مف  (115)إعداد استبانة إلتماـ الدراسة الميدانية، حيػث وزعت االستبانة عمى عدد 
شاغمي المياـ المالية في الجمعيات األىمية فػي قطاع غزة، بحيث تـ مف خالؿ ىذه االستبانة 

التي تـ اختيارىا مف خالؿ دليؿ المنظمات غير  الجمعيػاتقياس الجوانب المالية والرقابية في 
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اـ انسكو لع –الحكومية في قطاع غزة الصادر عف مكتػب المنسؽ الخاص لألمـ المتحدة 
نشاطا اعتماد عمى معيار عدد الموظفيف في  األكثرـ، وقد تـ اختيػار الجمعيػات األىميػة 2003

وقد توصؿ . تمؾ الجمعيػات، حيػث شػممت العينػة الجمعيات التي يعمؿ بيا خمس موظفيف فأكثر
طاع الباحث إلى النتائج التالية وجود ازدياد محدود في الوضع المالي لمجمعيات األىمية في ق

غزة، واف ىذا االزدياد ينحصر في دعـ مجاؿ اقتناء األصوؿ الخاصة بالجمعيات األىميػة، كمػا 
تبيف أف المصدر األكبر مف مصادر دعـ الجمعيات األىمية ىي مف الدوؿ األجنبية تمييػا فػي 

تشكؿ الدعـ المؤسسات العربية، بينما الدعـ المحمي والتبرعات مف السمطة الوطنية الفمسطينية 
جزء بسيطا مف الموارد المالية لمجمعيات األىمية، وذلؾ عمى الرغـ مما أثبتتو الدراسة مػف وجود 
العديد مػف مواطف الخمؿ والقصور في الرقابة المالية في العديد مف الجمعيات األىمية في قطاع 

ف خالؿ تطوير األنظمة المحاسبية والمالية لممنظمات األىمية مالتوصيات أىـ ومف  .غزة
تطوير مينتي المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة وحث الجمعيات األىمية عمى إعداد خطط 
لبرامجيا ومشاريعيا المستقبمية بتقديرات مالية معتمدة وكذلؾ زيادة فعالية الرقابة المالية الداخمية 

 مف خالؿ تطوير الييكميات التنظيمية لممنظمات األىمية. 
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 جنبية : الدراسات االثانياً 
 ."المالي عمى االنترنت اإلفصاح إعداد, بعنوان: "Khan, 2006)دراسة ) .1

لى التعرؼ عمى العناصر المختمفة لمتقرير المالي والممارسة عبر إتيدؼ الدراسة 
وتـ استخداـ ثالثة أنواع مف التقارير المالية السنوية لتحميؿ وجمع البيانات وتكونت  .االنترنت

شركة في جميع  88التقارير مف اثنى عشر بندا في كؿ تقرير. وتكوف مجتمع الدراسة مف 
قؿ شركة مف كؿ دولة عمى األنحاء العالـ، وكاف االختيار بالطريقة العشوائية وذلؾ باختيار أ

المالي  اإلفصاحكدت النتائج إلى فعالية االنترنت في أو متنوعو مف الشركات. لتتكوف مجموع
فصاح الشركات عمى  .لمشركات في ىذه الدراسة تـ تقديـ توصيات لتحسيف التقارير المالية وا 

عداد التقارير المالية.  شبكة اإلنترنت، وجعؿ اإلنترنت مصدرا أكثر موثوقية لعرض المعمومات وا 
اإلفصاح البيئي واالجتماعي تصور عمى الشركات (, بعنوان: "Taib, 2005دراسة ) .2

 ."غير الحكومية في ماليزيا

منظمات غير حكومية عمى ستقصاء الشعور لمجموعة مستعممة و ا يحاوؿ ىذا البحث
وعالقتػيا بالنشرة االجتماعية والبيئية المشتركة بػماليزيا. وييدؼ ىذا البحػث إلى  وجو الخصوص

المنظمات غير حكومية خاصًة سواء كػانت النشرة الحاليػة مفيومة أو معقولة أو  اإلشارة إلى
وّزع االستبياف  أوالً  .وقد تـ جمع البيانػات عمى المنيجيف التالييف: االستبياف والمقابػمة .كافية
أنػيا منظمات اجتماعية وبيػئية غير حكومية عف طريؽ  أثبتو  ،منظماتالعينة مف 50 عمى

منظمات مختارة تحػت أجريت المقابمػة عمى ثالثة مف المديريف التنفيذييف مف ثالث  البريد. وثانػياً 
ممة ستع  مجموعة مُ  حكومية تعتبرالمنظمات غير القد بينت نتائج البحث بأف  .العينة نفسيا

إلى عدة قيود، تبينُت إلى حّد  شتركػة في نطاؽ ماليزيا. وبالرجوعلمنشرة االجتماعية والبيئية الم
ة في البمداف فيعبمجموعة ض ما أف قدرة وتأثير ىذه المنظمات غير الحكومية ال تماثؿ

تقتضى إلى المستوى األدنى لمنشرة.  المتطورة. حيث إنػيا تطالب بحؽ التشريع والنماذج التي
ترويجية وتربوية وسيمًة لمقاومة الشركات التي لـ  وبرنامجوبطرؽ غير مباشرة أصبحت الدعاية 

إال  البحثحجـ العينة محدودة ال يؤدي إلى نتائج  إفالمشتركػة.  والبيئية االجتماعيةتزود النشرة 
حيث االفتراض. حيث إنو ال يمكف إقامة بياف نيائي عف شعور المنظمات غير الحكومية  مف

 .والبيئية المشتركػة الحالي ويكوف مفيوما ومعقوال وكػافياً تجاه النشرة االجتماعية 
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(, بعنوان: "أىمية اإلفصاح والشفافية في محاسبة المنظمات Aranoff, 2003دراسة ) .3
 غير الربحية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحسيف مستوى الشفافية واإلفصاح في المنظمات األىمية حيث 
تـ إعداد استبانة تقيس مستوى اإلفصاح عف البيانات المالية في المنظمات األىمية وتـ توزيع 

استبانة عمى موظفيف ضمف المستويات العميا والوسطى في المنظمات األىمية حيث تـ  50
التحميمي وحيث وضحت الدراسة بأف ما ينطبؽ عمى المنظمات األىمية  وصفيالاستخداـ المنيج 

مف شروط وقواعد تنطبؽ عمى الشركات التجارية، واكد بأف اإلفصاح الكامؿ يساىـ عمى إرساء 
قواعد الشفافية في العمؿ. ومف أىـ النتائج ىي: عمى المنظمات األىمية القياـ بنشر قوائميا 

المحاسبي والذي مف شأنو أف يزيد مف االستقرار المالي ليذه المنظمات،  المالية وتبني اإلفصاح
كما أكدت بأف المنظمات األىمية التي لـ تقـ بنشر بياناتيا المالية بشكؿ كامؿ ومنتظـ تتمتع 
باستقرار مالي أفضؿ مف المنظمات التي ال تمتـز بمعايير اإلفصاح المالي الدولية ومف أىـ 

منظمات األىمية في نشر بياناتيا المالية وااللتزاـ بمعايير اإلفصاح والشفافية التوصيات: الزاـ ال
 الدولية في عممية النشر.

(, بعنوان: "ىل يمكن لمشفافية واإلفصاح من التنبؤ بأداء Li-Chiu, 2009دراسة ) .4
 المنظمة"

اء تيدؼ الدراسة إلى معرفة أثر االختالؼ في مستوى جودة الشفافية واإلفصاح عمى أد
المنظمات في تايواف، وتناولت ثالثة متغيرات وىي حجـ المنظمة وعمر المنظمة والنفوذ المالي 

منظمة وتـ  981لممنظمة وقد تـ استخداـ عدة مناىج وطرؽ إحصائية حيث بمغ مجتمع الدراسة 
منظمة ال تنطبؽ عمييا مفردات  99منظمة بعد استثناء  880تحديد حجـ العينة البالغة 

ت الدراسة وقد بينت الدراسة أىـ نتائجيا: الشركات التي تمتـز بممارسة الشفافية ومتغيرا
واإلفصاح عف المعمومات كاف أداؤىا أفضؿ مف المنظمات الغير ممتزمة، ىناؾ ارتباط سمبي 
بيف جودة ممارسات اإلفصاح وحجـ وعمر المنظمة وىناؾ ارتباط ايجابي بيف األداء الكمي 

ارسات اإلفصاح عف المعمومات وقد بيف أىـ التوصيات التي توصمت لممنظمات مع جودة مم
  .الييا الدراسة تمكيف جميع المساىميف مف االطالع عمى المعمومات والبيانات
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

دراسة المتغيرات التابعة تتشابو مع دراسة العموؿ ودراسة محسف ودراسة الطويؿ أما دراسة  .1
  .المستقؿ تتشابو مع باقي الدراساتالمتغير 

 مف حيث المنيج تتشابو مع دراسة مكي ودلوؿ بينما اختمفت مع باقي الدراسات. .2
 Aranoff و ومف حيث المجتمع تتشابو مع دراسة شرؼ والحسنات ودلوؿ وبدر ومكي .3

 بينما اختمفت مع باقي الدراسات.

ركزت بعض الدراسات عمى الشفافية والنزاىة وكيفية تطبيقيا ومفاىيميا وكيفية تعزيزىا 
يري البعض مف المحاسبي بشكؿ متعمؽ إال أف  اإلفصاحاألىمية ولـ تركز عمى  المنظماتفي 

األىمية ىو الشفافية المالية التي تزيد ثقة المموليف والجيات الخارجية  لمنظماتانجاح  أسباب
  .بعض الدراسات ركزت عمى أثر الجودة الشاممة عمى أداء المنظماتفييا، و 

وركزت بعض الدراسات عمى التمويؿ ودورة في اإلطار السياسي والمتطمبات التي 
تطمبيا الجيات المانحة حيث أف جميع الجيات المانحة تتطرؽ إلى الشفافية والنزاىة في أداء 

 بشفافية في األمور المالية. وكيفية قيادتيا والتصرؼىمية المنظمات األ

 مميزات الدراسة: 1.8

  االتجاىات والمقومات األساسية لإلفصاح المحاسبي في المنظمات األىميةالدراسة توضح 
 .التي أصبحت ليا دور كبير في المجتمع الفمسطيني

  المحاسبي في دعـ نظاـ الرقابة والمسألة في المنظمات  اإلفصاحأثر زيادة تبيف الدراسة
 .وما أثره عمي القوائـ المالية والمموليف والمجتمع األىمية

 أثر السياسات واإلجراءات المالية الداخمية المتبعة  تعتبر الدراسة ليا دور فعاؿ في قياس
 دعـ نظاـ الرقابة والمسألة في المنظمات األىمية.عمى 
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 الفصل الثاني
 اإلفصاح المحاسبي ودوره في دعم أنظمة الرقابة والمساءلة في المنظمات األىمية

 مقدمة 2.1

والمجاالت ذات العالقة بموضوع يحتوي ىذا الفصؿ عمى الموضوعات والمفاىيـ 
 األىمية وذلؾ مف خالؿ لمنظماتا االفصاح المحاسبي والرقابة المالية والمساءلة والشفافية و

الكتب والمجاالت العممية والرسائؿ العممية المحكمة وشبكة األنترنت ولتحقيؽ  مراجعة بعض
أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتوضيح كؿ موضوع مف الموضوعات السابقة في ىذا الفصؿ بتقديـ 

 المرتكزات النظرية لمبحث.
نما ضرورة أف تكوف ىذه  المعموماتإف توفير  المحاسبية ليس ىدفًا في حّد ذاتو وا 

ف ا لمعمومات ذات محتوى أعالمي نافع يمكف االستفادة منو مف جانب مستخدمي المعمومات، وا 
)النصراوي،  المنفعة ترتبط بالمعمومات وفائدتيا مف وجية نظر ُمعّدي التقارير والقوائـ المالية

 (.184ص ،ـ2015
في كافة  تيتـ المحاسبة بتوفير المعمومات المالية الالزمة التخاذ القرارات المختمفة

لمربح أو غير اليادفة لمربح، وكنتيجة لذلؾ فإف المعايير التي عمػى  منياالمنشآت سواء اليادفة 
أساسػيا تقػيـ البدائؿ المحاسبية ىي تمؾ التي توفر أفضؿ المعمومات التخاذ القرارات،  وىنػاؾ 

ػات المحاسػبية التخػاذ العديػد مػف الجيات الخارجية والداخمية لممنشأة التي تحتاج إلى المعموم
 (.46، صـ2008)محسف، قراراتيػا المتنوعة 

ويعتبر اإلفصاح عف البيانات والمعمومات مف حؽ المواطنيف، ويجب أال تكوف ىذه 
المعمومات حكرًا عمى فئة دوف أخرى، بؿ تكوف في متناوؿ الجميع، ما يزيد مف كفاءة العمؿ، 

سرار التي يمكف أف تمس أمف الدولة أو تمحؽ وليس المقصود بالشفافية اإلفصاح عف األ
تؤدي إلى تحسيف العمؿ وتجويد مخرجاتو وحؿ مشكالتو ال الضرر باقتصادىا أو بأفرادىا أو 

 (.33ص ،ـ2010واتخاذ القرارات بصورة رشيدة )السبيعي، 
أف اإلفصاح والشفافية تيدؼ وتيتـ بالمستثمر الذي لو دراية محدودة باستخداـ كما 

القوائـ المالية فيقػضي بضرورة تبسيط المعمومات المنشورة بحيث تكوف مفيومة لممستثمر محدود 
المعرفة مع التركيػز عمى المعمومات التي تتصؼ بالموضوعية والبعد عف تقديـ المعمومات التي 

مف عدـ التأكد وفي ذلؾ كمو حماية ليذا المستثمر مف التعامؿ غير العادؿ  بيػرةكتعكس درجة 
 (.23ص ،ـ2008)العموؿ،  في سوؽ الماؿ
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 المبحث األول
 اإلفصاح المحاسبي

 تمييد 2.1.0

اإلفصاح المحاسبي ىو المرحمة التي تمكف المحاسبيف مف التعبير عف جيودىـ في 
وأزداد أىميتو في  أىـ المبادئ المحاسبية المتعارؼ عميياتوفير المعمومات المحاسبية وىو مف 

مف الناس وسيتـ  البعضاألىمية نظرًا لموعى الموجود عند  لمنظماتافي الشركات العامة وكذلؾ 
 توضيحو بشكؿ مبسط في ىذا المبحث.

يتعاظـ دور المحاسبة بمختمؼ فروعيا كنظاـ إلنتاج المعمومات ذات المنفعة النسبية 
توصيؿ المعمومات المالية اليامة لشرائح مختمفة وواسعة مف المجتمع سواء اتفقت  مف خالؿ

مصالحيـ أـ تعارضت وذلؾ في شكؿ قوائـ وتقارير مالية تعكس ما وقع في المنشآت 
 االقتصادية مف أحداث متتالية مما لو بالغ األثر في اتخاذ القرارات االقتصادية واالستثمارية

 (7ص ،ـ2015)الجعبري، 

المحاسبة األساسية، وقد أوصت العديد مف  ويعد اإلفصاح المحاسبي أحد أىـ مبادئ
باإلفصاح والتقرير عف أنشطتيا المرتبطة  بإلزاـ المشروعات المينيةالجمعيات والمنظمات 

 (.64ص ،ـ2009)المولو، بالمجتمع 

ألصحاب كما يسعى اإلفصاح المحاسبي المعاصر لتمبية االحتياجات المعموماتية 
الوحدة االقتصادية والمستفيديف كافة مف القوائـ المالية، إذ تسعى المحاسبة عف المسؤولية 
االجتماعية لتوفير االحتياجات المعموماتية لمفئات الداخمية والخارجية كافة كالعامميف، 

 ،ـ2006المستيمكيف، الحكومة، المستثمريف، الباحثيف والمجتمع بشكؿ عاـ )أرديني، 
 .(152ص

يتأثر مستوى اإلفصاح بقناعات ورغبات اإلدارة، وتمبية احتياجات مستخدمي البيانات 
المحاسبية، والمنافع المتوقعة منو، والمخاطر المرتبطة بو، ويتحدد مستوى اإلفصاح استنادًا إلى 
تكمفة إعداد البيانات، ومدى استخداميا مف ذوي العالقة، ومدى استفادة المنافسيف منيا 

 (.326ـ، ص2014جميؿ وأبو نصار، )عبدال

 

 



 

22 

 

 تعريف اإلفصاح المحاسبي: 2.1.1

يوجد تعريفات كثيرة لإلفصاح المحاسبي وال يوجد تعريؼ موحد لو وقد تطرؽ بعض 
 الباحثيف إلى تعريؼ اإلفصاح كاًل مف وجيو نظره كتالي:

ىو قياـ الشركة بتوصيؿ أدائيا لجميع أصحاب "( 27ص ،ـ2015)  Ahmed عرفو
المصمحة عف طريؽ البيانات المالية التي يتـ إعدادىا وفقًا لممعايير المحاسبية  ويتـ نشرىا مف 
خالؿ التقرير السنوي والمؤتمرات والمواقع االلكترونية واإلعالنات الذي تحتوى عمى أنشطة 

 ."الشركة وعممياتيا

مومات ىو ضرورة إظيار المع"أف اإلفصاح ( 187ص ،ـ2015) النصراويوقد أشار 
أة دوف تضميؿ بحيث يستطيع مستخدـ ىذه المعمومات االعتماد بشكؿ يعكس حقيقة وضع المنش

 ."عمييا في اتخاذ القرار السميـ

تضمف التقارير المالية ت "ىو أف اإلفصاح( 70، صـ2013وتحدث عنيا الجعبري )
المعمومات الرئيسية بعدالة ووضوح معمومات موثوؽ بيا وأف تظير القوائـ المالية لمشركة كافة 

التي تيـ الفئات الخارجية عف الشركة والتي تساعدىا عمى اتخاذ قراراتيا االقتصادية تجاه 
  ."الشركة بصورة واقعية وحقيقية واف تتعيد الشركة بتقديـ تمؾ المعمومات بصفة دورية

ىو تقديـ جميع البيانات المالية التي "اإلفصاح ( 29ص ،ـ2015وأوضح الزمار )
يحتاجيا مستخدمي القوائـ المالية بشكؿ واضح يفيمو جميع فئات المستخدميف وبشكؿ محايد 

دوف األخرى بحيث تساعد تمؾ البيانات المستخدميف عمى اتخاذ  المستخدميفدوف تحيز لفئة مف 
 ."قراراتيـ االستثمارية بشكؿ سميـ

ىو تقديـ المعمومات المحاسبية واإلعالف عنيا في "( 110ص ،ـ2015وقاؿ أبو جراد )
الوقت المناسب عمى كؿ القوائـ المالية، وذلؾ مف خالؿ إتباع سياسة الوضوح الكامؿ كي 
تتمكف األطراؼ كافة مف اتخاذ القرارات المناسبة باالعتماد عمى ىذه المعمومات، وأف اإلفصاح 

ح صفمخذ بعيف االعتبار أىمية العنصر الالمالية مع األيجب أف يتناوؿ البيانات المالية وغير 
 ."عنو بما يخدـ مصالح األطراؼ المستفيدة مف التقارير والقوائـ المالية المنشورة

أف تتضمف القوائـ أو التقارير المالية اإلفصاح "ىو ( 53ص ،ـ2009دحبور ) وضحوأ
االبتعاد عف أي تضميؿ أو إخفاء لموحدة االقتصادية المعمومات التي يحتاجيا مستخدموىا مع 
 ."لممعمومات وبما مف شأنو تحريؼ الصورة الحقيقة ألداء الوحدة
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ظيار جميع  بأنويمكف تعريؼ اإلفصاح المحاسبي في ضوء ما سبؽ و  عرض وا 
البيانات المالية لممنشأة أو المؤسسة التي تعكس الصورة الداخمية ليا والتي تساعد مستخدمي 

 عمى اتخاذ القرار المناسب وأخذ صورة حسنة أو سيئة عف المؤسسة.البيانات المالية 
 أىمية اإلفصاح المحاسبي: 2.1.2

ىناؾ العديد مف األسباب التي تدعو لالىتماـ  أسباب تزايد االىتماـ باإلفصاح
باإلفصاح منيا ما يتعمؽ بتحػسيف المحتوى اإلعالمي لمتقارير المالية ومنيا ما يتعمؽ بمسؤولية 

تداوؿ  وسرعةالوقت الذي يتسـ واقع العالـ اليوـ بالتغير السريع  المحاسب ومينػة المحاسػبة فػي
 (.45ص ،ـ2009)أبو سمرة،  المعمومات

أحد أىـ المصادر لتوصيؿ نتائج أعماؿ المنشأة ومركزىا  ويعد اإلفصاح المحاسبي
تضمف معمومات عف موارد المالي إلى الجيات المختمفة مف خالؿ التقارير المالية والتي ت

 الضعؼالمنشأة والتزاماتيا قبؿ الغير، حيث إف ىذه المعمومات تفيد في بياف أوجو القوة وأوجو 
 (.112ص ،ـ2015في تقييـ أداة المنشأة )أبو جراد، 

 ويمخص الباحث بأف أىمية اإلفصاح المحاسبي تكمف في:
سمبية عف التقارير المالية مف خالؿ يساىـ اإلفصاح المحاسبي في وضع صورة إيجابية أو  .1

 الوسائؿ اإلعالمية.
اإلفصاح المحاسبي يساعد في توفير المعمومات المالية إلى الجيات المختصة الحكومية  .2

 والمجتمع وغيرىا.
يجب توفير المعمومات اليامة والسميمة لإلفصاح المحاسبي لمتقارير المالية التي تساعدىا في  .3

 ت الخارجية فييا.كسب ثقة المجتمع والجيا
 أنواع اإلفصاح المحاسبي: 2.1.3

  :اإلفصاح المحاسبي لو أشكاؿ عدة ومف أنواعيا
اإلفصاح الكامؿ يشير إلى مدى شمولية التقارير المالية وأىمية ف إ اإلفصاح الكامل: .1

تغطيتيػا ألي معمومػات ذات تأثير محسوس عمى قرارات مستخدـ تمؾ التقارير، مع 
مسبقًا بأف عػرض كػؿ المعمومات الجوىرية عف القوائـ المالية )قائمة الدخؿ، االعتراؼ 

 المركز المالي، التػدفقات النقديػة، التغيػرات في حقػوؽ المساىميف( يبقى ىدفًا صعب المناؿ
 (.24ص ،ـ2008)العموؿ، 



 

21 

 

إذ يتوجب وييدؼ إلى الرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطراؼ المالية العادل:  اإلفصاح .2
إخراج القوائـ المالية والتقارير بالشكؿ الذي ال يقدـ أو يفضؿ مصمحة فئة معينة عمى 

 .(11ص ،ـ2015)الجعبري،  مصمحة الفئات األخرى
وىو يعني أف يكوف اإلفصاح في القوائـ المالية شاماًل كافة المعمومات  اإلفصاح الشامل: .3

إخفاء أي معمومة جوىرية قد تؤثر ـ الالزمة لمتعبير الصادؽ عف مضمونيا وضماف عد
عمى مصالح المستثمر، بمعنى شمولية القوائـ المالية لممعمومات كافة والمالءمة لمستخدمي 

  .(34ص ،ـ2010)المدلؿ،  القوائـ المالية
ىو التحوؿ نحو المطالبة باإلفصاح عف المعمومات اإلفصاح اإلعالمي )التثقيفي(:  .4

المالئمة التخاذ القرارات مثؿ اإلفصاح عف التنبؤات المالية مف خالؿ الفصؿ بيف العناصر 
 . (88ص ،ـ2013، اليادي) غير العادية في القوائـ الماليةو العادية 

 أف القوانيف قد يكوف عمى حساب معمومات أخري ربما تكوف ميمة إال اإلفصاح اإللزامي: .5
 (.54ص ،ـ2009)دحبور،  المختصة لـ تولييا االىتماـ الكافي إلظيارىا

 ومما تقدم من أنواع لإلفصاح المحاسبي فأن الباحث يرى التالي:
يجب أف يكوف اإلفصاح عف المعمومات المالية شامؿ وكافي ومالئـ لمستخدمي التقارير .أ 

 المالية.
 عنيا إلى جميع الفئات وال تختص عمى فئة معينة.أف تصؿ المعمومات المالية المفصح .ب 

 :العوامل المؤثرة عمى اإلفصاح 2.1.4

توجد مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر عمى نوع وحجـ اإلفصاح ومف أىميا )أحمد 
 (:84ص ،ـ2010ومحمد، 

في  خاصاً  البد أف تعطي المؤسسات اىتماماً  :نوعية المستخدمين وطبيعة احتياجاتيم (1
المستخدميف الرئيسييف، والذيف ليـ مصالح مباشرة أو غير  قوائميػا الماليػة لتمبيػة احتياجػات

المفصح عنيا في القوائـ  مباشرة، حيث يكوف مف الطبيعي أف تختمػؼ طبيعػة المعمومػات
 .منظمةالمالية باختالؼ نوعية المستخدميف في كؿ 

عف  وتتمثؿ في الجيات المنظمة والمسؤولة :الجيات المسؤولة عن وضع معايير اإلفصاح (2
صػدار معػايير اإلفصاح، حيث تختمؼ باختالؼ مداخؿ التنظيـ المحاسبي  تطوير وتنظػيـ وا 

أف األطراؼ المؤثرة  المعتمد بكؿ دولة، إذ نجد في العديد مف الدوؿ وخاصة النامية منيا
 .حكوميةعمى عممية اإلفصاح غالبا ما تكوف مف المنظمات المينية وال
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المنظمات  باإلضافة إلى المنظمات والقوانيف المحمية فإف: المنظمات والمؤسسات الدولية (3
عمى عمميات اإلفصاح، ومف أىـ ىذه المنظمات  والمؤسسات الدولية مف األطراؼ المؤثرة

المعمومات المفصح  حيػث تحػاوؿ تحسػيف جػودة(IASB) لجنة معايير المحاسبة الدولية 
 .موعة مف المعايير المحاسبيةلمج المستوى العالمي، مف خالؿ إصدارىاعنيا عمى 

 المقومات األساسية لإلفصاح عن المعمومات المحاسبية  2.1.5

يرتكز اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية في القوائـ المالية عمى المقومات التالية 
 .(:105 -92ص ،ـ2013)اليادي،  (19ص ،ـ2013)دلوؿ، 

  إف المعمومات المالية الجيدة ىي تمؾ المعمومات : مستخدمي المعمومات المحاسبيةتحديد
وصالحية في مجاالت ترشيد القرارات، لكف مستوى جودة المعمومات واالستفادة  األكثر فائدة

عمى  يعتمد فقط عمى الخصائص النوعية لممعمومات المتوفرة، بؿ يعتمد أيضاً  ال منيا
منيا أو متخذ القرار نفسو، أي مقدرتو عمى تحميؿ المعمومات بالمستفيد  خصائص تتعمؽ
، ويمكف تحديد الفئات المستخدمة المعمومات المحاسبية واإلدراؾ المتوفرة لديو ومستوى الفيـ

المقرضوف، الموردوف والدائنوف  ف، الموظفوفالحاليوف والمحتممو  المستثمروفوىـ: 
العمالء، الحكومة بأجيزتيا المختمفة، الجميور، ويتعدد مستخدمو المعمومات  التجاريوف،

تحميؿ أو اتخاذ قرارات ىو  القوائـ المالية لدراسة أو يأخذالمالية حيث يعتبر كؿ مف 
التطرؽ إليو آنفا يقتصر  مستخدـ لممعمومات المالية، وال يمكف حصر ىذه الفئات وما تـ

 .دميفعمى الفئات الرئيسية لممستخ
 ينبغي ربط الغرض مف استخداـ المعمومات تحديد أغراض استخدام المعمومات المحاسبية :

المحاسبية بخاصية مالءمتيا لذلؾ البد قبؿ تحديد ما إذا كانت معمومات معينة مالئمة أو 
غير مالءمة، يحدد أواًل الغرض الذي ستستخدـ فيو إذ أف معمومة مالئمة لمستخدـ معيف 

 قد ال تكوف بالضرورة مالئمة لغرض بديؿ أو لمستخدـ بديؿ.  في غرض معيف
 :يتطمب مبدأ اإلفصاح  تحديد طبيعة ونوع المعمومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنيا

الميزانية األعماؿ و البيانات المالية، بطريقة تبيف بشكؿ موثوؽ ومالئـ نتائج  والشفافية عرض
يتـ نشر المعمومات ذات  والتدفقات النقدية لممؤسسة، وأفحقوؽ الممكية  والتغيرات في

ويساعد اإلفصاح  ا.ع ذوي المصالح في المؤسسة وخارجيتيـ جمي األىمية النسبية، التي
، اإلدارية والمحاسبية ستياسيايف الفيـ العاـ ألنشطة المؤسسة و تحس عف ىذه األمور عمى

 .ة ومقاييس أدائيامناسبة عمى أداء المؤسس د مف وجود رقابةوالتأك
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  :إف القوائـ المالية األساسية التي تحديد أساليب وأدوات اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية
تقوـ بإعدادىا اإلدارة ىي األدوات األىـ لإلفصاح عف المعمومات المحاسبية ويمكف 
االستعانة بقوائـ إضافية ممحقة بالقوائـ األساسية التي توضح تنبؤات وخطط اإلدارة أو 

فصاح ويمكف القوائـ المعدلة عمى أساس التغير في مستويات األسعار كوسائؿ أخرى لإل
بنود ، المالحظات، التوضيح بيف قوسيف)استخداـ األساليب والطرؽ التالية في ىذا المجاؿ: 

 (.الجداوؿ المرفقة، مقابمة أو متصمة
 حرصت قوانيف الشركات في الدوؿ المختمفة توقيت اإلفصاح عن البيانات المالية :

الشركات المدرجة في تمؾ األسواؽ وتعميمات ىيئات أسواؽ الماؿ العالمية عمى أف تمـز 
بإعداد وعرض ىذه المعمومات خالؿ فترة زمنية معقولة مف تاريخ انتياء السنة المالية أو 
الفترة المرحمية وتزويد ىيئة سوؽ رأس الماؿ بنسخ مف قوائميا المالية لمربع أو النصؼ 

لممتعامميف في األسواؽ  سنوية بيدؼ توفير المعمومات الحديثة والمستمرة عمى فترات متقاربة
 المالية.

 :ويمكن توضيحيا من خالل
 عند القياـ باإلفصاح المحاسبي ضرورة معرفة الفئات التي تستخدـ التقارير المالية. .1
 يجب تحديد الغرض مف استخدـ المعمومات المالية المفصح عنيا. .2
واليدؼ لمفئات تحديد المعمومات المراد اإلفصاح عنيا مف أجؿ تمبية الغرض ضرورة  .3

 المستخدمة لممعمومات المالية.
تحديد وقت المناسب لعممية اإلفصاح عف المعمومات المالية لقدرة المستخدميف عمى  .4

 اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المالئـ.
  لمعمومات الواجب اإلفصاح عنياا 2.1.6

 : (49ص ،ـ2011)حبيب، أف المعمومات الواجب اإلفصاح عنيا تنقسـ إلى قسميف 
 :)يمكف تحديد أربعة مجاالت أساسية يتـ مف خالليا اإلفصاح عف  معمومات كمية )مالية

المعمومات الكمية ممثمة في الميزانية العمومية وقائمة الدخؿ وقائمة التغير في حقوؽ 
الممكية وقائمة التدفقات النقدية حيث يتـ تضميف ىذه القوائـ بأرقاـ تعبر عف مبالغ فعمية أو 

لتي قامت بيا المنظمة ومف المالحظ أف ىذا الجانب مف تقديرية نتيجة األحداث المالية ا
 اإلفصاح يمقى استجابة دائمة مف قبؿ المستفيديف مف القوائـ المالية المنشورة.

 :)يتـ اإلفصاح عف ىذا الجانب في التقارير المحاسبية  المعمومات غير كمية )غير مالية
بالغ النقدية الظاىرة في القوائـ بشكؿ وصفي مف شأنو أف يزيد مف فيـ المستخدـ وثقتو بالم
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المالية، إذ أف المعمومات غالبا ما تكوف مرتبطة بالمعمومات الكمية، ويتـ اإلفصاح عف 
المعمومات غير الكمية مف خالؿ القوائـ المالية الرئيسة ومف خالؿ قوائـ مالية ممحقة أو 

يشير في كتابو  Hendricksonالمالحظات اليامشية باإلضافة إلى تقرير اإلدارة كما أف 
إلى أف المعمومات غير الكمية تعتبر مالئمة واإلفصاح عنيا مثمرًا إذا كانت مفيدة في 

  .عممية اتخاذ القرارات
المعمومات المالية المفصح عنيا يجب أف تتضمف معمومات كمية مالية الباحث أن ويرى 

خر لذلؾ فأف عممية يرتبط باألوغير كمية وال يمكف التخمي عف أحدىما ألف كالىما 
اإلفصاح عممية متكاممة تحتاج إلى معمومات كمية وغير كمية لكي تتـ عممية اإلفصاح 

 بصورة واضحة وسيمة لمفئات المستخدمة التقارير المالية.
 

  



 

20 

 

 الثاني المبحث
 الرقابة المالية

 تمييد 2.2.0

المالية والشركات التجارية لما ليا مف دور  نظماتجزءًا مف المالرقابة المالية  تشكؿ
كما ترتبط الرقابة المالية في باقي العمميات اإلدارية  ،في تحقيؽ أىدافيا ومخططاتيا فعاؿ

الخاصة بالمنظمة وذلؾ الرتباطيا في عممية التخطيط ووضع أىداؼ المنظمة، وكذلؾ ال يمكف 
وجود رقابة تقوـ بمقارنة ما أنجز فعاًل الوصوؿ إلى األىداؼ وما خطط لو إال عف طريؽ نجاح 

 وما ىو مخطط لو لبياف أي انحرافات في العمؿ.

 والغش المتعمد الخطأ المتعمد وغير حاالت وتقميؿ كتشاؼال أساساً  تسعى الرقابة إف
 تعتبر إحدى ىذه وكؿ األداء مستوى عمى والحفاظ المتاحة الموارد عمى والرقابة واالحتياؿ
 (.175ص ،ـ2012واإلداري )البكوع وأحمد،  المالي الفساد مف لمحد الميمة الوسائؿ

 لزيادة نظراً  الرقابة مفيـو تطور حيث اإلدارة، نشاط عناصر مف عنصر الرقابة فإ
 نظاـب االىتماـ زيادة إلى ذلؾ أدى، االقتصادية المؤسسات داخؿ والبرامج واتساع األنشطة
 المؤسسة وأصوؿ موارد استخداـ في تحقيؽ الكفاءة إلى بدوره يسعي الذي الرقابة الداخمية

 قبؿ مف األىداؼ الموضوعة تنفيذ وضماف المطموبة بالدقة والمعمومات البيانات عمى والحصوؿ
 (.5ص ،ـ2015الداخمية )الكفارنة،  الرقابة نظاـ عف واضحة صورة تقديـ أجؿ ومف المؤسسة

األمواؿ العامة ىي أمواؿ لكافة المواطنيف، يقوـ عمى إدارتيا مجموعة مف الموظفيف  أف
شخصية تدفعيـ إلى المحافظة عمى ىذه األمواؿ سوى معاييرىـ  مصالحال تربطيـ منافع أو 

األخالقية وانتمائيـ لدولتيـ، ظيرت حاجة الدولة الحديثة لوضع ضوابط تشريعية صارمة 
نفاقًا، وتفعيؿ المساءلة والعقاب لمف يتطاوؿ عميو، وكذلؾ لمتعامؿ مع الماؿ ال عاـ تحصياًل وا 

أوجدت موازنات محددة لموحدات الحكومية، وضوابط رقابية مف خالؿ التشريعات التي تحدد 
اإلجراءات والطرؽ التي تدار بيا األمواؿ العامة، ووضع الحموؿ لممشكالت التي قد تواجو 

 (.264ص ،ـ2014)العبادي، الموظفيف 

ف انعداـ عممية الرقابة في المؤسسة يترتب عمػى عػدـ تنفيػذ الخطة التي وضعت مف إ
األىداؼ، وأف ضماف نجاح تحقيؽ األىداؼ في المؤسسة ضمف الخطط الموضوعة  تحقيؽأجؿ 

ال وجود لو بدوف وجود الرقابة وذلؾ لمعرفة ما تـ انجازه ضػمف المخطط لو. ومما الشؾ فيو أف 
نمابمفيوميا المعاصر، وفي شتى صورىا لـ تنشأ بػيف عشيًة وضحاىا،  الرقابة خضعت  وا 
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عالمنا الحاضر وفي مختمؼ النظـ  لتطورات تاريخية كبيرة إلى أف ظيرت بيذه الػصورة فػي
 (.16ص ،ـ2009)الغماري، السياسية والمالية المعاصرة 

 :تعريف الرقابة المالية 2.2.1

 السمطة تباشرىا التي ىي"بأنيا ( 288ص ،ـ2013صوالحة وآخروف ) لقد عرفيا
 المالية وزارة فإف معظـ الدوؿ وفي المختمفة، وحداتيا عمى أي التنفيذية أجيزتيا عمى التنفيذية
 عمى نفسيا، التنفيذية السمطة رقابة عمى الداخمية الرقابة اسـ أطمؽ وقد الرقابة، ىذه مثؿ تمارس
 الداخمية الرقابة تكوف وبيذا التنفيذية، السمطة عمى التشريعية لمسمطة الرقابة الخارجية اسـ مقابؿ

 ."الحكومة إحدى وظائؼ

ىي التحقؽ أواًل بأوؿ مف أف التنفيذ يتـ وفؽ ما ىو "( 37ص ،ـ2015وذكرىا زالسي )
الخطأ مقرر لو في الخطة وفي حدود التعميمات والقواعد المقررة بغية اكتشاؼ نواحي 

يجاد الحموؿ المناسبة ليا وعالجيا وتالفي الوقوع في تمؾ األخطاء  ."واالنحرافات وا 

مجموعة مف العمميات تنفذ بيدؼ ىي "( 288ص ،ـ2006) الرحاحمةوقد أشار إلييا 
المالية وتحقيؽ االلتزاـ بتنفيذ األنظمة والقوانيف والتعميمات  التصرفاتالتأكد مف سالمة مشروعية 

لضماف المحافظة عمى الماؿ العاـ وتوجييو لخدمة األىداؼ المحددة وتحقيؽ الكفاءة في 
 . "استخدامو

 يتـ مف التي اإلجراءات بأنياً  المالية الرقابة"( 24ص ،ـ2015الكفارنة ) ؼ  وقد عر 
 وحسف العامة األمواؿ عمى الحفاظ تضمف التي التوجييات تنفيذ سالمة مف التأكد خالليا
  ."إدارتياً 

ىي عممية التأكد مف أف المؤسسة تسير طبقًا لمخطط "( 31ص ،ـ2016) ويري قويدر
الموضوعة وصواًل لألىداؼ المرسومة، ووضع اليد عمى المعيقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ ىذه 

 ."األىداؼ

بناًء عمى التعريفات التي ذكرت: ىي إجراء يتـ مف خاللو التأكد مف سير يمكف القوؿ و 
لتحقيؽ الكفاءة  فاتوالتقميؿ مف االنحرا الموضوعةلخطة لألنظمة والقوانيف وااألعماؿ وفقًا 

 .المطموبة في العمؿ والحفاظ عمى الماؿ العاـ
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 أىداف الرقابة المالية: 2.2.2
 ـ2015)زالسي،  (152ص ،ـ2012)خالد وحتاممة،  إلى وتيدؼ الرقابة المالية الحديثة، 

 (: 41ص
  .االستخداـ الفّعاؿ، واألمثؿ لمموارد المادية، والبشرية المتاحة 
 .التأكد مف عدـ تكرار ذات المخالفات التي ترتكبيا الجيات الخاضعة لمرقابة 
 .التأكد مف كفاية المعمومات واألنظمة واإلجراءات المستخدمة 
 وفقا لمسياسة المعتمدة. وازنةاإلدارة في تنفيذىا لمم مدي التزاـ 
 .بياف أثار التنفيذ عمى مستوى النشاط االقتصادي واتجاىاتو 
  .الربط بيف التنفيذ وما يتخممو مف إنفاؽ والنتائج المترتبة عف ىذا التنفيذ 

  : أىمية الرقابة المالية 2.2.3

ث حاالت الغػش والػسرقة والفػساد وكشؼ التقميدي في منع حدو  يكمف دور الرقابة المالية
وتحديد المسؤولية عنيا في حالة حدوثيا، وبذلؾ فاف العممية الرقابية ذات ارتباط مباشر ووثيؽ 
بكافة نواحي العمميات اإلدارية األخرى. وتزداد أىمية الرقابة والحاجػة إلييا مع كبر حجـ 

 (.16ص ،ـ2005)شرؼ، المؤسسات وتعدد أنشطتيا وبرامجيا 

تبرز مف خالؿ الحفاظ عمى الماؿ العاـ وحسف إدارتو واستغاللو  الرقابةأف أىمية كما 
بما يفيد المؤسسة، والمساعدة في الوصوؿ إلى األىداؼ المرسومة وفقًا لمخطط الموضوعة 
والتأكد مف سير العمميات ضمف المعايير المطموبة بما يكفؿ تقدـ وتطور المؤسسة والحد مف 

إلى ترشيد استغالؿ الموارد وحسف استخداميا بشكؿ مفاجئ بما يؤدي  ثالتي قد تحدمشكالتيا 
 (.33ص ،ـ2016أثناء العمؿ )قويدر، 

 ويمخص الباحث بأف أىمية الرقابة المالية تتضمف كاًل مف:

 اإلدارية األخرى ارتباطًا وثيقًا.ترتبط عممية الرقابة المالية مع باقي نواحي العمميات  .1
 الرقابة المالية عمى منع حاالت السرقة والغش والفساد داخؿ المنظمات.تعمؿ  .2
تقوـ الرقابة المالية بالحفاظ عمى أمواؿ المستثمريف والمساىميف والماؿ العاـ مف خالؿ  .3

 حسف إدارتو.
الرقابة ليا دور فعاؿ في المنظمة حيث تقوـ باستغالؿ الموارد المتاحة في المكاف والوقت  .4

 المناسب.
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 :أنواع الرقابة المالية 2.2.4

)خالد  النحو التالي ىالرقابة المالية كاًل حسب تصنيفو، وىي عم أنواعلقد تعددت 
 :(153ص ،ـ2012وحتاممة، 

 الرقابة حسب المدى الزمني لمتنفيذ:  .1

وتتـ بعد  وتعني الرقابة عمى كؿ مرحمة مف مراحؿ الخطة بعد تنفيذىا، :الرقابة المرحمية
ن ِتيا  ،تقسيـ الخطة إلى مراحؿ ثـ يتـ قياس نتائج التنفيذ الفعمية بعد اكتماؿ كؿ مرحمة، ومقار 

التنفيذ الفعمي لمرحمة ما قبؿ التأكد مف  نُو ال تتـ الرقابة عمىإبالمعايير الموضوعة ُمسبًقا، حيث 
 أّف المرحمة التي سبقتيا قد تمت فّعاًل كما ىو مخطط ليا. 

يا،  الرقابة بعد التنفيذ: في ىذه الحالة يبدأ نشاط الرقابة عند تنفيذ الخطة، واكتماؿ نتاِئج 
النيائية بالمعايير الموضوعة لتحديد االنحرافات، وفي ىذه الحالة  الفعميةوذلؾ بمقارنة النتائج 

اعداد ُخطة جديدة، ُتعتبر الرقابة سمبية بما أنيا ال تمنع وقوع الخطأ، وال ُيستفاد منيا إاّل عند 
 .وىذا النوع مف الرقابة ُيستخدـ عادّة في األعماؿ الروتينية، حيث ال يكوف لمخطأ فييا وزف كبير

 الرقابة حسب موضوعيا: .2

إلى التأكد مف أّف كافة اإلجراءات، والتصرفات التي يتـ العمؿ  تيدؼ :الرقابة اإليجابية
بيا ِطبقا لّموائح، واألنظمة، والتعميمات المعموؿ بيا داخؿ المنظمة بما يكفؿ تحقيؽ أىداِفيا مف 

 جية، والتنبؤ باالنحرافات، واألخطاء مف جيٍة أخرى.
االنحرافات، والعمؿ عمى عف األخطاء و  تعمؿ ىذه الرقابة في البحث :الرقابة السمبية

منع حدوثيا مع التركيز عمى معاقبة مرتكبي ىذه األخطاء واالنحرافات، وبمعنى آخر تعمؿ 
 عمى تصّيد األخطاء واالنحرافات. 

 الرقابة حسب كمية العمل ونوعيتو:   .3

: تنصب ىذه الرقابة عمى كمية العمؿ المنتج، أي عمى الرقابة عمى كمية العمؿ
لمعرفة الت غ ُيرات المنتظمة في حجـ تمؾ الكميات مف زيادة أو نقصاف، ومف المخرجات، وذلؾ 

ـّ البحث عف األسباب، ومعالجة الموقؼ.  ث
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سموب يتـ مف خاللو قبوؿ أو رفض الخدمة أو أ: وتعني العمؿالرقابة عمى نوعية 
العمؿ، اإلنتاج، ويتوقؼ القبوؿ أو الرفض بناًء عمى وجود معايير موضوعية تقيس نوعية 

 .ومواصفاتو

 ويري الباحث أف:

الرقابة المالية يجب أف تكوف وفؽ وقت زمني معيف سواء كاف بعد كؿ مرحمة تتـ المراقبة  (1
عمييا وبياف سير عمميا وفؽ الخطة التي تـ وضعيا أـ ال أو بعد عممية تنفيذ الخطة لبياف 

 االنحرافات المتوقع ما بيف المخطط المنفذ فعميًا.
بناءًا عمى األنظمة والموائح والتعميمات  العمؿ سيراإليجابية ت عني ُحسف  المالية أف الرقابة (2

األخطاء  تصّيدوالسياسات المتبعة داخؿ المنظمة بينما الرقابة المالية السمبية تقوـ ب
 واالنحرافات ومنع حدوثيا ومعاقبة مف يقـو بيا.

ؾ نوعية وطبيعة العمؿ الف بعض ترتبط الرقابة المالية بكمية العمؿ داخؿ المنظمة وكذل (3
 نوعية األعماؿ معقدة وتحتاج إلى رقابة عالية عمى عكس األعماؿ األخرى.

  المقومات األساسية لنظام الرقابة المالية: 2.2.5
)مسعود،  يلتالاكاألساسية لنظاـ الرقابة المالية في ثالث بنود  المقوماتيمكف شمؿ 

 (:133ص ،ـ2011

: يجب أف يكوف نظاـ الرقابة سياًل وواضحًا لمقائميف عميو الرقابيسيولة ووضوح النظاـ  (1
لنجاحو وفعاليتو، ألف أي تعقيد  الالزمةفبساطة النظاـ الرقابي ووضوحو تعد مف الشروط 

تالي عدـ الفي النظاـ الرقابي يؤدي إلى إرباؾ في عممية الرقابة وحدوث أخطاء فييا وب
 فعاليتو.

يجب أف يالئـ نشاط الرقابة طبيعة عمؿ الجية موضوع  قابي:مرونة ومالئمة النظاـ الر  (2
الرقابة، فمثاًل يجب أف تختمؼ برامج المراجعة والفحص في إدارات الدولة عنيا في شركات 
القطاع العاـ، فضاًل عف ذلؾ البد مف أف يتصؼ نظاـ الرقابة بالمرونة لضماف فاعميتو 

 ناء.ونجاحو، وذلؾ مف خالؿ التوجيو واإلرشاد الب
يتمثؿ االقتصاد في تكاليؼ الرقابة باالكتفاء بالعدد  االقتصاد في تكاليؼ العمؿ الرقابي: (3

المطموب مف الموظفيف والذي ال يتعدى الحاجة الفعمية ألعماؿ الرقابة واختصاصات ىذه 
 .األجيزة
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 ويرى الباحث بأن:
أخطاء أو يجب أف يتسـ نظاـ الرقابة المالية بالسيولة والوضوح حتى يمنع أي  .1

 تعقيدات.
نظاـ الرقابة المالية يكوف ذات مرونة ومالئـ لطبيعة العمؿ داخؿ المنظمات ليواجو أي  .2

 وكذلؾ لمسايرة العمؿ فييا. تانحرافا
االقتصاد في تكاليؼ نظاـ الرقابة المالية بحيث يتالءـ مع طبيعة العمؿ بحيث ضرورة  .3

 حسب طبيعة العمؿ.ال يكمؼ أكبر مف الالـز أو أقؿ مف الالـز أنما 
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 المبحث الثالث
 المساءلة والشفافية

 تمييد 2.3.0

مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة المتطورة التي يجب عمى جميع  والمساءلة تعد الشفافية
ليا مف أىمية في إحداث إدارة ناجحة تحاوؿ معالجة العديد  لماالمنظمات اإلدارية األخذ بيا 

كغموض في القوانيف والموائح المعموؿ بيا ومحاولة إيجاد سبؿ لتبسيط اإلدارية  كالتالمش مف
ف زيادة الشفافية تساىـ في زيادة درجة الثقة التي اإلجراءات مف أجؿ مكاف حة الفساد اإلداري، وا 

 دونيا.يالمراجعيف لمحصوؿ عمى الخدمات التي ير  والمواطنيفتمنحيا المنظمات لموظفييا 

وبدأ يتردد بشكؿ واسع في جميع  مصطمح الشفافية والمساءلة بشكؿ كبير جداً قد ظير و 
المجاالت كاالقتصاد والسياسة وغيرىا، وبدأ الجميع ينادي بوجوب االىتماـ بالشفافية والمساءلة 

مف المشاكؿ كالتالعب واالحتياؿ والفساد اإلداري والمالي. وقد أصبح  لمكثيروتـ اعتبارىما الحؿ 
صطمحاف مف المصطمحات الشائعة في الحوارات العامة والعناويف الصحفية. وقد ىذاف الم

التي ينادي بيا الجميع. وقد عزز القانوف ىذا الحؽ مف خالؿ  الحقوؽأصبح حؽ االطالع مف 
طالع الجميع عمييا، ومف ثـ التقميؿ مف استغالؿ السمطة وفرص الفساد  نشر المعمومات وا 

 (.341ص ،ـ2013رقابة عمى جميع السمطات )الشبيؿ والمومني، والتالعب، وكذلؾ تفعيؿ ال

في معظـ مؤسسات منظومة األمـ المتحدة وتحتاج إلى  وليدةوثقافة المساءلة ىي ثقافة 
مزيد مف الجيود لبموغ مرحمة النضج، وىناؾ حاجة إلى تطبيؽ االنضباط ومنح المكافآت بصورة 

ـ األمور، وتفتقر األمـ المتحدة إلى نظاـ شامؿ زما وامتالؾمستمرة باإلضافة إلى التدريب 
لمحوافز والجزاءات، فنظاـ الجزاءات أقوى مف نظاـ الحوافز والجوائز والمكافآت. وثمة حاجة إلى 

الشخصية. ومع ذلؾ، أف الثقافة لف تبمغ مرحمة النضج  المساءلةوضع نظاـ أقوى لضماف 
اإليقاع عمى مستوى القمة، مستنديف إلى الكامؿ إال عندما ينتيي كبار المديريف مف ضبط 

 (.1ص ،ـ2011إعطاء القدوة لمجميع في مساءلة النفس )زىراف، 

فتح الباب ي عدـ إتاحة الفرصة لمساءلة اإلدارة مف قبؿ المساىميف وبقية المجتمعإف 
ى المالية، إضافة إل أماـ الفساد المالي والقرارات غير النزيية الذي أدى بدوره إلى الفضائح
مما جعؿ األطراؼ  االفتقار إلى الشفافية والوضوح والدقة في القوائـ المالية المفصح عنيا،

 قراراتيـ االقتصادية الرشيدة المستثمريف غير قادريف عمى اتخاذ أصحاب المصمحة وخصوصاً 
 (.230ص ،ـ2013الحميد وحواس،  )عبد
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 تعريف المساءلة 2.3.1

أنيا الطمب مف المسئوليف تقديـ "يعرؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي المساءلة عمى 
التوضيحات الالزمة ألصحاب المصمحة حوؿ كيفية استخداـ صالحياتيـ وتصريؼ واجباتيـ، 

وتمبية المتطمبات المطموبة منيـ وقبوؿ بعض المسؤولية عف  ليـواألخذ باالنتقادات التي توجو 
فتعتبر المساءلة ىي وسيمة تمّكف األفراد والمؤسسات لكفاءة أو عف الخداع والغش الفشؿ وعدـ ا

 .(49ص ،ـ2013)الحسنات،  "مف تحمؿ مسؤولياتيـ وتبرير أدائيـ لموثوؽ بيـ
المساءلة في عمـ  (5ص ،ـ2015ذكرتيا وحدة ضماف الجودة والتطوير المستمر )وقد 
التي تعكس نشاط كؿ فرد في المؤسسة خالؿ  البياناتأنيا نظاـ ييدؼ إلى جمع "اإلدارة عمى 

فترة معينة مقارنة بالمسؤوليات المحددة مقدمًا ونشرىا في التقارير وذلؾ لتقييـ أداء الشخص 
 ."وقدراتو ومعدالت انجازه

عممية تيتـ بكافة جوانب النظاـ "المساءلة ( 11ص ،ـ2015وقد تحدثت عنيا حسف )
د مف قياـ الموظؼ بكافة األنشطة السابقة بالكفاءة والفعالية مف مدخالت ومخرجات، والتأك

األداء أو تعديمو أو تطويره وليس فرض رقابة  تحسيفالمطموبة. وأف الغاية مف المساءلة ىو 
صارمة عمى الفرد، كما أف المساءلة تتضمف إصدار األحكاـ وفقًا لمعايير محددة لمتابعة 

 ."وبصالحياتيـ العامميف واإلحاطة بيـ وبسموكياتيـ

مسؤولية كؿ فرد عف أعمالو لتحقيؽ نتائج "( 15ص ،ـ2013وقد وضحيا سالمة )
تقديـ تفسيرًا لإلدارة ألسباب القصور في تحقيؽ  وعميومحددة وفؽ المنظومة التػي يعمػؿ بيػا، 

ء، مما النتائج واالستفادة مف ذلػؾ لتصػحيح المسار، وتعزيز مواطف القوة لديو كمدخؿ لتقييـ األدا
 ."تالحقو العقوبة والحرماف مف المكافأة وأ ترقيةيترتب عميػو الحصػوؿ عمػى مكافأة أو 

ىي حؽ المواطنيف في مساءلة الجيات "( 5ص ،ـ2011)قرداغي وتحدث عنيا 
الحكومية مف السياسات والقرارات واإلجراءات التي تتخذىا وال تقتصر عمى المساءلة القانونية أو 

 ."اإلدارية بمعناىا الضيؽ واتخاذ إجراءات قانونية محددة بحؽ مخالفي النظاـالقضائية أو 

ىي محاسبة المرؤوس عف النتائج التي "( 68ص ،ـ2010وعرفيا الطراونة والعضايمة )
حققيا مف خالؿ أدائو لميامو الوظيفية، والمساءلة تتـ عندما يكوف ىناؾ عالقات بيف مواقع 

رية حيث يكوف أحد األفراد أو المستويات مسؤواًل أماـ مستوى إداري متفاوتة في المستويات اإلدا
 ."آخر عف تصرفاتو وأدائو لممياـ المنوطة بو
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نيا نظاـ يقوـ بمحاسبة كؿ فرد عف تنفيذ واجباتو أب وفي ضوء ما سبؽ يمكف تعريفيا:
 وميامو عمى أكمؿ وجو بدوف أي تقصير. 

 محاور المساءلة 2.3.2

 :(59ص ،ـ2012)سايح،  ساسيةأ في ثالثة محاور يمكف حصر المساءلة
المساءلة الذاتية: تتجمى فيما تزرعو العقائد الدينية والمبادئ واألخالؽ الفاضمة مف تجنب  .1

الفساد بكؿ صوره، وتوسيع دائرتي الثواب والعقاب، مما يجعؿ ىذه العقيدة قوة رادعة لمفساد 
الذاتية النابعة مف الخوؼ مف اهلل والرغبة في ورقابة ذاتية، فيذا المستوى مف المساءلة 
 ثوابو، ىو أرقى صيغة لممساءلة وأقؿ كمفة.

المساءلة المجتمعية: فعندما تتحقؽ المشاركة السياسية الفاعمة مف حرية تعبير وانتخاب  .2
وتشكيؿ لألحزاب وشفافية لمقرارات واستقاللية لمقضاء وحرمة لمماؿ العاـ وتحرير لإلعالـ، 

 نصبح أماـ بيئة صحية تتصؼ بالمساءلة.فأننا س
: وتتمثؿ في مجموعة الضوابط التي تحكـ أداء المؤسسات مف تعريؼ المساءلة الداخمية .3

الصالحيات وشروط التوظيؼ والتدريب المستمر والتدقيقيف الداخمي والخارجي والشفافية 
 وغيرىا مف اآلليات التي تقمؿ مف إمكانية سوء استغالؿ المسؤولية.

 :أىمية المساءلة 2.3.3

وتظير أىمية المساءلة مف خالؿ ارتباطيا بقيـ الشفافية والديمقراطية، وتحقيؽ االلتزاـ 
بالتنفيذ الصحيح والمالئـ لمسياسات العامة، مف خالؿ التوضيح المعقوؿ والمقبوؿ لتحمؿ 

حددة كعقد المسؤولية نحو نتائج األعماؿ، ما يعني أنو يجب أف تكوف المسؤوليات واضحة، وم
متفؽ عميو يحتوي عمى معايير محددة، وىي وسيمة لتحسيف بيئة المنظمة مف خالؿ توفير الثقة 
بيف الموظؼ وصاحب العمؿ وبيف الموظفيف فيما بينيـ، فوجود المساءلة يدعـ تصميـ وتنفيذ 

 (.28ص ،ـ2010السياسات بشكؿ فعاؿ )السبيعي، 

بمدى تطبيؽ السياسات العامة لممنظمة والتي تكمف أىمية المساءلة في ضرورة االلتزاـ 
 تسعى إلى تحقيؽ أىدافيا.

  أىداف المساءلة: 2.3.4

تسعى إلى رفع مستوى األداء اإلداري في المنظمات، ذلؾ أنيا تركز عمى العنصر 
البشري وأدائو، حيث إف ىدؼ المساءلة اإلدارية ال يقتصر عمى الكشؼ عف االنحرافات بؿ 
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يجابية الداعمة لنشاط العنصر البشري في المنظمات المتمثؿ في تقديـ يشمؿ النواحي اإل
في األداء، كما أنو لـ يعد اقتصار المساءلة اإلدارية  لممتفوقيفالمكافآت، ومنح الحوافر المعنوية 
يتـ وفقا لألنظمة وفي حدود التعميمات بؿ تجاوز ذلؾ  لممنظماتعمى التأكد مف أف األداء العاـ 

ليشمؿ التأكد مف ممارسة األداء العاـ في المنظمات بأفضؿ تكمفة ممكنة، فاليدؼ الرئيس مف 
نما يجب أف تعامؿ عمى أنيا إجراء آخر  تصّيدبالمساءلة ال يكوف  األخطاء ومعاقبة مرتكبييا، وا 

 المقاـ األوؿ تحقيؽ مصمحة العامميف جنبًا إلى جنب معمف إجراءات التقويـ الذي يستيدؼ في 
 ).22ص ،ـ2015مصمحة المنظمة )حسف، 

, وكذلؾ مف أىدافيا تصحيح األخطاء ومعالجتيا والحد مف تمادي األخطاء واستفحاليا
التخمص مف المحسوبية وسيادة مبدأ الشفافية، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وقواعد الجدارة و

المدخالت والممارسات لالرتقػاء بجػودة المخرجػات )سالمة،  أىميةالتركيز عمى واالستحقاؽ، و 
 (.17ص ،ـ2013

 أف أىداؼ المساءلة ىي: بناءًا عمى السابؽ ويرى الباحث

 رفع مستوى األداء لمعامميف في المنظمات األىمية. -1
 استغالؿ الموارد المتاحة في الوقت المناسب وبأقؿ تكمفة ممكنة. -2
 .األعماؿ أوؿ بأوؿ لتقميؿ األخطاء ولموصوؿ لألىداؼ المطموبةتتبع  -3

 تعريف الشفافية: 2.3.5

البيئة التي تكوف فييا المعمومات ىي "( الشفافية 4ص ،ـ2011) قرداغيلقد عرفيا 
 المتعمقة بالظروؼ والقرارات واألعماؿ الحالية متاحة ومنظورة ومفيومو وبشكؿ أكثر تحديدِ 
ومنيج توفير المعمومات وجعؿ القرارات المتصمة بالسياسة المتعمقة بالمجتمع معمومة مف خالؿ 

 ."النشر في الوقت المناسب واالنفتاح لكؿ األطراؼ ذوي العالقة

الشفافية ىي الجمع " (James, Peter, and James Raymond, 2015) وقد ذكرىا
اقية ويجب أف تظير البيانات عمنا وىذه البيانات واإلفصاح عف البيانات االقتصادية ذات المصد

."موجيو إلى جميع المواطنيف الذيف ييتموف بالمؤسسات األىمية والربحية

الشفافية بأنيا إعالـ األطراؼ المستفيدة بكافة "( 114ص ،ـ2015وقد عرؼ أبو جراد )
واألمانة والموضوعية المعمومات المالية وغير المالية عف المشروع عمى أف تتصؼ بالدقة 

 ."والمالءمة وعدـ التحيز حتى يمكف االعتماد عمييا
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ىي فمسفة ومنياج عمؿ يقـو عمى "( 66ص ،ـ2010) والعضايمةوأوضح الطراونة 
الوضوح والعمنية والدقة والصراحة واالنفتاح في مختمؼ النشاطات ومجاالت العمؿ التي تتـ بيف 

ياز الحكومي واألجيزة الحكومية المختمفة وجميور مختمؼ المستويات اإلدارية داخؿ الج
 ."المواطنيف بما ال يتعارض مع المصمحة العامة العميا

الشفافية المالية تعني بشكؿ عاـ "( 346ص ،ـ2008وتحدث عنيا الذنيبات وخميس )
المالية ببيانات ذات مصداقية عالية مما يساعد في زيادة ثقتيـ في  تزويد مستخدمي البيانات

 ."االسواؽ المالية والمؤسسات المختمفة

بناءًا عمى التعريفات السابقة بأنيا إظيار لممعمومات المالية الكمية  وقد عرفيا الباحث
وغير الكمية بشكؿ واضح وفعاؿ ودقيؽ لمستخدمي التقارير المالية لزيادة ثقتيـ في ىذه 

 المنظمات.

 أىمية الشفافية: 2.3.6

خالؿ عمميا عمى تمكيف المعنييف بالقرارات الصادرة مف خارج تظير أىمية الشفافية مف 
وداخؿ المؤسسة، والعمؿ عمى تمبية الحقوؽ العامة مف خالؿ مشاركتيـ في المعمومات، وتقديـ 
المساعدة ليـ في فيـ إدارة عمميات البيانات الداخمية، وتسمح بتوعية المواطنيف واطالعيـ عمى 

يات تقييـ األداء، وتحقيؽ الديمقراطية والمساءلة وضماف الخيارات المتاحة، وتسييؿ عمم
نجاحيما والوصوؿ إلى ما يعرؼ بالنظاـ المفتوح، إضافة إلى كونيا آلية لموصوؿ إلى حكومة 

 (.18ص ،ـ2010مفتوحة ولتحقيؽ المساءلة )السبيعي، 

لمدني تسعى الشفافية إلى ضرورة وجودىا في التبرعات والمساعدات اإلنسانية لممجتمع ا
 Pudilova, 2015).)وكذلؾ لممنظمات األىمية المساعدة ليـ وكذلؾ في الحكومات المختمفة 

 ويمكف توضيحيا بالتالي:

 تعمؿ عمى إظيار البيانات بالشكؿ الصحيح لفيـ بيانات االجراءات الداخمية. -1
 ت التقييـ والمتابعة ألداء العمؿ.تسييؿ عمميا -2
 المساعدات والتبرعات اإلنسانية لممجتمع المدني.تكمف أىمية الشفافية في تقديـ  -3

الشفافية  ى ضرورة توافر تسعة عناصر لتحقيقوقد أوضحت المعايير الدولية عم 2.3.7
 (:58ص ,م2012)سايح, 

 تصميـ اإلجراءات والتعميمات الحكومية بما يتفؽ مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة. .1
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فييا: المعمومات التي يجب توفيرىا، المواعيد وضع قواعد واضحة لمنشر واإلفصاح تحدد  .2
 التي يجب نشرىا فييا، المسؤولة القانونية عف عدـ نشرىا.

 أف توفر المؤسسات الحكومية معمومات كافية لفيـ عمميا وتسييؿ مراقبة أدائيا. .3
لخاص لوضع أف توفر المؤسسات الحكومية البيانات التي يحتاجيا المواطف والقطاع ا .4

 يـ معدالت المخاطرة االستثمارية.يقبمية، وتقالخطط المست
أف تكوف نصوص القوانيف والموائح والتعميمات واإلجراءات في متناوؿ المواطف وأصحاب  .5

 االعماؿ.
 يتـ توفير البيانات األساسية عف األداء االقتصادي في وقت سريع ومالئـ. .6
 مفصؿ ودقيؽ وسريع.يتـ توفير البيانات الرئيسية المتعمقة بالمالية العامة بشكؿ  .7
يتـ توفير نصوص الدراسات والبحوث التي تقوـ الدوائر الحكومية بإعدادىا والتي تمس حياة  .8

 المواطنيف بشكؿ مباشر.
تقوـ الدوائر الحكومية بشكؿ دوري وكمما دعت الحاجة بوضع نصوص السياسات  .9

 واإلجراءات والخطط التي تتبناىا في متناوؿ الجميور.
 التي تواجو تطبيق الشفافيةالمشكالت  2.3.8

 (:26ص ،ـ2010)السبيعي، يمكف توضيح المشكالت التي تواجيو الشفافية بالتالي
 االستمرار في تطبيؽ األنظمة القديمة والروتيف والتعقيد في اإلجراءات  .1
االزدواجية والفوضى في عمميات التحديث والتطوير مما يؤدي إلى بعثرة الجيود وضياع  .2

 أجيزة اإلدارة.التنسيؽ بيف 

 عالقة الشفافية اإلدارية بالمساءلة  2.3.9

، ـ2010)الطراونة والعضايمة،  الشفافية والمساءلة كما وضحيا بيفىناؾ عالقة ما 
 :( عمى النحو التالي56ص ،ـ2013)الحسنات،  (70ص

 إف الشفافية والمساءلة مفيوماف مترابطاف يعزز كؿ منيما األخر ففي حاؿ غياب الشفافية 
ؾ مساءلة فمف يكوف لمشفافية أية قيمة ويسيـ ءلة، وما لـ يكف ىناال يكف تطبيؽ المسا

ىاتيف الحالتيف في قياـ إدارة كفؤة وفعالة تؤدي دورىا في تقديـ الخدمات التي يحتاجيا 
 المواطنوف.
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  متطمبات األساسية إليجاد أنظمة مساءلة فعالة تحقؽ اليدؼ منيا لمالشفافية توفر الشروط
ي إيجاد الحموؿ المناسبة لمعديد مف مشكالت اإلدارة الحكومية، وتزيد مف قدرتيا عمى ف
د و جية التحديات ومواكبة التغيرات البيئية الداخمية منيا والخارجية، بالمقابؿ فإف وجامو 

أنظمة مساءلة عمى مستوى متقدـ مف الكفاءة والفعالية يساعد في تعزيز مفيوـ الشفافية مف 
 ضمنو مف آليات وعناصر.خالؿ ما تت

 التي تؤمف ةتعتبر الشفافية والمساءلة ركنًا أساسيًا وميمًا في العمميات اإلدارية الحديث ،
المحاسبة  الحوار اليادؼ في عممية المكاشفةبالنيج الديمقراطي البناء مف خالؿ 

 .والمصارحة

  والقرارات واألعماؿ ويقصد بالشفافية خمؽ بيئة تكوف فييا المعمومات المتعمقة بالظروؼ
 الحالية متاحة ومنظورة ومفيومة، وبشكؿ أكثر تحديد توفير المعمومات وجعؿ القرارات
المتصمة بالسياسة المتعمقة بالمجتمع المدني معمومة مف خالؿ النشر في الوقت المناسب 

ييًا في واالنفتاح لكؿ األطراؼ ذوي العالقة، وىذا يعنى أف تكوف األجيزة اإلدارية العامة شب
صندوؽ مف زجاج، بحيث يرى الجميع بوضوح ما تقـو بو مف أعماؿ وما تباشره مف مياـ 

 .ُتمارس فيياوما تديره مف برامج وما ترتبط بو مف عالقات، إضافة إلى الكيفية التي 
  أما المساءلة اإلدارية، فيو تعبير عف التزاـ منظمات اإلدارة العامة بتقديـ حساب عف طبيعة

ا لمواجبات المنوطة بيا بيدؼ رفع الكفاءة والفعالية ليذه المنظمات، وىى منظومة ممارستي
تضـ آليات وعناصر لضماف النزاىة والشفافية والقضاء عمى الفساد اإلداري والمالي وتحقيؽ 

 .الصالح العاـ
  الشفافية تعتبر عنصرًا رئيسًا مف عناصر المساءلة والتي تعتمد في عمميا عمى توفير

ومات وصحتيا والتدقيؽ فييا، ولكي تكوف المنظمات المستجيبة لحاجات الناس المعم
ولمشاغميـ منصفة، عمييا أف تكوف شفافة وتوفر معمومات كافية تساعدىـ عمى فيميا 
ومراقبتيا، والشفافية ىي الخطوة األولى في محاربة الفساد، لكنيا تتطمب وسائؿ اتصاؿ 

ومات مف مصادرىا واستخداميا االستخداـ األمثؿ ومجتمع قادر عمى الحصوؿ عمى المعم
ف نشر ىذه المعمومات يوسع دائرة إفي مساءلة األجيزة الحكومية والمنظمات العامة، حيث 

 .المشاركة والرقابة والمحاسبة ويحاصر الفساد
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  ًالشفافية والمساءلة اإلدارية سوؼ يدفعنا حتمًا نحو مفاىيـ أخرى ليا  كما إف مصطمحا
 يما ىما الفساد اإلداري والمالي بشتى صوره وأشكالو، وعند غياب مفيومابية عالقة قو 

الشفافية والمساءلة ينتشر الفساد، وىو شيء طبيعي وذلؾ لغياب عامؿ المساءلة، وانعداـ 
 .المحاسبة، حيث إف مصدر الفساد وقوتو يكمف في الغموض وعدـ الوضوح

تختص في المساءلة  التيبتوضيح المساءلة وتـ التعرؼ عمى محاور المساءلة  قاـ الباحثلقد 
داخمية في المنظمات الذاتية الشخصية مع نفسو وخالقو وكذلؾ المساءلة المجتمعية والمساءلة ال

وتـ التعرؼ عمى أىمية المساءلة وأىدافيا ولقد تـ التطرؽ إلى الشفافية نظرًا ألنيا مرتبطة 
 فصاح المحاسبي.بالمساءلة واإل
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 المبحث الرابع
 األىميةنظمات الم

 تمييد 2.4.0
 الحرب بظروؼ العشريف القرف بداية منذ فمسطيف في التطوعي العمؿ صور تأثرت

 األولى العالمية الحرب خمفت كما الصييوني ستيطانياال االستعمار ثّـ ،البريطاني واالحتالؿ
 لمرعاية تحتاج كثيرة فئات ظيور إلى أدى وىذا واالجتماعية، االقتصاديةالمشكالت  مف كثيراً 

الحكومية )الكفارنة،  المؤسسات عف كبديؿ خيرية تجمعات شكؿ المواطنوف في فنظـُ  والمساعدة
 (.43ص ،ـ2015

إف المتأمؿ في مجتمعنا اليوـ، يرى تواجدًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا لممؤسسات األىمية، 
وفي تدعيـ التنمية، حتى أصبحت  واالقتصاديويرى دورىا الممحوظ في التطور االجتماعي 

في  لؾاؼ وبرامج السياسة السكانية، وكذتشارؾ في برامج وخطط التنمية، وفي تنفيذ بعض أىد
 (.70ص ،ـ2009)بدر، مكافحة الفقر مجاالت 

إف المنظمات األىمية تقوـ بجمع البيانات بصورة منتظمة عف المجتمع مف أجؿ القياـ 
 .A.Khrais, 2014)بعمؿ إنساني ودعـ اجتماعي واقتصادي ليـ )

األىمية أف تقوـ بواجبيا ومسئوليتيا تجػاه  لمنظماتاإف المسئولية الوطنية تستمـز مف 
الظروؼ واألزمات التي تستيدؼ إذاللو والنيؿ  بأصعبالقضية والمجتمع الفمسطيني الذي يمر 

 ػات اإلغاثػة والتنمية المجتمعيةمف عزيمتو، وتمؾ المسئولية تتطمب المشاركة الفعمية فػي عممي
لرغـ مف توفر الدعـ والتمويؿ لبرامج ومشاريع وعمى ا ،الوطنيةكبر قدر مف المصالح ألتحقيؽ 

ـ إال أف الكثير مف المؤسسات فشمت في 1993وسمو عاـ أتفاقيػة إاألىمية بعد  لمنظماتا
الالـز الستمرارىا في أداء عمميا، وينظر إلى  والتمويؿالحفاظ عمى استمرارية ىذا الدعـ 

امة وكبػر حجػـ التحديات والظروؼ لضخ األىمية في فمسطيف بأىمية بالغة، نظراً  لمنظماتا
القاسية التي يمر بيا الشعب الفمسطيني وخاصة بعد اندالع أحداث انتفاضة األقصى وما 

 (.2ص ،ـ2005)شرؼ،  صاحبيا مف عدواف إسرائيمي متواصؿ عمى كافة محافظات الوطف

عوض جزء مف يتالي العماؿ التجارية، وبتطوير األكبيرًا في  دوراً  يؤدىالمجتمع المدني 
بأف  دعاءاتاالف وحماية البيئة ولكف عمى عكس العمؿ الحكومي في النيوض بحقوؽ اإلنسا

، ومع األىميةزيادة المساءلة سوؼ تطمب تحسيف االعماؿ التجارية وتعزيز فعالية المنظمات 
إلى  وعياً لدييـ أصبح كبار األعماؿ وصانعي السياسات  األىميةالوجود المتزايد لممنظمات 
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لمنظمات في االكبير  ىتماـاالمما أدى إلى  األىميالقطاع  إلىتحويؿ التمويؿ والمسؤوليات 
 ,Baur and Schmitz, 2011 مف قبؿ الجيات المانحة وكافة المجتمع المستفيد منيا األىمية

9 -14).) 

لقد قدـ المجتمع الدولي قدرًا كبير مف المساعدة  إلى الشعب الفمسطيني عمى مدى 
سنوات، وذلؾ لمساعدتيـ بسبب ظروؼ األوضاع االقتصادية والسياسية السيئة نتيجة الحروب 

 .Al-Shorafa, 2016, 41))المستمرة مف االحتالؿ اإلسرائيمي 

عناصر لمضوابط  ة قائـ بذاتو لديياف معظـ المنظمات التي ال يوجد بيا إطار مساءلإ
أف تواصؿ العمؿ لتحديد  جانب المساءلة. وينبغي ليذه المنظماتفي ضعؼ الداخمية وىذا ليس 

نشاء محددة، وأف تواصؿ التطور في مجاؿ و إطار رسمي لممساءلة، مسترشدة بمعايير مرجعية  وا 
 .(1ص ،ـ2011)زىراف،  واالستجابة ،الشكاوى وآليػات ،تفويض الػسمطةو  ،المسؤوليةوضوح 

 ىمية:األ المنظماتتعريف  2.4.1

المنظمات غير الحكومية ىي مجموعة كبيرة مف "( 71ص ،ـ2009) عرفيا بدر
رئيسة بأف ليا أىدافًا إنسانية أو  بصورةالمنظمات المستقمة إلى حد كبير عف الحكومات وتتسـ 

تعاونية أكثر مف كونيا أىدافًا تجارية، وتسعى بصورة عامة إلى تخفيؼ المعاناة، أو تعزيز 
مصالح الفقراء والفئات المستضعفة األخرى، أو حماية البيئة، أو توفير الخدمات االجتماعية 

 ."المحميةبتنمية المجتمعات  طالعاال األساسية، أو

المؤسسات والييئات التي تعمؿ  مجمؿنيا أب"( 73ص ،ـ2014) عنيا الدحدوح وتحدث
أف يكوف في ىذه الخدمة  لتزاـاوبمف أجؿ خدمة مصالح المجتمع والجميور في شتي النواحي  

 ."المقدمة ما يؤكد المعاني والقيـ

التي تعمؿ في المجاؿ الجمعي "بأنيا ىي المؤسسات  (22ص ،ـ2015) ويري العنزي 
بيف الدولة ومنشآت القطاع الخاص، والتي تيدؼ إلى تعظيـ رأس الماؿ االجتماعي، بجانب 
الدفاع عف مصالح أعضائيا والمصالح القومية وتقوـ بعمؿ طوعي دوف مقابؿ وال تسعى إلى 

 ."الوصوؿ إلى السمطة وانما خدمة عامة لجميع افراد المجتمع دوف تمييز

 إلىنيا كيانات مستقمو عف الحكومة وال تيدؼ أب"( 34ص ،ـ2013) ويذكر حالسة
فراد وال تؤسس مف ة وتنموية تتكوف مف مجموعة مف األنسانيا  ىداؼ قانونية و أتحقيؽ الربح وليا 

و رعاية فئة أو حؿ مشكمة مجتمعية معينة أجؿ ىدؼ محدد أقبؿ شخص واحد وتتكوف مف 
 ."وية داخميا طوعية وليس الزاميةوالعض ،عالقتيا تمتـز بالطابع السممي، و و فقيرةأميمشة 
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( المنظمات األىمية ىي أداء مجموعة متنوعة 48ص ،2016)  Al-Shoraafaوعرؼ
مف الخدمات والوظائؼ اإلنسانية، وتستحضر مشكالت المواطنيف إلى الحكومات ومراقبة تنفيذ 

 ظمات.السياسات والبرامج، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني أصحاب المصمحة في ىذه المن
مستقمة الفراد مجموعة مف األ أنيا:في ضوء ما سبؽ يمكف تعريؼ المنظمات األىمية بو 

الجتماعية التنمية ا تحقيؽ الربح وتيدؼ في األساس إلى إلىليا كياف قانوني ال تيدؼ 
 .ومجتمع رفيع عماؿ خيريةأمف المجتمع بدوف مقابؿ لتحقيؽ  واالقتصادية واإلنسانية والحقوقية

 )حكوميةال)غير  المنظمات األىميةخصائص  2.4.2

 ،ـ2009بدر، ) بالعديد مف الخصائص وىي الحكوميةاألىمية غير  المنظماتتتمتع 
 (:72ص

 غير مباشرة مية تيتـ بتقديـ خدمات مباشرة أواألىمية تنظيمات رس المنظماتالجمعيات و  .1
 .إلشباع احتياجات المجتمع وتحقيؽ الرفاىية االجتماعية لممواطنيف

األىمية عمى الجيود التطوعية لجماعة مف األفراد الميتميف  المنظماتتقوـ الجمعيات و   .2
دارتيا في إطار النظاـ العاـ أو القوانيف والتشريعات التي ا  بالخدمة العامة يتولوف تنظيميا و 
 .تنظـ العمؿ االجتماعي التطوعي

والتنافس،  ؽ االقتصاديت اجتماعية خارج السو األىمية مؤسسا المنظماتو تعد الجمعيات  .3
لذلؾ فيي ال تسعى إلى الربح المادي كغرض أساسي لموجود وحصرىا عمى توفير الخدمات 

 .التي تقابؿ احتياجات المواطنيف
ة فمسفة تستمد سياستيا مف النظاـ األساسي ليا، وليا حؽ تشريع الموائح وتعديؿ نظملكؿ م .4

 أكثر مف المؤسسات الحكومية. ىذه الموائح طالما استمـز األمر في سيولة ويسر
األىمية يبدأ مف القمة ممثمة في الجمعية العمومية كأعمى سمطة  نظماتملمالييكؿ التنظيمي  .5

 .ثـ مجمس اإلدارة والمجاف المنبثقة عنو، والجياز اإلداري والفني القائـ عمى أداء الخدمات
ووصايا،  األىمية في تمويميا عمى ما تجمعو مف تبرعات وىبات المنظماتو تعتمد الجمعيات  .6

وعمى ما تحصؿ عميو مف اشتراكات األعضاء، باإلضافة إلى عوائد الخدمات التي تقـو 
 . بيا، وقد تحصؿ عمى دعـ مف الييئات الحكومية أومف ىيئات دولية

اميا وقواعد العمؿ أسموب العمؿ في ىذه المؤسسات يمتاز بالمرونة حيث تستطيع تعديؿ نظ .7
فييا بؿ وأىدافيا وجيازىا اإلداري، فيي التي تحدد لنفسيا النظـ والقواعد اإلدارية المالية 

 .المرنة، وبأسموب أكثر طواعية لتناسب متطمبات أي تغير يحدث في المجتمع
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قوانيف ل موظفييا وفقاً  ختيارااألىمية بسمطة أوسع مف حيث  المنظماتو تتمتع الجمعيات  .8
دمة االجتماعية، باإلضافة إلى مف المتخصصيف في مجاؿ الخ مؿ بحيث يكوفالع
 . ببعض الفنييف اآلخريف الذيف يتطمب وجودىـ نوعية الخدمات المقدمة ستعانةاال

 األىمية تخضع لبعض األجيزة المتخصصة كاالتحاد العاـ المنظمات الرقابة عمى .9
 .ى رقابة الجية اإلدارية المتخصصةباإلضافة إلمؤسسات الخاصة، واالتحادات اإلقميمية، لم
 األىمية جيد كبير ربما قد يقع عمى الدولة ومنيا القياـ المنظماتو توفر الجمعيات   .10

 .بالمشروعات االجتماعية ذات الصمة القومية الكبرى
األىمية ضرورة لكؿ المجتمعات واستمرار المواطنيف في تكويف  المنظماتو الجمعيات   .11

ألىمية ظاىرة صحية في تطور حياة المجتمعات، فيي ال تحقؽ جانب االنتماء الجمعيات ا
 .فقط ولكف كحؽ لكؿ مواطف في المشاركة والتخطيط الحتياجاتيـ وكذلؾ حقوقيـ

في خدماتيا وأكثر قدرة عمى التجديد  األىمية أكثر انطالقاً  المنظماتو تعد الجمعيات   .12
بيا، وكذلؾ السرعة في تقديـ الخدمات والتقميؿ قدر جراء التجارب لتطور العمؿ أواالبتكار و 

 اإلمكاف مف اإلجراءات اإلدارية الطويمة.
 األىميةتسميات منظمات  2.4.3

تالي سيتـ توضيح بعض التختمؼ تسميات منظمات المجتمع المدني مف دولة ألخري وب
 :(73ص ،ـ2014)الدحدوح،  تاليالاألسماء المتداولة في بعض الدوؿ ك

لـ يميز العديد مف الباحثيف بيف المجتمع المدني والمجتمع األىمي، ولكف  المجتمع األىمي: .1
أف المجتمع األىمي يشمؿ المنظمات  عتبرواابعض الباحثيف ميز بيف المفيوميف حيث 

اإلرثية بينما المجتمع المدني ال يشمميا، وذىب الميبرالييف والعممانييف إلى اعتبار المنظمات 
منظمات ارثيو، بينما فضؿ بعض الرواد الفكر اإلسالمي تسمية المجتمع المدني الدينية 

ؿ الذي أقامو الغرب حوؿ مفيوـ المدنية والذي دبالمجتمع األىمي حتى يخرجوا مف الج
وضع ضد الكينوتية والدينية، بينما المجتمع المدني في الفكر االسالمي ىو مجتمع ليس 

 دينية.كينوتي ولكنو يمتـز باألصوؿ ال
د بيا جميع منظمات المجتمع المدني والكثير يقصد صقيمنظمات غير حكومية: البعض  .2

بيا الجمعيات الخيرية أو األىمية، لكف يبقي المسمى غير دقيؽ ألنو يشمؿ جميع القطاعات 
 غير الحكومية وىي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
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مسمي المنظمات غير الحكومية وىي ال الجيات الفاعمة غير الحكومية: وىي شبيو ب .3
تستثني أيضًا القطاع الخاص مف منظمات المجتمع المدني، كما أف المصطمح قد يشمؿ 

 بعض الشخصيات المجتمعية البارزة التي ليس ليا طبيعة تنظيمية.
منظمات غير ربحية: يقصد بيا الكثيروف بأنيا منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات  .4

ألىمية، لكف المسمى ال يستثني القطاع الحكومي ألف القطاع الحكومي ىو ا الخيرية أو
 ربحي.  قطاع غير

القطاع الثالث: ويقصد بو قطاع المجتمع المدني والذي يعتبر القطاع الثالث بعد القطاع  .5
الحكومي والقطاع الخاص، ويستخدـ ىذا المصطمح في كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية 

 ف اإلسرائيمي.وأوروبا والكيا
القطاع المستقؿ: ويقصد بو القطاع المستقؿ وغير التابع لمحكومة والذي يعتمد عمى نفسو  .6

ضًا قطاع يعتمد عمى نفسو يونو ولكف ىذا ال يستثني القطاع الخاص فيو أؤ في تسيير ش
 في تسيير أموره.

أيضًا ال منظمات المساعدة الذاتية: وىذا المسمى شبيو مسمى القطاع المستقؿ، وىو  .7
يعتمد عمى نفسو في تسيير أموره ويقدـ مساعدات  يستثني القطاع الخاص فيو أيضًا قطاع

 لممجتمع مف خالؿ صناديؽ المسئولية االجتماعية.
القطاع التطوعي: ويقصد بو منظمات المجتمع المدني والقائمة بشكؿ أساسي عمى مبدأ  .8

ستثني بعض المؤسسات التطوعية التابعة التطوع وغير الساعية لمربح، لكف ىذا المفيـو ال ي
لمحكومة مثؿ المجالس البمدية التي ال يتقاضى أعضاؤىا في الغالب رواتب عمى أعماليـ 

 باستثناء رئيس البمدية.
المنظمات الطوعية الخاصة: ويقصد بو منظمات المجتمع المدني والقائمة بشكؿ أساسي  .9

ا المسمى قد استدرؾ الخمط الذي وجد في عمى مبدأ التطوع وغير الساعية لمربح ولكف ىذ
 التطوعية الحكومية بكممة الخاصة. مسمي القطاع التطوعي باستثنائو لممنظمات

  األىميةاألىداف العامة والخاصة لممنظمات  2.4.4

، مسمـإلى تحقيقيا، ولقد ذكرىا ) تسعىوخاصة  ال بد لممنظمات مف أىداؼ عامة
 ي:( أنيا تشمؿ ما يم70ص ،ـ2011

 .وضع سياسة واضحة لتمويؿ الجمعيات الخيرية توافؽ عمييا الدولة (1
 .حؿ الخالفات بيف االتحادات (2
 .ات المادية والعينية ليـنديـ المعو قحماية ورعاية األفراد واألسر المحتاجة مف خالؿ ت (3
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 .تأميف فرص عمؿ ألفراد المجتمع (4
 .لممجتمع نسانيةواإل تقديـ الخدمات الصحية واالقتصادية واالجتماعية (5
 .منح مراكز لمتدريب الميني لتأىيؿ المواطنيف (6

 ـ،2005يمي، )الجدوتسعى المنظمات غير الحكومية إلى تحقيق أىدافيا الخاصة ومنيا
 :(73ص
 .حماية ورعاية األسر المحتاجة مف خالؿ تقديـ المعونة المالية أو الطارئة ليـ .1
عمى اإلنتاج، وذلؾ مف خالؿ  العمؿ عمى توفير فرص عمؿ أو تشجيع األفراد واألسرة .2

 .التأىيػؿ الميني أو الجسماني
عطائيـ درجة مف الكفاؼ  .3 رعاية شئوف ذوي االحتياجات الخاصة مف أبناء الشعب، وا 

واالعتماد عمى النفس مف خالؿ توفير فرصة عمؿ كريمة أو السعي العتماد مخصصات 
 .مالية ليـ لمعيش بكرامة

بحوث العممية والمينية واالجتماعية عف المجتمع، مف بعض المنظمات تيدؼ إلى إجراء ال .4
الؿ االستعانة بالخريجيف العاطميف عف العمؿ، وبذلؾ تتحقؽ فرص عمؿ ويتطور البحث خ

 العممي.
 :والشفافية المساءلة دور المنظمات األىمية الفمسطينية في تعزيز 2.4.5

والشفافية ونمخصيا بالتالي ف المنظمات األىمية ليا دور كبير في تعزيز المساءلة ا  و 
 (:24ص ،ـ2013)الحسنات، 

استمرار دورىا التنموي مف خالؿ تفعيؿ ثقافة مجتمعية  ىعم ةاألىميمنظمات التعمؿ 
تطوير الممارسات والقيـ المجتمعية التي تكوف  ىتنعكس باإليجاب عم العصرمستجدات  تواكب
الماؿ العاـ والمشاركة المجتمعية الواسعة التي  ىعم والحفاظ المواطنةمبدأ  ىالمحافظ عم أساسيا
وذلؾ مف خالؿ المناداة  ليا عظيـ األثر في حمحمة منظومة الفساد ومحاسبة الفاسديف يكوف
 والمشاركة باالنتخابات كأساس الشرعية، والرقابة الداخمية والتوعيةواستقالؿ العمؿ األىمي  بحرية

 تبني ميثاؽ قواعد سموؾو الدوري المستمر لممؤسسة، التقييـ الميني و في المنظمات األىمية 
الضغط والتعبئة والتأثير، وسوؼ يتـ تناوؿ كؿ مكوف و األىمية،  المنظماتمعيارية لتنظيـ عمؿ 

 بالمختصر:

 

 



 

20 

 

 :حرية واستقالل العمل األىمي الفمسطيني (1

بالقوانيف التي لعؿ قضية استقالؿ العمؿ األىمي سواء في عالقتيا بالدولة أو عالقتيا 
مصادر التمويؿ الذي يكوف في منظومة النزاىة الوطنية  الستقالؿنشاطاتيا أو بالنسبة  تنظـ
 .يجعؿ ىناؾ دورًا تكامميًا مع الحكومة في خدمة قطاعات العمؿ المختمفة مما
 :والمشاركة التوعية (2

 العاـ حوؿ تستطيع المنظمات األىمية القياـ بدور محوري ترفع مف خاللو مستوى الوعي
مف  لة وذلؾءوطرؽ مكافحتو وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاىة والمسا ومخاطرةظاىرة الفساد 
بذؿ الجيود إلبقاء قضايا الفساد في سمـ األولويات ، مف خالؿ مجتمعية استراتيجيةخالؿ إتباع 

عداد و  ،أخالقية معارضة لمفساد ومقبولة مف المجتمع لمنظمات المجتمع المدني وترسيخ قيـ ا 
قميمياً  ي فووضعيا  ودولياً  الدراسات واألبحاث وتجميع المعمومات المتعمقة بظاىرة الفساد محميًا وا 

 .متناوؿ الجميور
 :الرقابة الداخمية في المنظمات األىمية (3

اعتماد ىيئة رقابة داخمية مع كافة الصالحيات الضرورية وتقديـ تقريرىا مف خالؿ 
تزويد ، و وضع سياسات واضحة الستخداـ أصوؿ المؤسسة، و العامةالييئة  ألعضاء السنوي
صدار ميزانيات مدققة بشكؿ منتظـ ا  ، و بانتظاـلعامة لمرقابة بالتقارير المالية واإلدارية ا الييئة 

المنقولة وأصوليا الثابتة شريطة أف تكوف واضحة  لكافة اإليرادات ومصروفات الجمعية وأمواليا
 .يد مجمس اإلدارة بصورة الوضع المالي لممؤسسة بدقة وانتظاـتزو ، و وبسيطة لمجميور

 :التقييم الميني الدوري المستقل لممؤسسة (4

عف طريؽ التزاـ القائموف عمى المؤسسة باألنظمة المالية واإلدارية واآلليات والسياسات 
 في المؤسسة. والمعموؿ بيا المقررة

 :المنظمات األىميةتبني ميثاق قواعد سموك معيارية لتنظيم عمل  (5

إف تبني المنظمة ميثاؽ لممؤسسة تضع األمور في نصابيا ويبعد عف المنظمة أي 
يجب إف يتضمف مثؿ ىذا الميثاؽ أدوات لقياس  حيثفييا أي لبس أو سوء تقدير  ممارسات

بحيث تستطيع كؿ منظمة قياس مدى التزاميا  لةءوالمساالمنظمة بقيـ النزاىة والشفافية  التزاـ
 ىالقيـ وتشخيص أية حاالت أو ممارسات مخالفة ليذه القواعد ومتابعتيا دوف التجني عم بتمؾ
 .منظمة أي
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 :لضغط والتعبئة والتأثيرا (6

 ؤدي المجتمع المدني المحمي دورًا حيويًا في مقاومة الفساد مف خالؿ التأثير في وضعي
 تعزز الشفافية والمساءلة في برامج عمؿ الحكومة التيالسياسات العامة وتعبئة الموارد 

 حماية ىالعمؿ عم ىلممجتمع المحمي مف قدرة عملما وعرض تدابير إصالحية عمى الحكومات 
 مشاركة في الشؤوف العامة وتقوية حكـ القانوف ىالحقوؽ وتوفير الخدمات مما يؤدي إل

  ،طالبتيا بنشر المعمومات حوؿ قضايا الفسادمغط عمى الحكومات و الض :يتطمب ما يمي
لضغط إلقرار قوانيف وأنظمة إذا نجحت بعض المنظمات في لفت او  الوعي مساىمتيا في نشر

إحداث إصالح تنظيمي عف طريؽ الضغط  ىقضايا فساد وساعدت عم نظر الرأي العاـ إلي
 .اض سياسيةألغر  األمواؿقوانيف تنظيـ جمع  والتأثير وسف

 
الباحث في ىذا المبحث تعريؼ المنظمات األىمية وخصائصيا وكذلؾ تـ التطرؽ إلى  لقد بين

مسميات المنظمات األىمية ألنيا تختمؼ مف مكاف ألخر عمى حسب الدولة وبعد ذلؾ تـ 
التي يجب  السياساتممنظمات األىمية وما ىي أىـ عرؼ عمى األىداؼ العامة والخاصة لالت

 ىمية فيدور المنظمات األ إلىتـ التطرؽ  خيراً أو  أىدافيا عمى المنظمات األىمية تطبيقيا لتحقيؽ
 فييا.تعزيز الشفافية والمساءلة دعـ و 
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 الثالثالفصل 
 جراءاتالطريقة واإل

الدراسة، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتيا، وكذلؾ أداة يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج 
لإلجراءات  الدراسة المستخدمة وطرؽ إعدادىا، وصدقيا وثباتيا، كما يتضمف ىذا الفصؿ وصفاً 

تـ في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا، وأخيرًا المعالجات اإلحصائية التي  استخدمتالتي 
 عمييا في تحميؿ الدراسة. االعتماد

 منيج الدراسة  3.1

المنيج الوصفي التحميمي الذي ييدؼ إلى  مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ
ف إ يرىا والوقوؼ عمى دالالتيا، وحيثتوفير البيانات والحقائؽ عف المشكمة موضوع البحث لتفس

ت المنيج الوصفي التحميمي يتـ مف خالؿ الرجوع لموثائؽ المختمفة كالكتب والصحؼ والمجال
 االعتمادوقد تـ وغيرىا مف المواد التي يثبت صدقيا بيدؼ تحميميا لموصوؿ إلى أىداؼ البحث، 

عمى ىذا المنيج لموصوؿ إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية حوؿ مشكمة البحث، ولتحقيؽ تصور 
أسموب العينة العشوائية الطبقية في  تـ استخداـأفضؿ وأدؽ لمظاىرة موضع الدراسة، كما أنو 

 ستبانة في جمع البيانات األولية.اإل استخدمتو اختياره لعينة الدراسة، 
 طرق جمع البيانات: 3.2

 البيانات مصدريف لجمعاعتمد الباحث عمى 

 .البيانات األولية .1

وذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبانات لدراسة بعض مفردات البحث 
البحث، ومف ثـ تفريغيا وتحميميا باستخداـ وحصر وتجميع المعمومات الالزمة في موضوع 

اإلحصائي واستخداـ االختبارات  (Statistical Package for Social Science) برنامج
 اإلحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة.

 .البيانات الثانوية .2

الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة المتعمقة بالموضوع قيد الدراسة، بعض مراجعة تـ 
 لمنظماتاوالتي  تتعمؽ بدراسة دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في 

تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي، ومف خالؿ المجوء أخرى األىمية بقطاع غزة، وأية مراجع 
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التعرؼ عمى األسس والطرؽ العممية السميمة في كتابة سيتـ راسة، لممصادر الثانوية في الد
 الدراسات، وكذلؾ أخذ تصور عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجاؿ الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 3.3

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع اإلدارات الخاصة بالمنظمات األىمية في قطاع غزة 
حسب  (3.1موزعة عمى قاطع غزة كما ىو في الجدوؿ رقـ ) منظمة 1055والبالغ عددىا 

 ـ.2016أحصائية وزارة الداخمية لعاـ 

 عينة الدراسة: 3.4

مكونة مف  اً % تقريب10ستبانة بنسبة إ 105تـ اختيار عينة عشوائية طبقية حجميا 
في قطاع غزة  يةالمحم العامميف في دائرة الشؤوف المالية والرقابية واإلدارية في المنظمات األىمية

بنسبة  ستبانةإ 78سترداد إحسب المنطقة التي تعمؿ فييا مف كافة مناطؽ قطاع غزة وتـ 
بالتفصيؿ  يبيف مجتمع عينة الدراسة (3.1الجدوؿ رقـ )% مف حجـ اإلستبانات الموزعة و 75.2

 :كما يمي لكؿ محافظة في قطاع غزة
 (: مجتمع وعينة الدراسة3.1جدول )

نسبة المسترد  المسترد حجم العينة المجتمعحجم  المنطقة
 من المجتمع

نسبة المسترد من 
 العينة

 53.3 5.44 8 15 147 الشماؿ
 75 7.4 45 60 608 غزة

 55.6 5.15 5 9 97 الوسطى
 100.0 10.3 12 12 116 خانيونس
 88.9 9.2 8 9 87 رفح

 74.3 7.4 78 105 1055 المجموع

 أداة الدراسة: 3.5

 :خصيصًا وقسمت إلىستبانة اوقد تـ إعداد 
 فقرات. 6الدراسة ويتكوف مف  ة: يتكوف مف البيانات الشخصية لعينالقسم األول 
 تتناوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في القسم الثاني :

 األىمية بقطاع غزة وتـ تقسيمو إلى أربعة محاور كما يمي: لمنظماتا
 ف قائمة المركز المالي عمى أنظمة: تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمالمحور األول 

 فقرات. 10األىمية ويتكوف مف  لمنظماتاالرقابة والمساءلة في 
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 لمصروفات عمى : تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة اإليرادات واالمحور الثاني
 فقرة. 11األىمية ويتكوف مف  لمنظماتاأنظمة الرقابة والمساءلة في 

 تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة التدفقات النقدية عمى أنظمة المحور الثالث :
 فقرات. 7األىمية ويتكوف مف  لمنظماتاالرقابة والمساءلة في 

 تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف السياسات المالية الداخمية عمى المحور الرابع :
 فقرات. 10األىمية ويتكوف مف  لمنظماتاأنظمة الرقابة والمساءلة في 

 ت الخماسي  كما ىو موضح في جدوؿ رقـر وقد كانت اإلجابات عمى حسب مقياس ليكا
(3.2:) 

(: مقياس اإلجابات3.2جدول )  
 
 
 
 :ةستباناالصدق وثبات  3.6

، ـ1995يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو )العساؼ،  ستبانةاالصدؽ 
لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ  ستبانةاال( كما يقصد بالصدؽ "شموؿ 429ص

 مف ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا"
 ( وقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:179ص ،ـ2001)عبيدات وآخروف، 

 بطريقتيف. ةاناالستب: تـ التأكد مف صدؽ فقرات ةانبستاالصدق فقرات  3.6.1
 :الصدق الظاىري لألداة .1

قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف تألفت 
في الجامعة االسالمية وجامعة  لييئة التدريسية في كمية التجارة( أعضاء مف أعضاء ا7مف )
( أسماء 1ويوضح الممحؽ رقـ ) ،واإلحصاء متخصصيف في المحاسبة وخارجيف االزىر

وقد طمب الباحث مف المحكميف مف إبداء  ،المحكميف الذيف قاموا مشكوريف بتحكيـ أداة الدراسة
ة العبارات لقياس ما وضعت ألجمو، ومدى وضوح صياغة العبارات ءمآرائيـ في مدى مال

تغطية كؿ محور مف ومدى كفاية العبارات ل ،ومدى مناسبة كؿ عبارة لممحور الذي ينتمي إليو
مف تعديؿ صياغة  محاور متغيرات الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضرورياً 

العبارات أو حذفيا، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ 
(، إلى جانب مقياس بالبيانات األولية )الخصائص الشخصية والوظيفية المطموبة مف المبحوثيف

 1 2 3 4 5 الدرجة
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا   التصنيف
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ستبانة حيث ييات المحكميف عمى انتقاد طوؿ اإلوتركزت توج ،ليكرت المستخدـ في االستبانة
كانت تحتوي عمى بعض العبارات المتكررة، كما أف بعض المحكميف نصحوا بضرورة تقميص 

ضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.  بعض العبارات مف بعض المحاور وا 
لمالحظات والتوجييات التي أبداىا المحكموف قاـ الباحث بإجراء إلى ا واستناداً 

يف، حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات وحذؼ أو إضافة مالتعديالت التي اتفؽ عمييا معظـ المحك
 البعض اآلخر منيا. 

 ستبانةصدق االتساق الداخمي لفقرات اإل .2
االستطالعية البالغ اسة عمى عينة الدر  ةستبانحساب االتساؽ الداخمي لفقرات اإل تـ
مفردة، وذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة  30حجميا 

  .لو
 االستبانة(: الصدق الداخمي لفقرات 3.3جدول )

 0.01مستوى داللة **داؿ عند         0.05*داؿ عند مستوى داللة 

حيث  (،0.05أف معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة ) (3.3ويبيف جدوؿ رقـ )
الجدولية والتي  rكبر مف قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  0.05قؿ مف ألكؿ فقرة  إف القيمة االحتمالية

 ستبانة صادقة لما وضعت لقياسو.، وبذلؾ تعتبر فقرات اإل0.361اوي تس
 

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور االول

معامل  #
 االرتباط

مستوى 
معامل  # الداللة

 االرتباط
مستوى 
معامل  # الداللة

 االرتباط
مستوى 
معامل  # الداللة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

1 0.531** 0.003 1 0.772** 0.000 1 0.471** 0.009 1 0.711** 0.000 
2 0.685** 0.000 2 0.759** 0.000 2 0.649** 0.000 2 0.652** 0.000 
3 0.649** 0.000 3 0.792** 0.000 3 0.691** 0.000 3 0.774** 0.000 
4 0.862** 0.000 4 0.745** 0.000 4 0.678** 0.000 4 0.708** 0.000 
5 0.379* 0.039 5 0.529** 0.003 5 0.369* 0.045 5 0.378* 0.040 
6 0.596** 0.001 6 0.484** 0.007 6 0.545** 0.002 6 0.555** 0.001 
7 0.659** 0.000 7 0.703** 0.000 7 0.592** 0.001 7 0.549** 0.002 
8 0.770** 0.000 8 0.553** 0.002    8 0.646** 0.000 
9 0.729** 0.000 9 0.741** 0.000    9 0.846** 0.000 
1
0 0.385* 0.036 10 .832**0 0.000    10 0.790** 0.000 

   11 0.832** 0.000       
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 البنائي لمحاور الدراسة صدق االتساق .3
 ستبانةدراسة مع المعدل الكمي لفقرات اإل(: معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور ال3.4جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط عنوان المحور المحور

 األول
تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة المركز 

 لمنظماتاالمالي عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في 
 .األىمية

0.870** 0.000 

 الثاني
تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة اإليرادات 
والمصروفات عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في 

 .األىمية لمنظماتا
0.549** 0.002 

 الثالث
تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة التدفقات 

 لمنظماتاالنقدية عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في 
 .األىمية

0.799** 0.000 

 الرابع
تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف السياسات المالية 

 لمنظماتاالداخمية عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في 
 .األىمية

0.758** 0.000 

 0.361تساوي  "28ودرجة حرية " 0.05ستوى داللة الجدولية عند م rقيمة   

مع ( يبيف معامالت االرتباط بيف معدؿ كؿ محور مف محاور الدراسة 3.4جدوؿ رقـ )
ستبانة والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة المعدؿ الكمي لفقرات اإل

 rكبر مف قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  0.05قؿ مف أ، حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة 0.05
 .0.361الجدولية والتي تساوي 

 :Reliabilityستبانة ثبات فقرات اإل 3.6.2
لو تكرر تطبيقيا  أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريباً  أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف

خطوات  تـ أجراء( وقد 430ص ،ـ1995)العساؼ،  أخرى عمى األشخاص ذاتيـ في أوقات
الثبات عمى العينة االستطالعية نفسيا بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا 

 كرونباخ.
: تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

د وقد تـ تصحيح معامالت زوجية الرتبة لكؿ بعفردية الرتبة ومعدؿ األسئمة بيف معدؿ األسئمة 
 Spearman-Brown) ؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتصحيحباستخداـ معام االرتباط

Coefficient )Eisinga, 2012))  :حسب المعادلة التالية 
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معامؿ الثبات =
1

2

ر

  .حيث ر معامؿ االرتباطر
 (: معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(3.5جدول )

معامل  عنوان المحور المحور
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة المركز المالي عمى أنظمة  األول
 0.847 0.735 .األىميةالرقابة والمساءلة في المؤسسات 

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة اإليرادات والمصروفات عمى  الثاني
 0.768 0.624 .أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة التدفقات النقدية عمى أنظمة  الثالث
 0.803 0.672 .األىميةالرقابة والمساءلة في المؤسسات 

عمى  السياسات المالية الداخميةتأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف  الرابع
 0.832 0.712 .أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية

 0.852 0.742 جميع الفقرات 

حيث بمغ  ةستبانمعامؿ ثبات كبير نسبيا لفقرات اإل( يبيف أف ىناؾ 3.5وقد بيف جدوؿ رقـ )
 .ستبانة بكؿ طمأنينةمما يطمئف الباحث عمى استخداـ اإل 0.852

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2
(: معامل الثبات )طريقة والفا كرونباخ(3.6جدول )  

معامل ألفا  عدد الفقرات عنوان المحور المحور
 كرونباخ

المركز المالي عمى أنظمة تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة  األول
 0.870 10 الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة اإليرادات والمصروفات عمى  الثاني
 0.795 11 أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية

النقدية عمى أنظمة تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة التدفقات  الثالث
 0.824 7 الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية

عمى  السياسات المالية الداخميةتأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف  الرابع
 0.873 10 أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية

 0.862 38 جميع الفقرات 

ستبانة كطريقة ، لقياس ثبات اإل(Ritter, 2010) كرونباخاستخدـ الباحث طريقة ألفا 
 0.862( أف معامالت الثبات مرتفعة حيث بمغ 3.6ثانية لقياس الثبات وقد يبيف جدوؿ رقـ )

 ستبانة بكؿ طمأنينة.مما يطمئف الباحث عمى استخداـ اإل
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 المعالجات اإلحصائية: 3.7

تجميعيا، فقد تـ استخداـ العديد مف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ 
 SPSS األساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية

"Statistical Package for Social Science"   وفيما يمي مجموعة مف األساليب
 :تحميؿ البياناتاإلحصائية المستخدمة في 

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي، ولتحديد  .1 تـ ترميز وا 
تـ طوؿ فترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعميا( المستخدـ في محاور الدراسة، 

(، ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصوؿ عمى طوؿ 4=1-5حساب المدى)
ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس )وىي  (، بعد0.8=4/5رة أي )تالف

 ( يوضح 3.7وىكذا وجدوؿ رقـ ) الواحد الصحيح( وذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األولى
 :ت الخماسير مقياس ليكا

 (: مقياس ليكرت الخماسي3.7جدول )
 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 )متوسط الفقرة( الفترة

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  التقدير
 5 4 3 2 1 الوزن

 

تـ حساب التكرارات والنسب المئوية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة  .2
 وتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة.

ستجابات أفراد الدراسة أنخفاض أرتفاع أو أوذلؾ لمعرفة مدى   Meanالمتوسط الحسابي .3
العبارات عف كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب 

مدى االستخداـ أو مدى  كما يفسر( 89ص ،ـ1996كشؾ، حسب أعمى متوسط حسابي )
 الموافقة عمى العبارة.

لمتعرؼ عمى مدى انحراؼ  (Standard Deviation)تـ استخداـ االنحراؼ المعياري  .4
ستجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة ولكؿ محور مف المحاور أ

الرئيسية عف متوسطيا الحسابي، ويالحظ أف االنحراؼ المعياري يوضح التشتت في 
مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور  أفراد الدراسة لكؿ عبارة ستجاباتا

نخفض تشتتيا بيف أو  ستجاباتاالبت قيمتو مف الصفر كمما تركزت الرئيسية، فكمما اقتر 



 

10 

 

 ستجاباتاالفأعمى فيعني عدـ تركز  المقياس )إذا كاف االنحراؼ المعياري واحد صحيحاً 
 وتشتتيا(. 

 ستبانة.فا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات اإلاختبار أل .5
 معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات.  .6
 معادلة سبيرماف براوف لمثبات. .7
 -1سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات ىؿ تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال ) -اختبار كولومجروؼ .8

Sample K-S) (Daniel, 1990). 
بيف لمعرفة الفرؽ  One sample T test ((Good, 2000لمتوسط عينة واحدة   tاختبار  .9

 ".3متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي "
 لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف. tاختبار  .10
 .(Gelman, 2008)تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثالث متوسطات فأكثر .11
 اختبار شفيو لمفروؽ المتعددة بيف متوسطات العينات المستقمة. .12
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 الرابعالفصل 
تحميل البيانات واختبار فرضيات 

 الدراسة ومناقشتيا
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 الرابعالفصل 
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا

 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -ختبار كولمجروفإ) ختبار التوزيع الطبيعيإ 4.1

سمرنوؼ لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التوزيع  -ختبار كولمجروؼإ فيما يمي عرض
ف معظـ االختبارات المعممية في حالة اختبار الفرضيات ألضروري الطبيعي أـ ال وىو اختبار 

  .ط أف يكوف توزيع البيانات طبيعياً تشتر 
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) (: اختبار التوزيع الطبيعي4.1جدول )

القيمة  Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المحور المحور
 االحتمالية

 األوؿ
قائمة المركز تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف 

المالي عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 
 .األىمية

10 0.085 0.071 

 الثاني
تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة 
اإليرادات والمصروفات عمى أنظمة الرقابة 

 .والمساءلة في المؤسسات األىمية
11 0.634 0.816 

 الثالث
قائمة  تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف

التدفقات النقدية عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في 
 .المؤسسات األىمية

7 1.069 0.203 

 الرابع
تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة المركز 
المالي عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 

 .األىمية
10 0.085 0.073 

 0.092 0.083 38 جميع الفقرات 

كبر أف القيمة االحتمالية لكؿ محور إختبار حيث ( نتائج اإل4.1ويوضح الجدوؿ رقـ )
( وىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخداـ sig.05.0) 0.05 مف

 االختبارات المعمميو.

 تحميل فقرات ومحاور الدراسة 4.2

ستبانة، لتحميؿ فقرات اإل(One Sample T test)لمعينة الواحدة  Tختبارإتـ استخداـ 
المحسوبة  tيجابية بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة إوتكوف الفقرة 

والوزف  0.05قؿ مف أ)أو القيمة االحتمالية  1.99 والتي تساويالجدولية  tكبر مف قيمة أ
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، وغير ذلؾ تكوف 3 (المحايد)كبر مف المتوسط أ والمتوسط الحسابي% 60كبر مف أالنسبي 
 يجابية بمعنى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى محتواىا.إالفقرة غير 

 :لممعموماتخصائص وسمات عينة الدراسة  4.3

 العمر: (1
 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر4.2جدول )

 النسبة المئوية التكرار العمر
 11.5 9 سنة 25أقؿ مف 

 76.9 60 سنة 35إلى  25مف 
 9.0 7 سنة 45إلى  36مف 
 2.6 2 سنة فأكثر 46

 100.0 78 المجموع

 25% مف عينة الدراسة بمغت أعمارىـ "أقؿ مف 11.5( أف 4.2يبيف جدوؿ رقـ )
 36% تراوحت أعمارىـ "مف 9.0سنة"، و 35إلى  25% تراوحت أعمارىـ "مف 76.9سنة"، و

إذا ىنا عنصر الشباب ىو األكثر  سنة فأكثر" 46% تراوحت أعمارىـ "2.6سنة"، و 45إلى 
ذات خبرة وىذا ما تحتاجو المنظمات األىمية حسب طبيعة عمميا وىذا يعزز مف ثقة الباحث في 

  إجابات المبحوثيف.

 المؤىل العممي: (2
 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي4.3جدول )

 النسبة المئوية التكرار ميالمؤىل العم
 3.8 3 دبمـو

 96.2 75 بكالوريوس
 0.0 0 ماجستير
 0.0 0 دكتوراه

 100.0 78 المجموع

% 96.2% مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي "دبموـ"، و3.8( أف 4.3يبيف جدوؿ رقـ )
باقي عف إرتفاع نسبة البكالوريوس وىذا يدؿ عمى إف سبب  مؤىميـ العممي "بكالوريوس"

المؤىالت ألف وظائفيـ ال تحتاج إلى درجات عممية عالية مثؿ درجتي الماجستير والدكتوراه 
بمقدار ما يحتاج إلى الخبرة والدراية في العمؿ إضافة إلى كثرة عدد الخرجيف مف حممة 

 البكالوريوس العاطميف عف العمؿ.
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 التخصص: (3
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص (:4.4جدول )

 النسبة المئوية التكرار التخصص
 64.1 50 محاسبة

 16.6 13 إدارة أعماؿ
 9.0 7 عمـو مصرفية

 10.3 8 تخصصات أخرى
 100.0 78 المجموع

 

عينة الدراسة تخصصيـ "محاسبة"،  % مف64.1( أف 4.4يبيف جدوؿ رقـ )      
% 10.3و% تخصصيـ "عموـ مصرفية"، 9.0% تخصصيـ "إدارة أعماؿ"، و16.6و

مثؿ "رياضيات، تربية، ىندسة". نالحظ أف الذيف  تخصصات أخرى"تخصصيـ "
تخصصيـ محاسبة أكبر مف التخصصات األخرى  يرجع ذلؾ إلى طبيعة عينة مجتمع 
الدراسة التي اعتمدت عمى العامميف في األقساـ المالية والرقابية مما يعكس باإليجاب 

 ييا بشكؿ صحيح.واإلجابة عم االستبانةعمى فيـ فقرات 
 المستوى الوظيفي: (4

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى الوظيفي4.5جدول )

 النسبة المئوية التكرار المستوى الوظيفي
 52.6 41 محاسب

 19.2 15 مدير مالي
 7.7 6 مدقؽ داخمي
 20.5 16 وظائؼ أخرى

 100.0 78 المجموع

% مف عينة الدراسة المسمى الوظيفي ليـ "محاسب"، 52.6( أف 4.5يبيف جدوؿ رقـ )
% المسمى الوظيفي ليـ "مدقؽ داخمي"، 7.7% المسمى الوظيفي ليـ "مدير مالي"، و19.2و
مثؿ "منسؽ أو مدير تنفيذي" نسبة المحاسب  المسمى الوظيفي ليـ "وظائؼ أخرى"% 20.5و

ة العمؿ باألقساـ المالية والرقابية حيث % ترجع إلى طبيعة عينة مجتمع الدراسة وطبيع52.6
الوظائؼ بتالي فأف العدد األكبر لوظائؼ المحاسبيف والعدد األقؿ مدراء ماليوف والمدققيف و 

 % تقريبًا وىذا يعزز مف ثقة الباحث في إجابات المبحوثيف.80المالية بمغت نسبتيا 
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 سنوات الخبرة: (5
 سنوات الخبرة (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير4.6جدول )

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 25.6 20 سنوات 5أقؿ مف 

 69.2 54 سنوات 10إلى  5مف 
 2.6 2 سنة 15إلى  11مف 
 2.6 2 سنة فأكثر 16

 100.0 78 المجموع

 5"مف  الدراسة بمغت سنوات الخبرة ليـ  % مف عينة74.4( أف 4.6يبيف جدوؿ رقـ )
ويعزي إرتفاع نسبة مف يممكوف خبرات لسنوات طويمة ألف تركيز المنظمات عمى  سنوات فأكثر"

توظيؼ ىذه الفئة التي يتوافر لدييا عنصر الشباب والخبرة وىذا يزيد مف الثقة في النتائج التي 
 تـ الحصوؿ عمييا مف قبؿ المبحوثيف.

 عدد الدورات التدريبية التي حصمت عمييا في مجال عممك الحالي: (6
في مجال عممك  (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد الدورات التدريبية التي حصمت عمييا4.7ل )جدو

 الحالي
 النسبة المئوية التكرار عدد الدورات التدريبية التي حصمت عمييا في مجال عممك الحالي

 19.2 15 دورات 4أقؿ مف 
 55.2 43 دورات 10إلى  4مف 
 25.6 20 دورة فأكثر 11
 0.0 0 يوجدال 

 100.0 78 المجموع

دورات فأكثر في مجاؿ عمميـ  4حصموا عمى % 80.8( أف 4.7يبيف جدوؿ رقـ ) 
الحالي وأف ارتفاع نسبة مف يحصؿ عمى الدورات التدريبية ووصوؿ نسبة عدـ الحصوؿ عمى 

بيـ % ىذا مؤشر إيجابي عمى أف المؤسسات األىمية تقوـ بتطوير موظفييا واالىتماـ 0دورات 
 وىذا يؤكد عمى الخبرة في عمميـ.
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ختبار و تحميل فقرات  4.4  فرضيات الدراسةا 

 المركز قائمة في المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة زيادة :الفرضية األولي
في المنظمات األىمية بقطاع غزة عند مستوى  والمساءلة الرقابة نظاـ عمى يجابياً إيؤثر  المالي
 .(≥α 0005) إحصائية داللة

وكذلؾ إيجاد العينة االحتمالية  لمعينة الواحدة tإلختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
وكذلؾ إيجاد العينة االحتمالية لجميع فقرات المحور األوؿ، وتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع 

أفراد عينة الدراسة يبيف آراء ( والذي 4.8في جدوؿ رقـ ) فقرات المحور األوؿ كما ىو موضح
 المركز قائمة في المالية لممعمومات وؿ )درجة اإلفصاح المحاسبيفقرات المحور األ في

 المالي(.
 المركز قائمة في المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي ول )درجة(: تحميل فقرات المحور األ 4.8جدول )

 .المالي(

 الفقرات م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

يب
ترت
ال

 

1 
يؤدي إفصاح المؤسسة عف جميع عناصر 
المركز المالي إلى دعـ أنظمة الرقابة 

 والمساءلة.
4.08 0.679 81.54 14.000 0.000 1 

2 
تطبيؽ المؤسسة لممعايير المعتمدة في إعداد 
التقارير المالية السنوية ليا يؤدي إلى دعـ 

 والمساءلة.الرقابة 
3.91 0.856 78.21 9.396 0.000 2 

مقارنة بنود المركز المالي الحقيقة مع المخطط  10
 3 0.000 5.403 73.59 1.111 3.68 ليا يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة .

يقدـ التقرير المالي وصفًا لمرقابة الداخمية وىذا  5
 4 0.000 7.211 73.33 0.816 3.67 يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.

توضيح التقرير المالي العجز أو الفائض الفعمي  7
 5 0.000 5.094 71.54 1.000 3.58 لممؤسسة يساعد في دعـ الرقابة والمساءلة.

9 
توضيح المؤسسة مف خالؿ التقرير المالي 
الفرؽ بيف بنود المركز المالي الفعمي والمخطط 

 لو يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.
3.41 1.242 68.21 2.916 0.005 6 

 7 0.013 2.540 67.18 1.248 3.36بياف عناصر قائمة المركز المالي لمعاـ السابؽ  8
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 الفقرات م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

يب
ترت
ال

 

والحالي ومقارنتيما مع بعض يؤدي إلى دعـ 
 الرقابة والمساءلة.

3 
تحديد طريقة اإلىتالؾ لألصوؿ الثابتة والعمر 
اإلنتاجي ليا وتحديد حالتيا يؤدي إلى دعـ 

 الرقابة والمساءلة.
3.27 1.053 65.38 2.259 0.027 8 

6 
بياف التقرير المالي القيمة السوقية لمنقد 
والموجودات  الفعمية الخاصة بالمؤسسة يؤدي 

 إلى دعـ الرقابة والمساءلة.
3.26 1.189 65.13 1.904 0.061 9 

4 
كشؼ المؤسسة عف قيمة األرصدة المدينة 

في قائمة المركز  واألرصدة الدائنة الفعمية
 المالي يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.

3.21 1.515 64.10 1.196 0.235 10 

  0.000 5.677 70.82 0.842 3.54 جميع الفقرات 
 1.99" تساوي 77" ودرجة حرية "0.05الجدولية عند مستوى داللة " tقيمة 

 ف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي كما يمي:أوتبيف النتائج 
، والقيمة نسبة كبيرة حسب المقياس%" وىي 81.54" بمغ الوزف النسبي "1في الفقرة رقـ " .1

الحصوؿ عمى معمومات مما يدؿ عمى إف  0.05 " وىي أقؿ مف0.000االحتمالية تساوي "
تظير المركز المالي الحقيقي لممؤسسة مما يساىـ في دعـ وتمكيف أنظمة الرقابة  كاممة 

 .المنظمات األىميةالمالية والمساءلة في 
،  والقيمة نسبة كبيرة حسب المقياس%" وىي 78.21" بمغ الوزف النسبي "2في الفقرة رقـ " .2

االلتزاـ بالمعايير المعتمدة  مما يدؿ عمى 0.05" وىي أقؿ مف 0.000االحتمالية تساوي "
ساءلة في في إعداد التقارير المالية يؤدي إلى إفصاح شامؿ وشفافة تدعـ أنظمة الرقابة والم

 .المنظمات األىمية
 وتبيف النتائج أف أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي كما يمي:

، بنسبة متوسطة حسب المقياس %" وىي65.13" بمغ الوزف النسبي "6في الفقرة رقـ " -1
 tاكبر مف قيمة  tوكذلؾ قيمة   0.05" وىي أكبر مف 0.061" والقيمة االحتمالية تساوي

إظيار القيمة الدفترية أو السوقية  وافقوف المبحوثيف عمىيمتوسط اإلجابات الجدولية وبتالي 
عمى التقرير المالي الف ىذه منظمات غير ربيحة وفقط الشركات  يؤثر بداللة معنوية
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بياف التقرير المالي القيمة مما يدؿ عمى إف الربحية ىي التي تيتـ بإظيار القيمة السوقية 
عمى أنظمة بداللة معنوية بالمنظمة ال يؤثر الفعمية الخاصة السوقية لمنقد والموجودات 

 ".الرقابة والمساءلة 
 بنسبة متوسطة حسب المقياس%" وىي 64.10" بمغ الوزف النسبي "4في الفقرة رقـ " -2

كشؼ المؤسسة مما يدؿ عمى إف " 0.05" وىي أكبر مف 0.235والقيمة االحتمالية تساوي "
يؤثر بداللة  رصدة الدائنة الفعمية في قائمة المركز المالي العف قيمة األرصدة المدينة واأل

 ".دعـ الرقابة والمساءلة معنوية عمى
ولكف ليس بتأثير معنوي عمى دعـ تبيف أف أخر فقرتيف فقط ىـ مقبولة مف قبؿ المبحوثيف 

ألف بياف القيمة السوقية لمنقد والموجودات وكذلؾ بياف األرصدة أنظمة الرقابة والمساءلة 
في الشركات الربحية وفقط مف ىيتـ فييا المستثمروف ولذلؾ  والدائنة يتـ االىتماـ بياالمدينة 

عمى دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المنظمات  بداللة معنوية فأف ىذه البنود ال تؤثر
 األىمية.

اإلفصاح  وؿ )درجةف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األوبصفة عامة يتبيف أ
وىي أكبر مف القيمة 3.54 المالي( تساوي  المركز قائمة في المالية لممعمومات المحاسبي

% 70.82والوزف النسبي يساوي  0.842(، واالنحراؼ المعياري يساوي 3المتوسطة المحايدة )
وىي  5.677المحسوبة تساوي  tوقيمة  الخماسيبنسبة درجة كبيرة حسب مقياس ليكرت وىي 

وىي أقؿ مف  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 1.99الجدولية والتي تساوي tأكبر مف قيمة 
 المركز قائمة في المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة مما يدؿ عمى أف زيادة 0.05
المنظمات األىمية بقطاع غزة عند مستوى  في والمساءلة الرقابة نظاـ يؤثر ايجابيًا عمى المالي
جميع البنود التي تـ طرحيا في  ولقد تـ قبوؿ الفرضية بسبب. (≥α 0005) .إحصائية داللة

ة في تحديد مدى تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي % مقبول70.82كانت نسبتيا  الفرضية األولى
 تشابوت ه النتيجةمنظمات األىمية وىذعمى نظاـ الرقابة والمساءلة في الفي بنود المركز المالي 

 عمى بيئة الشركات التجارية والمؤسسات األىمية (ـ2008)العموؿ، دراسة  ما توصمت لو مع
 .بقطاع غزة
اإليرادات  قائمة في المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة زيادةالثانية:  الفرضية

في المنظمات األىمية بقطاع غزة عند  والمساءلة الرقابة نظاـ عمى يجابياً إيؤثر  والمصروفات
 .(≥α 0005)إحصائية  مستوى داللة
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لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  الختبار
 اإلفصاح المحاسبي فقرات المحور الثاني )درجة يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في( والذي 4.9)

 اإليرادات والمصروفات(. قائمة في ماليةال لممعمومات
اإليرادات  قائمة في المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي (: تحميل فقرات المحور الثاني )درجة4.9جدول )

 .والمصروفات(

 الفقرات م

سط 
متو
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الح

ف  
حرا
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1 
المؤسسة عف جميع عناصر قائمة يؤدي إفصاح 

اإليرادات والمصروفات إلى دعـ أنظمة الرقابة 
 .والمساءلة

3.77 1.018 75.38 6.671 0.000 1 

10 
توضيح الفرؽ بيف بنود قائمة اإليرادات 
والمصروفات الفعمي والمخطط لو يؤدي إلى دعـ 

 الرقابة والمساءلة.
3.59 1.037 71.79 5.021 0.000 2 

7 
المؤسسة عف اإليرادات الناتجة مف إفصاح 

األنشطة االستثمارية يؤدي إلى دعـ الرقابة 
 والمساءلة.

3.49 1.235 69.74 3.483 0.001 3 

6 
قياـ المؤسسة بتفصيؿ وتبويب المصاريؼ التي 
تخص المشاريع والمؤسسة كاًل عمى حدة يؤدي إلى 

 دعـ الرقابة والمساءلة.
3.46 1.256 69.23 3.247 0.002 4 

8 
وجود مساءلة عمى المصاريؼ التي تخص 
المشاريع والمؤسسة مف الجيات الممولة )المانحة( 

 يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.
3.46 1.256 69.23 3.247 0.002 5 

2 
قياـ المؤسسة بإظيار جميع المنح وااليرادات 
الممولة مباشرة مف مانحيف يؤدي إلى دعـ الرقابة 

 والمساءلة.
3.38 1.119 67.69 3.035 0.003 6 

بياف المؤسسة جميع التبرعات العينية المقدمة ليا  5
 7 0.007 2.783 67.18 1.139 3.36 ومصادرىا يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.

إفصاح المؤسسة عف إىتالكات األصوؿ الثابتة  4
 8 0.008 2.715 66.92 1.126 3.35 التي تخص العاـ يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.

9 
اإلفصاح عف تفصيؿ وتبويب المصاريؼ التي 
تخص المشاريع داخؿ التقرير يؤثر عمى التمويؿ 

 وىذا يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.
3.35 1.226 66.92 2.494 0.015 9 

مقارنة بنود قائمة اإليرادات والمصروفات الحقيقة  11
 10 0.869 0.166 60.51 1.367 3.03 والمساءلة.مع المخطط ليا يؤدي إلى دعـ الرقابة 
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كشؼ المؤسسة عف جميع المنح وااليرادات فقط  3
 11 0.931 0.087 60.26 1.304 3.01 التي تخص العاـ يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.

  0.001 3.391 67.72 1.005 3.39 جميع الفقرات 
 1.99" تساوي 77درجة حرية "" و 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

 أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي كما يمي: فأ نتائجوتبيف ال                     وتبيف اؿ
، والقيمة االحتمالية بنسبة درجة كبيرة%" وىي 75.38" بمغ الوزف النسبي "1الفقرة رقـ " في -1

عف جميع إفصاح المؤسسة ف "أمما يدؿ عمى  0.05" وىي أقؿ مف 0.000تساوي "
 ".عناصر قائمة اإليرادات والمصروفات يؤدي إلى دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة

، بنسبة درجة كبيرة حسب المقياس%" وىي 71.79" بمغ الوزف النسبي "10في الفقرة رقـ " -2
توضيح الفرؽ ف "أمما يدؿ عمى  0.05" وىي أقؿ مف 0.000والقيمة االحتمالية تساوي "

الفعمي والمخطط لو يؤدي إلى دعـ الرقابة  ادات والمصروفاتبيف بنود قائمة اإلير 
 ".والمساءلة

 ف أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي كما يمي:أ وتبيف النتائج

، بدرجة متوسطة حسب المقياس%" وىي 60.51" بمغ الوزف النسبي "11في الفقرة رقـ " -1
مقارنة بنود مما يدؿ عمى إف  0.05" وىي أكبر مف 0.869والقيمة االحتمالية تساوي "
بدوف توضيح الفروؽ ما بيف المخطط الحقيقة مع المخطط ليا  قائمة اإليرادات والمصروفات

 .بداللة معنوية الرقابة والمساءلة أنظمة دعـ ؤثر عمىال ي توالفعمي أي االنحرافا
، بدرجة متوسطة حسب المقياس%" وىي 60.26بمغ الوزف النسبي "" 3في الفقرة رقـ " -2

كشؼ المؤسسة مما يدؿ عمى إف " 0.05" وىي أكبر مف 0.931والقيمة االحتمالية تساوي "
دعـ الرقابة يؤثر بدرجة معنوية عمى  عف جميع المنح وااليرادات فقط التي تخص العاـ ال

يرادات  والمساءلة ألكثر مف سنة وعند إظيارىا بما يخص العاـ ألنو قد تكوف ىناؾ منح وا 
 ". قد تكوف مضممة ويوجد ليا عمميات كمالية مستقبمية

اإلفصاح  وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )درجة
وىي أكبر مف  3.39 اإليرادات والمصروفات( تساوي  قائمة في المالية لممعمومات المحاسبي

والوزف النسبي يساوي 1.005 (، واالنحراؼ المعياري يساوي 3القيمة المتوسطة المحايدة )
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المحسوبة  tوقيمة  بدرجة متوسطة حسب مقياس ليكرت الخماسي،% وىي 67.72
، والقيمة االحتمالية تساوي 1.99الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر مف قيمة   3.391تساوي

 لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة مما يدؿ عمى أف زيادة 0.05مف  وىي أقؿ 0.001
في المنظمات  والمساءلة الرقابة يجابيًا عمى نظاـإيؤثر  اإليرادات والمصروفات قائمة في المالية

أف زيادة اإلفصاح المحاسبي  (≥α 0005)إحصائية  األىمية بقطاع غزة عند مستوى داللة
 يجابيًا عمى دعـ أنظمة الرقابة والمساءلةإالمصروفات يؤثر والشفافية عف بنود قائمة اإليرادات و 

 .وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية

 التدفقات النقدية قائمة في المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة زيادة :الثالثة الفرضية
 المنظمات األىمية بقطاع غزة عند مستوى داللة في الرقابة والمساءلة نظاـ عمى يؤثر ايجابياً 
 .(≥α 0005)إحصائية 

لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار الختبار
اإلفصاح  فقرات المحور الثالث )درجة يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في( والذي 4.10)

 التدفقات النقدية(. قائمة في المالية لممعمومات المحاسبي
التدفقات  قائمة في المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي (: تحميل فقرات المحور الثالث )درجة4.10جدول )

 .النقدية(
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1 
إفصاح المؤسسة عف جميع بنود قائمة يؤدي 

التدفقات النقدية إلى دعـ أنظمة الرقابة 
 والمساءلة.

3.63 0.913 72.56 6.075 0.000 1 

6 
توضيح المؤسسة مف خالؿ التقرير المالي 
الفرؽ بيف بنود قائمة التدفقات النقدية الفعمي 
 والمخطط لو يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.

3.44 0.920 68.72 4.184 0.000 2 

4 
إفصاح المؤسسة عف التغيرات في اإلىتالكات 
في نياية العاـ يؤدي إلى دعـ الرقابة 

 والمساءلة.
3.32 0.933 66.41 3.035 0.003 3 

5 
كفاية اإلفصاح عف بنود قائمة التدفقات 
النقدية يؤدي إلى زيادة التمويؿ مف الجيات 

 المانحة ويدعـ الرقابة والمساءلة.
3.26 1.304 65.13 1.737 0.086 4 
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2 
اإلفصاح عف التغيير في صافي الموجودات 
الثابتة  يؤدي إلى دعـ أنظمة الرقابة 

 والمساءلة.
3.19 1.094 63.85 1.553 0.125 5 

مقارنة بنود قائمة التدفقات النقدية الحقيقة مع  7
 6 0.602 0.524 61.54 1.297 3.08 المخطط ليا يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.

توضيح المؤسسة القيمة الدفترية لمموجودات  3
- 56.92 1.378 2.85 المستبعدة يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.

0.986 0.327 7 

  0.022 2.331 65.02 0.951 3.25 جميع الفقرات 
 1.99" تساوي 77" و درجة حرية "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة

 ف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي كما يمي:أوتبيف النتائج 
، والقيمة بدرجة كبير حسب المقياس%" وىي 72.56" بمغ الوزف النسبي "1في الفقرة رقـ " -1

يؤدي إفصاح المؤسسة مما يدؿ عمى إف " 0.05" وىي أقؿ مف 0.000االحتمالية تساوي "
 ".نظمة الرقابة والمساءلةعف جميع بنود قائمة التدفقات النقدية إلى دعـ أ

، والقيمة بدرجة كبيرة حسب المقياس%" وىي 68.72" بمغ الوزف النسبي "6في الفقرة رقـ " -2
توضيح المؤسسة مف مما يدؿ عمى إف " 0.05" وىي أقؿ مف 0.000االحتمالية تساوي "

يؤدي إلى خالؿ التقرير المالي الفرؽ بيف بنود قائمة التدفقات النقدية الفعمي والمخطط لو 
 ".دعـ الرقابة والمساءلة

 ف أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي كما يمي:أوتبيف النتائج 

، بدرجة متوسطة حسب المقياس%" وىي 61.54" بمغ الوزف النسبي "7في الفقرة رقـ " -1
مقارنة بنود ف "أمما يدؿ عمى  0.05" وىي أكبر مف 0.602والقيمة االحتمالية تساوي "

 بدوف توضيح الفروؽ بينيما أي االنحرافات النقدية الحقيقة مع المخطط لياقائمة التدفقات 
ألف االنحرافات ىي التي تقيس مدى دقة  دعـ الرقابة والمساءلة يؤثر بداللة معنوية عمىال 

 ".العمؿ المخطط مع المنفذ فعمي
 بدرجة متوسطة حسب المقياس%" وىي 56.92" بمغ الوزف النسبي "3في الفقرة رقـ " -2

توضيح ف "أمما يدؿ عمى  0.05" وىي أكبر مف 0.327والقيمة االحتمالية تساوي "
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دعـ الرقابة  يؤثر بداللة معنوية عمىالمؤسسة القيمة الدفترية لمموجودات المستبعدة ال 
 ".والمساءلة

اإلفصاح  وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث )درجة
وىي أكبر مف  القيمة 3.25  ( تساويالتدفقات النقدية قائمة في المالية وماتلممعم المحاسبي

% 65.02والوزف النسبي يساوي  0.951(، واالنحراؼ المعياري يساوي3المتوسطة المحايدة )
وىي 2.331 المحسوبة تساوي  tوقيمة "بدرجة متوسطة حسب مقياس ليكرت الخماسي وىي 

وىي أقؿ مف  0.022، والقيمة االحتمالية تساوي 1.99الجدولية والتي تساوي  tأكبر مف قيمة 
التدفقات  قائمة في المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة مما يدؿ عمى أف زيادة 0.05
المنظمات األىمية بقطاع غزة عند مستوى  في الرقابة والمساءلة نظاـ يؤثر ايجابيًا عمى النقدية
 إلجاباتلقد تـ قبوؿ الفرضية بناًء عمى االحصائيات والتحميؿ . (≥α 0005) إحصائية داللة

 إيجابيًا عمىعف بنود قائمة التدفقات النقدية تؤثر  والشفافية إلفصاحالمبحوثيف التي تقوؿ أف ا
 . (ـ2008)العموؿ،  مف الرقابة والمساءلة وىذا يتشابو مع دراسة كالً  ةمنظأ

 السياسات تعكسيا التي المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة زيادة :الرابعة الفرضية
المنظمات األىمية بقطاع غزة عند  في الرقابة والمساءلة نظاـ الداخمية يؤثر ايجابيًا عمى المالية

 .   (≥α 0005)إحصائية  مستوى داللة

لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  الختبار
 اإلفصاح المحاسبي ( والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع )درجة4.11)

 الداخمية(. المالية السياسات تعكسيا التي المالية لممعمومات
 تعكسيا التي المالية وماتلممعم اإلفصاح المحاسبي (: تحميل فقرات المحور الرابع )درجة4.11جدول )

 .الداخمية( المالية السياسات
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10 
تمتاز تقارير المؤسسة لممموؿ بالشفافية 
والوضوح مما تساعد في زيادة األمواؿ الممنوحة 

 ودعـ الرقابة والمساءلة.
4.04 0.959 80.77 9.559 0.000 1 

إتباع المؤسسة سياسة واضحة لممساءلة اإلدارية  4
 2 0.000 8.229 77.18 0.922 3.86 والمالية يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.
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2 
تمـز معايير المحاسبة الدولية المؤسسة 
باإلفصاح عف السياسات المالية الداخمية 

 الرقابة والمساءلة.المتبعة وىذا يؤدي إلى دعـ 
3.78 0.935 75.64 7.388 0.000 3 

1 
إفصاح المؤسسة عف السياسات المالية الداخمية 
المتبعة في المؤسسة يؤدي إلى دعـ الرقابة 

 والمساءلة.
3.73 0.848 74.62 7.613 0.000 4 

6 
ييدؼ اإلفصاح المحاسبي لمسياسات المالية 

المؤسسة الداخمية إلى زيادة ثقة المموؿ في 
 ودعـ الرقابة والمساءلة.

3.73 1.192 74.62 5.416 0.000 5 

8 
اإلفصاح عف السياسات المالية الداخمية يؤدي 
إلى زيادة فعالية نظاـ الرقابة والمساءلة في 

 المؤسسة.
3.68 1.051 73.59 5.712 0.000 6 

9 
السياسات المالية الداخمية دقيقة أكثر مف 

الخارجية وىذا يؤدي إلى دعـ السياسات المالية 
 الرقابة والمساءلة.

3.64 1.069 72.82 5.297 0.000 7 

7 
وجود سياسة عامة واضحة لمنشر واإلفصاح 
عف التقارير المالية في المؤسسة يؤدي إلى دعـ 

 الرقابة والمساءلة.
3.63 1.082 72.56 5.126 0.000 8 

3 

توضيح المؤسسة كيفيػة تحصػيؿ وتسػجيؿ 
األمواؿ الخاصة بالمؤسسة بصورة وصرؼ 

كافيػة وواضحة يؤدي إلى دعـ الرقابة 
 والمساءلة.

3.37 1.378 67.44 2.383 0.020 9 

5 
ييدؼ اإلفصاح المحاسبي لمسياسات المالية 
واإلدارية المطبقة إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة 

 ويؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.
3.36 1.248 67.18 2.540 0.013 10 

  0.000 6.999 73.64 0.861 3.68 جميع الفقرات 
 1.99" تساوي 77درجة حرية "" و 0.05جدولية عند مستوى داللة "ال  tقيمة 

 نتائج أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي كما يمي: فأ وتبيف
والقيمة  بدرجة كبيرة حسب المقياس%" وىي 80.77" بمغ الوزف النسبي "10في الفقرة رقـ " -1

تمتاز تقارير المؤسسة مما يدؿ عمى إف " 0.05" وىي أقؿ مف 0.000االحتمالية تساوي "
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الرقابة أنظمة لممموؿ بالشفافية والوضوح مما تساعد في زيادة األمواؿ الممنوحة ودعـ 
 ".والمساءلة

يمة ، والقبدرجة كبيرة حسب المقياس%" وىي 77.18" بمغ الوزف النسبي "4في الفقرة رقـ " -2
إتباع المؤسسة سياسة مما يدؿ عمى إف " 0.05" وىي أقؿ مف 0.000االحتمالية تساوي "

 ".الرقابة والمساءلة أنظمة واضحة لممساءلة اإلدارية والمالية يؤدي إلى دعـ
 ف أقؿ فقرتيف حسب الوزف النسبي كما يمي:أوتبيف النتائج 

 بدرجة متوسطة حسب المقياس%" وىي 67.44" بمغ الوزف النسبي "3في الفقرة رقـ " -1
توضيح ف "إمما يدؿ عمى  0.05" وىي أقؿ مف 0.020والقيمة االحتمالية تساوي "

المؤسسة كيفيػة تحصػيؿ وتسػجيؿ وصرؼ األمواؿ الخاصة بالمؤسسة بصورة كافيػة 
 ".الرقابة والمساءلةأنظمة دعـ ال يؤثر بداللة معنوية عمى وواضحة 

 بدرجة متوسطة حسب المقياس،%" وىي 67.18زف النسبي "" بمغ الو 5في الفقرة رقـ " -2
اإلفصاح مما يدؿ عمى إف " 0.05" وىي أقؿ مف 0.013والقيمة االحتمالية تساوي "

ال يؤثر المحاسبي لمسياسات المالية واإلدارية المطبقة ييدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة و 
 ".الرقابة والمساءلة أنظمة دعـبداللة معنوية عمى 

اإلفصاح  عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع )درجة وبصفة
وىي أكبر 3.68 الداخمية( تساوي  المالية السياسات تعكسيا التي المالية لممعمومات المحاسبي

والوزف النسبي يساوي 0.861 (، واالنحراؼ المعياري يساوي 3مف القيمة المتوسطة المحايدة )
  المحسوبة تساوي tوقيمة "بدرجة كبيرة حسب مقياس ليكرت الخماسي  % وىي73.64
 0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 1.99الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر مف قيمة  6.999

 التي المالية لممعمومات اإلفصاح المحاسبي درجة مما يدؿ عمى أف زيادة 0.05وىي أقؿ مف 
المنظمات  في الرقابة والمساءلة عمى نظاـ يجابياً إالداخمية يؤثر  المالية السياسات تعكسيا

لقد أوضحت تحميؿ إجابات . (≥α 0005)إحصائية  األىمية بقطاع غزة عند مستوى داللة
المبحوثيف عمى اإلستبانة بأف السياسات المالية ليا دور فعاؿ في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة 

بدوره قبوؿ الفرضية التي تعزي إلى اإلفصاح عف السياسات  في المؤسسات األىمية وىذا أعطى
( ـ2013)الحسنات، مع دراسة كاًل مف  يتشابوالمالية يؤثر عمى أنظمة الرقابة والمساءلة وىذا 

 (.ـ2013و)دلوؿ،  (ـ2009)مكي، و
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كبير في دعـ أنظمة الرقابة  اإلفصاح المحاسبي لو دور: ولىتحميل الفرضية الرئيسة األ 
 (.≥α 0005)عند مستوى داللة والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة 

( والذي يبيف 4.12لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابةآراء أفراد عينة الدراسة في محاور الدراسة: 
، وتبيف النتائج أف المتوسط الحسابي لجميع محاور والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة

 (، واالنحراؼ المعياري يساوي3وىي أكبر مف القيمة المتوسطة المحايدة )3.48 الدراسة تساوي 
المحايد  المتوسط % وىي أكبر مف الوزف النسبي69.60، والوزف النسبي يساوي 0.875 
، 1.99الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر مف قيمة 4.843 المحسوبة تساوي  tقيمة %" و 60"

اإلفصاح المحاسبي لو مما يدؿ عمى  0.05وىي أقؿ مف  0.000والقيمة االحتمالية تساوي 
عند مستوى داللة دور كبير في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة 

(0005 α≤) ت جميع المحاور مدى أىمية اإلفصاح ودوره في التأثير عمى أنظمة الرقابة لقد بين
 والمساءلة التي تتبعيا المؤسسة.

دور اإلفصاح المحاسبي في دعم أنظمة الرقابة والمساءلة في  (: تحميل محاور الدراسة4.12جدول )
 .المؤسسات األىمية بقطاع غزة
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 الرابع

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف 
السياسات المالية الداخمية عمى أنظمة 
الرقابة والمساءلة في المؤسسات 

 .األىمية

3.68 0.861 73.64 6.999 0.000 1 

 األوؿ
تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف 

المركز المالي عمى أنظمة الرقابة  قائمة
 .والمساءلة في المؤسسات األىمية

3.54 0.842 70.82 5.677 0.000 2 

 الثاني

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف 
قائمة اإليرادات والمصروفات عمى 
أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 

 .األىمية

3.39 1.005 67.72 3.391 0.001 3 

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف  الثالث
 4 0.022 2.331 65.02 0.951 3.25قائمة التدفقات النقدية عمى أنظمة 



 

11 

 

 عنوان المحور المحور

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

يب
ترت
ال

 

الرقابة والمساءلة في المؤسسات 
 .األىمية

  0.000 4.843 69.60 0.875 3.48 جميع المحاور 

 1.99" تساوي 77" و درجة حرية "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

بيف متوسط ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  الفرضية الخامسة:
استجابات المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في 

، التخصص، العمر، المؤىؿ العمميالمؤسسات األىمية بقطاع غزة تعزى لممتغيرات الشخصية )
 .وات الخبرة، عدد الدورات التدريبية في مجاؿ العمؿ الحالي(المستوى الوظيفي، سن

 ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

بيف متوسط استجابات ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1
المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 

 العمر.ىمية بقطاع غزة تعزى إلى األ
بين متوسطات استجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)(: نتائج تحميل التباين األحادي 4.13دول )ج

دور اإلفصاح المحاسبي في دعم أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تعزى إلى 
 .العمر

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

 درجة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تػػػػػأثير زيػػػػػادة اإلفصػػػػػاح المحاسػػػػػػبي 
ضػػػمف قائمػػػة المركػػػػز المػػػالي عمػػػػى 
أنظمػػػػػػػػػة الرقابػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػي 

 .المؤسسات األىمية

 2.032 3 6.096 بيف المجموعات
3.103 

 
0.032 

 
 0.655 74 48.453 داخؿ المجموعات

  77 54.549 المجموع

المحاسػػػػػػبي  تػػػػػأثير زيػػػػػادة اإلفصػػػػػاح
المصػروفات  ضمف قائمػة اإليػرادات

عمػػػى أنظمػػػة الرقابػػػة والمسػػػاءلة فػػػي 
 .المؤسسات األىمية

 2.869 3 8.608 بيف المجموعات
3.071 

 
0.033 

 
 0.934 74 69.131 داخؿ المجموعات

  77 77.739 المجموع

تػػػػػأثير زيػػػػػادة اإلفصػػػػػاح المحاسػػػػػػبي 
 4.029 3.257 3 9.772 بيف المجموعات

 
0.010 

 0.808 74 59.828 داخؿ المجموعات 
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

 درجة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

النقديػػة عمػػى  ضػػمف قائمػػة التػػدفقات
أنظمػػػػػػػػػة الرقابػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػي 

 .المؤسسات األىمية
  77 69.599 المجموع

تػػػػػأثير زيػػػػػادة اإلفصػػػػػاح المحاسػػػػػػبي 
ضػػػػمف السياسػػػػات الماليػػػػة الداخميػػػػة 
عمػػػى أنظمػػػة الرقابػػػة والمسػػػاءلة فػػػي 

 .المؤسسات األىمية

 0.452 3 1.355 بيف المجموعات
0.600 

 
0.617 

 
 0.752 74 55.680 داخؿ المجموعات

  77 57.035 المجموع

 جميع فقرات االستبانة

 1.878 3 5.634 بيف المجموعات
2.607 

 
0.058 

 0.720 74 53.308 داخؿ المجموعات 

  77 58.942 المجموع
 2.73 تساوي 0.05" ومستوى داللة 74، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف متوسطات استجابات 
دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات المبحوثيف حوؿ 

والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  (≥α 0005)ى داللة عند مستو  األىمية بقطاع غزة تعزى إلى العمر
نو توجد فروؽ في كال مف المحاور الثالثة االولى )تأثير زيادة اإلفصاح أ( والذي يبيف 4.14)

المحاسبي ضمف قائمة المركز المالي عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية، 
تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة اإليرادات والمصروفات عمى أنظمة الرقابة 

، تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة التدفقات النقدية والمساءلة في المؤسسات األىمية
 عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية(. 

عمى الترتيب وىي  0.010، 0.033، 0.032ف القيمة االحتمالية لكؿ منيما إحيث 
 2.607المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  Fكما تبيف النتائج  أف قيمة  0.05أقؿ مف 

، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور 2.73الجدولية والتي تساوي  Fوىي أقؿ مف قيمة 
 ستجاباتامتوسطات بيف مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ  0.05كبر مف أوىي  0.058تساوي 

المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 
إف العمر ال يؤثر عمى  (≥α 0005)عند مستوى داللة  العمرع غزة تعزى إلى األىمية بقطا



 

17 

 

متوسط اجابات المبحوثيف ألف االستجابة عف االستبياف ال يحتاج إلى عمر صغير أو كبير 
 .اختالفاتبقدر ما يحتاجو الدراية في العمؿ والوعي لمعمؿ لذلؾ ال يوجد 

بيف متوسط استجابات ( ≥α 0005) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى .2
المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 

 .دبموـ، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه() المؤىؿ العممياألىمية بقطاع غزة تعزى إلى 
حسب لمفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور اإلفصاح  t(: نتائج اختبار 4.14جدول )

 .لى المؤىل العمميإالمحاسبي في دعم أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة يعزى 

 المحور
المؤىل 
 العدد العممي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 االحتمالية
اإلفصاح المحاسبي ضمف تأثير زيادة 

قائمة المركز المالي عمى أنظمة 
الرقابة والمساءلة في المؤسسات 

 .األىمية

 0.153 4.07 3 دبمـو
1.105 
 

0.273 
 0.851 3.52 75 بكالوريوس 

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف 
قائمة اإليرادات والمصروفات عمى 
أنظمة الرقابة والمساءلة في 

 .األىميةالمؤسسات 

 0.533 3.88 3 دبمـو
0.865 
 

0.390 
 1.016 3.37 75 بكالوريوس 

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف 
قائمة التدفقات النقدية عمى أنظمة 
الرقابة والمساءلة في المؤسسات 

 .األىمية

 0.360 3.76 3 دبمـو
0.949 
 

0.346 
 0.962 3.23 75 بكالوريوس 

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف 
عمى أنظمة  السياسات المالية الداخمية

الرقابة والمساءلة في المؤسسات 
 .األىمية

 0.321 3.67 3 دبمـو
-
0.031 
 

0.975 
 0.876 3.68 75 بكالوريوس 

 0.747 0.329 3.85 3 دبمـو جميع محاور االستبانة
 

0.457 
 0.888 3.46 75 بكالوريوس 

 1.99 تساوي 0.05" ومستوى داللة 76الجدولية عند درجة حرية " tقيمة 

الختبار الفروؽ بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ دور  tتـ استخداـ اختبار 
اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة يعزى 
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( والذي 4.14والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) (≥α 0005)عند مستوى داللة  المؤىؿ العمميلى إ
الجدولية  tقؿ مف قيمة أوىي  0.747المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  tيبيف أف قيمة
وىي أكبر مف  0.457، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 1.99والتي تساوي 

المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح  ستجاباتات متوسطابيف مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ  0.05
المؤىؿ لى إالمحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة يعزى 

أف المؤىؿ العممي ال يدؿ عمى وجود اختالفات بيف  (≥α 0005)عند مستوى داللة  العممي
 تاج إلى الخبرة والدراية في العمؿ.استجابات المبحوثيف ألنو ال تحتاج إلى مؤىالت بقدر ما تح

بيف متوسط استجابات ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3
المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 

 .)محاسبة، إدارة أعماؿ، عمـو مصرفية، أخرى(األىمية بقطاع غزة تعزى إلى التخصص
بين متوسطات استجابات  (One Way ANOVA)(: نتائج تحميل التباين األحادي 4.15جدول )

المبحوثين دور اإلفصاح المحاسبي في دعم أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة 
 تعزى إلى التخصص

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي 
ضمف قائمة المركز المالي عمى 

أنظمة الرقابة والمساءلة في 
 .المؤسسات األىمية

 1.757 3 5.270 بيف المجموعات
2.638 

 
0.056 

 
 0.666 74 49.279 داخؿ المجموعات

  77 54.549 المجموع

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي 
ضمف قائمة اإليرادات والمصروفات 
عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في 

 .المؤسسات األىمية

 2.787 3 8.360 بيف المجموعات
2.972 

 
0.037 

 
 0.938 74 69.378 داخؿ المجموعات

  77 77.739 المجموع

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي 
ضمف قائمة التدفقات النقدية عمى 

والمساءلة في أنظمة الرقابة 
 .المؤسسات األىمية

 2.133 3 6.399 بيف المجموعات
2.498 

 
0.066 

 
 0.854 74 63.200 داخؿ المجموعات

  77 69.599 المجموع

تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي 
 السياسات المالية الداخميةضمف 

عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في 
 .المؤسسات األىمية

 2.234 3 6.702 بيف المجموعات
3.285 

 
0.025 

 
 0.680 74 50.333 داخؿ المجموعات

  77 57.035 المجموع



 

12 

 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 جميع فقرات االستبانة

 2.172 3 6.515 بيف المجموعات
3.065 

 
0.033 

 0.708 74 52.427 داخؿ المجموعات 

  77 58.942 المجموع
 2.73 تساوي 0.05داللة وى " ومست74، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف متوسطات استجابات 
دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات المبحوثيف حوؿ 

والنتائج مبينة في  (≥α 0005)التخصص عند مستوى داللة األىمية بقطاع غزة تعزى إلى 
)تأثير زيادة  في كال مف المحور الثاني والرابع( والذي يبيف انو توجد فروؽ 4.15جدوؿ رقـ )

اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة اإليرادات والمصروفات عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في 
عمى أنظمة المؤسسات األىمية،  تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة المركز المالي 

، 0.037القيمة االحتمالية لكؿ منيما  إفالرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية( حيث 
المحسوبة لجميع  Fكما تبيف النتائج أف قيمة  0.05عمى الترتيب وىي أقؿ مف  0.025

، كما أف 2.73الجدولية والتي تساوي  Fوىي اكبر مف قيمة   3.065المحاور مجتمعة تساوي 
مما يدؿ عمى وجود فروؽ  0.05وىي أقؿ مف  0.033الحتمالية لجميع المحاور تساوي القيمة ا
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة بيف 

 0005)والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تعزى إلى التخصص عند مستوى داللة 
α≤)  يدؿ عمى وجود فروؽ بيف متوسط اجابات المبحوثيف  حثيفلممبأف اختالؼ التخصصات

عمى الفقرات الف ذات التخصصات المالية وخاصة المحاسبة يكوف لدييـ فيـ اكبر مف باقي 
 التخصصات بأمور اإلفصاح والتدقيؽ المالي وغيرىا التي تخص المنظمات األىمية.
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 متغير التخصص(: اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب 4.16جدول )
 تخصصات أخرى عموم مصرفية إدارة أعمال محاسبة الفرق بين المتوسطات

 0.240- 0.732 0.525  محاسبة
 0.766- 0.207  0.525- إدارة أعماؿ
 *0.973-  0.207- 0.732- عمـو مصرفية
  *0.973 0.766 0.240 غير ذلؾ

الفروؽ بيف فئتي "عمـو  فأ( 4.16ويبيف اختبار شفيو لمفروؽ المتعددة جدوؿ رقـ )
ويري الباحث اف  ."تخصصات أخرى" والفروؽ لصالح الفئة و"تخصصات أخرى" مصرفية"

و خبرة في موضوع الدراسة مثؿ أالفروقات ناتجة مف الغير متخصصيف ليس ليـ دراية 
 دارة االعماؿ.إ أوالعمـو المصرفية  أوالمتخصصيف في المحاسبة 

بيف متوسط استجابات ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 

 األىمية بقطاع غزة تعزى إلى المستوى الوظيفي.

 
بين متوسطات استجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)(: نتائج تحميل التباين األحادي 4.17جدول )

دور اإلفصاح المحاسبي في دعم أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تعزى إلى 
 المستوى الوظيفي

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

المحاسػػػػػػػبي تػػػػػػػأثير زيػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػاح 
ضػػػػػمف قائمػػػػػة المركػػػػػز المػػػػػالي عمػػػػػى 
أنظمػػػػػػػػػػػة الرقابػػػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػػػي 

 .المؤسسات األىمية

 0.755 3 2.266 بيف المجموعات
1.069 

 
0.367 

 
 0.707 74 52.282 داخؿ المجموعات

  77 54.549 المجموع

تػػػػػػػأثير زيػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػاح المحاسػػػػػػػبي 
ضػػمف قائمػػة اإليػػرادات والمصػػروفات 

الرقابػػػػة والمسػػػػاءلة فػػػػي عمػػػػى أنظمػػػػة 
 .المؤسسات األىمية

 2.824 3 8.471 بيف المجموعات
3.016 

 
0.035 

 
 0.936 74 69.268 داخؿ المجموعات

  77 77.739 المجموع

تػػػػػػػأثير زيػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػاح المحاسػػػػػػػبي 
ضػػػمف قائمػػػة التػػػدفقات النقديػػػة عمػػػػى 
أنظمػػػػػػػػػػػة الرقابػػػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػػػي 

 .المؤسسات األىمية

المجموعاتبيف   3.094 3 1.031 
1.148 

 
0.336 

 
 0.899 74 66.505 داخؿ المجموعات

  77 69.599 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تػػػػػػػأثير زيػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػاح المحاسػػػػػػػبي 
 السياسػػػػػػات الماليػػػػػػة الداخميػػػػػػةضػػػػػػمف 

عمػػػػى أنظمػػػػة الرقابػػػػة والمسػػػػاءلة فػػػػي 
 .المؤسسات األىمية

 1.939 3 5.816 بيف المجموعات
2.801 

 
0.046 

 
المجموعاتداخؿ   51.219 74 0.692 

  77 57.035 المجموع

 جميع فقرات االستبانة

 1.537 3 4.611 بيف المجموعات
2.094 

 
0.108 

 0.734 74 54.331 داخؿ المجموعات 

  77 58.942 المجموع
 2.73 تساوي 0.05" ومستوى داللة 74، 3"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف متوسطات استجابات 
في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات  المحاسبيدور اإلفصاح المبحوثيف حوؿ 

والنتائج مبينة  (≥α 0005)المستوى الوظيفي عند مستوى داللة األىمية بقطاع غزة تعزى إلى 
نو توجد فروؽ في كال مف المحور الثاني والرابع )تأثير أوالذي يبيف  (4.17في جدوؿ رقـ )

زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة اإليرادات والمصروفات عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في 
المؤسسات األىمية، تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة المركز المالي عمى أنظمة 

، 0.035 ف القيمة االحتمالية لكؿ منيماإسسات األىمية( حيث الرقابة والمساءلة في المؤ 
المحسوبة لجميع  Fكما تبيف النتائج أف قيمة  0.05عمى الترتيب وىي أقؿ مف  0.046

، كما أف 2.73الجدولية والتي تساوي  Fوىي أقؿ مف قيمة  2.094المحاور مجتمعة تساوي 
مما يدؿ عمى عدـ وجود   0.05ىي اكبر مفو  0.108القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 

متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة بيف فروؽ 
والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تعزى إلى المستوى الوظيفي عند مستوى داللة  

(0005 α≤) ت المبحوثيف الف االجابة عف أف اختالؼ المسميات الوظيفية ال تؤثر عمى إجابا
ال يحتاج الي مسميات مختمفة بقدر ما تحتاجو الخبرة والدراية في العمؿ لذلؾ ال توجد  فاالستبيا

 اختالفات بيف متوسط اجابات المبحوثيف عمى جميع الفقرات تعزي إلى المستوى الوظيفي.

استجابات  بيف متوسط( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5
المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 

 األىمية بقطاع غزة تعزى إلى سنوات الخبرة.
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بين متوسطات استجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)(: نتائج تحميل التباين األحادي 4.18جدول )
 سسات األىمية بقطاع غزة تعزى إلىبة والمساءلة في المؤ دور اإلفصاح المحاسبي في دعم أنظمة الرقا

 .سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثير زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
المحاسػػػػػػػػػػػػػػػػبي ضػػػػػػػػػػػػػػػػمف قائمػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المركػػػػػػػػز المػػػػػػػػالي عمػػػػػػػػى أنظمػػػػػػػػة 
الرقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 األىميةالمؤسسات 

 2.633 3 7.899 بيف المجموعات

4.177 
 

0.009 
 

 0.630 74 46.649 داخؿ المجموعات

  77 54.549 المجموع

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثير زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
المحاسػػػػػػػػػػػػػػػػبي ضػػػػػػػػػػػػػػػػمف قائمػػػػػػػػػػػػػػػػة 
اإليػػػػػػػػرادات والمصػػػػػػػػروفات عمػػػػػػػػى 
أنظمػػػػػػػة الرقابػػػػػػػة والمسػػػػػػػاءلة فػػػػػػػي 

 المؤسسات األىمية

 4.600 3 13.799 بيف المجموعات

5.323 
 

0.002 
 

 0.864 74 63.940 داخؿ المجموعات

  77 77.739 المجموع

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثير زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
المحاسػػػػػػػػػػػػػػػػبي ضػػػػػػػػػػػػػػػػمف قائمػػػػػػػػػػػػػػػػة 
التػػػػػػدفقات النقديػػػػػػة عمػػػػػػى أنظمػػػػػػػة 
الرقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 المؤسسات األىمية

 4.368 3 13.104 بيف المجموعات

5.722 
 

0.001 
 

 0.763 74 56.495 داخؿ المجموعات

  77 69.599 المجموع

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثير زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
السياسػػػػػػػػػػات المحاسػػػػػػػػػبي ضػػػػػػػػػمف 

عمػػػػػػػى أنظمػػػػػػػة  الماليػػػػػػػة الداخميػػػػػػػة
الرقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 المؤسسات األىمية

 3.023 3 9.070 بيف المجموعات

4.664 
 

0.005 
 

 0.648 74 47.965 داخؿ المجموعات

  77 57.035 المجموع

 جميع فقرات االستبانة

المجموعاتبيف   10.645 3 3.548 
5.437 

 
0.002 

 0.653 74 48.296 داخؿ المجموعات 

  77 58.942 المجموع
 2.73تساوي  0.05" ومستوى داللة 74، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف متوسطات استجابات 
في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات  المحاسبيدور اإلفصاح المبحوثيف حوؿ 
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والنتائج مبينة في  (≥α 0005)سنوات الخبرة عند مستوى داللة األىمية بقطاع غزة تعزى إلى 
نو توجد فروؽ في كؿ محور مف محاور الدراسة )تأثير زيادة أ( والذي يبيف 4.18جدوؿ رقـ )

اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة المركز المالي عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 
األىمية، تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة اإليرادات والمصروفات عمى أنظمة الرقابة 

ير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة التدفقات النقدية والمساءلة في المؤسسات األىمية، تأث
عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية، تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف 

ف القيمة إقائمة المركز المالي عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية( حيث 
 0.05عمى الترتيب وىي أقؿ مف  0.005، 0.001، 0.002، 0.009 تمالية لكؿ منيمااالح

كبر مف أوىي  5.437المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  Fكما تبيف النتائج أف قيمة 
 0.002، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 2.73الجدولية والتي تساوي  Fقيمة 

تجابات المبحوثيف حوؿ دور متوسطات اسبيف مما يدؿ عمى وجود فروؽ  0.05وىي أقؿ مف 
اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تعزى 

أف سنوات الخبرة لدي المبحوثيف تؤثر ايجابيًا  (≥α 0005)إلى سنوات الخبرة عند مستوى داللة 
أقؿ وبتالي توجد فروؽ  عمى فيـ والوعي المالي لممنظمات عمى عكس الذيف لدييـ سنوات خبرة
 بيف متوسط اجابات المبحوثيف لجميع الفقرات تعزي إلى سنوات الخبرة.

 (: اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير سنوات الخبرة4.19جدول )

 5أقل من  الفرق بين المتوسطات
 سنوات

إلى  5من 
 سنوات 10

إلى  11من 
 سنة فأكثر 16 سنة 15

 0.658- 0.658 *0.732  سنوات 5أقؿ مف 
 1.390- 0.075-  *0.7324- سنوات 10إلى  5مف 
 1.316-  0.075 0.658- سنة 15إلى  11مف 

  1.316 1.390 0.658 سنة فأكثر 16

إلى  5ف الفروؽ بيف فئتي "مف أ( 4.19ويبيف اختبار شفيو لمفروؽ المتعددة جدوؿ رقـ )
 .سنوات" 5الفئة "أقؿ مف  سنوات" والفروؽ لصالح 5سنوات" و"أقؿ مف  10

بيف متوسط استجابات ( ≥α 0005)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6
المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 

 األىمية بقطاع غزة تعزى إلى عدد الدورات التدريبية في مجاؿ العمؿ الحالي.
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بين متوسطات استجابات  (One Way ANOVA)(: نتائج تحميل التباين األحادي 4.20جدول )
المحاسبي في دعم أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية بقطاع غزة دور اإلفصاح  المبحوثين

 .تعزى إلى عدد الدورات التدريبية في مجال العمل الحالي

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
ريةالح  

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

تػػػػػػػػػػػػػػػأثير زيػػػػػػػػػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػػػػػػػػػاح 
المحاسػػػػػػػػػػػبي ضػػػػػػػػػػػمف قائمػػػػػػػػػػػة 
المركػػػػػز المػػػػػالي عمػػػػػى أنظمػػػػػة 
الرقابػػػػػػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػػػػػػي 

 .المؤسسات األىمية

 2.709 2 5.417 بيف المجموعات

4.135 
 

0.020 
 

 0.655 75 49.131 داخؿ المجموعات

  77 54.549 المجموع

زيػػػػػػػػػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػػػػػػػػػاح تػػػػػػػػػػػػػػػأثير 
المحاسػػػػػػػػػػػبي ضػػػػػػػػػػػمف قائمػػػػػػػػػػػة 
اإليػػػرادات والمصػػػروفات عمػػػى 
أنظمػػػة الرقابػػػة والمسػػػاءلة فػػػي 

 .المؤسسات األىمية

 5.420 2 10.840 بيف المجموعات

6.076 
 

0.004 
 

 0.892 75 66.899 داخؿ المجموعات

  77 77.739 المجموع

تػػػػػػػػػػػػػػػأثير زيػػػػػػػػػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػػػػػػػػػاح 
المحاسػػػػػػػػػػػبي ضػػػػػػػػػػػمف قائمػػػػػػػػػػػة 

النقديػػػة عمػػػى أنظمػػػة التػػػدفقات 
الرقابػػػػػػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػػػػػػي 

 .المؤسسات األىمية

 4.045 2 8.091 بيف المجموعات

4.933 
 

0.010 
 

 0.820 75 61.508 داخؿ المجموعات

  77 69.599 المجموع

تػػػػػػػػػػػػػػػأثير زيػػػػػػػػػػػػػػػادة اإلفصػػػػػػػػػػػػػػػاح 
السياسػػػػػات المحاسػػػػػبي ضػػػػػمف 
عمػػػى أنظمػػػة  الماليػػػة الداخميػػػة

الرقابػػػػػػػػػػػػػػة والمسػػػػػػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػػػػػػي 
 .المؤسسات األىمية

 2.872 2 5.744 بيف المجموعات

4.200 
 

0.019 
 

 0.684 75 51.290 داخؿ المجموعات

  77 57.035 المجموع

 جميع فقرات االستبانة

 3.693 2 7.386 بيف المجموعات
5.372 

 
0.007 

 0.687 75 51.556 داخؿ المجموعات 

  77 58.942 المجموع
 3.12 تساوي 0.05" ومستوى داللة 75، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف متوسطات استجابات 
دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات المبحوثيف حوؿ 
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عدد الدورات التدريبية في مجاؿ العمؿ الحالي عند مستوى داللة األىمية بقطاع غزة تعزى إلى 
(0005 α≤) ( والذي يبيف وجود فروؽ في كؿ محور مف 4.20والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )

محاور الدراسة )تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة المركز المالي عمى أنظمة الرقابة 
والمساءلة في المؤسسات األىمية، تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة اإليرادات 

تأثير زيادة اإلفصاح  ىمية،األوالمصروفات عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات 
المحاسبي ضمف قائمة التدفقات النقدية عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات األىمية، 
تأثير زيادة اإلفصاح المحاسبي ضمف قائمة المركز المالي عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في 

 0.019، 0.010، 0.004، 0.020ف القيمة االحتمالية لكؿ منيما إالمؤسسات األىمية( حيث 
المحسوبة لجميع المحاور  F، كما تبيف النتائج أف قيمة0.05عمى الترتيب وىي أقؿ مف 

، كما أف القيمة 3.12الجدولية والتي تساوي  Fوىي اكبر مف قيمة   5.372مجتمعة تساوي 
ف بيمما يدؿ عمى وجود فروؽ  0.05وىي أقؿ مف  0.007االحتمالية لجميع المحاور تساوي 

متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ دور اإلفصاح المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة 
في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تعزى إلى عدد الدورات التدريبية في مجاؿ العمؿ الحالي عند 

أف الزيادة في عدد الدورات التدريبية لدي المبحوثيف تعطي فيـً  (≥α 0005)مستوى داللة 
ؿ وخبرة ووعي لمبيانات المالية أكثر مف الذيف لدييـ دورات أقؿ وىذا نتج عنو بوجود فروؽ أفض

بيف متوسط االجابات المبحوثيف لجميع الفقرات تعزى إلى عدد الدورات التدريبية في مجاؿ 
 العمؿ الحالي.

ة في مجال العمل : اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير عدد الدورات التدريبي(4.21جدول )
 الحالي

 دورة فأكثر 11 دورات 10إلى  4من  دورات 4أقل من  الفرق بين المتوسطات
 *0.923 0.466  دورات 4أقؿ مف 

 0.457  0.466- دورات 10إلى  4مف 
  0.457- *0.923- دورة فأكثر 11

دورة  11" ف الفروؽ بيف فئتيأ( 4.21ويبيف اختبار شفيو لمفروؽ المتعددة جدوؿ رقـ )
 دورات"  4دورات" والفروؽ لصالح الفئة "أقؿ مف  4فأكثر" و"أقؿ مف 
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 النتائج: 5.1

المحاسبي عف السياسات المالية الداخمية يؤثر بشكؿ كبيرًا عمى دعـ أنظمة الرقابة اإلفصاح  .1
ويمييا اإلفصاح عف المعمومات المالية في قائمة المركز  والمساءلة في المنظمات األىمية

 .المالي وثـ قائمة اإليرادات والمصروفات وأخيرًا قائمة التدفقات النقدية
المركز المالي قائمة باإلفصاح المحاسبي عف جميع بنود اىتماـ المنظمات األىمية  فإ .2

ثقة المموليف والمجتمع  يجعؿ البيانات المالية تمتاز بالمصداقية والشفافية وىذا يزيد مف
 والمساءلة. المالية ويساعدىا في دعـ أنظمة الرقابةالمحمي في ىذه المنظمات 

سنوات السابقة والمخططة ليا والمنفذ فعمي لم المالية بياناتالإفصاح المنظمات األىمية عف  .3
ىالكاىا وبياف مستحقاتيا المدينة والدائنة يؤكد أف  وكذلؾ عف تفاصيؿ األصوؿ الثابتة وا 

تمتاز بالوضوح والشفافية والمصداقية لتستفيد منيا الجيات المعنية  نظمةالبيانات المالية لمم
 .افياالتقارير المالية وتحقيؽ أىد والرقابية في إعداد

بنود قائمة اإليرادات  عففي اإلفصاح المحاسبي لممنظمات األىمية تظير الزيادة  .4
تفصياًل واضحًا لمبيانات المالية األمر الذي يجعؿ البيانات المالية تمتاز  والمصروفات

بالمصداقية والموثوقية مف قبؿ الجيات المانحة والممولة لممشاريع وىذا يدعـ أنظمة الرقابة 
 والمساءلة في المنظمات األىمية. 

سيولة وقدرة توضيح نسب الالتدفقات النقدية يساعد في  بنود قائمةفصاح عف اإل زيادة .5
ات الرقابة والمساءلة في المنظمأنظمة دعـ المنظمات األىمية عمى سداد التزاماتيا وىذا ي

 .األىمية
 لممنظمات األىمية السياسات المالية الداخميةتوضح الزيادة في اإلفصاح المحاسبي عف   .6

والمساءلة في  الرقابةأنظمة يدعـ  عف شفافية ومصداقية البيانات المالية الصادرة منيا وىذا
 .المنظمات األىمية

دور اإلفصاح  حوؿاجابات المبحوثيف  متوسط بيف ذات داللة إحصائية ال يوجد فروؽ .7
تعزى إلى المتغيرات  المحاسبي في دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة في المنظمات األىمية

داللة المؤىؿ العممي، المستوي الوظيفي، سنوات الخبرة( ويوجد فروؽ ذات العمر، )
إحصائية بيف متوسط إجابات المبحوثيف تعزى إلى المتغيرات )التخصص، عدد الدورات 

 التدريبية في مجاؿ عممو(.



 

720 

 

 التوصيات: 5.2

 وفي ضوء النتائج السابقة يمكف تحديد التوصيات كتالي:
 اإلفصاح عف جميع بنود قائمة المركز المالي.زيادة ب المنظمات األىمية تزاـالضرورة  .1
زيادة اإلفصاح عف تفاصيؿ واضحة لمبيانات المالية لبنود قائمة العمؿ عمى ضرورة  .2

 .في المنظمات األىمية اإليرادات والمصروفات
ات األىمية عف بنود قائمة التدفقات النقدية واإليضاحات فصاح المنظمضرورة زيادة إ .3

 المتعمقة بيا.
ويتـ وضع سياسات مالية داخمية موحدة وواضحة وممزمة لجميع المنظمات ضرورة  .4

 تتطرؽ إلى أىمية وفوائد اإلفصاح المحاسبي في المنظمات األىمية.اإلفصاح عنيا وكذلؾ 
مف خالؿ الدورات تعزيز القدرات المحاسبية لدى العامميف في المنظمات األىمية  .5

 المتخصصة في ىذا المجاؿ.

 مستقبمية:الدراسات ال 5.3

 معايير المحاسبة الدولية في التقارير المالية الخارجية.مدى التزاـ المنظمات األىمية ب (1
زيادة اإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية المعدة في دور المراجع الخارجي عمى  (2

 المنظمات األىمية.
التزاميا في السياسات المالية  ىدور الرقابة الداخمية في دعـ اإلفصاح المحاسبي ومد  (3

 .المتبعة بالمنظمات األىمية
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 المصادر و المراجع

 القرآن الكريم.

 أواًل: المراجع العربية

خيار الجزائر بالتكيؼ مع متطمبات اإلفصاح وفؽ (. ـ2010) .أحمد، زغدار؛ محمد، سفير
 .92-83 (،1)7، مجمة الباحث(. IAS/IFRSمعايير المحاسبة الدولية )

االفصاح المحاسبي عف المسؤولية االجتماعية في القوائـ المالية"،  .(ـ2006) .أرديني، طو
 .173-151 ،(28) 83، مجمة تنمية الرافديف

أثر تطبيؽ مبادئ الجودة الشاممة عمى أداء المؤسسات األىمية (. ـ2009) .بدر، رشاد
 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. ماجستير غير منشورة ةرسال) قطاع غزةاالجنبية العاممة في 

الفساد  ظاىرة مف لمحد الداخمية الرقابة نظـ (. تفعيؿـ2012) .البكوع، فيحاء؛ واحمد، منيؿ
 (.92) 35 ،دارة واالقتصادإل"، مجمة االخدمية الوحدات في واإلداري المالي

كأداة تخطيط مالي في المنظمات غير الحكومية في (. دور الموازنة ـ2005) .الجديمي، محمد
 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. ماجستير غير منشورة ةرسال) قطاع غزة

(. العالقة بيف التحفظ في السياسات المحاسبية والحاكمية المؤسسية ـ2015) .أبو جراد، رجب
وأثرىما عمى جودة اإلفصاح عف البيانات المالية لممصارؼ المحمية المدرجة في بورصة 

 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. ماجستير غير منشورة ةرسال)فمسطيف 

مجمة صاح المحاسبي"، (. أثر التجارة االلكترونية عمى اإلفـ2013) .الجعبري، مجدي
 .83-61 (،1)14، االكاديمية العربية في الدنمارؾ

(. اإلفصاح المحاسبي  في ضوء المعايير المحاسبية الدولية  ـ2015) .الجعبري، مجدي
رسالة دكتوراه غير )دراسة ميدانيو عمى الشركة السعودية لمصناعات األساسية )سابؾ( 

 األكاديمية العربية في الدنمارؾ، الدنمارؾ. (.منشورة

(. مدى إدراؾ المصارؼ ألىمية المحاسبة واالفصاح عف المسؤولية ـ2011) .حبيب، خالد
ماجستير غير  ةرسال) االجتماعية، دراسة تطبيقية عمى المصارؼ التجارية الفمسطينية

 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. منشورة
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ارسة إدارة الجامعة اإلسالمية لممساءلة اإلدارية وعالقتيا درجة مم(. ـ2015) .حسف، نور
الجامعة اإلسالمية، (. ماجستير غير منشورة ةرسال) ابدرجة فاعمية األداء اإلداري لموظفيي

 غزة.

واقع متطمبات الشفافية اإلدارية لدى منظمات المجتمع المدني (. ـ2013) .الحسنات، يسري
الجامعة اإلسالمية، (. ماجستير غير منشورة ةرسال) يزىاودور الجيات ذات العالقة في تعز 

 غزة.
ـ(، قانوف بشأف الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ 2000المجمس التشريعي الفمسطيني، )

 (، فمسطيف.1)

(. واقع استخداـ المنظمات األىمية في قطاع غزة لشبكات ـ2013) .حالسة، محمد منتصر
الجامعة (. ماجستير غير منشورة ةرسال) تعزيز عالقتيا بالجميورالتواصؿ االجتماعي في 

 اإلسالمية، غزة.
(. الدور الرقابي لديواف المحاسبة وفاعميتو في الجامعات ـ2012) .خالد، مرعي، حتاممة، أريج

 .174 -143 ،(2)19، مجمة المنارةالرسيمة األردنية"، 
إلعالمي في تقرير المراجعة المعدؿ (. مجاالت مساىمة اإلفصاح اـ2009) .دحبور، محمد

الجامعة اإلسالمية،  (رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة) لتضييؽ فجوة التوقعات
 غزة، فمسطيف.

(. واقع تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في المنظمات األىمية الفمسطينية ـ2014) .الدحدوح، فادي
  جامعة األقصى، غزة.(. ماجستير غير منشورة ةرسال) في محافظة غزة

تقييـ مدى تطبيؽ المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة لممتطمبات (. ـ2013) .دلػػوؿ، ىبة
ماجستير غير  ةرسال) المالية لمجيات المانحة الدولية وتأثيره عمى استمرارية التمويؿ

 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. منشورة
(. القواعد المالية واإلدارية في العمؿ األىمي التي تعزز مبادئ الشفافية ـ2007) .دية، موسي

منشورات االئتالؼ مف أجؿ النزاىة والمساءلة، الطبعة ونظـ المساءلة وقيـ النزاىة"، 
 القدس، فمسطيف.ولي، األ

ـ(. مدى فعالية التدقيؽ الخارجي لممؤسسات األىمية الفمسطينية العاممة 2011مسمـ، خالد. )
الجامعة اإلسالمية، (. ماجستير غير منشورة ةرسالفي قطاع غزة : دراسة استطالعية )

 غزة.
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المعايير العامة )الشخصية( لمتدقيؽ معايير رمزية (. ـ2008) .الذنيبات، عمي؛ خميس، بشير
 ،(2)35، مجمة دراسات العموـ اإلدارية"، أـ معايير ىادفة إلى تحقيؽ الشفافية المالية؟

343- 362. 
(. دور قانوف ديواف المحاسبة في المحافظة عمى األمواؿ العامة في ـ2006) .الرحاحمة، محمد

 ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿالمممكة األردنية الياشمية في ظؿ المتغيرات المعاصرة" 
2(2)، 282-315. 

ومية، دراسة (. دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمـ2015) .زالسي، لطفي
جامعة الشييد  (.رسالة الماجستير غير منشورة)حالة: مصمحة المراقبة المالية لوالية الوادي 

 حمو لخضر بالوادي، الجزائر.

(. مدى التزاـ المصارؼ اإلسالمية الفمسطينية بتطبيؽ معيار ـ2015) .الزمار، محمود
 ةرسال) في القوائـ المالية( الخاص بالعرض واإلفصاح العاـ 1المحاسبة المالية رقـ )
 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. ماجستير غير منشورة

أطر المساءلة في منظومة األمـ المتحدة"، موجز تنفيذي، وحدة "(. ـ2011) .زىراف، السيد
 .www.fao.org  التفتيش المشتركة، جنيؼ

تقارير الشركات (. معوقات االفصاح عف المسؤولية االجتماعية في ـ2009) .أبو سمرة، حامد
(. ماجستير غير منشورة ةرسال) المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
(. سبؿ تعزيز المساءلة والشفافية لمكافحة الفساد وتمكيف الحكـ الراشد ـ2012) .سايح، بوزيد

 .65-55 (،1)10، مجمة الباحثفي الدوؿ العربية"، 
(. دور الشفافية والمساءلة في الحد مف الفساد اإلداري في القطاعات ـ2010) .السبيعي، فارس
 جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، السعودية. (.رسالة دكتوراه غير منشورة)الحكومية 
(. دور المساءلة في تحسيف أداء المعمميف بمدارس وكالة الغوث بغزة ـ2013) .سالمة، جياد
جامعة األزىر، (. ماجستير غير منشورة ةرسال) نظر المديريف وسبؿ تطويره مف وجية

 غزة.

(. أثر نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة عمى ـ2013) .الشبيؿ، عوف، والمومني، محمد
مجمة مياـ مدققي ديواف المحاسبة األردني في تعزيز المساءلة والشفافية: دراسة ميدانية"، 

 .359 -325 ،(4) 19 منارة،ال
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(. أثر الرقابة المالية عمى استمرار التمويؿ لممؤسسات األىمية دراسة ـ2005) .شرؼ، جياد
الجامعة (. ماجستير غير منشورة ةرسال) ميدانية ػ المؤسسات األىمية في قطاع غزة

 غزة. اإلسالمية،
(. تحديث طرؽ الرقابة ـ2013) .صوالحة، جعفر؛ والسعدي، ابراىيـ؛ وشبيطة، محمد

، الجامعية االقتصادية لمعمـو بغداد كمية مجمةالحكومية العميا وفقا لمتطمبات الخصخصة"، 
36(1،) 1- 290. 

(. أثر تطبيؽ الشفافية عمى مستوى المساءلة اإلدارية ـ2010) .الطراونة، رشا؛ العضايمة، عمي
 .96 -63 ،(1) 6، األعماؿالمجمة األردنية في إدارة في الوزارات األردنية" 

أثر المعمومات غير المالية والمرحمة العمرية لممنشأة في تدعيـ (. ـ2013) .الطويؿ، سممي
الجامعة (. ماجستير غير منشورة ةرسال) قرار المدقؽ عند تقييـ القدرة عمى االستمرارية

 اإلسالمية، غزة.

في الوحدات الحكومية األردنية في  دور نظاـ الرقابة الداخمية(. ـ2014) .العبادي، إبراىيـ
مجمة  .ضبط اإلنفاؽ الحكومي:  دراسة ميدانية عمى الوحدات الحكومية في محافظة جرش

 . 288 -263 ،(2)22 ،الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية
(. العوامؿ المؤثرة عمى مستوى اإلفصاح ـ2014) .الجميؿ، توفيؽ؛ أبو نصار، محمدعبد

دراسات مجمة االختياري في التقارير المالية السنوية لمشركات المساىمة العامة األردنية" 
 .342- 326 ،(2)41، العمـو اإلدارية

أىمية تعزيز عمؿ لجاف المراجعة لمواجية (. ـ2013) .عبدالحميد، حسياني؛ حواس، صالح
 ،مجمة الدراسات االقتصادية والمالية"، في المؤسسات االقتصادية الفساد المالي الجزائرية

6(1)، 229 – 248. 
ـ(. البحث العممي، 2001). عبيدات، ذوقاف، وعدس، عبد الرحمف، وعبد الخالؽ، كايد

 مفيومو، أدواتو، وأساليبو. عماف: دار الفكر.
السموكية" الرياض: مكتبة في العموـ  (. المدخؿ إلى البحثـ1995) .العساؼ، صالح حمد

 العبيكاف.
(. أثر مستوى اإلفصاح المحاسبي في البيانات المالية المنشورة عمى ـ2010) .العكر، معتز

(. ماجستير غير منشورة ةرسال) تداعيات األزمة المالية في القطاع المصرفي األردني
 جامعة الشرؽ األوسط، االردف.
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اإلفصاح المحاسبي في دعـ نظاـ الرقابة والمساءلة في دور (. ـ2008) .العموؿ، عبد المنعـ
الجامعة اإلسالمية، (. ماجستير غير منشورة ةرسال) الشركات المساىمة العامة قطاع غزة

 غزة.

(. تصور استراتيجي لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز األمف االجتماعي ـ2015) .العنزي، فيد
جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية، (. رةماجستير غير منشو  ةرسال) في دولة الكويت

 الكويت.
أثر الرقابة المالية عمى تمويؿ مؤسسات التعميـ العالي في  (.ـ2009) .الغماري، محمود

(. ماجستير غير منشورة ةرسال) : دراسة ميدانية عمى الجامعات في قطاع غزةفمسطيف
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

(. أثر الشفافية والمساءلة عمى اإلصالح اإلداري: دراسة تحميمية ألراء ـ2011) .قرداغي، كاوه
عينة مف مواطني أقميـ كوردستاف وعمى مستوى محافظتي سميمانية وأربيؿ" دعـ مف سايب 

CIPE  وبتنفيذ مف قبؿ منظمة كيدوKEDO. 

ير الحكـ الرشيد (. دور ديواف الرقابة المالية واإلدارية في تحقيؽ معايـ2016) .قويدر، ابراىيـ
 جامعة األقصى، غزة.(. رسالة ماجستير غير منشورة)في الوزرات الفمسطينية 

ـ(. مبادئ اإلحصاء واستخداماتيا في مجاالت الخدمة 1996) .كشؾ، محمد بيجت
 االجتماعية. دار الطباعة الحرة، اإلسكندرية. مصر.

رأس الماؿ االجتماعي في دولة  (. دور الجمعيات األىمية في بناءـ2015) .الكفارنة، ميسرة
 ةرسال) 2014-2001فمسطيف، دراسة تطبيقية اتحاد لجاف العمؿ الزراعي في قطاع غزة 

 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. ماجستير غير منشورة

مدى التزاـ المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بتجييز (. ـ2008) .محسف، محمد
ماجستير غير  ةرسال) 1ات المعيار المحاسبي الدولي رقـوعرض القوائـ المالية وفقًا لمتطمب

 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. منشورة

(. أثر جودة المعمومات المحاسبية واإلفصاح عنيا عمى كفاءة سوؽ ـ2010) .المدلؿ، إيماف
 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. ماجستير غير منشورة ةرسال) فمسطيف لألوراؽ المالية

 ULUMمجمة"، اإلسالميةالرقابة المالية في الدولة  (.ـ2011) .مسعود، أحمد

ISLAMIYYAH  ،6(1،) 127- 147. 
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 مدى تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤولية في المنظمات األىمية الفمسطينية (.ـ2009) .مكي، سالـ
 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. ماجستير غير منشورة ةرسال)

اإلفصاح المحاسبي في ترشيد قرار االستثمار في سوؽ دور (، ـ2015) .النصراوي، سالـ
 .212 -183 (،1)36، مجمة مركز دراسات الكوفة .العراؽ لألوراؽ المالية

(. مدي التزاـ ديواف الرقابة المالية واالدارية في فمسطيف بمبادئ ـ2015) .النعيزي، نائؿ
العميا لمرقابة والمحاسبة الشفافية والمساءلة الصادر عف المنظمة الدولية لألجيزة 

 جامعة االقصى، غزة.(. ماجستير غير منشورة ةرسال) )اإلنتوساي(

مدى إمكانية تطبيؽ المحاسبة عف المسؤولية االجتماعية مف قبؿ (. ـ2009) .المولو، محمد
 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. ماجستير غير منشورة ةرسال) الشركات المساىمة العامة

أسس وقواعد اإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية وفؽ (. ـ2013) .اهللاليادي، ضيؼ 
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 مالحقال
 



 المالحق
 االستبانة  :(1)رقم ممحق 

 غزةـــالجامعة االسالمية ب
 اــــعمادة الدراسات العمي

 تــــــــــــــجـــــــــارةالـــــكمية 
 قسم المحاسبة والتمويل

 /ةلـــــاضــــــالف........... /تخاأل

 اهلل وبركاتو,,,,, ةالسالم عميكم ورحم

 تعبــــــئة استبـــــــــــانــــــة

ية مالمؤسسات األى اإلفصاح المحاسبي في دعم أنظمة الرقابة والمساءلة في الموضوع/ دور
 .قطاع غزة: دراسة ميدانيةب

قوائـ المالية في دعـ مى أثر اإلفصاح المحاسبي لمدؼ االستبانة إلى التعرؼ عيت
ي مقطاع غزة وذلؾ كبحث تكميبية ىموالمساءلة المتبعة في المؤسسات األ نظمة الرقابةأ

ى درجة الماجستير في المحاسبة والتمويؿ، حيث أنتـ خير مصدر معالحصوؿ باتملمتط
دًا لمؤازرة ينكـ لف تألو جأ، كما واختصاصؿ الخبرة ىوبة كونكـ أمالمط وماتممعموصوؿ لمل

 .سطينيمالف مجتمعنا تخدـ مية التيماألبحاث الع

وبدوف شؾ إلى ومات الكافية بدقة وموضوعية سيؤدي مى تقديـ المعمإف حرصكـ ع
حة مؤسساتنا ووطنا بإذف ممص ولموضوع الدراسة مما سيعود بالنفع والخير لما في تقييـ أفضؿ

اض ر ا سوؼ تكوف سرية وستستخدـ ألغييمومات التي سيتـ الحصوؿ عمكافة المع مًا بأفماهلل، ع
 .فقط ميملعاالبحث 

 مع خالص التحية وبالغ التقدير واالحتراـ

 الباحث                                                                          
 سميـ بشير قشطة

 



 

 

 .: معمومات عامةأواًل: المجموعة األولى

 حول البديل المناسب لكل من العبارات التالية: (√)الرجاء وضع عالمة 

 العمر: (1

 .سنة 35إلى  25سنة.                 )  ( مف  25)  ( أقؿ مف 

 .سنة فأكثر 46سنة.             )  (  45إلى  36)  ( مف 

 المؤىل العممي: (2

 )  ( دبموـ.           )  ( بكالوريوس.  )  ( ماجستير.       )  ( دكتوراه.

 التخصص: (3

 .----)  ( محاسبة.        )  ( إدارة أعماؿ.  )  ( عمـو مصرفية.  )  ( غير ذلؾ، حدد

 الوظيفي:المستوى  (4

 .----.     )  ( غير ذلؾ، حددمدقؽ داخمي )  ( محاسب. )  ( مدير مالي.    )  (

 سنوات الخبرة: (5

   .سنوات 10إلى  5سنوات.                 )  ( مف  5)  ( أقؿ مف 

 .سنة فأكثر 16سنة.              )  (  15إلى  11)  ( مف 

 :الحاليمجال عممك  في التي حصمت عمييا عدد الدورات التدريبية (6

 دورات. 10إلى  4 دورات.                 )  ( مف 4)  ( أقؿ مف 

 .ال يوجد)  (    فأكثر.               رةدو  11)  ( 

 

 



 

 

حول البديل المناسب لكل من العبارات  (√)الرجاء وضع عالمة  ثانيًا: المجموعة الثانية:
 التالية:

 العبارة م
 موافق بدرجة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة داً جكبيرة 
قائمة المركز المالي عمى أنظمة الرقابة والمساءلة في المؤسسات  ضمنأواًل: يؤثر زيادة اإلفصاح المحاسبي 

 األىمية

1 

يؤدي إفصاح المؤسسة عف جميع عناصر  
المركز المالي إلى دعـ أنظمة الرقابة 

 والمساءلة.
          

2 

لممعايير المعتمدة في إعداد تطبيؽ المؤسسة 
التقارير المالية السنوية ليا يؤدي إلى دعـ 

 الرقابة والمساءلة.
          

3 

والعمر  لألصوؿ الثابتة اإلىتالؾطريقة  تحديد
وتحديد حالتيا يؤدي إلى دعـ  ليا نتاجياإل

 .الرقابة والمساءلة
          

4 

 األرصدة المدينةقيمة المؤسسة عف  كشؼ
واألرصدة الدائنة الفعمية في قائمة المركز 

 .يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة المالي
          

5 
وىذا  رقابة الداخميةيقدـ التقرير المالي وصفًا لم

           .يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة

6 

القيمة السوقية لمنقد  بياف التقرير المالي
يؤدي  المؤسسةالفعمية الخاصة ب موجودات الو 

 .إلى دعـ الرقابة والمساءلة
          

7 
و الفائض الفعمي أالعجز  توضيح التقرير المالي 

           .يساعد في دعم الرقابة والمساءلة لممؤسسة

8 

عناصر قائمة المركز المالي لمعاـ السابؽ  بياف
يؤدي إلى دعـ  والحالي ومقارنتيما مع بعض

 .الرقابة والمساءلة
          

9 

توضيح المؤسسة مف خالؿ التقرير المالي 
الفرؽ بيف بنود المركز المالي الفعمي والمخطط 

 لو يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.
 

     



 

 

 العبارة م
 موافق بدرجة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة داً جكبيرة 

10 
مقارنة بنود المركز المالي الحقيقة مع المخطط 

 ليا يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.
     

أنظمة الرقابة والمساءلة في  ىعماإليرادات والمصروفات قائمة  ضمنثانيًا: يؤثر زيادة اإلفصاح المحاسبي 
 .ىميةالمؤسسات األ

1 

يؤدي إفصاح المؤسسة عف جميع عناصر 
قائمة اإليرادات والمصروفات إلى دعـ أنظمة 

 الرقابة والمساءلة
     

2 

وااليرادات المؤسسة بإظيار جميع المنح قياـ 
يؤدي إلى دعـ  الممولة مباشرة مف مانحيف

 .الرقابة والمساءلة
          

3 

جميع المنح وااليرادات عف المؤسسة  كشؼ
يؤدي إلى دعـ الرقابة  فقط التي تخص العاـ

 .والمساءلة
          

4 

األصوؿ  الكاتتىإالمؤسسة عف إفصاح 
يؤدي إلى دعـ الرقابة  العاـالثابتة التي تخص 

 .والمساءلة
          

5 

بياف المؤسسة جميع التبرعات العينية المقدمة 
ليا ومصادرىا يؤدي إلى دعـ الرقابة 

 والمساءلة.
     

6 

المصاريؼ  وتبويب المؤسسة بتفصيؿ قياـ
دة عمى ح التي تخص المشاريع والمؤسسة كالً 

 .يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة
          

7 

ف ميرادات الناتجة المؤسسة عف اإل إفصاح
يؤدي إلى دعـ الرقابة  االستثمارية ألنشطةا

 .والمساءلة
          

8 

وجود مساءلة عمى المصاريؼ التي تخص 
المشاريع والمؤسسة مف الجيات الممولة 

 )المانحة( يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.
          

9 

التي المصاريؼ  وتبويب تفصيؿاإلفصاح عف 
ؤثر عمى يلمشاريع داخؿ التقرير ا تخص
 .وىذا يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة التمويؿ

          



 

 

 العبارة م
 موافق بدرجة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة داً جكبيرة 

10 

قائمة اإليرادات توضيح الفرؽ بيف بنود 
الفعمي والمخطط لو يؤدي إلى  والمصروفات

 دعـ الرقابة والمساءلة.
     

11 

 والمصروفاتقائمة اإليرادات مقارنة بنود 
الحقيقة مع المخطط ليا يؤدي إلى دعـ الرقابة 

 والمساءلة.
     

نظمة الرقابة والمساءلة في أ ىلتدفقات النقدية عماقائمة  ضمنفصاح المحاسبي ثالثًا: يؤثر زيادة اإل
 ىمية.ألالمؤسسات ا

1 

جميع بنود قائمة  يؤدي إفصاح المؤسسة عن
إلى دعم أنظمة الرقابة  التدفقات النقدية

 .والمساءلة
          

2 
اإلفصاح عف التغيير في صافي الموجودات 

 .يؤدي إلى دعـ أنظمة الرقابة والمساءلة الثابتة
          

3 
 القيمة الدفترية لمموجودات المؤسسة توضيح

 .يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة المستبعدة
     

4 

 اإلىتالكػاتالمؤسسة عف التغيرات فػي  إفصاح
يػػػػػػؤدي إلػػػػػػػى دعػػػػػػـ الرقابػػػػػػػة  فػػػػػػي نيايػػػػػػة العػػػػػػػاـ

 .والمساءلة
          

5 

كفاية اإلفصاح عف بنود قائمة التدفقات النقدية 
يؤدي إلى زيادة التمويؿ مف الجيات المانحة 

 ويدعـ الرقابة والمساءلة.
          

6 

توضيح المؤسسة مف خالؿ التقرير المالي 
الفعمي  التدفقات النقديةقائمة الفرؽ بيف بنود 

 والمخطط لو يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.
     

7 
الحقيقة مع  التدفقات النقديةقائمة مقارنة بنود 

      المخطط ليا يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة.

نظمة الرقابة والمساءلة في أ ىالسياسات المالية الداخمية عم ضمنفصاح المحاسبي رابعًا: يؤثر زيادة اإل
 .ىميةألالمؤسسات ا

1 

السياسات المالية المؤسسة عف  إفصاح
يؤدي إلى دعـ  المتبعة في المؤسسة الداخمية

 .الرقابة والمساءلة
          



 

 

 العبارة م
 موافق بدرجة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة داً جكبيرة 

2 

تمـز معايير المحاسبة الدولية المؤسسة 
 السياسات المالية الداخميةباإلفصاح عف 

 .وىذا يؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة المتبعة
          

3 

ح المؤسسة كيفيػة تحصػيؿ وتسػجيؿ يتوض
وصرؼ األمواؿ الخاصة بالمؤسسة بصورة 

يؤدي إلى دعـ الرقابة  كافيػة وواضحة
 .والمساءلة

          

4 

المؤسسة سياسة واضحة لممساءلة  إتباع
يؤدي إلى دعـ الرقابة دارية والمالية اإل

 والمساءلة.
          

5 

 سياسات الماليةلمفصاح المحاسبي ييدؼ اإل
 ىداؼ المؤسسةأتحقيؽ  إلى واإلدارية المطبقة

 .ويؤدي إلى دعـ الرقابة والمساءلة
          

6 

مسياسات المالية لفصاح المحاسبي ييدؼ اإل
في المؤسسة زيادة ثقة المموؿ  إلى الداخمية

 .ودعـ الرقابة والمساءلة
     

7 

وجود سياسة عامة واضحة لمنشر واإلفصاح 
يؤدي إلى  عف التقارير المالية في المؤسسة

 .دعـ الرقابة والمساءلة
          

8 

اإلفصاح عف السياسات المالية الداخمية يؤدي 
إلى زيادة فعالية نظاـ الرقابة والمساءلة في 

 المؤسسة.
          

9 

أكثر مف دقيقة السياسات المالية الداخمية 
وىذا يؤدي إلى  السياسات المالية الخارجية

 .دعـ الرقابة والمساءلة
     

10 

تمتاز تقارير المؤسسة لممموؿ بالشفافية 
والوضوح مما تساعد في زيادة األمواؿ 

 الممنوحة ودعـ الرقابة والمساءلة. 
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