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 ٤٩ذَلَك َعاٌم ِفيِه ُيغَاثُ النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُروَن 
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يسجد الباحث هللا سبحانه وتعالى شاكراً فضله، راجياً رضاه، طامعاً في رحمته،               
مقراً بنعمه التي ال تعد وال تحصى، حامداً إياه على توفيقه في إتمام هذا البحث، راجيـاً                 
منه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، كما يصلي ويسلم على سيدنا محمـد سـيد الغـر                 

  .ن وعلى آله وصحبه أجمعينالمحجلي
 الـسيدة يطيب للباحث في هذا المقام أن يتوجه بجزيل الشكر والعرفـان إلـى                       
 نعم المشرف   ت كان والتي بالكلية   األستاذ المساعد        / ةالدكتورة  الفاضل

ـ   ا لتوجيهاته توخير المعلم ومثال للصبر، كما كان      قة  العلميـة الـصاد    ا السديدة ومعاونته
 السمحة أبلغ األثر في إتمام هذا البحث، وال أجد من بين الكلمات ما أعبر به عن                 اوروحه

 ا عني خير الجزاء وأن يبارك اهللا لها إال أن أدعوا اهللا عز وجل أن يجزيهاامتناني لسيادته
  . بدوام الصحة والعافيةا وعائلتها وأن ينعم عليهافي علمه

  / بخالص شكره وعرفانه لألستاذ الدكتوركما يطيب للباحث أن يتقدم      
  لجنة رئاسةجامعة طنطا لتفضله بالموافقة على  - بكلية التجارة المحاسبةأستاذ 

 اهللالمناقشة والحكم على البحث، وهو ما يزيد الباحث شرفاً ويزيد البحث قيمة، فجزاه 
  .خير الجزاء على صنيع معروفه

 / أن يتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور       كما يطيب للباحث          
      على ما قدمه للباحث من عون صادق كان لـه  أستاذ المراجعة بالكلية

أكبر األثر في إفادة الباحث والبحث، وكان إلرشاداته العلمية األثر في إنارة الطريق أمامي    
ث لدائرة النور فضالً عما أسداه من نصح وإرشاد الستكمال البحث والدراسة ووصول البح

 والشكر والعرفان أيضا على ما تعلمت من سيادته العلـم واألخـالق             طوال فترة البحث،  
 وقد اكتمـل فـضله      ،األمر الذي يجعلني مديناً له بكل التقدير واالحترام       والقدوة الحسنه،   

حث مما يزيد البحث عمقاً وقيمة،      بقبول سيادته االشتراك في لجنة المناقشة والحكم على الب        
  .فجزاه اهللا عني خير الجزاء

    / لـدكتور األسـتاذ   ل ن يتقدم بوافر شكره وعرفانه    أوال يسع الباحث إال      
            جامعة القاهرة على رعايته لـي       - أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة 

  .واني الطلبة الفلسطينيين أثناء فترة الدراسةوإلخ
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 –عميد كلية التجـارة            /ألستاذ الدكتور كما أتقدم بالشكر ل    
  .جامعة القاهرة على ما بذله مع الطلبة الفلسطينيين من جهد ورعاية

 وكيل كلية التجارة لشئون        / ألستاذ الدكتور كما أتوجه بالشكر أيضا ل     
  . جامعة القاهرة على ما قدمه لي من نصائح غالية–بيئةال

المحاسـبة  كما أتقدم بخالص شكري وعرفاني للسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم    
راء سـديدة ونـصائح غاليـة للباحـث وإخوانـه           آرئيساً وأعضاًء على ما قدموه من       

  .نالفلسطينيي
 جامعة القاهرة   - لتجارة وكيل كلية ا     / ألستاذ الدكتور والشكر موصول ل  

،  مدير الدراسـات العليـا       / وكذلك السيدة ، لشئون الدراسات العليا والبحوث   
 رئيس قسم الدراسات العليا الخاص بقسم المحاسـبة والعـاملين               / والسيدة
  .ه للطلبة الفلسطينيين من رعايةو على ما قدمبالقسم

 على ما   علي إبراهيم على الشافعي   / ستاذير لأل وكذلك أتقدم بخالص الشكر والتقد      
عمر عبـدالوهاب   / ستاذوكذلك األ قدمه من مساعدة وجهد للباحث وإلخوانه الفلسطينيين،        

  . الذي قام بتنسيق البحثحسن
كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إتمام الدراسة الميدانية                 

  .لص التقدير ووافر االحترامفلهم مني جميعاً كل الشكر وخا
ال يجد الباحث من بين الكلمات ما يعبر به عن خالص شكره وعظيم امتنانه لكل               و   

  .   والعملزمالئه في الدراسةخاصة من مد يد العون والمساعدة للباحث و
، والديهمن  وفي النهاية يتقدم الباحث بخالص شكره وتقديره وعرفانه لكل            

 لمـا    وأوالده زوجتهكذلك   محمد شفاه اهللا وعفاه، و     أخيهواته وخاصة    وأخ إخوتهو
  .قدموه من مواقف جليلة كان لها بالغ األثر في حياة الباحث العلمية واالجتماعية
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 الوقـت   فـي  العديد من التحديات الداخلية والخارجية        الحكومية الفلسطينية  تواجه الوحدات 
 تعمـل   التي البيئة الداخلية والخارجية     في التغيرات السريعة    في وتتمثل هذه التحديات     ،الحاضر

  . ذلك أساليب اتخاذ القرارات المتنوعةفي بما ات الوحد هذهفيها
مل مع أجهزة حكومية أكثر تطورا وسلطات تـشريعية أكثـر تـشددا             كذلك أصبحت تتعا  

  . الحكوميةتطلبها تلك الوحداتت التي الموافقة على االعتمادات المالية فيوتحفظا 
 بوضع  حكومية الفلسطينية  أن تقوم الوحدات ال    الضروري ظل هذه التحديات أصبح من       في

، ومن أهم هذه المجاالت تطـوير        المختلفة المجاالت فيمنهجية واضحة ومتكاملة لتطوير أدائها      
أسلوب إعداد الموازنة العامة لتوجيه االقتصاد من اجل توزيع الموارد بكفاءة وضـبط وترشـيد               

  .الحكومياإلنفاق 
 هذه الوحدات القيام بمسئوليات اإلدارة بوظائفها من تخطـيط          في يستطيع المسئولون    ولكي

 حاجـة السـتخدام     فيفهم   الوقت المناسب    فيالسليمة  وتنظيم وتوجيه ورقابة واتخاذ القرارات      
  ولعـل مـن أهـم هـذه األدوات         ،أدوات وأساليب وإجراءات معينة تساعدهم على أداء مهامهم       

 لكافة األنشطة   المالي الموازنات باعتبارها أداة شاملة تساعد المسئولين على التخطيط          واألساليب،
  .والتنسيق فيما بينها ورقابة أدائها

 التـي نظاما متكامال لتنسيق كافة المجاالت واألنـشطة          الموازنات أسلوبا علميا أو    تعتبرو
، مـن هنـا نـشأت       السليم للجهة بغرض تحقيق أهدافها    تتناولها اإلدارة وصوال للتأكد من األداء       

عداد الموازنة  إل بتطبيق أسلوب متطور    الفلسطيني  النظام المحاسبي الحكومي   الحاجة إلى تطوير  
  .العامة للدولة

 وضـع  الفلـسطيني وإمكانيـة   الحكومي المحاسبي النظام بدراسة  الرسالة هذه لذلك تقوم 
 الوحـدات  فـي  أداء العاملين تقييم على قدرته وزيادة أدائه تحسين يضمن بما لتطويره مقترحات
 مردودهـا  حقيقـة  ا لمعرفـة تنفيذه يتم التي الحكومية والبرامج األنشطة تكلفة وقياس الحكومية،
توزيـع المـوارد بكفـاءة وضـبط     في  واستخدام أفضل الوسائل، المختلفة مجاالتها في وعائدها

  .الحكوميوترشيد اإلنفاق 
 موازنـة  أسـلوب ضرورة االنتقال من األسلوب التقليدي إلـى         وتهدف هذه الرسالة إلى     

التحـول مـن    كذلك  و ،ومية الفلسطينية  في إعداد الموازنة العامة للوحدات الحك      واألداء البرامج
األساس النقدي في القياس المحاسبي إلى أساس االستحقاق للقيـاس المحاسـبي فـي الوحـدات                

، وذلك بهدف تطوير النظام المحاسـبي الفلـسطيني ليحقـق تحـسين أداء              الحكومية الفلسطينية 
    . الوحدات الحكومية الفلسطينية
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Abstract  
  

      The Palestinian governmental units are facing many internal and 

such as the rapid changes in the , external challenges at the present time

internal and external environment in which these units operate including 

 They also became involved in . making-onthe various methods of decisi

more sophisticated governmental agencies and more conservative 

legislative powers, especially, in approving the funds required by such 

governmental units.    

      
     In the light of such challenges, it has become necessary for the 

Palestinian governmental units to develop a clear and a comprehensive 

methodology in order to develop their performance in the various fields. 

One of the most important fields is developing the method of preparing the 

budget in order to steer the economy in a way to distribute the resources 

efficiently and to control the government spending.    

  
     Also, it helps the officials in these units to carry out their 

, directing, organizing, managerial responsibilities such as planning

ng and making sound decisions in a timely manner since they are controlli

method and procedures to help them , in need to use some specific tools

one of the most important tools is the , Perhaps. perform their duties

omprehensive tool that is it is considered as a c, In fact. financial budgets

used to help the officials to financially plan and coordinate all of the 

.activities  
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The budgets are considered a scientific method and a      

comprehensive system that is used to coordinate all of the activities 

dministration in order to ensure the proper performance of covered by the a

the need to develop the , Thus. any section in a way to achieve its objectives

Palestinian governmental accounting system has aroused by implementing 

. s general budget'a very advanced method for preparing the country  
  

the Palestinian governmental this study is investigating ,      Therefore

accounting system and the possibility of making proposals to develop it and 

to ensure its capacity building and the development of the employees in 

It also studies the ways to measure the costs of . ental unitstheses governm

the implemented governmental activities in order to know its output in the 

it could benefit the governmental system by , Moreover. different fields

sources and for the using the best tools for the distribution of re

.rationalization of government spending 

  
      This study aims at showing the necessity of moving from using the 

traditional method to the programmed method of making the general 

budget for the Palestinian governmental units. It also tackles the shift from 

the cash basis in the accounting measure to the accrual basis in the 

Palestinian governmental units, in order to develop the Palestinian 

Accounting System and to improve the Palestinian governmental units' 

performance.   
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١٣٦  



 قائمة الجداول

 XVII

  

الصفحة  بيــان  رقم

٣٤  
ريـة والـوزن     والمتوسطات واالنحرافـات المعيا     ومعامل االرتباط  التكرارات

ما يحققه تطبيق أسـلوب موازنـة       :  المجال الثامن  النسبي لكل فقرة من فقرات    
  )١٤٣=ن ( وكذلك ترتيبها في المجال البرامج واألداء

١٣٧  

٣٥  
 والمتوسطات واالنحرافات المعياريـة والـوزن        ومعامالت االرتباط  التكرارات

السـتحقاق يـساعد     تطبيق أساس ا   :المجال العاشر النسبي لكل فقرة من فقرات      
  )١٤٣=ن (وكذلك ترتيبها في المجال  على حل المشكالت المحاسبية

١٣٨  

٣٦  
 والمتوسطات واالنحرافات المعياريـة والـوزن        ومعامالت االرتباط  التكرارات

ما يحققـه تطبيـق أسـاس       : المجال الحادي عشر  النسبي لكل فقرة من فقرات      
  )١٤٣=ن (ها في المجال  وكذلك ترتيباالستحقاق في الوحدات المحاسبية

١٣٩  

  
 



 مقدمة البحث

أ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



 مقدمة البحث

ب 

  

1 -  :  
األخيرة توجها إصالحيا عالمياً واسعا شمل شتى المناحي االقتصادية  شهدت العقود
 ولقد جاء هذا التوجه متزامنا مع التغيرات المتسارعة التي شهدها ،واالجتماعية والسياسية

لحواجز بين الدول، وعولمة  وما ترتب عليها من انهيار ا،االقتصاد العالمي في اآلونة األخيرة
 إلى الدرجة التي ،األنشطة والمعامالت االقتصادية، وتزايد المنافسة بين الدول وتعدد أنماطها

أبرزت حاجة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى إجراء مراجعة شاملة ومستمرة ألداء 
   .كافة األطر والسياسات الفاعلة في المجتمع

ن المالية العامة في قلب مبادرات اإلصالح التي تبنتها الدول وقد جاء إصالح شئو
 فمالية الدولة باإلضافة إلى أنها تترجم توجهات السياسة العامة في المجتمع، فإن ،المختلفة

 لقصوى ومن هنا تبرز األهمية ا،برامجها وكمياتها تحدد األهداف األساسية للسياسة المالية
يق استقرار بيئة األعمال وزيادة القدرة التنافسية للدولة، والقضاء إلصالح المالية العامة في تحق

 هذا باإلضافة إلى الدور الهام للمالية العامة في ،على التشوهات الناتجة عن عمل آلية السوق
 ومن هنا تؤكد األدبيات المالية واالقتصادية على ،تخفيض الفقر ورفع مستوى التنمية االجتماعية

 إلصالح المالية العامة، ليس في دفع معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية األهمية الحاكمية
  . )٢، ٢٠٠٨. محمد علي جبران( فحسب بل وفي ضبط مسار األداء التنموي العام للمجتمع

ن يستشعر المجتمع تأثيره االيجابي عليه، أن اإلصالح المالي يجب أاألدبيات على تؤكد 
صر اإلصالحية التي ترفع درجة الشفافية والمساءلة أهمية كبيرة عند وفى هذا السياق تحتل العنا

 ،إعداد وتبويب وتنفيذ الموازنة العامة، حيث إن مردودها المجتمعي واالقتصادي شديد االرتفاع
فهي ترفع من مستوى الرضا العام في المجتمع نتيجة من تشاركه مع الحكومة في اختيار 

  . ساراته ومراقبة دوره في تحقيق أهداف المجتمعأولويات اإلنفاق العام ورصد م
 منها كبير أجزاء من اإلسرائيلي  االحتاللبانسحا بعد تتهيأ الفلسطينية األراضي كانت ولما

االستعداد  الفلسطينية السلطة على فإن كبيرة، استثمارية مشاريع في غزة للدخول قطاع خاصة في
المختلفة  الحياة مناحي في المرحلة هذه متطلبات تلبيةل المحتملة المتزايدة االحتياجات لمواجهة
  .والسياسية واالجتماعية االقتصادية خاصة

المستندات  تحديد مع النقدي األساس تطبيق على دأبت قد الفلسطينية المالية وزارة وكانت
  هذا،الحكومية القطاعات كافة في األساس هذا تطبيق لتحقيق االستخدام الواجبة المالية والسجالت

  .النظام هذا تطبيق آلليات والموضحة الداعمة المالية واللوائح القوانين وضع جانب إلى



 مقدمة البحث

ج 

 النوع التقليدي من الفلسطينية الحكومية المؤسسات في المطبقة الحكومية المحاسبة تعتبر لذلك
 نفيذالوحدات بت هذه التزام ومدى الحكومية، الوحدات أنشطة على الداخلية بالرقابة يهتم الذي

 .الغش والخطأ احتماالت تقليل إلى النهاية في تؤدي والتي الحكومية والتشريعات القوانين

 النظام تطبيق هذا كفاءة لزيادة  اآلليات من العديد الفلسطينية بوضع المالية وزارة قامت وقد
 كفاءة قياس إمكانية بقيت ذلك من بالرغم و ،تطبيقه في مواطن الضعف على للقضاء  محاولة  في 

 النظام هذا تطبيق ظل في متعذرة المختلفة أنشطتها تكلفة قياس الحكومية وكذلك الوحدات هذه
 .)٥، ٢٠٠٦، أكرم إبراهيم حماد(

، خاللها من إليها ينظر التي الزاوية الختالف تبعا العامة الموازنة تعريفات تعددت لقدو     
 في السائدة واالجتماعية االقتصادية بالنظم أصال المرتبطة الموازنة وظائف أولويات إلى إضافة
  .بها تؤمن التي السياسية وبالفلسفة الدولة

 عن اً لن تختلف كثيرأنها إال، التعريفات هذه تفصيل في االختالفات كانت مهما ولكن      
  :التعريف التالي

يرادات مبني على أرقام اإل، تقدير مفصل إليرادات ومصروفات الدولة عن سنة قادمة"    
والمصروفات في األعوام السابقة ومعدل بأية تغيرات متوقعة ولها تأثير على أرقام الموازنة 

  .)١٦٩، ٢٠٠٨، عبداهللا عبدالسالم" (م ومجاز من السلطة التشريعيةفي العام القاد
 تتضح أهمية الموازنة العامة للدولة وضرورة االهتمام بأسلوب إعدادها فلقد هنامن      

لوب إعداد الموازنة العامة للدولة من أسلوب موازنة البنود إلى أسلوب موازنة تطور أس
البرامج واألداء ثم أسلوب موازنة التخطيط والبرمجة يليه أسلوب إعداد الموازنة على 

  .األساس الصفري ثم أسلوب الموازنة التعاقدية
سلوب إعداد الموازنة ب إعداد الموازنة بقي أالي      وعلى الرغم من هذا التطور في أس

موازنة (في الوحدات الحكومية الفلسطينية على نفس األسلوب وهو األسلوب التقليدي 
  .  وحتى هذا التاريخ ١٩٩٥منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية عام ) البنود

       ولهذا تواجه الوحدات الحكومية الفلسطينية العديد من المشاكل والقصور بسبب هذا 
  .ب المستخدم في إعداد الموازنة العامة بهااألسلو

زنة إلى أسلوب آخر يؤدي  تطوير هذا األسلوب في إعداد الموا نشأت الحاجة إلى  لذا   
عيوب أسلوب موازنة البنود ويساعد في تحقيق األهداف االقتصادية إلى تجنب 
  .واالجتماعية
 موازنة بأسلوبكومية الفلسطينية  كان مقترح البحث هو تطوير موازنة الوحدات الح     لذلك

  .البرامج واألداء
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د 

2-  :  
 األراضي من واسعة مساحات إعادة غزة قطاع من اإلسرائيلي االنسحابترتب على 

معدالت  وزيادة المهجر، فلسطيني من عودة اآلالفو ، الوطنية الفلسطينيةإلى السلطة
  .الجديدة األوضاع هذه لمواجهة الحكومي اإلنفاق
التطورات  ليواكب الفلسطيني المالي النظام تطوير من البد كان التطورات هذه ظل في
الغش  من تحد التي الداخلية الرقابة تحقيق فقط ليس بإمكانه ويكون واالقتصادية السياسية

بالوحدات  العاملين أداء وتقييم التطويرية الخطط وضع في المساهمة وإنما واألخطاء،
  .مستواهم نم والرفع الحكومية
 تطوير على للعمل المجال تفتح جادة مساهمة يعتبر الذي  البحث أهمية تنبع هنا من

 .والمحلية العالمية االقتصادية والتطورات  يتالءم بما الحكومي النظام المحاسبي

3-  :  
 زنةالموا إعداد خالل من الفلسطيني الحكومي القطاع اهيواجه التي المشاكل لتعدد نظًرا

 النقدي األساس تطبيقو ،البنود موازنة أسلوب باستخدام الفلسطينية الحكومية للوحدات العامة
 قامت الذي الوقت في الحكومية، الوحدات في الوظيفي األداء قياس  وصعوبة ،المحاسبي للقياس

   .فيها الحكومية المحاسبة ألنظمة بتطوير الدول من العديد فيه
 في ةالمستخدم العامة موازنةال تطوير :هو للبحث الرئيس دفاله فإن سبق ما خالل من

 ،الفلسطينية الحكومية الوحدات وفاعلية كفاءة زيادة إلى يؤدي بما ،الفلسطيني الحكومي القطاع
  . الحكومي األداء قياس على والمساعدة العام المال على والمحافظة الرقابة وتحقيق

  إعداد الموازنة العامة للوحدات فيلوب التقليدي من األساالنتقال :خالل من ذلك ويتحقق
 إلي النقدي األساسالتحول من كذلك و، البرامج واألداء الحكومية الفلسطينية إلى أسلوب موازنة

 كأحد أهم متطلبات تطبيق  في الوحدات الحكومية الفلسطينيةللقياس المحاسبي  االستحقاقأساس
   .أسلوب موازنة البرامج واألداء

4-  :  
   إلى كفاءة    استخدام األسلوب التقليدي في إعداد الموازنة العامةال يؤدي "  : الفرض األول

        ".                  تخصيص الموارد وفاعلية استخدامها في الوحدات الحكومية
  في إعداد الموازنة العامة  استخدام أسلوب موازنة البرامج واألداءاليؤدي"  : الفرض الثاني

   ."خدمات الوحدات  الحكوميةوتطوير تحسين إلى                   



 مقدمة البحث

ه 

5-  :  

  : قام الباحث باستخدام أسلوبين في إعداد البحث وجمع البيانات والمعلومات وهما كما يلي
أسلوب البحث االستقرائي لتجميع المادة العلمية الالزمة للتعرف على الموازنة : األسلوب األول

وأسلوب موازنة البنود المستخدم في إعداد الموازنة العامة للوحدات الحكومية الفلسطينية العامة 
واألسلوب المقترح تطبيقه وهو أسلوب موازنة البرامج واألداء وبعض تجارب الدول في تطبيق 

 الخاصة بتطوير النظام واألجنبية والدراسات السابقة العربية أسلوب موازنة البرامج واألداء
  . اسبي الحكوميالمح

أسلوب البحث الميداني من خالل قائمة االستقصاء واختبارها وتحليلها لتجميع : األسلوب الثاني
البيانات الالزمة للتحقق من مدى مالئمة أسلوب موازنة البرامج واألداء في تطوير إعداد 

  . الموازنة العامة في الوحدات الحكومية الفلسطينية

6-  : 
، ه الدراسة على قطاع الخدمات العامة الحكومية الفلسطينية غير الهادفة للـربح           تقتصر هذ 

  واألكـاديميون  ،ومؤسسات القطاع األهلي المهتمة بالشئون الماليـة واالقتـصادية الفلـسطينية          
  . الفلسطينيالموازنة العامة والمتخصصون في الشئون المالية الفلسطينية والمهتمون بتطوير 

7-  :  
  : ما يلي علىمل خطة البحثتتش  

   : مايلييقوم الباحث في هذا الجزء بعرضحيث :  مقدمة البحث-
  .مشكلة البحث - ١     
  . أهمية البحث- ٢     
  . أهداف البحث- ٣     
  . فروض البحث- ٤     
  . منهج البحث- ٥     
  .  حدود البحث- ٦     



 مقدمة البحث

و 

         باإلشارة   الموازنة العامةدراسة تحليلية لتطور أساليب إعداد: الفصل األول -
  : على األولالفصلويحتوي ، للموازنة العامة الفلسطينية

  .مقدمة الفصل األول •
 ازنة العامة في الوحدات  باإلشارة للمو أساليب إعداد الموازنة العامة: المبحث األول •

  .الفلسطينية                    الحكومية
   لتجارب بعض الدول الخاصة بتطوير أسلوب الموازنة دراسة تحليلية : المبحث الثاني •

  .العامة                   
  .خالصة الفصل األول •

أسلوب موازنة  بغرض تطبيق تطوير النظام المحاسبي الفلسطيني: الفصل الثاني -
  : الثاني على الفصليحتويو، البرامج واألداء

  .مقدمة الفصل الثاني •
   المحاسبي والقياس المحاسبي في الوحدات تطوير النظام : المبحث األول •

  .الفلسطينية لخدمة تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء الحكومية                 
  . ألسلوب موازنة البرامج واألداءةدراسة تحليلي: المبحث الثاني •
  .خالصة الفصل الثاني •

 :ىيحتوي الفصل الثالث علو ،الدراسة الميدانية: الفصل الثالث -
  . مقدمة الفصل الثالث •
  .تحليل الدراسة الميدانية: المبحث األول •
  .نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: المبحث الثاني •
  .خالصة الفصل الثالث •

  .النتائج والتوصياتو الخالصة -
  .قائمة المراجع - 
  .مالحق ال-
  . الخاتمة-
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 ٢

   
        

     
  

  :  
 ،عيـة واالجتما االقتـصادية  الميادين في  الدولة دور تطور مع العامة الموازنة مفهوم تطور    
 الموازنة تعرف لم الوسطى والقرون األولى والعهود الميالد قبل ما عصور أن من الرغم وعلى
 اإلنـسان  عـرف  منـذ  عملياً معروفة كانت الموازنة  فكرة أن إال اآلن، تعارف عليه الم بمعناها
       .نفقات هناك كانت كما موارد هناك كانت حيث الدولة،

 يوسـف  اهللا نبـي  وضعها التي هي علمية أسس على ُوضعت تخطيطية موازنة أول وكانت    
 تفـسيرها  ُيحسن من يجد لم والذي منامه، في مصر عزيز لرؤيا تفسيره عند وذلك السالم عليه
 سنوات سبع يأتي سوف أنه على السالم عليه   يوسف سيدنا له ففسرها  السالم عليه يوسف سوى
  .مستقبالً ُيتوقع لما المنظم التخطيط بضرورة ونصحه كساد

 التطور ذلك هو الحديث بالمفهوم للدولة العامة للموازنة التاريخي لتطورا أمثلة أفضل ويعتبر    
 من العالم دول بقية عن السبق لها كان التي الدول أوائل من تعتبر حيث انجلترا، في حدث الذي
 في وظهرت حديث،ال بمفهومها العامة الموازنة وضعت حينما للموازنة الدستوري التطور حيث
 التقليـدي  بشكلها للدولة العامة الموازنة رقابة ١٨٠٢ عام في وبالتحديد عشر التاسع القرن أوائل
 فيهـا  اكتملـت  حيـث  ،١٨٣١ عام واضحة علمية أسس على وأقامتها واقتبستها فرنسا تلتها ثم

 انجلترا من األفكار ذهه انتقلت ذلك وبعد ،تفصيلي بشكل بجانبيها الموازنة على البرلمانية الرقابة
  ).٤٠-٣٩، ٢٠٠٤،سعيد المولى عبد خليفة ناصر( األخرى الدول إلى وفرنسا

  :ين هماحثمب من األول الفصل يتكون سوف تقدم ما على وبناءا
  أساليب إعداد الموازنة العامة باإلشارة للموازنة العامة : المبحث األول

  .نية                في الوحدات الحكومية الفلسطي
  دراسة تحليلية لتجارب بعض الدول الخاصة بتطوير : المبحث الثاني

  . الموازنة العامةإعداد               أسلوب 
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 ٣

   
        

   .  
1 -      : 

 لخمس الحديث العصر في والشكلي الموضوعي  العامة الموازنة أساليب إعداد  طورت خضع     
 مروراً التعاقدية الموازنة  بأسلوب وانتهاًء البنود، موازنة  أسلوب مرحلة من بداية رئيسية مراحل

 األسـاس  موازنةأسلوب  و والبرمجة، التخطيط موازنةأسلوب  و واألداء البرامج موازنةأسلوب  ب
وهي كما يلـي        تقديراتها إلعداد معين منهج المراحل هذه من مرحلة كل يحكم نوكا، الصفري

  :)١١٧، ٢٠٠٦،دوح أبو عمر محمد ؛١٠٦٦، ٢٠٠٦،حماد العال عبد طارق(

  : األسلوب التقليدي-١/١
بأسلوب  يسمى ما ظهرفي المرحلة األولى من مراحل تطور أساليب إعداد الموازنة العامة             

 الهـدف األساسـي     وكـان ) البنود موازنةأسلوب  (تقليديال سلوبلأل وفقاً دولةلل العامة الموازنة
 على تحقيق الرقابة المالية والتشريعية للتأكد من تحـصيل اإليـرادات وفقـاً            للموازنة مقصوراً   

   .للقوانين ثم إنفاقها في األغراض المخطط لها وفي حدود االعتمادات المصرح بها

 في الواليات المتحدة األمريكية لتكـون       ١٩٢١البنود في عام  موازنة  أسلوب  قد بدأ تطبيق    و
بموجبها يتم  و، موازنة تنفيذية شاملة وبتصنيف يساعد على التمييز بين النفقة الجارية والرأسمالية          

بمعنى أن يتم حـصر المـصروفات ذات        ، تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها وليس وفقا للغرض منها       
انسة رئيسية وفرعية بصرف النظر عـن اإلدارة الحكوميـة          الطبيعة الواحدة في مجموعات متج    

 ثم بعد ذلك يتم تقسيم النفقات إلى فئات رئيسية تسمى أبواب حيث يتم تقـسيم هـذه                  ،التي تقدمها 
اهتم هذا األسلوب بالجانب الرقابي على النفقة أكثـر مـن           و، األبواب الرئيسية إلى بنود فرعية    

 حيـث أن التبويـب علـى أسـاس نـوع            ،اإلنفاق من أجلها  االهتمام بالخدمات نفسها والتي تم      
المصروف ال يوضح ما إذا كانت المصروفات قد حققت الهدف مـن إنفاقهـا أم أنهـا مجـرد                   

  .)٧٦،٢٠٠٠،البوابحمد أسيد ( مصروفات تم سدادها وانتهى األمر
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 ٤

  : موازنة البنود أسلوبمميزات -١/١/١
 .ع البياناتوجود نماذج وتعليمات واضحة تساعد على تجمي  - أ 

 .سهولة اإلعداد عند تقدير االحتياجات لكل جهة حكومية - ب 

 .ابة عند الصرف من األموال العامةسهولة إحكام الرق  - ج 

محمـد علـي    ( سهولة إجراء الدراسات والمقارنات بين إيرادات ونفقات السنة الـسابقة           -د 
  .)٩،٢٠٠٨، جبران

  : موازنة البنود أسلوبعيوب -١/١/٢  
 . القرار عن عملية إعداد الموازنةانفصال عملية اتخاذ  - أ 

 .قصور أساس إعداد الموازنة - ب 

 .إعداد موازنة االعتمادات سنويا  - ج 

آمـال  ؛  عبـداهللا عبدالـسالم   (  موازنة االعتمادات بين البرامج المتكاملة      أسلوب ربطيال    -د 
 .)١٧٢، ٢٠١٠ محمد كمال،

 الحكومة مقابـل     الحكومة فعال وال تبين ما تحصل عليه        به ال توفر المعلومات عما تقوم      - ه 
  .األموال التي تنفقها

  : أسلوب موازنة البرامج واألداء-١/٢
 البنود، موازنةأسلوب ب المعروف التقليدي األسلوب تطبيق الزمت التي القصور مجاالت إن

 مـن  االستفادة من يمكّن أفضل، أسلوب بتطبيق التفكير إلى الحكوميين المسؤولين دعت التي هي

 بتنفيذ الوحدة قيام من دكالتأ في ويخدم الحكومية، اإلدارة مجاالت في الحديثة ميةالعل اإلدارة أساليب

 وضرورة الحكومية الخدمة بنوعية االهتمام زاد أنه وذلك وفاعلية، بكفاءة واجبات من إليها يعهد ما

 واألداء البـرامج  موازنـة  بأسـلوب  األسلوب هذا عرف وقد عليها، الرقابة وتحسين بها االرتقاء
  .)٦،٢٠٠٤،إسماعيل حسين(

 مـدراء  يـتمكن  ابواسطته التي األساليب مجموعة" :بأنه واألداء البرامج موازنة  أسلوبعّرفوي
 هذه تنفيذ ومقارنة دقيقة، بصورة مسئوليتهم ضمن تقع التي األهداف تنفيذ على يزكالتر من البرامج
 ال بمعلومـات  يـستخدمه  من ديزو النظام هذا وأن والمواد، العمل وساعات الوقت حسب األهداف
 نتـائج  علـى  الحصول في يساعد إذ التقليدية، الموازنة أسلوب خالل من عليها الحصول له يمكن
 ."القرارات التخاذ أفضل قاعدة ويهيئ أساسية
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 ٥

 تحديـد  مـن  بدأي واألداء البرامج موازنة  أسلوبعليه بنىي التي األساسية الفلسفة فإن وبذلك   

 إجـراء  مـن  تمكّـن  آلية ووضع األهداف، تحقق التي البرامج وضع ثم ي،الحكوم العمل أهداف

 .القرارات التخاذ أفضل قاعدة تصلح نتائج وتقديم والنتائج، األهداف بين المقارنة

 إيجـاد  إلـى  تسعى واألداء البرامج موازنة أسلوب تطبق التي الوحدة فإن األساس هذا وعلى   
 البـرامج  بـين  العلمية المفاضلة خالل من التخصيص، اتقرار ترشيد على تساعدها علمية وسائل

 يـتم  القرارات هذه على المبنية الموازنة تنفيذ أن من دكالتأ ثم المتكاملة، البرامج وتنسيق المتنافسة
  .القرارات اتخاذ في الموازنة واستخدام والكفء الفعال بالشكل

  :األداءو  البرامج موازنة أسلوبمزايا -١/٢/١
 وصف دقيق لكل مشروع مما يتيح معلومات كافيـة للهيئـة            لوب األس تضمني  - أ 

 .والخدمات التي تقدمهاالتشريعية عن أهداف التنظيمات الحكومية ومشروعاتها 
يعطي تبريرا كافيا للتكاليف المطلـوب  و، تضمن قياس للمدخالت والمخرجات ي - ب 

 .إنفاقها
ـ            ي  - ج  ة وتنفيـذها   ساعد على قياس أداء اإلدارة العليا في ضـوء رقابتهـا للتكلف

 .لألنشطة
ساعد على التعرف بسهولة على األنشطة المتعارضة والعالقات بين األنشطة          ي  -د 

آمـال محمـد    ؛  عبداهللا عبدالـسالم  ( نظرا للوصف الدقيق لها الوارد بالموازنة     
 .)١٧٥، ٢٠١٠كمال، 

  .بين البدائل المتاحة لتحقيق أهداف معينةالمفاضلة   - ه 

  :األداءو ج البرام موازنةأسلوبعيوب  -١/٢/٢
التي تقاس بها اإلنجازات لكل وزارة      ) المخرجات(األداء وحدات صعوبة تحديد   -أ 

فهناك بعض النشاطات واألعمال الحكومية التـي يـصعب         ، ومصلحة حكومية 
 .تحديد معايير لقياس أدائها

موازنة األداء وجود أنظمة محاسـبية      أسلوب  إذ يتطلب تطبيق     ،صعوبة تطبيقه  - ب 
 .معقدة ومتابعة معينة

وذلك الن التطبيق يتطلب توفر أعداد كبيرة من الموظفين         ، هة تطبيق ارتفاع تكلف   - ج 
 .من ذوي الخبرة

 على تحقيق الكفـاءة مـن       وتركيزه، األداءو  البرامج  موازنة  أسلوب اهتمامإن    -د 
 عقبة أمام التخطيط طويـل      بدو كأنه ي يجعله) لمدة سنة (يع قصيرة األجل    المشار
 .)١٠،٢٠٠٨، محمد علي جبران( المدى
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 ٦

  :واألداء البرامج موازنة وأسلوب البنود موازنة أسلوب بين األساسية االختالفات -١/٢/٣
 بوسـائل  اهتمامه من أكثر المنجز بالعمل اهتمامه واألداء البرامج موازنة أسلوب ركزي  - أ 

 العمـل  أمـا  اإلنجـاز  بوسائل اهتمامه البنود موازنة  أسلوب ركزي بينما ،العمل إنجاز
 .قليل به هتماماالف المنجز

 جمـع ي ثم أوال المصلحة بها تقوم التي األغراض واألداء البرامج موازنة  أسلوب حددي - ب 
أسـلوب   أمـا  ،له المكونة وأنشطته برنامج لكل بالنسبة وذلك البنود حسب مبوبا اإلنفاق
 تحديد بدون الحكومية للمصلحة بالنسبة البنود حسب مبوبا اإلنفاق جمعيف البنود موازنة
 .الحكومية المصلحة بها تقوم التي المتعددة راضلألغ

  :عن ومعلومات ببيانات واألداء البرامج موازنة  أسلوبيقدم  - ج 
  .للبرنامج المكونة األنشطة وتكاليف البرامج تكاليف •
 .العمل مقياس وحدات •

 .العمل مقدار أو إنجازها المقترح أو المنجزة العمل وحدات •

 .اإلنجاز وحدة تكاليف •

 .السنة في للفرد اإلنتاج دلمع •

   .البيانات هذه قدمي ال البنود موازنة  أسلوبأن حين في •      

 الحكومية الرقابة جوانب من جانب في ينحصر البنود موازنةسلوب  أل األساسي الغرض  -د 
 حقـق ي بينمـا  ،البنود حسب اإلنفاق بتبويب االهتمام طريق عن الحسابية الرقابة وهى

  :أهمها من أغراض عدة واألداء امجالبر موازنة أسلوب
  .الحكومية األعمال في التكرار منع •
 .العامة الوظائف  في واالنكماش التضخم محاربة •

 .الممكنة التكاليف بأقل العامة الخدمات أحسن توفير لضمان فعالة وسيلة عتبري •

 .الحكومية المصالح في الكفاءة لقياس مناسبة أدوات إيجاد •

 .الحكومية والمشروعات البرامج تنفيذ لمتابعة سليمة ةقاعد إيجاد •

  .التشريعية السلطة ورقابة اإلدارية الرقابة لتخطيط فعالة قاعدة خلق •
 ،البـواب  حمدأ سيد( الحكومية اإلدارة وتطوير وتنظيم إلصالح األساسية الدعامة عتبري •
    ٧٠،٢٠٠٠(. 
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 ٧

  :والبرمجة التخطيط موازنة أسلوب -١/٣
نظرا لنواحي القصور في أسلوب موازنة البرامج واألداء ظهر أسلوب موازنة التخطيط                         

 لهـا   أتيحـت ومن خالل تطبيق هذا األسلوب تستطيع الحكومة ترشيد سياستها إذا ما             ،والبرمجة
فرصة االختيار والمفاضلة بطريقة واعية بين البدائل في ضوء معلومات تفصيلية كافيـة عـن               

  ). أفضلية االختيار الرشيد-ندرة الموارد(تملة لكل بديلاآلثار المح
، يحقق أسلوب موازنة التخطيط والبرمجة فكرة الجمع بين الجوانب المختلفة للموازنـة العامـة             

  :والتي تتمثل فيما يلي

اعتبار الموازنة أداة لتحديد األهداف المراد تحقيقها ومن ثم إعطاء جانب كبير من االهتمام                - أ 
 .د األهداف والموازنة بينها وبين اإلمكانيات المتاحةلمرحلة تحدي

ومن ثم ترجمـة األهـداف      ، اعتبار الموازنة خطة عمل على مستوى الجهاز الحكومي ككل         - ب 
 .إلى برامج عمل مكملة أو بديلة تحقق اكبر عائد ممكن بأقل تكاليف ممكنة

 موازنات دورية تحقـق     اعتبار الموازنة أداة رقابة ومتابعة ومن ثم تفريغ البرامج في شكل            - ج 
 .الموازنة بين االحتياجات واإلمكانيات

ـ  التخطيط والبرمجة     موازنة  أسلوب حققهايووفقا لألهداف التي ينبغي أن       يمكن تعريفـه   ف
تقدير مفصل للمصروفات مبني على تحديد واضح لألهداف وحصر شـامل           ": على النحو التالي  

ي يتضمنها كل برنامج في ظـل نظـام متكامـل           لبرامج تحقيقها وتحديد دقيق ألوجه النشاط الت      
 آمال محمد كمال،  ؛  عبداهللا عبدالسالم ( "للتكاليف وهذه المصروفات مجازة من السلطة التشريعية      

١٨٧، ٢٠١٠(.  

  :والبرمجة التخطيط موازنة أسلوبمزايا  -١/٣/١
ن وهـو يتـضم   ،  التخطـيط   القرارات بالقدر الذي يحويه من     اتخاذيعتمد منهجا رشيدا في       -أ 

 المحددة  األهدافتخصيص النفقات في الموازنة العامة لمدة طويلة خاصة لتلك البرامج ذات            
 .والمصنفة وفقا للمنتج

 وتصنيفها في بـرامج     واألغراض األهدافاستخدام التوثيق بشكل مكثف ليساعد في تحديد         - ب 
لبـرامج   القرارات الرشيدة واهم هذه الوثائق هي خطة ا        اتخاذتساعد صانعي القرارات على     

 .وتقديراتها المالية والمذكرات التفسيرية والدراسات الخاصة
 . تغيير في البرامج في أي وقتإحداث يمكن إذ، يتسم البرنامج بالمرونة والتتابع  - ج 
التحليل الكمي الواضح بهدف تحسين التخطيط االستراتيجي بما يحقـق تعظـيم األهـداف                -د 

 .أو تقليل الموارد ألهداف محددة، المنجزة
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 ٨

تاز بالشمولية من خالل توزيع مخصصات يتطلبها برنامج واحد بين الوحدات اإلداريـة             يم  - ه 
 .ذات العالقة

والذي يتضح من خالل االهتمام بالتكلفة اإلجمالية لكل برنامج بدال من           ، التوجه طويل األمد    - و 
ول من  زمنية أط  فإنه يمتاز بآفاق     ولذلك، الموازنة القادمة التركيز على تكلفة الجزء المتعلق ب     
  .)٥١، ٢٠٠٨، أكرم حماد(تلك المستخدمة في النظم األخرى

  :والبرمجة التخطيط موازنة أسلوبعيوب  -١/٣/٢
 .صعوبة تحديد األهداف لجميع األجهزة الحكومية تحديداً دقيقاً  - أ 

 .رامج والمشاريع بشكل مادي وملموسصعوبة تحديد عوائد بعض الب - ب 

 .لحكومية وخاصة الصغيرة منهاهزة اارتفاع تكاليف تطبيقها في بعض األج  - ج 

إرسال كميات كبيرة من المعلومات إلى قطاع الموازنة عن البـرامج الرئيـسية والفرعيـة                 -د 
 .عدت لها بواسطة األجهزة الحكوميةوالدراسات التحليلية التي أ

 . وفي الدعاية لها وفي بيع فكرتهاالمبالغة في بيان فوائدها ومزاياها  - ه 

محمد علـي   ( لومات التي قد تعطل عملية تحليل السياسة العامة       تتطلب كميات كبيرة من المع      -و 
 .)١٢،٢٠٠٨،جبران

 فـي   أسلوب موازنة التخطـيط والبرمجـة      ويمكن االستفادة من بعض جوانب    
االسـتفادة منـه فـي      تحسين عمل وتنفيذ أسلوب موازنة البرامج واألداء مثل         

لجديدة بينمـا ال    إعداد الموازنة الرأسمالية حيث يوضح جدوى تقديم الخدمات ا        
 . يصلح أسلوب موازنة البرامج واألداء

   موازنة وأسلوب واألداء البرامج موازنة أسلوب بين  واالختالفالشبه أوجه -١/٣/٣
  :والبرمجة التخطيط    

  :أوجه الشبه - أ
 العام اإلنفاق بنود على التركيز من بدال الحكومي النشاط نتائج على يركز منهما كل  .١

 .التقليدية الموازنة في الحال هو كما
  .بينهما والتاريخي الوظيفي التداخل  .٢

  :االختالف أوجه -ب 
 يتركـز  حيث للموازنة اإلداري المدخل أساس على واألداء   البرامج موازنة أسلوب قومي . ١

 الـوظيفي  التبويب باستخدام وذلك المحددة واألنشطة األعمال إنجاز كفاءة على االهتمام
أسـلوب   قـوم بينمـا ي  ، األهداف تحقيق في وللفاعلية األعمال لتكلفة القياسية والمعايير
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 ٩

 االهتمام يتركز حيث للموازنة التخطيطي المدخل أساس والبرمجة على  التخطيط موازنة
 المختلفة البدائل استخدام من العائد تكلفة بتحليل وذلك السياسات رسم عملية ترشيد حول

 تحقيـق  بفاعلية للنهوض المخرجات ياسق وسائل وكذلك العامة األهداف لتحقيق المتاحة
  .المختارة األهداف

 الوحـدات  عاتق على واألداء   البرامج موازنة في أسلوب  والرقابة التخطيط مسئولية تقع . ٢
 مركزيـة  التخطيط مسئولية تكون   والبرمجة التخطيط موازنةأما في أسلوب    ، التنظيمية
 .ميةالتنظي الوحدات بها وتقوم المركزية الرقابة ومسئولية

 هنـا  مـن ) فعال إنجازه تم ما (األعمال نتائج على واألداء   البرامج موازنة أسلوب ركزي . ٣
 هـتم  ي والبرمجة التخطيط موازنةأما أسلوب   ، األولى بالدرجة الرقابي العمل على ركزي

 .التخطيطي العمل على ركزي هنا من) إنجازه سيتم ما(لألعمال بالتخطيط

 من فيه تم وما الماضي على يعتمد  واألداء البرامج وازنةم أسلوبف الزمني للبعد بالنسبة . ٤
 علـى  الزمنـي  البعـد  فـي  عتمد في والبرمجة التخطيط موازنةبينما أسلوب   ، إنجازات

 .للحكومة واالجتماعية االقتصادية للسياسات توقعاتالو تطلعاتال

 وهـى  االهتمام محور هي  واألداء البرامج موازنة أسلوب في واألنشطة األعمال تعتبر . ٥
 األعمـال  تعتبر والبرمجة التخطيط موازنةأما في أسلوب    ، ذاتها حد في والهدف الغاية

 .مخرجات إلى للموارد تحويل عملية أنها أساس على وسطية عوامل واألنشطة

 العلميـة  واإلدارة التكـاليف  محاسـبة  على أساسا عتمدي  واألداء البرامج موازنة أسلوب . ٦
 الناحيـة  من العمل قياس ويفترض، لألداء ومعدالت ياسيةق معايير من الدقيقة بوسائلها
 تحديـد  بعد إال إليها التوصل يمكن ال العمل وحدات من مجموعة وجود والمادية المالية
 تبويـب  علـى  أساسـا  عتمد ي والبرمجة التخطيط موازنةبينما أسلوب   ، وفروعه البرامج
 كمـا  فرعية برامج أو نشطةأ ،برامج، مهام أو وظائف: إلى المختلفة الجهات موازنات

   .األنظمة تحليل وعلم االقتصاد علم من أفكاره ستمدي

 البيـان  مـع  لتطابقها لألنشطة طبقا التبويب  واألداء البرامج موازنة أسلوب تقييم يتطلب . ٧
 معينـة  تنفيذيـة  وحـدة  بهـا  تضطلع التي واألعمال بالمهام تتعلق فاألنشطة التنظيمي
 منـتج  على يعتمد تبويبا والبرمجة التخطيط موازنةأسلوب   متقيي يتطلببينما  ، ومتميزة
 للمـسئول  كبيرة فائدة ذو التبويب هذا ويعتبر وأغراضها الحكومة بأهداف يتصل نهائي
 طـارق ( نافسةوالمت البديلة اإلنفاق أوجه على المتاحة األموال توزيع وعن الموازنة عن

 .)١٥٦،١٩٩٩، الحاج
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 ١٠

     :الصفرية الموازنة أسلوب -١/٤
 يـسمى  مـا  ظهر  من مراحل تطور أساليب إعداد الموازنة العامة       أما في المرحلة الرابعة   

 موازنـة  أسـلوب  ألن نتيجة) الصفرية الموازنة(الصفريلألسلوب   وفقاً للدولة العامة بالموازنة
 بـين  األولويات بتحديد اهتمامه لعدم نظرا التنفيذ عند الصعوبات بعض واجه قد واألداء البرامج
 األهداف تحقيق كيفية على األسلوب هذا ويركز الحالية، البرامج بتقييم يهتم وال الجديدة البرامج
وبسبب العصوبات التي يواجهها أسـلوب موازنـة        ، التمويل مستويات أثار تقييم وسائل وتوفير

  . تطبيقه في الوحدات الحكوميةتكلفة وارتفاعالتخطيط والبرمجة أثناء التطبيق 
وم موازنة األساس الصفري على أن يعاد النظر في التقديرات المالية لألنـشطة             ويقوم مفه 

سنويا وبحيث يتم تقييم مدخالت ومخرجات كل نشاط بهدف تقييم كفاءة مخرجاته فـي تحقيـق                
أهدافه ومن ثم تقييم جدوى تخصيص أموال له وعلى أن يتم تقييم أداء األنشطة فيما بعـد فـي                   

  .)١٢،٢٠٠٨، محمد علي جبران( الت وفاعلية المخرجاتضوء كفاءة استخدام المدخ
تقـدير مفـصل لمـصروفات البـرامج        " :يعرف أسلوب موازنة األساس الصفري بأنه     و     

 جدوى مخرجـات هـذه البـرامج        أساس التي تقرر تنفيذها في العام القادم مبني على          واألنشطة
  .)١٩٤، ٢٠٠٨، داهللا عبدالسالمعب( " هذه المصروفات من السلطة التشريعيةومجازة واألنشطة

  :الصفرية الموازنةأسلوب  مميزات -١/٤/١
 التي تتبناها الحكومة نظرا لما تتضمنه من تحديـد     األهداف في تحقيق    اإلنفاقتحسين فاعلية     -أ 

 . الحكوميلإلنفاق العامة باألهداف مراكز القرارات وضرورة ربطها ألهداف

 اإلدارية الحكومية من خالل مشاركة المستويات        الوحدات أهداف التعارض في    أوجهاستبعاد   -ب  
 . حزم القرارات وترتيبهاوإعداد األهدافالمختلفة في تحديد 

يحقق كفاءة توزيع الموارد بين الوظائف المختلفة نظرا لما يتضمنه من تقييم لحزم القرارات                - ج 
في كـل    ومن ثم تخصيص الموارد لحزم القرارات المهمة         أهميتها أولوياتوترتيبها حسب   

 .وظيفة

 مما يجعلهـا ميثـاق      اإلدارية الصفري بمشاركة كل المستويات      األساس موازنة   أسلوبيعد    -د 
 .سالمة فهمها وتنفيذها وبالتالي ضمان إقرارهاعمل لهذه المستويات بعد 

 اإلسراف في اإلنفـاق الحكـومي لمـا         نة الصفرية من تخفيض أو منع     يمكن أسلوب المواز    - ه 
، ٢٠١٠ آمال محمـد كمـال،    ؛  عبداهللا عبدالسالم ( عن كل نشاط  يتضمنه من تفاصيل دقيقة     

٢٠٢.(   
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  :الصفرية الموازنة  أسلوبعيوب -١/٤/٢
 يكون  اً واحد اً التي قد تنتج عن تمركز سلطة القرار في يد مدير          اإلداريةالمخاوف والمشاكل     - أ 

 .مسئوال عن نجاح وحدة القرار

ـ  ي أشخاص  وجود بوالتي تتطل ،  مجموعة القرارات  وإعدادمشاكل تكوين    - ب   بخبـرة   ونتمتع
وقـادرة  ،  برنامج معين  أون نشاط   أ القرار المناسب بش   اتخاذوكفاءة عالية تكون قادرة على      

 . الجميع بهإلزامعلى 

 التقدير من نقطة الصفر قد ينطـوي ضـمنا          أسلوب أن إذ، األولوياتية ترتيب   عملمشاكل    - ج 
 كانـت تنجـز     وسواًء، ورية أم ال   كانت ضر  على إقرار كل البرامج الجاري تنفيذها سواءً      

 .مما قد يحول دون إمكانية ترتيب األولويات بالشكل الصحيح والمرغوب، بكفاءة أم ال

 .صعوبة تحديد التكلفة والعائد في بعض الحاالت  -د 

يواجه المديرين صعوبة في تحديد األنشطة أو الوظائف التي يراد تطوير مجموعات القرار               - ه 
 . )٥٦ ،٢٠٠٨، أكرم حماد( بخصوصها

وقد تمت دراسة أسلوب الموازنة الصفرية بغرض االستفادة من بعض جوانبه           
مثل استخدام نظام تعـدد     ، واألداءفي تحسين عمل وتنفيذ أسلوب موازنة البرامج        

 اإلدارة الموازنـة علـى      إعداد والتركيز في    اإلداراتمستويات أداء الخدمات داخل     
 .اكا ألهمية الخدماتإدر  باعتبارها أكثر التنفيذية والوسطى

    :التعاقدية الموازنة أسلوب -١/٥
 يـسمى  مـا  ظهـر  من مراحل تطور أساليب إعداد الموازنة العامة         في المرحلة الخامسة        

 جـدا  حـديث  تطور يعتبر التطور وهذا التعاقدية لموازنةسلوب ا أل وفقا للدولة العامة بالموازنة
 عـام  في النيوزلندية المالية وزارة في التعاقدية وازنةالم  أسلوب لتطبيق محاولة أول كانتحيث  
 منفـذة  جهـة  بين صفقات عقد نظام أنها على العامة الموازنة تشكيل إعادة محاولة وهي ١٩٩٦

 الجميـع  أمام المستقبلية وبرامجها مشاريعها بطرح الحكومة تقوم أن بمعنى المركزية والحكومة
 ،ممكنة تكلفة بأقل البرامج و المشاريع تلك ينفذون بمتعاقدين الفوز بغرض) وعام خاص قطاع(

محمد علي  ( لها المخطط األهداف المشاريع و البرامج تلك تحقق أن شريطة المناسب الوقت وفي
  .)١٣،٢٠٠٨، جبران
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  :التعاقدية الموازنة  أسلوبمزايا -١/٥/١
 .الحكومية اتاإلدار تواجه كانت التي المشاكل من للعديد جذرية حلول تقديم في ساعدي  - أ 

 الموازنـة  ربـط  علـى  ساعد بشكل العامة الموازنة إعداد طرق صياغة إعادة على عملي - ب 
 . للدولة الخماسية التنموية بالخطط

 .وفعالية  واقتصادية بكفاءة الحكومية والمشاريع البرامج تنفيذ على ساعد  - ج 

 .العام اإلنفاق ورشدت المواطنين إلى ةالمتوخا المخرجات توصيل إلى ىديؤ  -د 

                        :التعاقدية الموازنةأسلوب  عيوب -١/٥/٢
 الـشكوى  كانـت  نإو اآلن حتـى  عيوبـه  من كثير تظهر فلم األسلوب هذا لحداثة نظرا       
 وعـدم  الحالية السوق أسعار مثل دقتها عدم أو الحكومة قطاع في المعلومات غياب من مستمرة
  .الحكومية مجوالبرا للمشاريع جدوى دراسات وجود

 ،نة العامة المواز تحققه ما أهم ما سبق عرضه ألساليب إعداد الموازنة العامة فان       م يتضح  •
  :يلي ما

 .للقياس وقابلة وواضحة محددة ألهداف وحدات الحكوميةلل العامة األهداف ترجمة  - أ 
 .وحداتلل والفرعية الرئيسية األهداف لتحقيق الالزمة التفصيلية والبرامج الخطط وضع - ب 
 الخطة من تندرج والتي الجهة في مسئول كل به يقوم الذي للنشاط التفصيلية األهداف تحديد  - ج 

 بوحدته الخاصة التفصيلية والبرامج العمل خطط وضع ثم ومن األجل الطويلة اإلستراتيجية
 .اإلدارية

 المـوارد  تـشمل  والتي به الخاصة األهداف لتحقيق الالزمة الموارد بتحديد مسئول كل قيام  -د 
 .دقيق علمي ألساس وفقا وذلك بينها فيما والتنسيق والمالية والمادية البشرية

 كافـة  بـين  االتساق تحقيق يضمن الذي بالشكل المعنيين المسئولين كافة بين التنسيق تحقيق  - ه 
 .األنشطة بجميع الخاصة والبرامج الخطط

 عنـد  إليه الرجوع تمي عام مرجعي إطار وتوفير الجميع لمسئوليات والدقيق الواضح التحديد  - و 
 .الحاجة

 لعناصـر  تحليـل  مـن  الموازنات تتطلبه ما نتيجة التكاليف لخفض المتاحة الفرص إبراز  - ز 
 .نطاقها وتوسيع الرقابة فعالية عن فضال اإلنفاق ومسببات

 ولكل نشاط لكل الفعلي األداء تقييم عملية في الستخدامها ومحددة واضحة أداء معايير وضع  - ح 
 .مسئول

 الخطط عن االنحرافات وتحديد األهداف تحقيق مدى على األداء على للرقابة ساساأل توفير  -ط  
 محمـد ( تنفيذها  ومتابعة الالزمة التصحيحية اإلجراءات واتخاذ أسبابها وتحليل الموضوعة

 .)١٩-١٨، ٢٠٠١، حجازي حامد وجدي راضي؛ سامي
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ودراسـة وتقيـيم     مراحل تطور الموازنة العامـة    ل  من خالل العرض السابق    يرى الباحث 
 موازنـة  أسـلوب  ورظه أدى إلى ، األسلوب التقليديفي، أن القصور الموجود أساليب إعدادها

 يتم النفقات تقدير أصبح حيث هامة نقلة الموازنة إعداد في األسلوب هذا واألداء وقد أحدث البرامج
 الوحـدة  بأداء ترتبط ال التي النفقات حذف يمكن ثم ومن، المتوقع تنفيذها األداء وحدات ضوء في

 ثم فرعية برامج على يحتوى برنامج شكل الوحدة في أهداف صياغة ضرورة عن فضال الحكومية،
 تحديـد  يـتم  األداء واألنشطة ووحدات البرامج صياغة وعند، لألداء وحدات على تحتوى أنشطة
 مع أهميـة و ،جودته وتحسين العمل حجم متطلبات من وغيرها المسئولية ومراكز النشاط مراكز
 للمجتمـع  الخـدمات  فائدة أو جدوى وهو هام جانب أهمل أنه إال األسلوب هذا قدمها التي المزايا
 الموازنة إلعداد ثالث أسلوب ظهر ، لهذاعائدها من أكثر تكلفتها كوني قد تقدم الخدمات التي فبعض
ـ  إعداد في األسلوب هذا والبرمجة ويتبنى التخطيط موازنة  أسلوبوهو  تحديـد  أهميـة  ةالموازن

 بينهـا  لةضوالمفا لألهداف المحققة حصر البدائل أهمية عن فضال الحكومية الوحدات في األهداف
 المحققة البدائل اختيار إلى العائد مع التكلفة تحليل ويؤدى، العائد مع التكلفة تحليل أسلوب ضوء في

 التخطـيط  موازنـة  أسلوب قهايحق التي المنافع تحقق منفعة ورغم ال التي البدائل وحذف لألهداف
 ممـا  ،الـصفري  األساس مجال في التكلفة خاصة وارتفاع بالصعوبة يتسم تطبيقه أن إال والبرمجة

 األسـاس  علـى  الموازنـة  إعداد أسلوب يعتمدحيث  أدى إلى ظهور أسلوب الموازنة الصفرية
 لغىي كما النشاط جملح المالئم حسب المستوى سنويا األنشطة نفقات في النظر إعادة على الصفري
 أداء فـي  لهـا  كانت تخصص التي الموارد ستخدميو األهداف، لتحقيق الضرورية غير األنشطة
 ولكن أسلوب الموازنـة الـصفرية ال يـصلح    ،الضرورية األنشطة في التوسع أو جديدة أنشطة

الموازنـة  للتطبيق الشامل سواء في القطاع الحكومي أو في قطاع األعمال، ألنه يستند في تحديد               
للعام الجاري على افتراض أن أي بند من بنود النفقات يساوى صفراً، وهذا االفتراض وإن كان                
يناسب المشروعات المستحدثة، إال أنه عملياً ال يتناسب مع الوحدات اإلدارية المستمرة في العمل              

ـ               ن الـصفر  في إطار خطة شاملة، أو في إطار برامج متكاملة  حيث يكون من الصعوبة البدء م
 أسلوب حديث في إعداد الموازنة العامـة هـو أسـلوب            ذلك أدى إلى ظهور   ، وإن كان فرضياً  

يصعب تطبيقه على الوحدات الحكومية الفلسطينية نظرا لحداثة         الموازنة التعاقدية وهذا األسلوب   
طة هذا األسلوب وللبيئة المحيطة بهذه الوحدات والظروف السياسية واالقتصادية الـسائدة للـسل            

  .الوطنية الفلسطينية في الوقت الحالي
 العامـة   الموازنـة  إعداد البرامج واألداء في     موازنةب   أسلو لذلك يجب أن يتم استخدام    
باعتباره األسلوب المالئم لتطويرها، والذي لم ُيطبق حتـى اآلن   للوحدات الحكومية الفلسطينية

  .لعديدة التي تتحقق من استخدامهفي الوحدات الحكومية الفلسطينية على الرغم من مزاياه ا
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 ١٤

2 -   :  
  : قبل قيام السلطة الفلسطينيةالفلسطيني المالي النظام -٢/١

 إيجـاد  علـى ١٩٦٧ عام غزة وقطاع الغربية للضفة احتالله منذ اإلسرائيلي االحتالل عمل     
 تحطيم في األهداف هذه تمثلتو الخاصة أهدافه تحقيق خاللها من ضمني وضريبية مالية سياسة
 فـرض  عبـر  الفلـسطينية  المنتجات أسعار رفع خالل من الفلسطيني لالقتصاد التنافسية القدرة

  . المباشرة وغير المباشرة الضرائب
 قـام  حيـث  الفلسطينيين، من واالقتصادية المالية العوائد على الحصول أيضاه  هدف انوك
 الخناق تضييق استهدف كما ،االحتالل قبل سائدة كانت لتيا والجمركية الضريبية القوانين بتعديل
 رزقهـم،  مـن  األكبر الجزء سلبهم إلى تؤدي وقمع قهر اةأد الضرائب باعتبار الفلسطينيين على

  . الهجرة في الرغبة وتعزيز خارجية رزق مصادر عن لبحثل ودفعهم
 أبداً تهدف لم المحتلة ةالفلسطيني األراضي في لالحتالل الضريبية السياسة أن يتضح وبهذا

  االحتالل اقتصاد مصالح خدمة تحقيق وإنما، الفلسطيني االقتصاد لصالح الضرائب استخدام إلى
 أن علـى  تـنص  التيو الدولي، القانون في الخاصة القواعد مع يتعارض الذي األمر اإلسرائيلي

 األراضـي  في نالمدنيي السكان مصلحة بهدف تكون أن يجب المحتل على جديدة ضرائب فرض
  .المحتلة
 األراضـي  تجـاه  انكماشـية  إنفـاق  سياسة اتخذ فقد اإلنفاق، في االحتالل سياسة عن أما
 عـام )  غزة وقطاع الغربية الضفة (الفلسطينية لألراضي احتالله منذ االحتالل عمليو، المحتلة
 وتسخيره حتاللاال اقتصادب الفلسطيني االقتصاد لربط هادفة اقتصادية سياسات تنفيذ على١٩٦٧

  . الخاصة ألغراضه
 أثناء الفلسطيني  والنظام المالي  االقتصاد عن للقارئ وموجز عام تصور إعطاء أجل ومن

 فتـرات  ثـالث  إلي الفترة هذه تقسيم تم الفلسطينية الوطنية السلطة قيام وحتى االحتالل فترة
  :وهي أساسية

  :١٩٨٧إلي١٩٦٧من األولى الفترة -أ
 اندالع وحتى غزة وقطاع الغربية للضفة اإلسرائيلي االحتالل بداية منذ الممتدة الفترة هي
  : باآلتي الفترة هذه وتميزت األولى، االنتفاضة

 وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينية الطبيعية الموارد مصادر على الفعلية االحتالل سيطرة . ١
 . حتاللاال ىعل المجال هذا في الكلي االعتماد من حالة خلق إلي أدى مام غزة،
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 أدىممـا    ،اإلسرائيلي  االحتالل اقتصاد في الفلسطينية العمالة استخدام في المطرد االزدياد . ٢
 تتـسم  التي خاصة الخارجية، العوامل على الفلسطيني االقتصاد اعتماد درجة زيادة إلى ذلك
 .عليها اإلسرائيلي الجانب وسيطرة الثبات بعدم

 لمنتجـات  اسـتهالكية  كـسوق  غزة وقطاع الغربية ضفةال في الفلسطينية المناطق استخدام . ٣
 بالـدخول  الفلسطينية للمنتجات يسرائيلاإل  االحتالل سمحي لم حين في، اإلسرائيلياالحتالل  

 اإلسـرائيلي االحتالل   مع الفلسطيني التجاري الميزان في العجز تراكم زيادة إلى أدى وهذا
 .)١، ١٩٩٣، نزيرة األفندي(

  :١٩٩٠إلي١٩٨٨ من الثانية الفترة -ب
  :باآلتي وتميزت الثانية الخليج حرب بداية وحتى األولى االنتفاضة منذ الممتدة الفترة هي

 وكـذلك ، لديـه  الفلـسطينية  العمالـة  دخول على جديدة قيوداً يسرائيلاإل  االحتالل فرض . ١
 الـضريبية  السياسات جراء المتزايد اإلجحاف إلى إضافة الفلسطينية والواردات الصادرات
 .المطبقة

 الفلـسطينية  لألراضـي  بـدخولها  المسموح األموال على قيوداً يسرائيلاإل االحتالل فرض . ٢
عماد (مما أدى إلى انخفاض الناتج القومي اإلجمالي      ، األجنبية المعونات ذلك في بما المحتلة،
  .)٢٠٠١، سعيد لبد

  :١٩٩٣إلى١٩٩١من الثالثة الفترة -ج
     إعالن اتفاق على التوقيع وحتى الثانية الخليج حرب بداية منذ الممتدة الفترة تلك هي

  :باألتي الفترة هذه وتميزت، ١٣/٩/١٩٩٣ في الفلسطينية الوطنية السلطة وإنشاء المبادئ
 المتبعـة،  اإلسرائيلي االحتالل وإجراءات سياسات بفعل الناتجة والقيود المعوقات استمرار . ١

 .الفلسطيني االقتصاد وهيكل طبيعة  في تشوهاً أحدث مما

 الفلـسطيني،  االقتـصاد  على جديدا عبئا شكلت التي الخارجية، الضغوط من مجموعة تولد . ٢
 الثانية الخليج حرب أحداث نتيجة الخارج في العاملين الفلسطينيين آالف عودة أبرزها وكان
 التـي  الخارجيـة،  المالية التحويالت قيمة وانخفاض البطالة نسبة زيادة إلى العبء هذا أدى
، ٢٠٠١، يئة العامة لالستعالمات  اله( اإلجمالي القومي الدخل مجموع من كبيراً اًءجز كلتش
١٤(.  

للنظام المالي الفلسطيني قبل وخـالل فتـرة        ويرى الباحث من خالل العرض السابق                 
 قبل السائد   ماليالوضع ال  االحتالل اإلسرائيلي أي قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية أن        

 اإلدارة قـوانين  من وارًدا كان ما  يعتمد على كان١٩٦٧ اإلسرائيلي أي قبل عام حتاللاال
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 ١٦

 في الضفة الغربية وبعد االحتالل اإلسـرائيلي للـضفة   األردنيةو  في قطاع غزةالمصرية
 الـضباط  يصدرها التي العسكرية األوامر مجموعة على ١٩٦٧الغربية وقطاع غزة عام 

 بالموازنـة  مجملهـا  في والمرتبطة المطبقة والتعليمات اللوائحو اإلسرائيليون العسكريون
     .إسرائيل في العامة

  :الفلسطينية الوطنية لسلطةا  الفلسطيني بعد قيامالمالي النظام -٢/٢
  : بروتوكول باريس االقتصادي محددات-٢/٢/١

 تحكـم  التـي  االقتـصادية  العالقات ومحددات شكل االقتصادي باريس بروتوكول تضمن
 مـواد  ثالث على البروتوكول هذا احتوى وقد اإلسرائيلي االحتالل جانب مع الفلسطيني الجانب
   :وهي الفلسطينية المالية بالسياسة اختصت

 الوطنية للسلطة المادة هذه أعطت حيث، االستيراد وسياسات ضرائب تضمنت ):٣ (المـادة   - أ 
 أنهـا  إلى باإلضافة محددة هوامش ضمن ولكن الخارج، من االستيراد في الحق الفلسطينية
عنـد   لهـا  المماثلة والضرائب الجمركية الرسوم بفرض الفلسطينية الوطنية السلطة ألزمت

 نـسب  ارتفاع كون، الفلسطيني االقتصاد صالح في ذلك يكن لم وعمليا يسرائيلاإل االحتالل
 قدرته لسطينيالف االقتصاد وتفقد المواطنين، كاهل تثقل الفلسطينية المنتجات على الضرائب
 .المجاورة خاصة األخرى االقتصاديات مع التنافسية

 تحديـد  فـي  الحـق  طرف لكل أعطت فقد ،المباشرة الضرائب على اشتملت): ٥ (المـادة  - ب 
ـ  يسـرائيل اإل  االحتالل والتزم تحصيلها أو قيمتها سواء به الخاصة الضريبية السياسة  هبأن

 من المحصلة الدخل ضرائب من% ٧٥ يساوي مبلغا الفلسطينية الوطنية السلطة إلى حوليس
 الفلـسطينيين  مـن  المحصلة الضرائب كل و يسرائيلاإل االحتاللعند   العاملين الفلسطينيين
 . المستوطنات في العاملين

 تـم  المادة هذه وضمن، المحلي اإلنتاج على المباشرة غير الضرائب تضمنت ) :٦ (المادة  - ج 
 بتحصيل ستقومان الفلسطينية الوطنية والسلطة يائيلسراإل  االحتالل من كل أن على االتفاق
 ضريبة معدالت وستكون منطقته في كل مباشرة غير ضرائب وأي المضافة القيمة ضريبة

 والمـستوردة  محليا المنتجة السلع بشان متطابقة ضريبية إدارة كل والية ضمن المشتريات
 طـرف  مـن  المحصلة المضافة القيمة ضريبة حصيلة إعادة على الطرفين بين االتفاق وتم

 التجربـة  أن إال المقاصة غرفة عبر الفلسطينية الوطنية السلطة لصالح يسرائيلاإل االحتالل
 أو االقتـصادي  الصعيد على سواء ،يسرائيلاإل  االحتالل لصالح عمل هذا أن أثبتت العملية
 بهـدف  ماليـة  سياسة استخدام إلى الفلسطينية الوطنية السلطة عمدت فقد ذلك ومع السياسي
 وفق للتطور الخاص القطاع احتياجات االعتبار في يأخذ مستقر ضرائبي هيكل إلى الوصول
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 ١٧

 تحقـق  إنفـاق  سياسة الستخدام باإلضافة اإلسرائيلي، حتاللاال مع الموقعة الثنائية االتفاقات
  :أهمها ومن األهداف من مجموعة

  .الخاص القطاع في النمو وتطوير تشجيع          •
 .التحتية البنية تطوير          •

 ،عورتانيهشام ( والصحة التعليم مستويات رفع خالل من البشري المال رأس تطوير          •
٥، ١٩٩٤(. 

  : الوطنية الفلسطينيةلسلطة الحكومي الفلسطيني في عهد االمحاسبي النظام -٢/٢/٢
 غزة وقطاع الغربية الضفة من أجزاء في حكمال تولتبعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية 

 العديد في تمثلت إدارية أطر بإنشاء السلطة وبدأت أوسلو، اتفاقيات توقيع إثر على ١٩٩٤ مايو في

 وضـع  تم كما التخطيط، ووزارة المالية، وزارة أهمها من كان الرسمية والمؤسسات الوزارات من
 وإجراءات ضوابط وجود عدم من عانت لمؤسساتا هذه أن إال والجمارك، للضرائب إداري نظام

 مؤسسات لعبت وقد الفلسطينية السلطة في المالي النظام أضعف مما وملزمة، واضحة عمل وقواعد

 من المالية وزارة وخاصة السلطة مؤسسات وتقوية دعم في هاًما دوًرا الدولي البنك أهمها من دولية

 الرقـابي،  نظامها وكذلك الموازنة، وتنفيذ إعداد وآلية المالي، نظامها إلصالح خطط وضع خالل

  .الماضية السلطة سنوات خالل مراحل على ذلك وكان
 التـي  التاريخيـة  التطـورات  من بمجموعة فلسطين في الحكومي المحاسبي النظام مروقد 
 العامـة  للموازنـة  وموضـوعية  شكلية تطورات في تمثلت العامة الخدمات أداء تنظيم في ساهمت
، أكـرم حمـاد  ( ٢٠٠٦عام موازنة  لمشروع  المالية وزارة  اقتراح وحتى ١٩٩٤ عام منذ أبرزها
٥٨، ٢٠٠٥( .  

   :يلي كما الفلسطيني المحاسبي تطور النظام مراحلوكانت  -
 فـي  الفلـسطينية  الـسلطة  قيام بداية وهي ١٩٩٨ عام وحتى ،١٩٩٤ من األولى المرحلة -أ

  :الفلسطينية األراضي
 المالية وزارة بدأت حيث الفلسطيني، المؤسساتي العمل نحو االنطالق قطةن ١٩٩٥عام يعتبر

 منها اإلنفاق يتم المختلفة السلطة لمؤسسات سلف بإصدار تقوم فكانت المؤقتة، السلف بنظام العمل

 يتـأخر   كـان  ما وكثيرا األصلية الصرف مستندات بموجب بأول أوال السلف هذه سوىت أن على

 وكـذلك   الوطنية السلطة مؤسسات على القائمين إلمام عدم نتيجة طويلة تراتلف السلف هذه إقفال

  .الحكومي المالي العمل بأصول فيها المالية باإلدارات العاملين من كثير
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 ١٨

 الفلسطيني الرئيس بمصادقة ١٩٩٥ لسنة "١٤٧ " رقم قرار المرحلة هذه خالل صدر وقد        

   .العامة الموازنة وضبط لتنظيم الفلسطينية السلطة عن صدرت التي القرارات أولى من يعتبر والذي
 والقـوانين  والتعاميم المالية التعليمات من العديد السلطة أصدرت ١٩٩٨ ،١٩٩٧ عامي وفي      
 بخبرات االستعانة في المالية وزارة وبدأت الفلسطينية السلطة مؤسسات في المالي للعمل المنظمة
 ويـضع  السلطة بمؤسسات المالي العمل ينظم فلسطيني حكومي مالي نظام قواعد إلرساء خارجية
 الرقابـة  مديريـة  تعليمات فصدرت الحكومية والنفقات اإليرادات على للرقابة الالزمة الضوابط
 التـدقيق  وإجـراءات  المديريـة  هذه وواجبات  مهام  توضح  التي ٤/٨/١٩٩٧ بتاريخ والتدقيق
 لعام المالية التعليمات صدرت ثم الفلسطينية للسلطة العامة الموازنة وتنفيذ العام المال على والرقابة
 .والرأسمالية الجارية النفقات ودليل ،١٩٩٧

 ز هذه الفترة من مراحل تطور النظام المحاسبي الفلسطيني هـو إصـدار            يومن أهم ما يم   
 يهدف والذي لماليةا والشؤون  الفلسطينيةالعامة الموازنة تنظيم بشأن ١٩٩٨ لسنة   )٧(رقم القانون
 الشؤون تنظيم وكذلك مراحلها مختلف في العامة الموازنة ومراقبة وتنفيذ وإقرار إعداد تنظيم إلى

 التـي  المالية والسجالت للمستندات نماذج وإقرار وضع تم كما ، الفلسطينيةالوطنية للسلطة المالية
 .٢٠/١٠/١٩٩٨ ذلك بتاريخو المختلفة السلطة مؤسسات قبل من مسكها يجب

 من العديد المالية وزير أصدر كما ،١٩٩٨ لسنة ٩ رقم العامة اللوازم قانون ور صد ذلك تلي
  . الحكومية الوحدات لعمل المنظمة المالية التعليمات

شاء الموازنـة العامـة    قبل إنفلسطين في الحكومية المحاسبية القواعد مصادركانت وقد 
 حتىو المالية ١٩٩٤إنشاء السلطة الفلسطينية في عام  تاريخ  من الفترة خاللأي  ،الفلسطينية

 مجموعـة  على تعتمدوالعمل به  ،١٩٩٨ لسنة " ٧  رقم العامة والمالية الموازنة قانون صدور
 تكـن  لـم  والتي المالية وزارة عن الصادرة المالية واللوائح والتعليمات  والتعاميم القرارات من

   .العمليات ينظم مالي تشريع على تعتمد

  :٢٠٠٢ عام حتى ١٩٩٩ عام من الثانية المرحلة -ب
 ما وكثيرا الفلسطيني للوضع واالقتصادي المالي اإلصالح بمحاوالت الفترة هذه ارتبطت وقد

 الوضـع  علـى  الـسلبي  أثرها لها كان وداخلية خارجية بمعوقات المحاوالت هذه تصطدم كانت
  والهيكليـة  المالي بالوضع عالقة ذات قوانين يةأ الفترة هذه خالل تسن لم إذ عام، بشكل الفلسطيني
  الـوزارات  عمـل  سير على تؤثر أخرى تشريعات أية أو الفلسطينية، السلطة لمؤسسات اإلدارية

  الفتـرة  هذه خالل األقصى انتفاضة أثرت اآلخر الجانب وفي عملها، تنظم أو المدنية والمؤسسات
 الـوزارات  معظم أصيبت فقد المختلفة، سلطةال ومؤسسات وزارات أداء على واضح سلبي بشكل
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 ١٩

 عام خالل السلطة إيرادات انخفضت كما عملها، على أثرت اإلرباك من بحالة العامة والمؤسسات
 في كبير عجز حدوث إلى أدى مما ملحوظ بشكل والمقاصة والرسوم الضرائب عائدات من ٢٠٠١
الهيئـة  ( الفتـرة  هـذه  خالل العام نالدي قيمة في ارتفاع من ذلك صاحب وما ،٢٠٠١ عام موازنة

  .)١١٧، ٢٠٠١، الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان
  :       ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٣ عام من الثالثة المرحلة -ج

 إعـداد  وآلية الفلسطيني، المالي النظام في حقيقية إصالحات بإحداث  هذه المرحلة تميزت
 غزة وقطاع الغربية الضفة بين وربطه لمحاسبيا النظام توحيد أبرزها كان العامة الموازنة وتنفيذ
 وزارات فـي  الداخلية الرقابة وحدات استحداث إلى إضافة الفلسطينية، المالية وزارة مستوى على

 سبق والتي المالية للسياسة العامة التوجهات بوضع أيًضا الفترة هذه تميزت كما السلطة ومؤسسات
 علـى  المالية السياسة بأهداف منها يتعلق فيما صةخا ،٢٠٠٣ عام في الموازنة خطاب تضمنه أن

 والمرحليـة  اآلنية األهداف لتنفيذ اتخذت التي اإلجراءات وتعديل جهة، من والبعيد المتوسط المدى
 الخبـرة  مـن  ولالسـتفادة  والمتغيـرات  المستجدات مع للتعامل والحاجة ينسجم بما السياسة لهذه

 الـسلطة  في بدأت التي المالي اإلصالح عملية جانب إلى هذا ،أخرى جهة من التنفيذ في المكتسبة
 االسـتثمار  صندوق وتأسيس العامة، اللوازم قانون وتفعيل المدنية الخدمة قانون وتطبيق الوطنية

 كافة في الداخلية الرقابة بمهمة األول الجهاز إلى عهد منفصلين جهازين تشكيل تم كما الفلسطيني،
 مـن  فيتكون الداخلي التدقيق جهاز وهو الثاني الجهاز وأما اسساتهومؤ  الوطنية السلطة وزارات
 تـشتمل  سنوية خطط وفق يعملون الداخليين المالية وزارة مدققي من ومختارة صغيرة  ةمجموع
 مجال في وأما  افاعليته ومدى سالمتها وفحص الداخلية الرقابة أنظمة  لتقييم اختبارات إجراء على

 المـال  رأس سوق وهيئة ،التقاعد وقوانين الدخل، ضريبة قوانين إنجاز تم فقد المالية، التشريعات
 الماليـة،  وزيـر  خطـاب  الفلسطيني، التشريعي المجلس( ٢٠٠٥ عاموالتأمين ،المالية واألوراق
٢٠٠٥( .  

  :٢٠١٠ عام حتى ٢٠٠٦ عام من الرابعة المرحلة -د
 التـي   الفلـسطينية  االنتخابات جنتائ بعد غزة لقطاع اإلسرائيلي الحصار بدأ الفترة هذه في
 الـشمال  محافظات بين أي الفلسطيني الوطن شقي بين الفصل بدأ وأيضا ،٢٠٠٦ عام في جرت

 فـصل  إلـى  أدى مما الفلسطينية الفصائل بين حصلت التي الخالفات نتيجة الجنوب ومحافظات
ـ  ومحافظـات ) غـزة  قطاع (جنوبال محافظات مابين والمالي اإلداري العمل  الـضفة  (لشماال
 للـسلطة   العامـة  الموازنـة  إعـداد  أسـلوب  في تطور أو مالي تطور أي دثيح ولم) الغربية

 األساس واستخدام البنود موازنة بأسلوب العامة الموازنة إعداد فبقي فلسطين ككل  في الفلسطينية
  . للقياس كأساس النقدي
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  :   للسلطة الوطنية الفلسطينية العامة الموازنة -٢/٣
 الوطنية للسلطة واالقتصادية المالية السياسة لدراسة  الرئيسي المدخل العامة لموازنةا تعتبر
 مـن  وذلـك  للبالد، والثقافية واالجتماعية االقتصادية سياساتها أولويات تعكس فهي، الفلسطينية

   .الدولة في أهمية االقتصادية اآلليات أكثر فهي وضرائب، مصروفات إلى ترجمتها خالل
 الدولة عليه تحصل فيما والمتمثل اإليرادات جانب هما جانبين من العامة وازنةالم تتكونو

 الجاريـة  الدولة نفقات مجموع يمثل والذي النفقات وجانب خارجية وإيرادات محلية إيرادات من
  .  والرأسمالية

 الموازنة العامة الفلسطينية وقانونها، سوف يقـوم الباحـث          التعرف على للمساعدة في   و
ومواد من القـانون    ، ١٩٩٨بعض المواد من قانون الموازنة العامة الفلسطينية لعام         بعرض ل 

والتي توضح ما يتضمنه قانون الموازنة العامـة الفلـسطينية          ، ٢٠٠٥المالي الفلسطيني لعام    
وأسلوب إعدادها ونظام القياس المحاسـبي المـستخدم والـدفاتر والمـستندات المحاسـبية              

  :   كما يلي، الي الفلسطيني والتقارير والقوائم المالية  التي تصدرالمستخدمة في النظام الم
تعرض  التي   ١٩٩٨ لسنة) ٧ ( رقم من قانون الموازنة العامة الفلسطينية    ) ٢١(مادة رقم     -أ 

  : ما يليوهو  مشروع قانون الموازنة العامة هيتضمن ما
مقبلة وفق التبويـب    جداول تتضمن إجمالي اإليرادات والنفقات المقررة للسنة المالية ال         •

  . المتبع في تنظيم الموازنة العامة
جدول يبين خالصة الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة حـسب تـصنيف اإليـرادات               •

  . والنفقات
جداول توضح بإيجاز إعادة تقدير اإليرادات والنفقات آلخر سنتين تسبق سنة الموازنـة              •

  . حسب األبواب والفصول وفق التبويب المعتمد
جداول تتضمن النفقات المقدرة للسنة المالية المقبلة حسب األبـواب والفـصول وفـق               •

  . التبويب المعتمد
  . جدول يوضح بإيجاز الوضع المالي والنقدي لحساب الخزينة العام •
جدول يوضح ما للسلطة الوطنية وما عليها من ديون أو قـروض قـصيرة أو طويلـة         •

  .ترحة لتحصيلها أو تسديدهااخلية أو خارجية والخطط المقداألجل 
جدوالً يوضح مساهمات السلطة الوطنية واستثماراتها في الهيئات والشركات المحليـة            •

  . وغير المحلية
وصفاً موجزاً لبرامج السلطة الوطنية وخططها وأهدافها للسنة المالية المقبلة ضمن بيان             •

  . الموازنة الذي يقدمه الوزير
 . زراء إضافتهاأي إيضاحات أخرى يرى مجلس الو •
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 األسـس   ب الخاصـة  ٢٠٠٥لـسنة   ) ٤٣(قرار مجلس الوزراء رقـم       من   )٣ ( رقم مادة -ب
   : وسوف نعرض جزء منها فيما يليوالقواعد المالية والمحاسبية  
  :تقوم الدوائر بإتباع األسس والقواعد المالية والمحاسبية اآلتية •  
  . المالية في الدفاتراستخدام طريقة القيد المزدوج في إثبات عملياتها  −
أي أن  (استخدام األساس النقدي في قيد إيراداتهـا المقبوضـة ونفقاتهـا المـصروفة               −

اإليرادات التي لم تقبض فعال والنفقات التي لم تصرف فعال في السنة المالية الجارية ال               
  ). تسجل في الدفاتر المحاسبية

لمركز المالي النقـدي يتفـق      اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحساب الختامي وا        −
  .وتصنيف الموازنة العامة

من القانون المالي للسلطة الوطنية     ) ٣(ويتضح من خالل المادة السابقة وهي المادة رقم         
 بان موازنة السلطة الفلسطينية تعد وتنفذ وفق مفهوم أسلوب موازنة           ٢٠٠٥الفلسطينية لسنة   

  . ألساس النقديالبنود فهي تركز على بنود اإلنفاق وتعد وفق ا

 فالخاصـة بتـصني    ٢٠٠٥لـسنة   ) ٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم     من  ) ٦ ( رقم مادةال   -ج
مجموعات السندات والوثائق المساعدة والدفاتر المحاسبية والـسجالت الرقابيـة التـي              
   :كما يليفهي يتوجب على الدوائر مسكها   
 سـند الـصرف     و فسند الـصر  (سندات المدفوعات  ،سند القبض  :السندات الرئيـسة   •

 .سند االلتزام ،سند القيد، )الفرعي
طلب صرف  ،  سند استالم شيكات   ،قسيمة الدفع ، أمر القبض  : وتشمل الوثائق المساعدة  •

نمـوذج تلقـي    ، نموذج طلب فتح حساب بنكـي      ،طلب إخراج من األرشيف   ، مركزي
 .خدمة

فتر يومية صندوق   د، )يومية الصندوق (دفتر اليومية العامة    :  وتشمل الدفاتر المحاسبية  •
دفتر أستاذ مساعد   ، دفتر أستاذ مساعد اإليرادات   ، دفتر األستاذ العام  ، المصاريف النثرية 

دفاتر أستاذ مساعد حسابات وسـيطة       ،دفتر أستاذ السلف  ، دفتر أستاذ األمانات   ،النفقات
 .أخرى

سجل الرخص وسندات القـبض  ، سجل مراقبة المخصصات:  وتشملالسجالت الرقابية  •
 ،سجل الدين العام  ، سجل ميزان المراجعة   ، سجل المشاريع  ،وراق ذات القيمة المالية   واأل

أيـة  ، سجل سندات القبض الملغـاة    ، سجل الشيكات الراجعة  ، سجل المنح والمساعدات  
  .سجالت أخرى تعتمدها الوزارة
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سـجل  ، سجل اليومية العامة المركزي    : وتشمل السجالت المركزية لدى وزارة المالية     •
 ،سجل أستاذ النفقات المركزي   ،  سجل أستاذ اإليرادات المركزي    ،اذ العام المركزي  األست

سجل مكلفي   ، سجل رواتب المتقاعدين   ،سجل رواتب الموظفين   ،سجل حسابات األمانات  
 سـجل الـسندات والـرخص       ،سجل الحسابات الختاميـة   ، الضرائب والتحققات المالية  

   .مساعدة للحسابات الوسيطة األخرىسجالت دفاتر األستاذ ال ،والقسائم المالية

التقـارير   ب الخاصـة  ٢٠٠٥لسنة  ) ٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم      من   )١٤٩ ( رقم مادة  -د
    :ما يلي وتنص هذه المادة على المالية  
تعد الوزارة في نهاية كل ربع سنة تقريراً مفصالً ومحلالً لوضع الموازنـة ويتـضمن                •

 حركة اإليرادات والنفقات مقارنة مـع التوقعـات،         التقرير التطورات المالية واتجاهات   
وكذلك تفسير االنحرافات الهامة وتحليل تدفق النقد وتأثير هذه التطورات على الوضـع             
المالي للسلطة الوطنية، ويستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية المناسبة الستعادة         

وزراء والمجلس التـشريعي    التوازن المالي، ويقدم الوزير هذا التقرير لكل من مجلس ال         
  . وديوان الرقابة المالية واإلدارية

الكفـاالت الجديـدة     حجم المديونيـة،   :ع سنة تقريراً عن   بتعد الوزارة في نهاية كل ر      •
  . ورصيد الكفاالت غير المسددة

تعد الوزارة تقرير اإليرادات الفعلية للستة أشهر األولى من كل سنة، يرفق ببالغ إعداد               •
  .لسنة المالية القادمةل الموازنة 

تعد الوزارة تقرير النفقات الفعلية للستة أشهر األولى من كل سنة، يرفق ببالغ إعـداد                •
  .الموازنة للسنة المالية القادمة

هر شتعد الوزارة تقارير تمهيدية وتقدمها إلى ديوان الرقابة المالية واإلدارية خالل ستة أِ             •
صدة االفتتاح واإلقفال للصندوق الموحـد وتفاصـيل        من إقفال السنة المالية مبيناً فيه أر      

ن وجد وصافي الدين الحكومي والقـروض       إالعمليات المالية التي تمت لمواجهة العجز       
  .الممنوحة خالل السنة

تعد الوزارة مسودة الحسابات الختامية وتقدمها إلى ديوان الرقابة المالية واإلدارية خالل             •
  .سنة من نهاية السنة المالية

 العامـة  الموازنة عدادإ في واألداء البرامج موازنة أسلوب تطبيق كفاءة   إثبات أجل ومن     
وتطبيق أساس االستحقاق المحاسبي كأحد متطلبـات تطبيـق         ، الفلسطينية الحكومية للوحدات

 تطوير إلى تدعوا التي تجارب بعض الدول   بعرض الباحث يقوم سوف، موازنة البرامج واألداء  
  .العامة الموازنة إعداد في واألداء البرامج موازنة أسلوب تطبيقب الحكومي سبيالمحا النظام
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3-        : 
المحاسـبية   الدراسات أهم باستعراض  الباحث قومي سوف  هذا الفصل  من التالي الجزء في      
 التقليدي األسلوب من والتحول الحكومي المحاسبي ظامالن بتطوير اهتمت التي العربيةو األجنبية

 الحكوميـة  الوحـدات  علـى  المالية الرقابة أغراض تحقيق إلى يهدف الذي الموازنة إعداد في
 يهـدف  الذي واألداء البرامج موازنة أسلوب إلى  الحكومية والتشريعات القوانين بتنفيذ وااللتزام

واالنتقال من األساس   ، القومية الخطة في األهداف وتنفيذ الحكومية الوحدات في األداء تقييم إلي
كأحد أهم متطلبات تطبيـق موازنـة البـرامج         ، النقدي للقياس المحاسبي إلى أساس االستحقاق     

  .واألداء

 :)٢٠٠٢، العرب والمراجعين للمحاسبين العام االتحاد (دراسة -١
 الموازنـة  نظم تحديث" نوانع تحت عربي مالي مؤتمر انعقاد بمناسبة كانت الدراسة هذه
 أكتوبر ٢٠–١٩من الفترة في القاهرة بمدينة الجزيرة شيراتون بفندق وذلك "األداء على والرقابة
 العرب، والمراجعين للمحاسبين العام واالتحاد المصرية المالية وزارة بين فيما بالتعاون ،٢٠٠٢

 قُـدِّمت  كما بحثاً) ٣٢ (عدد المؤتمر في قُدم وقد اإلدارية، والمحاسبة للتكاليف العربية والجمعية
 وهولنـدا  ونيوزيلنـدا  المتحـدة  كالمملكة: الدول من عدد في التجارب بعض على دراسات فيه

  .والبحرين والمغرب واليمن والسودان ومصر وماليزيا
 إلـى  تحولـت  أنهـا  الماضية القليلة السنوات خالل الدول بعض تجارب دراسة من وتبين

  .العامة الموازنة إعداد في واألداء البرامج ازنةمو أسلوب تطبيق
  : وأهمها العامة التوصيات من اإلطار هذا إلى المجتمعون توصل قد والمناقشات الحوار بعد •
 وحـدات  من يتبعها وما حكومية أجهزة كانت سواء الموازنات تطبيق إعداد نظم تحديث إن  -أ 

ـ  الكفـاءة  لرفـع  ضرورياً، أمراً أصبح مؤسسات أو  واالجتماعيـة  واإلداريـة  صاديةاالقت
 جـودة  بمستوى العامة الخدمات تقديم أو سلع توفير في تُستخدم التي لألموال والتكنولوجية

  .عليه المترتبة بالمنافع العام اإلنفاق مقابلة يتم أن بموجبه يمكن مرتفع،
 أو وميةالحك والحسابات الموازنات في النقدي األساس محل ليحل االستحقاق أساس إتباع إن - ب 

 البيانـات  وعرض وتحليل تجميع في أساسياً مبدًأ يعتبر النقدي القياس مع لجنب جنباً يسير
 .المالية

 تطـوير  أو جديـد  تـشريع  استـصدار  إلـى  األول المقام في يحتاج التحول هذا نجاح إن  - ج 
 رُيـوفِّ  بمـا  المالية والرقابة المراجعة ونظم والحسابات والموازنة للخطة القائمة التشريعات

 .للتطبيق والتنظيمي التشريعي اإلطار
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  ):٢٠٠٢ عليان،( دراسة  -٢
 وقـد  "والتطبيـق  القواعد – األداء عن والمحاسبة البرامج موازنة "بعنوانهذه الدراسة 

 موازنة إلى المالية االعتمادات موازنة من التغيير وأساليب عوامل على التعرف إلى الدراسة هدفت
 مقومـات  ودراسة التغيير ومشاكل بأعباء مقارنة التغيير هذا من المتوقع دوالعائ واألداء، البرامج

 .الحكومي القطاع في واألداء البرامج موازنة تطبيق ومتطلبات
 :يلي ما وتوصيات نتائج من إليه توصلت ما وأهم •
 مـن  واالنتقـال  التغييـر  إلحداث خارجية وأخرى داخلية ضغوطا الحكومية الوحدات تواجه  - أ 

  .األداء موازنة إلى لتقليديةا الموازنة
 .العكسية للتغذية نظام وجود خالل من األداء وتحسين دعم بنظام يعرف ما تحقيق - ب 
 اإلدارات أدوار تحديـد  خـالل  مـن  األداء موازنة تطبيق نجاح لضمان واضحة آلية توافر  - ج 

  .المختلفة واألقسام
 النتـائج  مقارنة إلمكانية المحددة األداء وبرامج يتسق للحوافز وعادل موضوعي نظام تطبيق  -د 

  .المرسومة األداء وبمعدالت بالخطة المحققة

  ):٢٠٠٢ ،ندا ( دراسة  -٣
 العربيـة  مـصر  جمهوريـة  في الحكومي المحاسبي النظام تطوير "بعنوان هذه الدراسة

 األسـاليب  بعـض  تطبيـق  اقتراح إلى الدراسة هدفتوقد " واألداء البرامج موازنة مع ليتمشى

 وفاعليتها كفاءتها أثبتت والتي الخاص القطاع في المطبقة المحاسبية النظم في ستخدمةالم المحاسبية

 فـي  الحكـومي  القطاع في المستخدم المحاسبي النظام تطوير بهدف وذلك الحكومي، القطاع في

 الوحـدات  وفاعليـة  كفـاءة  تحسين في كبيرا دورا يؤدي أن يمكن بحيث العربية مصر جمهورية

  .الحكومية

 :يلي ما الدراسة إليها توصلت التي النتائج وأهم •

 هـذه  في العاملين أداء وكذلك الحكومية، الوحدات أداء تقييم على قادر غير الحالي النظام أن  - أ 

  .الوحدات
 جوانب من يعتبر دقيق داخلية رقابة نظام على واعتماده النقدي لألساس الحالي النظام إتباع أن - ب 

 . النظام هذا في والضعف القصور

 :خالل من الحكومي المحاسبي النظام تطوير الدراسة إليها توصلت التي التوصيات هموأ •

 وتقييم الحكومية، الوحدات في الثابتة األصول إهالك وقياس ، قاالستحقا أساس إتباع ضرورة  - أ 

 .األصول هذه
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 قائمـة  مثـل  الخـاص  القطاع في االقتصادية الوحدات شأن ذلك في شأنها مالية قوائم إعداد - ب 

 .والمالية النقدية التدفقات وقائمة النتيجة وحسابات المالي كزالمر

 .الحكومية الوحدات في التكاليف محاسبة تطبيق  - ج 

  .الحكومية الوحدات في التخطيطية الموازنات تطبيق  -د 
   :)Ouda, 2002(دراسة  -٤

ها  وتم تقـديم   ،"على أساس االستحقاق في القطاع الحكومي      المحاسبة"     هذه الدراسة بعنوان    
ضمن األبحاث األجنبية المقدمة بمناسبة انعقاد مؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة علـى األداء              

 تحـت رعايـة     ٢٠٠٢ أكتـوبر    ٢٠–١٩وذلك بفندق شيراتون الجزيرة بالقاهرة في الفترة من         
االتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب، وبالتعاون مع وزارة المالية المـصرية، والجمعيـة             

  .  العربية للتكاليف والمحاسبة اإلدارية
 عرض تجارب العديد مـن الـدول كنيوزيلنـدا، والمملكـة            وقد ركزت هذه الدراسة على         

المتحدة، واستراليا، حيث قامت بإصالح نظمها المحاسبية عن طريق التحول من األساس النقدي             
ول األخرى ألسـاس االسـتحقاق،      إلى أساس االستحقاق، هذا باإلضافة إلى تطبيق العديد من الد         

الواليات المتحدة األمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليـا،        : والتي وردت بالدراسة وهى   
، وفنلنـدا، وأيرلنـدا،     )ماليزيا وسنغافورة وتايالند والفلبـين    (والسويد، وكندا، ونمور آسيا مثل      
  . وأيرلندا، وسويزيالندا، وتنزانيا

لدراسة أن السبب الرئيسي وراء تطبيق أساس االستحقاق في معظم الدول هو                 ولقد ذكرت ا  
  .فشل األساس النقدي في تقديم معلومات مالية كاملة وفعالة

 تجارب العديد من الدول تُعطي دليالً عملياً على أن تطبيق           وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن          
النهاية على تحـسين التقـارير الماليـة            أساس االستحقاق في القطاع الحكومي سوف يساعد في         

 وإعداد تقارير مالية مشابهة للتقـارير الماليـة المعـدة بالقطـاع             – بما تحويه من معلومات      –
الخاص، مما يجعلها أكثر إفصاحاً وقابلية للمقارنة والفهم، وبذلك يمكن اعتماد مستخدمي التقارير             

راف المعنية عليها في اتخـاذ القـرارات الماليـة          المالية على مختلف المستويات اإلدارية واألط     
  .السليمة والرشيدة

 :)IMF, 2002(دراسة  -٥
 ،"هل يتطلب إعداد موازنـة األداء اسـتخدام أسـاس االسـتحقاق؟             "     هذه الدراسة بعنوان    

   "International Monetary Fund" وصدرت هذه الدراسة عن صندوق النقد الدولى 
  :لى عدد من النقاط التاليةوتؤكد هذه الدراسة ع •
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اختيار المحاسبة على أساس االستحقاق باعتبارها أحد المتطلبات األساسية إلصـالح نظـام               -أ 
والتـي مـن    الموازنة الشامل، وذلك لما يحققه من مزايا وفوائد كثيرة بالوحدات الحكومية            

 : أهمها
  .سهولة تقييم أداء البرامج عن طريق عرض التكلفة الكلية للبرامج •
  .سهولة تقييم المركز المالي •
تعزِّز المحاسبة على أساس االستحقاق من مفهوم القابلية للتفـسير والفهـم، ومـسئولية                  •

  .اإلدارة عن أدائها
  .تحسين األداء اإلداري •
  .اإلمداد بمعلومات كاملة تحتاجها اإلدارة لصناعة القرار •
  .يعمل بفاعلية عند تحديد مستوى الموارد •

زنة لن يحدث فجأة، ولكنه يتم بوضع       اضرورة االعتراف بأن إصالح نظم المحاسبة والمو       -ب 
خطة تعمل على إحداث التطوير واإلصالح المنشود، وذلك عن طريق المـرور بمراحـل              

  .تدريجية
تحسين متطلبات إعداد التقارير المالية من حيث جودة المعلومات الواردة بها، وشـموليتها،            -ج 

التحول إلى المحاسبة على أساس االستحقاق، وهذا بدوره يعود بالنفع والفائـدة            مما يستلزم   
  .على نظام الموازنة

  ): (IFAC Psc, 2002 دراسة -٦
 للحكومات مرشد كدليل االستحقاق أساس على المحاسبة إلى التحول" بعنوان الدراسة هذه     

 الـدولي  لإلتحـاد  التابعـة  العام القطاع لجنة عن الدراسة هذه وصدرت ،"الحكومية والوحدات
 التحـول  في الراغبة الحكومية والوحدات الحكومات مساعدة إلى الدراسة هذه وتهدف للمحاسبين

 علـى  المعتمـدة  الحكومي بالقطاع الدولية المحاسبة بمعايير ورد لما طبقاً االستحقاق أساس إلى
 وتلقي،  مسبقاً الخاص القطاع ركاتش تطوير في اللجنة استخدمتها التي الدولية المحاسبة معايير
  .االستحقاق أساس إلى بالتحول المرتبطة العامة القضايا على أيضاً الضوء الدراسة هذه

 طبيعـة  فـي  ساسية المـؤثرة  األ  من العوامل  عوامل سبعة على الدراسة ركزت هذه قد  و •
  :  هيو ،التحول هذا وسرعة

 .باإلصالح الدولة من رسمي أمر توافر  -أ 

 . الكفاءة من عاٍل قدرٍ وعلى مدربين حكوميين موظفين رتوف -ب 

 .ومالية بشرية موارد توافر  -ج 
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 .للتطبيق ودقيقة سليمة خطة لوضع فعالة حكومية إدارة توافر  -د 
 .للمعلومات ونظم ومالئمة كافية تكنولوجية قدرة توافر-هـ 

 لتغييـر  الـدعم إلحـداث ا     تقـديم ل القائمة التشريعات تطوير أو جديدة تشريعات استصدار  -و 
 .والتطوير  

  االسـتحقاق  أسـاس  إلى التحول بمسارات المتعلقة الخيارات على الدراسة هذه ركزت كما
 وتـصميم  بتحديد المرتبطة القضايا أيضاً الدراسة هذه وتعالج التحول، عملية إدارة إلى باإلضافة

  .التدريب نظم
 حيـث  التنفيـذ  تحت عمل أنها على هاإلي ُينظر أن ظرورت إلى الدراسة هذه خلصت وقد

 اآلراء مـن  إليهـا  يرد وما الدولية، بالمعايير الواردة التطورات يعكس لكي دورياً، تنقيحه سيتم
  .االستحقاق ألساس وفقاً التقارير إعداد إلى التحول مجال في خبراتال عن الناتجة

  ): ٢٠٠٥ الباشا، (دراسة  -٧
 بالمـدفوعات  الخـاص  المالي األداء لضبط الرقابة ردو تفعيل سبل "بعنوانهذه الدراسة 

 فـي  تـساعد  التي المقترحات وضع إلى الدراسة هدفت وقد ،"الفلسطينية الوطنية للسلطة العامة
 الـسلطة  فـي  الرقابيـة  األجهزة استقاللية وتحقيق العامة، المدفوعات على الرقابة نظام تطوير

 التي االنحرافات على والوقوف العامة، المدفوعات على الرقابة أساليب بيان جانب إلى الفلسطينية،
  .وتحليلها أسبابها وبيان  العامة للموازنة الفعلي التطبيق خالل من تحدث قد
  :يلي ما وتوصيات نتائج من إليه توصلت ما أهم ومن •
 .العامة النفقات على للرقابة كأداة الموازنة دور تفعيل إلى الحاجة  -أ 
 األهميـة  تحـدد  معـايير  وجود وعدم الموازنة، تنفيذ عن الناتجة تباالنحرافا االهتمام عدم - ب 

  .االنحرافات لهذه النسبية  
 .المالية السنة نهاية بعد طويلة لفترات إقفال دون مفتوحة الجارية النفقات سلف بقاء  - ج 
 يعرقـل  ممـا  كبير بشكل اإلجراءات هذه عدد وزيادة الحكومي اإلنفاق إجراءات توثيق عدم  -د 

  .فالصر عمليات  
 وتقليل العامة المدفوعات على الرقابة لتفعيل المحوسب المحاسبي بالنظام االهتمام إلى الحاجة  - ه 

 عمليـات  صـحة  مـن  للتأكد الحاسوب تطبيقات برقابة خاص قسم إنشاء خالل من األخطاء  
 .الموجودة الرقابة ألنظمة مالءمتها ومدى التشغيل  

 وتقـديم   أسبابها وتحديد الموازنة تنفيذ حرافاتان بدراسة يعنى الموازنة دائرة في قسم إنشاء  - و 
 .بذلك الالزمة التوصيات

 التـدريجي  بـالتطبيق  والبـدء  للسلطة، العامة الموازنة لتطوير مقترحات لوضع لجنة تشكيل  - ز 
  .واألداء البرامج لموازنة
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 ):,M. Peter 2005 (دراسة -٨
 المحاسبة نظم في ستحقاقاال أساس إلى النقدي األساس من التحول" بعنوان الدراسة هذه
 تعتمـد  التـي  التقليدية الحكومات أن على الدراسة هذه وتؤكِّد ،"الدنمركية التجربة – والموازنة

 بالمعلومـات  فـي ت أن يمكـن  ال والموازنـة،  المحاسـبة  نظم في النقدي األساس استخدام على
 علـى  وذلـك  وفعالية، بكفاءة أنشطتها لتشغيل الحكومات هذه تحتاجها التي والمفيدة الضرورية

 مـن  التحـول  نحـو  فيهـا  متزايداً اتجاهاً هناك أن والمالحظ المتقدمة، الصناعية البلدان عكس
 والواليات وكندا واستراليا، نيوزيلندا فمثالً االستحقاق، أساس إلى النقدي األساس على المحاسبة
 والمملكة السويد، أن نجد اأوروب وفى االستحقاق، أساس على المحاسبة طبقت األمريكية، المتحدة
  .االستحقاق أساس إلى التحول لهذا تخطط أو تتحول سوف الدول بقية بينما اتبعتهم، المتحدة

 إعـداد  نظـم  فـي  االستحقاق أساس استخدمت التي الدول بعض الدراسة استعرضت وقد
 والمملكـة  وفرنسا كندا، :من كل تخطط بينما ،ونيوزيلندا استراليا مثل والموازنة المالية التقارير
  .القريب المستقبل في لذلك وهولندا المتحدة،
 المحاسـبة  نظـم  فـي  االستحقاق أساس تطبيق أهمية على التأكيد إلى الدراسة انتهت وقد
 مـن  تحولـت  التي الدول تجارب أن حيث دولة، كل ظروف يناسب ما حسب وذلك والموازنة،

 على يتم والتي التحول في المتبعة الطريقة تالفاخ على تؤكد االستحقاق نظام إلى النقدي النظام
  ).االستحقاق أساس (الجديد النظام وتطبيق تصميم أساسها

 ):(Gert paulsson , 2006 دراسة -٩
        "الـسويدي  الحكومي القطاع في االستحقاق أساس على المحاسبة"  بعنوان الدراسة هذه

 أسـاس  علـى  المحاسـبة  حاليـاً  تطبق لسويدبا المركزية الحكومة أن على الدراسة هذه أكدت
  .الموازنة على المعدل النقدي األساس تطبق بينما االستحقاق،

 الموازنة على االستحقاق أساس تطبيق اقتراح إلى الدراسة هذه وراء من الباحث ويهدف
 نظـم  علـى  بالكامـل  المطبـق  هو االستحقاق أساس يصبح حتى بالسويد، المركزية بالحكومة
 تـصميم  طريـق  عـن  البيانات تجميع على دراسته في الباحث اعتمد وقد والموازنة، المحاسبة
 على ُوزعت والثانية المركزية الحكومية المصالح جميع على ُوزعت إحداهما استقصاء، قائمتي

 الشخـصية  المقابالت أسلوب على دراسته في الباحث اعتمد كما الحكومية، والهيئات الوزارات
  . البيانات لتجميع

 إلـى  الدراسة توصلت االستقصاء، قائمتي من المجمعة للبيانات اإلحصائي التحليل وبعد
 االسـتحقاق  أساس على المحاسبة من الناتجة المعلومات أن على قوية مؤشرات هناك توجد "أنه

 السياسات ووضع  بالموازنة المتعلقة العامة المالية السياسات من لكل بالنسبة استخداماً أقل تكون
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 األسـاس  علـى  إعـدادها  في معتمدة الموازنة تكون عندما وذلك الحكومي، القطاع وحدات في
 عندما استخداماً أكثر االستحقاق  أساس على المحاسبة من الناتجة المعلومات تكون بينما النقدي،
   ".أيضاً االستحقاق أساس على إعدادها في معتمدة الموازنة تكون

 : IFAC, 2006)(دراسة  -١٠
االستقرار على تطبيق أساس االستحقاق فـي الواليـات المتحـدة           "الدراسة بعنوان   هذه  
 وصدرت هذه الدراسة عن مجلس معـايير محاسـبة القطـاع الحكـومي الـدولي                ،"األمريكية

)IPSASB (     التابع لالتحاد الدولي للمحاسبين)IFAC (       وقد ركزت هذه الدراسة على إيـضاح
) GASB(الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الحكوميـة        ) ٣٤(المالمح األساسية للمعيار رقم     

  " . التقارير المالية األساسية"والذي يحمل عنوان 
     وأكدت الدراسة على أن التقارير المالية السنوية بالواليات المتحدة، والتي تُعد باالعتمـاد             

  : على متطلبات هذا المعيار تشتمل على القوائم الخمس التالية
  األصول قائمة صافى  - أ 
 قائمة األنشطة  - ب 
  قائمة المركز المالي -ج 
 قائمة باإليرادات والمصروفات والتغيرات في أرصدة األموال الحكومية   -د 
                    قائمة مقارنة متعلقة بالموازنة   -ه 

كما ركزت هذه الدراسة أيضاً على القوائم الماليـة الحكوميـة الـصادرة عـن المجلـس           
، وهو الذي يتولى إصدار المعايير المحاسبية       )FASAB(محاسبة الفيدرالي   االستشاري لمعايير ال  

: وتتكون هذه القوائم من ست قوائم ماليـة       ،  )الحكومة المركزية (للوحدات الحكومية الفيدرالية    
خمس منها مرتبطة ببعضها، أما القائمة السادسة فهي قائمة جديدة تم إعدادها بداية من سنة               

  : ، وهى٢٠٠٦
  .فى التكلفةقائمة صا •

  .  قائمة العمليات والتغيرات في المركز المالي •
 .  قائمة تسوية إيرادات أو تكاليف التشغيل وفائض أو عجز الموازنة •

 . قائمة التغيرات في رصيد النقدية •

  .                                               قائمة المركز المالي •
  .االجتماعي) الضمان(قائمة التأمين  •
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 النظـام  ويرطبت الخاصة  العربية واألجنبية  السابقة لدراسات من خالل تحليله ل    يرى الباحث و     
 تطوير أهمية على نصت الدراسات  هذهعن المنبثقة والنتائج التوصياتأن  ،الحكومي المحاسبي
  القائم على تطبيق األسلوب التقليدي فـي إعـداد الموازنـة العامـة             الحكومي المحاسبي النظام

 الوحـدات  أداء تقيـيم  علـى  قـادر  غير  هذا النظامنأل، واألساس النقدي في القياس المحاسبي

 فـي  التقليـدي  األسلوب من االنتقالأوصت بو ،الوحدات هذه في العاملين أداء وكذلك الحكومية،
 فـي  االستحقاق أساس وتطبيق واألداء، البرامج موازنة أسلوب إلى للدولة العامة الموازنة إعداد
 الحكومي المحاسبي النظام تطوير بأهمية الباحث نظر وجهة ُيؤيِّد مما والموازنة، المحاسبة نظم
 إلـى  العامة الموازنة إعداد في التقليدي األسلوب من االنتقالب الفلسطينية الحكومية الوحدات في

 الثابتة األصول إهالك وقياس ،قاالستحقا أساس إتباع ضرورةو، واألداء البرامج موازنة أسلوب

وعلـى  ، األسـعار  في التغيرات أساس على باالعتماد األصول هذه وتقييم الحكومية، الوحدات في
 إلـى  الحاجةو مية،وأهمية استخدام نظم محاسبة التكاليف ومحاسبة المسئولية في الوحدات الحك

 خـالل  من خطاءاأل وتقليل العامة المدفوعات على الرقابة لتفعيل اآللي المحاسبي بالنظام االهتمام

 مالءمتهـا  ومـدى  التشغيل عمليات صحة من للتأكد الحاسوب تطبيقات برقابة خاص قسم إنشاء

كما وجد أن الدراسات األجنبية أولت اهتماماً كبيراً بالتقارير الماليـة،  ، الموجودة الرقابة ألنظمة
  . وخاصة قائمة المركز المالي في الوحدات الحكومية

 التحـول  هذا وسرعة طبيعة في ساسية المؤثرة األ العوامل على اتاسالدر ركزت هذه قد  و    
  :  هيو واألداء موازنة البرامج بعداد الموازنة العامة إلى أسلوإمن األسلوب التقليدي في 

 .باإلصالح الدولة من رسمي أمر توافر  - أ 

 . الكفاءة من عاٍل قدرٍ وعلى مدربين حكوميين موظفين توفر - ب 

 .للتطبيق ودقيقة سليمة خطة لوضع الةفع حكومية إدارة توافر  - ج 

 .للمعلومات ونظم ومالئمة كافية تكنولوجية قدرة توافر  -د 

  .للتغيير رسمية بسلطة إلمدادل القائمة التشريعات تطوير أو جديدة تشريعات استصدار  - ه 
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 ٣١

   
       

     

  : نيوزيلندا لتطوير القطاع الحكومي وتطوير النظام المحاسبي تجربة-١
   :إصالح و تطوير القطاع الحكومي -أ

 نيوزيلندا أواخر الخمسينيات تعد من أعلى مستويات المعيـشة          فيكانت مستويات المعيشة         
 أواخـر   فـي  التدهور حتـى وصـل الوضـع         في، إال أن األمر بدأ      الغربيعلى مستوى العالم    

وفق تصنيف منظمة التعاون     ( اقتصاديينيات إلى أن أصبحت نيوزيلندا صاحبة أسوأ أداء         الثمان
ـ      المالي والتنمية، إذ وصل العجز      الدولي مـن النـاتج المحلـى      % ٥٠ن   للحكومة إلى أكثـر م

 الذي، األمر   مية يتسم بنقص الكفاءة والفعالية    ، وأصبح أداء المنظمات والوحدات الحكو     اإلجمالي
 كان القطـاع    والتيرة إجراء إصالحات عديدة تشمل قطاعات االقتصاد المختلفة،         دعا إلى ضرو  

   . تحتاج إلى إصالح وتطويرالتي أحد أهم تلك القطاعات الحكومي
(H. R. Richardson, 1996, P.5) 

  :، أهمها التطويرءقبل إجرا  يتصف بعدة خصائصالحكوميولقد كان القطاع  •
 تركز علـى    التيمن اإلجراءات و التعليمات التفصيلية       تحكمه العديد    الحكوميالقطاع   . ١

  .الرقابة على المدخالت ، مع عدم وجود مقاييس واضحة لقياس وتقييم األداء
وجود تضارب وعدم وضوح في المسئوليات والمهام التي تقوم بها األطراف المختلفـة              . ٢

 .داخل القطاع الحكومي

ختلفة، وتحديد شروط العمل، ومرتبـاتهم      عملية تعيين األفراد في الوحدات الحكومية الم       . ٣
  .ومكافآتهم تتم مركزياً من خالل لجنة الخدمة العامة

، وكانـت كافـة     ت النقدية والرقابة علـى المـدخالت       يركز على التدفقا   الماليالنظام   . ٤
مصروفات والتزامات الوحدات الحكومية يتم سدادها بشيكات بمعرفـة وزارة الماليـة،            

 . المالية لكافة الوحدات الحكومية تقوم بوظيفة اإلدارةالتي هية حيث كانت وزارة المالي

 .تعقد وصعوبة فهم نظام الحسابات والتقارير المالية الحكومية . ٥

يحدد مركزياً بواسطة وزارة المالية، الذي يرتكز على األساس النقدي النظام المحاسبي  .٦
                    .ويطبق على كافة الوحدات الحكومية

                                                         (I. Ball, 1994, PP 19 – 20) 
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 ٣٢

 لعملية إصالح وتطوير منذ منتصف الثمانينيات كان الهدف منها          الحكوميخضع القطاع   قد  و •
  :يليتحقيق ما 

  .تحسين كفاءة األداء و كفاءة عملية تخصيص الموارد . ١
 .ة الحكومية البرامج و األنشطتحسين فعالية . ٢
 .تدعيم عملية مساءلة المديرين التنفيذيين للوحدات الحكومية أمام البرلمان . ٣
 .تقليل قيمة النفقات العامة، وتخفيض حجم القطاع الحكومي ككل . ٤
 .الحد من الديكتاتورية وعدم الشفافية عند استخدام السلطة العامة . ٥
 .ة تقدمها الوحدات الحكوميالتيات تحسين جودة السلع والخدم . ٦
  .زيادة درجة تلبية الخدمات العامة الحتياجات و رغبات الجمهور . ٧

(J. Boston , et. al., 1996, PP 4 – 6) 

   :، منهالمبادئوقد استند تحقيق تلك األهداف إلى مجموعة من ا •
 ال يمكـن أن     التـي ضرورة أن يقتصر دور الحكومة على أداء األنشطة و الخـدمات             . ١

 .ة بكفاءة وفعاليةتؤديها الوحدات غير الحكومي
 شركات هادفة للربح مملوكة للحكومة، لتتشابه مع هياكـل          أييجب أن يتم إعادة هيكلة       . ٢

 . القطاع الخاصفيات المماثلة لها الشرك
ات الحكومية المختلفـة بدقـة      يجب أن تحدد أهداف الحكومات المحلية واألقسام والوحد        . ٣

  .ووضوح
ـ     عند وجود أي تعارض أو تضارب في مهام ومسئو         . ٤ ة، يجـب   ليات أي وحـدة حكومي

 كلما أمكن ذلك، بحيث يتم أداء كل مهمة من تلك المهـام             تقسيمها إلى وحدات مستقلة،   
 .المتعارضة من خالل وحدة مستقلة

يجب أن يكون هناك فصل واضح بين مسئوليات الوزراء والمديرين التنفيذيين للوحدات             . ٥
ئولين عن تحقيق مجموعـة مـن       الحكومية تجاه األداء المحقـق، فيكـون الوزراء مس      

 تتحقق من خالل مجموعة معينة من السلع والخدمات يتم تكليف           التي،  المخططةالنتائج  
الوحدات الحكومية بتقديمها، أما المديرون فيكونوا مسئولين فقـط عـن إنتـاج الـسلع               

، وذلك بأقل تكلفـة وأفـضل أداء،        )المخرجات( كلفهم الوزراء بتقديمها     التيوالخدمات  
  .خرجات على تحقيق النتائج المخططةن أن يكونوا مسئولين عن درجة تأثير تلك المدو

مليـات المختلفـة     يؤدى إلى أداء الع    الذييجب أن يتم هيكلة الوحدات الحكومية بالشكل         . ٦
 .بأقل تكلفة ممكنة

يجب تفويض سلطة اتخاذ القرارات لمختلف المستويات اإلدارية عند المستوى األدنـى،        . ٧
 .، وكونها األكثر دراية بمشاكلهالفعلي تلك المستويات من الواقع نظراً لقرب
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 ٣٣

   :منها  بعض السياسات لتحقيق تلك األهداف،إتباعوقد تم  •
التركيز على استخدام الحوافز بمختلف أشكالها لتحسين األداء ، سواء علـى مـستوى               . ١

ر األجل مـع     نظام التعاقد قصي   إتباعمثل   (الفرديالوحدات الحكومية أو على المستوى      
  ).العمالة، اعتماد منح المكافآت على األداء المحقق، وضع نظام للترقيات مرتبط باألداء

 يحـدد بالتفـصيل طبيعـة األداء        والذي مختلف المجاالت،    فيستخدام نظام التعاقدات    ا . ٢
المطلوب، وااللتزامات على كل من الوكيل واألصيل، مع وضع نظام رقابة وتقـارير             

 .الرقابة عليه بصورة أكثر كفاءةداء ومالية لقياس األ
يفضل بقاء السلطات والمسئوليات األساسية في يد الحكومة المركزية كلما أمكن ذلـك،              . ٣

 .مع إمكانية تفويض قليل منها إلى الحكومات المحلية
 ككل،  الحكومييجب اإلقالل من عالقات المسائلة متعددة األطراف على مستوى القطاع            . ٤

 . أمام جهة واحدة بقدر اإلمكانبحيث تكون المساءلة
، بحيث تؤدى كل وظيفة من خالل وحدة حكوميـة           بين الوظائف المختلفة   يجب الفصل  . ٥

منفصلة، مثل الفصـل بين األنشطة التجارية وغير التجاريـة، والفصل بيـن الوظيفة           
ر كل مـن الممـول والمـشترى        االستشارية والتنفيذية والرقابية، كذلك الفصل بين دو      

 .ردوالمو
زيادة درجة المركزية اتخاذ القرارات اإلدارية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالحـصول             . ٦

 .على الموارد الالزمة وإدارة األفراد
 إعداد التقارير المالية، وتخصيص     في يعتمد على أساس االستحقاق      ماليستخدام نظام   ا .٧

  (Ibid. , PP 5 – 6)                                                    .موارد الموازنة

  : تطوير النظام المحاسبي و نظام إعداد الموازنات العامة -ب
  : أنواع القوائم المالية التي يتضمنها النظام المحاسبي .١

تعتبر نيوزيلندا أول دولة في العالم تقوم بإعداد قوائم مالية مجمعة على مـستوى القطـاع                
 ألزم قانون تنظيم    ١٩٩٢كل كامل، فبدءاً من عام      الحكومي ككل تعتمد على أساس االستحقاق بش      

  :المالية العامة الحكومة بضرورة إعداد القوائم التالية

 تتضمن تلك القائمة كافـة  :Statement of Financial Positionقائمة المركز المالي  •
نية األساسـية مثـل الطـرق       أنواع األصول المادية المملوكة للحكومة، متضمنة أصول الب       

 باإلضـافة إلـى     ،والفنيـة ، واألصول العسكرية، واألصول ذات القيمة التاريخية        اريوالكب
 متضمنة المعاشـات والتعويـضات      األخرى،االلتزامات المستحقة على الحكومة لألطراف      

 .الخاصة بالعاملين
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 ٣٤

 تشتمل تلـك القائمـة   :)قائمة األداء المالي  ( Operating Statementقائمة التشغيل  •
 ،)سواء نقدية أو غير نقديـة       ( يرادات والمصروفات التي تخص الفترة المالية       على كافة اإل  

  .الثابتةمتضمنة إهالك األصول 
 تتضمن تلك القائمة كافة التـدفقات  : Statement of Cash Flowقائمة التدفقات النقدية •

بدايـة   النقدية فـي     النقدية الداخلة والخارجة التي حدثت خالل الفترة، باإلضافة إلى رصيد         
  .ونهاية الفترة

 مـنح القـانون   :Statement of Emergency Expenditureقائمة نفقات الطوارئ  •
علـى تخـصيص جـزء مـن         سلطة الموافقة    – عند إعالن حالة الطوارئ      –وزير المالية   
ـ            الموارد العامة  ا ، أو الموافقة على االقتراض لمواجهة ظروف الطوارئ التي تتعـرض له

لذا فإن النفقات وااللتزامات التي حـدثت لمواجهـة ظـروف            ،البرلمانالبالد بدون موافقة    
الطوارئ يجب أن يتم اإلفصاح عنها في تلك القائمة، على أن تُعرض تلـك القائمـة علـى                  

يـتم إعـداد تلـك      (البرلمان في نهاية الفترة المالية لمناقشتها والحصول على موافقة بشأنها           
  ).حالة الطوارئ فقطالقائمة في السنوات التي تعلن فيها 

 تتـضمن تلـك   :Statement of Accounting Policiesقائمة السياسات المحاسبية  •
 .الماليةالقائمة أهم السياسات والمبادئ المحاسبية التي تم االعتماد عليها عند إعداد القوائم 

: Statement of Contingent Liabilities) المشروطة(قائمة االلتزامات االحتمالية  •
أي تلـك   (ضمن تلك القائمة تفاصيل لكافة االلتزامات االحتمالية المستحقة على الحكومـة            تت

، مثل القـضايا المرفوعـة ضـد        )قف حدوثها على تحقق شروط معينة     االلتزامات التي يتو  
لم يطلـب  الحكومة للمطالبة بتعويضات، حصص وأنصبة في رأس مال شركات ومؤسسات     

 .دفعها بعد
 Statement of Un – appropriatedتزامـات غيـر المعتمـدة    قائمة النفقات واالل •

Expenditures & Liabilities :    أجاز القانون لوزير المالية سـلطة الموافقـة علـى
تخصيص أموال إضافية للوحدات الحكومية، أو الحـصول علـى قـروض دون موافقـة               

تُظهر كافة النفقات    لذا فإن تلك القائمة      .البرلمان، وذلك بقيم محددة، وفى ظل ظروف خاصة       
 نشأت بدون موافقة من البرلمان، على أن تُعـرض تلـك القائمـة علـى                التيوااللتزامات  

 .قشتها والحصول على موافقة بشأنها نهاية الفترة المالية لمنافيالبرلمان 
 تتضمن تلك القائمة تفاصيل القـروض  :Statement of Borrowingsقائمة القروض  •

 ).بقيمتها االسمية (المالي تظهر بصورة إجمالية بقائمة المركز لتياقصيرة وطويلة األجل، 
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 ٣٥

 تتضمن تلك القائمة كافـة أنـواع   :Statement of Commitmentsقائمة االرتباطات  •
التعاقدات التي قامت الحكومة بإبرامها مع الغير، سواء كانت إلزامية أو قابلة لإللغاء، مثـل               

 .خدمات، عقود الخدمات الصحية المقدمة للمواطنينعقود اإليجار، عقود توريد السلع وال

 Statement of Trust Money Heldقائمة األموال المودعة لدى الحكومة المركزية  •

by The Crown:     قد تقوم بعض الوحدات الحكومية بإيـداع أموالهـا لـدى الحكومـة 
ات، لـذا تقـوم      تقوم باستثمارها وإدارتها نيابة عن تلك الوحـد        لكيالمركزية بصفة أمانة    

 .الحكومة المركزية بإعداد تلك القائمة لإلفصاح عن األموال الموجودة لديها بصفة أمانة

 . وعمليات الحكومة بصورة عادلة المالي قوائم أخرى لتوضيح المركز أي •

  .لموضحة مع أرقام السنوات السابقةمقارنة األرقام الفعلية لكافة القوائم ا •
(J. Pallot, 1994, P 291 – 299) 

  : المبادئ والمعايير المحاسبية. ٢
تطلب قانون المالية العامة ضرورة أن يتم إعداد التقارير والقوائم المالية سواء التقديرية أو              

األسس " عرفها القانون على أنها      والتيالفعلية اعتماداً على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،         
 نيوزيلندا أنهـا مالئمـة ومناسـبة        فين لمهنة المحاسبة     يرى الممارسو  التيوالقواعد المحاسبية   

  ".الحكومي القطاع فيإلعداد التقارير المالية 
 The New Zealand Society of للمحاسـبين  النيوزيلنـدي ولقـد اهـتم المعهـد    

Accountants   منذ بداية الثمانينيات، ولهذا الغـرض  الحكوميبإعداد معايير محاسبية للقطاع 
 الحكـومي  القطـاع  فـي  منتصف الثمانينيات لتنظيم قواعد وأسس المحاسبة فينة تم تشكيل لج

Public Sector Accounting Committee وقامت هذه اللجنة بإعداد قائمة مبادئ المحاسبة ،
 لتكون مرشداً لمعالجة Technical Bulletins، والعديد من النشرات الفنية الحكومي القطاع في

  .الحكومي القطاع فيفنية المتعلقة بالمحاسبة  الالنواحيالعديد من 

 وأعقبها إنشاء مجلـس مراجعة المعاييـر اللجنة، تم حل تلك ١٩٩٠وبحلول عام 
 لتكون وظيفتـه مراجعة وتعديل Accounting Standards Review Boardالمحاسبيـة 

 على والحكوميلخاص  كالً من القطاع افيالمعايير المحاسبية واعتمادها لتكون مالئمة للتطبيق 
 (J. Pallot, 1996, PP 327 – 328)                                                   .السواء

، ية ُأنشئ كجهة مستقلة عـن الحكومـة       وجدير بالذكر أن مجلس مراجعة المعايير المحاسب      
ية إعـداد    العديد من الدول من معارضة الحكومة لنقل مـسئول         فيوذلك على العكس مما يحدث      
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 ٣٦

، حتى ال يؤدى ذلك إلى       إلى جهة مستقلة عنها    الحكومي القطاع   فيالمبادئ و المعايير المحاسبية     
 و نتائج األعمال    المالي القوائم المالية بصورة توضح المركز       فيإجبارها على تحسين اإلفصاح     

 (J. Pallot, 2002, P 170)                                                   .الحقيقية للحكومة

  : تأثير تطبيق أساس االستحقاق على عملية تخصيص موارد الموازنة العامة. ٣

 نظام إعداد الموازنات    في ضرورة إحداث تطوير     الحكومي المحاسبيتطلب تطوير النظام    
ل وتخصيص الموارد العامة نظراً للعالقة الوثيقة بينهما، فتم التحول من تحديد اعتمادات مالية لك             

إلى اعتمادات لكل نوع مـن      ) ، مواد خام، آالت ومعدات    مرتبات، إيجار (بند من بنود المدخالت     
 الوحدات الحكومية الحرية الكاملـة      لمديري، ويكون   )السلع والخدمات المقدمة  (أنواع المخرجات   

ة  تحديد مزيج المدخالت المطلوبة لتحقيق تلك المخرجات، على أن تركز الرقابة على الموازن             في
ونظراً ألن كل وحدة حكومية تقوم بإنتاج وتقديم العديـد          . ك المخرجات على قياس مدى تحقيق تل    

 المخرجـات،   من أنواع المخرجات، لذا فإن الموازنة يجب أن تتضمن وصف لكل نوع من تلك             
  . وتأثيره على المجتمع، مع معايير واضحة لقياس األداء

، قائمـة   مثل قائمة العمليـات التقديريـة     (ة  لموازنكذلك يتم إرفاق قوائم مالية تقديرية مع ا       
  ).، قائمة التدفقات النقدية التقديرية نهاية العامفي التقديرية الماليالمركز 

 (F. Goldman & E. Brashares, 1991, P 80) 

لحكومية ليست مقـصورة    وجدير بالذكر أن عملية تخصيص االعتمادات المالية للوحدات ا        
 النقدية المتوقعة خالل الفترة، بل تغطية كافة احتياجات الوحـدات مـن             على تغطية المدفوعات  

 التـي  أي( تقاس طبقاً ألسـاس االسـتحقاق        والتيالموارد المالية الالزمة لتغطية المصروفات،      
  .لتحقيق المخرجات المحددة) تخص الفترة المالية، ومن ضمنها اإلهالك

  : للوحدات الحكوميةالماليالنظام . ٤
 نظـام اإلدارة الماليـة       و المحاسبي وحدة حكومية مسئولة عن تصميم النظام        أصبحت كل 

 كانت وزارة المالية تقوم بتصميمه مركزيـاً للتطبيـق علـى            الذي، بدالً من النظام     الخاص بها 
لة وزارة المالية لتلك الوحدات عن مـدى        حدات الحكومية، ومن ثم تقتصر مساء     مستوى كافة الو  

   .مة، موثوق بها وفى الوقت المناسبتوفيرها لمعلومات مالئ
(I. Ball,1994, P 21)  
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 ٣٧

ن خـالل   م ، ما يستفاد لتطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني       يرى الباحث و   
 وأسـلوب  الحكـومي  المحاسـبي  النظـام  تطوير في نيوزيلندا لتجربة عرضه سبق ما

  :هو كما يلي، العامة الموازنة
ية، وزيادة عجز الموازنة العامة كانت أهم محفـزات عمليـة           تدهور أداء الوحدات الحكوم     - أ

 . نيوزيلندا في الحكومي المحاسبيتطوير النظام 
 الحكـومي  الوحدات الحكومية مع تطوير شامل للقطاع        فيتزامن تطبيق أساس االستحقاق      - ب

ـ  المحاسبي، لذا فإن تطوير النظام      الحكوميبأكمله للعمل على تطوير وتحسين األداء        د  يع
، ولـيس تطـويراً للنظـام       الحكوميجزءاً من عملية إصالح شاملة لمختلف نظم القطاع         

 . بمفردهالمحاسبي
ذ  اتخـا في من توفيره لمعلومات يحتاجها المديرون الستخدامها    المحاسبيتنبع أهمية النظام      - ج

لـى   القرارات لمعلومات مالية معـدة ع      متخذي فإن عدم طلب     وبالتالي،  القرارات المختلفة 
 . تحقيق هدفهافيأساس االستحقاق يؤدى إلى فشل عملية التطوير 

تطبيق أساس االستحقاق لن يحقق فوائد أو مزايا في حد ذاته، وإنما تتحقق المزايـا مـن                   -د 
االستفادة من المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي في اتخـاذ قـرارات أكثـر رشـداً                

 .وفعالية
متـضمناً تطـوير النظـام       (الحكـومي  تطوير القطاع    فييلندا  يوزال يمكن تعميم تجربة ن     -هـ

، أو تطبيقها على غيرها من الدول، إذ أنها نتاج عملية تفاعل لمجموعـة مـن                )المحاسبي
  . تختلف من دولة ألخرىوالتيالمتغيرات والظروف المحيطة بها 

 المسائلة عـن    فية   إدارة وحداتهم صاحبها زياد    فيزيادة حرية مديرو الوحدات الحكومية        - و
 .األداء المحقق

، إذ أن إدارة النقديـة تعـد        يعنى عدم االهتمام بعنصر النقديـة     تطبيق أساس االستحقاق ال       - ز
، بل على العكس من ذلك فقد صاحب تطبيقه إحـداث            وحدة أي عمل   فيوظيفة هامة جداً    

  . نظام اإلدارة المالية بالوحدات الحكوميةفيتطوير 

  :رية في التحول إلى أسلوب موازنة البرامج واألداء التجربة المص-٢ 
بدأ إدخال بعض جوانب نظام موازنات البرامج والمحاسبة عن األداء في مصر منـذ عـام                

 المحاسبي الموحد حيث وضع نماذج إلعداد موازنات عينية وماليـة           م عندما صدر النظا   ١٩٦٦
كما تضمن نظـام الموازنـات العينيـة        بالنسبة للوحدات االقتصادية والشركات المملوكة للدولة       

والمالية في النظام المحاسبي الموحد البرامج المتعلقة بمستلزمات اإلنتاج والتسويق مع تخطـيط             
  . ألرصدة المخزون



  باإلشارة للموازنة العامة الفلسطينية دراسة تحليلية لتطور أساليب إعداد الموازنة العامة: الفصل األول
 

 ٣٨

ومن ناحية أخرى فقد اقر مجلس الوزراء في منتصف السبعينيات مبـدأ اإلدارة باألهـداف               
خرج إلى حيز التطبيق في قطاعات الخدمات الحكومية        والمحاسبة بالنتائج إال إن هذا القرار لم ي       

 ١٩٧٦إال في السنوات األخيرة وعلى الجانب األخر فقد قامت وزارة المالية اعتبارا مـن عـام                 
حمد أ( بإعداد مؤشرات مالية واقتصادية لتقييم أداء الوحدات االقتصادية لتحقيق األهداف التنموية          

  ).١، ٢٠٠٢، سالم

  :زنات األداء على مستوى الوحدات والهيئات العامةتطبيقات نظام موا -
استهدف التطبيق أساسا في هذا المجال من خالل منشورات إعـداد موازنـات الهيئـات                  

والوحدات االقتصادية والشركات المملوكة للدولة، ومن خالل منشورات إعداد حساباتها وقوائمها           
  ):٤-٣،المرجع السابق( تنموية التاليةالختامية والنماذج المرافقة لها تحقيق األهداف ال

 .تعظيم استغالل الطاقات المتاحة  •

 .تعظيم الكفاءة التنافسية لإلنتاج المحلى في مواجهة المنافسة الدولية  •

 .تعظيم مشاركة الوحدات االقتصادية في الناتج المحلى اإلجمالي  •

 .تعظيم الفوائض  •

 . التكاليف واألسعارترشيد التكاليف وتحقيق التوازن فيما بين  •

 .ترتيب أولويات المشروعات االستثمارية وفقا لجدواها االقتصادية  •

 .ترشيد المخزون السلعي  •

 .تنمية المدخرات لتدعيم التمويل الذاتي  •

 .تحقيق توازن الهياكل التمويلية  •

 .استقصاء عوامل التقدم أو القصور داخل الوحدات االقتصادية وتحفيز عوامل التقدم  •

  :األداء على المشتريات وعلى المخزون في الهيئات االقتصاديةة البرامج وتطبيق موازن -
 تشكيل لجنة بوزارة المالية لتطبيق موازنات األداء علـى المـشتريات            ٢٠٠٢تم خالل عام    

والمخزون بالنسبة للجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات وهى الجهاز اإلداري للدولة           
 المحلية والهيئات الخدمية والهيئات االقتصادية، وتضم هذه اللجنة ممثلين عـن الهيئـة              واإلدارة

 بوزارة المالية، والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة، والهيئة العامة          ةالعامة للخدمات الحكومي  
للتصنيع بوزارة الصناعة، ووزارة االتصاالت والمعلومات، ومركز المعلومات ودعـم اتخـاذ            

  ).١٣، المرجع السابق( لقرار بمجلس الوزراء، ولجنة تعميق التصنيع ببنك االستثمار القوميا
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 ٣٩

  :وتشمل اختصاصات هذه اللجنة أساسا ما يأتي -
تعميق الفاعلية في تنفيذ ما تتضمنه تأشيرات الموازنة العامة للدولـة وتأشـيرات موازنـات                 •

ات والقرارات الصادرة من مجلس الـوزراء        المناقصات والمزايد  نالهيئات االقتصادية وقانو  
 .بشأن ترشيد المشتريات، وترشيد التمويل األجنبي، وإعطاء األولوية لإلنتاج المحلى

تنميط المواصفات في المشتريات العامة في ضوء المواصفات الصادرة عن الهيئـة العامـة                •
 .للتوحيد القياسي والجودة

ية والفاعلية والكفاءة والجودة وإمكانيات التصنيع المحلـى        اعاة معايير األداء شاملة اإلنتاج    مر  •
 .في المشتريات

مراعاة الشراء المباشر من مصادر اإلنتاج مع إعطاء األولوية لإلنتاج المحلى ترشيدا لإلنفاق               •
 .وألعبائه على ميزان المدفوعات

االحتياجات العامـة   راعاة اقتصاديات حجوم وتوقيتات المشتريات والتوريد قبل التعاقد على          م  •
 .ترشيدا للتكاليف وللمخزون

تحقيق التكامل في نظم المعلومات تدعيما للرقابة على المشتريات العامة وعلـى المخـزون               •
وعلى أصول الحكومة وهيئاتها االقتصادية وعلى الطاقات العاطلة تحقيقا لالستغالل األمثـل            

جاري والرأسمالي ومع تعظـيم االسـتفادة   لألصول وإطالة ألعمارها وترشيدا لإلنفاق العام ال 
  .من طاقات اإلنتاج المحلى

  :متطلبات تعميم تنفيذ موازنات البرامج والمحاسبة عن األداء -
 :تعميق تطبيقات المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف ويتطلب ذلك -١
ك إلـى   تقسيم الجهات إلى مراكز مسئولية عن كل من أنشطتها ويمكن االستناد مبدئيا في ذل               -  أ

 :الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة كذلك فيمكن تقسيم هذه المراكز إلى مجموعتين من المراكز
أو مراكـز   ( مراكز النشاط الرئيسي المسئولة عن تقديم الخدمات العامة المنوطة بالجهة          •

 ).اإلنتاج في الشركات
لماليـة  وهذه تقابل مراكز خـدمات اإلنتـاج والخـدمات ا         ( مراكز الخدمات المعاونة     •

 ).واإلدارية والتسويقية في الشركات
تحديد كمي وكيفي لمخرجات النشاط الرئيسي المنوط بالجهـة وتحديـد أسـاليب قياسـها                -  ب

 .ومتابعتها إحصائيا وربطها بالدورة المستندية وبنظام المعلومات بالجهة
هـا بنظـام    تحديد أسلوب القياس والمتابعة لمخرجات أنشطة مراكز الخدمات المعاونة وربط      -ج

  .المعلومات بالجهة
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 ٤٠

تحديد أسس توزيع المصروفات أو التكاليف فيما بين كل من مراكز النشاط الرئيسي ومراكز               -د
  .الخدمات المعاونة على مراكز الخدمات الرئيسية

إنشاء وحدات حسابية متخصصة في المحاسبة اإلدارية والتكاليف كفرع من فروع اإلدارات             -ه
تأخذ في االعتبار تقسيم التكاليف إلى تكاليف متغيـرة تـرتبط بحجـوم             المحاسبية بالجهات   

 بحجوم النشاط إلمكان تحديـد االنحرافـات فـي التكـاليف            طالنشاط وتكاليف ثابتة ال ترتب    
المتغيرة نتيجة للمتغيرات السعرية أو نتيجة لتغير حجم النشاط عن المخطط أو نتيجة لعـدم               

 االنحرافات عن معدالت األداء المحددة لكـل مـن         ةابع المصروفات وتبعا لذلك مت    فيالرشد  
  ). ١٤-١٣، المرجع السابق( مراكز المسئولية واستقصاء أسبابها وعالجها

 : واالتصاالتتوضع نظم متكاملة للمعلوما -٢
وذلك بما يكفل متابعة تنفيذ برامج النشاط ومدخالتها ومخرجاتها ومؤشرات األداء بالنسبة              

ختلفة بالجهات وتبعا لتحديد االنحرافات إلمكان إعداد تقارير دورية تحـدد           لمراكز المسئولية الم  
حجوم األنشطة المؤداه بواسطة الجهة بالمقارنة بما كان مستهدفا لها ببرامج النشاط، والتكـاليف              
الفعلية لها وبالمقارنة بالتكلفة المتخذة أساسا لتقديرات برامج النشاط إلمكان متابعـة واستقـصاء              

  .النحرافات في مؤشرات األداء واقتراح الحلول التصحيحية المناسبةأسباب ا

 :تحويل لجان الموازنة -٣
لجان ( إلى) لجان للعمل الموسمي   (نوذلك في الجهات الحكومية وفى الهيئات االقتصادية م         

للتخطيط والمتابعة لألهداف والبرامج وإلعادة الهيكلة ولتقيـيم األداء ،فتطبيـق           ) اقتصادية دائمة 
ظام موازنات األداء يقتضى أساسا تعميق الفكر التخطيطي والتنظيمـي بمـا يكفـل التطـوير                ن

المستمر ومداومة االرتقاء باألداء، مما يقتضى استمرارية عمل لجان الموازنة وتعميق أدوارهـا             
كما أن استمرار عمل لجان الموازنة على مدار العـام مـن            .لتحقيق أهداف نظام موازنات األداء    

صحيح تقديرات موازنة السنة المالية التالية وما تقوم عليه من معايير أداء في ضوء نتائج               شأنه ت 
  .التنفيذ في السنة الجارية

 :تحديث اإلدارة -٤
ويعتبر إصالح اإلدارة أحد المحاور الرئيسية الالزمة لالنطـالق فـي النمـو االقتـصادي               

داء يقتضى المبادرة باختيـار الجهـات       وتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق موازنات البرامج واأل      
التي يتبنى المسئولون عنها سياسات التطوير واإلصالح المؤسسي الشامل، والتحديث واالرتقـاء            
باألداء شامال إعادة التنظيم وبرمجة النشاط وتحديد مراكز المسئولية ومراكز الرقابـة ومتابعـة              
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 ٤١

وربط الحوافز والمكافـآت بنتـائج النـشاط        األداء الفعلي والمحاسبة على االنحرافات في األداء        
 عنه تطبيقات نظم المحاسبة اإلدارية وتحقيق تكامل نظم المعلومـات           رواألداء في ضوء ما تسف    
 ).١٥-١٤، المرجع السابق( وذلك تأمينا لفاعلية النظام

 :تطبيق نظام الجودة الشاملة -٥
ة بكل جهة وفقا لهدف نظـام        ذلك ألن مداومة االرتقاء باألداء على مستوى مراكز المسئولي        

موازنات األداء يتطلب تحقيق الجودة الشاملة في المدخالت والمخرجات وفيما بينهما من أنشطة،             
  . نوفى تجهيزات وبيئة العمل وسلوكيات التعامل وخبرة ومهارات العاملي

ا وفي هذا المجال يعتبر رضاء المواطن أو العميل فيما يقدم له من إنتاج أو خـدمات هـدف                 
  .رئيسيا باإلضافة إلى رضاء العاملين بالجهات

ويتطلب ذلك إعادة التنظيم لتحقيق السيولة في دورة العمل الختصار اإلجراءات مع التدريب             
المستمر لالرتقاء ببيئة العمل، كذلك مداومة متابعة االختناقات فـي دورة العمـل ، واستقـصاء                

  .شكاوى العمالء والعاملين والمواطنين

 :لقوانين االقتصاديةإعمال ا -٦

  تقتضى سالمة تقييم األداء استنادا إلى المؤشـرات الماليـة واالقتـصادية أعمـال القـوانين                
االقتصادية وخاصة التي تحقق التوازن فيما بين التكاليف االقتصادية وبين معدالت العوائد وذلك             

  ).١٦، المرجع السابق( لتحفيز عوامل اإلنتاج وتأمينا للتنمية المستدامة

 : األداء في الحكومة والهيئات العامةنمجاالت تطبيق موازنات البرامج والمحاسبة ع -

 :بالنسبة للموارد -١

 للنشاط لتحقيق الموارد المستهدفة مـع نظـم ومؤشـرات           ةويشمل ذلك وضع برامج زمني    
اء مؤشرات  تتناسب وطبيعة الموارد الجارية أو السيادية فبالنسبة للموارد السيادية يشمل تقييم األد           

االرتقاء بكفاءة الفحص والربط والتحصيل، وتحقيق متطلبات السيولة فـي دورة التعامـل مـع               
الممولين وتحقيق الشفافية، وتعميق محاسبة المـسئولية واستقـصاء أسـباب ونتـائج الطعـون               

 ءوالمنازعات والتحكيم والقضايا توطئة التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، وكذلك استقـصا          
  .دى جودة واستقامة التعامل مع الممولين مع ربط الحوافز بكفاءة األداءم
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 ٤٢

 : ويشمل ذلك -بالنسبة لالستخدامات -٢
 : ويقترح لذلك ما يأتي،تعميق فاعلية اإلنفاق على األجور  -أ 

 تطبيقات المحاسبة اإلدارية ومحاسبة المسئولية للكشف عن مراكز المـسئولية           فيالتوسع  
ولتحقيق التناسب فيما بين مراكز الخدمات الرئيـسية ومراكـز          ،  يمكن توفير أعبائها   التي

 .الخدمات المعاونة وللكشف عن العمالة الزائدة
 ويتطلب ذلك أساسـا مـا       ،ترشيد اإلنفاق على المستلزمات واإلدارة االقتصادية للمخزون       -ب  

 :يأتي
ن تجميع  تنميط وتوحيد مواصفات المشتريات وفقا لمعايير الجود ة المناسبة بما يمكن م            •

هذه المشتريات والتعاقد عليها بأفضل الشروط واألسعار وبما يسهم في نفس الوقت في             
 .تعميق إمكانيات التصنيع المحلى على أسس اقتصادية 

تعميق الرقابة على المخزون بوضع حدود قصوى لمالفاة تراكم المخزون وركـوده أو              •
 ال فـي حالـة نفـاد األرصـدة        تعرضه للتلف وحدود دنيا تجنبا لآلثار السلبية لألعط       

 .المخزنية
وضع نظام معلومات متكامل عن المخزون وعن األصول الثابتة بما يمكن من ترشـيد               •

 .قرارات الشراء
 :  تعميق فاعلية الصيانة-ج

 الصيانة على أعطال مختلف المرافق والمعدات مع انعكاس اثر ذلـك            فيينعكس القصور     
وعلى أعمار األصول، وتبعا لذلك على تكاليف االستثمارات        على كفاءة مراكز اإلنتاج والخدمات      

 لالستعاضة والتجديد، ويقتضى ذلك إعطاء عناية خاصة لتطبيق نظم الصيانة الوقائيـة             ةالالزم
بكفاءة االستثمارات السابق تنفيذها وإلطالة أعمارها، وتبعا لذلك لترشيد تكاليف ما يضاف مـن              

ذلك إبرام عقود للصيانة مع الشركات المختـصة وإجـراء          استثمارات جديدة، كذلك فقد يتطلب      
 على صالحية وكفاءة المعدات والتجهيزات والمرافق وحـصر وتحليـل           الدوريبرامج للتفتيش   

األعطال لعالج أسبابها، مع االرتقاء بمستوى كفاءة عمالة ورش الصيانة ووضع نظـم لـربط                
  ).١٧، المرجع السابق( الحوافز عمالة الصيانة بكفاءة التشغيل وبتحجيم األعط

 : تعميق فاعلية اإلنفاق على المشروعات االستثمارية وذلك من خالل-د
تعميق دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية للمشروعات االسـتثمارية التـي تتـضمنها             •

الخطة والموازنة وتحديد معايير أولوياتها والبدائل االقتصادية لتنفيذها  ويـشمل ذلـك             
 .از اإلداري واإلدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات االقتصاديةاستثمارات الجه
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 ٤٣

االهتمام بترشيد أساليب برمجة تنفيذ االستثمارات بمراعاة البدائل االقتـصادية المثلـى             •
للتنفيذ والتوقيتات التي يستغرقها كل منها والعائد المفتقد في حاالت التفاوت في أجـال              

 .التنفيذ
 متكامل لحصر األصول الثابتة واالستثمارات القائمـة والطاقـات          توفير نظام معلومات   •

العاطلة منها أو غير المستغلة االستغالل األمثل مع تحليل أسباب قصور التحميل سواء             
لقصور مقومات التشغيل أو لقصور الـصيانة أو لعـدم اسـتكمال التنفيـذ أو بـسبب                 

 .االختناقات في هياكل االستثمار
 :زان المدفوعات ترشيد أعباء مي-هـ

 وتقضى تأشيرات الموازنة العامة للدولة في الـسنوات الـسابقة وحتـى العـام المـالى                  
بأنه ال يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة أو الهيئات االقتصادية             ٢٠٠٣/٢٠٠٤

أو تسهيالت   على تمويل بعملة أجنبية نقدا أو بقروض         قوالوحدات االقتصادية للقطاع العام االتفا    
ائتمانية خارجية، إال بعد التأكد من عدم وجود بديل محلى وعدم وجود قروض حكومية أجنبيـة                

  .ميسرة
ونظرا ألن هذا الحكم يستهدف ترشيد أعباء الحكومة على ميزان المدفوعات فـان إحكـام                 

يـات  تنفيذه يقتضى تحقيق التكامل في نظم المعلومات على المـستوى القـومي بالنـسبة إلمكان              
التصنيع المحلى وبالنسبة إلمكانيات التمويل الميسر الخارجي على نحو يمكن معه تحقيق هـدف              

 ميزان المدفوعات وتعظيم مـضاعف ومكـرر االسـتثمار          ى االستثمارات العامة عل   رترشيد اث 
  .المتولد عنها 

جنبـي  ولهذا الغرض فقد شكلت لجنة مرجعية في بنك االستثمار القومي لترشيد التمويل األ              
من خالل تعميق التصنيع المحلى تمثل األنشطة الصناعية المحلية، كما يتم الرجوع إلى الهيئـة               
العامة للتصنيع لإلفادة عن إمكانيات التصنيع المحلى قبل قيام األجهزة الحكومية والهيئات العامة             

  ).١٨، المرجع السابق( بفتح اعتمادات مستنديه لالستيراد

 من التجربة المصرية في تطبيق أسـلوب موازنـة          ما يستفاد من ذلك يرى الباحث       
  :هو كما يلي،  لتطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطينيالبرامج واألداء

ضرورة التكامل والتنسيق بين األجهزة المعنية باإلصالح اإلداري ومؤازرة السلطات العليا             - أ 
 واعتبار توفر اإلمكانات الماديـة      تعزيز ثقافة اإلصالح  ولهذه البرامج وضمان استمراريتها،     

  .والبشرية أهم أركان عملية اإلصالح 
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 ٤٤

التدريب اإلداري وتنمية مهارات العنصر البـشري بالنـسبة للعـاملين واإلدارات العليـا               - ب 
  .والتنفيذية والوسطى

  .تطوير نظم إعداد واختيار القيادات اإلدارية العليا  - ج 
رارات اإلدارة عن طريـق تـوفير قواعـد    توظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة ترشيد ق   -د 

بيانات للوحدات اإلدارية والهياكل التنظيمية والوظائف والموظفين وقيادات الدولة والخبراء          
  .الوطنيين وغير ذلك

  : في تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامةماليزيا تجربة -٣
 قليل نوعـا مـا       خصب وعدد السكان   جغرافي والية وتتمتع بموقع     ١٣تتكون ماليزيا من      

، ١٩٩٤ سنة    في  دوالر ٢٧٩٠ السنوي مليون نسمة ومستوى دخل الفرد       ١٨,٦ حواليحيث بلغ   
 سنة  في دوالر   ٣٦٤٠ السنوي مليون نسمة ومستوى دخل الفرد       ٢٣,٨ حواليوبلغ عدد السكان    

 ليـصل   السنوي مليون نسمة وانخفض مستوى دخل الفرد        ٢٤,٠ ، بينما بلغ عدد السكان       ٢٠٠١
  (The World Bank, 2004, 253)                        .٢٠٠٢ سنة في دوالر ٣٥٤٠ إلى

 التعليمـات،  وإطاعـة  الضبط، يعتمد مالياً نظاماً االستعماري العهد من ماليزيا رثتقد و و  
 موازنة هو المطبق الموازنة نمط وكان، اإلنفاق عمليات جميع في المعتمدة لإلجراءات واالمتثال
  .محددة إنجازات أو بأهداف تربطها أن دون اإلنفاق بنود جميع تدرج التي البنود
 فـورد  مؤسـسة  وفّرتهـا  واستـشارات  أجنبية بخبرات ماليزيا استعانت االستقالل وبعد  

 مـن  التحـرك  وكيفيـة  ماليزيا في التنمية إدارة على األجنبية الخبرات هذه وركّزت األمريكية
 الموازنـة  نظام وتوجه التغيير حركة تقود تنموية إدارة إلى راالستعما فترة في التقليدية اإلدارة
  .الغاية هذه لخدمة

البرامج والمحاسبة عن األداء اعتبـاراً مـن عـام     بدأت ماليزيا في تطبيق موازناتحيث   
ماليزيا بتنفيذ برنامج طموح للصناعات الثقيلة شمل أساسـا   ، وخالل فترة الثمانيات قامت١٩٦٨

والحديد والصلب وتصنيع السيارات، وقـد صـاحب هـذا التغيـر      اويات،صناعات البتروكيم
أسلوب إعداد الموازنة حيث جري تطوير وتعميق لموازنة البرامج  االقتصادي تغيراً واضحاً في

التحديات الكبيرة التي يواجهها االقتصاد الماليزي لتحقيق زيادات متتالية  واألداء لتواكب وتساير
تصادي في كافة القطاعات، ولمواجهة تحول االقتصاد الماليزي من هـدف  النمو االق في معدالت

خاصة   بالتوجه بها نحو توسيع القاعدة التصديرية، وبصفةجهودالواردات إلى شحذ كافة ال إحالل
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 ٤٥

  التــصديرية العالميــة فــي األســواق لــى المنافــسةالــصادرات الــصناعية القــادرة ع

ر الموازنة بشكل يعكس هذا التحول االقتصادي اعتبارا بدأ تطوي وفي ضوء هذه األهداف الجديدة
تجريبي لعالج نقاط الضعف العديدة التي واجهت الحكومـة عنـدما     على نطاق١٩٩٠من عام 

 PPBS – Program Performance Budgeting) البـرامج واألداء  أدخلت نظام موازنـات 

System )  الستمرار نقـاط الـضعف   اًوخاصة تفادي 1989وحتى عام  1968 اعتبارا من عام 
  :التالية خالل الفترة المتقدمة

وتنفيذ الموازنة مع إعطاء اهتمام أقـل للرقابـة    تركيز الرقابة على مستوى البنود في إعداد  - أ 
 . واآلثار المترتبة على النشاط على تحقيق األهداف وعلى قياس المخرجات

 .  وليس كأداة إدارةإنفاقتستخدم كأداة  أن الموازنة كانت - ب 

 .  المسائل الماليةفيفي تفويض االختصاصات  المركزية   - ج 

 إعطاء المديرين المرونة والسلطة الكافية لإلفادة من قدراتهم التنظيميـة وإمكانيـاتهم   عدم   -د 
 . اإليجابية في التحديث

 . )٣٧، ٢٠٠٦، محمد عبدالفتاح العشماوى( والكفاءة قصور المساءلة عن الفاعلية   - ه 

أحـد أهـم    (MBS – Modified Budgeting System) ة المعدلةويعتبر نظام الموازن  
الماليزية لتحديث نظام الموازنة مع التحول من االعتمـاد    تبنتها الحكومةالتيالمبادرات البارزة 

 إلـى  االعتماد بصفة أساسية على األداء، ومع االستناد إلىالسنوية   على المدخالتأساسيةبصفة 
  تطبيق موازنات البـرامج واألداء     فيالتنفيذ امتدادا للخبرة السابقة     مع جهات    ةـاتفاقيات تعاقدي 

(PPBS)                وكذلك مع التركيز على المخرجات وعلى تقييم اآلثار المترتبة علـى تنفيـذ بـرامج
أساسا التخصيص األمثل للموارد،  (MBS) ويستهدف نظام الموازنة المعدل ،وعلى األداء النشاط

 الرقابة والمسئولية، ويتحقق ذلك من خـالل  النشاط، وتدعيم آلياتوزيادة كفاءة وفاعلية برامج 

االتفاقات المتعلقة ببرامج النشاط مع الجهات المختـصة بالتنفيـذ،    تحديد أهداف اإلنفاق، وإعداد
 باالستثناء على االنحرافات لتقييم النتائج واآلثار ومدى االستجابة للبـرامج المخططـة   والرقابة

على جميع  ١٩٩٥ف منها، وقد عمم نظام الموازنة المعدل اعتبارا من عام وتحقيق ما هو مستهد
تركيز االهتمـام   مع الوزارات، وقد أسس هذا النظام باالستناد إلى نظام موازنة البرامج واألداء
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 ٤٦

واستنادا إلى عدة مبـادئ تـشمل   على ذلك  واآلثار المترتبة على عالقة المدخالت بالمخرجات
 :أساسا

  حيث يتم توقيع اتفاق لتنفيذ كـل بـرامج  :ل برنامج نشاط مساند للموازنةعقد اتفاق لك  - أ 

تحقيقها  النشاط فيما بين الوزارات التنفيذية وبين وزارة المالية تحدد فيه األهداف المطلوب
 . وتوزيعها الزمني والتكاليف الالزمة ومستوى األداء ونوعية وجودة المخرجات

اإلدارة بمراعـاة معايـشتهم للواقـع    مـن   يتحـررون  المديرين ترك أي :تحرير اإلدارة  - ب 
 . والسلطات لتحقيق األهداف وللمخرجات مما يتطلب منحهم مزيدا من المرونة

  .على مستوى برامج النشاط: فيما بين بنود إنفاق  المناقلةفيالمرونة   - ج 
 . وتدعيم دور محاسبة المسئولية عن األداء: تدعيم المسئولية لتتوافق مع تدعيم السلطات  -د 

إعداد تقارير متعمقة بتقيـيم بـرامج     حيث يلزم:التقييم الدوري لبرامج النشاط وآلثارها  - ه 
سنوات، وتكون نتائج هذا التقيـيم أساسـا    النشاط بصفة دورية ومرة على األقل كل خمس

  . لمقترحات السياسات الجديدة
ة على التفـصيالت  الرقابة على الكليات وبترشيد الرقاب وذلك بتشديد: تطوير مفهوم الرقابة  - و 

أمكن بهدف االقتصاد في الوقت المستغرق في أخذ الموافقات على  إن وتخفيضها أو إلغائها
 ترتقـي بـاألداء   التيالحوافز والفرص للمديرين لتبنى الحلول المثلي  ومع توفير التفاصيل

من جانب  من الموارد المتاحة، ويتم إعداد تقارير لوزارة المالية األمثل والستخدام المزيج
 المنوط بها تنفيذ برامج النشاط عن االنحرافات عن برامج النشاط ومعدالت األداء الجهات

  . )٣٨، المرجع السابق( المتفق عليها التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

البرامج والمحاسبة عـن   مزايا نظام الموازنة المعدلة مع التطوير الذي أدخل على موازنة •
 :األداء

  : المستوى المركزيعلى  -أ
  .الموازنة تيسير التعرف على أولويات اإلنفاق في تقديرات −
 الموازنة من التوجه نحو تخفيض اإلنفـاق إلـى    مراجعة تقديراتفيتحويل التركيز  −

مع مراعاة محـددات مـستويات األداء    الموارد، التوجه نحو تحقيق أفضل تشكيلة من
 .السابق مواجهتها

 .  تقديرات الموازنة وفى مراجعتهاإعدادة في تقليل األعمال الورقي  −
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 ٤٧

 .الجديدة ومقترحات تدعيم االقتصاديات توجيه وقت أطول لمناقشة مقترحات السياسات  −

 تدعيم فاعلية المحاسبة لذلك أداء البرامج، وتبعا المعلومات الالزمة عن مستوى توفير  −

 . عن األداء

 .ة على أداء مهامها بكفاءةالتقييم والمراجع معاونة الجهات المسئولة عن  −

وما تستند إليه  التخطيط اإلستراتيجي كأساس في وضع الموازنة، فرص استخدام زيادة  −
  .برامج نشاط من

استخدام الموازنـة كـأداة    أدوارا أكثر فاعلية في تمكين مسئولي الرقابة من أن يحققوا  −
 .لإلدارة

 .التالية لها بين المستويات اإلدارة العليا وأولوياتتحقيق التواصل فيما بين   −

بدرجة أكبر في الموضوعات المتعلقة بالـسياسات   تمكين أجهزة الموازنة من المشاركة  −
  .وفي تقييم برامج النشاط

  :اإلدارات التنفيذية على مستوى -ب
 .مضمون موضوعي للموازنة إعطاء −

لى بـرامج  المترتبة ع استخدام الخطط المالية بخصوص المدخالت والمخرجات واآلثار −
 .النشاط كأدوات لإلدارة

  .تحقيق التكامل في مجال المقومات والعناصر التي يتخذ على أساسها القرار −

 إطـار  فيلموارد امن المرونة لتعبئة  تعميق تحفيز المديرين لتحسين األداء بإتاحة مزيد −
ل اتفاقات ألولويات اإلدارة العليا من خال المحددات الكلية ، ومزيد من اإلدراك والتفهم
 .)٣٩، المرجع السابق( اتنفيذه برامج النشاط التي تساءل اإلدارة عن نتائج

   :على مستوى المواطن العادي -ج
لمشاكله واحتياجاته باعتبارهـا مـن المقومـات     للمواطن مع تفهم تقديم خدمات أفضل −

  .األساسية في نظام الموازنة المعدلة
المخرجات المتولـدة بأهـداف األداء    ة الرتباط أداء المنظمات نتيجفيتحقيق الشفافية  −

 .السنوي للموظفين
  .تيسير إتاحة المعلومات −
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 ٤٨

التي صادفت تنفيذ البرنامج اإلصـالحي الخـاص بموازنـة البـرامج واألداء              الصعوبات •
  :بماليزيا

 . يعطى االهتمام الكافي للجوانب البشرية أنتم التركيز على األساليب الفنية والتقنية و −

الكافي من جانب العاملين على مستوى اإلدارات التنفيذية مما آثر في قيمـة   فهمعدم ال −
 . المخرجات

 . واألداء لم تكن بالقدر الكافي عملية التدريب على تقنيات تنفيذ موازنة البرامج −

 . المعلومات الرئيسية الواجب توافرهافيأثناء التنفيذ نتيجة نقص  ظهور بعض المشاكل −

،  لتطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلـسطيني       منه  ما يستفاد   أن حثيرى البا من ذلك     
 وأسـلوب  الحكـومي  المحاسـبي  النظام تطوير في ماليزيا لتجربة عرضه سبق ن خالل ما  م

  :يليهو كما ، العامة الموازنة
أسـلوب   (للموازنـة  الجديد النمط حسب ومقدمة مصاغة الدوائر موازنات جميع صبحتن  أ  -أ 

  ).أداءوموازنة البرامج 
 بعدئذ الدوائر وهذه مالية، مخصصات تستلم التي الدوائر بحسب الموازنة وثيقة تقسيم تميأن   -ب  

 .اإلنفاق ومواضيع أهداف بحسب بنود إلى تتجزأ

 المطبوعـة  أو الكتاب هذا ويتألف ،عنها منفصل أنه غير الموازنة وثيقة األداء كتاب يرافق  - ج 
 فـي  األداء ومستويات برامجها عن الحكومية يئاتواله الدوائر توفرها التي المعلومات من
 وأفـراد  التـدقيق،  ودائرة البرلمان، منها يستفيد كوثيقة وينشر الكتاب ويطبع ،البرامج هذه

 عـن  معلومات عن عبارة هو الكتاب هذا أن التأكيد ويجب. الخارجية والمصادر الجمهور،
  .تحتويها التي مجالبرا بحسب مصنفة التنموية والمشاريع العمليات نفقات

 النظـام  تطـوير  فـي   بشكل عـام   الدول  بعض لتجارب عرضه سبق ممايرى الباحث   و   
 فـي إعـداد الموازنـة العامـة         واألداء البرامج موازنة أسلوبباستخدام   الحكومي المحاسبي

 هـذا  تطبيـق  تجربة أن  أساس االستحقاق للقياس المحاسبي في الوحدات الحكوميةتطبيقوب

 فقد وأخرى، دولة من النجاح نسب فاوتتت وقد إيجابية، نتائج حققت قد الدول عضب في األسلوب

 زالت ال حين في األسلوب، هذا أهداف بلوغ في متقدمة لمراحل الوصول من الدول بعض تمكنت
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 ٤٩

 إلعـداد  التقليـدي  األسـلوب  فـشل  أن األمر في ما أهم ولعل التجربة، هذه تخوض أخرى دول

 المـالي  والتخطيط القرارات اتخاذ مجال في الهامة التساؤالت من كثير ىعل اإلجابة في الموازنة

 أي قبول ذلك يؤدي إلى ،ةالمطلوب تخطيطيةال و الرقابية األهداف تحقيق عن وعجزه الحكومي،

 أدنـى  وفـي   البـديل  هـذا  ألن واألداء، البرامج موازنة أسلوب تطبيق في التقدم من مستوى

 الوقوف علـى  يمكنو، مستوياته أفضل في التقليدي األسلوب ققهيح مما أفضل يحقق مستوياته،
 موازنةأسلوب   وتطبيق الفلسطيني المحاسبي النظام تطوير في تساعد التي الدروس من العديد
  : يلي ما المستفادة الدروس هذه ومن واألداء البرامج

 في األسلوب اهذ ولنجاح متشابكة، عمليات مجموعة وه األداءو  البرامج موازنة  أسلوب أن  - أ 
 وتحليـل  جمع ونظام المحاسبي النظام من كل في مناسبة تغييرات إحداث من بد ال الموازنة

  .العام اإلداري والجو القرارات، اتخاذ وأسلوب المعلومات،
 وإشـراكهم  الموظفين، وتعاون قبول يعني وهذا التغيير، عملية في أساسي البشري العنصر - ب 

 المسؤوليات لتحمل المستمر وتأهيلهم وتدريبهم ومعنوياً دياًما وتحفيزهم القرارات، صنع في
  .األداء موازنة لتنفيذ الضرورية المهارات واقتباس الجديدة

 لـذا  باألهداف مرتبطة النتائج وهذه اإلنفاق، بنتائج معني األداءو  البرامج موازنةأن أسلوب     - ج 
  .الناجح التنفيذ في جوهرية خطوة هو ومقبوالً عملياً تحديداً األهداف تحديد فإن

 تحليـل  ثـم  المؤشرات، هذه عن صحيحة معلومات وجمع اإلنجاز، مؤشرات على االتفاق  -د 
 هـذه . األداء قيـاس  منهجية لتكون تتماسك كلها عدمه؛ أو الحاصل التقدم لقياس المعلومات
 .األداء موازنة تنفيذ في أساسية خطوة أيضاً هي المنهجية

 والـوكالء  الـوزراء  إلى للدولة العليا الرئاسة من لمختلفةا المستويات على السياسي الدعم  - ه 
 عناصر هي) التشريعية السلطة ودعم قناعة إلى باإلضافة (المتوسط المستوى من والمديرين

  .بدونها النجاح يمكن ال
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 ٥٠

  :  
 سلوباأل وهي العامة الموازنة إعداد أساليبمراحل تطور    األول الفصل في الباحث تناول  
 والبرمجـة  التخطيط وأسلوب واألداء البرامج موازنة وأسلوب العامة الموازنة إعداد في التقليدي
 تحليلـي  بعرض الباحث قام وأيضا التعاقدية الموازنة أسلوب وأخيرا الصفري األساس وأسلوب

 اسـبي المح لنظـام ل عـرض و الفلسطينية الوطنية السلطة قيام وبعد قبل الفلسطيني المالي لنظامل
 بعـض  استعراض أيضا وتم  والموازنة العامة الفلسطينية   الفلسطينية الحكومية للوحدات الحكومي

 المحاسـبي  النظـام  لتطـوير  تتعرض التي جنبية العربية واأل  السابقة الدراساتتجارب الدول و  
  النقدي للقياس المحاسـبي    األساس والتحول من    واألداء البرامج موازنة أسلوب تطبيقب الحكومي

  .ألساس االستحقاق

 ودراسة للدولة العامة الموازنة إعداد في المختلفة   األساليبعرض   خالل من الباحثيرى  و     
 بعـض  اسـتعراض عرض للموازنة العامة الفلـسطينية و     و الفلسطيني والمحاسبي المالي النظام

ـ ب الحكومي المحاسبي النظام بتطوير الخاصة السابقة الدراساتو الدولتجارب    موازنـة  قتطبي
 البـرامج  موازنـة  أسلوب بتطبيق الفلسطيني المحاسبي النظام تطوير يجب أنه، واألداء البرامج
 يحققه هـذا     لما الفلسطينية الحكومية الوحدات في المحاسبي للنظام األنسب األسلوب ألنه واألداء

، النـشاط  جبـرام  فعاليـة  على الرقابة تحقيق و،العامة الخدمات وجودة حجم تعظيماألسلوب من 
 الجاري النشاطين برامج إنجاز تكاليف ترشيد، المتاحة والبشرية المالية للموارد األمثل الستغاللاو

 وتحليـل  الستقـصاء  تمهيداً فاعلية واألعلى تكلفة األقل التنفيذ بدائل أفضل اختيار، واالستثماري
 األداء معـدالت  إطار في كوذل واالستثماري الجاري النشاطين برامج تنفيذ في االنحرافات أسباب

  .  الحكومية للموازنة المصاحبة

 المتغيـرات  وأهـم مفهوم النشاط الحكومي    ل بعرض الثاني الفصل في الباحث يقوم وسوف
 المحاسـبي  النظـام  تطـوير  عملية على تؤثر والتي الحكومي بالقطاع المحيطة البيئية والعوامل
  ومبـررات  أسـباب محاسبي الحكومي و   وعرض لمفهوم وأهداف وخصائص النظام ال      الحكومي
 سـوف  وأيضا الفلسطيني المحاسبي النظام تطوير ومتطلبات الفلسطيني المحاسبي النظام تطوير
 واألداء ومتطلبات تطبيقها في الوحدات الحكوميـة   البرامج لموازنة تفصيلي بعرض الباحث يقوم

سـتحقاق المحاسـبي    الفلسطينية وعرض ألسس القياس المحاسبي بـالتركيز علـى أسـاس اال           
ومتطلبات تطبيقه ومتطلبات التحول من األساس النقدي للقياس في الوحدات الحكومية الفلسطينية            

  . إلي أساس االستحقاق للقياس المحاسبي



 أسلوب موازنة البرامج واألداء بغرض تطبيق تطوير النظام المحاسبي الفلسطيني: الفصل الثاني

  ٥١

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     

    



 أسلوب موازنة البرامج واألداء بغرض تطبيق تطوير النظام المحاسبي الفلسطيني: الفصل الثاني

  ٥٢

  

       
     

  :  
خضع النظام المحاسبي الحكومي في العديد من دول العالم لعملية إصالح وتطوير كبيـرة              

تغلب على مصاعب وعقبات البيروقراطية     تهدف إلى تحسين مستوى أداء الوحدات الحكومية وال       
 من خالل زيادة درجة استقاللية وحرية مديري الوحدات الحكومية في            وذلك في األداء الحكومي،  

  .  وتدعيم المسائلة عن ذلك األداءءهااتخاذ القرارات المختلفة بهدف تحسين كفاءة وفعالية أدا
تطوير، كونها الوسيلة التي يمكـن مـن        ن المحاسبة تلعب دوراً هاماً في عملية ال       أل نظراًو

 لذا تطلب األمر ضرورة تطوير النظام المحاسبي        ،خاللها قياس وعرض نتائج النشاط الحكومي     
  . مع تلك البيئة الجديدة للقطاع الحكوميويتالءمالحكومي ليتماشى 

ي النظام المحاسـب   لذلك يسعى الباحث من خالل هذا الفصل إلى إعطاء صورة موجزة عن                 
ه وأيـضا   ري ومتطلبات تطـو   ،مبررات تطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني      و ،الحكومي

، قها في الوحدات الحكومية الفلـسطينية     ي ومتطلبات تطب  ،عرض أسلوب موازنة البرامج واألداء    
وكذلك عرض ألسس القياس المحاسبي ومبررات التحول من األساس النقدي للقياس المحاسـبي             

  .ستحقاق في الوحدات الحكومية الفلسطينية ومتطلبات تطبيق أساس االستحقاقإلى أساس اال
   

  : همامبحثينمن  الفصل الثاني تكونوبناءا على ما تقدم سوف ي
  تطوير النظام المحاسبي والقياس المحاسبي في الوحدات الحكومية   : المبحث األول

  .برامج واألداء              الفلسطينية لخدمة تطبيق أسلوب موازنة ال
  . دراسة تحليلية ألسلوب موازنة البرامج واألداء: المبحث الثاني
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1 -        :  
 لدرجـة أنـه يمكـن        التنمية االقتصادية واالجتماعية   في بدور كبير    الحكوميقوم الجهاز   ي

إذ يتمثل   مية االقتصادية ورفاهية المجتمع،    ومعدالت التن  الحكوميالربط بين مستوى أداء الجهاز      
 تقديم مجموعة من الخدمات العامـة ألفـراد المجتمـع،           في للوحدات الحكومية    الرئيسيالنشاط  
 فـي والمـؤثرة    لعامة وغيرها من الخدمات الهامة    م والصحة والعدالة واألمن والمرافق ا     كالتعلي

  .الحياة االقتصادية واالجتماعية ألفراد المجتمع
،  تتبناها الحكومة  التياالقتصادية   أو يضيق تبعاً للفلسفة      الحكوميويتسع نطاق النشاط     هذا

ولة ببعض األنشطة الضرورية، فيما يعرف       قيام الد  في ينحصر   الحكومي السابق كان النشاط     ففي
  . بنظام الدولة الحارسة التي تقوم بأنشطة الدفاع واألمن والعدالة وخدمات الصحة والتعليم

 في على مدى العصور السابقة حتى أصبح        الحكوميوقد تطور حجم ومجال نشاط الجهاز       
 للمجتمـع،   جتمـاعي واال االقتـصادي يشتمل على كل أوجه النـشاط       ) الشيوعية(بعض الدول   

،  األساس إلى ضبط عملـه     فيائح تهدف    فرض قوانين ولو   الحكوميوصاحب نمو حجم الجهاز     
غير أن هذه القوانين واللوائح أوجدت العديد من التعقيدات أدت إلى صـعوبة تعامـل األفـراد                 

أن  إال   ، على كليهمـا   والجهات المختلفة مع األجهزة الحكومية، وأصبح هذا التعامل يشكل عبء         
املة لكل وسائل   معظم الحكومات في الوقت الحالي قد تبنت سياسة وسط بين الملكية واإلدارة الك            

  .الحد األدنى من الخدمات الضرورية، وبين االقتصار علي تقديم اإلنتاج والخدمات
وال تتبني الحكومة في العـصر الحـديث أداء خـدمات معينـة دون أخـري بطريقـة                  

اء للخدمات التي تؤديهـا الدولـة مـن منظـور أهميـة وضـرورة               عشوائية، وإنما يحدث انتق   
وطبقـاً لهـذا المنظـور      . هذه الخدمات، بما يرشد دورها في تحقيق رفاهية أفـراد المجتمـع           

الخـدمات الـضرورية التـي يلـزم        " يمكن تعريف الخدمات التي تؤديها الدولة علـى أنهـا           
، نظـراً آلثارهـا     ثمنهـا النظـر إلـي المقـدرة علـي دفـع           حصول الجمهور عليهـا دون      

االجتماعية واالقتصادية، فضالً عـن فائـدتها للمـستفيد، مثـل التعلـيم والـصحة والـدفاع                 
،  يمكـن أن يـستهلكها كـل فـرد بذاتـه           واألمن والعدل، وكذلك الخدمات الجماعية التـي ال       

اهللا عبـد   عبـد (  المـواطنين مثـل الطـرق والكبـاري        ع تقـدم لجمـو    لكيوإنما يلزم أدائها    
    ).٩،٢٠٠١م، السال
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  : الحكومي المحاسبي النظام على المؤثرة البيئية والعوامل المتغيرات أهم -١/١

  :مجموعات الضغط -أ
 أفـراد  يمارسها التي الضغوط أو الجهود تلك "أنها على الضغطمجموعات   تعريف يمكن      

 تتخـذها  التـي  مـة العا والقرارات السياسات على للتأثير المصالح ذات الجماعات أو المجتمع،
 على تشجع السياسية المنافسة زيادة أن على السابقة الدراسات من العديد أجمعت وقد ،"الحكومة
 مـن  بالرغم – الحكومية الوحدات في " "GAAP عليها المتعارف المحاسبية المبادئ استخدام
 –نوعهـا  كان أياً– السياسية المنافسة زيادة فإن لذلك ،االستنتاج ذلك أسباب تفسير في االختالف

 جـودة  لتحـسين  الحكومـة  علـى  المتنافـسة  األطراف تلك قبل من الضغوط زيادة إلى تؤدى
 عليهـا  المتعارف المحاسبية المبادئ إتباع خالل من ذلك ويكون تنشرها، التي المالية المعلومات

 إتباعهـا  عدم أن ذإ (المعلومات تلك في الثقة لزيادة الحكومية، المالية والقوائم التقارير إعداد في
 للمعلومات أخرى مصادر أي إلى األفراد لجوء وعدم ،)المالية المعلومات في التالعب من يسهل
  .المجتمع أفراد بين والتخبط التضارب من حالة إلى تؤدى

(V. L. Carpenter, 1991, PP 105 - 111) 

  :الحكومية بالوحدات المحاسبين اختيار طريقة -ب
مراجعون بمراقبة واإلفصاح عن سلوك العاملين بالوحدات الحكوميـة         يقوم المحاسبون وال    

  .  األداءفي القصور والخلل نواحيفيما يتعلق باستخدام الموارد العامة، بما يساعد على اكتشاف 
، وتطوير   الوحدات الحكومية  في أن هناك عالقة بين طريقة اختيار المحاسبين والمراجعين          حيث 

  .الحكومي المحاسبي يوفرها النظام التيالمعلومات المالية 
 R. W. Ingram , 1984 , PP 128 – 129)( 

  : انالسك) عدد (حجم -جـ
كلمـا زادت كثافـة   " ُيقصد بالحجم عدد أو كثافة السكان، وطبقاً لهذا العامل ُيفترض أنـه        

 يتم حكمها، زادت حـصيلة الـضرائب واإليـرادات الـسيادية            التي المنطقة   فيالسكان  ) حجم(
، مما يؤدى إلى زيادة الـضغوط       " يتم إساءة استخدامها     التيألخرى، ومن ثم تزيد قيمة الموارد       ا

دن ذات الكثافـة الـسكانية       قوى، لذا فإن الم    رقابيعلى الحكومة من أطراف عديدة لوضع نظام        
  .، يتوقع أن تكون تقاريرها المالية و إجراءات المراجعة بها أفضل من غيرهاالعالية

J. H. III Evans & J. M. Patton ,1987 , P 136)(  
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  :المالي حليلق المال و مؤسسات التاسوأ -د
  ُيعـد حـافزاً لتبنـى   الماليوجود سوق المال و مؤسسات التحليل   "هناك افتراض مفاده أن          

  ."لمبادئ المحاسبية المتعارف عليهاا
(V. L. Carpenter ,1991, P 116)                           

 الحاالت  فيستنتج من ذلك أن الحافز على تبنى المبادئ المحاسبية المتعارف عليها يزيد             وي
 تكلفة االقتراض   في، بشرط أن يكون الوفر      الديون المرتفعة  تعانى فيها الحكومات من أعباء       التي

 ذلـك الفـرض علـى     إال أنه يصعب تطبيق أو تعمـيم ،المحاسبيأكبر من تكلفة تطوير النظام    
 ال يوجد لديها مؤسسات تقوم بتقيـيم الـسندات          التي، لوجود العديد من الدول      ل العالم مستوى دو 
  .الحكومية

K. G. Luder ,1992, P 104)(  
  : المعلومات الماليةلمستخدمي واالجتماعي ى االقتصادالوضع -هـ

، وهو  واالجتماعي االقتصاديهناك عالقة بين طلب مستخدمي المعلومات المالية ووضعهم            
 –من ثـم أعبـاؤهم الـضريبية      ،   مفادها أن األفراد الذين تزيد دخولهم      التي يتفق مع الحقيقة     ما

فـراد ذوى    تمويل الخـدمات العامـة، وأن األ       في، يعدوا مساهمين بصورة كبيرة      بصورة كبيرة 
 األقل، يعدوا مستفيدين بصورة أكبـر مـن تلـك           الضريبي ومن ثم العبء     –الدخول المنخفضة 
 لمـستخدمي  االقتـصادي إن حجم الطلب على المعلومات يزداد بزيادة الوضع         الخدمات، لذلك ف  

المعلومات، الذين يهتموا بالتعرف على كيفية إنفاق الحكومة للموارد العامة عند أداء الخـدمات              
 ومن المفترض أيـضاً أنـه كلمـا ارتفـع الوضـع             ، تحملوا عبئها بصورة كبيرة    التية  المختلف

 تزداد الضغوط علـى     وبالتالياد المجتمع، زادت المنافسة السياسية،       ألفر واالجتماع االقتصادي
  .دات والمصروفات العامة عن اإليراالمحاسبيالحكومة لزيادة وتحسين اإلفصاح 

R. H. Cheng , 1992 , P 8)(  

  :الحكومية الوحدات في المحاسبية المعلومات نظم تطوير مالمح -١/٢
 الحكوميـة  بالوحدات المحاسبية المعلومات ظمة لنيجوهر إصالحات الدول من العديد أجرت

 واالقتـصادية  االجتماعية التنمية في دورها وتفعيل الوحدات هذه أداء إصالح في لدورها األساسي
  .)٣٢٧، ٢٠٠١، عبداهللا عبدالسالم. د(
 : العامة الخدمات مفهوم صياغة إعادة -أ

 قيـام  إلـى  الـدول  بعض في األمر صلو حتى سبق فيما العامة الخدمات مفهوم نطاق اتسع     
 اتـساع  وأدى ،وغيرهـا  وعمل وملبس مأكل من المواطن حياة تمس التي بكل األنشطة الحكومة
 مركـزي  بـشكل  وإدارتها الحكومي القطاع ضمن األنشطة اعتبار كل إلى العامة الخدمات نطاق

 بـصفة  المحاسـبية  تالمعلومـا  نظام التي يوفرها المعلومات طريق عن مركزيا كذلك ورقابتها
  .ةأساسي
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 أنه إال دولة لك تتبناها االقتصادية التي األيديولوجية وفق العامة الخدمات نطاق تفاوت ورغم     
الدول  من كثير تخلت وقد، تقريبا الدول كل في الدولة لدور المعقول الحجم عن النطاق هذا اتسع قد

 والمطـارات  الكهربـاء واالتـصاالت   مثل العامة الخدمات قبيل من تعد كانت التي األنشطةعن 
 للعالقـات   كمـنظم  الدولـة  دور بقاء مع الخاص للقطاع األنشطة هذه وأسندت وغيرها والموانئ

 قبيـل  من يعد ما أن الباحث ويعتقد ،المجتمع قطاعات بين التوازن لتحقيق واالجتماعية االقتصادية
 كلك للمجتمع لفائدتها رمزي نظرا بمقابل أو نامجا تقديمها ينبغي التي الخدمات هي العامة الخدمات
 الخدمات الجماعية وكذلك وغيرها، االجتماعي والضمان والتعليم الصحة مثل ،فقط لمتلقيها وليس
 القوميـة  المشروعات من وغيرها الطرق ورصف واألمن والعدل الدفاع مثل للتجزئة القابلة غير

 لهـذه  الحكومـة  أداء يكون أن بشرط الخاص القطاع اعنه يحجم والتي االقتصادية الحافزة للتنمية
 . تكلفتها وتدنى منها العائد تعظم البدائل التي بأفضل الخدمات

 النظـام  عناصـر  صياغة إلى يؤدى أهدافها وكذلك العامة الخدمات نطاق تحديد أن والشك   
 والجمهـور  الرقابـة  ألجهـزة  كـافي  إفصاح يوفر امم والرقابة التخطيط بشكل يخدم المحاسبي
 . )المرجع السابق( الحكومية بالوحدات األداء مقترحات لتطوير توفير شانه من والذي والصحافة

  : السلطة مركزية تخفيف -ب
ـ  تتـولى  وكانـت  الحكومية األجهزة في السلطة مركزية السابقة العقود في شاعت ة  الحكوم
 محلية حكومات وجود رغم، ةورقاب وتوجيه تخطيط من األخرى اإلدارية المستويات جميع شئون

 معظم في دورها اقتصر وإنما نشاطها لممارسة كافية سلطات تفوض لم إال أنها الدول من كثير في
 أمـور  مـن  يستجد ما كل في الرجوع عليها وكان الحكومة المركزية تعليمات تنفيذ على األحوال
 منح  دون الحكومية الوحدات في كل المعلومات المحاسبية نظم تنميط الوضع هذا عن ونتج، إليها
 . النظم هذه تطوير سلطة الوحدات هذه من أي

 مـن  ما لديها عن التخلي ليس الحكومية بالوحدات المحاسبية المعلومات نظم إصالح ويحتاج

 أخـرى  وتفاصيل عناصر وإضافة كاف غير موجود ما هو اعتبار وإنما للنظام عناصر وتفاصيل

 حكوميـة  وحدة كل بين الهدف الختالف ونظرا ،واالتصال والرقابة كفاءة التخطيط رفع شأنها من

 أن ينبغـي  ثـم  ومن منها، في كل سيختلف واألنشطة ووحدات األداء البرامج تصميم فإن وأخرى

 .)المرجع السابق( وحدة حكومية كل تناسب تفاصيل على المحاسبي النظام يحتوى

  : الحكومية الوحدات في المحاسبي النظام تطوير -جـ
 األسـاس  إتبـاع  على العربية الدول معظم في الحكومية الوحدات في المحاسبي النظام يقوم

 األداء لوحدات الحقيقية التكلفة حساب إلى الحاجة بعدم لالعتقاد نظرا المحاسبي في القياس النقدي

 احتياجاتهـا  رتدب ال الحكومية الوحدات نأ كما ،ةبالتكلف يرتبط ال بمقابل رمزي أو مجانا تقدم ألنها
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 ينفـى  ممـا  الضرائب أهمها من والتي للدولة الموارد السيادية من عليها تحصل وإنما األموال من

 عن الدول معظم تخلت وقد، غير النقدية النفقات عناصر أهم من وهو اإلهالك حساب إلى حاجتها

 القيـاس  فـي  أساس االستحقاق تتبع وأصبحت الحكومية الوحدات نفقات تسجيل في األسلوب هذا

 إمكانية لمتابعة يعطى مما الوحدات هذه والتزامات أصول تظهر ميزانية إعداد عن فضال المحاسبي

    .)المرجع السابق( وتنميته عليها المحافظة وجهود  وإستهالكاتها الوحدة أصول تطور
  :الموازنة نظام إصالح -د

 به المعمول الموازنة نظام حبإصال المحاسبية المعلومات نظام في الجوهري اإلصالح يرتبط

 أرقـام  ضـوء  في الجديدة الموازنة نفقات تقدير على الحالي النظام ويقوم ،الوحدات الحكومية في

 المعـروف  الموازنة ألسلوب وفقا والجديدة الحتمية التعديالت إليها مضافا الموازنة الحالية نفقات

 نقـص  إلى سيؤدى وفر أي ألن اإلسراف لىإ الموازنة إعداد في النظام هذا البنود ويدعو بموازنة

 الخـدمات  أثر بقياس االهتمام فقدان عن فضال وجودته باألداء ارتباط  القادم دون العام اعتمادات

  . )المرجع السابق( المجتمع على

2 –     :  
ح تطبيق نظام موازنة البـرامج       الدولة من أهم دعائم نجا     في المطبق   المحاسبييعد النظام      

في وظيفـة اإلدارة   حيث تؤدى أنظمة المحاسبة الحكومية وطرقها المختلفة دورا أساسيا         ،واألداء
 . ، وتدعو الحاجة إلى استخدامها بفاعلية لتحقيق األهداف الحكومية الموضوعةالمالية للحكومة

لعامة ومن هنا يجـب أن تـصمم         حلقات اإلدارة ا   فيوتعتبر المحاسبة الحكومية جزءا مكمال      
 وعليها أيضا   ،األنظمة المحاسبية بحيث تخلق روابط متينة بين التخطيط وإعداد الموازنة والتنفيذ          

أن توفر األسس لقياس اإلنجازات بالمقارنة مع األهداف الموضوعة ولمقارنة التكاليف بالفوائـد             
  . تحققت فعالالتي
 المحاسبية المناسبة، والتعليمات واإلجراءات الطرق من مجموعة " :بأنه المحاسبي النظام يعرف
 الحكومة،وتقديم موجودات حماية بهدف المحاسبية والسجالت المستندات من مجموعة تستخدم
 حجازي،( "الحكومي النشاط نتائج تعكس مالية وقوائم تقارير ضمن الدقيقة المالية البيانات
١٩٧ ، ١٩٩٥. (  
والقيود  المهمات من سلسلة" :بأنه المحاسبي النظام اسبينللمح الدولي االتحاد عرف وقد

الدولية  المعايير(" المالية السجالت مسك بواسطة معامالتها تعالج والتي ما، لمنشأة المحاسبية
  .)١١٨ ، ١٩٩٨ للمراجعة،
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  :خصائص النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية -٢/١
ال نمطيـا ويحكـم اسـتيفاءها دورات        تأخذ المستندات في جميع الوحدات الحكومية شك        - أ 

فهي فضال عن كونها دليال موضوعيا على العمليـات         ، مستنديه وعادة ما تحقق هدفين    
 .هاءافنها تحقق رقابة على هذه العمليات من خالل مراحل استيمالمالية ف

تستخدم الوحدات الحكومية مجموعة موحدة من الدفاتر والسجالت كما يحكمها مجموعة            - ب 
واهم ما تتميز به الدفاتر والـسجالت فـي الوحـدات           ، الدورات المحاسبية موحدة من   

الحكومية دورها في إحكام الرقابة على العمليات المالية فضال عن دورها فـي تـوفير               
 .بيانات كافية عن هذه العمليات

تعد التقارير المالية في الوحدات الحكومية في نماذج موحدة ووفقا لقواعد ثابتة تحددها               - ج 
ائح والقوانين المالية وتهدف هذه التقارير إلى إظهار موقف اإلنفـاق الفعلـي مـن               اللو

ونظرا لكون هذه التقارير موحدة فإنهـا       ، االعتمادات الواردة بموازنة الوحدة الحكومية    
تساعد على إظهار الموقف المالي على مستوى الوحدة الحكومية وكذلك على مـستوى             

 .الجهاز الحكومي

الوحدات الحكومية في ضوء موازنة معدة قبل بدايـة الـسنة الماليـة           يجري العمل في      -د 
ونظرا الن النظـام المحاسـبي      ، تتضمن تقديرات اإليرادات والنفقات عن السنة المقبلة      

 الحكومي يهدف بصفة أساسية إلى إظهار مدى التـزام الوحـدة الحكوميـة بمـا ورد               
      التبويـب الـواردين بالموازنـة     بموازناتها لذلك يرتبط النظام المحاسبي بالمـسميات و       

  .)١٩، ٢٠٠٨، عبداهللا عبدالسالم(

 :الحكومي المحاسبي النظام أهداف -٢/٢
  .المختلفة الحكومة أنظمة علي المترتبة المالية العمليات جميع عن الالزمة البيانات تقديم  -  أ
   اإلدارية الرقابة وتطبيق بمهامها، القيام من والخارجية الداخلية الرقابة أجهزة تمكين  -  ب

   .الموجودات على للحفاظ العامة األموال على         الفعالة 
  البيانات  تقديم خالل من وذلك المناسبة، القرارات اتخاذ في يساهم بما الحكومة أداء تقييم   -ج

  .الحكومة أنشطة على المترتبة والمالية االقتصادية النتائج لتوضيح الالزمة       
   خالل من القومية الحسابات وإعداد واالجتماعية االقتصادية التنمية ططخ في المساهمة   - د

  .االقتصادي للتحليل الالزمة توفير البيانات       
   حال  االنحرافات ومعالجة للدولة العامة الموازنة تنفيذ لمتابعة التنفيذية السلطة أداة يعتبر  -ـه

  .وقوعها
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  ومؤسساتها  الحكومة بها قامت التي االقتصادية األحداث لكافة متكامال تاريخًيا سجال يوفر -  و
  .الضرورة عند إليه الرجوع يمكن بحيث المختلفة      
   الخارجية الرقابة وأجهزة التنفيذي الجهاز بين والرسمية الرئيسية االتصال شبكة يمثل -  ز

  .التشريعية السلطة وعلى رأسها      
  . كافة الحكومية المؤسسات به تلتزم الذي تللمعلوما الموحد النظام يمثل -  ط

 :الحديثة التقنية ظل في  الحكوميةالمحاسبية ظمنال -٢/٣
 أثرت المعلومات وتقنية االتصاالت مجال في اليوم العالم يشهدها التي التكنولوجية الثورة إن

 وضع إلى اسبةالمح من معاهد بكثير دفع مما أهميته وازدياد تطور إلى فأدت الرقابي، العمل على

 الرقابة، أساليب في المتالحق يفوق التطور التي اإللكترونية المعلومات نظم لمراجعة إرشادي إطار

 فـي  التطـور  لمواجهـة  الرقابة أساليب لتطوير المهنية الساعية المنظمات جهود من لرغمبا هذا

  .المعلومات تكنولوجيا
باسـتخدام   التجاريـة  األعمـال  ألداء حديثًا منهًجا تعتبر التي اإللكترونية التجارة كانت ولما
 إجراء وتنفيذ في متبادلة ورقية وثائق وجود بعدم تتميز المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، شبكات

 أنها إلى إضافة الورق، استخدام ودون إلكترونًيا الوثائق كافة إرسال خالل من يتم حيث المعامالت

 تحويـل  يتم بمقتـضاه  نظام وهو ،"اإللكترونية لحكومةا" يدعى جديد مفهوم لظهور الباب فتحت

 لألخذ االتجاه ما يتزايد وهو إلكترونية، صورة إلى والمواطنين المؤسسات مع الحكومية المعامالت

 علـى  قـادرة  مدربـة  بشرية عناصر ووجود ،آلي محاسبي نظام وجود وهذا يتطلب مستقبال به

  .)١٧ص ،٢٠٠٠،يسمبرد المالية، الرقابة مجلة (استعمال الحاسوب
  :الحديثة التقنية ظل في المالي العمل في الحاسوب استخدام أهداف •
 .العينات اختيار ودقة سرعة طريق عن الميداني العمل مدة خفض  - أ 

  .المالي التحليل عمليات تسهيل - ب 
 ويزيد أهداف المحاسبة تحقيق على يساعد مما المالية، العمليات أهم على المحاسبة في التركيز  - ج 

  . المحاسبي العمل فاءةك من
وإبـداعات   الماليـة،  المعاملة نوع حسب وتنوعها إصدارها، يمكن التي المالية التقارير تعدد  -د 

  .بالحاسوب الرقابي النظام في الموجودة البيانات قاعدة من باالستفادة وذلك المالي، المحاسب
  :في تتمثل عناصر بعدة االعتبارات هذه وتتأثر اإلدارة اعتبارات  - ه 

 واتجاهاتهم، وميولهم للمشكلة، تقييمهم حيث من وذلك المؤسسة في القرار أصحاب فموق •

 .جماعة أو فرًدا القرار صاحب يكون وقد
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 ودرجة والئهم القرار، تنفيذ مسؤولية لتحمل استعدادهم مدى حيث من المرؤوسين موقف •

  .ألهدافها وفهمهم للمؤسسة،
إحـساس   ومـدى  وسياسـتها،  المؤسسة نشاط طبيعة حيث من للمؤسسة اإلداري الموقف •

واالجتماعية  واالقتصادية والسياسية البيئية والظروف والطمأنينة باالستقرار فيها العاملين
  .)١، ١٩٩٩، مجلة الرقابة المالية( المؤسسة نشاط على تؤثر التي

  :دور محاسبة التكاليف في تقييم أداء البرامج الحكومية والرقابة عليها -٢/٤
المعلومات أهمية كبرى في تحليل األهداف والتأكد من مدى واقعيتها عنـد وقبـل              إن لنظم     

اتخاذ القرار وخاصة ونحن بصدد االتجاهات الحديثة للموازنة العامة والتي تعتمد على بـرامج              
متعددة تحقق في النهاية هدف واحد ومن ثم يستدعي األمر ضرورة المفاضلة بين هذه البـرامج                

  . المتاحةبسبب ندرة الموارد
 تكلفة البرنامج والعوائد التي     :وتعتمد المفاضلة بين تلك البرامج على أساسين رئيسيين هما          

يتيح المجال لمعرفـة معـدل       والعائد،   سوف تتحقق من تنفيذه، ومن ثم فاستخدام أسلوب التكلفة        
  .لبرامجالتكاليف في ضوء أهداف البرامج المخططة والمحددة، ومن ثم الحكم على كفاية هذه ا

كما أن االستخدام المناسب لمحاسبة التكاليف في تحليل عناصر التكلفة للخدمات واألعمـال     
التي يتوالها الجهاز اإلداري للدولة بما في ذلك التكاليف القياسية والتوسع في تحليـل عناصـر                

 أنهـا عنـصر     يعد من الوسائل األساسية في موازنة األداء كما       ، التكلفة للخدمات العامة المتماثلة   
أساس بيد الرقيب المالي لتقييم األداء من وجهة النظر المالية في إطار المحاسبة التحليلية، كمـا                
أن توافر البيانات عن االتجاهات المختلفة لإلنفاق العام وأثره في االقتصاد القومي مـا هـي إال                 

مـالي للخـدمات    خدمات أساسية تقدمها المحاسبة الكلية فـي إطـار التقيـيم االقتـصادي وال             
  .والمشروعات العامة

 تحديد تكلفـة    فيواستخدام محاسبة التكاليف يساعد اإلدارة في الوحدات التنفيذية الحكومية            
القيام بالنشاط مما يمكن من الحصول على أحسن النتائج في ضوء االعتمادات المالية المحـددة               

 الخدمة أو اإلنتاج واالستفادة منها في       كما أنها تساعد في التوصل إلى إيجاد تكلفة معيارية لوحدة         
 كما أن استخدامها يسهل إجراء المقارنـات الالزمـة          ،تقويم النتائج الفعلية وتشجيع أوجه الكفاية     

لقياس تكاليف األداء للوحدات المتماثلة التنظيمية وكذلك للوحدة الواحدة في فترات زمنية مختلفة             
لة على التنفيذ السليم للمشروعات والبرامج الذي يهدف        وهذا كله يؤدي إلى مساعدة اإلدارة والدو      

 تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وكذلك تقديم الخدمات الحكومية بالمستوى المطلـوب            إلى
  .)٢٥٤، ٢٠٠٦، كامل محمود محمد صالح (وبأقل تكلفة ممكنة
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 عليها من خـالل     ويظهر دور محاسبة التكاليف في تقييم أداء البرامج الحكومية والرقابة          •
  :اآلتي

وجود نظام لرصد التكاليف وتسجيلها سيؤدي إلى تصنيف تكاليف كل برنامج على أسـاس                - أ 
وظيفي وعلى أساس المردود لكل وحدة إنتاج حيث أنه يتم حسب الغرض من التكلفة ويعتمد               
على تجميع التكاليف لجميع الوحدات التي تمـارس نـشاطاً متجانـساً كـالتعليم والـصحة          

راعة من مجموعة واحدة، وهذا يتيح الدقة والكفاءة عند إعداد تقـارير األداء للبـرامج               والز
  .الحكومية المنفذة والرقابة عليها

التوسع في تحليل عناصر ألنشطة وحدات إدارية متماثلة النشاط بعد تحديد األوجه الرئيسية              - ب 
ة في الوحـدات المتماثلـة      لنشاطها ثم اعتماد المقارنة في تكاليف أداء الخدمات لهذه األنشط         

يساعد في تحديد تقييم نسبي يقود التوصل إلى معايير ثابتة أو شبه ثابتة في تقييم أداء هـذه                  
 مراكـز   – المستـشفيات    – المـدارس    –الوحدات ومن األمثلة على ذلك الوحدات البلديـة         

  .الرعاية االجتماعية
ـ          - ج  ة لوحـدة الخدمـة أو اإلنتـاج،        استخدام محاسبة التكاليف سيؤدي إلى إيجاد تكلفة معياري

وبتطبيق التكاليف المعيارية في تحليل عناصر التكلفة للخدمات واألعمـال التـي يتوالهـا              
الجهاز اإلداري للدولة سيؤدي إلى تقييم النتائج الفعلية ومعرفة أوجه القصور وأسبابه ممـا              

  .يساعد على تقييم األداء
ارنات الالزمة لقياس تكاليف األداء للوحـدات       استخدام محاسبة التكاليف سيسهل إجراء المق       -د 

المتماثلة وكذلك للوحدة الواحدة في فترات زمنية مما يساهم مساهمة فعاله في تقييم أداء تلك               
  .الوحدات

استخدام محاسبة التكاليف سيؤدي إلى سهولة توفير وسائل السيطرة والرقابة علـى ملكيـة                - ه 
اصة أن ارتفاع مستوى االستثمار الحكومي فـي         وخ ،األصول الثابتة واقتصاديات استعمالها   

 أهمية النظـر إلـى محاسـبة        ريع ذات الطابع االقتصادي أدى إلى     الدول النامية وفي المشا   
ـ        األصول الثابتة للتأكد من وجودها واستخدامها بكف        ه،اءة في الغرض الذي اقتنيت مـن أجل

 واإلهالك على نطاق الوحـدة      فاالهتمام بمحاسبة التكاليف وربطها بمحاسبة األصول الثابتة      
المحاسبية باعتبار أن تكاليف اإلهالك السنوية تعتبر جزء من نفقات الوحدة التي تدخل فـي               
تحديد عناصر التكلفة سيؤدي إلى الدقة في تقييم األداء ورفع الكفـاءة اإلنتاجيـة للبـرامج                

  .لعامةالحكومية بما توفر من مساعدة لإلدارة وتأمين الرقابة على األموال ا
نظام محاسبة المسئولية ضمن نظام محاسبة التكاليف الشامل يؤدي إلى فاعلية تقييم البرامج               - و 

الحكومية والرقابة عليها فهو نظام لرقابة أنشطة المشروع من حيث األهـداف والتكـاليف              
واإليرادات وهو يهتم أصالً بنشأة التكاليف وتحديد الشخص المسئول عن حدوثها مما يؤدي             

ل فقط عن التكاليف التي له عليها رقابة ومن ثم ثبوت التكاليف عنـد كـل                لفرد يسأ ن ا إلى أ 
  .)٢٥٥،المرجع السابق( مستوى إلى تكاليف خاضعة للرقابة وأخرى غير خاضعة للرقابة
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  :الحكومي المحاسبي النظام في وأهدافه األداء تقويم -٢/٥
 الحكومي للحكم الموظف أداء قياس ييربمعا األخذ إلى الحديثة الموازنة إعداد أساليب تسعى

 األساليب األداء، وهذه تقويم أو األداء برقابة يعرف ما خالل من األداء هذا وفاعلية كفاءة مدى على

  .المعايير بهذه يأخذ متطور محاسبي نظام وجود ظل في إال تطبيقها يتأتى لن
الماليـة   للرقابة العليا لألجهزة العربية للمجموعة التابعة والمصطلحات األدلة لجنة عرفت فقد
أديـرت   قـد  مواردهـا  كانـت  إذا مما للتحقق ما هيئة أنشطة تقويم " بأنها األداء رقابة والمحاسبة
 قد تمت المساءلة متطلبات أن ومن والفاعلية، والكفاءة التوفير جوانب فيها روعيت التي بالصورة

  . )٣٤،١٩٩٦،المالية الرقابة مجلة(معقولة  بصورة لها االستجابة

األهـداف   مـن  مجموعـة  تحقيق خالل من األداء وتطوير تحسين إلى األداء تقويم ويهدف •
  :في تتمثل الفرعية

 حققتهـا اإلدارة  التي النتائج عن الموضوعية بالمعلومات المؤسسات في العليا السلطة تزويد  - أ 

 .التوجيه وتطوير اإلشراف متابعة من السلطة هذه لتمكين التنفيذية

 بيانات موضوعية من يحتاجونه بما بالتخطيط القائمين تزويد خالل من التخطيط عملية ترشيد - ب 

 .التخطيط وظيفة مستوى وتحسين وتطوير تنمية في تساهم

 رصـد النـشاط   مـن  تمكنها التي بالبيانات اإلدارة تزويد خالل من اإلدارية القرارات ترشيد  - ج 

 المختلفة، وسـبل  النشاط هذا لجوانب ألداءا تقويم بنتائج وتزويدها ة، بخطو خطوة تهاومتابع

 مستوى الكفـاءة،  تدني ومعالجة والمادية، اإلنسانية الموارد استخدام حسن وضمان تطويره،

 .الموارد في واإلسراف الهدر وأسباب

 .نتائج تطبيقها ورصد واإلجراءات، النظم هذه دراسة خالل من الداخلية الرقابة نظم ترشيد  -د 

 .ونتائجه النشاط  بإدارة المتعلقة المعلومات نظم وتطوير وتحسين الداخلي األداء تقويم تشجيع  - ه 

 تحقيق األهداف في مساهمته مدى وبيان للنشاط، واالجتماعية االقتصادية األهمية على التعرف  - و 

 .االجتماعي والتطور االقتصادي، النمو وتحقيق التنموية،

 بعـض مـؤتمرات   أكدت وقد لألداء، الموضوعي التقويم علي المترتب المساءلة أمبد إرساء  - ز 

 ومؤسـسات الـسلطة   العـام،  القطاع في المساءلة وضرورة أهمية على العليا المالية الرقابة

 غسان( وتطوير أدائها بمستواها للنهوض وتطبيقها األهداف بهذه األخذ إلي بحاجة الفلسطينية
  .)٤٥، ١٩٩٨ قلعاوي،
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  :فلسطين في الحكومي المحاسبي النظام مبررات تطوير -٢/٦
 المرحلة مـن  هذه تتطلبه وما الفلسطينية، األراضي تعيشها التي الجديدة الظروف ظل في        

 الخارجية، والحاجة االستثمارات أمام الباب وفتح وسياسيا، اقتصاديا العالم على االنفتاح من مزيد

 االسـتقالل االقتـصادي،   قيقتح إلى والسعي الفلسطينية، المدن في التحتية البنية إعمار إعادة إلى

 تـوفير  مـن  كل ذلـك  يتطلبه وما العمل، عن والعاطلين الخريجين من ألفواج عمل فرص وخلق

 مـع  ليتمشى الفلسطيني الحكومي المحاسبي النظام بتطوير االهتمام من البد كان ،للتمويل مصادر

 العـالم  يشهدها التي اديةاالقتص التطورات وليواكب والمراجعة، المحاسبة في مهنة الكبير التطور

  .)١٠٦٧، ٢٠٠٦، أكرم حماد( االقتصادي واالنفتاح عصر العولمة في اليوم
 :الحكومية المصروفات حجم كبر  - أ 

 محدودية من بالرغم فيها المطردة والزيادة المصروفات الحكومية حجم كبر من السلطة تعاني       

 زيـادة  إلى يحتاج األمر فإن الحكومي نفاقاإل حجم في السنوي التزايد هذا ظل وشحها في الموارد

 حجـم  تخفـيض  أو المصروفات، هذه من القصوى االستفادة لتحقيق الوحدات هذه كفاءة وفاعلية

يتطلـب   ذلك وتحقيق المقدمة، الحكومية الخدمات مستوى نفس على المحافظة مع اإلنفاق الحكومي
وزارة ( بهـا  والعـاملين  المختلفة لحكوميةا الوحدات أداء تقييم على قادر جيد محاسبي نظام وجود
  .)٢٠٠٤، الحساب الختامي،المالية

  :السكان عدد في المستمرة الزيادة - ب 
 الغربيـة  الـضفة  بـين  التنقل غزة، وصعوبة قطاع في المتمثلة األرض رقعة ضيق أن        إذ

 لمـصروفات ا زيـادة  يعني محدودية الموارد، ظل في السكان عدد في المستمرة والزيادة وغزة،

 على الطلب في االزدياد رئيسي هذه بشكل النمو نسبة وتعكس السكانية، الزيادة لمواجهة الحكومية

 في خاصة ،)٢٠٠٥، خطاب وزير المالية ،لماليةوزارة ا(السكاني النمو عن الناجم العامة الخدمات

 نظـام  إلنشاء تسنوا منذ السلطة المهجر، وتسعى من الفلسطينيين من آالف بعودة التوقعات ظل

 الحكوميـة  الوحـدات  وفاعليـة  كفاءة زيادة يتطلب أيًضا اإلسكان وذلك مجال في متكامل تمويل

 بهـا  والعاملين الوحدات هذه أداء تقييم على قادر جيد محاسبي وجود نظام خالل من بها والعاملين
  .)٨، ١٩٩٧، البرنامج االستثماري الفلسطيني(
  :القطاعات بعض في الخصخصة نحو التوجه زيادة  - ج 

 القطاعـات،  هـذه  في األداء مستوى لرفع والطاقة والمياه، واالتصاالت الكهرباء قطاع مثل     

 التوجه إلى الحاجة يعكس مما القطاع، هذا كفاءة عدم ظل في القطاع الحكومي عن العبء وتخفيف
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 وفاعلية، كفاءة من الخاص القطاع أثبته ما ظل في القطاعات االقتصادية كثير من خصخصة نحو

  .االقتصادية التنمية تحقيق في كبير دور لها يكون أن يمكن التي االستثمارية في المجاالت وخاصة
المـساعدات   علـى  الحكوميـة  مـصروفاتها  فـي  كبير حد إلى الفلسطينية السلطة اعتماد  -د 

   :الخارجية
 نتيجـة الزيـادة   لفة،المخت األنشطة على الصرف بزيادة السلطة فيه تطالب الذي الوقت في      

 االحتياجات عن تلبية السلطة موازنة عجز أخرى ناحية ومن ناحية، من الموظفين أعداد في الكبيرة

 نظـام  وجـود  ضـرورة  يعني مما  سياسية باعتبارات المساعدات هذه ارتباط ظل في المتزايدة

 المعلومـات  فيروتو صورة في أفضل المتاحة الموارد استغالل توجيه على قادر حكومي محاسبي

  .المستقبل في األداء لتحسين القرارات المناسبة واتخاذ الحكومية، الوحدات أداء لتقييم الالزمة
  :الحكومية الخدمات مستوى انخفاض  - ه 

 الخدمات مستوى تدنى من خاصة النامية والعربية الدول من كثير في الحكومي القطاع       يعاني

 ومنهـا  الحكومية القطاعات من العديد في ذلك بوضوح يظهر الفلسطينية السلطة وفي الحكومية،

 يتـأتى  الفلسطينية ولن السلطة في خدمات قطاعي يشكالن اكبر اللذان الصحة وقطاع التعليم قطاع

 مستوى قياس االعتبار في يأخذ محاسبي نظام وضع من خالل إال الحكومية الخدمات مستوى رفع

  .األداء هذا تقييم ثم ومن الوحدات الحكومية، في العاملين أداء
   :الحكومي القطاع في العاملين عدد ضخامة  - و 

 ويتزايد ومدنيين عسكريين بين موزعين ألف موظف 127 من أكثر الفلسطينية بالسلطة      يعمل

 ناحيـة،  من الناس من كبيرة ألعداد دخل أخرى مصادر وجود لعدم سنويا الموظفين من العدد هذا

 والتقنيـة  العلميـة  والمعاهـد  الجامعات من أعداد الخريجين في المطرد يدالتزا أخرى ناحية ومن

    .)٨٧، ٢٠٠٤، قانون الموازنة العامة، المجلس التشريعي الفلسطيني( المختلفة
 :الحقيقية التنمية إلى الفلسطينية األراضي حاجة  - ز 

 المستدامة والتنمية ،التحتية البنية إعمار إعادة تحت مسميات األموال من كثير هدر ظل في        

 غـزة  قطاع من اإلسرائيلي االنسحاب بعد خاصة األراضي الفلسطينية فإن الفلسطينية، لألراضي

 واقـع  فـإن  لألموال المبرر غير الهدر ولتفادي وتنميتها، إلعادة أعمارها طائلة أموال إلى بحاجة

 قيـاس  وإمكانيـة  مسئولية،ال محاسبة مبدأ تطبيق يتيح حكومية نظام محاسبة تطبيق يقتضي الحال

 أن إذ المستويات، كل وعلى القطاعات جميع في كافية شفافية وجود حكومي ويتيح نشاط كل تكلفة

عن  والدقيقة الصحيحة المعلومات غياب بسبب االقتصادي النمو على سلبي له تأثير الشفافية غياب
  .)٢١، ٢٠٠٤، لويس حبيقة(المستثمرين 
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األداء  تقيـيم  من تمكن كاملة مالية تقارير تقديم عن الحالي وميالحك المحاسبي النظام عجز  - ح 
   :المختلفة الحكومية للوحدات النشاط تكلفة وقياس
 فـردي،  بشكل أنشئت قد السلطة مؤسسات في أنظمة المحاسبة أن إلى الدولي البنك أشار فقد

 في المؤسسات هذه تختلف كما أخرى، إلى مؤسسة من المعلومات تختلف تكنولوجيا حلول فإن ولذا
 يجـب  كمـا  جيدة، محاسبة أنظمة وضع المؤسسات هذه على فإن ودقتها لذا تقاريرها تقديم سرعة
 نظام مراجعة لها وضرورة تمتثل وأن المعيارية المحاسبة إجراءات أن ترسخ المالية وزارة على

 الحكوميـة  رالـدوائ  وبـرامج  نشاطات حول معلومات توفير من ليتمكن الحسابات القائم تصنيف
 مؤسـسات  كافة على تعميمه بهدف مركزي محاسبة نظام وضعت المالية بأن وزارة علما المختلفة
  .)٢٩، ٢٠٠٤، البنك الدولي( ذلك تحقيق يتم أنه لم إال السلطة
  

3-         :  
 العديد من أوجه    النقدي القائم على القياس     الحاليني   الفلسطي الحكومي المحاسبي    يعانى النظام   

تبـاع  إ تلحق بمختلف عناصره، فعلى الرغم من أن المعلومات المتـوفرة نتيجـة              التيالقصور  
 فـي حيث أن الدفع يتم      ، للوحدة الحكومية  النقدي معرفة ومتابعة المركز     في تفيد   النقدياألساس  

قبول النتائج المحسوبة وفقاً لهذا األسـاس، واالعتـداد          إال أنه يتعذر     ،حدود االعتمادات المقررة  
بها، كمؤشرات للحكم على كفاءة األداء بصورة شمولية، ألن هذه النتائج ال تعكس سوى جانـب                

 ال ُيعتبـر    النقـدي واحد يوضح مستوى عمليات الصرف خالل السنة، وعلى هذا فإن األسـاس             
انه فقط العمليات النقدية، ويتجاهـل المـستحقات         حسب فيأساساً مكتمالً للمحاسبة، حيث أنه يأخذ       

 للوحدة أو عليها، كما أن هذا األسـاس ال يـوفر بحكـم طبيعتـه واتجاهاتـه                  التيوااللتزامات  
المعلومات المحاسبية الالزمة للتعرف على حقيقة البرامج واألنشطة الحكومية المتعلقـة بفتـرة             

، اةدالمـؤ عين أو نشاط معين، أو لوحدة الخدمـة         معينة، أو الحتساب التكلفة الحقيقية لبرنامج م      
 اسـتغالل المـوارد المتاحـة       فـي  الحكومي ال يمكن معه قياس وتقييم كفاءة األداء         الذياألمر  

 لم يعـد صـالحاً للوفـاء        النقديللوحدات الحكومية، والرقابة على التكاليف، ولهذا فإن األساس         
  . الفلسطينيةحدات الحكومية الوفي موازنة البرامج واألداء  تطبيقبمتطلبات
الوحـدات   وفاعليـة  كفاءة تحسين على العمل تتطلب حقيقية دوافع هناك أن سبق مما يتضح    و

 من الكفاءة، عال قدر على محاسبي نظام تطبيق يتطلب ذلك وأن الفلسطينية، السلطة في الحكومية

  .بها والعاملين الحكومية، الوحدات أداء تقييم على والقدرة
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  :يشير تعبير أسس القياس المحاسبي إلىو، القياس المحاسبيأسس  •
مجموعة القواعد والمبادئ المحاسبية التي تحدد توقيـت االعتـراف بالعمليـات الماليـة              "

، لذا فهي تتعلق بتوقيت قيـاس و        "المختلفة، وتسجيلها بالدفاتر بغرض عرضها في القوائم المالية       
طريقة القياس المستخدمة أو طبيعة العمليات التي يـتم          المالية بغض النظر عن      اتتسجيل العملي 

   (International Federation of Accountants , 1991 , P2)                     .قياسها

  :ويمكن تصنيف أسس القياس المحاسبي إلى   •
  .األساس النقدي  - أ 

  .ستحقاقأساس اال - ب 
  .ستحقاق المعدلأساس اال  - ج 

  : Cash Basis Accountingنقدي  المحاسبة على األساس ال-٣/١
ستالم ابالعمليات المالية عندما يترتب عليها دفع أو طبقاً لألساس النقدي يتم االعتراف    

نقدية، حيث تعترف المحاسبة على األساس النقدي بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة سواء التي 
  . قة تخص الفترة المالية الحالية أو الفترات السابقة أوالالح

إذ تعتبر التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للوحدة هي األحداث الهامة التي يستند عليها    
  .القياس المحاسبي، ألنها األحداث التي يبنى عليها المستثمرون والمقرضون قراراتهم

         N. Monsen & S. Nasi , 1999 ,  PP 7 – 8)  (  
 فترة مالية تسجل بالدفاتر وتعرض بالقوائم المالية على لذا فإن كل اإليرادات المقبوضة في  
 الحقة فترات سابقة أو فتراتحتى لو كان بعضها ناتج من مستحقات فترة تخص هذه الأنها 

 ولو كان بعضها يتعلق فترة مالية تخص تلك الفترةوكذلك اعتبار كل المصروفات المدفوعة في 
  .. سابقة أو الحقةفتراتب
 متحصالت :هي النقدي فإن القوائم المالية تحتوى فقط على ثالثة عناصر  لألساسوطبقاً   

  . نقدية، مدفوعات نقدية، رصيد النقدية
لذا تمثل المتحصالت والمدفوعات النقدية التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناتجة من بيع               

الية، الحـصول علـى     والمعـدات الرأسـم    السلع وتقديم الخدمات، بيع أو شراء األصول الثابتة       
القروض أو سدادها، وغيرها من العمليات ذات التأثير على النقدية ، ويمثل رصيد النقدية الفرق               

  .بين التدفقات الداخلة والخارجة
(International Federation of Accountants , 1993 , P 4) 
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لتزامـات  اصول أو    ألنه ال توجد أ    ،وفى ظل هذا األساس ال يمكن إعداد قائمة مركز مالي            
يوجد   وبالتالي ال  ،مسجلة بالدفاتر، حيث تسجل المبيعات فقط عند حدوث واقعة التحصيل النقدي          

 وبالتالي ال يوجـد دائنـين، وال يـتم          ،مدينين، وتسجل المشتريات فقط عند حدوث واقعة الدفع         
قداً كمـصروف    أو تقييم للمخزون، إذ تسجل المشتريات فقط عند دفعها ن          ات جرديه إجراء تسوي 

كذلك ال توجد أرصدة دفتريـة      ،  وبالتالي ال يوجد رصيد دفتري للمخزون      ،يخص الفترة الحالية  
  (R. Jones & M. Pendlebury, 1984, PP 161 – 162)  .لألصول الثابتة لنفس األسباب

  :يا المحاسبة على األساس النقديامز -٣/١/١
فاق واستخدام الموارد المالية المتاحة  تحديد ما إذا كان اإلنفيتوفر معلومات تساعد   - أ 

 تم الموافقة عليها من السلطة والتي الموازنة العامة، فيمتفقاً مع االعتمادات المدرجة 
 .التشريعية

على محاسبة ال، وسهولة فهمها بالمقارنة مع المحاسبيالبساطة، وانخفاض تكلفة النظام  - ب 
 . العديد من الدولشرعيوم مفضلة لدى برلمانات فهي لذلك ،ستحقاقأساس اال

ال تتطلب توافر درجة عالية من الكفاءة والمهارة لدى المحاسبين القائمين على النظام   - ج 
 .األخرى المحاسبي مقارنة بأسس القياس النقدي المعتمد على األساس المحاسبي

 الـشعب   وممثلـي  احتياج البرلمانـات     نتيجة شهرتها لدى الحكومات المختلفة      كتسبتا  -د 
اسـتخدام تلـك     عملية تحصيل اإليرادات الضريبية، وطريقة توزيع و       لمراقبةالمنتخبين  

 . اإليرادات بواسطة الوحدات الحكومية سنوياً
International Federation of Accountants , 2000 , PP 23 – 24)    (  

تساعد في عملية المقارنة بين الموازنات والحسابات فيما بين الـدول المختلفـة نظـراً                 - ه 
 .ستخدام الشائع لهالال

 للعمليات المالية، وتـسهل مـن       النقديتوفر معلومات هامة ومفيدة تسمح بتحليل األثر          - و 
  )(H. A. G. Ouda , 2003 , PP 6 – 7     . للوحدةالنقديتحديد ومراجعة الموقف 

 تعتمد علـى الحكـم      التيستحقاق  تتميز بالموضوعية وعدم التحيز مقارنة بمحاسبة اال        - ز 
 العدالة أحياناً عند إجراء بعض التسويات الجردية إلعداد قائمة المركز            وعدم الشخصي
  )(R. Jones & M.  Pendlebury , 1984, P 162           . وقائمة الدخلالمالي

 القـائم علـى األسـاس       المحاسبيوعلى الرغم من تعدد المميزات السابق عرضها للنظام            
 توفير المعلومات الالزمـة     فيلحكم على مدى مساهمته      ل – بمفردها   –، إال أنها ال تصلح      النقدي

توفير مدى  والضرورية إلدارة األنشطة والبرامج الحكومية بصورة أكثر فعالية و كفاءة، وكذلك            
 تقييم أداؤها، إال بعـد التعـرف        في تساعد األطراف المحيطة بالوحدة الحكومية       التيالمعلومات  

 . الوحدات الحكوميةفي النقدياألساس تباع على العيوب والمساوئ المصاحبة ال
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  :عيوب محاسبة األساس النقدي -٣/١/٢
  .لتزاماتال اإلفصاح عن افيمحاسبة األساس النقدي ال تساعد   - أ 

D. R. Hillier , 1996, PP 13 – 14)(  
  .محاسبة األساس النقدي ال توفر معلومات عن اإليرادات المحققة خالل فترة معينة - ب 

(H. A. G. Ouda , 2003, P 8) 
  .معلومات عن التكاليف الكلية للخدمات المقدمةمحاسبة األساس النقدي ال توفر   - ج 
  .محاسبة األساس النقدي ال تفصح عن القيمة الكلية للمخزون  -د 
   . األصولإجماليمحاسبة األساس النقدي ال  توفر معلومات عن   - ه 

E. Lembre & J. Christiaens , 1999 , P 2)(  
مع المقدرة عتمادات  إلى زيادة احتمال عدم تناسق قيم االقديالنتؤدى محاسبة األساس   - و 

  )(H. A. G. Ouda , 2003, P 9                              .المدفوعات النقدية الفعلية
  .الحكوميمحاسبة األساس النقدي ال توفر معلومات لقياس األداء   - ز 

 (R. Jones & M. Pendlebury , 1984 , PP 164 – 165)  
  .  ألغراض الرقابةالنقديئمة محاسبة األساس عدم مال  - ح 

H. A. G. Ouda , 2003, PP 11 – 12)(  
  . قتصادية التشغيلا إلى النقدي القائم على األساس يفتقار النظام المحاسبا  -ط 
  . إجراء المقارنات بين الفترات المالية المختلفةفي ال تساعد النقديالمحاسبة على األساس  - ي 

 (V. Montesinos & M. V. Bargues , 1996 , P 22) 
  . التالعب بالنتائجفي النقديساعد المحاسبة على األساس ت  - ك 

R. Jones & M. Pendlebury , 1984 , P 167)(  

  :المحاسبة على أساس االستحقاق المعدل -٣/٢
 بعد تعديل أسـس     النقديعتبر األساس النقدي المعدل نموذج محاسبي قائم على األساس          ُي

 محاسـبي ستحقاق المعدل نموذج    ستحقاق، ويعتبر أساس اال   تقارب أساس اال  قياس بعض بنوده ل   
 ممـا   ،النقـدي ستحقاق بعد تعديل أسس قياس بعض بنوده لتقارب األسـاس           قائم على أساس اال   

 عن أسس القياس السابق عرضها وفقـاً        المحاسبييترتب عليه اختالف شكل وخصائص النظام       
 التصنيف بين كل مـن أسـاس        في موقع متوسط    فييقع   أنه   أي ،كل وطبيعة تلك التعديالت   هيل
  . يتحدد وفقاً لتقارب أو تباعد خصائصه عن خصائص كل منهما،النقديستحقاق واألساس اال
  :  المعدل بالخصائص اآلتيةاالستحقاق النظام المحاسبي القائم على أساس خصائص -٣/٢/١
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 .ماليةفي القوائم ال) طويلة األجل(عدم إظهار األصول الثابتة   - أ 
تهتم القوائم المالية بإظهار مدى توافر التمويل الالزم لسداد االلتزامات المستقبلية، مـن              - ب 

 قتناؤها بغرض سـداد تلـك     ا يتم   التيااللتزامات واألصول المالية    عن   اإلفصاحخالل  
 إنتاج  في يتم اقتناؤها بغرض استخدامها      التياألصول  إظهار   إلى   باإلضافة،  االلتزامات
 . تقدمها الوحدةالتيالخدمات السلع و

)     International Federation of Accountants ,2000 , P 5( 
 تم  التييعالج بند المخزون بإحدى طريقتين، إما يسجل كمصروف يخص الفترة المالية              - ج 

، أو يسجل كأصل عند الحـصول  ) Purchase Methodطريقة الشراء ( فيها شراؤه 
سـتخدامه   استهالكه أو   ا تم فيها    التيخص الفترة المالية    ويعترف به كمصروف ي   ،  عليه

 ). Consumption Methodطريقة االستهالك ( 
 : الفترة المالية عندما يتوافر فيه شرطان، هماالذي يختص عتراف باإليراد يتم اال  -د 

، وذلك عندما يمكن احتساب المبلغ Measurable قابل للقياس اإليرادأن يكون  .١
 .درجة معقولة من الدقةالمتوقع تحصيله ب

 الفترة الحالية، وذلك مصروفاتسداد ل Availableأن يكون اإليراد متاح  .٢
بعدها بفترة يتوقع تحصيله خالل الفترة الحالية، أو فعلياً  تحصيله تمعندما ي
  .قصيرة

وذلـك نتيجـة    (ال يعترف بإهالك األصول الثابتة كمصروف يحمل على الفترة المالية             - ه 
لتزامات طويلة  ، كذلك ال يعترف باال    )هار األصول الثابتة بالقوائم المالية    ظإطبيعية لعدم   

األجل، وإنما تسجل أقساط سداد القروض طويلة األجل والفائدة معاً كمصروف يخـص             
 . تدفع فيهاالتيالفترة المالية 

 تغطى أكثـر مـن      التي،  التأمين والخدمات المشابهة لها    تعالج بنود مصروفات خدمات     - و 
 . فيها الدفع استحقالتيل بالكامل على الفترة  كمصروف يحميةفترة مال

       W. Ruppel , 1998 , PP  54 – 55)( 
 سوف ينتج عنهـا     التي المعدل فغالباً ما يتم تسجيل العمليات        النقدي ظل األساس    فيأما  

 ف أو نتهاء الفترة المالية محل التقريـر كمـصرو       ادفع أو تحصيل نقدية خالل مدة قصيرة بعد         
 يترتب عليها تحصيل أو دفع نقديـة        التيالعمليات  ، باإلضافة إلى تلك     الماليةيخص الفترة   إيراد  

  )(International Federation of Accountants , 2000, P 5                .خالل الفترة
ويالحظ أن التعديالت السابق ذكرها ال يمكن تعميمها على كل النظم المحاسبية، وإنمـا               

 القـوائم الماليـة   مستخدميختلف تطبيقها وفقاً لظروف وطبيعة كل وحدة محاسبية، واحتياجات     ي
  .من المعلومات
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  :Accrual Basis Accountingستحقاق المحاسبة على أساس اال -٣/٣
ستحقاق إلى نظام إلمساك الدفاتر يقوم بقياس وتسجيل كافة         تشير المحاسبة على أساس اال    

تحـصيل أو دفـع     من  نتج عنها   ي حدثت فيها، بغض النظر عما       التيالفترة   فيالعمليات المالية   
نقدية، حيث يقضى هذا األساس بتحميل كل فترة مالية بما استفادت به من مصروفات وما تحقق                

  .فيها من إيرادات

 لتحديـد المـصروفات     جرديـه جراء تسويات   إستحقاق ضرورة   تباع أساس اال  إويستلزم     
تقيـيم  أيـضاً    ال تخصها، كمـا يـستلزم        التيالفترة، وفصلها عن تلك      تخص   التيواإليرادات  

المخزون، وقياس األصول الثابتة واألصول المتداولة أخر الفترة، وتحديد المستنفذ منهـا خـالل      
  .الفترة، بغرض إعداد القوائم المالية الختامية

لتزامات، حقوق  صول، اال األ: في القوائم المالية    في تدرج   التيوعلى ذلك، تتمثل أهم البنود         
  .وليس النقدية فقط تخص الفترة التيالمصروفات والملكية، اإليرادات 

 ولـيس   ، بكل أنواع األصول   االستحقاقهتمام المحاسبة على أساس     الرغم من أن    على ا 
 دفعت قيمتها نقداً فقط، إال أنها تهتم أيضاً بالتدفقات النقدية من خالل قائمة التـدفق                التياألصول  

  . تعد جزء ال يتجزأ من القوائم الماليةالتي نقديال
International Federation of Accountants, 2000 , PP 55 – 57)     (  

  :عيوب المحاسبة على أساس االستحقاق -٣/٣/١
 طويلة بعد انتهاء السنة     إتباع أساس االستحقاق يستلزم أن تظل الحسابات مفتوحة لفترة          - أ 

هاء من إجراء التسويات الخاصة بمصروفات و إيرادات الـسنة،          ، حتى يتم االنت   المالية
 إعداد ونشر القوائم المالية، وبالتالي يقلل مـن فائـدتها          فيمما يؤدى إلى حدوث تأخير      

 .لمستخدميها، ويضعف من الرقابة المالية
يتضمن أساس االستحقاق قياس بعض البنود اعتماداً على تقـديرات تتعلـق بأحـداث               - ب 

 عند حـسابها مثـل المخصـصات، العمـر        الشخصيخرى تخضع للحكم    مستقبلية، وأ 
 فـي االقتصادي لألصل، حساب اإلهالك، تقييم المخزون، وبالتالي يمكـن التالعـب            

ويمكن الرد على   ،) مؤسسة إنرون للطاقة بالواليات المتحدة     فيوذلك كما حدث    (نتائجها  
المحاسـبة علـى      بسبب  الحسابات والقوائم المالية ليس    في تالعب   أيذلك بأن حدوث    

 المعايير المحاسبية، أو نظام الرقابة      فيأساس االستحقاق، ولكن قد يكون بسبب ثغرات        
 مـن أسـس     أي ظـل    فيالداخلية، أو عملية مراجعة الحسابات، وهو ما يمكن حدوثه          

 عند تقدير بعـض البنـود، فـإن         الشخصيالقياس األخرى، أما بالنسبة لمسألة الحكم       
 البعـد عـن     في تساعد   التيبية تعمل على وضع اإلرشادات والقواعد       المعايير المحاس 

  .التحيز وعدم العدالة عند تقديرها
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 القائم على أساس االستحقاق ، واحتياجه المحاسبي تكلفة تطبيق وتشغيل النظام ارتفاع  - ج 
 .إلى كفاءات بشرية مدربة من ذوى المهارة العالية

 .ت الواردة بالقوائم المالية المنشورةصعوبة فهم المستخدمين العاديين للمعلوما  -د 
S. L. Athukorala & B. Reid , 2003 ,  PP 24–26)(  

 تؤخذ على نظام المحاسـبة علـى أسـاس          التيعلى الرغم من العديد من أوجه القصور           
 التـي االستحقاق، إال أنها ال تصلح للحكم على جدوى تطبيقه، إال بعد التعـرف علـى المزايـا       

  . كما سيتضح فيما بعدتطبيقهتعد أكثر أهمية و أكبر وزناً من عيوب و تكلفة  والتييحققها، 
  : في الوحدات الحكوميةمميزات المحاسبة على أساس االستحقاق -٣/٣/٢

ستحقاق أن تقوم الوحدة الحكومية بإمساك دفاتر وسجالت كاملة          يتطلب تطبيق أساس اال     - أ 
منة المحافظة عليهـا وحمايتهـا       مما يساعد على إدارة أفضل لألصول، متض       ،لألصول

ووضع سياسات أكثر مالئمة لعمليات اإلحالل والتجديـد، تحديـد األصـول العاطلـة              
 تتعرض لها األصـول مثـل الـسرقة أو          التيوالتخلص منها، وإدارة أفضل للمخاطر      

 .الهالك
لتزامات الحالية والمستقبلية والطارئة يؤدى إلى إجبـار الحكومـة علـى      عتراف باال اال - ب 

 يؤدى   وكذلك .لتزامات وليس سداد القروض فقط    تخطيط لسداد األنواع المختلفة من اال     ال
لتزامات الحالية على الموارد المستقبلية، ومـدى        توفير معلومات عن مدى تأثير اال      إلى

 تقديم الخدمات الحالية أو التوسع فيها أو تقديم خدمات          فيستمرار  قدرة الحكومة على اال   
 .وبرامج جديدة

 تحديد مدى كفايتهـا     في تخص الفترة المالية يساعد      التي معلومات عن اإليرادات     توفير  - ج 
لتغطية تكلفة أداء الخدمات الحكومية لنفس الفتـرة، ومـدى ثباتهـا لتحديـد الحاجـة                

 .قتراض مستقبالًلال
، )متضمنة إهالك األصـول الثابتـة      (الحكوميلنشاط  لتوفر معلومات عن التكلفة الكلية        -د 

 .اذ القرارات المختلفةتخالالزمة الو
)         (Inernational Federation of Accountants , 2002 , pp 7 – 9  

قتصادية التشغيل، إذ أن جميع الحـسابات       باستحقاق  اليتميز نظام المحاسبة على أساس ا       - ه 
أصبحت مدمجة داخـل     النقدي ظل األساس    في كانت موجودة    التي ،النظامية المنفصلة 

 التـسجيل   فيزدواجية  ال ليصبح نظام واحد متكامل يتجنب مشكالت ا       ،المحاسبيالنظام  
  . تجرى فيما بين تلك النظم المنفصلةالتيوالتسويات 

           N. D. Gupta & N. Gupta , 2002 , P 488) (  
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 األفـضل سبق عرضه يرى الباحث أن أساس االستحقاق المحاسـبي هـو             من خالل ما    
سلوب موازنة  أتطبيق   أهم متطلبات    ألنه أحد ة الفلسطينية وذلك    للتطبيق في الوحدات الحكومي   

وعلى ذلك فإن األخذ بأساس االستحقاق فـي النظـام المحاسـبي الحكـومي               واألداءالبرامج  
  :الفلسطيني يكون له أفضلية كبيرة على األساس النقدي، ألنه سوف يعمل على

ملة لتنفيذ البـرامج واألنـشطة      إيجاد منهج محاسبي متكامل يتسم بالدقة، ويعطى صورة شا          - أ 
  .الحكومية

 .المساعدة في تحديد تكلفة أداء مختلف البرامج واألنشطة الحكومية - ب 
قمية بين التكلفة واالنجازات المقابلة لها، مما يساعد على رقابة          تسهيل إيجاد عالقات كمية ر     - ج 

 .التكلفة وخفضها من جهة، وزيادة حجم اإلنجاز، ورفع مستواه من جهة أخرى
وفير معلومات عن أرصدة األصول الثابتة، مما ُيمكِّن من مراقبة وتتبـع اسـتخدامها فـي                ت  -د 

 .الفترات المختلفة، وحساب إهالكاتها وتوفير المال الالزم الستبدالها
توفير معلومات عن أرصدة المخزون السلعي بما ُيمكن من مراقبة وتتبـع اسـتخدامه فـي                  - ه 

 .الفترات المختلفة
نة البرامج واألداء، وذلك بتوفيره للبيانات التحليلية الكثيرة عن بـرامج           خدمة متطلبات مواز    - و 

 .الوزارات، وتكاليفها التقديرية والفعلية
توفير المعلومات الالزمة إلجراء المقارنات السنوية بين نتائج التنفيذ على مدى عدة سنوات              - ز 

 .مالية، مما يسمح بترشيد قرارات الموازنة والتخطيط القومي
تقارير المالية الحكومية التي تُعد في نهاية كل سنة مالية شاملة، وأكثر دقة ومصداقية              جعل ال  - ح 

وإفصاحاً، وأكثر قابلية للفهم، ومتمشية مع مبادئ المحاسبة المالية المطبقـة فـي الوحـدات     
 .االقتصادية التي تهدف إلى تحقيق أرباح

  :متطلبات تطبيق أساس االستحقاق - ٣/٣/٣
ساس االستحقاق في الوحدات الحكومية سوف يترتب عليه عدد من المتطلبـات                 إن تطبيق أ  

  :المحاسبية عند القياس في نهاية العام، وغيرها من المتطلبات األخرى غير المحاسبية
  :المتطلبات المحاسبية -١
 : التفرقة بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية في الموازنة العامة للدولة -أ
  :  المحاسبية للنفقات الجارية والرأسمالية في المحاسبة الحكوميةالمعالجة •

، قات الجارية والنفقات الرأسمالية   في المحاسبة الحكومية فإنه ال وجود حالياً للتفرقة بين النف           
حيث أن إعداد الموازنة ال يميز من ناحية التبويب الجديد بين النفقتين، وذلـك بإلغـاء تقـسيم                  

  .نة جارية وموازنة رأسماليةالموازنة إلى مواز



 أسلوب موازنة البرامج واألداء بغرض تطبيق تطوير النظام المحاسبي الفلسطيني: الفصل الثاني

  ٧٣

  : في المحاسبة الحكومية تقييم األصول الثابتة واحتساب إهالكاتها-ب 
     عند النظر إلى تقييم األصول الثابتة في النظام المحاسبي الحكومي القـائم علـى األسـاس                

قيـيم  نجد أن النظام المحاسبي الحكومي وفقاً لألسـاس النقـدي ال يـسمح بت             ، النقدي في القياس  
يسمح بإعداد قائمة بالمركز المالي، وإنما يقـوم         األصول الثابتة واحتساب إهالكاتها، وبالتالي ال     

بتسجيل األصول الثابتة في الدفاتر فقط عند شرائها ودفع ثمنها نقداً، حيث تُحمَّل تكلفة شـرائها                
الستفادة منها خـالل    بالكامل على نفس السنة التي تم فيها اقتناؤها، بصرف النظر عما إذا تمت ا             

نفس السنة المالية أو خالل عدة سنوات مالية، وبالتالي يتم تحميل الحساب الختامي في تلك السنة                
تظهر القيم المالية لألصول الثابتـة فـي         بنفقات ال تخصها وإنما تخص سنوات تالية، وبذلك ال        

 هـذه النفقـات الرأسـمالية       السجالت المحاسبية خالل الفترات المالية التالية، ألنه تـم اعتبـار          
مصروفات سنوية جارية، ويقتفى بتسجيلها في الدفاتر عن طريق الحسابات النظاميـة لمجـرد              

 –٢٢٣ص  ،٢٠٠٤أحمد حسن عـامر،  .  د؛عصافت سيد أحمد عاشور(متابعتها والرقابة عليها    
٢٢٦(:  

  : الخطوات الواجب إتباعها قبل تقييم األصول الثابتة واحتساب إهالكاتها •
  .إتباع أساس االستحقاق في القياس المحاسبي بدالً من األساس النقدي . ١
 .حصر األصول الثابتة القائمة . ٢

 .المعالجة المحاسبية المقترحة لتقييم األصول الثابتة واحتساب إهالكاتها . ٣

  ). القديمة(احتساب اإلهالك لألصول الثابتة القائمة  . ٤
  .حاسبي الحكومياإلثبات المحاسبي لألصول الثابتة في النظام الم . ٥

  : التقييم والرقابة على المخزون السلعي-ج 
  : أهمية المخزون السلعي وأنواعه •

     يمثل المخزون السلعي نسبة ال ُيستهان بها من اإلنفاق الحكومي، حيث تعتبـر موجـودات               
  : وتشتمل المخازن على ثالثة أنواع هيالمخازن رؤوس أموال للجهات الحكومية، 

 .أصناف مستديمة . ١

 .أصناف معدة لالستهالك . ٢

 ).الكهنة(أصناف غير صالحة لالستعمال  . ٣

وُيعتبر المخزون السلعي من قبيل النفقات التي تخص أعواماً قادمة، كما ُيعد أحد مصادر                 
  . التالعب واالختالس، مما يستدعى االهتمام بتقييمه، وتشديد الرقابة عليه
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س االستحقاق وأسلوب موازنة البرامج  في ظل إتباع أسا والرقابة عليهالمخزونتقييم  •
  : واألداء

     يعد األساس النقدي المعمول به حالياً في نظام حسابات الحكومة كافياً للوفـاء باحتياجـات               
، ولكنه لم ُيعد صالحاً للوفاء بمتطلبات أسلوب موازنـة البـرامج            )زنة البنود امو(موازنة الرقابة   

تباعها لحـساب   إيق موازنة البرامج حول الطريقة التي يجب        واألداء، حيث ُيثير تساؤالً عند تطب     
  .تكلفة األداء للبرنامج الحكومي أو ما يتفرع عنه من أنشطة أو مشروعات

     كما أن استخدام األساس النقدي يثير مشكلة محاسبية من ناحية أخرى، فقد تقـوم الوحـدة                
نتيجة لظروف معينة قد ال تقوم الوحـدة        بشراء المستلزمات السلعية وترد لها قبل نهاية العام، و        

بسداد قيمتها قبل نهاية السنة المالية، وبذلك فإنها لن تُقيَّد ضمن اإلنفاق الفعلـي الخـاص بـذلك            
العام، بل تُقيَّد عند سداد قيمتها فعالً في العام التالي، وعلى ذلك فإنه إذا تـم اسـتخدامها فـور                    

ه تكون هنا مشكلة في تحميل البرنامج أو النشاط بعبء          وصولها في تنفيذ البرامج واألنشطة، فإن     
نفقة لم تُسدَّد بعد، أو تسجل في الدفاتر، أّما في ظل األخذ بأساس االستحقاق، فإنه ُيسجِّل قيمـة                  
هذه المستلزمات فور وصولها بغض النظر عن ميعاد سداد قيمتها، وبذلك فإن اعتبارهـا نفقـة                

  .الذي استُخدم في تنفيذه ال يثير أي مشاكل أو صعوباتتُحمَّل على البرنامج أو النشاط 

     وفى النظام المحاسبي الحكومي فإنه يكتفي حالياً للرقابة على المخزون السلعي بنظام الُعهد،             
حيث ُيعد أي بند من بنود المستلزمات منذ شرائها ودخولها مخازن الوحدة في عهـدة شـخص                 

، وفى حالة الـصرف مـن المخـازن لغـرض           " المخزن أمين"معين يكون مسئوالً عنها ُيسمى      
تصرف بإذن صرف، وتُقيـد كعهـدة شخـصية علـى           ) آلة حاسبة مثالً  (االستخدام الشخصي   

 ،مكاتـب ،  مـراوح (مستخدمها، أما في حالة الصرف من المخازن لغرض االسـتخدام العـام             
، )هـدة المعـاون   ع(فإنها تصرف بإذن صرف آخر، وتُقيد كعهدة فرعية على المعاون           ) تكييفات

وعندما تصبح هذه المستلزمات كهنة أو خردة نتيجة استخدامها يتم بيعهـا، ويمكـن أن تـصير                 
المستلزمات كهنة أو خردة بعد فترة وجيزة بسبب سوء صيانتها أو اإلهمـال فـي حفظهـا أو                  

  .تبديلها
كومي لخدمـة        وبناًء على ما تقدم، فإن األخذ بأساس االستحقاق في النظام المحاسبي الح           

متطلبات أسلوب موازنة البرامج واألداء سوف يحقق التقييم السليم، والرقابة الفعالـة علـى              
حركة مواد المخازن، وعلى المتبقي من المخزون حتى نهاية العام، بينمـا ال يحقِّـق تطبيـق                 

  .  األساس النقدي ذلك
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  : المركز المالي في الوحدات الحكومية-د 
اليب المالية والمحاسبية المطبقة في الوحدات الحكومية حتى تصبح         من الواجب تطوير األس   

قادرة على توفير البيانات الالزمة إليرادات الوحدات الحكومية والجهاز اإلداري بـصفة عامـة              
لقياس النتائج المالية واالقتصادية ألوجه نشاط البرامج المختلفة، بما فيها قياس الموارد وحـصر              

تابعة تنفيذ المشروعات واألعمال، على أن يرتكز مـنهج التطـوير علـى             التكاليف والنفقات وم  
  :مجموعتين من األساليب

  : طة برفع الكفاءة وتتمثل أهمها في أساليب مرتب. ١
 .تطوير أساليب القياس المحاسبي بإتباع أساس االستحقاق −

 .إيجاد الحلول لمعالجة مشكلة األصول الثابتة واحتساب إهالكاتها −

 مرتبطة بتحقيق الفعالية تتناسب درجة فعاليتها تناسباً طردياً مع األساليب المقترحـة             أساليب.  ٢
 : التالي عرضها والتي أهمها  

 .استخدام موازنة البرامج واألداء −

 ).٢٦ – ١٠ص ،٢٠٠٢، الصعيديإبراهيم أحمد (تطوير التقارير النهائية  −

  :ساس االستحقاقأالمتطلبات غير المحاسبية لتطبيق  - ٢
يعتقد الباحث أن التغيُّر رغم أنه دائماً أصعب، إال          : القضاء على الجمود والروتين الحكومي     -أ  

أنه أفضل من االستمرار في الوضع الحالي، وهذه حقيقة تظهر بجالء في الوحدات الحكوميـة،               
نقد حيث الجمود والروتين  وغياب ديمقراطية اإلدارة، والتي تعنى عدم وجود آلية تسمح بتقبل ال              

ه المشكلة بالبدء بالمستويات اإلداريـة      واإلفصاح الكافي عن المعلومات، ويمكن التغلب على هذ       
، وإقناعهم بضرورة إجراء التطوير، ويتم ذلك مـن         )شاغلي المناصب العليا في الحكومة    (العليا  

خالل عرضٍ واٍف لمدى القصور الموجود في النظام المطبق، وكذلك عرض مزايـا اسـتخدام               
ذي يجب أن نواكبه  وأنه ضرورة       النظام الجديد، كما يتم إقناعهم بأن التطور هو سمة العصر ال          

 .من ضروريات التقدم في جميع المجاالت

   : القضاء على ظاهرة ضعف الكوادر الحكومية-ب 
إن مشكلة ضعف الكوادر في الجهات والوحدات الحكومية ظاهرة عامة حتى فـي الـبالد                  

 – ١٢٢ ص ،١٩٩٨حنا رزوقى الصائغ،    ( المتقدمة، ويمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق       
١٢٤(:  
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إجراء دورات تدريبية للمحاسبين الحكوميين لشرح النظام الجديـد مـن قبـل خبـراء                . ١
متخصصين يتم االستعانة بهم عند وضع النظـام، لتـدريبهم علـى تطبيـق أسـاس                

  .االستحقاق
اختيار الكفاءات المتميزة من الناحية المحاسبية في مرحلة التطبيق التجريبي والمراحل            . ٢

 .تكون مسئولة عن التطبيق الالحق في مراحل التوسع في التطبيقالالحقة، كي 
تدريب هذه الكفاءات التي سُيعهد إليها مهمة تنفيـذ المـشروع الحقـاً فـي الوحـدات         . ٣

 .المحاسبية في الدولة، لتأهيلهم تأهيالً علمياً ومهنياً
 الوحـدات المحاسـبية،   :  في كل من   –ذات تأهيل عالٍ  –إنشاء وحدة إدارية متخصصة      . ٤

وقطاع الموازنة، لإلشراف على تجربة النظام الجديد، وتقييمها أوالً بـأول ومحاولـة             
 .عالج أوجه القصور التي تنشأ عند التنفيذ الفعلي للنظام الجديد

 .إعداد كتيبات لشرح النظام الجديد بدقة، يكون كدليل مرشد عند التنفيذ . ٥

المتطلبـات القانونيـة المتعلقـة      تنقـسم   و،  المتطلبات القانونية المتعلقة بالتطوير    -ج  
  :بالتطوير إلى  

 الموازنـة العامـة     أسلوبإن   :المتطلبات القانونية المتعلقة بتطوير أسلوب إعداد الموازنة       . ١
 موازنة اعتمادات يصدر بها قانون، فعند ربط اعتمادات الجهـات           أسلوبللدولة الحالي هو    

وير أسلوب إعداد الموازنة من موازنة      يصدر بهذا الربط قانون، وبالتالي فإنه أيضاً عند تط        
االعتمادات إلى موازنة البرامج واألداء، فإن األمر يستلزم موافقة السلطة التشريعية علـى             
سن قانون ُيجيز هذا التحول، وهنا تكمن المشكلة في صعوبة إصدار السلطة التشريعية لمثل              

 . هذا القانون

تتجلى هذه المتطلبات في مشكلة     : القيد بالدفاتر المتطلبات القانونية المتعلقة بتطوير أساس       . ٢
النص صراحةً على تغيير أساس القياس من نقدي إلى استحقاق في القانون المالي الخـاص               
بالمحاسبة الحكومية، وذلك لصعوبة إجراء الحكومة لتغييرات جذرية وفورية في األنظمـة            

أنه ال يجـوز مطلقـاً أن ُيتـرك         المالية والمحاسبية، لتتفق مع متطلبات هذا التطوير، كما         
استخدام أي أساس لقرارات إدارية، حتى ولو كانت صادرة عن أعلى سلطة بالدولة، أما في               
المحاسبة المالية، فتغيير األساس المحاسبي إلى أساس نقدي ألي حـساب أو بـالعكس فـي             

لملحـق  حسابات أي سنة مالية ، فإنه يجب على المنشأة أن تُفصح عن ذلك فـي التقريـر ا                 
 .بالميزانية
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من أساليب القياس المحاسبي ومتطلبات تطبيق أساس       ويرى الباحث من خالل ماتم عرضه       
االستحقاق أن المرحلة األولى من مراحل التطوير يجب أن يتم اإلبقاء علـى األسـاس النقـدي                 

الفوريـة  المتبع في الحسابات الحكومية كنظام إلظهار العمليات الحكومية البحتة، ألن المطالبـة             
بالعدول عنه إلى نظام االستحقاق يهز النظم الحسابية القائمة، مما قد ُيحدث ارتباكا في القيـود،                

، ثم التـدرج    )جنباً لجنب (ويتم ذلك بمسك مجموعة من الدفاتر اإلضافية بجانب الدفاتر األصلية           
  .نحو تطبيق أساس االستحقاق بالكامل لمزاياه

فل في وضع الميزانيات على أساس االستحقاق أثناء الفتـرة          وينبغي أيضا أن ُيبدأ من األس     
التي تُستخدم فيها المحاسبة على األساس النقدي، وينبغي أن توضع التقديرات الخاصة بكل جهة              
على األساس النقدي وأساس االستحقاق، مع إيضاح االختالفات، وهذا التقديم يخدم االحتياجـات             

لكـل  ) الـسيولة (اسة واإلدارة الداخلية الفعالة وإدارة النقدية     المعلوماتية للمشرعين وصانعي السي   
  .الحكومة، ويؤدى إدخال تقنية الحاسب اآللي إلى جعل هذه المهمة أسهل

 فيـه  تتـوفر  أن يجب الجيد الحكومي النظام المحاسبيأن  ،سبق ما دراسة خالل من يتضح

 علـى  المطلوبـة  األداء رقابـة  قتحقي خاللها من يمكن بيانها، والتي السابق الخصائص مجموعة

 الحكـومي  المحاسـبي  النظـام  في جميعها تتوفر ال الخصائص الحكومي، وهذه بالقطاع العاملين
 بأسلوب والمعروف العامة الموازنة إعداد في التقليدي األسلوب  الذي يعتمد على تطبيق الفلسطيني

 تـؤدي  نتكا فقد الدولة، تؤديه انتك الذي التقليدي للدور مالئماً تطبيقاً يعتبر  حيثالبنود، موازنة

 عنـدما  أمـا ، متنوعاً أو بيراًك حكومياً إنفاقاً يتطلب الدور ذلك يكن ولم تدخلي، وغير سيادياً دوراً

 يعـزف  مشاريع أو برامج تنفذ وأصبحت المختلفة، الحياة مجاالت في تدخلها من الحكومة زادت

 تحتاج أن استوجب التدخل، هذا فإن استطاعته، لعدم أو رغبته لعدم إما تنفيذها، عن الخاص القطاع

 بأقل برامجها، تنفيذ أجل من مبتكرة مالية وأساليب سياسات إتباع وإلى األموال، من لمزيد الحكومة

 ذلك لكو للمجتمع، بالنسبة وجدوى إلحاحاً ثركاأل البرامج تنفيذ على محافظتها مع التكاليف من قدر

 .دةمحدو مالية موارد ظل في

  مـن  واستفادت فيها، العامة الموازنة إعداد أسلوب تطوير إلى العالم في عديدة دول سعت     لذلك
 وقـد  وغيرهـا،  واالقتـصاد  العمليات وبحوث واإلحصاء اإلدارة مجاالت في المختلفة العلوم تقدم

 بيقـه تط يمكـن  بديل أسلوب أو نموذج أفضل هو واألداء البرامج موازنة أسلوب أن فكرة رسخت
إسـماعيل  ( النامية الدول أو المتقدمة الدول في ذلك نكا سواء رشيدة حكومية مالية قرارات لتحقيق
  .  )٧-٦، ٢٠٠٤، حسين
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     .  

1-    :  

في تزايد الدعوة إلى رفع كفاءة توزيـع        كان لزيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي اثر            
 أن توزيع واستخدام لذلك كان البد       أداة ونظرا الن الموازنة     ،واستخدام الموارد االقتصادية العامة   

 اإلدارة العلميـة فـي      األساليب وقد ساعد على تطور الموازنة تطور        ،لةالدو بتطوير دور    تتأثر
 ، تخصيص النفقات العامة بطريقة فعالـة      إليل  وزاد االهتمام بمحاسبة التكاليف من اجل الوصو      

 التـي تطلـب مـن اجلهـا         األسـاليب الحكومية ببيان   تطور الموازنة بمطالبة الدوائر     وارتبط  
 الحصول على هذه البيانـات      أمكن ما   إذا التي تنوي القيام بها حتى       األعمالالمخصصات وكذلك   

 إعـداد ث يصبح التركيـز علـى        من السهل تقدير التكاليف في ضوء حجم النشاط وبحي         أصبح
  . لتلك البنودإهمال دون اإلنفاق منه على بنود أكثر األداءالبرامج وقياس 

  : مفهوم أسلوب موازنة البرامج واألداء-١/١
 حجم النشاط الذي ستنجزه     أساستقدير مفصل للنفقات عن السنة المقبلة مبني على         هو  "

  ". دة ومجاز من السلطة التشريعيةالوحدة الحكومية كجزء من برنامج عمل هذه الوح
 يعتمد على تبويب يهتم بمـا       واألداء موازنة البرامج    أسلوبن  أ يتضح من المفهوم السابق      

وبـشكل   وليس فقط بما تنفقه على شراء السلع والخدمات من مبالغ            أنشطةتقوم به الحكومة من     
 تحويل النـشاط الحكـومي      وباألسل ويتطلب هذا    ، والغرض منها  اإلنفاقيظهر العالقة بين بنود     

وقد تـشترك   ،  النشاط المختلفة حيث تعد كل وزارة برامج تتعلق بنشاطها         أوجه برامج تشمل    إلى
 التابعة للوزارة بتنفيـذ     األداءوتقوم وحدات   ،  برامج مشتركة بينها   إعداد في   أخرىمع وزارات   

 عن كل سنة في ضـوء       ءأدا  وحده وحدات النشاط المكلفة بها وتحدد تكاليف الجزء الخاص بكل        
 فـي   أخـداً  النشاط على مدى عدد من السنوات        بتأدية ويهتم البرنامج    ، المكلفة بها  األداءوحدات  
 فتهتم بجزء من البـرامج      األداء موازنة   أما،  االقتصادية واالجتماعية لهذا النشاط    اآلثاراالعتبار  

 من  أداؤه تنظيم حكومي وما تم       في توضيح برنامج كل    األسلوبويفيد هذا    ،يتعلق بالسنة القادمة  
عبـداهللا  (  للتنفيـذ  الالزمةهذا البرنامج في شكل معدالت للقياس السليم مقرونا بالتقديرات المالية           

  .)١٧٤، ٢٠١٠؛ آمال محمد كمال، عبدالسالم
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  :شقين واألداء البرامج موازنة تتضمن •
 : طريق عن وذلك البرامج على االهتمام تركيز أي :البرامج  - أ 

 كـالتعليم  للحكومة اإلداري للجهاز األساسية للوظائف وفقاً بالموازنة العتماداتا تبويب . ١

 .والعدالة والصحة واألمن

 مثالً التعليمية الخدمات وظيفة فتنقسم : أساسية وظيفة كل تحت تدرج التي البرامج تحديد . ٢
 .والجامعي والفني والثانوي، االبتدائي، للتعليم إلى برامج

 ثم ومن حدة على برنامج كل منها يتكون التي والمشروعات األنشطة تحديد يمكن وبذلك   

 .والتقديرية الفعلية التكاليف متضمنة التبويب لهذا طبقاً المالية التقارير إعداد يمكن

وحدات  يحدد وفيه المستخدمة الوسائل على وليس تحقيقه يتم ما على االهتمام تركيز أي :األداء - ب 
 العامـة  المبـادئ  وتطبيق اإلدارية الوحدة منها تتكون التي قساماأل من قسم بكل العمل لقياس

 في األداء لتقييم معدالت ووضع المؤداة الخدمية الوحدة تكلفة تحديد إمكانية للتكاليف وبالتالي

  ).٤١، ٢٠٠٤، ليلى عبد الحميد فهمي( المختلفة الوحدات اإلدارية

  : مقومات أسلوب موازنة البرامج واألداء -١/٢
يد الوظائف التي ينبغي أن تقوم بها الدولة وترجمتها في شكل أهـداف محـددة يـرتبط                 تحد  - أ 

 .تحقيقها بفترات زمنية

تحديد وحدات المنتج النهائي التي تحقق األهداف حتى يمكن إجراء قيـاس سـليم لـألداء                 - ب 
 .ومحاسبة المسئولين في ضوء حجم ما أنجزوه من وحدات المنتج النهائي

 .المنتجات النهائية لكي تنسب إليها عناصر التكاليفتحديد مراكز ألداء   - ج 

 .تصميم نظام لمحاسبة التكاليف الفعلية وإتباع أساس االستحقاق في معالجة المصروفات  -د 

وهي معايير اقتصادية توضح االستخدام األمثل للموارد في        ، وضع معايير لألداء والتكاليف     - ه 
لوحـدة الحكوميـة بمـسئولياتها    شكل كمي ومالي ومعايير اجتماعية تقـيس مـدى قيـام ا    

 .االجتماعية

وضع نظام للتقارير يظهر التكلفة الفعلية والمعيارية واألداء الفعلي والمخطط والفرق بينهما              - و 
   .)١٧٢، ٢٠٠٨، عبداهللا عبدالسالم( وأسبابه
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  : أهداف تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء-١/٣
   : العامةت الحكومة والهيئافي األداء أهداف تطبيق موازنات البرامج والمحاسبة عن   -أ 

ويقابل ذلـك   ( الحكومة والهيئات العامة     فيتعظيم حجوم وجودة الخدمات العامة المؤادة        . ١
وتبعا لرفـع فاعليـة وجـدوى اإلنفـاق أو        )  الشركات فيتعظيم حجوم وجودة اإلنتاج     

 .المدخالت أو الموارد المستخدمة

 تحقيق األهـداف    في المصاحبة لتنفيذ الموازنة     تعميق الرقابة على فاعلية برامج النشاط      . ٢
 .المنوطة بالجهة وفقا للقوانين والقرارات المنشئة أو المنظمة لها ووفقا لخطة التنمية

 وتكاليف المشروعات االستثمارية واختيـار      الجاريترشيد تكاليف إنجاز برامج النشاط       . ٣
 .أفضل بدائل التنفيذ األقل تكلفة واألعلى فاعلية

 للموارد المادية والبشرية المتاحة بالجهات والكـشف عـن الطاقـات            األمثلل  االستغال . ٤
 .العاطلة

جها أو إلغائهـا وفقـا لمـنهج         تتضاءل جدواها لـدم    التيالكشف عن مراكز المسئولية      . ٥
 .الموازنة الصفرية

 تحقيق األهداف وفى تنفيذ برامج النشاط وفـى         فياستقصاء وتحليل أسباب االنحرافات      . ٦
اء المصاحبة للموازنة فيما بين انحرافات مرتبطـة بحجـم المخرجـات            مؤشرات األد 

المحققة وبمستوى جودتها أو ارتباطها بتشكيلة هذه المخرجات أو ارتباطها بالمـدخالت            
 دقة تقـديرات بـرامج      فيأو بالتكلفة أو مرتبطة بكفاءة مراكز المسئولية أو بالقصور          

رت عنه مـن مؤشـرات مـع تحديـد          النشاط وما استندت إليه من معلومات وما أسف       
أحمـد سـالم،   ( المسئولية عن االنحرافات واتخاذ اإلجـراءات التـصحيحية المناسـبة    

٢٠٠٢،٢(. 

  :القوميعلى مستوى االقتصاد أهداف تطبيق موازنات البرامج والمحاسبة عن األداء  -ب  
لوجيـة  تعميق فاعلية اإلنفاق لتامين جدواه المالية واالقتـصادية واالجتماعيـة والتكنو           . ١

 وعلـى المجتمـع     القـومي  تعظيما آلثاره االيجابية على الناتج       واإلستراتيجيةوالبيئية  
 .القوميوتحجيما ألية آثار سلبية على االقتصاد 

 تترتب على عدم استرداد اإلنفاق العـام أو عـن قـصور             التيتجنب اآلثار التضخمية     . ٢
 .جدواه

 . لإلنفاق العامايجابيردود  ضوء ما يلمسه من مفي الضريبيتعميق والء المجتمع  . ٣
  . تحقيق النمو المتوازن والتنمية المستدامةفياإلسهام  . ٤
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 لوحـدات ا  علـى واألداء البـرامج  موازنـة  أسلوب  بتطبيقالخاصة  البيئة-١/٤
  :اآلتي في  تتمثلالحكومية  

نطـاق   عـن  تخرج التي تلك عن بها القيام الحكومية الوحدة على يتوجب التي العمليات فصل  - أ 
عـن   يخرج وبالتالي الحكومية الوحدة أهداف تحديد طريق عن الفصل هذا ويكون يتها،صالح
 .أهدافها مع يتفق ال ما كل عملياتها نطاق

أهـداف   أو هـدف  تحقيـق  إلى منها وظيفة كل تسعى بحيث وظائف، إلى الوحدة نشاط تقسيم - ب 
  .لها الرئيسية األهداف مع تتفق جزئية

األهداف  تتحقق بها التي الوسيلة أو اآللية  باعتبارها )مشاريع أو ( برامج إلى وظيفة كل تقسيم  - ج 
 .المطلوبة

تمثل  وحدات أصغر تعتبر التي الدنيا األداء وحدات أو األنشطة من عدد إلى برنامج كل تقسيم  -د 
 .برنامج كل في التنفيذ أو األداء

المالية  الموارد بتكاليف مفصل بيان العناصر هذه وتتضمن تكلفته، عناصر إلى نشاط كل تقسيم  - ه 
  .)٩، ٢٠٠٤، إسماعيل حسين( نشاط لكل الالزمة والبشرية والمادية

 الموازنـة  أن واألداءيرى الباحث من خالل البيئة التي يتطلبها أسلوب موازنة البرامج      و

 تعد التي الفترة خالل تنفيذها تنوي الوحدة التي البرامج موازنات مجموع هي لهذا األسلوب وفق

 تلتقـي  وهكـذا  )البنود( عناصر التكلفة وفق الموازنة إعداد يمكن أنه نجد كما عنها، زنةالموا

 إعـداد  يمكـن  كما مستوياتها، مستوى من أدنى في البنود موازنة مع واألداء البرامج موازنة

 تجزئـة  يتم طريقة أي حسب أو القطاعات حسب أو الوظائف حسب أو البرامج، حسب الموازنة

 توجيه ويمكن التنموي الموازنة بالتخطيط ربط إمكانية الميزة هذه و تحقق إليها، الحكومي العمل

 فهـي  تخطيطية ميزة هذه وكما أن ،الخطة في المقصودة المشاريع نحو مباشر بشكل الموازنة

  .مباشر المطلوبة بشكل للنتائج الوصول من التأكد يمكن منها إذ رقابية ميزة أيضاً

البرامج واألداء مع الجودة الشاملة في تحقيق رضـاء         دور أسلوب موازنة     -١/٥
 :األطراف المعنية    

  :على المستوى المركزي للدولة -أ
تيسير التعرف على أولويات األهداف الرئيسية والفرعية بالنسبة للموارد واالستخدامات           . ١

 .في تقديرات الخطة وبرامج النشاط والموازنة 
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موازنة من التوجه نحـو تخفـيض اإلنفـاق أو          تحويل التركيز في مراجعة تقديرات ال      . ٢
المدخالت ومن المبالغة في تقدير اإليرادات دون سند إلى التوجه نحو تحقيـق أفـضل               
تشكيلة من الموارد ومن المدخالت ونحو عالج أسباب محددات األداء ونحـو تحديـد              

 .المقومات الالزمة لتحقيق األهداف

ير السياسات والنظم وتبسيط اإلجـراءات      توجيه الوقت المناسب لدراسة مقترحات تطو      . ٣
تدعيم عوامل االرتقاء باإلنتاجية والفاعلية والكفاءة والجـودة وسـرعة          و ،لمقترحاتاو

 .اإلنجاز

توفير الشفافية في المعلومات الالزمة عن مستوى إنجاز برامج النشاط بالنسبة لمراكـز              . ٤
  .المسئولية المختلفة

يجي الهادف كأساس في وضع الخطة والموازنة       زيادة فرص استخدام التخطيط االسترات     . ٥
 . إليه من برامج النشاط د، وما تستن

 أكثر فاعلية في استخدام الموازنة وبـرامج        تمكين مسئولي الرقابة من أن يحققوا أدواراً       . ٦
 .النشاط كأداة لرقابة ومتابعة االرتقاء باألداء

رة العليا وبين المـستويات     تحقيق التواصل والتفاعل حول أهداف مشتركة فيما بين اإلدا         . ٧
 .التالية لها

تمكين أجهزة التخطيط والموازنة من المشاركة بدرجة أكبر فـي الدراسـات المتعلقـة               . ٨
  .بالسياسات وبالنظم وبالنتائج وباآلثار المباشرة وغير المباشرة وفى تقييم برامج النشاط

  :على مستوى اإلدارات التنفيذية -ب
األداء في بنائها على أساس برامج لالرتقاء ب بإعطاء مضمون موضوعي للموازنة .١

 .تحقيق األهداف

استخدام الخطط المالية بخصوص المدخالت والمخرجات والنتائج واآلثار المترتبة على           . ٢
 .برامج النشاط كأدوات لإلدارة الفعالة بدال من اإلدارة والرقابة الشكلية

 .ذ على أساسها القراراتتحقيق التكامل والعمق في المقومات والعناصر التي تتخ . ٣

 تحفيز المديرين والعاملين لالرتقاء باألداء مع توفير مزيد من المرونة في تعبئة             حقيقت . ٤
المدخالت المتاحة لتحقيق الموارد المستهدفة ، ومزيد من اإلدراك والـتفهم ألولويـات             

 اإلدارة  اإلدارة العليا من خالل تنفيذ برامج النشاط وتحقيق مؤشرات األداء التي تُـسأل            
 .عن نتائجها
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  :على مستوى المواطنين -ج
مع تفهم لمشاكلهم   )أو الممولين في المصالح الضريبية    ( تقديم خدمات أفضل للمواطنين      . ١

وبحث شكواهم باعتبار ذلك من المقومات األساسية لتعميق والء المجتمـع والممـولين             
 .للمصالح الضريبية وتبعا لتحجيم التهرب الضريبي

ية في أداء المصالح والهيئات وفى المعامالت والتيسير إلتاحة المعلومـات           تحقيق الشفاف  . ٢
 .وتبعا لتحجيم االنحرافات

ويتطلب نجاح تطبيق نظام موازنات األداء مع الجودة الشاملة توجيه سلوكيات جميـع              . ٣
العاملين وقياداتهم بالجهات نحو تحقيق األهداف والنتائج وربط تقييم األداء الشخـصي            

باعتبار أن العنصر البشرى هو المحور األساسـي فـي          ،  ه األهداف والنتائج  بتحقيق هذ 
  .)٤-٣، ٢٠٠٢، أحمد سالم(التغيير واإلصالح والتطوير

     الجودة ق تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء وتحقيالمدخل السلوكي -١/٦
  :على المستوى الدولي ةالشامل       

 عدد من العوامل أهمها سلوكيات العنصر البـشرى         يتوقف نجاح نظام موازنات األداء على     
وقد أدركت ذلك الدول المتقدمة ومن ذلك التقرير المقدم من مكتب المحاسب العـام بالواليـات                

 "السلوكيات المتوجهة لتحقيق النتائج   " بعنوان   ٢٠٠٢المتحدة إلى لجان الكونجرس في أغسطس       
ليا ونيوزيلندا في تعميق وربط سـلوكيات       حيث يستعرض تجارب كندا والمملكة المتحدة واسترا      

  :ومن األساليب المتبعة في هذا المجال، بأهداف المؤسسات التي يعملون بهاالعاملين 
(United States General Accounting Office 2002, p . p 1-6)  

 هي قاعدة األساس في إحداث التغيير وفى        ة اإلستراتيجية لرأس المال البشري    اعتبار اإلدار   - أ 
 .التقدم 

 .تعميق الربط فيما بين بصيرة العاملين وبين أهداف الجهة - ب 
 .االهتمام بتوفير المعلومات عن األداء المتميز واألداء المتخلف  - ج 
تعميق توعية العاملين بأهمية نظام موازنات األداء في تحقيق األهداف وبعدالـة مؤشـرات                -د 

 .األداء وعن تحقيق النتائج المستهدفة
 . األفراد وبما تحققه الجهة من نتائج ربط األجور بأداء  - ه 
عقد اتفاقات سنوية مع قيادات العمل يحدد فيها المطلوب إنجازه من إداراتهم لتحقيق أهداف                - و 

 .الجهة
  ).٥٩٩ ، ٢٠٠١أحمد سالم ، ( اهاريا وسلوكيا وإداريمتنمية قدرات القيادات   - ز 
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قيـق الجـودة     تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء وتح      المدخل السلوكي  -١/٧
  :المستوى القومي  علىةالشامل  

إن تطبيق موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء لتحقيق الجـودة الـشاملة بالنـسبة لكافـة                
   .المدخالت والمخرجات في النشاط االقتصادي أو الخدمي يتطلب تغيير سلوكياتنا

م موازنة البرامج   وفيما يلي عرض ألهم الجوانب السلوكية الالزمة للنجاح في تطبيق نظا          
  :والمحاسبة عن األداء ونظام الجودة الشاملة وآثارها في التطبيق السليم لهذه النظم

 :العدل والتوازن واالستقامة وآثارها في تدعيم الثقة في المعامالت  -أ 

العدالة في التكاليف أو في األعباء تتطلب التوفيق وتجنب التعارض فيمـا بـين متطلبـات                
ادي واالجتماعي المتوازن من خالل اإلنفاق العام وبين اآلثـار االقتـصادية            تحقيق النمو االقتص  

 ومن ناحية أخرى فان االلتزام بالعدل والتوازن واالستقامة يؤدى          ،ةواالجتماعية للسياسة الضريبي  
إلى تحجيم التهرب والمنازعات الضريبية وتدعيم الثقة مع الممولين وتنمية الحصيلة تبعا لتنميـة              

  .تعظيم النفع العام مع تشجيع االستثمارالوالء ل

 :المالئمة -ب  

 تستهدف المالئمة التوفيق بين االعتبارات المالية وبين الجوانب االقتـصادية واالجتماعيـة            
  .والقانونية والسلوكية والزمنية والمكانية

ة ففي مجال تحقيق المالئمة بين السياسة المالية في تنمية الموارد وبين السياسة االقتـصادي             
 مراعاة المالئمة في األوعية واألعباء الضريبية وفى توجيه اإلنفاق العام نحو            بواالجتماعية يج 

تعظيم النمو االقتصادي بما ينعكس على تنمية الدخول وعوائد الخزانة العامة ومن تعميـق دور               
توازنـة  الدولة عن تعميق فاعلية اإلنفاق العام في تحقيق التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة الم             

ومن ناحية أخرى ومراعاة لتفاوت العبء الضريبي حسب        ،  كوسيلة أساسية لتنمية الموارد المالية    
تفاوت الدخول وأنماط وشرائح االستهالك الضروري أو الكمـالي والترفـي، فـان اعتبـارات               
 المالئمة مع العدالة االجتماعية تتطلب مراعاة تفاوت األسعار الضريبية وفقا لـشرائح الـدخول             

وكذلك وفقا لشرائح وأنماط االستهالك للتوفيق فيما بين اعتبارات تنمية اإليرادات السيادية وبين             
المرجع الـسابق،   ( اعتبارات العدالة االجتماعية وبما يتفق والسياسة االقتصادية للتمييز السعري        

٥٦٢-٥٦٠.( 
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 :لياألمانة والصدق وأهميتها في بناء الثقة على المستويين المحلى والدو -ج 

 األمانة هي الدعامة األساسية للحفاظ على الثقة الدولية وللنجاح في تطبيق نظـام موازنـة               
البرامج والمحاسبة عن األداء ونظام الجودة الشاملة فلن تنجح هذه النظم إذا مـا قامـت علـى                  

س المظهرية أو النفاق ألن نجاحها يرتبط بالموضوعية والصدق والكفاءة والفاعلية الحقيقية ولـي            
 . باالستيفاء الشكلي للنظام

سلوكيات اإلجادة واإلحسان واإلتقان وآثارها في تحقيق الجودة الشاملة وفـى بنـاء               -د 
 :جسور الثقة مع الممولين وفى تدعيم التنمية

يتطلب تحقيق الجودة الشاملة توافر الجودة في بيئة العمل وفى مدخالت النشاط مـن قـوى                
ق وأساليب اإلنجاز وفى مخرجات النشاط وفى التعامـل         عاملة وتجهيزات ومستلزمات وفى طر    

 كما يتطلب نظام موازنات األداء المتابعة المـستمرة لبـرامج النـشاط             ،مع العمالء أو الممولين   
ولمؤشرات األداء للتحقق من االستغالل األمثل للمدخالت المتاحة في تحقيق األهداف مع تعميق             

االنحرافات وفى إجراء ما يلزم مـن تـصحيحات أوال          دور التقييم الدوري في استقصاء أسباب       
بأول وكذلك في إجراء ما يلزم من مقارنات لتبنى أسباب التقدم ولعالج أسباب القصور استهدافا               

  .لألداء األمثل

 :اإلخالص وإحياء الضمائر  -ه 
 إن اإلخالص مع العلم والعمل الجادين هما القوى المحركة الفعالة لبناء نظام الجودة الكليـة              

  .)٥٦٨-٥٦٣المرجع السابق ، ( ونظام البرامج والمحاسبة عن األداء على أسس سليمة
 :مداومة التعلم وتعظيم االستفادة من نظم المعلومات  -و 

تقع على معاهد العلم والتدريب ووسائل اإلعالم مسئولية بناء اإلنـسان الـصالح بمعـايير               
اح في تطبيـق نظـام موازنـة البـرامج          التفوق العلمي والثقافي والسلوكي والمدخل السليم للنج      

والمحاسبة عن األداء وفى نظام الجودة الشاملة هو اإلنسان باعتباره المرتكز األساسي في تحقيق              
أي إصالح ويقتضى ذلك اعتبار التخطيط المتكامل للتعليم واإلعالم ولتعظيم االستفادة من نظـم              

 واألعمـال وخطـط     ت بدونها القـرارا   المعلومات مع االرتقاء بالسلوكيات رسالة أساسية تضل      
  .التنمية

 والمعلومات التي تتيحها المعاهـد العلميـة        مومن ناحية أخرى فيقتضى األمر تحويل العلو      
ووسائل اإلعالم ومراكز التدريب ومراكز المعلومات إلى منظومـة تطبيقيـة يجـرى تعظـيم               

 والرقابية في مواجهـة المـشاكل       االستفادة منها في المستويات التنظيمية والتخطيطية والتنفيذية      
وتوجيه القرارات بحيث نتبنى عالج األخطاء بنظم تكفل عدم تكرارها ونتجنب سياسـة إطفـاء               
الحرائق وذلك وفقا لمتطلبات تطبيق نظام الجودة الكلية ومع االستفادة في ذلك مـن التجـارب                

  .الدولية المختلفة
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 :إذكاء الفكر التخطيطي والتنظيمي  -ز 

 في نظم التخطيط والبرمجة كأساس للموازنات االلتزام بنظريات التوازن في           ويقتضى األمر 
تعبئة وتخصيص الموارد المادية والبشرية المتاحة وفى إدارتها وتشغيلها وفى تحفيزهـا وفـى              
توزيع عوائدها وذلك إلمكان تحقيق الجودة الكلية في جميع مراحل تخـصيص المـوارد وإدارة               

  .ا على نحو يكفل تعظيم التنمية المستدامةالمشروعات وتوزيع عوائده
وفى مجال االتعاظ من المشاكل واألخطاء مع إذكاء الفكر التخطيطي والتنظيمي في مجـال              

أو ال يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم ال يتوبون              "  تعالى هالتصحيح المستمر بقول  
  ).١٢٦ ،اآلية، سورة التوبة (،"وال هم يذكرون
 توكيد الجودة الكلية والسبيل إلى تحقيق هذا الهدف يكون بعالج أسـباب األخطـاء               ويتطلب

 .امج العمل التي تكفل عدم تكرارهاوتبنى األساليب الوقائية من خالل النظم وبر

 تعميق دور الرقابة على الكفاءة والفاعلية واستهداف التصحيح المستمر وتعميق ربط           -ح 
 :الحوافز باألداء

نظمات الدولية إلى أهمية تعميق وتطوير وإحكام دور الرقابة لتأمين سالمة           تشير تقارير الم  
التوجهات وللحد من االنحرافات ويتطلب تطبيق نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء مـع              
تطبيق نظام الجودة الكلية وتوفير المرونة في التنفيذ وتفويض السلطات مـع التحفيـز الـالزم                

ين مسئولي التنفيذ لتعظيم االستفادة من المدخالت المادية والبشرية المتاحة لهم           للتجديد والتطوير ب  
بالنـسبة لعالقـة المخرجـات      (من ناحية ومن ناحية أخرى تعميق دور الرقابة على اإلنتاجيـة            

فضال عـن ترشـيد حجـوم       ) بالنسبة لتحقيق أهداف برامج النشاط    ( وعلى الفاعلية   ) بالمدخالت
ع التحول إلى الرقابة على األداء وتبنى أسـلوب الرقابـة باالسـتثناء علـى                م ةالتقارير الورقي 

  .االنحرافات االيجابية والسلبية عن معدالت األداء ومعايير الكفاءة والفاعلية
لذلك فعلى من يتبنى تطبيق نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء ونظام الجودة الكلية              

 ثـم بالنـسبة     هيق الجودة الشاملة بالنسبة لذاته وسلوكياته وعمل      أن يبدأ بالتخطيط والبرمجة وتحق    
  ).٥٧٥-٥٦٩ ،٢٠٠١أحمد سالم ،( لمجتمعه

  :واألداء البرامج موازنة أسلوب تبويبات -١/٨
 أسـاس  من أكثر استخدام على يقوم للموازنة حديث بتبويب واألداء البرامج منهج يرتبط       
 واألمـور  الهامة المظاهر من الحكومية األموال لنفقات لمتعددا التبويب ويعتبر الموازنة، لتبويب
 مختلفة بطرق البيانات وتحليل لتجميع الفرص تهيأت كلما التبويب أساليب تعددت فكلما الحيوية،

 أبو عمر محمد( اآلتية التبويبات واألداء البرامج موازنة تتضمن ذلك وعلى ، متباينة وألغراض
  ):٢٣٢-٢١٩، ٢٠٠٦ ،دوح
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 : الوظيفي التبويب -١/٨/١

 واألمن الدفاع: مثل معين غرض إنجاز إلى تهدف التي الخدمات من مجموعة هي الوظيفة     
 بصرف الخدمة، أو الوظيفة نوع على التبويب من النوع ذلك ويعتمد والتعليم، الثقافة أو والعدالة
 اإلنفـاق  (الموازنـة  تماداتاع تبوب حيث أدائها، تنظيم على القائمة الحكومية الوحدة عن النظر

 ينفـق  ما توضيح يتم وبذلك الدولة، تمارسها التي األساسية الخدمات أو للوظائف وفقاً) الحكومي
 التـي  الجهـة  عن النظر بصرف وغيرها، والصحة كالتعليم العامة الخدمات من نوع كل على
 اإلداريـة،  والوحدات راتالوزا من عدد عبر الواحدة الخدمة أو الوظيفة تتم فقد اإلنفاق، تتولى
المرجـع  ( وزارة كـل  تنجزها التي األساسية البرامج تحليل يجب دقيقاً التبويب هذا يكون ولكي
  .)السابق

 :اإلداري التبويب -١/٨/٢

 ال العـالم  في دولة توجد تكاد وال للدولة، اإلداري التنظيمي للهيكل تبعاً التبويب به ويقصد      
 فـي  أو البنـود  موازنـة  في سواء التبويب هذا ويقوم العامة، موازنتها في التبويب هذا تستخدم
  للدولـة  التنظيمي البنيان منها يتكون التي اإلدارية الوحدات أساس على واألداء البرامج موازنة
 قائماً اإلداري التبويب يكون) البنود (التقليدية الموازنة ظل في أنه وهو واضح اختالف مع ولكن
 ظـل  فـي  أنه حين في  فقط حكومية مصالح أو إدارية وحدات إلى الوزارات متقسي أساس على

 إلـى  اإلدارية وحداتها أو الوزارة تقسيم على يعتمد اإلداري التبويب فإن واألداء البرامج موازنة
 مـن  قامت التي الجوهرية األهداف أو الهدف تحقيق على تقوم التي الرئيسية، البرامج من عدد

 بمجال منها كل يختص فرعية، برامج عدة إلى الرئيسي البرنامج تقسيم األمر بيتطل وقد أجلها،
 مع تشترك وقد  بنشاطها تتعلق برامج وزارة كل تُعد بحيث الحكومية، الخدمة مجاالت من معين

  .)المرجع السابق(مشتركة برامج إعداد في أخرى وزارات

  :يلي ما تحقيق إلى واألداء البرامج موازنة تبويب نطاق في اإلداري التبويب ويهدف •
 .لها المقررة الخدمات برامج ضوء على إدارية وحدة لكل المقترحة التقديرات دراسة  - أ 

 خـدمات  أداء في التوسع أو إدارية وحدة كل تقدمها التي الخدمات أداء مستوى تحسين - ب 
 عـدد  خالل إدارية وحدة لكل المخصصة االعتمادات إجمالي مقارنة طريق عن أخرى
 .االعتمادات هذه على تطرأ التي التغيرات ودراسة المتتالية، المالية نواتالس من



 أسلوب موازنة البرامج واألداء بغرض تطبيق تطوير النظام المحاسبي الفلسطيني: الفصل الثاني

  ٨٨

 : برامج شكل في التبويب -١/٨/٣

 ينـدرج  مـا  فعادة ،"الرئيسية الوظيفة من هام فرعى تقسيم أو جزء: "بأنه البرنامج ُيعرف      
 الدولـة  بهـا  تقوم يالت الرئيسية الخدمات إحدى تمثل معينة وظيفة تحت برامج عدة أو البرنامج
 التعلـيم  وبرنامج الفني التعليم وبرنامج اإلعدادي، التعليم وبرنامج االبتدائي، التعليم برنامج فمثالً

 تـضم  ما وعادة التعليم،) خدمة (وظيفة وهى الرئيسية الوظيفة من جزءاً يمثل منها كل الثانوي،
 منهـا  كل تقسيم األمر يقتضى قد والتي األساسية البرامج من عدداً اإلدارية وحداتها أو الوزارة

 اإلنفـاق  حجـم  وبالتالي أداؤه، المطلوب العمل حجم على يتوقف وذلك فرعية، برامج عدة إلى
 تنفيذها في خاصة أساليب استخدام إلى الحاجة أو العمل، أجزاء لبعض النسبية األهمية أو عليه،
 تقـسيم  عدم فيها المرغوب من كوني لدرجة محدوداً يكون بها العمل حجم الوزارات بعض ففي

 وعلـى  صـغيراً،  يكـون  عليه اإلنفاق حجم أن كما واحد، رئيسي برنامج من أكثر إلى أجزائه
 كبيـراً  حجمه كان إذا فرعية برامج عدة إلى الرئيسي البرنامج تقسيم يمكن فإنه ذلك من العكس
  .)مرجع السابقال( الوزارة إنفاق من به ُيستهان ال مبلغاً يمثل عليه واإلنفاق

 :المحاسبي التبويب -١/٨/٤
 ورأسـمالية  جاريـة  إلى طبيعتها حسب الدولة عمليات تبويب أساس على التبويب هذا يقوم     

 وكـذلك  المتكـررة  اإليـرادات  تشمل والتي بانتظام، المتكررة العمليات هي الجارية والعمليات
 الحاجـات  وإشباع الحكومية عملياتال استمرار ضمان على تقتصر والتي الدورية، المصروفات
 فهـي  الرأسـمالية  العمليـات  أما العينية األموال رؤوس زيادة في تسهم ال ولكنها الضرورية،
 والـضرائب  كالقروض المتكررة غير الرأسمالية اإليرادات تتضمن التي المتكررة غير العمليات

اسبية واحدة، وتستمر ألكثر من     رأس المال، والنفقات المعمرة التي ال تستند خالل فترة مح          على
  .)المرجع السابق(فترة واحدة، وال تتعلق بإشباع الحاجات الجارية بل بإشباع الحاجات المستقبلية

  ): األداء تبويب (مشروعات أو أنشطة شكل في التبويب -١/٨/٥
 جاريـة  بـرامج  إلـى  الوزارة مستوى على الرئيسي البرنامج تقسيم على التبويب هذا يقوم    

 على األنشطة من عدد إلى تنفيذه يحتاج الجارية البرامج هذه من برنامج وكل رأسمالية، وبرامج
 المحـددة  المهـام  مـن  عدد إلى األنشطة هذه من نشاط كل ينقسم ثم التنفيذية، اإلدارات مستوى
 النـشاط  وحدة أو اإلدارية الوحدة نطاق في معين قسم  داخل أكثر أو معين شخص يوجد بحيث
 مـن  عـدد  إلـى  رأسمالي برنامج كل ينقسم كما المهمة، هذه حدود في األداء عن مسئوالً نيكو

 مـن  عدد إلى المشروعات هذه من مشروع كل ينقسم ثم البرنامج، بتنفيذ تقوم التي المشروعات
  .)المرجع السابق( اإلدارية الوحدة داخل قسم أو شخص مسئولية من تكون التي األعمال
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 ):اإلنفاق من للغرض طبقاً (الصرف بنود سبح التبويب -١/٨/٦
 البنود بموازنة تسمى والتي التقليدية الموازنة تبويبات في الصدارة مكان التبويب هذا يحتل     

 واألداء البـرامج  موازنـة  تبويبـات  سلـسلة  في األخيرة الحلقة التبويب هذا وُيعّد به، ويرتبط
 مختلـف  فـي  المقدرة الحكومي اإلنفاق بنود مختلف لىع المالية الرقابة من يحققه مما لالستفادة
  .اإلدارية الوحدات أنشطة
 حيـث  والنشاط البرنامج محتويات عرض على فقط يساعد ثانوياً تبويباً التبويب هذا ويعتبر     
 أو نـشاط  كـل  وكـذلك  رأسمالي، أو جارى  فرعى أو رئيس برنامج كل اعتمادات تقسيم يتم

 من كل يشملها التي النفقات لمجموع يكون وبحيث للصرف، أبواب عدة إلى النهاية في مشروع
 وليس  اإلنفاق تفاصيل تبين بنود إلى األبواب هذه تقسيم ثم واحدة، اقتصادية طبيعة األبواب هذه

 التـي  والخـدمات  السلع أنواع بالتفصيل ُيوضَّح أن واألداء البرامج موازنة ظل في بالضروري
 تعوق ال حتى ، )البنود ( التقليدية الموازنة في متبعاً كان كما أغراضها قلتحقي الحكومة تشتريها

 ويجب والتقارير المحاسبية العمليات على لها داعي ال أعباًء وتُلقى  الموازنة تنفيذ التفاصيل هذه
  .)المرجع السابق( تحدث التي التغيرات مسايرة من يتمكن حتى مرناً التبويب هذا يكون أن

  :واألداء البرامج موازنة أسلوب تقدير بأسالي -١/٩
 فهـو  منها، المتوقعة للمنفعة المحددة العوامل من الموازنة تقدير في المتبع األسلوب يعتبر     
  .والرقابة واإلدارة للتخطيط كأداة فاعليتها مدى يعكس
 كمـال  محمد.د ،حماد حماد إبراهيم( واالستخدامات الموارد من كل تقدير أساليب يلي وفيما     

  : )٢١٩-٢١٨، ٢٠٠٦-٢٠٠٥لطفى على.د ؛٢٤٦-٢٢٥، ٢٠٠٧-٢٠٠٦، أبوعجوه
 :الموارد تقدير أساليب -١/٩/١

 أن أسـاس  علـى  االسـتخدامات  تقدير قبل واألداء البرامج موازنة في الموارد تقدير يتم
 محاسبياً واردالم تقدير ويتم األهداف، لتحقيق البداية نقطة هو الموازنة في الموارد تقدير أسلوب
   :اآلتية الثالث الطرق إلحدى وفقاً

 للـسنة  الفعليـة  الموارد ضوء على الطريقة لهذه وفقاً التقدير يتم ):اآللية (الفعلية الطريقة  -أ 
  .  للدولة الختامي بالحساب الفعلية األرقام واقع من السابقة المالية

 خـالل  الموارد من تحقق ما سطمتو بأخذ الطريقة لهذه وفقاً التقدير يتم :المتوسطات طريق - ب 
 ثـم  الدولة، موارد مصادر من مصدر لكل بالنسبة التقدير هذا ويتم سابقة، سنوات ثالث مدة
 محـل  التاليـة  الـسنة  في المتوقعة الظروف ضوء على نقصاً أو زيادة البيانات تعديل يتم

  .التقدير
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 تُؤخـذ  التقـدير  طرق من النوع هذا في ):الواقعي التقدير طريقة (المباشر التقدير طريقة  - ج 
 مواردهـا  من نوع كل تقديرات إعداد يتم بحيث منفصلة، كوحدة التقدير محل المالية السنة
 هـذه  تسود أن المتوقع والسياسية والقانونية واالجتماعية االقتصادية للظروف تبعاً حده ىعل

 مع للمقارنة لةقاب تكون حتى شهري، أساس على التقديرات بناء وُيفضل التقدير، محل السنة
  . الشهرية الفعلية البيانات

  :االستخدامات تقدير أساليب -١/٩/٢
 علـى  للتقـدير  طبقـاً  واألداء البرامج لموازنة وفقاً محاسبياً تقديراً االستخدامات تقدير يتم     

 البـرامج  موازنـة  تقـديرات  إعداد عند األسلوب هذا من االستفادة يمكن و الصفري، األساس
 فعاليتهـا  فقدت لبرامج جديدة اعتمادات رصد في االستمرار ظاهرة على القضاء هدفب واألداء
 قـدم  علـى  القديمـة  البرامج تقف بحيث باستمرار، البرامج بتقويم األسلوب هذا يسمح وبالتالي
   ).٢٥٤-٢٥٣، ٢٠٠٦ ، دوح أبو عمر محمد (الجديدة البرامج مع المساواة

 التقـدير  أسـلوب  عن تماماً يختلف الصفر نقطة من التقدير أسلوب فإن تقدم ما على وبناًء    
 محـل  التالية السنة موازنة إلعداد بداية كنقطة سابقة سنوات ثالث بيانات يستخدم الذي التقليدي
 أكانـت  سـواء  تنفيـذها  الجاري البرامج كل إقرار على ضمناً ينطوي الذي األمر وهو التقدير،
  .ال أم كفاءةب تنجز أكانت وسواء ال، أم ضرورية

  :واألداء البرامج موازنة تطبيق أسلوب -١/١٠
 هـي  موضع التطبيق واألداء البرامج موازنة أسلوب وضع يتطلبها التي األساسية اتالخطو •

  :كما يلي
 .إعداده تم الذي البرنامج تنفيذ عليها يجب التي التنفيذية الجهات أو الجهة تحديد  - أ 

 ويزداد عدد الوحدة، تلك أهداف تنفيذ أجل من فيذيةتن إدارات إلى الحكومية الوحدة ميتقس  - ب 

 .الوحدة تلك وظائف تنوع حسب يقل أو التنفيذية اإلدارات

اإلدارات  اختـصاصات  حـسب  اإلدارات علـى  الموازنـة  في برنامج كل مهام توزيع  - ج 
 مـن  عدد أو نشاط تنفذ اآلخر والبعض جميعه، البرنامج تنفذ اإلدارات فبعض التنفيذية

 إدارة مـن  التنفيذ يكون وقد وتخصصها، إمكاناتها مع يتفق وكما ن البرنامجم األنشطة

 تنفذه عطاء شكل على يكون كأن نفسها، الوحدة خارج من قد يكون كما أكثر، أو واحدة

وليس  البرنامج على واألداء البرامج موازنة أسلوب في التركيز ويكون، خارجية جهات
 واألداء البـرامج  موازنة بين االختالف أصل وهذا داء،باأل المكلفة التنفيذية الوحدة على

 .التقديرات لوضع أساساً التنفيذية الوحدة على تركز التي موازنة البنود عن
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  ٩١

 :برامج شكل على الحكومية الوظيفة عن التعبير •
التعبيـر   طريـق  عن مباشر، بشكل تكلفتها وعناصر أنشطتها وضع يمكن ما البرامج من إن   

والمبـاني   الطرق ومشاريع التدريب برامج ذلك، أمثلة ومن تكاليف، أو وأسعار ميةك بوحدات عنها
السياسية  التنمية برنامج مثل كمي بشكل عناصره أو متغيراته تحديد يصعب ما منها وإن شابه، وما
غير  أو المتنقلة القبائل توطين برنامج أو التصحر مكافحة برنامج أو السير حوادث تقليل برنامج أو
  .)٢٠-١١، ٢٠٠٤، سماعيل حسينإ( لكذ
 متعمقة بحيـث  نظرة البرنامج إلى للنظر تدعونا أحياناً، وتعقدها الحكومية، البرامج تنوع إن   

 وعالقته بالبرامج وظروفه متغيراته دراسة ذلك في بما ومفصل كامل بشكل برنامج كل دراسة تتم

 .البرنامج باالعتبار على تؤثر قد التي ةاالجتماعي العوامل أخذ ذلك في بما موسع بشكل األخرى،

والتـي   الـنظم،  مـدخل  من البرنامج دراسة طريق عن تتم األمر هذا في المثلى الطريقة إن  
وعالقتهـا   جزء كل عناصر بحث ثم ومخرجات، ومعالجات مدخالت إلى البرنامج تقسيم يتم عندها
هـذا   في الدول بعض تجربة ولعل نفسه، البرنامج في األخرى بالعناصر وعالقتها الخارجية بالبيئة
اعتبار  على األداء، وموازنة البرامج موازنة من كل خصائص بين الفصل وملخصها مفيدة، المجال

للنشاط  العادي أو السيادي الجانب فتمثل األداء موازنة أما التدخلي، النشاط تمثل البرامج موازنة أن
صـعوبة   مشكلة على التغلب نستطيع بها التي تغيراتهوم التحليلي أسلوبه منها نوع ولكل الحكومي،

  .كمي شكل على البرنامج متغيرات جميع وضع
  :وتقييمها البرامج دراسة •

 هذا في إنه إذ البرامج واألداء، موازنة أسلوب تطبيق في األساس حجر هي البرامج دراسة      إن

 معالمـه  وتحديد فدراسة البرنامج، لكلذ البرنامج إلى الحكومية الوحدة من االهتمام ينتقل األسلوب

  .)المرجع السابق(، األسلوب هذا تطبيق أساسيات من تُعد وخصائصه
  :إلى البرامج دراسة تهدف •
الـسياسات   تغيير ذلك في بما الراهنة، للظروف وفقاً وأولويته البرنامج مالئمة استمرار قييمت  - أ 

  .الحكومية
 .لمعلنةا أهدافه تحقق البرنامج نتائج أن من لتأكدا - ب 

 .البرنامج أهداف لتحقيق أخرى وسائل أو طرق وجود بحث  - ج 

 .الحالية البرامج توسيع أو جديدة برامج إنشاء حالة تقييم  -د 

أو  لزيـادة  تحتاج أنها أو الحالي بتقديرها كافية للبرنامج المخصصة الموارد كانت إذا ما تقرير  - ه 
  .إليقاف أو إلنقاص
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عديـدة   بطرق وذلك انتهائه وبعد تنفيذه، أثناء وفي ذ،التنفي يسبق تقييم إلى البرنامج يحتاج •
  :منها

 بـدالً  جديد برنامج اقتراح أو للبرنامج، الحاجة استمرار من التأكد في ويخدم: ةالمالئم تقييم  - أ 

 وأولويـات  المجتمـع  حاجات مع أهدافه بمقارنة المالئمة تقييم ويكون أولوياته، عنه، وتحديد

 المالئمـة  وتتحدد تنفيذه، أثناء وفي البرنامج تحديد قبل المالئمة تقييم ويتم السياسة الحكومية،

  .العليا السلطة أو قبل اإلدارة من
مـن   معين مقدار عنها نتج التي البرنامج مدخالت من األدنى الحد مقدار ويقيس :الكفاءة تقييم - ب 

لك وبـذ  المـدخالت،  من معين مقدار عن نتجت التي المخرجات من قدر أعلى أو المخرجات،
  .مخرجاته لتقييم ثم ومن البرنامج لتنفيذ الالزمة والعمليات بالمدخالت يهتم الكفاءة فتقييم
حـسن   علـى  بـالحرص  تعنى التي األنشطة أو العمليات على بالتركيز الكفاءة تحسين     يجري
لعمليات  علمي فني تحليل إجراء ذلك ويتطلب المخرجات ونوعية نسبة لتحسين المدخالت استخدام
أوقـات   في يكون أن ويفضل البرنامج، تنفيذ أثناء وقت أي في الكفاءة تقييم يتم أن ويمكن، التشغيل
  .التنفيذ يتطلبها قد تعديالت أية إجراء لتسهيل التنفيذ من مبكرة

 ذلـك  تحقيـق  فـي  أثرت التي والعناصر إنجازه، تم الذي القدر بقياس ويهتم: الفاعلية تقييم  - ج 
 أو سـلبية  كانـت  سـواء  المخطط عن المنفذ مقدار في االنحراف أسباب اإلنجاز، وتوضيح

 .توقعها يتم ولم لها يخطط لم عرضية نتائج وأية خارجية عوامل أية بيان تأثير مع إيجابية،
 :عليها والرقابة األداء مؤشرات وضع •

البـرامج   مؤشـرات  عن مختلفة به خاصة مؤشرات وضع يتطلب برنامج كل أن المعلوم      من
 ،)ونتائجه ومخرجاته البرنامج مدخالت بها تقّوم التي المقاييس (األداء بمؤشرات ويقصد خرى،األ

  :التالية األقسام إلى البرنامج، عناصر لتقسيم تبعاً كل برنامج أداء مؤشرات تقسيم يمكن
  :وتشمل المدخالت مؤشرات •

 البرنامج أهداف مؤشرات  - أ 
 والتوقيت والنوع بالكم البرنامج من المرغوبة النتائج مؤشرات - ب 

 :وهي البرنامج يحتاجها التي الموارد مؤشرات •
 .مالية مؤشرات  - أ 
 .بشرية مؤشرات - ب 
 .مادية مؤشرات  - ج 
  .فنية مؤشرات  -د 
 .زمنية مؤشرات  - ه 
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  :وتشمل النتائج مؤشرات •

 :وتشمل البرنامج من المنتجة والخدمات السلع من المباشرة الفعلية المخرجات مؤشرات  -أ 

 كمية ؤشراتم . ١

 .نوعية مؤشرات . ٢

 .االجتماعي أثره أو الطويل، المدى على البرنامج تأثير ؤشراتم - ب 

  :األداء على الرقابة •
تـم   والتـي  األداء، بمؤشرات عنها التعبير تم التي متغيراته وتحديد البرنامج وضع يتم أن      بعد
إلى  تحتاج أهدافه، تحقيقه وضمان البرنامج تنفيذ فإن والنتائج، والمخرجات المدخالت على توزيعها
 .تطبيقه في لحظة أول من متابعة

 على األداء، الرقابة مرحلة تمثل وبعده، تنفيذه أثناء البرنامج متابعة مرحلة أن القول يمكنو

   يمكـن ذلـك  وفي وبعده، التنفيذ أثناء للبرنامج وضعت التي المؤشرات من االستفادة تعني والتي
 فـي  والسبب المباشر الجهة، تحديد يمكن كما كليهما، أو ،التنفيذ جودة و الخطة جودة على الحكم

 تنشأ قد أية تغييرات وتأثير مستجدات، أية مع التعامل وكيفية خطته، عن اختالفه أو البرنامج نجاح

  .البرنامج لتنفيذ المتبقية الخطة على
ـ  تبدأ األداء رقابة أن نؤكد ولعلنا مالية، غير أو مالية جهة أية األداء بمراقبة      يقوم الجهـة   نم
مؤشـرات   مقارنـة  خالل من األداء جودة على الحكم على لحظة أية في قادرة فهي نفسها، المنفذة

عـن   الجهـة  تصدرها التي الدورية التقارير طريق عن تكون الحكم هذا وآلية نتائجه، مع البرنامج
  .المخطط البرنامج مع المقارن الفعلي أدائها

  :المركزية لحكوميةا الوحدات في األسلوب تطبيق إجراءات •
أسـهل   األسلوب لهذا تطبيقها فأمر حكومية غير أو حكومية كانت سواء المستقلة        في الوحدة

  منها أسباب لعدة وذلك بالمرونة، ويمتاز
 التخطيط يسهل مما الوحدات، النوع من هذا في الموازنة به تعمل الذي اإلطار محدودية  - أ 

 .بوضوح دافاأله تلك عن والتعبير األهداف ووضع

 .الوحدات هذه في معها التعامل يجب التي والكم النوع حيث من البرامج قلة - ب 

 يتم التي المتغيرات توضيح على يساعد مما التنفيذية الجهات مع الجهة التخطيطية قرب   - ج 

 .لكل برنامج وضعها

 .ذلك البرامج، وغير تنفيذ يحتاجها التي والموارد المتاحة الموارد وكم نوع حصر إمكانية   -د 
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 : أهم ما يجب ضمانه عند الرغبة ببدء تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء •

 فإن الوحدة، في القرار متخذ لدى القناعة توفرت وإذا العليا، لدى اإلدارة التوجه هذا وجود  - أ 

 األدنـى  التنفيذية الجهات قبل من عليا توجهات وتنفيذ عملية تحّد، يصبح األسلوب تطبيق

 .مستوى

 اإلداري هيكلها أو أشخاصها أو أهدافها في أو للوحدة القائم الكيان في تغيير أي تاجيح ال  - ب 

 الوحـدات  عن بمعزل أوالً يتم البرنامج وضع ألن ببساطة وذلك تشريعاتها األساسية، أو

 أو الوحدات على تنفيذه أدوار توزيع يمكن كخطة، البرنامج وضع انتهاء بعد ثم التنفيذية،

 بمـا  الوحدة كيان تغيير لطلب حاجة وجود دون أو غيرها، التنفيذية داراتاإل أو الكيانات

 .برامجها مع يتفق

 مركزيـة  لجنة خالل من البرنامج مراحل إعداد في التنفيذية اإلدارات بين العمل تنسيق  - ج 

 مهـام  وتنـسيق  للوحـدة،  التخطيط الشمولي وضع الوحدة هدفها مستوى على للتخطيط

 تنفيذ في وواجبها وتحديد دورها البرنامج يحتاجه الذي التصور عبوض وتكليفها اإلدارات

 المرجعية الوحدة ستكون في للتخطيط المركزية اللجنة فإن أخرى وبعبارة البرنامج خطة

 واجـب لجنـة   مـن  سيكون كما للوحدة، األجل وطويل ومتوسط قصير للتخطيط الدائمة

 مـع  يتفق ذلك كان وإن التنفيذ جاهاتات ورصد البرنامج، تنفيذ متابعة المركزي التخطيط

 المؤشـرات  ضمن زال ال وأنه أهدافه، تحقيق وفق يسير البرنامج وأن الخطة المرسومة

 أية وبحث األداء تقارير على االطالع اللجنة هذه مهام من يكون كما له مسبقاً، الموضوعة

 .التطبيق قد تواجه عقبات أو معوقات

 الجديـد  األسلوب وفق الموازنة على إعداد اإلدارات في العاملين من العالقة ذوي تدريب  -د 

 علـى  الحكم مقاييس لتكون كل برنامج مؤشرات وضع وكيفية ونتائجه بأسسه، وتعريفهم

 .ألهدافه تحقيقه ومدى تنفيذه كفاءة

 أسـاس  اسـتخدام  مناسـبة، منهـا   محاسبية أسس بإدخال المحاسبي، النظام كفاءة  رفع  - ه 

 التـي تقـدمها   الخدميـة  األنشطة على حتى التكاليف حاسبةم أسس وإدخال االستحقاق،

التكاليف  توزيع وعلى ألنشطتها، الوحدات أداء تكاليف على  منهنحصل بحيث الوحدات،
 اإلنتـاج  ونوعية لإلدارة اإلنتاجية الطاقة وتحديد واألنشطة، البرامج وعلى اإلدارات بين

 .الوحدة تملكها التي البشرية للموارد العمل عبء خالل دراسة من
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 يمكـن  المتغيرات التي جميع وإدخال رصد من لتمكينها الوحدة عمل في الحاسوب إدخال  - و 

مـؤثرات   أيـة  وجـود  حالة في األداء لبدائل المفصل البحث مع البرنامج على تؤثر أن
 نشاطات أوجه جميع عن شاملة بيانات قواعد وضع في الحاسوب إدخال يفيد كما خارجية

 القادمـة  الموازنات في التقديرات وضع دقة تحسين في تلك البيانات واعدق الوحدة وتفيد

 وعنـد  البرامج دراسة عند باالعتبار أخذها يتوجب التي العناصر في معرفة كذلك وتفيد

 .األداء تقييم

 وغيـر  المباشـرة  عزل العوامل في ذلك ويفيد التنفيذ، أثناء التفصيلية المتغيرات رصد   - ز 

 أو إيجابيـاً  سواء كان التأثير هذا بحث ثم تنفيذه أثناء البرنامج على أثرت التي المباشرة

 قدر مـن  أكبر برصد إال يمكن ال أهدافه تحقيق في البرنامج نجاح على الحكم وإن، سلبياً

 ولـيس  تنفيذه بعد عديدة لسنوات تمتد قد البرامج تأثيرات بعض أن رغم المتغيرات، هذه

 .التنفيذ انتهاء فور النتائج تظهر أن من الضرورة

 :واألداء البرامج وفق إعدادها يتم التي الموازنة هيكل •

مـوارد   مـن  تتكون البرنامج تكلفة ألن نظراً ثم األسلوب، هذا محور هو البرنامج ألن نظراً   
أن  يمكـن  واألداء، البـرامج  وفق تعد التي الموازنة هيكل فإن وفنية، وزمنية ومالية وبشرية مالية
تكـاليف   مجموع إن ثم وظيفة، كل تكاليف تمثل البرامج تكاليف مجموع أن كما رامج،الب من يتكون

 .الوحدة موازنة إجمالي تمثل الوظائف

إلـى   البـرامج  تكـاليف  تجزئـة  خالل من األنشطة بتكاليف الموازنة عن التعبير يمكن كما   
تجزئـة   كـذلك  ويمكـن  األنشطة، تجميع تمثل باعتبارها الموازنة وتظهر األنشطة، من مكوناتها
التي  البنود مجموع باعتبارها الموازنة تظهر وعندئذ البنود أو التكلفة عناصر إلى األنشطة تكاليف
  .وأنشطتها البرامج جميع فيها تتشارك

 تقسيم البرامج خالل من الوحدة في التنفيذية اإلدارات وفق الموازنة إعداد يمكن فإنه وأخيراً،   

 هذا التبويـب  وفي البرنامج، دراسة من أخيرة مرحلة في التقسيم هذا يأتي ولكن األساس، هذا على

 .التنفيذية اإلدارات وفق النفقات يبوب الذي البنود موازنة أسلوب من نقترب
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مـن   أكثـر  يقـدم  بحيث يتنوع أن يمكن واألداء البرامج وفق الموازنة هيكل أن نجد وبذلك   
مـستوياته،   بجميـع  التخطيط لمتطلبات الموازنة ستجيبت وعندها الموازنة، لهيكل تحليلي أسلوب

مع  أيضاً يلتقي األسلوب هذا تجعل البنود أو التكلفة عناصر حسب البرامج تجزئة أن ومن المالحظ
مـن   البنود تلك تقديرات إلى الوصول أسلوب في اختالف مع ولكن التقليدية، البنود موازنة أسلوب
  .تنفيذها الوحدة تنوي التي البرامج تكاليف لتشكل البنود تلك ربط وأسلوب الدقة حيث

   :موازنة البرامج واألداء أسلوب تطبيق هايواجه  التيالصعوبات  •
 .األسس هذه مثل لتنفيذ وفنيا عمليا المؤهلين الموظفين نقص  - أ 

 .الوحدة لفةك تحديد أو ناتج، وحدات صورة في األنشطة قياس صعوبة  - ب 

 .الفاعلية قياس ةوصعوب بالهدف األداء ربط صعوبة   - ج 

 .وأعباء جهود من يتطلبه لما التطبيق، تكلفة ارتفاع   -د 

 .نسبيا األجل قصيرة بالمشاريع األساس هذا اهتمام   - ه 

 .الخارجي والدفاع الداخلي األمن مثل األنشطة بعض شموله عدم   - و 

 .له ومقاومته للتغيير والمالي اإلداري الجهاز تقبل صعوبة   - ز 

 .األساس هذا وفق والعمل لتتوافق بيةالمحاس األنظمة تغيير صعوبة   - ح 

، إسماعيل حسين( األساس هذا لتطبيق للدولة دارياإل للجهاز التنظيمية لكالهيا مالئمة عدم  -ط 
٨، ٢٠٠٤(. 

2-             
   :  

هم متطلبات االنتقـال مـن األسـلوب         أن أ   يتضح يرى الباحث من خالل ماسبق عرضه       
التقليدي في إعداد الموازنة العامة في الوحدات الحكومية الفلسطينية إلـى أسـلوب موازنـة               
البرامج واألداء وتطبيق أساس االستحقاق للقياس المحاسبي بدال من األساس النقدي كأحد أهم             

  :متطلبات تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء هي كما يلي
اقتناع السلطة التشريعية والتنفيذية بأهمية ذلك التحول والتطـوير، ألن موازنـة البـرامج                -أ 

واألداء سوف تصبح في حقيقة األمر وسيلة هامة من وسائل االتصال والتفاهم بين كل من               
 .السلطتين
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 نع واألداء البرامج موازنة احتياجات مع يتالءم تطويراً الحكومي المحاسبي النظام تطوير  -ب
 بـضرورة  االهتمـام  مع واالستخدامات، الموارد قياس في االستحقاق أساس إتباع طريق
 والتـي  الثابتـة،  األصول عليها أصبحت التي الحالة ليعكس الثابتة األصول إهالك حساب
 القطاع في التكاليف محاسبة واستخدام العامة، الخدمات ألداء المتاحة اإلمكانيات عن تعبر

  .الحكومي
 أساس إلى النقدي األساس من التحول وضرورة التكاليف ومحاسبة اإلدارية المحاسبة قتطبي  - ج

  : )٥٦، ٢٠٠٤، ليلى عبد الحميد فهمي( يأتي ما ذلك ويتطلب االستحقاق
ـ مرا إلـى  بدوره ينقسم مسئولية زكمر لكو مسئولية زكمرا إلى النشاط تقسيم •  نـشاط  زك

  .معاونة خدمات زكومرا رئيسية
 قياسـها  أسـلوب  وتحديد والرئيسية العامة الخدمات وحدات أو لوحدة يفيوك كمي تحديد •

 .بها المعلومات ونظام بالجهة المستندية بالدورة وربطها إحصائيا ومتابعتها

 وربطهـا  المعاونـة  الخـدمات  زكمرا ألنشطة اإلحصائية والمتابعة القياس أسلوب تحديد •
 .المستندية بالدورة

ـ مرا من لك بين فيما التكاليف أو المصروفات توزيع أسس تحديد • الرئيـسي   النـشاط  زك
 زكمرا على المعاونة الخدمات مصروفات تحميل أسس وتحديد المعاونة الخدمات زكومرا

 .الرئيسية الخدمات

 مصلحة لك في التكاليف ومحاسبة اإلدارية المحاسبة في متخصصة حسابية وحدات نشاءإ •

  .هيئة أو
 الخـدمات  حجـوم  تحدد دورية تقارير إعداد يكفل بما وذلك للمعلومات متكاملة نظم وضع  -د

 الفعلية والتكاليف النشاط، ببرامج لها مستهدفاً انك بما بالمقارنة الجهة بواسطة اةدالمؤ العامة

 مع والموازنة النشاط برامج لتقديرات أساسا المتخذة بالتكلفة بالمقارنة المؤذاة العامة للخدمات

 بحجـوم  تـرتبط  ال ثابتة وتكاليف النشاط بحجوم ترتبط متغيرة ليفتكا إلى التكاليف تقسيم

 أو الـسعرية  للمتغيـرات  نتيجة المتغيرة التكاليف في االنحرافات تحديد لذلك وتبعاً النشاط،
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 االنحرافات ذلككو المخطط عن النشاط حجم لتغير نتيجة أو االستخدام في الترشيد لعدم نتيجة

  .المصروفات في الترشيد عدمل نتيجة الثابتة التكاليف في
 وهـي  البرامج من نوعان يوجد عليه وبناًء الجاري، اإلنفاق عن الرأسمالي اإلنفاق فصل -هـ

  . رأسمالية وبرامج جارية برامج
  مـسئولية  مراكـز  إلـى  الحكومية الوحدة بتقسيم وذلك المسئولية، محاسبة أسلوب تطبيق  - و

 وبـذلك  مسئول، إداري شخص يرأسها لتنظيميا الهيكل داخل وحدة مركز كل يمثل بحيث
 إعداد في يساهم مما مركز، كل نفقات عن التفصيلية الفعلية والمعلومات البيانات توفير يتم

 على قائمة الحكومية، للوحدة تخطيطية موازنة إعداد وبالتالي مركز، لكل تخطيطية موازنة
 علـى  القائمـة  التقليدية لموازنةا تتحول وبذلك  وواقعية موضوعية ومعايير تكلفة معدالت
 اإلنفـاق  بين التوازن من نوع إيجاد ضرورة مع وأداء، برامج موازنة إلى والبنود األبواب
  ). ٢٣٢ص ،٢٠٠٣ أبوحشيش، عواد خليل( إدارة لكل الرأسمالي واإلنفاق الجاري

 بتحديد ذلك ويتم ةالمحدد للبرامج طبقاً جديد من تبويبها وإعادة العامة الموازنة هيكل تغيير  - ز
 البـرامج  تحديد وبالتالي التنمية، أهداف وتحقيق للتنفيذ اختيارها تم التي الرئيسية البرامج
 مـن  للدولة العامة وبالموازنة ناحية من المالية بالخطة ترتبط التي األجل، قصيرة التنفيذية
  البـرامج  هذه من للدولة الوظيفية القطاعات من قطاع كل يخص ما وتحديد  أخرى ناحية
 البـرامج  هـذه  تتـضمنه  مـا  تحديد ثم منها، والرأسمالية الجارية البرامج بين التفرقة مع

 كـل  وعالقة أعمال، أو مهام ومن مشروعات أو أنشطة من الرأسمالية أو الجارية التنفيذية
 إدارات مـن  يتبعها ما أو المركزية الوزارات مستوى على اإلداري التنظيم بمستويات ذلك
 .فيذيةتن

 لقـدرتها   الحديثة اإللكترونية واألجهزة اآلالت باستخدام وذلك الحكومية، الحسابات ميكنة  - ل
 إلعـداد  الالزمة بالتحليالت القيام يمكن حتى مختلفة، بطرق مبوبة دقيقة بيانات إعداد على

  .واألداء البرامج موازنة
 التبويـب  ربـط  يمكن حتى األداء فتكالي تبويب إلى اإلداري التبويب من االنتقال ضرورة  - م

  .األداء تكاليف بتبويب والنشاط البرامج حسب
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   :  
 مفهوم النشاط الحكومي ومبـررات تطـوير        عرضب قام الباحث من خالل الفصل الثاني        

 موازنـة البـرامج     ألسـلوب النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني وكذلك تم عرض تحليلـي          
سس  في الوحدات الحكومية الفلسطينية  وأل      واألداء موازنة البرامج    أسلوب إليحول  ومتطلبات الت 

 االسـتحقاق فـي الوحـدات       أساس إلى النقدي   األساسالقياس المحاسبي ومبررات التحول من      
  .الحكومية الفلسطينية

األداء، ومن  و  البرامج موازنة أسلوبرغم ما يبدو من صعوبات في تطبيق        يرى الباحث   و  
دات في اإلنفاق على منهجيات موثوقة لقياس أداء المنظمات والبرامج الحكومية، ال زالـت              تعقي

، وقياس هذا األداء في كثير      واألداء  البرامج  موازنة أسلوب المحاوالت جادة في تحسين وتطوير    
  .من دول العالم

ولـة  األداء النجاح، ال بد من تصنيف نـشاطات الد        و  البرامج موازنة ألسلوب وحتى يمكن   
حسب فعاليات تربطها عالقات منطقية وعملية، كي يتم اعتبارها وحدات متناسـقة، وبـذا تـتم                

وهذا يسهل معرفة النتائج ويساعد في قياسـها قبـل مقارنتهـا            ، برمجتها، ويمكن تحديد غاياتها   
  .بحاجات الدولة والمجتمع

 نتائج وفوائد تتعـدى      األمثل للموازنة، في إدارة شؤون الدولة يحقق       وال شك أن االستخدام     
وإذا نظرنا إلى خبرات الدول النامية عامة، والدول        ، في أهميتها وتأثيرها ميدان النشاطات المالية     

العربية خاصة، نجد أن دور الموازنة العامة في تنسيق سياسات الدولة وخدمة أهدافها، لم يتحقق               
  . جوهره
وازنة ال زالت غير مفهومة، من ناحيـة        بل إن إمكانيات القرارات واألساليب المتعلقة بالم        

حتى أن مفهوم الموازنة بالمعنى الحديث، يبقى غير مترّسخ في إدارة           ، أثرها على السياسة العامة   
لذا من الطبيعي أن نتساءل عن العوامل التـي         ، الدول، وغير ُمتأّصل في صلب القرارات العامة      

 هامش الحكم والسياسة العامة، وتجعلها غير       تها رغم أهميتها على   اتُبقي عمليات الموازنة وقرار   
  .ألتنسيقيقادرة على أداء دورها األساسي، الريادي، 

ومن أهم هذه األسباب، هو عدم التأكد من توفر الموارد الماليـة أو اسـتمرار مـستويات                   
وقد نتج عن ذلك صعوبات جمة في التخطيط وفي تقرير استراتيجيات الدولـة             ، ومصادر الدخل 
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ثم أن نقص المهارات والمعرفة الفنية بين موظفي المالية والموازنـة           ، ي يضمن التنفيذ  بشكل جد 
ومديري الدوائر لم يعط التغييرات المقترحة في أساليب الموازنة اإلمكانيات الضرورية للتنفيـذ             
وأهم من هذا كله، أن رئاسة الدولة غالباً ما تحصر سلطة القرار المالي في أيديها وتحوله إلـى                  

  . رادات شخصية، كثيراً ما تفقد عالقتها بالمعلومات والتحليالت واألساليب المعتمدةيإ
مثل هذا األسلوب في صنع القرارات المالية، جرد الموازنة وعملياتها من مضمونها، ومن               

جوهرها، وخفض مستويات اإلجراءات المالية إلى مستوى روتيني وكتابي، خال من قوة التنسيق             
هذا باإلضافة لفقدان الشفافية    ، عيف األثر سياسياً وإدارياً على مستوى المنظمات      والتخطيط، وض 

في عمليات اإلنفاق، مما يجعل كثيراً من عمليات التدقيق وتحديد المسؤوليات، فـي تخـصيص               
  . وصرف النفقات عمليات غير ممكنة

لك دوافـع   في جميع هذه المحاوالت التي تم عرضها ظهرت عوامل مشتركة كما كانت هنا              
من العوامل المشتركة أن نشاطات الدوائر المزمعة علـى         ، وظروف خاصة بكل من هذه الدول     

اقتباس موازنة األداء قد تم جمعها وتوضيبها بحسب األهداف المـشتركة وتجـانس الفعاليـات               
وحسب عالقاتها المالية والمحاسبية والناتج من كل هذا هـو إعـادة تنظـيم فعاليـات الـدوائر                  

ارات بشكل برامج متجانسة، يجري تنفيذها لتحقيق أهداف هذه الدوائر والوزارات ثم يـتم              والوز
توزيع الموارد أو المخصصات المالية حسب هذه البرامج ويتبع ذلك أنظمة معلومات تقيس أداء              
كل برنامج عن طريق جمع المعلومات عن النتائج وعن عبء العمل وحجمه وتكلفته، وما شابه               

  . ذلك
ل العنصر البشري اهتماماً خاصاً، ليس من ناحية التكلفة فقط، بل للتأكـد مـن تفهـم                 وينا  

  .التغيير الحاصل والمشاركة فيه وتنمية الكفاءات والمهارات الضرورية لنجاح هذا التغيير
التحديات التي تواجه تطوير النظام المحاسبي الحكومي وتطبيـق   هذه كل من الرغم       وعلى

نحـو اإلصـالح    الجادة الصادقة النية توفرت متى أنه نعتقد فإننا البرامج واألداء،أسلوب موازنة 
 في البقاء من خيراً ستكون االتجاه هذا في خطوة أية فإن والتطوير وتطبيق أسلوب موازنة متطور

بقاء على النظام المحاسبي الحالي واألسلوب التقليدي المتبع في إعـداد  مرض في اإل غير وضع
 خطـوة  يعد التحديث في التفكير أن مجرد كما  العامة في الوحدات الحكومية الفلسطينيةالموازنة

  .اإلصالح نحو
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:  
 في هذا الفصل إلى اختبار مدى إمكانيـة تطبيـق أسـلوب             ميدانيةتهدف الدراسة ال    

وأيضا اختبـار مـدى إمكانيـة       ، موازنة البرامج واألداء على الموازنة العامة الفلسطينية      
  .  أسلوب موازنة البرامج واألداءتطبيق أساس االستحقاق كأحد متطلبات تطبيق

وذلك بهدف تطوير النظام المحاسبي الحكـومي الفلـسطيني، لتطـوير الوحـدات             
  .    وتقديم أفضل خدمة عامة ألفراد المجتمع، الحكومية الفلسطينية

ها في تنفيـذ    عتبإصل وصفاً مفصالً لإلجراءات التي      هذا الف الباحث في   يتناول       لذلك  
، ومن ذلك تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة           نية الميدا الدراسة

، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيـان إجـراءات         )اإلستبانة( الدراسة، وإعداد أداة الدراسة   
  . الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج

  
  :بحثين همام ثالث علىال الفصل يشمل سوف تقدم ما على وبناءا

  .تحليل الدراسة الميدانية: المبحث األول
  .نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: المبحث الثاني
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1 -    :  
قام الباحث بإجراء الدراسة الميدانية على البيئة الحكومية في فلـسطين، وأعـضاء لجنـة               

وكذلك بعض  ، ازنة في المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضاء المجلس التشريعي المختصون        المو
مؤسسات المجتمع المدني المختصة بموضوع تطوير النظام المحاسبي الفلسطيني  واألكاديميون           

ومدققي الحسابات المستقلين الـذين يعملـون       ، والباحثون المختصون بالشئون المالية والمحاسبية    
ومحاسبين ومدراء ماليون فـي     ، بعض المشاريع الحكومية الممولة من الدول المانحة      على تدقيق   

بعض المؤسسات المالية األجنبية الممثلة للدول المانحة والمهتمة بتطوير النظام المالي الحكومي            
  : وذلك  بغرض تحقيق هدفين أساسيين هما، الفلسطيني

 تناولها الباحث من خـالل اإلطـار        استطالع ومعرفة آرائهم حول بعض الموضوعات التي        -أ 
  :النظري للبحث وهى

 دراسة مدى فاعلية النظام المحاسبي الحكومي الحالي المطبق في الوحدات الحكوميـة             . ١
الفلسطينية والقائم على تطبيق األسلوب التقليدي إلعداد الموازنة العامة وتطبيق األساس           

 .النقدي ودراسة مدى الحاجة لتطوير هذا النظام
على عملية تطـوير    ، ة مدى تأثير المتغيرات المتعلقة بالبيئة الحكومية الفلسطينية       دراس . ٢

 .نظام المحاسبي الحكومي الفلسطينيال
رامج واألداء إلعداد الموازنة العامة فـي       دراسة مدى مالئمة تطبيق أسلوب موازنة الب       . ٣

 .الوحدات الحكومية الفلسطينية
دراسة مدى فاعلية تطبيق أساس االستحقاق في القطاع الحكـومي الفلـسطيني كأحـد               . ٤

متطلبات تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء في إعداد الموازنة العامـة للوحـدات             
 .الحكومية الفلسطينية

 : وفروض البحث هي، خاصة بالبحث وذلك باستخدام قائمة االستقصاءاختبار الفروض ال -ب 
   إلى كفاءة    استخدام األسلوب التقليدي في إعداد الموازنة العامةال يؤدي "  : الفرض األول

        ".                  تخصيص الموارد وفاعلية استخدامها في الوحدات الحكومية
  في إعداد الموازنة العامة لوب موازنة البرامج واألداء استخدام أساليؤدي"  : الفرض الثاني

   ."خدمات الوحدات  الحكوميةوتطوير تحسين إلى                   



 الميدانيةالدراسة : الفصل الثالث

 ١٠٤

2 -    :  
  :سة وعينة البحث على النحو التاليفي ضوء أهداف الدراسة، تحدد مجتمع الدرا        

  : مجتمع الدراسة- أ
حاول ي ذيالتحليلي ال  المنهج الوصفي ف الدراسة قام الباحث باستخدام      من أجل تحقيق أهدا     

وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتهـا واآلراء        من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة     
وهـو أحـد أشـكال التحليـل        ، التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها        

وصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كمياً عن طريق جمع بيانات           والتفسير العلمي المنظم ل   
  .  ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسات الدقيقة

  :يتمثل مجتمع الدراسة في الفئات التالية     حيث 
حاسبين العاملون فـي    المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء األقسام والم      :  الفئة األولى

إدارات الموازنة والوحـدات الحـسابية فـي وزارات الـسلطة الوطنيـة             
  .الفلسطينية

أعضاء لجنة الموازنة في المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضاء المجلـس          :  الفئة الثانية
  .التشريعي المختصون

ظـام المحاسـبي    المحاسبين في مؤسسات المجتمع المدني التـي تهـتم بالن         :  الفئة الثالثة
  .الفلسطيني وتطويره الحكومي

  .األكاديميون والباحثون المختصون بالشئون المالية والمحاسبية:  الفئة الرابعة
 مدققي الحسابات المستقلين الذين يعملون علـى تـدقيق بعـض المـشاريع            :  الفئة الخامسة

  .الحكومية الممولة من الدول المانحة
للدول  دراء ماليون في بعض المؤسسات المالية األجنبية الممثلة       محاسبين وم :  الفئة السادسة

  .المانحة والمهتمة بتطوير النظام المالي الحكومي الفلسطيني
  :عينة الدراسة - ب

     تتكون عينة الدراسة من جزء من الفئات التي يشملها مجتمع الدراسة، وقد تم اختيار مجال               
ـ والظروف البيئ ،  مع إمكانية الباحث الزمنية والمكانية     عينة البحث من حيث الحجم بما يتالءم       ة ي

  . والسياسية الفلسطينية الحالية
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لما هـو موضـح بالجـدول    وقد تم توزيع قوائم االستقصاء على جميع مفردات العينة طبقاً       •
  ):١ (التالي رقم

  )١ (جدول رقم
  جدول بيان توزيع مفردات عينة الدراسة

 تمارةاسم الجهة المرسلة لها االس
االستمارات 

 المرسلة

االستمارات 

 المستلمة

االستمارات 

 المستبعدة

التي لم يرد 

 عليها

المتاحة 

 للتحليل
  المئويةالنسبة

 %٨٥,٨٣ ١٠٣ ٦ ٧  ١١٦  ١٢٠ الوزارات الحكومية الفلسطينية
  %٨٠  ٨  --  ١  ٩ ١٠ أعضاء لجنة الموازنة والتشريعي
  %٧٠  ٧  --  ١  ٨  ١٠ محاسبين مؤسسات المجتمع المدني

  %٩٠  ٩  --  --  ٩  ١٠ األكاديميون والباحثون الماليون
  %٨٠  ٨  --  ١  ٩  ١٠ مدققي الحسابات المستقلون

  %٨٠  ٨  ١ --  ٩  ١٠ محاسبين في مؤسسات أجنبية
 %٨٤,١١  ١٤٣  ٧  ١٠  ١٦٠  ١٧٠ اإلجمالي

3 -   :  
تم توجيهها إلى الجهات المبينـة      استخدم الباحث أسلوب قائمة االستقصاء المكتوبة، والتي              

وبعد تجميع استمارات االستقصاء قام الباحث بمراجعة استمارات االستقصاء         ، في عينة الدراسة  
للتأكد من اكتمالها وصالحيتها إلدخال البيانات والقيام بالتحليل اإلحصائي، حيـث تـم اسـتبعاد               

المتغيرات والبيانات تمهيـداً  ) ترميز(د  االستمارات التي ال تتوافر بها الشروط الالزمة، وتم تكوي        
، والتي تتناسب   ١٣  اإلصدار رقم  SPSS لتفريغها بالحاسب اآللي وفقا لبرامج الحزم اإلحصائية      

  ."Statistical Package for Social Science "SPSSمع التطبيقات التجارية واالجتماعية 
  :ابة التاليةوقد روعي في تصميم قائمة االستقصاء عناصر التحقق والرق •
بساطة األسئلة ووضوحها، وعدم إعطاء عناوين للمجموعات المختلفة من األسئلة، حتـى ال              . ١

  .عن المتغيرات والعوامل المراد دراستها) المستقصى منه(تخلق انطباعاً مسبقاً لدى القارئ 
  .وجود عدد من األسئلة التي تهدف إلى التحقق من موثوقية اإلجابات المعطاة  . ٢
مقياس المستخدم في اإلجابات على األسئلة، وذلك بإتباع مقيـاس ليكـرت لقيـاس              تنميط ال  . ٣

 : األهمية النسبية لكل عامل على النحو التالي

  
  مهم  محايد  عديم األهمية

٣  ٢  ١  
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استبعاد استمارات االستقصاء التي لم يتم الرد عليها وغيرها من االستمارات، وفقاً للمعادلة              . ٤
  :التالية

    عدد االستمارات  (–عدد االستمارات المرسلة = تمارات المتاحة للتحليل عدد االس      
  )عدد االستمارات التي لم يتم الرد عليها+ المستبعدة      

  :وترجع أسباب عدم الرد على بعض قوائم االستقصاء إلى ما يلي •
جب اإلفصاح  اعتقاد البعض بأن اإلجابة على هذه القوائم ُيعتبر من األمور السرية التي ال ي              . ١

عنها، على الرغم من تأكيد الباحث لهم بأنه سوف يتم اإلفصاح عن المعلومات المستقاة من               
 . صح عن اسم القائم بملء االستمارةاالستقصاء في شكل إجماليات ال تف

التخوف من أن تُستغل هذه المعلومات ألغراض أخرى غير البحث العلمي، على الرغم من               . ٢
 .ستقصاء هي بغرض البحث العلمي فقط منهم بأن استمارات االتأكيد الباحث للمستقصى

 .عدم وجود الخبرة أو المعرفة لدى البعض للرد على األسئلة الواردة بالقائمة . ٣

  :م والتي تم استبعادها إلى ما يليبينما ترجع أسباب عدم االعتماد على بعض القوائ •
 .جابات الواردة بقائمة االستقصاءعدم استكمال كافة اإل . ١

التناقض الواضح في اإلجابات على العديد من األسئلة، والتي تؤدى إلى اإلخـالل بمـسار                . ٢
 .التحليل إذا تم أخذها في االعتبار

  .عدم وجود القدرة العلمية والعملية لدى البعض للرد على األسئلة الواردة بالقائمة . ٣

4 -   :  
 قوائم االستقصاء، وتجمعيها بطريقة تتمشى مع إدخالها على              قام الباحث بتفريغ البيانات من    

، )١٣( اإلصـدار رقـم      SPSSالحاسب اإللكتروني، لتشغيلها بواسطة برامج الحزم اإلحصائية        
والتي تتناسب مع التطبيقات التجارية واالجتماعية، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التاليـة             

  :لنتائجفي تحليل البيانات والوصول إلى ا
 ".Person"معامل ارتباط بيرسون   - أ 

إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النـصفية             و - ب 
 .المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ

  .التكرارات والمتوسط الحسابي والنسب المئوية  - ج 
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 :ريف متغيرات البحثتع - ٤/١

  : مارة االستقصاء على النحو التاليقام الباحث بتعريف متغيرات البحث الواردة في است
  : ١صالسؤال األول 

اإلجابات عن   تم حسابه على أساس مجموع       ١ص، والمتغير    أسئلة فرعية  )٢(ويتكون من   
  : يعبر عن١ص، حيث أن تلك األسئلة الفرعية

٢س+ ١س = ١ص   

      ).األسلوب التقليدي(وازنة البنود   أسلوب م١س
 .  أسلوب موازنة البرامج واألداء ٢س

  :٢صالسؤال الثاني 
اإلجابات عن   تم حسابه على أساس مجموع       ٢ص ، والمتغير  أسئلة فرعية  )٥(ويتكون من   
  : يعبر عن٢ص، حيث أن تلك األسئلة الفرعية

  ٧س+٦س+٥س++٤س+٣س= ٢ص

  .حدة الحكومية      تقييم األداء الحقيقي للو٣س
 .      المركز المالي الحقيقي للوحدة الحكومية٤س

 .      تكلفة األنشطة والبرامج الحكومية٥س

 .     عناصر األصول الثابتة للوحدة الحكومية٦س

 .     إهالك األصول الثابتة الخاصة بالوحدة الحكومية٧س

  :٣صالسؤال الثالث 
ابات عن   تم حسابه على أساس مجموع اإلج      ٣ص، والمتغير    أسئلة فرعية  )٥(ويتكون من   
  : يعبر عن٣ص، حيث أن تلك األسئلة الفرعية

١٢س+١١س+١٠س+٩س+٨س = ٣ص  

  .     تقييم مستوى أداء الوحدة الحكومية٨س
 .     إظهار أصول الوحدة  الحكومية٩س
 .     إظهار االلتزامات المالية على الوحدة الحكومية١٠س

  .لوحدة الحكومية     إظهار صافى أصول ا١١س
  .     إظهار إهالك األصول الثابتة١٢س

  :٤صالسؤال الرابع 
اإلجابات عن   تم حسابه على أساس مجموع       ٤ص، والمتغير    أسئلة فرعية  )٤(ويتكون من   
  : يعبر عن٤ص، حيث أن تلك األسئلة الفرعية

  ١٦س+١٥س+١٤س+١٣س = ٤ص
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  .     اإلصالح الشامل للقطاع الحكومي١٣س
 .ساد المالي الحكومي     الف١٤س

 .     وجود أزمة مالية أو اقتصادية١٥س

  .     الرغبة في الحصول على دعم الجهات الدولية١٦س
  :٥صالسؤال الخامس 

 تم حسابه على أساس مجموع اإلجابات عن        ٥صأسئلة فرعية، والمتغير    ) ٤(ويتكون من   
  : يعبر عن٥صتلك األسئلة الفرعية، حيث أن 

  ٢٠س+١٩س+س+١٨س+١٧س = ٥ص

  .     التشريعات و القوانين السائدة١٧س
 .     الهيكل التنظيمي للوحدات الحكومية١٨س

 .     الثقافة السائدة في المجتمع١٩س

  .     كفاءة الموظفين الحاليين٢٠س
  :٦صالسؤال السادس 

بات عن   تم حسابه على أساس مجموع اإلجا      ٦ص سؤاالً فرعياً، والمتغير     )٥(ويتكون من   
  : يعبر عن٦ص، حيث أن ألسئلة الفرعيةتلك ا

  ٢٥س+٢٤س+٢٣س+٢٢س+٢١س = ٦ص
  .أفراد المجتمع   ٢١س
 .أعضاء البرلمان   ٢٢س

 .مديرو الوحدات الحكومية   ٢٣س

 .المستفيدون من الخدمات الحكومية    ٢٤س

 .مقدمو المنح و الهبات المالية    ٢٥س

  : ٧ صالسؤال السابع
اإلجابـات   تم حسابه على أساس مجمـوع        ٧صغير  ، والمت  أسئلة فرعية  )١٠(ويتكون من   

  : يعبر عن٧ص، حيث أن عن تلك األسئلة الفرعية
  ٣٥س+٣٤س+٣٣س+٣٢س+٣١س+٣٠س+٢٩س+٢٨س+٢٧س+٢٦س = ٧ص
  .    اقتناع السلطة التشريعية والتنفيذية بأهمية التحول٢٦س
 .    تطوير التشريعات القائمة الخاصة بالموازنة٢٧س
  .ازنة العامة وإعادة تبويبها    تغيير هيكل المو٢٨س
  . علمية دقيقة لتقديرات الموازنة    استخدام أساليب٢٩س
 .    ميكنة الموازنة والحسابات الحكومية٣٠س
  .ين وتفهمهم لسبب التطور والتحول    رضا العامل٣١س
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  .    درجة مشاركة العاملين في إعداد الموازنة٣٢س
 .ع مستوى خبرتهم    تدريب العاملين في الموازنة لرف٣٣س
  .سبة التكاليف في القطاع الحكومي    استخدام محا٣٤س
  .    تطبيق أساس االستحقاق في النظام المحاسبي٣٥س

  :٨صالسؤال الثامن 
ن  تم حسابه على أساس مجموع اإلجابات ع       ٨ص، والمتغير    سؤاالً فرعياً  )٨(ويتكون من   
  : يعبر عن٨ص، حيث أن تلك األسئلة الفرعية

  ٤٣س+٤٢س+٤١س+٤٠س+٣٩س+٣٨س+٣٧س+٣٦س = ٨ص
  .   ضمان مستوى الدقة في إعداد تقديرات الموازنة٣٦س
  .  تحديد معايير اإلنجاز وقياس الكفاءة٣٧س
  .   ترشيد اتخاذ القرارات في الوحدة الحكومية٣٨س
 .   تقييم أداء الوحدة الحكومية٣٩س
 .   تقييم أداء المسئولين في الوحدة الحكومية٤٠س
 .لمساءلة والمحاسبة كنظام رقابي فعال   ا٤١س
 .   تقديم خدمة عامة بأعلى مستوى كفاية ممكنة٤٢س
  .   وفر في تكاليف إنجاز البرامج واألنشطة الحكومية٤٣س

  :٩صالسؤال التاسع 
اإلجابات عن   تم حسابه على أساس مجموع       ٩ص، والمتغير    أسئلة فرعية  )٣(ويتكون من   
  : يعبر عن٩ص ، حيث أنتلك األسئلة الفرعية

  ٥٦س+٤٥س+٤٤س = ٩ص
  .   األساس النقدي٤٤س
 .    أساس االستحقاق٤٥س
  .     أساس االستحقاق المعدل٤٦س
  :١٠ص العاشرالسؤال 

 تم حسابه على أساس مجمـوع اإلجابـات         ١٠ص، والمتغير    سؤاالً فرعياً  )٨(ويتكون من   
  : يعبر عن١٠صعن تلك األسئلة الفرعية، حيث أن 

  ٥٤س+٥٣س+٥٢س+٥١س+٥٠س+٤٩س+٤٨س+٤٧س = ١٠ص
  .   تقييم مستوى أداء الوحدة الحكومية٤٧س
  .   تقييم كفاءة العاملين بالوحدة الحكومية٤٨س
  .   إظهار حقيقة المركز المالي للوحدة الحكومية٤٩س
 .   قياس تكلفة الخدمات الحكومية ألمؤداه٥٠س
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 .   تحديد إجمال رقم الدائنين على الوحدة الحكومية٥١س
 .   تسجيل وتقييم كافة أصول الوحدة الحكومية٥٢س
 .   قياس إهالك األصول الثابتة في الوحدة الحكومية٥٣س
  .   التقييم والرقابة على المخزون السلعي للوحدة الحكومية٥٤س
  :١١ص الحادي عشرالسؤال 

اإلجابـات   تم حسابه على أساس مجمـوع        ١١ص، والمتغير    سؤاالً فرعياً  )٨(ويتكون من   
  : يعبر عن١١ص، حيث أن تلك األسئلة الفرعيةعن 

  ٦٢س+٦١س+٦٠س+٥٩س+٥٨س+٥٧س+٥٦س+٥٥س = ١١ص
  .   إمكانية تطبيق موازنة البرامج واألداء٥٥س
  .   تطبيق مبدأ استقالل السنوات المالية٥٦س
  .   الدقة والواقعية في إعداد وعرض تقديرات الموازنة٥٧س
 .ي للوحدة الحكومية   إعداد قائمة بعناصر المركز المال٥٨س
 .   إظهار التجاوز في المصروفات عن االعتماد المخصصة٥٩س
 .   تطبيق نظام حسابات تكاليف دقيق في الوحدة الحكومية٦٠س
 .   الفصل بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية٦١س
  .   القياس العادل الستخدامات وموارد الفترات المالية٦٢س

  :ن أفراد عينة الدراسة معلومات عامة ع-٤/٢
  :األفراد الذين قاموا بتعبئة االستبيان في الجدول التاليب أهم المعلومات الخاصةنستطيع أن نجمل 

  )٢(جدول رقم
   الذين قاموا بتعبئة االستبيانباألفرادمعلومات خاصة 

 النسبة المئوية العدد  المؤهل العلمي
٧ .٠ ١ 
٦٤,٣ ٩٢ 
٢٥,٩ ٣٧ 

 مؤهل متوسط
 بكالوريوس
 ماجستير
  ٩,١ ١٣ دكتوراه
 ١٠٠ ١٤٣  المجموع

 النسبة المئوية العدد  سنوات الخبرة
٢٠,٣ ٢٩ 
٣٠,١ ٤٣ 

   سنوات٥أقل من 
  سنوات١٠- ٥من 
 ١٦,٨ ٢٤   سنة١٥- ١٠من 

 ٣٢,٩ ٤٧  سنة١٥أكثر من 
 ١٠٠ ١٤٣  المجموع
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تهم العلمية عالية ما     من معبئي االستبيان كانت مؤهال     ٪٩٩,٣الحظ من الجدول السابق أن      ي
 الوحـدات الحكوميـة     فـي    التأهيـل والخبـرة   بين بكالوريوس إلى الدكتوراه وهذا مؤشر إلى        

ن ما يقـارب الثمـانين      أو، لى المؤهالت الكثيرة الموجودة في المجتمع الفلسطيني      إالفلسطينية و 
  .بالمائة يملكون سنوات خبرة أكثر من خمس سنوات

  :اإلستبانةصدق  - ٤/٣
نجاز وقياس ما وضع مـن      إهو أن استبيان الدراسة قادر على       : د بصدق االستبيان  يقص

  . جله بما يحقق أهداف الدراسةأ
  : كالتاليالستمارة وذلك للتأكد من صدقهاوقد قام الباحث بتقنين فقرات ا •

  :صدق المحكمين: أوالً
ـ             االستمارة  تم عرض      ن في صورتها األولية على مجموعـة مـن أسـاتذة جـامعيين م

 حيث قاموا بإبـداء      قسم المحاسبة،  –جامعة القاهرة   ممن يعملون في    المحاسبة  المتخصصين في   
 مـن   مجـال ، ومدى انتماء الفقرات إلى كل       االستقصاءآرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات      

، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضـوء تلـك          لقائمة االستقصاء  اإلحدى عشر  المجاالت
فقرة ) ٦٢ (االستقصاء ستبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات        اآلراء تم ا  

  ):٣( رقم  التاليموزعة كما في الجدول
  )٣ ( رقمجدول

  مجاالتها من مجال حسب كل االستقصاءيبين عدد فقرات 
  عدد الفقرات  المجال  م
 ٢ تفضيل أسلوب إعداد الموازنة العامة ١ص
 ٥ بية البيانات والمعلوماتتوفر السجالت المحاس ٢ص
 ٥ أهمية قائمة المركز المالي لإلفصاح المحاسبي ٣ص
 ٤ العوامل التالية تدعو إلى الحاجة لتطوير النظام المحاسبي ٤ص
٥ص  ٤ يالمؤثرة على عملية تطوير النظام المحاسب العوامل 
 ٥ األطراف المؤثرة في عملية تطوير النظام المحاسبي ٦ص

 ١٠ لنسبية لعناصر التحول لتطبيق موازنة البرامج واألداءاألهمية ا ٧ص
 ٨ ما يحققه تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء ٨ص
 ٨ أي أسس القياس المحاسبي أفضل  لتطبيق موازنة البرامج واألداء ٩ص
 ٨ تطبيق أساس االستحقاق يساعد على حل المشكالت المحاسبية١٠ص
 ٨ ستحقاق في الوحدات المحاسبيةما يحققه تطبيق أساس اال١١ص

 ٦٢ المجموع
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  : تحليل صدق االتساق الداخلي - ٤/٤
 الباحث باختبار صدق االتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات المجال مع المجمـوع               قام

  .الكلي للمجال وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون

  :صدق االتساق الداخلي -أ 
تطبيق على عينة استطالعية    ال ب لقائمة االستقصاء اق الداخلي   جرى التحقق من صدق االتس      

وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجـات         عينة الدراسة، فرداً من خارج    ) ٣٠(مكونة من   
الذي تنتمي إليه وذلـك باسـتخدام       للمجال   والدرجة الكلية    قائمة االستقصاء فقرات   من   فقرةكل  

   .)SPSS(البرنامج اإلحصائي 
  :لنتائج المحسوبة كما هي موضحة بالجداول التاليةوكانت ا

 )تفضيل أسلوب إعداد الموازنة العامـة     ( لفقرات المجال األول  معامالت االتساق الداخلي     - ١
  ):٤(والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم 

  )٤(رقم جدول 
   معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول

  للمجال مع الدرجة الكلية )اد الموازنة العامةتفضيل أسلوب إعد(
مستوى الداللةمعامل االرتباط  الفقرة  م
١س ٠,٠١دالة عند  ٠,٨٧٤ )األسلوب التقليدي(أسلوب موازنة البنود 
٢س ٠,٠١دالة عند  ٠,٩١٣ أسلوب موازنة البرامج واألداء        

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
    ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 

والدرجـة   األول   المجـال   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          الجدول السابق  يبين
، ومعامالت االرتباط محصورة بـين المـدى        )٠,٠١( دالة عند مستوى داللة       أنها الكلية لفقراته 

 الجدولية عند مـستوى داللـة        ر  المحسوبة اكبر من قيمة       ر ذلك قيمة   ، وك ) ٠,٩١٣-٠,٨٧٤(
  صـادقة    األول، وبذلك تعتبر فقرات المجـال       ٠,٣٦١والتي تساوي    ٢٨  ودرجة حرية    ٠,٠٥

  .ما وضعت لقياسهوتقيس 
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توفر السجالت المحاسبية البيانات    (: االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال الثاني       - ٢
  ):٥( والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم )وماتوالمعل

  )٥(الجدول 
   الثانيالمجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  الكلية للمجال مع الدرجة  ")توفر السجالت المحاسبية البيانات والمعلومات(
مستوى الداللةمعامل االرتباط  الفقرة م
٠,٠١دالة عند  ٠,٧٧٠ حكوميةتقييم األداء الحقيقي للوحدة ال س٣
٤س ٠,٠١دالة عند  ٠,٨٢٤ المركز المالي الحقيقي للوحدة الحكومية 
٥س ٠,٠١دالة عند  ٠,٧٧١ تكلفة األنشطة والبرامج الحكومية 
٦س ٠,٠٥دالة عند  ٠,٣٨٤ عناصر األصول الثابتة للوحدة الحكومية 
٧س ٠,٠١دالة عند  ٠,٨٨٦إهالك األصول الثابتة الخاصة بالوحدة الحكومية 

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
  ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 

والدرجـة   الثـاني  المجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات        الجدول السابق  يبين
، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى      )٠,٠١،  ٠,٠٥(اللة  الكلية لفقراته، دالة عند مستوى د     

 الجدولية عنـد مـستوى داللـة        ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) ٠,٨٨٦-٠,٣٤٨(
 صـادقة   الثـاني ، وبذلك تعتبر فقرات المجـال       ٠,٣٦١  والتي تساوي     ٢٨ ودرجة حرية    ٠,٠٥

  .ما وضعت لقياسهوتقيس 

أهمية قائمة المركز المـالي لإلفـصاح       (: لي لفقرات المجال الثالث   االتساق الداخ  معامالت   – ٣
  ):٦( والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم )المحاسبي

  )٦(رقم جدول 
  الثالث المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

   للمجال مع الدرجة الكلية)أهمية قائمة المركز المالي لإلفصاح المحاسبي(
مستوى الداللةمعامل االرتباط  الفقرة  م
٨س ٠,٠١دالة عند  ٠,٦١٢  الوحدة الحكوميةأداءتقييم مستوى  
٩س ٠,٠١دالة عند  ٠,٨٠٦  الوحدة الحكوميةأصول إظهار 
١٠س ٠,٠١دالة عند  ٠,٦٥٠  االلتزامات المالية على الوحدة الحكوميةإظهار 
١١س ٠,٠١عند دالة  ٠,٨٩٥  الوحدة الحكوميةأصول صافي إظهار 
١٢س ٠,٠١دالة عند  ٠,٩٠٩  المحاسبياإلهالك إظهار 

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
    ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
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والدرجـة   الثالث المجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          الجدول السابق  يبين
، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين المـدى          )٠,٠١(الكلية لفقراته، دالة عند مستوى داللة       

 الجدولية عنـد مـستوى داللـة        ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) ٠,٩٠٩-٠,٦١٢(
  صـادقة    الثالـث ، وبذلك تعتبر فقرات المجال      ٠,٣٦١  والتي تساوي     ٢٨ ودرجة حرية    ٠,٠٥

  .ت لقياسهما وضعوتقيس 

العوامل التالية تـدعو إلـى الحاجـة        : (االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع     معامالت   – ٤
  ):٧(والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم ) لتطوير النظام المحاسبي

  )٧ ( رقمجدول
  المجال الرابعمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

   للمجال مع الدرجة الكلية)جة لتطوير النظام المحاسبيالعوامل التالية تدعو إلى الحا(
  

مستوى الداللةمعامل االرتباط  الفقرة  م
١٣س ٠,٠١دالة عند  ٠,٤٦٩  الشامل للقطاع الحكومياإلصالح 
١٤س ٠,٠١دالة عند  ٠,٤٨٤ الفساد المالي الحكومي 
١٥س ٠,٠١دالة عند  ٠,٨٥٦ و اقتصاديةأزمة مالية أوجود  
١٦س ٠,٠١دالة عند  ٠,٦٢٧  في الحصول على دعم الجهات الدوليةالرغبة 

   ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٩( عند درجة حرية الجدليةر 
    ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 

درجـة  وال الرابع المجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          الجدول السابق  يبين
، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين المـدى          )٠,٠١(الكلية لفقراته، دالة عند مستوى داللة       

 الجدولية عنـد مـستوى داللـة        ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) ٠,٨٥٦-٠,٤٨٤(
  صـادقة    الرابـع ، وبذلك تعتبر فقرات المجال      ٠,٣٦١  والتي تساوي     ٢٨ ودرجة حرية    ٠,٠٥

  .قياسهما وضعت لوتقيس 
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العوامل المؤثرة على عملية تطـوير      : (لفقرات المجال الخامس  معامالت االتساق الداخلي     - ٥
  ):٨(والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم ) النظام المحاسبي

  )٨ ( رقمجدول
  المجال الخامسمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

   للمجال مع الدرجة الكلية) المحاسبيالعوامل المؤثرة على عملية تطوير النظام(
 مستوى الداللةمعامل االرتباط  الفقرة  م
١٧س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٦٢٧ التشريعات والقوانين السائدة 
١٨س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٦٦٨ الهيكل التنظيمي للوحدات الحكومية 
١٩س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٨١٠ الثقافة السائدة في المجتمع 

٢٠س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٥٠٥ الحاليينكفاءة الموظفين  

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
    ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 

والدرجـة   الخامس المجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات   الجدول السابق  يبين
، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين المـدى          )٠,٠١( عند مستوى داللة     الكلية لفقراته، دالة  

 الجدولية عنـد مـستوى داللـة        ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) ٠,٨١٠-٠,٥٠٥(
  صـادقة    الخامس، وبذلك تعتبر فقرات المجال      ٠,٣٦١  والتي تساوي     ٢٨ ودرجة حرية    ٠,٠٥

  .ما وضعت لقياسهوتقيس 

األطراف المؤثرة في عملية تطـوير      (: لفقرات المجال السادس  ق الداخلي   معامالت االتسا  - ٦
  ):٩(والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم ) النظام المحاسبي

  )٩ ( رقمجدول
  المجال السادسمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  للمجال مع الدرجة الكلية) األطراف المؤثرة في عملية تطوير النظام المحاسبي(
 مستوى الداللةمعامل االرتباط  الفقرة  م
٢١س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٩٢٥ فراد المجتمعأ 
٢٢س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٥٥٣  البرلمانأعضاء 
٢٣س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٥١٨ مديرو الوحدات الحكومية 
٢٤س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٨٦٢ المستفيدون من الخدمات الحكومية 
٢٥س  ٠,٠٥دالة عند  ٠,٤٥٥ اليةمقدمو المنح والهبات الم 

  ٠,٣٥٤) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
    ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
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والدرجـة   السادس المجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          الجدول السابق  يبين
، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين المـدى          )٠,٠١( مستوى داللة    الكلية لفقراته، دالة عند   

 الجدولية عنـد مـستوى داللـة        ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) ٠,٩٢٥-٠,٥١٨(
  صـادقة    السادس، وبذلك تعتبر فقرات المجال      ٠,٣٦١  والتي تساوي     ٢٨ ودرجة حرية    ٠,٠٥

  .ما وضعت لقياسهوتقيس 

األهمية النسبية لعناصر التحول لتطبيق     (المجال السابع لفقرات  داخلي  معامالت االتساق ال   - ٧
  ):١٠( والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم )موازنة البرامج واألداء

  )١٠ ( رقمجدول
  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال السابع

   للمجال مع الدرجة الكلية)داءاألهمية النسبية لعناصر التحول لتطبيق موازنة البرامج واأل(
 مستوى الداللةمعامل االرتباط  الفقرة  م
٢٦س  ٠,٠٥دالة عند  ٠,٤٥٦ همية التحويلأع السلطة التشريعية والتنفيذية باقتنا 
٢٧س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٥٨٣ تطوير التشريعات القائمة الخاصة بالموازنة 
٢٨س  ٠,٠٥دالة عند  ٠,٤٣٦ عادة تبويبهاإتغيير هيكل الموازنة العامة و 
٢٩س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٤٥٦ ساليب علمية دقيقة لتقديرات الموازنةأاستخدام  
٣٠س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٤٦٥ ميكنة الموازنة والحسابات الحكومية 
٣١س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٦٧٦ رضا العاملين وتفهمهم لسبب التطور والتحول 
٣٢س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٥٧٦ ةدرجة مشاركة العاملين في اعداد الموازن 
٣٣س  ٠,٠٥دالة عند  ٠,٤٠٦ تدريب العاملين في الموازنة لرفع مستوى خبرتهم 
٣٤س  ٠,٠٥دالة عند  ٠,٤٣٥ استخدام محاسبة التكاليف في القطاع الحكومي 
٣٥س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٥٨٦  االستحقاق في النظام المحاسبيأساستطبيق  

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(عند مستوى داللة و) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
    ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 

والدرجـة   السابع المجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          الجدول السابق  يبين
، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين المـدى          )٠,٠١(الكلية لفقراته، دالة عند مستوى داللة       

 الجدولية عنـد مـستوى داللـة        ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) ٠,٦٧٦-٠,٤٣٦(
  صـادقة    الـسابع ، وبذلك تعتبر فقرات المجال      ٠,٣٦١  والتي تساوي     ٢٨ ودرجة حرية    ٠,٠٥

  .ما وضعت لقياسهوتقيس 
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برامج ما يحققه تطبيق أسلوب موازنة ال     (المجال الثامن لفقرات  معامالت االتساق الداخلي     - ٨
  ):١١( والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم )واألداء

  )١١ ( رقمجدول
  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثامن

   للمجالمع الدرجة الكلية )ما يحققه تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء(
 مستوى الداللةمعامل االرتباط  الفقرة  م
٣٦س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٧٣٩ في اعداد تقديرات الموازنةضمان مستوى الدقة  
٣٧س  ٠,٠٥دالة عند  ٠,٣٨٥ تحديد معايير االنجاز وقياس الكفاءة 
٣٨س  ٠,٠٥دالة عند  ٠,٣٧٧ ترشيد اتخاذ القرارات في الوحدة الحكومية 
٣٩س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٦٣٥  الوحدة الحكوميةأداءتقييم  
٤٠س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٦٨٥ ة الحكوميةين في الوحد المسؤلأداءتقييم  
٤١س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٧٨٩ المساءلة والمحاسبة كنظام رقابي فعال 
٤٢س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٧٨٩ تقديم خدمة عامه باعلى مستوى كفاية ممكنة 
٤٣س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٥٥٤ وفر في تكاليف انجاز البرامج واالنشطة الحكومية 

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
    ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 

والدرجـة   التاسع المجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          الجدول السابق  يبين
ـ         )٠,٠١(الكلية لفقراته، دالة عند مستوى داللة        دى ، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين الم

 الجدولية عنـد مـستوى داللـة        ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) ٠,٧٨٩-٠,٣٧٧(
  صـادقة    التاسـع ، وبذلك تعتبر فقرات المجال      ٠,٣٦١  والتي تساوي     ٢٨ ودرجة حرية    ٠,٠٥

  .ما وضعت لقياسهوتقيس 
ل  أي أسس القيـاس المحاسـبي أفـض       (المجال التاسع لفقرات  معامالت االتساق الداخلي     - ٩

  ):١٢( والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم )لتطبيق موازنة البرامج واألداء
  )١٢ ( رقمجدول

  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال التاسع
   للمجالمع الدرجة الكلية )أي أسس القياس المحاسبي أفضل  لتطبيق موازنة البرامج واألداء(
 توى الداللةمسمعامل االرتباط  الفقرة  م
٤٤س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٨٧٦ األساس النقدي 
٤٥س  ٠,٠٥دالة عند  ٠,٤٣٦ أساس االستحقاق 
٤٦س  ٠,٠١دالة عند  ٠,٥٣٦ أساس االستحقاق المعدل 

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
    ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
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 ١١٨

والدرجـة   التاسع المجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          الجدول السابق  يبين
، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين المـدى          )٠,٠١(الكلية لفقراته، دالة عند مستوى داللة       

 الجدولية عنـد مـستوى داللـة        ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) ٠,٨٧٦-٠,٤٣٦(
  صـادقة    التاسـع ، وبذلك تعتبر فقرات المجال      ٠,٣٦١  والتي تساوي     ٢٨ة حرية    ودرج ٠,٠٥

  .ما وضعت لقياسهوتقيس 

تطبيق أساس االستحقاق يساعد علـى      (المجال العاشر لفقرات  معامالت االتساق الداخلي     - ١٠
  ):١٣( والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم )حل المشكالت المحاسبية

  )١٣ ( رقمجدول
  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال العاشر

   للمجالمع الدرجة الكلية) تطبيق أساس االستحقاق يساعد على حل المشكالت المحاسبية(
مستوى الداللةمعامل االرتباط  الفقرة  م
٤٧س ٠,٠١دالة عند  ٠,٦٩٦ داء الوحدة الحكوميةأتقييم مستوى  
٤٨س ٠,٠١دالة عند  ٠,٥٧٥ دة الحكوميةتقييم كفاءة العاملين بالوح 
٤٩س ٠,٠١دالة عند  ٠,٧٢٠ ظهار حقيقة المركز المالي للوحدة الحكوميةإ 
٥٠س ٠,٠١دالة عند  ٠,٦٩٦ قياس تكلفة الخدمات الحكومية المؤداة 
٥١س ٠,٠١دالة عند  ٠,٥٤٥  رقم الدائنين على الوحدة الحكوميةإجمالتحديد  
٥٢س ٠,٠٥دالة عند  ٠,٤٣٥ ل الوحدة الحكوميةصوأتسجيل وتقييم كافة  
٥٣س ٠,٠١دالة عند  ٠,٨٥٧  الثابتة في الوحدة الحكوميةاألصولهالك إقياس  
٥٤س ٠,٠١دالة عند  ٠,٨٥٩التقييم والرقابة على المخزون السلعي للوحدة الحكومية 

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
    ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ية عند درجة حرية ر الجدول

والدرجـة   العاشر المجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          الجدول السابق  يبين
، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين المـدى          )٠,٠١(الكلية لفقراته، دالة عند مستوى داللة       

 الجدولية عنـد مـستوى داللـة        ربر من قيمة     المحسوبة اك  ر، وكذلك قيمة    ) ٠,٨٥٩-٠,٤٣٥(
  صـادقة   العاشـر ، وبذلك تعتبر فقرات المجال      ٠,٣٦١  والتي تساوي     ٢٨ ودرجة حرية    ٠,٠٥

  .ما وضعت لقياسهوتقيس 
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ما يحققه تطبيق أسـاس     (المجال الحادي عشر  لفقرات  معامالت االتساق الداخلي     - ١١
لية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقـم         والدرجة الك  )االستحقاق في الوحدات المحاسبية   

)١٤:(  

  )١٤ ( رقمجدول
  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الحادي عشر

   للمجالمع الدرجة الكلية) ما يحققه تطبيق أساس االستحقاق في الوحدات المحاسبية(
مستوى الداللةمعامل االرتباط  الفقرة  م
٥٥س ٠,٠١دالة عند  ٠,٥٢٩ داءامكانية تطبيق موازنة البرامج واال 
٥٦س ٠,٠١دالة عند  ٠,٧٥٢ تطبيق مبدأ استقالل السنوات المالية 
٥٧س ٠,٠١دالة عند  ٠,٥٢٩ الدقة الواقعية في اعداد وعرض تقديرات الموازنة 
٥٨س ٠,٠١دالة عند  ٠,٦٤٠ اعداد قائمة بعناصر المركز المالي للوحدة الحكومية 
٥٩س ٠,٠١دالة عند  ٠,٤٧٤ روفات عن االعتمادات المخصصةاظهار التجاوز في المص 
٦٠س ٠,٠١دالة عند  ٠,٦٤٠ تطبيق نظام حسابات تكاليف دقيق في الوحدة الحكومية 
٦١س ٠,٠٥دالة عند  ٠,٤١٧ الفصل بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية 
٦٢س ٠,٠١ند دالة ع ٠,٤٧٤ القياس العادل الستخدامات موارد الفترة المالية 

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
    ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 

 الحـادي عـشر    المجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          الجدول السابق  يبين
، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين        )٠,٠١(والدرجة الكلية لفقراته، دالة عند مستوى داللة        

 الجدولية عنـد مـستوى      ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) ٠,٧٥٢-٠,٤١٧(المدى  
  الحادي عشر   ، وبذلك تعتبر فقرات المجال        ٣٦١  والتي تساوي     ٢٨ ودرجة حرية    ٠,٠٥داللة  

  .ما وضعت لقياسهوتقيس صادقة 
قـام الباحـث بحـساب        ككـل   عشر اإلحدى لي للمجاالت  االتساق الداخ  للتحقق من صدق  و  -

 مجال األخرى وكذلك كل     والمجاالت المقياس مجاالت من   مجالمعامالت االرتباط بين درجة كل      
  .يوضح ذلك) ١٥( والجدول للمقياسبالدرجة الكلية 
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  )١٥ ( رقمجدول
  ستمارةلال األخرى المجاالت االستمارة مجاالت من مجالمصفوفة معامالت ارتباط كل 

  وكذلك مع الدرجة الكلية

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 
    ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٩(ر الجدولية عند درجة حرية 

 الـبعض وبالدرجـة الكليـة       يبعضها ترتبط   المجاالت أن جميع    يتضح من الجدول السابق   
وهـذا يؤكـد أن     ) ٠,٠١( ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مـستوى داللـة           باستمارة االستقصاء 
  . تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلياستمارة االستقصاء

  : Reliability  االستبانةثبات -٤/٥
أفـراد   وذلك بعد تطبيقها على      استمارة االستقصاء  من ثبات    أجرى الباحث خطوات التأكد   

   .بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخالعينة االستطالعية 
  .تقيس بدقة وبأقل خطأ ممكن) االختبار(أن أداة القياس : ُيقصد بثبات االستقصاء

  : Split-Half method طريقة التجزئة النصفية -أ 
 بطريقة التجزئة النـصفية     االستقصاءم درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات       تم استخدا   

 وكذلك درجـة النـصف      االستقصاء مجاالت من   مجالحيث احتسبت درجة النصف األول لكل       

 ١١ص ١٠ص ٩ص ٨ص ٧ص ٦ص ٥ص ٤ص ٣ص ٢ص ١ص المجموع  المجال

           ١ ٠,١٠٤- ١ص

          ١ ٠,٠٥٧ ٠,٣٢٦ ٢ص

         ١ ٠,٠٨٣ ٠,٣٢٠- ٠,٧٢٨ ٣ص

        ١ ٠,٢٧١ ٠,٠٦٨- ٠,٣٤٥- ٠,٣٠٣  ٤ص

٥ص  ١ ٠,٣٨٩ ٠,٦٣٠ ٠,٠١٨ ٠,٠١٤- ٠,٧١٥       

      ١ ٠,٦٥٧ ٠,٤٢٣ ٠,٦٤٢ ٠,٢١٢ ٠,٣٦٠- ٠,٧٥٧ ٦ص

     ١ ٠,٢٥٨ ٠,٣٣٥ ٠,٠٦٧ ٠,٢٥٦ ٠,٠٠٨- ٠,١٨٤ ٠,٥٩٣ ٧ص

    ١ ٠,٦٢٩ ٠,٥٧٨ ٠,٤٨٢ ٠,١٤٤ ٠,٤٣٦ ٠,٠٤٩- ٠,١٥٠- ٠,٧٥٩ ٨ص

   ١ ٠,١٦٣- ٠,١٨٧- ٠,٠٧١- ٠,٢٤٤- ٠,٠٦١- ٠,٠٢٢- ٠,٤٦٦ ٠,٠٣٥ ٠,٠٧٤ ٩ص

  ١ ٠,١١٧- ٠,٥٩٧ ٠,٤٢١ ٠,٤٢٨ ٠,٤٧٥ ٠,٠٤٧ ٠,٤٥٢ ٠,١٠٩- ٠,٠٤٨- ٠,٧٠٦ ١٠ص

 ١ ٠,٦٩٣ ٠,٢٣١- ٠,٨٣٧ ٠,٦٣٨ ٠,٣٦٥ ٠,٥٦١ ٠,٠٧٨ ٠,٤٩٧ ٠,٠٥٥- ٠,٠٧٥ ٠,٧٦٤ ١١ص
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المجـال  الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل طـول               
  :يوضح ذلك) ١٦( والجدول  (Spearman-Brown)باستخدام معادلة سبيرمان براون

   )١٦ ( رقمجدول
  مجاالت االستقصاء من مجاليوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 

   بعد التعديلاالرتباطقبل التعديل ومعامل 

 المجال  م
  عدد
الفقرات

  االرتباطمعامل 
 قبل التعديل

االرتباطمعامل 
 بعد التعديل

 ٠,٧٥٠ ٠,٦٠٠ ٢ نة العامةتفضيل أسلوب إعداد المواز١ص

*٥ توفر السجالت المحاسبية البيانات والمعلومات٢ص  ٠,٦٨٠ ٠,٦١٩ 

*٥ أهمية قائمة المركز المالي لإلفصاح المحاسبي٣ص  ٠,٨٥٠ ٠,٨٣٦ 

 ٠,٥٥٥ ٠,٣٨٤ ٤ العوامل التالية تدعو إلى الحاجة لتطوير النظام المحاسبي٤ص

 ٠,٥٢٠ ٠,٣٨٤ ٤  النظام المحاسبيالمؤثرة على عملية تطوير العوامل٥ص

*٥ األطراف المؤثرة في عملية تطوير النظام المحاسبي٦ص  ٠,٧٢٨ ٠,٧٠٦ 

 ٠,٥٧٥ ٠,٤٠٣ ١٠ األهمية النسبية لعناصر التحول لتطبيق موازنة البرامج واألداء٧ص

 ٠,٨٥٣ ٠,٧٤٤ ٨ ما يحققه تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء٨ص

*٣ المحاسبي أفضل  لتطبيق موازنة البرامج واألداءأي أسس القياس ٩ص  ٠,٨٠٦ ٠,٧٤٨ 

 ٠,٨٥٥ ٠,٧٤٦ ٨ تطبيق أساس االستحقاق يساعد على حل المشكالت المحاسبية١٠ص

 ٠,٨٤٣ ٠,٧٢٩ ٨ ما يحققه تطبيق أساس االستحقاق في الوحدات المحاسبية١١ص

 ٠,٧١٦ ٠,٥٥٧ ٦٢  الدرجة الكلية

  .ان الن النصفين غير متساويينتم استخدام معادلة جتم* 

وهـي معـامالت    ) ٠,٧١٦(كلها أعلى من     الثبات   تيتضح من الجدول السابق أن معامال     
 من الثبات تطمـئن الباحـث إلـى         جيدة تتمتع بدرجة    االستقصاء وهذا يدل على أن      عالية   ثبات

  .تطبيقها على عينة الدراسة

  :طريقة ألفا كرونباخ -ب 
، وذلـك    وهي طريقة ألفا كرونبـاخ     خرى من طرق حساب الثبات    استخدم الباحث طريقة أ     

 مجـاالت  مـن    مجـال ، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكـل          االستقصاءإليجاد معامل ثبات    
  :يوضح ذلك) ١٧( ككل والجدول لالستقصاء وكذلك االستقصاء
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 ١٢٢

  )١٧ ( رقمجدول
   االستبانةمحاور من محوريوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

معامل ألفا عدد الفقرات الالمج  م
 كرونباخ

 ٠,٧٤٣ ٢ تفضيل أسلوب إعداد الموازنة العامة ١ص
 ٠,٧٧٢ ٥ توفر السجالت المحاسبية البيانات والمعلومات ٢ص
 ٠,٨٣٣ ٥ أهمية قائمة المركز المالي لإلفصاح المحاسبي ٣ص
 ٠,٤٧٨ ٤ العوامل التالية تدعو إلى الحاجة لتطوير النظام المحاسبي ٤ص
٥ص  ٠,٥٤١ ٤ المؤثرة على عملية تطوير النظام المحاسبي العوامل 
 ٠,٧١٢ ٥ األطراف المؤثرة في عملية تطوير النظام المحاسبي ٦ص
 ٠,٦٥٧ ١٠ األهمية النسبية لعناصر التحول لتطبيق موازنة البرامج واألداء ٧ص
 ٠,٧٤٩ ٨ ما يحققه تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء ٨ص
 ٠,٥٥٠ ٣ أسس القياس المحاسبي أفضل  لتطبيق موازنة البرامج واألداءأي  ٩ص
 ٠,٨٠٧ ٨ تطبيق أساس االستحقاق يساعد على حل المشكالت المحاسبية ١٠ص
 ٠,٦٧٩ ٨ ما يحققه تطبيق أساس االستحقاق في الوحدات المحاسبية ١١ص

 ٠,٨٨٠ ٦٢  الدرجة الكلية

وهـذا يـدل علـى أن       ) ٠,٨٨٠ (أعلى من ات   الثب ت أن معامال  السابقيتضح من الجدول    
  .االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة
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 ١٢٣

   
     

  : نتائج الدراسة-١
 تطبيـق أدوات  لتوصل إليها مـن خـالل        الباحث بعرض تفصيلي للنتائج التي تم ا       سيقوم

  .لدراسةا
  :"تفضيل أسلوب إعداد الموازنة العامة" نتائج المجال األول –١

  )١٨(  رقمجدول
المجال التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

   وكذلك ترتيبها في المجال تفضيل أسلوب إعداد الموازنة العامة: األول 

 الفقرة م
 ال
 أفضلمحايدفضلأ

مجموع 
االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 ٢ ٤٠,٣٣ ٠,٥٥٥ ١,٢١٠ ١٧٣ ١٠ ١٠ ١٢٣  موازنة البنودأسلوب١س

 ١ ٩٣,٩٤ ٠,٥١٢ ٢,٨١٨ ٤٠٣ ١٢٥ ١٠ ٨ واألداء موازنة البرامج أسلوب٢س

  
 :يتضح من الجدول السابق

 احتلت المرتبة األولى    "أسلوب موازنة البرامج واألداء   "لتي نصت على     وا  الفقرة الثانية  أن
  %).٩٣,٩٤(بوزن نسبي 

احتلت المرتبة األخيرة بـوزن     " أسلوب موازنة البنود  "والتي نصت على    أما الفقرة األولى    
  ).٤٠,٣٣(%نسبي 

  :"تفضيل أسلوب إعداد الموازنة العامة" األولوتدل النتائج السابقة للمجال 
داد الموازنة العامة بأسلوب موازنة البرامج واألداء هو أفضل بكثير مـن إعـدادها              أن إع 

لبحث وهو ضرورة التحول مـن      الهدف الرئيسي ل  مما يدلل على تحقيق     ، بأسلوب موازنة البنود  
  .األسلوب التقليدي في إعداد الموازنة العامة إلى أسلوب موازنة البرامج واألداء
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 ١٢٤

  :"توفر السجالت المحاسبية البيانات والمعلومات" نتائج المجال الثاني –٢
  ) ١٩ ( رقمجدول

المجال التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  )١٤٣=ن (وكذلك ترتيبها في المجال   توفر السجالت المحاسبية البيانات والمعلومات:الثاني 

ال  الفقرة م
 توفر

 توفرمحايد
مجموع 

االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 الحقيقي للوحـدة    األداءتقييم  ٣س
 الحكومية

٤ ٤٤,٢٩ ٠,٦٤٨ ١,٣٢٩ ١٩٠ ١٤ ١١٠١٩ 

المركز المالي الحقيقي للوحدة    ٤س
 الحكومية

٢ ٥٠,٥٨ ٠,٧٥٩ ١,٥١٧ ٢١٧ ٢٣ ٢٨ ٩٢ 

 والبــرامج األنــشطةتكلفــة ٥س
 ةالحكومي

٣ ٤٨,٤٨ ٠,٧٠٩ ١,٤٥٥ ٢٠٨ ١٨ ٢٩ ٩٦ 

 الثابتــة األصــولعناصــر ٦س
 للوحدة الحكومية

١ ٨٦,٧١ ٠,٦٦٢ ٢,٦٠١ ١٠٠٣٧٢ ٢٩ ١٤ 

ــالك٧س ــول إه ــة األص  الثابت
 الخاصة بالوحدة الحكومية

٥ ٤١,٩٦ ٠,٥٩٠ ١,٢٥٩ ١٨٠ ١١ ١١٧١٥ 

  :يتضح من الجدول السابق
صـول   عناصـر األ   " والتي نصت علـى    )٤(لفقرة  ا   كانت  الثاني المجال في   ةأن أعلى فقر  _ 

  %).٨٦,٧١(ه احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدر " الثابتة للوحدة الحكومية
صـول الثابتـة    هالك األ إ " والتي نصت على   )٥(الفقرة   ت كان المجال في هذا    ةوأن أدنى فقر  _ 

  %).٤١,٩٦(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة  " الخاصة بالوحدة الحكومية
  :"توفر السجالت المحاسبية البيانات والمعلومات" وتدل النتائج السابقة للمجال الثاني_ 

قـط   الثابتـة ف   األصول الحالية توفر معلومات وبيانات عن عناصر        ةأن السجالت المحاسبي  
نـشطة   الحكومي وتكلفـة األ األداء الثابتة وتقييم  األصولهالك  إوال توفر بيانات ومعلومات عن      

لنظـام  والبرامج والمركز المالي الحقيقي للوحدة الحكومية وهذا يدل علـى الحاجـة لتطـوير ا              
دخال سجالت محاسبية جديدة لتوفر البيانات والمعلومات الخاصـة         إالمحاسبي الحكومي الحالي و   
    .  بجميع فقرات المجال الثاني
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 ١٢٥

   :"المحاسبيأهمية قائمة المركز المالي لإلفصاح "  الثالثنتائج المجال –٣
  ) ٢٠(الجدول 

المجال التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  )١٤٣=ن (وكذلك ترتيبها في المجال   أهمية قائمة المركز المالي لإلفصاح المحاسبي:الثالث

غير  الفقرة م
 مهمة

مجموع مهمةمحايد
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

٨س  
ــستوى  ــيم م ــدة أداءتقي  الوح

 الحكومية
٤ ٩٣,٤٧ ٠,٥٢١ ٢,٨٠٤ ١٢٣٤٠١ ١٢ ٨ 

٩س  ٢ ٩٦,٩٧ ٠,٣٧٤ ٢,٩٠٩ ١٣٤٤١٦ ٥ ٤  الوحدة الحكوميةأصول إظهار 

 االلتزامات المالية علـى     إظهار١٠س
 الوحدة الحكومية

١ ٩٧,٩٠ ٠,٢٩٦ ٢,٩٣٧ ١٣٦٤٢٠ ٥ ٢ 

 الوحـدة   أصـول  صافي   إظهار١١س
 الحكومية

٣ ٩٤,١٧ ٠,٤٩٤ ٢,٨٢٥ ١٢٥٤٠٤ ١١ ٧ 

 ٥ ٩٢,٧٧ ٠,٥٥٨ ٢,٧٨٣ ١٢٢٣٩٨ ١١ ١٠  المحاسبياإلهالك إظهار١٢س

  :يتضح من الجدول السابق
 االلتزامـات  إظهـار  " والتي نصت على)٣(الفقـرة     كانت المجال الثالث  في   ةأن أعلى فقر  _ 

  %).٩٧,٩٠(ه احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدر " ميةالمالية على الوحدة الحكو
"  المحاسبي اإلهالك إظهار " والتي نصت على   )٥(الفقرة  ت   كان المجال في هذا    ةوأن أدنى فقر  _ 

  %).٩٢,٧٧(بوزن نسبي قدره األخيرة احتلت المرتبة 
  :"المحاسبيأهمية قائمة المركز المالي لإلفصاح " وتدل النتائج السابقة للمجال الثالث_ 

 المحاسبي عن االلتزامـات الماليـة علـى        اإلفصاحأن أهمية قائمة المركز المالي هي في        
 وتقيـيم  األصـول  هذه وأهالك الثابتة للوحدة الحكومية األصول عن واإلفصاحالوحدة الحكومية   

  . الوحدة الحكوميةأداءمستوى 
 الحكومية الفلـسطينية ممـا      تعداد قائمة المركز المالي للوحدا    إ على أنه يجب     لوهذا يدل 

عداد الموازنة العامة   إسلوب التقليدي في    م المحاسبي الحالي القائم على األ     لي تطوير النظا  إيدعو  
  .ساس النقدي في القياس المحاسبيواأل
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 ١٢٦

  :العوامل التالية تدعو إلى الحاجة لتطوير النظام المحاسبي الرابع نتائج المجال –٤

  ) ٢١ ( رقمجدول
المجال والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات التكرارات 

  العوامل التالية تدعو إلى الحاجة لتطوير: الرابع
  )١٤٣=ن ( وكذلك ترتيبها في المجال النظام المحاسبي

 الفقرة م
ال 
 تدعوا

تدعوامحايد
مجموع 

االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
لنسبيا  

 الترتيب

١٣س
ــالح ــاع اإلص ــشامل للقط  ال
 الحكومي

١ ٩٧,٢٠ ٠,٣٦٦ ٢,٩١٦ ١٣٥٤١٧ ٤ ٤ 

 ٤ ٩١,٦١ ٠,٥٦٣ ٢,٧٤٨ ١١٦٣٩٣ ١٨ ٩ الفساد المالي الحكومي١٤س

 ٣ ٩٢,٠٧ ٠,٥٤٣ ٢,٧٦٢ ١١٧٣٩٥ ١٨ ٨ وجود ازمة مالية و اقتصادية١٥س

١٦س
الرغبة في الحصول على دعـم      

 الجهات الدولية
٢ ٩٥,١٠ ٠,٤٢٧ ٢,٨٥٣ ١٢٦٤٠٨ ١٣ ٤ 

  
 :يتضح من الجدول السابق

احتلت المرتبـة    "  الشامل للقطاع الحكومي   اإلصالح " والتي نصت على      الفقرة األولى  أن
  %).٩٧,٢٠(األولى بوزن نسبي 

احتلت المرتبـة األخيـرة      "  الفساد المالي الحكومي   "والتي نصت على    أما الفقرة الثانية    
  %).٩١,٦١(بوزن نسبي 

  :" تدعو إلى الحاجة لتطوير النظام المحاسبيالعوامل"الرابع وتدل النتائج السابقة للمجال _ 
 الشامل للقطاع الحكومي والرغبة في الحصول على دعم الجهـات الدوليـة             اإلصالح أن
تطـوير النظـام    ل لـى الحاجـة   إية والفساد المالي الحكومي تـدعو       زمة مالية واقتصاد  أووجود  

    . حكومي الفلسطينيالمحاسبي ال
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 ١٢٧

  :"المحاسبي العوامل المؤثرة على عملية تطوير النظام"  الخامسنتائج المجال –٥
  )٢٢ ( رقمجدول

 :المجال الخامسالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  )١٤٣=ن (يبها في المجال وكذلك ترت المحاسبي العوامل المؤثرة على عملية تطوير النظام

ال  الفقرة م
 تؤثر

 تؤثر محايد
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 ١ ٩٥,٨٠ ٠,٤٤٢ ٢,٨٧٤ ٤١١ ١٣١ ٦ ٦ التشريعات والقوانين السائدة١٧س

ــي للوحــدات ١٨س ــل التنظيم الهيك
 ٣ ٩٤,١٧ ٠,٥٠٨ ٢,٨٢٥ ٤٠٤ ١٢٦ ٩ ٨ الحكومية

 ٤ ٨٧,٨٨ ٠,٦٧٧ ٢,٦٣٦ ٣٧٧ ١٠٧ ٢٠ ١٦ الثقافة السائدة في المجتمع١٩س

 ٢ ٩٥,٨٠ ٠,٤٠٩ ٢,٨٧٤ ٤١١ ١٢٩ ١٠ ٤ كفاءة الموظفين الحاليين٢٠س

 :يتضح من الجدول السابق
احتلت المرتبة األولـى بـوزن       " التشريعات والقوانين السائدة   " والتي نصت على      الفقرة األولى  أن

  ).%٩٥,٨٠(نسبي 
احتلت المرتبة األخيـرة بـوزن       " الثقافة السائدة في المجتمع    "والتي نصت على     أما الفقرة الثالثة  

  %).٨٧,٨٨(نسبي 
  :"المحاسبي العوامل المؤثرة على عملية تطوير النظام"الخامسوتدل النتائج السابقة للمجال _ 

يمـي للوحـدة الحكوميـة       التشريعات والقوانين السائدة وكفاءة الموظفين والهيكل التنظ       أن
   . تطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني على عملية تأثيروالثقافة السائدة في المجتمع لهما 

  :"المحاسبي  المؤثرة على عملية تطوير النظاماألطراف" سادس النتائج المجال –٦
  )٢٣ ( رقمجدول

: المجال السادس لكل فقرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
  )١٤٣=ن ( وكذلك ترتيبها في المجال األطراف المؤثرة في عملية تطوير النظام المحاسبي

ال  الفقرة م
 تؤثر

 تؤثرمحايد
مجموع 

االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 ٥ ٨٣,٤٥ ٠,٨١٣ ٢,٥٠٣ ٣٥٨ ١٠١ ١٣ ٢٩ افراد المجتمع٢١س

 ٣ ٩٤,١٧ ٠,٤٩٤ ٢,٨٢٥ ٤٠٤ ١٢٥ ١١ ٧ اعضاء البرلمان٢٢س

 ١ ٩٧,٢٠ ٠,٣٤٦ ٢,٩١٦ ٤١٧ ١٣٤ ٦ ٣ مديرو الوحدات الحكومية٢٣س

ــدمات  ٢٤س ــن الخ ــستفيدون م الم
 ٤ ٨٧,٨٨ ٠,٦٩٨ ٢,٦٣٦ ٣٧٧ ١٠٩ ١٦ ١٨ الحكومية

 ٢ ٩٦,٢٧ ٠,٤١٣ ٢,٨٨٨ ٤١٣ ١٣٢ ٦ ٥ مقدمو المنح والهبات المالية٢٥س
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 ١٢٨

 :يتضح من الجدول السابق
احتلـت المرتبـة األولـى      " مديرو الوحدات الحكومية  " والتي نصت على      الفقرة الثالثة  أن

  %).٩٧,٢٠(بوزن نسبي 
احتلت المرتبة األخيرة بوزن نـسبي  "  المجتمعأفراد"والتي نصت على    أما الفقرة األولـى     

)٨٣,٤٥.(%  
  :"المحاسبي  المؤثرة على عملية تطوير النظامرافاألط"سادسالوتدل النتائج السابقة للمجال _ 

 البرلمان والمستفيدون   وأعضاءأن مديرو الوحدات الحكومية ومقدمو المنح والهبات المالية         
تطوير النظام   على عملية    تأثير لها     اإلطرافجميع هذه   ، من الخدمات الحكومية وأفراد المجتمع    

  .لفة ولكن بنسب مختالمحاسبي الحكومي الفلسطيني
  ":  األهمية النسبية لعناصر التحول لتطبيق موازنة البرامج واألداء " السابعنتائج المجال –٧ 

  )٢٤  ( رقمجدول
: المجال السابعالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  )١٤٣=ن ( وكذلك ترتيبها في المجال اءاألهمية النسبية لعناصر التحول لتطبيق موازنة البرامج واألد
غير  الفقرة م

مجموع  مهم محايد مهم
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

اقتناع السلطة التشريعية والتنفيذيـة     ٢٦س
 ٣ ٩٧,٦٧ ٠,٣٢٨ ٢,٩٣٠ ٤١٩ ١٣٦ ٤ ٣ باهمية التحويل

ـ    ٢٧س ة تطوير التشريعات القائمة الخاص
 ٢ ٩٨,٦٠ ٠,٢٠١ ٢,٩٥٨ ٤٢٣ ١٣٧ ٦ ٠ بالموازنة

 وإعادةتغيير هيكل الموازنة العامة     ٢٨س
 ٤ ٩٧,٢٠ ٠,٣٠٢ ٢,٩١٦ ٤١٧ ١٣٢ ١٠ ١ تبويبها

 علميـة دقيقـة     أسـاليب استخدام  ٢٩س
 ١ ٩٨,٨٣ ٠,١٨٤ ٢,٩٦٥ ٤٢٤ ١٣٨ ٥ ٠ لتقديرات الموازنة

ــسابات  ٣٠س ــة والح ــة الموازن ميكن
 ٧ ٩٤,٨٧ ٠,٤١٦ ٢,٨٤٦ ٤٠٧ ١٢٤ ١٦ ٣ الحكومية

رضا العـاملين وتفهمهـم لـسبب       ٣١س
 ٩ ٩٣,٢٤ ٠,٥١١ ٢,٧٩٧ ٤٠٠ ١٢١ ١٥ ٧ التطور والتحول

 إعـداد درجة مشاركة العاملين في     ٣٢س
 ٦ ٩٥,٨٠ ٠,٣٥٣ ٢,٨٧٤ ٤١١ ١٢٦ ١٦ ١ الموازنة

تدريب العاملين في الموازنة لرفـع      ٣٣س
 ٥ ٩٦,٥٠ ٠,٣٥٠ ٢,٨٩٥ ٤١٤ ١٣٠ ١١ ٢ مستوى خبرتهم

استخدام محاسـبة التكـاليف فـي       ٣٤س
 ١٠ ٩١,٣٨ ٠,٤٩٩ ٢,٧٤١ ٣٩٢ ١١٠ ٢٩ ٤ القطاع الحكومي

 االستحقاق في النظام    أساستطبيق  ٣٥س
 ٨ ٩٤,٨٧ ٠,٤٣٣ ٢,٨٤٦ ٤٠٧ ١٢٥ ١٤ ٤ المحاسبي
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 ١٢٩

 :يتضح من الجدول السابق
 " ت الموازنـة   علمية دقيقة لتقـديرا    أساليب استخدام   " والتي نصت على      الفقرة الرابعة  أن

  %).٩٨,٨٣(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي 
 "  استخدام محاسبة التكاليف في القطـاع الحكـومي   "والتي نصت على    أما الفقرة التاسعة    

  %).٩١,٣٨(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
  أسـلوب  األهمية النسبية لعناصـر التحـول لتطبيـق       " سابع  الوتدل النتائج السابقة للمجال     _ 

  ": موازنة البرامج واألداء
 األسـلوب  العناصر السابقة الخاصة بالمجال السابع لها أهمية كبير عند التحـول مـن               أن

  .  ولكن بنسب أهمية مختلفةواألداءسلوب موازنة البرامج ألى إعداد الموازنة العامة إالتقليدي في 
  ": امج واألداء ما يحققه تطبيق أسلوب موازنة البر " الثامننتائج المجال –٨  

  )٢٥  ( رقمجدول
  : المجال الثامنالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

  )١٤٣=ن ( وكذلك ترتيبها في المجال ما يحققه تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء

ال  الفقرة م
 يحقق

 يحقق محايد
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 
بيالحسا  

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 إعـداد ضمان مستوى الدقة فـي      ٣٦س
 تقديرات الموازنة

١ ٩٧,٩٠ ٠,٢٧١ ٢,٩٣٧ ٤٢٠ ١٣٥ ٧ ١ 

 ٣ ٩٧,٤٤ ٠,٢٦٧ ٢,٩٢٣ ٤١٨ ١٣٢ ١١ ٠ وقياس الكفاءةاإلنجازتحديد معايير ٣٧س

ترشيد اتخاذ القرارات في الوحـدة      ٣٨س
 الحكومية

٦ ٩٦,٥٠ ٠,٣٧٠ ٢,٨٩٥ ٤١٤ ١٣١ ٩ ٣ 

 ٤ ٩٧,٢٠ ٠,٣٠٢ ٢,٩١٦ ٤١٧ ١٣٢ ١٠ ١  الوحدة الحكوميةأداءتقييم ٣٩س

 فـي الوحـدة     المسئولين أداءتقييم  ٤٠س
 الحكومية

٥ ٩٦,٩٧ ٠,٢٨٨ ٢,٩٠٩ ٤١٦ ١٣٠ ١٣ ٠ 

المساءلة والمحاسبة كنظام رقـابي     ٤١س
 فعال

٢ ٩٧,٤٤ ٠,٢٩٣ ٢,٩٢٣ ٤١٨ ١٣٣ ٩ ١ 

 مـستوى   لىبـأع تقديم خدمة عامه    ٤٢س
 كفاية ممكنة

٨ ٩٥,٨٠ ٠,٣٩١ ٢,٨٧٤ ٤١١ ١٢٨ ١٢ ٣ 

وفر في تكاليف انجـاز البـرامج       ٤٣س
  الحكوميةواألنشطة

٧ ٩٦,٢٧ ٠,٣١٦ ٢,٨٨٨ ٤١٣ ١٢٧ ١٦ ٠ 

 :يتضح من الجدول السابق
 "  تقديرات الموازنـة   إعداد ضمان مستوى الدقة في      " والتي نصت على      الفقرة األولى  أن

  %).٩٧,٩٠(ولى بوزن نسبي احتلت المرتبة األ
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 "  مستوى كفايـة ممكنـة  بأعلى تقديم خدمة عامه  "والتي نصت على    أما الفقرة الـسابعة     
  %).٩٥,٨٠(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

  ": ما يحققه تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء" الثامن وتدل النتائج السابقة للمجال _ 
الموازنة العامة يحقق العناصـر الـسابقة        واألداء على امج  سلوب موازنة البر  أتطبيق  أن  

  . الخاصة بالمجال الثامن

  ":أي أسس القياس المحاسبي أفضل  لتطبيق موازنة البرامج واألداء " التاسعنتائج المجال –٩
  )٢٦ ( رقمجدول

أي : ل التاسعالمجاالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  )١٤٣=ن ( وكذلك ترتيبها في المجال أسس القياس المحاسبي أفضل  لتطبيق موازنة البرامج واألداء

 تؤثر محايد ال تؤثر الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 ٣ ٥٠,١٢ ٠,٧٦٨ ١,٥٠٣ ٢١٥ ٢٤ ٢٤ ٩٥  النقدياألساس٤٤س

 ١ ٩٣,٧١ ٠,٤٨٩ ٢,٨١١ ٤٠٢ ١٢٢ ١٥ ٦  االستحقاقأساس٤٥س

 ٢ ٥٩,٩١ ٠,٨١٠ ١,٧٩٧ ٢٥٧ ٣٥ ٤٤ ٦٤  االستحقاق المعدلأساس٤٦س

  
 :يتضح من الجدول السابق

احتلت المرتبة األولى بوزن نـسبي      " ساس االستحقاق أ" والتي نصت على      الفقرة الثانية  أن
)٩٣,٧١.(%  

احتلت المرتبة األخيرة بوزن نـسبي      "  النقدي األساس"ى  والتي نصت عل  أما الفقرة األولى    
)٥٠,١٢.(%  

أي أسس القياس المحاسبي أفضل  لتطبيـق موازنـة      " التاسع  وتدل النتائج السابقة للمجال     _ 
  ": البرامج واألداء

سـلوب موازنـة    أأن تطبيق أساس االستحقاق للقياس المحاسبي أفضل األسس عند تطبيق           
  . لموازنة العامةا البرامج واألداء على
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  ": تطبيق أساس االستحقاق يساعد على حل المشكالت المحاسبية "عاشر النتائج المجال –١٠
  )٢٧ ( رقمجدول

 :المجال العاشرالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  )١٤٣=ن (وكذلك ترتيبها في المجال  تطبيق أساس االستحقاق يساعد على حل المشكالت المحاسبية

ال  الفقرة م
مجموع  يساعد يساعد

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 ٤ ٩٥,٨٠ ٠,٤٨٧ ٢,٨٧٤ ٤١١ ١٣٤ ٩  الوحدة الحكوميةأداءتقييم مستوى ٤٧س

تقيــيم كفــاءة العــاملين بالوحــدة ٤٨س
 ٨ ٩١,٦١ ٠,٦٦٦ ٢,٧٤٨ ٣٩٣ ١٢٥ ١٨ الحكومية

 حقيقة المركز المالي للوحدة     إظهار٤٩س
 ١ ٩٦,٧٤ ٠,٤٣٣ ٢,٩٠٢ ٤١٥ ١٣٦ ٧ الحكومية

قياس تكلفة الخـدمات الحكوميـة      ٥٠س
 ٢ ٩٦,٧٤ ٠,٤٣٣ ٢,٩٠٢ ٤١٥ ١٣٦ ٧ المؤذاة

 رقم الـدائنين علـى      إجمالتحديد  ٥١س
 ٥ ٩٥,٨٠ ٠,٤٨٧ ٢,٨٧٤ ٤١١ ١٣٤ ٩ الوحدة الحكومية

 الوحـدة   أصولقييم كافة   تسجيل وت ٥٢س
 ٣ ٩٦,٢٧ ٠,٤٦١ ٢,٨٨٨ ٤١٣ ١٣٥ ٨ الحكومية

 الثابتـة فـي     األصول إهالكقياس  ٥٣س
 ٧ ٩٤,٤١ ٠,٥٥٦ ٢,٨٣٢ ٤٠٥ ١٣١ ١٢ الوحدة الحكومية

التقييم والرقابـة علـى المخـزون       ٥٤س
 ٦ ٩٤,٨٧ ٠,٥٣٥ ٢,٨٤٦ ٤٠٧ ١٣٢ ١١ السلعي للوحدة الحكومية

  
 :يتضح من الجدول السابق

احتلـت  " ظهار حقيقة المركز المالي للوحدة الحكومية     إ" والتي نصت على      الفقرة الثالثة  نأ
  %).٩٦,٧٤(المرتبة األولى بوزن نسبي 

احتلت المرتبة  " تقييم كفاءة العاملين بالوحدة الحكومية    "والتي نصت على    أما الفقرة الثانية    
  %).٩١,٦١(األخيرة بوزن نسبي 

تطبيق أساس االستحقاق يساعد على حـل المـشكالت         " عاشرالمجال  وتدل النتائج السابقة لل   _ 
  ":المحاسبية

سـلوب  أ للقياس المحاسبي في الموازنة العامة القائمـة علـى           أساس االستحقاق أن تطبيق   
 ومنهـا المـشكالت      المحاسـبية  لكا المـش   الكثير مـن    يساعد على حل   داء واأل موازنة البرامج 

  . الموضحة في بنود المجال العاشر



 الميدانيةالدراسة : الفصل الثالث

 ١٣٢

  ": ما يحققه تطبيق أساس االستحقاق في الوحدات المحاسبية "حادي عشر النتائج المجال –١١  
  )٢٨ ( رقمجدول

المجال الحادي التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 
  )١٤٣=ن (ا في المجال  وكذلك ترتيبهما يحققه تطبيق أساس االستحقاق في الوحدات المحاسبية: عشر

مجموع  يحقق ال يحقق الفقرة م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 تطبيق موازنـة البـرامج      إمكانية٥٥س
 ٢ ٩٧,٦٧ ٠,٣٦٩ ٢,٩٣٠ ٤١٩ ١٣٨ ٥ واألداء

 ٣ ٩٧,٦٧ ٠,٣٦٩ ٢,٩٣٠ ٤١٩ ١٣٨ ٥ تطبيق مبدأ استقالل السنوات المالية٥٦س

 وعـرض   إعدادالدقة الواقعية في    ٥٧س
 ٤ ٩٧,٦٧ ٠,٣٦٩ ٢,٩٣٠ ٤١٩ ١٣٨ ٥ تقديرات الموازنة

 قائمة بعناصر المركز المالي     إعداد٥٨س
 ٥ ٩٧,٢٠ ٠,٤٠٢ ٢,٩١٦ ٤١٧ ١٣٧ ٦ للوحدة الحكومية

 التجاوز في المصروفات عن إظهار٥٩س
 ٧ ٩٥,٨٠ ٠,٤٨٧ ٢,٨٧٤ ٤١١ ١٣٤ ٩ االعتمادات المخصصة

طبيق نظام حسابات تكاليف دقيـق      ت٦٠س
 ٦ ٩٦,٧٤ ٠,٤٣٣ ٢,٩٠٢ ٤١٥ ١٣٦ ٧ في الوحدة الحكومية

الفــصل بــين النفقــات الجاريــة ٦١س
 ٨ ٩٥,٣٤ ٠,٥١٢ ٢,٨٦٠ ٤٠٩ ١٣٣ ١٠ والنفقات الرأسمالية

القياس العادل الستخدامات مـوارد     ٦٢س
 ١ ٩٨,٦٠ ٠,٢٨٨ ٢,٩٥٨ ٤٢٣ ١٤٠ ٣ الفترة المالية

 : السابقيتضح من الجدول
" القياس العادل الستخدامات مـوارد الفتـرة الماليـة        " والتي نصت على     منة الفقرة الثا  أن

  %).٩٨,٦٠(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي 
" الفصل بين النفقات الجارية والنفقـات الرأسـمالية       "والتي نصت على     سابعةأما الفقرة ال  

  %).٩٥,٣٤(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
ما يحققه تطبيق أساس االستحقاق في الوحـدات        "  الحادي عشر تدل النتائج السابقة للمجال     و_ 

  ": المحاسبية
ج سـلوب موازنـة البـرام     أ عند التحول إلى   للقياس المحاسبي    أساس االستحقاق أن تطبيق   

دي  للوحدات الحكومية الفلسطينية يحقق البنود الخاصة بالمجال الحـا         الموازنة العامة داء في   واأل
  .عشر وهذا يساعد على تطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني
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جمال النتائج قام الباحث بحساب مجموع الدرجات والمتوسطات والوزن النـسبي لكـل             وإل
  :يوضح ذلك )٢٩(مجال من مجاالت االستمارة والجدول 

  )٢٩ ( رقمجدول
  ت االستمارةمجموع الدرجات والمتوسطات والوزن النسبي لكل مجال من مجاال

 المجال م
  عدد
 الفقرات

  مجموع
  االنحراف  المتوسط االستجابات

  المعياري
  الوزن
 الترتيب  النسبي

 ١٠ ٦٧,١٣ ٠,٤١٠ ٤,٠٢٨ ٥٧٦ ٢ تفضيل أسلوب إعداد الموازنة العامة  ١ص

 ٢ص
توفر الـسجالت المحاسـبية البيانـات       

 والمعلومات
١١ ٥٤,٤١ ٢,٢٧٦ ٨,١٦١ ١١٦٧ ٥ 

 ٣ص
مركز المـالي لإلفـصاح     أهمية قائمة ال  

 المحاسبي
٥ ٩٥,٠٦ ١,٧٠٦ ١٤,٢٥٩ ٢٠٣٩ ٥ 

 ٤ص
العوامل التالية تدعو إلى الحاجة لتطوير      

 النظام المحاسبي
٦ ٩٤,٠٠ ١,٤٣٦ ١١,٢٨٠ ١٦١٣ ٤ 

٥ص  
العوامل المؤثرة على عمليـة تطـوير       

 المحاسبي النظام
٧ ٩٣,٤١ ١,٤٨٦ ١١,٢١٠ ١٦٠٣ ٤ 

 ٦ص
ير األطراف المؤثرة في عمليـة تطـو      

 النظام المحاسبي
٨ ٩١,٧٩ ٢,٠٥٨ ١٣,٧٦٩ ١٩٦٩ ٥ 

 ٧ص
األهمية النسبية لعناصر التحول لتطبيق     

 موازنة البرامج واألداء
٣ ٩٥,٩٠ ٢,١٥٥ ٢٨,٧٦٩ ٤١١٤ ١٠ 

 ٨ص
ما يحققه تطبيق أسلوب موازنة البرامج      

 واألداء
٢ ٩٦,٩٤ ١,٦٠٥ ٢٣,٢٦٦ ٣٣٢٧ ٨ 

 ٩ص
أي أسس القيـاس المحاسـبي أفـضل 

 موازنة البرامج واألداءلتطبيق 
٩ ٦٧,٩١ ١,٣٢٧ ٦,١١٢ ٨٧٤ ٣ 

تطبيق أساس االستحقاق يـساعد علـى       ١٠ص
 حل المشكالت المحاسبية

٤ ٩٥,٢٨ ٢,٧٠٢ ٢٢,٨٦٧ ٣٢٧٠ ٨ 

ما يحققه تطبيق أساس االستحقاق فـي       ١١ص
 الوحدات المحاسبية

١ ٩٧,٠٩ ٢,١٩٢ ٢٣,٣٠١ ٣٣٣٢ ٨ 

  ٨٩,٨٠ ١٠,٥٠٦ ١٦٧,٠٢ ٢٣٨٨٤ ٦٢ الدرجة الكلية

 والتاسع دليل على صـحة وفاعليـة        األوليرى الباحث من خالل إجمالي نتائج المجاالت        
سلوب موازنـة   أ إلىسلوب موازنة البنود    بحث وهو التحول من استخدام أ      الرئيسية لل  األهداف
 ساسإلى أ  النقدي   األساسعداد الموازنة العامة الفلسطينية والتحول من       واألداء في إ  البرامج  

، وذلك على   واألداءهم متطلبات تطبيق موازنة البرامج      ستحقاق في القياس المحاسبي كأحد أ     اال
  :تيالنحو اآل
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 ١٣٤

  :"تفضيل أسلوب إعداد الموازنة العامة "نتائج المجال األولإجمالي  -

  )٣٠ ( رقمجدول
من  والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة  ومعامل االرتباطالتكرارات

   وكذلك ترتيبها في المجال تفضيل أسلوب إعداد الموازنة العامة: المجال األول فقرات 

 الفقرة م
  ال

أفضل
 أفضل

معامل 
 االرتباط

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 ٢ ٤٠,٣٣ ٠,٥٥٥ ١,٢١٠ ٠,٨٧٤ ١٠ ١٢٣  موازنة البنودأسلوب ١

 ١ ٩٣,٩٤ ٠,٥١٢ ٢,٨١٨ ٠,٩١٣ ١٢٥ ٨ واألداء موازنة البرامج أسلوب ٢

  ":تفضيل أسلوب إعداد الموازنة العامة "وتدل إجمالي النتائج السابقة لبنود المجال األول_ 
أن إجابات المستقصى منهم بالنسبة ألي األسلوبين أفضل فـي إعـداد الموازنـة العامـة                

هو أفضل بكثير من أسلوب موازنـة        كانت في صالح أسلوب موازنة البرامج واألداء         ةالفلسطيني
مما يستدل  ، واألداءسلوب البرامج   أ كانت لصالح    وكذلك الوزن النسبي وغيره من النتائج     ، البنود

عـداد  إسلوب موازنة البنود فـي      أداء أفضل من    سلوب موازنة البرامج واأل   أن  أمن هذه النتائج    
لبحث وهو ضرورة التحول مـن      يسي ل الهدف الرئ وهذا دليل على تحقيق     ، الموازنة العامة للدولة  

عـداد  إ فـي    األسلوب التقليدي في إعداد الموازنة العامة إلى أسلوب موازنـة البـرامج واألداء            
  .الموازنة العامة للوحدات الحكومية الفلسطينية

أي أسس القياس المحاسبي أفـضل  لتطبيـق موازنـة    " التاسعنتائج المجال  إجمالي   -
  ":البرامج واألداء

  )٣١ (قم رجدول
 والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات  ومعامل االرتباطالتكرارات

 وكذلك ترتيبها في أي أسس القياس المحاسبي أفضل  لتطبيق موازنة البرامج واألداء: المجال التاسع 
  )١٤٣=ن (المجال 

 تؤثرال تؤثر الفقرة م
معامل 
االرتباط

المتوسط 
ابيالحس  

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 ٣ ٥٠,١٢ ٠,٧٦٨ ١,٥٠٣ ٠,٨٧٦ ٢٤ ٩٥  النقدياألساس ١

 ١ ٩٣,٧١ ٠,٤٨٩ ٢,٨١١ ١٢٢٠,٤٣٦ ٦  االستحقاقأساس ٢

 ٢ ٥٩,٩١ ٠,٨١٠ ١,٧٩٧ ٠,٥٣٦ ٣٥ ٦٤  االستحقاق المعدلأساس ٣
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 ١٣٥

 المحاسبي أفضل للقياس عند      أي أسس القياس  " التاسعوتدل إجمالي النتائج السابقة للمجال      
 أن إجابات المستقصى منهم بالنسبة ألي أسس القيـاس          ":تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء    

المحاسبي أفضل عند تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء على الموازنة العامة كانت لـصالح              
سـاس  أكانـت لـصالح     وكذلك الوزن النسبي وغيره من النتـائج        ، أساس االستحقاق المحاسبي  

ساس االستحقاق المحاسبي هـو األفـضل       أن  أمما يستدل من هذه النتائج      ، االستحقاق المحاسبي 
وهذا دليـل   ، عداد الموازنة العامة للدولة   إداء في   سلوب موازنة البرامج واأل   أللقياس عند تطبيق    

اس المحاسـبي   ساس النقدي في القي   األلبحث وهو ضرورة التحول من      األهداف ل على تحقيق أحد    
 علـى الموازنـة العامـة       واألداءسلوب موازنـة البـرامج      أساس االستحقاق عند تطبيق     ألى  إ

  .الفلسطينية
  :التحقق من صحة الفرضيات -٢
ال يؤدي استخدام األسلوب التقليدي في إعداد       ":  الفرض األول الذي ينص على      صحة  اختبار -أ

 ".لية استخدامها في الوحدات الحكوميةالموازنة العامة إلى كفاءة تخصيص الموارد وفاع
والتي يتضح  المجال الثاني    نتائج بنود  إجمالي الفرض اعتمد الباحث     هذا  صحة ختبارمن أجل ا  و

  :منها ما يلي
 كما هي موضحة    "توفر السجالت المحاسبية البيانات والمعلومات    "  المجال الثاني   جميع نتائج  _

  :بالجدول التالي
  )٣٢ ( رقمجدول

 والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات  ومعامالت االرتباطاتالتكرار
  )١٤٣=ن (وكذلك ترتيبها في المجال   توفر السجالت المحاسبية البيانات والمعلومات:المجال الثاني 

ال  الفقرةم
معامل  توفر توفر

  االرتباط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
لنسبيا  الترتيب 

 الحقيقي للوحـدة    األداءتقييم  ١
 ٤ ٤٤,٢٩ ٠,٦٤٨ ٠,٧٧٠١,٣٢٩ ١١٠١٤ الحكومية

المركز المالي الحقيقي للوحدة    ٢
 ٢ ٥٠,٥٨ ٠,٧٥٩ ٠,٨٢٤١,٥١٧ ٢٣ ٩٢ الحكومية

 والبــرامج األنــشطةتكلفــة ٣
 ٣ ٤٨,٤٨ ٠,٧٠٩ ٠,٧٧١١,٤٥٥ ١٨ ٩٦ الحكومية

 الثابتــة األصــولعناصــر ٤
 ١ ٨٦,٧١ ٠,٦٦٢ ١٠٠٠,٣٨٤٢,٦٠١ ١٤ ة الحكوميةللوحد

ــالك٥ ــول إه ــة األص  الثابت
 ٥ ٤١,٩٦ ٠,٥٩٠ ٠,٨٨٦١,٢٥٩ ١١٧١١ الخاصة بالوحدة الحكومية

تـوفر الـسجالت المحاسـبية البيانـات         " النتائج السابقة للمجـال الثـاني      إجماليوتدل  
 األصـول هـالك   إات وبيانات عن    لية ال توفر معلوم    الحا ةأن السجالت المحاسبي  ": والمعلومات

 والبـرامج والمركـز المـالي الحقيقـي للوحـدة           األنشطة الحكومي وتكلفة    األداءالثابتة وتقييم   
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 ١٣٦

 موازنة  أسلوبلحكومي الحالي القائم على تطبيق      وهذا يدل على أن النظام المحاسبي ا      ، الحكومية
 للوحدات الحكوميـة الفلـسطينية وال   عداد الموازنة العامة ال يعد قائمة المركز المالي   إالبنود في   

 الموضحة من خالل بنود المجال الثاني مما يؤدي         األساسيةيوفر البيانات والمعلومات المحاسبية     
مما يؤكد صحة الفـرض     ، لى استخدام وتوجيه الموارد العامة في الوحدات الحكومية الفلسطينية        إ

 إلـى   يدي في إعداد الموازنة العامـة     ال يؤدي استخدام األسلوب التقل    ": الذي ينص على  األول  
  ". تخصيص الموارد وفاعلية استخدامها في الوحدات الحكوميةكفاءة

 األولى ةاختبار الفرضي  ب  للبحث سوف يقوم الباحث    األولكثر على صحة الفرض     أوللتأكيد  
 العامة  البنود في إعداد الموازنة    زنةا مو استخدام أسلوب بين   من خالل معامل ارتباط بيرسون    

 قائمة المركز المالي في الوحدات الحكوميـة ذات أهميـة بالنـسبة    وبين فقرات المجال الثالث     
  : كما هو موضح بالجدول التاليلإلفصاح المحاسبي

  )٣٣(جدول رقم 
وبين فقرات  البنود في إعداد الموازنة العامة زنةا مواستخدام أسلوببين  معامل ارتباط بيرسون

  ز المالي في الوحدات الحكومية ذات أهمية بالنسبة لإلفصاح المحاسبيقائمة المركالمجال الثالث 
  مستوى الداللة قيمة الداللة معامل االرتباط  المقياس  م
  ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠١ ٠,٢٧١-  الوحدة الحكوميةأداءتقييم مستوى   ١
  ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠٠ ٠,٣٤٩-  الوحدة الحكوميةأصول إظهار  ٢
  ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠٠ ٠,٣٠٥- المالية على الوحدة الحكومية االلتزامات إظهار  ٣
  ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠١ ٠,٢٧٦-  الوحدة الحكوميةأصول صافي إظهار  ٤
  ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠٤ ٠,٢٣٩-  المحاسبياإلهالك إظهار  ٥

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٨(ر الجدولية عند درجة حرية 
  ٠,٣٦١ ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٨(ة ر الجدولية عند درجة حري

عنـد مـستوى    يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية            
 وبين فقرات المجـال      البنود في إعداد الموازنة العامة      موازنة استخدام أسلوب  بين   )٠,٠١( داللة

وهذه ، مية بالنسبة لإلفصاح المحاسبي   قائمة المركز المالي في الوحدات الحكومية ذات أه       الثالث  
عداد الموازنة العامة وفقـا     إبي الفلسطيني الحالي القائم على      العالقة السلبية تدل أن النظام المحاس     

 القـوائم   إلعـداد همية  أ النقدي للقياس المحاسبي ال يولي أي        األساس التقليدي وتطبيق    لألسلوب
 التـي   األساسيةيفصح عن المعلومات المحاسبية      ضا ال المالية ومن بينها قائمة المركز المالي وأي      

 وغيرها من البيانـات      االلتزامات المالية على الوحدة الحكومية     إظهارن يفصح عنها مثل     أيجب  
أي ان هناك عالقـة     ،  للموارد العامة  األمثلوالمعلومات الضرورية التي تساعد على االستغالل       

عداد الموازنة العامة الفلسطينية وسوء اسـتخدام       إفي   موازنة البنود    أسلوبطردية بين استخدام    
    للبحث الذي يـنص علـى      األولخر على صحة الفرض     آوهذا دليل   ،  الفلسطينية الموارد العامة 

تخـصيص المـوارد    د الموازنة العامة إلى كفاءة      ال يؤدي استخدام األسلوب التقليدي في إعدا      "
  ".وفاعلية استخدامها في الوحدات الحكومية
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 ١٣٧

اليؤدي استخدام أسلوب موازنة البرامج " علىينص  الذي الثانيختبار صحة الفرض  إ_ب
  ".واألداء في إعداد الموازنة العامة إلى تحسين وتطوير خدمات الوحدات الحكومية

ختبار صحة هذا الفرض اعتمد الباحث إجمالي نتائج بنود المجال الثامن والتي            من أجل إ  و
  :يتضح منها ما يلي

  ":ما يحققه تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء " الثامننتائج المجال  إجمالي-

  )٣٤ ( رقمجدول
 والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية  ومعامل االرتباطالتكرارات

   وكذلك ترتيبها في المجالما يحققه تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء: المجال الثامن
  )١٤٣=ن (

ال  الفقرة م
معامل  يحققيحقق

 االرتباط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 إعـداد ضمان مستوى الدقة في      ١
 ١ ٩٧,٩٠ ٠,٢٧١ ٠,٧٣٩٢,٩٣٧ ١٣٥ ١ تقديرات الموازنة

تحديد معايير االنجـاز وقيـاس       ٢
 ٣ ٩٧,٤٤ ٠,٢٦٧ ٠,٣٨٥٢,٩٢٣ ١٣٢ ٠ الكفاءة

د اتخـاذ القـرارات فـي       ترشي ٣
 ٦ ٩٦,٥٠ ٠,٣٧٠ ٠,٣٧٧٢,٨٩٥ ١٣١ ٣ الوحدة الحكومية

 ٤ ٩٧,٢٠ ٠,٣٠٢ ٠,٦٣٥٢,٩١٦ ١٣٢ ١  الوحدة الحكوميةأداءتقييم  ٤

 في الوحدة   المسئولين أداءتقييم   ٥
 ٥ ٩٦,٩٧ ٠,٢٨٨ ٠,٦٨٥٢,٩٠٩ ١٣٠ ٠ الحكومية

المــساءلة والمحاســبة كنظــام  ٦
 ٢ ٩٧,٤٤ ٠,٢٩٣ ٠,٧٨٩٢,٩٢٣ ١٣٣ ١ رقابي فعال

 مستوى  بأعلىتقديم خدمة عامه     ٧
 ٨ ٩٥,٨٠ ٠,٣٩١ ٠,٧٨٩٢,٨٧٤ ١٢٨ ٣ كفاية ممكنة

وفر في تكاليف انجاز البـرامج       ٨
 ٧ ٩٦,٢٧ ٠,٣١٦ ٠,٥٥٤٢,٨٨٨ ١٢٧ ٠  الحكوميةواألنشطة

 ":ج واألداءما يحققه تطبيق أسلوب موازنة البـرام " ثامنال النتائج السابقة للمجال      إجمالي وتدل -
الموازنة العامة الحكوميـة الفلـسطينية يحقـق         سلوب موازنة البرامج واألداء على    أأن تطبيق   

ـ   إوهذه العناصر تؤدي ، مجال الثامنالعناصر السابقة الخاصة بال   بي لى تطـوير النظـام المحاس
امة على  فضل وتقديم خدمة ع   ألي استخدام الموارد العامة بشكل      إمما يؤدي   ، الحكومي الفلسطيني 

 صحة الفرض الثاني للبحث الـذي        عدم مما يدلل ذلك على   ، قل تكلفة أدرجة عالية من الجودة وب    
اليؤدي استخدام أسلوب موازنة البرامج واألداء في إعداد الموازنة العامة إلـى          " أنهينص على   

  ".تحسين وتطوير خدمات الوحدات الحكومية
 الثاني  ةاختبار الفرضي  ب سوف يقوم الباحث  كثر على صحة الفرض الثاني للبحث       أوللتأكيد  

 تطبيق أسـاس    اللذان يوضحان أن  ،  العاشر والحادي عشر   ين للمجال اإلجماليةعن طريق النتائج    
سـاس االسـتحقاق    أ ويحقق تطبيـق     االستحقاق يساعد على حل الكثير من المشكالت المحاسبية       

  .في الوحدات المحاسبيةالكثير من المميزات 
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تطبيق أساس االستحقاق يـساعد علـى حـل المـشكالت           "  العاشر ئج المجال نتا إجمالي   –١٠
  ": المحاسبية

  )٣٥ ( رقمجدول
 والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من  ومعامالت االرتباطالتكرارات
وكذلك   تطبيق أساس االستحقاق يساعد على حل المشكالت المحاسبية:العاشرالمجال فقرات 

  )١٤٣=ن (رتيبها في المجال ت
ال  الفقرة م

معامل  يساعد يساعد
االرتباط

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

ــستوى  ١ ــيم م ــدة أداءتقي  الوح
 ٤ ٩٥,٨٠ ٠,٤٨٧ ٠,٦٩٦٢,٨٧٤ ١٣٤ ٩ الحكومية

تقييم كفاءة العـاملين بالوحـدة       ٢
 ٨ ٩١,٦١ ٠,٦٦٦ ٠,٥٧٥٢,٧٤٨ ١٢٥ ١٨ الحكومية

اظهار حقيقة المركـز المـالي       ٣
 ١ ٩٦,٧٤ ٠,٤٣٣ ٠,٧٢٠٢,٩٠٢ ١٣٦ ٧ للوحدة الحكومية

قياس تكلفة الخدمات الحكوميـة      ٤
 ٢ ٩٦,٧٤ ٠,٤٣٣ ٠,٦٩٦٢,٩٠٢ ١٣٦ ٧ المؤداة

 رقم الدائنين علـى     إجمالتحديد   ٥
 ٥ ٩٥,٨٠ ٠,٤٨٧ ٠,٥٤٥٢,٨٧٤ ١٣٤ ٩ الوحدة الحكومية

 صـول أتسجيل وتقيـيم كافـة       ٦
 ٣ ٩٦,٢٧ ٠,٤٦١ ٠,٤٣٥٢,٨٨٨ ١٣٥ ٨ الوحدة الحكومية

 الثابتة في   األصول إهالكقياس   ٧
 ٧ ٩٤,٤١ ٠,٥٥٦ ٠,٨٥٧٢,٨٣٢ ١٣١ ١٢ الوحدة الحكومية

التقييم والرقابة على المخـزون      ٨
 ٦ ٩٤,٨٧ ٠,٥٣٥ ٠,٨٥٩٢,٨٤٦ ١٣٢ ١١ السلعي للوحدة الحكومية

  
تطبيق أساس االستحقاق يساعد على حـل المـشكالت         " اشرعالوتدل النتائج السابقة للمجال     _ 

سلوب أفي الموازنة العامة القائمة على       للقياس المحاسبي    أساس االستحقاق أن تطبيق    ":المحاسبية
 ومنهـا المـشكالت      المحاسـبية  لكا المـش   الكثير مـن    يساعد على حل   واألداءموازنة البرامج   

لي تطوير النظام المحاسبي الحكومي مما يؤدي       إ وهذا يؤدي ،  بنود المجال العاشر   الموضحة في 
فـضل  أتطوير الخدمة العامة لتقدم بشكل      لى استخدام الموارد العامة بشكل حسن ويساعد على         إ
ساس االسـتحقاق   ألي  إ النقدي في القياس المحاسبي      األساسويعتبر التحول من    ، قل التكاليف أوب

 صحة الفـرض     عدم مما يدلل على  ، واألداء سلوب موازنة البرامج  أهم متطلبات تطبيق    أهو من   
  :الثاني الذي ينص على
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اليؤدي استخدام أسلوب موازنة البرامج واألداء في إعداد الموازنة العامة إلى تحسين            "        
  . وأن األسلوب يؤدي إلى حسين وتطوير الخدمة،"وتطوير خدمات الوحدات الحكومية

  :"تطبيق أساس االستحقاق في الوحدات المحاسبيةما يحققه "حادي عشر النتائج المجال –١١
  )٣٦ ( رقمجدول

 والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من  ومعامالت االرتباطالتكرارات
 وكذلك ما يحققه تطبيق أساس االستحقاق في الوحدات المحاسبية: المجال الحادي عشرفقرات 

  )١٤٣=ن (ترتيبها في المجال 
معامل  يحققال يحقق الفقرة م

االرتباط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 تطبيق موازنة البـرامج     إمكانية ١
 ٢ ٩٧,٦٧ ٠,٣٦٩ ٢,٩٣٠ ٠,٥٢٩ ١٣٨ ٥ واألداء

تطبيق مبدأ اسـتقالل الـسنوات       ٢
 ٣ ٩٧,٦٧ ٠,٣٦٩ ٢,٩٣٠ ٠,٧٥٢ ١٣٨ ٥ المالية

 وعرض  ادإعدالدقة الواقعية في     ٣
 ٤ ٩٧,٦٧ ٠,٣٦٩ ٢,٩٣٠ ٠,٥٢٩ ١٣٨ ٥ تقديرات الموازنة

 قائمة بعناصـر المركـز      إعداد ٤
 ٥ ٩٧,٢٠ ٠,٤٠٢ ٢,٩١٦ ٠,٦٤٠ ١٣٧ ٦ المالي للوحدة الحكومية

 التجاوز في المصروفات    إظهار ٥
 ٧ ٩٥,٨٠ ٠,٤٨٧ ٢,٨٧٤ ٠,٤٧٤ ١٣٤ ٩ عن االعتمادات المخصصة

تطبيق نظام حـسابات تكـاليف       ٦
 ٦ ٩٦,٧٤ ٠,٤٣٣ ٢,٩٠٢ ٠,٦٤٠ ١٣٦ ٧ ق في الوحدة الحكوميةدقي

الفصل بين النفقـات الجاريـة       ٧
 ٨ ٩٥,٣٤ ٠,٥١٢ ٢,٨٦٠ ٠,٤١٧ ١٣٣ ١٠ والنفقات الرأسمالية

القيــاس العــادل الســتخدامات  ٨
 ١ ٩٨,٦٠ ٠,٢٨٨ ٢,٩٥٨ ٠,٤٧٤ ١٤٠ ٣ موارد الفترة المالية

ما يحققه تطبيق أساس االستحقاق في الوحـدات        " رالحادي عش وتدل النتائج السابقة للمجال      -
 موازنـة  أسـلوب   للقياس المحاسبي عند التحـول إلـى  أساس االستحقاقأن تطبيق   ":المحاسبية
 في الموازنة العامة للوحدات الحكومية الفلسطينية يحقق البنود الخاصة بالمجـال            واألداءالبرامج  

 إلـى مما يـؤدي    ، حاسبي الحكومي الفلسطيني  الحادي عشر وهذا يساعد على تطوير النظام الم       
قل أفضل وب أاستخدام الموارد العامة بشكل حسن ويساعد على تطوير الخدمة العامة لتقدم بشكل             

ساس االستحقاق هو مـن     ألي  إساس النقدي في القياس المحاسبي      األويعتبر التحول من    ، التكاليف
 صحة الفـرض الثـاني    عدممما يدلل على، واألداء موازنة البرامج أسلوبهم متطلبات تطبيق   أ

اليؤدي استخدام أسلوب موازنة البرامج واألداء في إعداد الموازنة العامة إلى           "الذي ينص على  
  . "تحسين وتطوير خدمات الوحدات الحكومية

 الفرض الثاني يتضح لنا أن استخدام أسلوب موازنة البـرامج واألداء فـي              اختبارومن خالل   
يؤدي إلى تحسين وتطـوير الخدمـة       لعامة في الوحدات الحكومية الفلسطينية      إعداد الموازنة ا  

  . العامة بها
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  :  
أن السجالت المحاسبية في النظام المحاسبي الحالي القائم على تطبيق األسلوب التقليـدي              -

 وبيانـات   في إعداد الموازنة العامة واألساس النقدي في القياس المحاسبي ال توفر معلومات           

 والبرامج والمركز المـالي     األنشطة الحكومي وتكلفة    األداء الثابتة وتقييم    األصولهالك  إعن  

وهذا يدل على أن النظام المحاسبي الحكومي الحالي القائم علـى           ، الحقيقي للوحدة الحكومية  

لوحـدات  عداد الموازنة العامة ال يعد قائمة المركز المالي ل        إسلوب موازنة البنود في     أتطبيق  

 الموضحة من خالل    األساسيةالحكومية الفلسطينية وال يوفر البيانات والمعلومات المحاسبية        

لى سوء استخدام وتوجيه المـوارد العامـة فـي الوحـدات            إبنود المجال الثاني مما يؤدي      

ال يـؤدي اسـتخدام     " الذي ينص على  مما يؤكد صحة الفرض األول      ، الحكومية الفلسطينية 

تخصيص الموارد وفاعلية اسـتخدامها     إلى كفاءة    ليدي في إعداد الموازنة العامة    األسلوب التق 

  ". في الوحدات الحكومية

أن تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء على الموازنة العامة الحكومية الفلسطينية يحقق             -

ءة ضمان مستوى الدقة في إعداد تقديرات الموازنة وتحديد معايير االنجـاز وقيـاس الكفـا              

وترشيد اتخاذ القرارات في الوحدة الحكومية وتقيـيم أداء الوحـدة الحكوميـة وتقيـيم أداء                

المسئولين في الوحدة الحكومية والمساءلة والمحاسبة كنظام رقابي فعال وتقديم خدمة عامـه             

وهـذه  ، بأعلى مستوى كفاية ممكنة ووفر في تكاليف انجاز البرامج واألنـشطة الحكوميـة            

مما يؤدي إلـي اسـتخدام      ،  إلى تطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني      العناصر تؤدي 

  .الموارد العامة بشكل أفضل وتقديم خدمة عامة على درجة عالية من الجودة وبأقل تكلفة
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- :  

يهدف هذا البحث بصفة أساسية إلى دراسة عملية االنتقال نحو تطبيق أسـلوب موازنـة         
البرامج واألداء في الوحدات الحكومية الفلسطينية، والتحول من األساس النقـدي فـي القيـاس               

ا يؤدى إلى توفير المعلومات المالية الالزمة التخاذ القرارات         بم، المحاسبي إلى أساس االستحقاق   
المختلفة، وذلك من خالل دراسة وتحليل طريقة المعالجة المحاسبية ألهم العمليـات واألحـداث              
المالية التي تحدث في الوحدات الحكومية في ظل أساس االستحقاق، وكذلك دراسة المتغيـرات              

ة الحكومية من أجل تأهيل تلك البيئة الحكومية، لـضمان نجـاح            المتعلقة بالبيئة المحيطة بالوحد   
عملية االنتقال من األسلوب التقليدي إلى أسلوب موازنة البرامج واألداء فـي إعـداد الموازنـة                

  .العامة للوحدات الحكومية الفلسطينية وتطبيق أساس االستحقاق في تلك الوحدات

  :فصولة ثالث وفى سبيل ذلك تم تقسيم الدراسة إلى  -
دراسة تحليلية لتطور أساليب إعداد الموازنة العامـة         " األول منها  فصلتناول ال 

  ":باإلشارة للموازنة العامة الفلسطينية
  :دراسة وتحليل العناصر اآلتيةومن خالل هذا الفصل تم  −

   .العامة لموازنةا تطور أساليب إعداد •
   .طينية قبل وبعد قيام السلطة الفلسالفلسطيني المالي النظام •
   .تجارب بعض الدول في تطوير النظام المحاسبي الحكومي •
  .الحكومي المحاسبي النظام بتطوير الخاصة السابقة الدراسات •

  : الفصل األول إلى ما يلي خاللوقد خلص الباحث من −
النظام المحاسبي الحكومي في الوحدات الحكومية الفلسطينية القائم على تطبيق األسلوب            •

داد الموازنة العامة يركز فقط على الهدف التقليدي للمحاسبة الحكوميـة،           التقليدي في إع  
وهو هدف الرقابة المالية على عناصر اإلنفاق واإليرادات المدرجة بالموازنـة العامـة             
للدولة، دون أن يحقق أي من األهداف األخرى للنظام المحاسبي الحكومي التي حددتها             

  .جب تطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطينيلذلك ي، المنظمات المهنية المحاسبية
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إن اعتماد النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني الحالي على تطبيق األسـاس النقـدي              •
للقياس المحاسبي يؤدى إلى قصور وتشويه كبير في المعلومات المالية التي يتم توفيرها             

 .لمتخذي القرار

 موازنة البرامج واألداء والتحـول      دراسة تجارب الدول التي نجحت في تطبيق أسلوب        •
نحو تطبيق أساس االستحقاق بشكل كامل في القطاع الحكومي، للتعرف على األساليب             
واإلجراءات التي اتبعتها تلك الدول من أجل تطـوير النظـام المحاسـبي الحكـومي،               
والمشاكل والمعوقات التي واجهت التطبيق العملي، والتغييرات الواجب إحـداثها فـي            

يئة الحكومية من أجل ضمان التطبيق الناجح للنظام المحاسبي الذي يـتم تطـويره،              الب
باإلضافة إلى دراسة أهم    ، إضافة إلى النتائج والدروس المستفادة من تجارب تلك الدول        

النماذج التي وضعها الباحثين لتحليل المتغيرات والعوامل البيئية المؤثرة علـى عمليـة             
 .حكوميتطوير النظام المحاسبي ال

على الرغم من أن العديد من دول العالم بدأت خالل السنوات الماضية في االنتقال نحو                •
والتحول إلى أسـاس    ، تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء في إعداد الموازنة العامة        

االستحقاق في القطاع الحكومي، إال أنها اختلف فيما بينها في طريقة وشكل التطبيـق،              
 بالتطبيق بشكل كامل على مستوى الدولة ككل، ودول أخـرى قامـت    فهناك دول قامت  

بالتطبيق على بعض الوحدات الحكومية فقط، وأخرى قامت بـالتطبيق علـى بعـض              
 .العمليات المالية فقط

لوحظ أن الدول التي تحولت إلى إتباع أسلوب إعداد الموازنات على أساس االستحقاق  •
تتلخص االختالفات في بنود الموازنة (التطبيق قد اختلفت فيما بينها في شكل وهيكل 

العامة التي يتم قياسها وفقاً ألساس االستحقاق، والمستوى التنظيمي الحكومي الذي 
ُيطَبق عليه أسلوب الموازنة على أساس االستحقاق، وكذلك درجة الربط بين عملية 

 ).تخطيط المخرجات وإعداد الموازنة على أساس االستحقاق

وبالتالي درجة تأثيرها علـى     (همية المتغيرات التي يشملها النموذج المقترح       قد تختلف أ   •
من دولة ألخرى، وهو ما يعنى أنه ليس من الضروري أن تتوافر كـل  ) عملية التطوير 

  .من المتغيرات المؤثرة على عملية التطوير بدولة معينة في غيرها من الدول
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تطـوير النظـام المحاسـبي      "نـاول    ت من الدراسة فقد  أما بالنسبة للفصل الثاني       
  :"الفلسطيني بغرض تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء

  :دراسة و تحليل العناصر اآلتيةمن خالل هذا الفصل تم و −
 .مفهوم النشاط الحكومي •

 .تطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني •

  .عرض تحليلي ألسلوب موازنة البرامج واألداء •

 .لوب موازنة البرامج واألداء في الوحدات الحكومية الفلسطينيةمتطلبات التحول ألس •

 .لمحاسبيأسس القياس ا •

أسباب التحول من األساس النقدي الحالي إلى أساس االستحقاق المحاسبي للقيـاس فـي      •
 .الوحدات الحكومية الفلسطينية

  : الفصل الثاني إلى ما يلي خاللوقد خلص الباحث من −
 أسـلوب  تطبيـق ب التقليدي في إعداد الموازنة العامة إلى        ضرورة االنتقال من األسلو    •

 ألنـه   في إعداد الموازنة العامة للوحدات الحكومية الفلـسطينية        واألداء البرامج موازنة
 لما يحققه هذا األسـلوب مـن مزايـا          الفلسطينية الحكومية لوحداتاألسلوب األنسب ل  

  .عديدة

ي إلى أساس االستحقاق للقياس المحاسبي      التحول من األساس النقدي في القياس المحاسب       •
  .في الوحدات الحكومية الفلسطينية

ال يمكن تطبيق تجارب تطوير القطاع الحكومي التي اتبعتها دولة معينة على غيرها من               •
الدول بشكل مباشر، ألنها نتاج عملية تفاعل لمجموعـة مـن المتغيـرات والظـروف               

 .المحيطة بها، والتي تختلف من دولة ألخرى

تعد دراسة متغيرات البيئة المحيطة بالوحدة الحكومية أمر ضـروري لـضمان نجـاح               •
تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء وأساس االسـتحقاق المحاسـبي علـى النظـام              
المحاسبي الحكومي الفلسطيني، وإعطاء صورة واضحة عن حجم المجهـود والتكلفـة            
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يل المخاطر والمشاكل التـي قـد تواجـه         والوقت الالزم لتأهيل تلك البيئة، من أجل تقل       
 .التطبيق الفعلي ألسلوب موازنة البرامج واألداء في القطاع الحكومي

الوحـدات   في أسلوب موازنة البرامج واألداء وأساس االستحقاق المحاسبي       أن تطبيق    •
 يتطلب توافر مقومات أساسية للنجاح من أهمها ضـرورة وجـود            الحكومية الفلسطينية 

  العامـة   إعداد الموازنة  في أسلوب  وإدارية مدربة ومؤهلة الستيعاب التغيير       كوادر فنية 
باإلضافة إلى تدعيم الجهات الرقابية بالكوادر والكفاءات الالزمة لمتابعة تطبيـق هـذا             

 وأهميـة   األسـلوب  كذلك ضرورة وجود دليل يشمل كافة خطوات تطبيق هذا           األسلوب
 فـي  والقضاء على االختالالت الموجـودة       وميةوحدات الحك تطوير الهياكل التنظيمية لل   

 االختصاصات بين بعض الوحـدات، كـذلك        فيهذه الهياكل مثل االزدواج والتضارب      
 مع النظام الجديد وأفـضلية اسـتخدام قاعـدة          ليتالءم المحاسبيضرورة تطوير النظام    

 وماتاالستحقاق عند تطبيق هذا النوع من الموازنات، وأخيرا ضرورة توافر نظام معل           
  . كفء يوفر كافة البيانات الالزمة إلعداد البرامج وقياس كفاءة األداءالكتروني

  :" الميدانيةلدراسةا" تناولمن الدراسة فقد أما بالنسبة للفصل الثالث 
  :دراسة و تحليل العناصر اآلتيةتم  ومن خالل هذا الفصل −

 .أهداف الدراسة الميدانية •

 .مجتمع وعينة الدراسة •

 .ستخدم في تجميع البياناتاألسلوب الم •

  .التحليل اإلحصائي للبيانات •

 البيئة الحكوميـة    من  باختيار مجتمع وعينة الدراسة     الدراسة الميدانية قام الباحث    فمن خالل 
في فلسطين، وأعضاء لجنة الموازنة في المجلس التـشريعي الفلـسطيني وأعـضاء المجلـس               

المدني المختصة بموضوع تطوير النظام     وكذلك بعض مؤسسات المجتمع     ، التشريعي المختصون 
ومـدققي  ، المحاسبي الفلسطيني  واألكاديميون والباحثون المختصون بالشئون المالية والمحاسبية        

الحسابات المستقلين الذين يعملون على تدقيق بعض المشاريع الحكومية الممولـة مـن الـدول               
ية األجنبية الممثلة للدول المانحـة      ومحاسبين ومدراء ماليون في بعض المؤسسات المال      ، المانحة
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دراسة بعض الموضوعات التـي     من أجل   ، والمهتمة بتطوير النظام المالي الحكومي الفلسطيني     
  : وذلك بغرض تحقيق هدفين أساسيين هماخالل اإلطار النظري للبحث، تناولها الباحث من 

استطالع ومعرفة آرائهم حول بعض الموضوعات التي تناولها الباحث من خـالل اإلطـار                -أ 
  :النظري للبحث وهى

 دراسة مدى فاعلية النظام المحاسبي الحكومي الحالي المطبق في الوحدات الحكوميـة             •
الفلسطينية والقائم على تطبيق األسلوب التقليدي إلعداد الموازنة العامة وتطبيق األساس           

 .دي ودراسة مدى الحاجة لتطوير هذا النظامالنق

على عملية تطـوير    ، دراسة مدى تأثير المتغيرات المتعلقة بالبيئة الحكومية الفلسطينية        •
 .النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني

ـ          يدراسة طبيعة المتغيرات البيئ    • ة ة في فلسطين، للتعرف على درجة تأثيرها علـى عملي
 .وميتطوير النظام المحاسبي الحك

دراسة مدى مالئمة تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء إلعداد الموازنة العامة فـي              •
 .الوحدات الحكومية الفلسطينية

دراسة مدى فاعلية تطبيق أساس االستحقاق في القطاع الحكـومي الفلـسطيني كأحـد               •
ات متطلبات تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء في إعداد الموازنة العامـة للوحـد            

 .الحكومية الفلسطينية

 : وفروض البحث هي، اختبار الفروض الخاصة بالبحث وذلك باستخدام قائمة االستقصاء -ب  

توجد عالقة طرديه بين استخدام األسلوب التقليدي في إعداد الموازنة العامـة وسـوء               •
  .توجيه واستخدام الموارد في الوحدات الحكومية

وازنة البـرامج واألداء وتحـسين خـدمات        توجد عالقة طرديه بين استخدام أسلوب م       •
 .الوحدات الحكومية

  :وقد خلص الباحث من خالل الفصل الثالث إلى ما يلي −
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في النظام المحاسبي الحالي     أن السجالت المحاسبية     أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى     •
ـ               ي القائم على تطبيق األسلوب التقليدي في إعداد الموازنة العامة واألسـاس النقـدي ف

 األداء الثابتـة وتقيـيم      األصولهالك  إال توفر معلومات وبيانات عن      القياس المحاسبي   
وهذا يدل  ،  والبرامج والمركز المالي الحقيقي للوحدة الحكومية      األنشطةالحكومي وتكلفة   

سلوب موازنة البنود فـي     أعلى أن النظام المحاسبي الحكومي الحالي القائم على تطبيق          
عامة ال يعد قائمة المركز المالي للوحدات الحكوميـة الفلـسطينية وال            عداد الموازنة ال  إ

 الموضحة من خالل بنود المجال الثـاني        األساسيةيوفر البيانات والمعلومات المحاسبية     
، لى سوء استخدام وتوجيه الموارد العامة في الوحدات الحكومية الفلـسطينية إمما يؤدي   

 بـين اسـتخدام     توجد عالقة طرديـه   : "علىالذي ينص   مما يؤكد صحة الفرض األول      
 في إعداد الموازنة العامة وسوء توجيه واستخدام الموارد في الوحدات           تقليدياألسلوب ال 
   ".الحكومية

أن تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء على الموازنة العامة الحكوميـة الفلـسطينية              •
تحديد معايير االنجاز وقيـاس      و  تقديرات الموازنة  إعدادضمان مستوى الدقة في     يحقق  
تقييم  و  الوحدة الحكومية  أداءتقييم   و ترشيد اتخاذ القرارات في الوحدة الحكومية      و الكفاءة
تقـديم  و  المساءلة والمحاسبة كنظام رقابي فعـال      و  في الوحدة الحكومية   المسئولين أداء

 نـشطة واألوفر في تكاليف انجـاز البـرامج         و  مستوى كفاية ممكنة   بأعلىخدمة عامه   
ممـا  ، وهذه العناصر تؤدي إلى تطوير النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني        ، الحكومية

يؤدي إلي استخدام الموارد العامة بشكل أفضل وتقديم خدمة عامة على درجة عالية من              
 مما يدلل ذلك على صحة الفرض الثاني للبحث الذي ينص على أنه           ، الجودة وبأقل تكلفة  

ين استخدام أسلوب موازنة البرامج واألداء وتحـسين خـدمات           ب طرديهتوجد عالقة   "
 . "الوحدات الحكومية

  
  
 
  



 والنتائج والتوصياتلخالصة ا

 ١٤٨

- :  
 أهم النتائج والتي ضاً الدراسة الميدانيةأظهرت الدراسة النظرية، وأكدت على ذلك أي  

  :تتلخص فيما يلي
 التقليـدي فـي     أن النظام المحاسبي الحكومي الفلسطيني الحالي القائم على تطبيق األسلوب          . ١

ال يـوفر المعلومـات     ، وتطبيق األساس النقدي في القياس المحاسبي     ، إعداد الموازنة العامة  
التي تساعد الوحدات الحكومية الفلسطينية على القيـام بمهامهـا          ، والبيانات المالية واإلدارية  

 .لذلك يحتاج هذا النظام إلى تطوير، وتحقيق أهدافها

 تعتبر صورة من صور إعداد الموازنة، والتي ُيفضَّل استخدامها          أن موازنة البرامج واألداء    . ٢
عند إعداد الموازنة العامة في الوحدات الحكومية الفلسطينية عن غيرها من أساليب إعـداد              
الموازنة ، لما تحققه من المساءلة والمحاسبة كنظام رقابي فعال، وتحديد معـايير اإلنجـاز               

 .اراتوقياس الكفاءة، وترشيد اتخاذ القر

أن أساس االستحقاق يعتبر أنسب أسس القياس المحاسبي الحكومي، وأكثرها تأثيراً وأهميـة              . ٣
لمـا يحققـه مـن      ج واألداء في الوحدات الحكومية،      عند التحول نحو تطبيق موازنة البرام     

القياس العادل الستخدامات وموارد الفترات المالية المختلفة تطبيقاً لمبدأ استقالل الـسنوات            
 .لية، ويعبر بوضوح عن المركز المالي للوحدةالما

إن تطوير مقومات النظام المحاسبي عن طريق تطبيق أسـلوب موازنـة البـرامج واألداء                . ٤
المحاسبي، سوف يجعل أنظمة المحاسبة الحكومية قادرة على توفير         وإتباع أساس االستحقاق    

حدات الحسابية الحكومية    بالو المعلومات الالزمة التي تساعد على إعداد قائمة المركز المالي        
متخذي القرارات بـصفة    تساعد  المالية وغير المالية الالزمة، التي      بالمعلومات  كذلك اإلمداد   

 .أساسية على تقييم أداء الوحدة الحكومية في تحقيق أهدافها

أن األسلوب الحالي لتسجيل األصول الثابتة بالوحدات الحكومية غير كاٍف إلحكام الـسيطرة              . ٥
يازة واستخدام تلك األصول، حيث تخلو الدفاتر المحاسبية من أي بيانات عـن هـذه               على ح 

األصول خالل فترة حيازتها، ويكتفي بإثباتها في مرحلة اإلنفاق فقـط ضـمن الحـسابات               
النظامية، وكذلك تخلو المحاسبة الحكومية من أي بيانات عن تكاليف استخدام تلك األصول،             

 .اٍف بالقيمة الصحيحة لهذه األصولمما يصعب معه إعطاء بيان ك

أن األسلوب الحالي لتسجيل المخزون السلعي في دفاتر المخازن فقط ال يكفى وحده لتحقيق               . ٦
رقابة فعالة على الوارد والمنصرف من المخازن، وعلى المتبقي من رصيد المخزون فـي              

 . ة تحقق هذه الرقابةنهاية الفترة، مما يستلزم ربطه بالتسجيل المحاسبي وفقاً لقيود محاسبي
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- : 

      في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذا البحـث،  يمكـن تلخـيص أهـم                   
التوصيات التي يرى الباحث أنها ضرورية، ويمكن االستفادة منها في تطوير نظـم المحاسـبة               

 :الحكومية والموازنة في فلسطين

 العامة في الوحدات الحكومية الفلسطينية إلى أسلوب موازنة         االنتقال بأسلوب إعداد الموازنة    . ١
 .البرامج واألداء بدالً من أسلوب موازنة البنود

تطبيق أساس االستحقاق للقياس المحاسبي في النظام المحاسبي الحكـومي فـي الوحـدات               . ٢
 .الحكومية الفلسطينية للتوافق مع أسلوب موازنة البرامج واألداء

بي للعاملين بالوحدات الحكومية الفلـسطينية لقبـول تطـوير أسـلوب            تطوير الفكر المحاس   . ٣
 .الموازنة العامة ونظام المحاسبة على أساس االستحقاق

تحسين مستوى اإلفصاح والشفافية لحفز الجمهور نحو الرقابة على التطبيقات المحاسبية في             . ٤
 .الوحدات الحكومية

المحاسبة األخرى وأساليبها، إذ أنه في      من فروع   يجب أن يستفيد النظام المحاسبي الحكومي        . ٥
معلومـات  ينبغي أن يـوفر النظـام المحاسـبي ال   ظل ظروف النشاط الحكومي المعاصرة،      

 وغيرهـا مـن     الالزمة لقياس اإليرادات، والتكاليف، ونتائج األعمال، والمركـز المـالي،         
، قرارات المختلفة لخدمة األطراف المحيطة بالوحدة الحكومية في اتخاذ ال       المعلومات الالزمة   

 .بعيداً عن التركيز على  وظيفة الرقابة المالية فقط

طينية مـن   ضرورة االهتمام بدراسة المتغيرات بالبيئة التي تعمل الوحدات الحكومية الفلـس           . ٦
 تلك المتغيرات البيئية لنجاح تطوير النظام المحاسبي الحكـومي       خاللها والعمل على توظيف   

  .الفلسطيني
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المحاسـبة  –محمد كمال أبو عجوة، دراسات في المحاسبة المالية       . دإبراهيم حماد حماد؛    . د −

الحكومية والقومية ومحاسبة الهيئات غير الهادفة للربح، جهـاز الكتـاب الجـامعي، كليـة           
  .٢٠٠٧ -٢٠٠٦ ، مصرالتجارة، جامعة عين شمس،

كليـة  ، تبةمكتبة المك ،  الطبعة الثانية ،  المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها   ،أكرم إبراهيم حماد  . د −
 .٢٠٠٨، فلسطين، األقصىجامعة -التجارة
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 .٢٠٠١ ، مصر طنطا،الموازنات، دار العهد الجديد للطباعة، الطبعة األولى،



  العربيةالمراجع

 ١٥٢

دراسة تحليلية مقارنـة    -نفاق العام وعجز ميزانية الدولة    محمد عمر أبو دوح، ترشيد اإل     . د −
 ضـوء   فـي  الـصفري لميزانيات االعتماد والبنود، األداء، التخطيط والبرمجة، األسـاس         

 .٢٠٠٦ ، مصر،متطلبات ترشيد اإلنفاق العام، الدار الجامعية، اإلسكندرية

  المحاسبة –سبة المالية    المحا فيإبراهيم حماد حماد، دراسات     . د عجوة؛محمد كمال أبو    . د −
 –٢٠٠٦ ، مصر  الناشر غير مبين،   الحكومية والقومية ومحاسبة الهيئات غير الهادفة للربح،      

٢٠٠٧. 

 وائل، دار ،الطبعة األولى عملي، -ينظر ،الحكومية المحاسبة في أساسيات، الهور محمد. د −

 .١٩٩٨ األردن، عمان،

  : الرسائل–ب 
 ،" مـصر فـي  التطبيق إمكانية ومدى واألداءة البرامج موازن"،  وهدانالمهديزهراء محمد   −

 –كليـة التجـارة   ، للحصول على درجة الماجستير في المحاسـبة   رسالة مقدمة من الباحث   
  . ٢٠٠٤ ،مصر، جامعة عين شمس

 لتطبيق أساس االستحقاق بالوحدات الحكومية      إطار محاسبي ، الدين عبداهللا محمد على   عالء   −
للحـصول علـى درجـة       رسالة مقدمة من الباحث   ، رامج واألداء كأحد متطلبات موازنة الب   
 .٢٠٠٧ ، مصر، جامعة عين شمس–كلية التجارة ، الماجستير في المحاسبة

  رسـالة    "فلـسطين اع االجتماعي في     المتعلقة بالقط  اإلنتاج إعادةمميزات  " سعيد لبد،   عماد   −
 طنيـة  لالقتـصاد،    عـة كييـف الو    ، جام مقدمة من الباحث للحصول على درجة الدكتوراه      

 .٢٠٠١ ،أوكرانيا
راغب الباشا، سبل تفعيل دور الرقابة لضبط األداء المالي الخاص بالمدفوعات العامة             عوني −

 كليـة  ، فـي المحاسـبة  ماجـستير ال  للحصول على درجةرسالة ،الفلسطينية الوطنية للسلطة
 .٢٠٠٥ ، فلسطين ، الجامعة اإلسالمية -التجارة

  الوحدات الحكومية بغرضفي المحاسبيتطوير القياس  ، بد الجليل عمحمد سيد محمد أمين −
 فـي  الخدميـة     بالتطبيق على إحدى الوحـدات     تحقيق عدالة قياس تكلفة الخدمات الحكومية     

ـ ،  المحاسـبة فـي للحصول على درجة الماجستير  رسالة مقدمة ،الحكوميالقطاع  ة ـجامع
 .٢٠٠٧ ، مصر،ارةـة التجـكلي-رةـالقاه
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 :وريات وأخرىالد –ج 
 مصلحة الضرائب   فيتطبيق نظام موازنات األداء مع تحقيق الجودة الشاملة         " احمد سالم   . د −

، بحث مقدم لمؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابـة علـى األداء، الجمعيـة              "على المبيعات 
 .٢٠٠٢القاهرة،  العربية للتكاليف والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين،

 بحث مقدم لمؤتمر تحديث     "األداء التحول إلى موازنات     في التجربة المصرية    "حمد سالم أ. د −
نظم الموازنة والرقابة على األداء، الجمعية العربية للتكاليف والمعهد المصري للمحاسـبين            

 .٢٠٠٢القاهرة، والمراجعين، 
دة سلوكيات تطبيق موازنات البرامج والمحاسبة عن األداء وتحقيـق الجـو          "أحمد سالم،   . د −

 دارة وتحـديات التغييـر، القـاهرة،       عشر، اإل  الحادي السنوي، بحث مقدم للمؤتمر     "الشاملة
٢٠٠١. 

بحث مقدم لملتقى   ، واألهدافالفلسفة  ، المفهوم -واألداءموازنة البرامج   ، إسماعيل حسين . د −
 . ٢٠٠٤، الجمهورية العربية السورية-دمشق،  في الجامعات العربيةواألداءموازنة البرامج 

 إلى مقدم، بعنوان تطور النظام المحاسبي الحكومي في فلسطين بحث، حماد إبراهيم أكرم. د −
 الجامعة في التجارة بكلية المنعقد، اإلسرائيلي االنسحاب غزة بعد قطاع وتطوير مؤتمر تنمية
 .٢٠٠٦ ،فلسطين، اإلسالمية

 ،تقويم أداء اإلدارات المالية في مؤسسات الـسلطة الفلـسطينية         ، أكـرم إبراهيم حمـاد  . د −
بين آفـاق التنميــة   االستثمار والتمويل في فلسطين المؤتمر العلمي األول بحث مقدم إلى

 .٢٠٠٥، فلسطين، الجامعة اإلسالمية-كلية التجارة ،والتحديـات المعـاصـرة
 الوحدات الحكومية   فيلفة الخدمة   ، إطار مقترح لترشيد تك    ٢٠٠٣خليل عواد أبوحشيش،    . د −

، ، كلية التجارة  العدد الثانى  - المملكة األردنية الهاشمية، المجلة العليمة للتجارة والتمويل       في
  .٢٠٠٣، مصر، جامعة طنطا

، كلية التجـارة ، الحكومي األداء لتقييم واألداء كأداة البرامج  موازنة محمود محمد صالح. د −
 .٢٠٠٦، مصر ،جامعة بنها

بحث مقدم والتطبيق،  القواعد – األداء عن والمحاسبة البرامج موازنة الرحمن عليان، عبد .د −
 والمـراجعين  للمحاسبين العام االتحاد على األداء، والرقابة الموازنة نظم تحديث مؤتمرإلى 

 .٢٠٠٢، مصر القاهرة، العرب،
 المحاسـبية بالوحـدات   عبداهللا عبدالسالم أحمد، رفع كفاءة التطوير في نظم المعلومـات  . د −

مـؤتمر  بحث مقدم إلـى     الحكومية بهدف تفعيل دورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية،         
دارة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي الثاني فـي اإل            

  .٢٠٠١ نوفمبر، ٨-٦ ،مصر، القاهرة
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بحـث  ،  وتبويب النفقات  واألداءاسبي لموازنة البرامج    النظام المح ، ليلى عبدالحميد فهمي  . د −
الجمهوريـة العربيـة    -دمـشق ،  في الجامعات العربية   واألداءمقدم لملتقى موازنة البرامج     

 . ٢٠٠٤يوليو٢٧-٢٥، السورية
 مصر العربيـة  جمهورية في الحكومي المحاسبي النظام تطوير إبراهيم ندا، صبري محمد. د −

 على والرقابة الموازنة نظم تحديث مؤتمربحث مقدم إلى  واألداء، جالبرام موازنة مع ليتمشى
 .٢٠٠٢كتوبر أ، مصرة،القاهر ،والمراجعين العرب للمحاسبين العام االتحاد ،األداء

، واإلداري المـالي  الفـساد  من والحد العام المال حماية آليات، العشماوي الفتاح عبد محمد. د −
، اإلداريـة  للتنميـة  العربيـة  المنظمة، الماليزية التجربة، العام المال حماية في دولية تجارب
 .٢٠٠٦ ، مصر،الشيخ شرم، مصر

 لرقابة إعداد وتنفيذ الموازنة العامـة للدولـة،         اإلسالميناصر خليفة عبدالمولى، المنهج     . د −
 .٢٠٠٤، مصر، جامعة األزهر، ٢٥ العدد-المجلة العليمة لكلية التجارة بنين

  ، اإلسرائيلية، قـراءات فـي الـنص       -ةتفاقيات االقتصادية الفلسطيني  اال"، هشام عورتاني . د −
  . ١٩٩٤، )نوفمبر( تشرين ثاني ، فلسطين،ابلس ن،"مركز البحوث والدراسات الفلسطينية"

إبراهيم أحمد الصعيدي، تطوير كفاءة وفعالية نظرية األمـوال المخصـصة ألغـراض             . د −
 تحديث نظم الموازنـة والرقابـة علـى األداء،          مؤتمربحث مقدم إلى    الرقابة وتقييم األداء،    

 .٢٠٠٢ ،مصر،  القاهرةالجمعية العربية للتكاليف والمحاسبة اإلدارية،
االتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب، مؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابـة علـى              −

 أكتـوبر،   ٢٠ – ١٩ ، مصر األداء، الجمعية العربية للتكاليف والمحاسبة اإلدارية، القاهرة،      
٢٠٠٢. 

المجموعة  إلى مقدم  بحث،١٩٩٧ لسنة العام االستثماري البرنامج الفلسطينية، الوطنية السلطة −
 .١٩٩٦فرنسا،، باريس ،المانحة للدول االستشارية

 ٢٠٠٥) ٤٣ (رقم الوزراء مجلس قرار الفلسطينية، الوقائع جريدة الفلسطينية، الوطنية السلطة −

  ،فلـسطين  والخمـسون،  التاسـع  العـدد  العامة، والمؤسسات وزاراتلل المالي النظام بشأن
 .٢٠٠٥سبتمبر

 )٧( رقم العامة والمالية قانون الموازنة بشأن الوزراء مجلس قرار الفلسطينية، الوطنية السلطة −
 .١٩٩٨ ، فلسطين،١٩٩٨لسنة 

 للـسنة  العامـة  الموازنة قانون المالية، والشئون الموازنة لجنة الفلسطيني، التشريعي المجلس −

   .٢٠٠٤ ، فلسطين،٢٠٠٤المالية
 -غـزة ، )١٩٩٩ –١٩٩٤(التقريـر االقتـصادي الفلـسطيني       ، الهيئة العامة لالستعالمات   −

 . ٢٠٠١ ،فلسطين
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 الطبع حقوق ،٢٠٠١ لعام السابع السنوي التقرير المواطن، لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة −

 .٢٠٠٢ مارس ، فلسطينللهيئة، محفوظة والنشر

 الدولي، للنشاط االمتداد ظل في البيئية للمراجعة المقترحة الرقابية األبعاد الغباري، فتحي أيمن −

 .٢٠٠٠ ديسمبر ، تونس،٣٧ العدد عشرة، التاسعة السنة :المالية الرقابة مجلة

  .١٩٩٨ الشارقة، والنشر، واالستشارات للدراسات المسار األداء، رقابة غسان قلعاوي، −
 السنة ،والمحاسبة المالية للرقابة لعلياا لألجهزة العربية المجموعة لمالية،ا الرقابة مجلة −

 .١٩٩٦يونيو ،تونس ، ٢٨ العدد– عشرة الخامسة

 .٢٠٠٥ مارس ، فلسطينالمالية، وزير خطاب الفلسطيني، التشريعي المجلسمجلة  −

مل مقدمة في   ورقة ع ، عدادها الموازنة العامة للدولة ومداخل إ     مفاهيم، محمد علي جبران  . د −
، كليـة التجـارة واالقتـصاد      ،ية التعامل معها  فورشة عمل حول الموازنة العامة للدولة وكي      

 .٢٠٠٨ يونيو٢٦ ،اليمن، جامعة صنعاء

، األهرام االقتصادي ، " اإلسرائيلية   –واقع العالقات االقتصادية الفلسطينية     "، رة األفندي زين.د −
 .١٩٩٣ ، مصر،القاهرة

  . ٢٠٠٥يوليو ، فلسطينمنشورة، غير بيانات الختامي، الحساب طينية،الفلس المالية وزارة −
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  ،،،حية طيبة وبعدت  
تطـوير   :يقوم الباحث بإعداد دراسة للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة بعنوان             

  "دراسة ميدانية" موازنة الوحدات الحكومية الفلسطينية بأسلوب موازنة البرامج واألداء
ظام المحاسبي الحكومي في الوحدات الحكوميـة الفلـسطينية           ويهدف البحث إلى تطوير الن    

كما يهدف إلى تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة من أسلوب موازنة البنود ليـصبح أسـلوب                
  .موازنة البرامج واألداء

 لذلك فإن هذا االستبيان موجه لخدمة البحث العلمي فقط وليس ألي غرض آخر، ونظـراً               
وذلك من  ، ضوع البحث فإن الباحث يتوجه إليكم طالباً مساهمتكم المشكورة        ألهمية آرائكم في مو   

علماً بأن جميع البيانات سوف تحظـى بالـسرية         ، خالل معاونتكم في اإلجابة على هذا االستبيان      
التامة، ويتم اإلفصاح عن المعلومات المستقاة من االستبيان في شكل إجماليات ال تكشف عن اسم               

مارة، ويرجو الباحث منكم التكرم بقراءة األسئلة بدقة وعناية والرد على جميـع             القائم بملئ االست  
  . األسئلة

%) ١٠٠(وقد وضع الباحث مقياساً متدرجاً ألسئلة االستبيان ما بين أعلى درجة للموافقـة              
  :على النحو التالي% ) صفر ( وأقل درجة للموافقة 

  موافق  محايد  غير موافق

٣  ٢  ١  
  

 م مسبقاً على ما قد نسببه لكم من مشقة وتضحية بوقت ثمين راجين اهللا   ونعتذر لسيادتك

  .سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء  
  ولكم خالص الشكر والتقدير،،،

             تحت إشراف                                           الباحث 
  حسن زكي أحمد عثمان             أمال محمد كمال إبراهيم.د  



 مالحق البحث

 ١٦٣

  
  الجزء األول

  معلومات شخصية

 : ........................................................االسم اختياري  -١
  
  ........................................................:الحاليةالوظيفة  -٢
 
  :مدة الخبرة  -٣

   سنوات٥  أقل من 
   سنوات١٠ – ٥  من 

   سنة١٥ – ١٠  أكثر من 
   سنة١٥من أكثر  

  
  :الدراسيالمؤهل  -٤

     مؤهل متوسط
  بكالوريوس   

     ماجستير
     دكتوراه



 مالحق البحث

 ١٦٤

  الجزء الثاني
  أسئلة استمارة االستقصاء

  أي األسلوبين التاليين تفضل إلعداد الموازنة العامة في الوحدات الحكومية الفلسطينية ؟-١س
                                       الدرجة      أفضل  محايد  ال أفضل

  ٣  ٢  ١  لوباألس
        )األسلوب التقليدي(أسلوب موازنة البنود 

        أسلوب موازنة البرامج واألداء  
  
 هل توفر السجالت المحاسبية الحاليـة بالوحـدات الحكوميـة الفلـسطينية البيانـات               -٢س

  والمعلومات التالية ؟   
  ة                                الدرج              توفر  محايد  ال توفر

  ٣  ٢  ١  المتغير
        تقييم األداء الحقيقي للوحدة الحكومية

        المركز المالي الحقيقي للوحدة الحكومية
        تكلفة األنشطة والبرامج الحكومية

        عناصر األصول الثابتة للوحدة الحكومية
        إهالك األصول الثابتة الخاصة بالوحدة الحكومية 

  
ى أي درجة يمكن اعتبار قائمة المركز المالي في الوحـدات الحكوميـة ذات أهميـة                 إل -٣س

  عن العناصر التالية ؟لإلفصاح المحاسبيبالنسبة   

                            الدرجة                    مهمة  محايد  غير مهمة
  ٣  ٢  ١  العنصر

        تقييم مستوى أداء الوحدة الحكومية
        وحدة الحكوميةالإظهار أصول 

        إظهار االلتزامات المالية على الوحدة الحكومية
        إظهار صافى أصول الوحدة الحكومية

        إظهار اإلهالك المحاسبي 



 مالحق البحث

 ١٦٥

 من وجهة نظرك هل العوامل اآلتية تدعو إلى الحاجة لتطوير النظـام المحاسـبي فـي                 -٤س
              ؟                  الحكومية الفلسطينيةالوحدات   

                     الدرجة                           تدعو  محايد  ال تدعو
  ٣  ٢  ١  المتغير

        اإلصالح الشامل للقطاع الحكومي
       الفساد المالي الحكومي

        وجود أزمة مالية أو اقتصادية
       الرغبة في الحصول على دعم الجهات الدولية 

  
 من وجهة نظرك هل تؤثر العوامل اآلتية على عملية تطوير النظام المحاسبي الحكومي              -٥س

  الفلسطيني ؟   
                     الدرجة                            تؤثر  محايد  ال تؤثر 

  ٣  ٢  ١  المتغير
        التشريعات و القوانين السائدة

        الهيكل التنظيمي للوحدات الحكومية
         السائدة في المجتمعالثقافة

        كفاءة الموظفين الحاليين
  
 في رأيك هل  تؤثر األطراف التالية على عملية تطوير النظام المحاسبي في الوحـدات                -٦س

  الحكومية الفلسطينية ؟     
                     الدرجة                                تؤثر  محايد  ال تؤثر 

  ٣  ٢  ١  المتغير
        راد المجتمعأف

        أعضاء البرلمان
        مديرو الوحدات الحكومية

        المستفيدون من الخدمات الحكومية
        مقدمو المنح و الهبات المالية



 مالحق البحث

 ١٦٦

 ما هي درجة األهمية النسبية للعناصر التالية للتحول إلـى تطبيـق موازنـة البـرامج                -٧س
  واألداء في الوحدات الحكومية الفلسطينية ؟   

  الدرجة                    مهم  محايد  غير مهم
  ٣  ٢  ١  العنصر

        اقتناع السلطة التشريعية والتنفيذية بأهمية التحول
        تطوير التشريعات القائمة الخاصة بالموازنة
        تغيير هيكل الموازنة العامة وإعادة تبويبها

        الموازنة استخدام أساليب علمية دقيقة لتقديرات 
        لموازنة والحسابات الحكوميةميكنة ا

        والتحول رضا العاملين وتفهمهم لسبب التطور 
        درجة مشاركة العاملين في إعداد الموازنة

        تدريب العاملين في الموازنة لرفع مستوى خبرتهم
        الحكومي استخدام محاسبة التكاليف في القطاع 

        تطبيق أساس االستحقاق في النظام المحاسبي
  
   إلى أي مدى يمكن أن يحقق تطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء العناصر التالية ؟ -٨س

                           الدرجة                        يحقق   محايد  ال يحقق
  ٣  ٢  ١  المتغير

        ضمان مستوى الدقة في إعداد تقديرات الموازنة
        ءةتحديد معايير اإلنجاز وقياس الكفا

        ترشيد اتخاذ القرارات في الوحدة الحكومية
        تقييم أداء الوحدة الحكومية

        تقييم أداء المسئولين في الوحدة الحكومية
        المساءلة والمحاسبة كنظام رقابي فعال

        تقديم خدمة عامة بأعلى مستوى كفاية ممكنة 
        وفر في تكاليف إنجاز البرامج واألنشطة الحكومية

  



 مالحق البحث

 ١٦٧

 أي أساس من أسس القياس المحاسبي التالية أفضل عنـد تطبيـق موازنـة البـرامج                 -٩س
  واألداء في الوحدات الحكومية الفلسطينية ؟   

                                               الدرجة  أفضل  محايد  ليس أفضل
  ٣  ٢  ١  األساس

        األساس النقدي
        أساس االستحقاق 

        ستحقاق المعدل أساس اال
 إلى أي مدى يمكن أن يساعد تطبيق أساس االسـتحقاق فـي الوحـدات الحـسابية                 -١٠س

  الحكومية على حل المشكالت المحاسبية التالية ؟   
                                                  الدرجة  يساعد  ال يساعد

  ٢  ١  العنصر
      تقييم مستوى أداء الوحدة الحكومية

      تقييم كفاءة العاملين بالوحدة الحكومية
      إظهار حقيقة المركز المالي للوحدة الحكومية

      قياس تكلفة الخدمات الحكومية ألمؤداه
      تحديد إجمال رقم الدائنين على الوحدة الحكومية 

      تسجيل وتقييم كافة أصول الوحدة الحكومية
      حكوميةقياس إهالك األصول الثابتة في الوحدة ال

      التقييم والرقابة على المخزون السلعي للوحدة الحكومية
 إلى أي درجة يمكن أن يحقق تطبيق أساس االسـتحقاق فـي الوحـدات الحـسابية                 -١١س

  الحكومية العناصر التالية ؟    
                                                  الدرجة  يحقق   ال يحقق

  ٢  ١  العنصر
      واألداء  تطبيق موازنة البرامج إمكانية

      تطبيق مبدأ استقالل السنوات المالية
      الدقة والواقعية في إعداد وعرض تقديرات الموازنة
      إعداد قائمة بعناصر المركز المالي للوحدة الحكومية

      إظهار التجاوز في المصروفات عن االعتمادات المخصصة
      في الوحدة الحكوميةتطبيق نظام حسابات تكاليف دقيق 

      الفصل بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية
      القياس العادل الستخدامات وموارد الفترات المالية

  



 ٢٠٠٩  الفلسطينيةخالصة الموازنة العامة 

 ١٦٨

   
  السلطة الوطنية الفلسطينية

        وزارة المالية
    اإلدارة العامة للموازنة 

  ٢٠٠٩خالصة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 
  

           المبلغ بالمليون دوالر                      البيان                                 
  

   ١,٦٣٠                                                          إجمالي اإليرادات العامة
                                                                                                              ٦٢٥جباية محلية

                                                                                            ١,٠٠٥  مقاصة

                                                                                ٠٠٠إرجاعات ضريبية 

  
                                                   ٢,٧٧٩ إجمالي النفقات الجارية وصافي اإلقراض

                                                                                     ١,٤١٠ رواتب وأجور
                                                                         ٩٨٩ النفقات الجارية األخرى

                                                                                  ٣٨٠  صافي اإلقراض

  
                                                                               -١,١٤٩ العجز قبل التمويل

  
                                                                                  ٥٠٣ النفقات التطويرية

  
                                                                  -١,٦٥٣  العجز اإلجمالي قبل التمويل

  
                                                                                    ١,٦٥٣ إجمالي التمويل

                                                            ١,١٥٠ المنح والمساعدات لدعم الموازنة
                                                     ٥٠٣ المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية

  
                                                                                   ٠٠٠ الفجوة التمويلية

  



 ٢٠١٠ الفلسطينية العامة الموازنة خالصة 

 ١٦٩

   
  الفلسطينية الوطنية السلطة
  المالية وزارة      

    للموازنة العامة اإلدارة 
  ٢٠١٠ المالية للسنة العامة الموازنة مشروع خالصة

  
  دوالر بالمليون المبلغ                                                        البيان        

  
 ٢,٠٢٧                                                          العامة اإليرادات إجمالي
                                                                                                              ٧٠٧محلية جباية
                                                                                            ١,٣٢٠  مقاصة

                                                                               (١٠٠) ضريبية إرجاعات

   
                                                                                  ١,٩٢٧ اإليرادات صافي

  
                                                   ٣,١٧٠ اإلقراض وصافي الجارية النفقات إجمالي
                                                                                     ١,٥٥٠ وأجور رواتب
                                                                        ١,٣٧٠ األخرى الجارية النفقات

                                                                                  ٢٥٠  اإلقراض صافي

  
                                                                               -١,٢٤٣ التمويل قبل العجز

  
                                                                                   ٦٧٠ التطويرية النفقات

  
                                                                  ١,٩١٣  التمويل قبل اإلجمالي العجز

  
                                                                                    ١,٩١٣ التمويل إجمالي
                                                            ١,٢٤٣ الموازنة لدعم والمساعدات المنح
                                                      ٦٧٠ التطويرية النفقات لتمويل المقدرة المنح

                                                                                    ٠٠٠ التمويلية الفجوة
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إني رأيت أنه ال يكتب إني رأيت أنه ال يكتب : : قال األصفهانيقال األصفهاني
  : : إنسان كتابا في يومه إال قال في غدهإنسان كتابا في يومه إال قال في غده

  لو غير هذا لكان أحسن، لو غير هذا لكان أحسن، * * 
  ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، * * 
  ولو قدم هذا لكان أفضل  ولو قدم هذا لكان أفضل  * * 
  .          .          ولو ترك هذا لكان أجملولو ترك هذا لكان أجمل* * 

وهذا من أعظم العبر، ودليل على استيالء وهذا من أعظم العبر، ودليل على استيالء 
  ..البشرالبشرالنقص على جملةالنقص على جملة
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