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  اإلهداء
  

  الدموع إلى من ال تجف من أعُينها

  أمي الحبيبة    .......  إلى من ترفض وداعي وتنتظر مني الرجوع

  

  إلى من ضحى وأعطى
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  إلى من تحملت معي عناء سهر اللّيالي

  زوجتي الغالية    .......    وكانت لي عوناّ وسنداً طوال مشواري

  

  ولين تاال :يإبنتَ    .......    األمل والسعادة عينيهماإلى من أرى في 

  

  ها كل صباحيإلى من أقبل يد

  جدتي العزيزة    .......    بالتوفيق والنجاحوأنتظر منها الدعاء 

  

  إلى إخوتي وأخواتي

  محبةً ووفاء" أبا طارق"إلى العم 

  إلى كل من رافقني في رحلة البحث

  

  أقدم هذا الجهد المتواضع

  

  سالم قنيبي" محمد تيسير"رفعت 





أ 

  

  

  

  

  

  

  

  :إقرار
  

ستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، أقر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماج

باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل درجة عليـا  

  .ألي جامعة أو معهد آخر

  

  

  

  :التوقيع

  

  سالم قنيبي" محمد تيسير"رفعت 

  

  م 01/11/2009 :التاريخ

  

  

  

  

  

  



ب 

  :شكر وعرفان
  

ذي وفقني وأعانني على إنجاز هذه الرسالة، ال يسعني في هذا المقـام إال أن  بعد حمد اهللا وشكره، ال

إبراهيم عتيق الذي لم يأُل جهـداً فـي تقـديم النصـح     .أتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذي القدير د

والمشورة والتوجيه والمالحظات البنّاءة التي ساهمت وبشكل كبير وإيجابي في إخراج هذه الرسالة 

  .النهائية، والمتابعة المستمرة طيلة فترة هذه الدراسة، فله مني عظيم الشكر والتقديربصورتها 

  

كما أتقدم بالشكر واإلمتنان إلى كل من قدم لي المساعدة في إنجاز هذا البحث بـدءاً مـن أسـاتذة    

فـادي  . وأخص بالذكر أستاذي القـدير د ، وأساتذة الجامعات الفلسطينية األخرىالشامخة جامعتي 

أساتذة الجامعات األردنيـة  طان الذي أبدى لي النصح والمشورة في العديد من مواضيع الدراسة، وق

الذين قدموا لي المساعدة في إنجاز خطة الدراسة وفي تحكيم اإلستبانة وفي إبداء المالحظات القيمة 

  .حول مواضيع الدراسة المختلفة، فلكم مني يا شموع المعرفة كل اإلحترام والتقدير

  

كما أتقدم بشكري وتقديري إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة، الذين لم يبخلوا علي بنقدهم البنـاء  

  .وتوجيهاتهم الرشيدة في سبيل إخراج الرسالة بأحسن صورة لها

  

من ساعدني في تحليـل بيانـات الدراسـة     لكلومن باب العرفان بالجميل، أتقدم بالشكر واإلمتنان 

  .أخص بالذكر أختي الغالية أفنانواختبار فرضياتها، و

  

أما أنتم أيها الجنود المجهولون، يا من اتسع صدركم لي، زمالئي األعزاء، لكم مني خالص الشـكر  

والتقدير على مساندتكم لي ووقفتكم إلى جانبي، فكل الشكر والتقدير لكم ولكل من تعاون معي فـي  

بانات وجمعها وتعبئتها، فكل الشكر والتقدير إنجاز هذه الدراسة، ولكل من ساعدني في توزيع اإلست

  .لكم، وألتمس العذر ممن فاتني شكرهم

  



ج 

  :التعريفات

  
  ):Evaluation(التقييم 

  

بهدف اإلجابة عن أسئلة معينة والحكم على القيمة الكلية لجهد  ُيعرف التقييم على انه فحص منهجي

ن اتخاذ اإلجراءات ووضـع الخطـط   مبذول لتحقيق غاية واستخالص الدروس التي تفيد في تحسي

والفعاليـة والتـأثير    واتخاذ القرارات في المستقبل، وتسعى عمليات التقييم عموما إلى تحديد الكفاءة

يتضـمن التقيـيم معلومـات     واالستدامة، وأهمية المشروع في تحقيق أهداف المنظمة، وينبغي أن

  )2005تالوي، . (اذ القراراتموثوقة، وأن يتضمن الدروس المكتسبة التي تساعد في اتخ

  

  ):Efficiency(الفعالية 

  

يمكن تعريف الفعالية على أنها مدى النجاح في تحقيق األهداف، وتقـاس الفعاليـة بمـدى تحقيـق     

  )2002خطاب، . (األهداف المحددة والتي وجدت أصالً لتتحقق

  

  ):Accounting System(النظام المحاسبي 

  

السياسات المالية من خالل تحديـد المسـتندات والسـجالت والـدفاتر     هو النظام الذي يقوم بتنفيذ 

المحاسبية واإلجراءات واألدوات والتعليمات الالزمة لتحقيق األهداف المالية وتزويد القائمين علـى  

. وضع النظام المالي بالمعلومات الالزمة عند وضع الخطط المالية والموازنات التقديريـة للبلديـة  

  )2006حلي، وزارة الحكم الم(

  

  ):Information(المعلومات المحاسبية 

  

تمثل المعلومات المحاسبية المنتج النهائي للنظام المحاسبي والذي يذهب إلى البيئة المحيطة، فهـي  

بيانات تمت معالجتها وتشغيلها لتعبر عن أحداث ووقائع اقتصادية فعلية مما يؤكد أنها تسـاعد فـي   

  )2006القصاص، . (اذ القرارات المناسبةزيادة قدرة مستخدميها على اتخ

  

  



د 

  ):Municipality(البلدية 

  

، وبالتـالي فهـي   2هي مؤسسة أهلية ذات استقالل مالي تُحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى القـانون 

شخصية اعتبارية يوجد لها هيكليات وتشكيالت تحكمها اللوائح واألنظمة بغرض تنظـيم وتنسـيق   

  )2006وزارة الحكم المحلي، . (المرجوة منها نشاطاتها وتحقيق األهداف
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ه 

  الملخص

  

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية النظام المحاسبي المطبق في بلديات الضفة الغربية فـي تلبيـة   

، وقد شملت الدراسة بلديات الضـفة الغربيـة،   م2008خالل العام  احتياجات المهتمين المعلوماتية

ن القائمين على تطبيق النظام المحاسبي فيها، وجاءت هذه الدراسـة  حيث تم استطالع آراء عينة م

في الوقت الذي قامت فيه العديد من دول العالم بتطوير أنظمة بلدياتها المحاسبية، لتسهم فـي حـث   

البلديات على تطوير ذاتها مالياً من خالل تطوير نظامها المحاسبي، لتلبـي احتياجـات المهتمـين    

  .تخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليالمعلوماتية، وقد اس

  

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج إيجابية منها التزام البلديات باألنظمة والقوانين المطبقة، قدرة النظام 

المحاسبي على توفير تقارير الواردات والمصروفات وتقارير يومية باألرصـدة النقديـة وتقريـر    

الية، كما توصلت إلى أن التقارير والقوائم المالية التي الحساب الختامي وميزان المراجعة بدرجة ع

ينتجها النظام المحاسبي تمكن من الرقابة على عمليات الصرف وتساعد علـى سـهولة اكتشـاف    

األخطاء وتوفر بيانات مفيدة للجهات المستفيدة األخرى وتساعد على اتخاذ القرارات قصيرة األجل 

رشيد النفقات وتوفر تغذية عكسية، كما يـرى أفـراد عينـة    وعلى تحقيق الموارد المقدرة وعلى ت

الدراسة أن تلك التقارير والقوائم المالية تتصف بالقابلية للفهم والمالءمة والقابلية للمقارنة، وتخـدم  

أما فيما يتعلق باألساس المحاسـبي المطبـق، فيمتـاز    . مصالح مستخدمي التقارير والقوائم المالية

ة استخدامه وال يواجه القائمون على تطبيق النظام المحاسـبي صـعوبة فـي    األساس النقدي بسهول

  .تطبيق النظام بشكل عام

  

أما فيما يتعلق بنتائج الدراسة السلبية، فكان أبرزها عدم قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح التـام  

ام على توفير قوائم عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزها المالي، عدم قدرة النظ

الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية والموجودات الثابتة وتقارير الذمم وتقارير اإلنحرافات، عدم 

عرض تالئم احتياجات المهتمين، عدم وفاء النظـام المحاسـبي    ةإعداد تقارير وقوائم مالية بطريق

بالشفافية والمادية واالستمرارية واالكتمـال   باحتياجات المهتمين، عدم تمتع التقارير والقوائم المالية

والتماثل والثبات واالستحقاق والجوهر على الشكل، عدم قدرة النظام على توفير تقارير تساعد فـي  

احتساب تكاليف الخدمات التي تقدمها البلديات لمواطنيها، ضعف كفاءة العنصر البشري القائم على 

حاسبية المطبقة على توفير المعلومات الكاملة عـن الوضـع   تطبيق النظام، وعدم قدرة البرامج الم

  .الحقيقي للبلدية واقتصارها فقط على بعض مراحل الدورة المحاسبية

  



و 

في تطوير النظام المحاسـبي   التي من الممكن أن تسهموقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات 

بيل تـوفير المعلومـات التـي تلبـي     المطبق في البلديات وتطوير أداء القائمين على تطبيقه، في س

لمعلوماتية، حيث تم تقديم توصيات للمجالس البلدية وللقـائمين علـى تطبيـق    احتياجات المهتمين ا

النظام المحاسبي فيها، منها ضرورة تطوير مخرجات النظام المحاسبي وعدم االكتفـاء بالتقـارير   

والتدقيق الداخلي، ضرورة إعداد تقارير والمخرجات الروتينية، العمل على استحداث دائرة للرقابة 

وقوائم مالية تتمتع بالخصائص النوعية للقوائم المالية، ضرورة تطوير دليـل إجـراءات محاسـبية    

مكتوب، تطوير أداء العاملين في الدوائر المالية، التقييم المستمر ألداء موظفي البلديات بشكل عـام  

سس العلمية في توظيف العنصر البشري، تطوير هيكلية وخصوصاً موظفي الدوائر المالية، إتباع األ

تنظيمية وإدارية واضحة للدوائر المالية، تطوير وصف وتوصيف وظيفي لموظفي الدوائر الماليـة،  

  .وضرورة إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى البلديات

  

تحث البلديات وتساعدها في تطوير كما تم تقديم توصيات أخرى لوزارة الحكم المحلي الفلسطينينة ل

نظامها المحاسبي، منها ضرورة إعادة النظر في األنظمة والقوانين المطبقة على البلديات، ضرورة 

تطوير نظام مالي للهيئات المحلية بما ينسجم مع التطورات المسـتقبلية المحتملـة علـى النظـام     

ة النظر فـي األسـاس المحاسـبي    المحاسبي، ضرورة تبني سياسات مالية واضحة، ضرورة إعاد

المطبق، ضرورة تطبيق نظرية األموال المخصصة لوجود وحدات إدارية مستقلة لـدى البلـديات،   

مساعدة البلديات في تطوير نظامها المحاسبي من خالل تقديم اإلستشارات الالزمة وتوجيه الـدعم  

وموحد، عقـد ورش عمـل   المناسب، تفعيل دور التدقيق الخارجي، تطبيق نظام محاسبي محوسب 

لموظفي الدوائر المالية لمناقشة امكانية تطوير النظام المحاسبي باسـتمرار، العمـل علـى تأهيـل     

مدربين من موظفي البلديات وموظفي وزارة الحكم المحلي من أجل تطـوير الكـوادر البشـرية،    

ـ   ث مـوظفي  والعمل على تطوير مراكز تدريبية متخصصة وعمل برامج تدريبية باسـتمرار، وح

  .البلديات على اإللتحاق بها

  



ز 

Evaluation of the effectiveness of the municipalities accounting system in 
meeting the informational needs of interested parties 
from the applicants point view 
 
Prepared by: Rif'at "M. Tayseer" Salem Qunaiby 
 
Supervisor: Dr. Ibraheem Ateeq 
 
Abstract: 
 
This study aim to evaluating the effectiveness of the municipal accounting system applied 
in the west bank municipalities at year 2008, and it had come at a time when many 
countries in the world developed their municipalities accounting systems, to contribute to 
urge municipalities to develop themselves financially by developing their accounting 
systems  in meeting the informational needs of the interested parties. For this purpose, a 
sample representing all characteristics of the universe (west bank municipalities) was 
selected. A questionnaire was also developed in order to gather data about the sample. The 
data collected underwent various statistical methods including the descriptive methods. 
 
This study concluded a positive results, including: (1) A high adherence to the municipal 
rules, laws, and regulations. (2) A remarkably, high capability of the current municipal 
accounting system to provide reports about revenues and expenditures, daily cash balance, 
trial balance and accounting reports to the interested parties while forming their sound 
decisions. (3) An effective control procedures over the cash movement inflows and 
outflows, which also easily helps in detecting the errors and fraudulent activities. (4) It 
helps the municipal council in forming decisions leading to optimizing revenues and 
minimizing expenditures of the daily operations. In the opinion of the sample members, the 
characteristics of understandability, relevance, and comparability were highly observed. 
While the qualities of completeness, consistency, continuity and adequacy in disclosure, 
and substance over form. As for the applied accounting basis in excellent of its easiest use 
of the cash basis, and the applicators of the accounting system doesn’t face difficulty in 
applying the system in general. 
 
The study also highlight of the following negative results including: (1) The inability of the 
accounting system disclose the informational needs of the interested parties though the 
sample completeness character of the information partialarly the statements of balance 
sheet, cash inflows and outflows, fixed assets, account receivables and payables, and 
variance analysis between the real and budgeted figures. (2) The municipal accounting 
system couldn’t provide data about current cost of services offered to the public. (3) 
Shortage in the qualification level of the accounting system staff. (3) A great deffiancy in 
the accounting softwares being applied by the municipalities. 
 
Finally, the study concluded a necessary recommendations that must enhance the 
efficiency and effectiveness of the municipal accounting systems in meeting the 
informational needs of the parties concerned, which may be provided to the municipal 
council and its financial departments staffs, and other recommendations to palestinian 
ministry of local government personnel. 
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  الفصل األول

  

  خلفية الدراسة
  

 المقدمة 1.1

  

ليست البلديات حديثة العهد، بل هي أصيلة في المجتمع الفلسطيني، فقد لعبـت دوراً أساسـياً فـي    

، وتعتبر البلديات ركناً أساسياً في )وزارة الحكم المحلي، ب ت(المجتمع منذ عقود طويلة من الزمن 

مام بها وخلق هيئات فاعلة وخالقة ونشيطة مرتكزة على أسس بناء الدولة الفلسطينية، حيث أن اإلهت

  )2006أبو سمرة، . (متينة وأنظمة فاعلة يعتبر من أولويات البناء القائم على أسس سليمة وقوية

  

وحتى تحافظ البلديات على قدرتها على التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة سواء علـى المسـتوى   

الي، وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، فإنها تحتاج إلـى معلومـات   البشري أو على المستوى الم

تساعدها في اتخاذ قراراتها المختلفة، وال بد أن تتوفر في هذه المعلومات العديد مـن الخصـائص   

. لتلبي احتياجات مستخدميها، وإال فإنها ستفقد الهدف من الحصول عليها والفائدة المرجـوة منهـا  

  )2007سليم، (

  

إيصـال المعلومـات المحاسـبية إلـى     كوسيلة يمكن من خاللهـا  همية النظام المحاسبي ا ألونظر

مستخدميها، من خالل عمليات المعالجة التي يقوم بها النظام لتلك المعلومات بناءا علـى األسـس   

خـالل  -لم يطرأ ورة تلبي احتياجات المهتمين بها، إال أنه والمعايير المتبعة من أجل إخراجها بص

أي تغيير جوهري على النظام المحاسبي المطبق في البلديات، حيـث   -فترات التاريخية المتعاقبةال

. اسبة وإعداد الموازنات التقديريـة كانت البلديات تتبع في نظامها المحاسبي األساس النقدي في المح
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يسـاعد  والذي لم يعد يناسب العمل المحاسبي فـي البلـديات، وال    )2004أ، .م، حباس.اشتية. د(

البلديات في الحصول على التقارير اإلستثنائية بصورة كبيرة، كما أن المعلومات المحاسـبية التـي   

ينتجها ال تلبي احتياجات المهتمين بشكل عام، وال تساعد متخذي القرارات على اختالف فئاتها على 

  )2007سليم، . (اتخاذ القرارات

  

مة المحاسبية المطبقة في البلديات كان مرده إلى عدة ولكن شيوع استخدام األساس النقدي في األنظ

  )2006وزارة الحكم المحلي، : (مبررات منها

  

  .الحاجة إلى إدارة النقد .1

 .محدودية حجم وطبيعة أنشطة البلديات .2

  .سهولة التعامل معه من قبل العنصر البشري .3

  

اسـبة وإعـداد الموازنـات،    زالت معظم بلديات الضفة الغربية تتبع األساس النقدي في المح لذا ال

عضو لجنة السياسات المالية لهيئات الحكـم المحلـي، أيلـول    : (ويعود هذا إلى عدة أسباب، منها

  )، مقابلة شخصية2008

  

إلتزام البلديات بالقوانين واألنظمة سارية المفعول، حيث أن وزارة الحكم المحلـي الفلسـطينية    .1

س النقدي، وبالتالي فإن استخدام هذا األسـاس مـن   تتطلب توفير تقارير مالية تعتمد على األسا

وجهة نظرها كاف لتلبية احتياجات الوزارة بصفتها الجهة اإلشرافية المسؤولة، وإحدى الجهات 

  .المستفيدة من مخرجات النظام المحاسبي

محدودية الموارد المالية للعديد من البلديات، حيث أن تطوير النظام المحاسـبي بحاجـة إلـى     .2

 .مالية، قد ال تتمكن كافة البلديات من توفيرها بسهولة مخصصات

عدم التفكير من قبل العديد من القائمين على تطبيق النظام في تطوير هذا النظام، وذلك لسهولة  .3

النظام المطبق، والخبرات المتراكمة لديهم في تطبيقه، وبذلك فإن إدخال نظام جديد بحاجة إلـى  

  .أو بحاجة إلى إدخال خبرات وكفاءات جديدة تطوير الخبرات والقدرات لديهم

  

ر الذي حدث وال زال في قطاع البلديات، رغم المزايا التي يتمتع بها األساس النقدي، إال أن التطوو

وزارة الحكـم المحلـي،   : (، وذلك لألسباب التاليةلتطبيق في هذا القطاعل صالحيتهيؤدي إلى عدم 

2006(  
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ي ينتجها النظام المحاسبي القائم على تطبيق هذا األسـاس، والتـي   محدودية التقارير المالية الت .1

  .تقتصر على تقرير واحد يبين اإليرادات النقدية والنفقات النقدية، والوفر أو العجز

إن عملية القبض أو الدفع ال تعكس صورة منظمة عن الوضع المالي الحقيقي للبلدية، وال تعطي  .2

يات بتسجيل مستحقاتها على الغير وفقاً لهذا األساس، وكذلك أرضية للتخطيط، حيث ال تقوم البلد

ال تقوم بتسجيل ديونها، وإنما قد تحتفظ بسجالت مساعدة خاصة لتدوين مسـتحقاتها وديونهـا   

 .فيها، قد يصعب متابعتها وتحديثها ألنها خارج النظام المحاسبي للبلدية

الثابتة التابعة لهـا، حيـث يـتم تسـجيل      ال تقوم البلدية وفقاً لهذا األساس بتسجيل الموجودات .3

  .الموجودات بكامل قيمتها عند شرائها وال يتم تسجيلها في قائمة خاصة بالموجودات الثابتة

  

من  عال على قدر محاسبي نظام تطبيق يتطلب البلديات وتطويرها فعالية تحسين على العمل نكما أ

فيها، وهذا يتطلب الوقوف عند أوجه القصور التي  نوالعاملي البلديات أداء تقييم على والقدرة الكفاءة

  )م2006حماد، : (يعاني منها النظام المحاسبي القائم على تطبيق األساس النقدي، والتي تتمثل في

  

 .مالية فترة بكل الخاصة الحقيقية التكلفة قياس عدم القدرة على .1

 .نتائج األعمال الحقيقية للبلدية صعوبة التوصل إلى .2

 .مالية فترة نهاية كل في ختامية وحسابات ميزانية بإعداد المحاسبي نظامال يقوم ال .3

 حقيقيا عنصرا تعتبر من أنها بالرغم الثابتة األصول إهالك باحتساب المحاسبي النظام يقوم ال .4

 .التكلفة عناصر من

 التاريخية ةالتكلف باستخدام سواء للبلدية المملوكة الثابتة األصول بتقييم المحاسبي النظام يقوم ال .5

 .أخرى قياس وسيلة أي أو الجارية، التكلفة أو

 التـي  المالية نفس السنة العام على خالل المشتراة الثابتة األصول قيمة المحاسبي ُيحمل النظام .6

 .األصل هذا تستفيد من أن يمكن التي السنوات عدد عن النظر بغض فيها اشتُريت

كـل   قياس تكلفة يمكن ال كما من الوحدات وحدة بكل الخاصة الحقيقية التكاليف قياس صعوبة .7

 .األنشطة من نشاط

 تقـوم بهـا   التـي  واألنشطة التكاليف بين الربط على تقوم تخطيطية موازنات إعداد صعوبة .8

 .المختلفة التابعة للبلدية الوحدات

 .للواقع الختامية الحسابات تمثيل عدم .9

 .تالقرارا لمتخذي الكافية المعلوماتالنظام  ينتج ال .10

  .يلبي النظام كافة احتياجات المهتمين المعلوماتية ال .11
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دراسة التحول من األساس النقدي إلـى أسـاس اإلسـتحقاق     3ولهذه األسباب وغيرها، تجري حالياً

المعدل، الذي يوفر بيانات وتقارير مالية ذات فائدة أكبر، كما أن الوضع الخاص للبلـديات قـد ال   

الكامل بسهولة، حيث قد يؤدي استخدام هذا األساس إلـى تضـخيم   يسمح بتطبيق أساس اإلستحقاق 

ولكـن  ). 2006وزارة الحكم المحلـي،  (اإليرادات بشكل كبير نظراً الحتمال تأخر تحصيلها كثيراً 

يجب على البلديات في حال اتخاذ قرار بالتحول من أساس محاسبي آلخر، مراعاة المخاطر التي قد 

  .يتم أخذ اإلحتياطات والتدابير الالزمة بالحسبان تنجم عن هذا التحول، إذا لم

  

  مشكلة الدراسة 2.1

  

التي يمكن من  الوسيلة -للبلديات التي تمثل مخرجات النظام المحاسبي-تعد التقارير والقوائم المالية 

األمـر الـذي   خاللها قياس مدى فعالية النظام المحاسبي في تلبية احتياجات المهتمين المعلوماتية، 

تلبي تلك المعلومـة  ل ،إنتاجهاعند  للمعلومة المحاسبية 4الميزات والخصائصتوفر العديد من لب يتط

  .تساعد متخذي القرارات في اتخاذ القرارات الرشيدةلكي احتياجات مستخدميها، و

  

ورغم التطور الذي حدث وال زال في قطاع البلديات، إال أن التقارير والقوائم المالية التي تنتجهـا  

، وتعاني من العديـد مـن   )2006وزارة الحكم المحلي، (نظمة المحاسبية لديها ال زالت محدودة األ

للبلـديات، وال   المركز المالي الحقيقـي تلك التقارير والقوائم المالية  تعكسحيث ال ، أوجه القصور

، معلوماتيـة ينتج النظام المعلومات الكافية لمتخذي القرارات، وال يلبي كافة احتياجات المهتمـين ال 

بـوزارة الحكـم المحلـي    مما أدى ، )2006حماد، ( األمر الذي يعزى إلى تطبيق األساس النقدي

التحول من تطبيق األساس النقدي إلى تطبيق أسـاس  دراسة إلى  بالتعاون وصندوق تطوير البلديات

اسبي فعـال  في سبيل توفير نظام مح ،)2006وزارة الحكم المحلي، (في البلديات اإلستحقاق المعدل

  .يمكن اإلعتماد على مخرجاته في اتخاذ القرارات الرشيدة وفي تلبية احتياجات المهتمين المعلوماتية

  

لذا تسعى هذه الدراسة إلى تقييم فعالية النظام المحاسبي فـي البلـديات فـي تلبيـة اإلحتياجـات      

ام لمعرفة مدى قدرتـه  المعلوماتية للمهتمين، وذلك من خالل تسليط الضوء على مخرجات هذا النظ

على اإلفصاح عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزها المالي، ولمعرفـة مـدى   

قدرته على تلبية احتياجات المهتمين المعلوماتية من خالل التقارير والقوائم المالية التـي يوفرهـا   

وكذلك درجة كفـاءة  والقوانين، النظام، األمر الذي يتطلب أيضاً معرفة مدى انسجامه مع األنظمة 

                                                 
  بالتعاون مع صندوق تطوير البلديات من قبل وزارة الحكم المحلي 3
 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 4
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العنصر البشري القائم على تطبيق هذا النظام، ودرجة التكنولوجيا المستخدمة في ادارة هذا النظـام  

  .وتأثيرها على مخرجات النظام
 

  :وبناءاً على ما تقدم، فإنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة بما هو آت

  

نصوص الدستورية والقانونية المطبقـة علـى   ما درجة إنسجام النظام المحاسبي المستخدم مع ال .1

 البلديات؟

ما مدى اإلفصاح الذي يوفره النظام المحاسبي عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك  .2

 مركزها المالي؟

ما مدى قدرة النظام المحاسبي على تلبية اإلحتياجات المعلوماتية من خالل القـوائم والتقـارير    .3

 المالية؟

 اءة العنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي المطبق في البلديات؟ما درجة كف .4

 ما درجة التكنولوجيا المستخدمة في إدارة النظام المحاسبي في البلديات؟ .5

ما درجة فعالية النظام المحاسبي في بلديات الضفة الغربية فـي تلبيـة احتياجـات المهتمـين      .6

 المعلوماتية؟

    

  أهمية الدراسة 3.1

  

    :برز أهمية الدراسة في النقاط األساسية اآلتيةت

  

إن إمكانية التطوير اإلداري والمالي لمؤسسات القطاع العام متاحة من خـالل تطـوير الـنظم     .1

المحاسبية واإلدارية للقطاع العام التي تساعد المهتمين في عملية إتخـاذ القـرارات وخاصـة    

شريحة كبيرة قد تكون جميع أفراد المجتمـع   ، وهذه الفئة تمثل)IFAC,2004(المستقبلية منها 

  .المحلي

تُسهم هذه الدراسة في حث البلديات على تطوير ذاتها مالياً من خـالل إعـادة تقيـيم نظامهـا      .2

في سبيل الحفاظ على رقابة فعالة على الحسابات واألموال  مخرجاته المحاسبي ومحاولة تطوير

 .يع أفراد المجتمعالتي تمثل موارد اقتصادية محدودة يملكها جم

تنعكس أهمية تلك الدراسة على الجهات المستفيدة من البيانات المالية للبلديات، حيث أن كفـاءة   .3

 .وفعالية النظام المحاسبي تسهم في إيجاد مخرجات تلبي احتياجات المهتمين المعلوماتية
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ألنظمة المحاسبية في تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي قامت فيه العديد من دول العالم بتطوير ا .4

 .بلدياتها لتواكب التطورات السريعة في مهنة المحاسبة

في فلسطين والتي تبحث في فعالية النظـام   -على حد علم الباحث–تعتبر هذه الدراسة األولى  .5

مـن خـالل تلبيتـه الحتياجـات المهتمـين       بلديات الضفة الغربيةالمحاسبي المعمول به في 

 .المعلوماتية

الخروج بتوصيات تساعد البلديات على تطوير أنظمتها المحاسبية، وتساعد وزارة  يأمل الباحث .6

الحكم المحلي في إيجاد نظام محاسبي فعال يمكن تطبيقه على كافة البلديات بل والهيئات المحلية 

 .في فلسطين
 

  أهداف الدراسة 4.1

  

  :الهدف الرئيس. 1.4.1
 

لية النظام المحاسبي المعمول به في بلـديات الضـفة   يتمحور الهدف الرئيس للدراسة حول تقييم فعا

  .دارة أو الجهات األخرى المختلفة، سواء اإلذوي العالقةالغربية، من خالل تلبيته احتياجات 

  

  :األهداف الفرعية. 2.4.1

  

 :وينبثق عن الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية
 
نصوص الدستورية والقانونيـة المطبقـة   معرفة درجة إنسجام النظام المحاسبي المستخدم مع ال .1

 .على البلديات

تقييم مدى اإلفصاح الذي يوفره النظام المحاسبي عن نتائج األنشطة التـي تمارسـها البلـديات     .2

 .وكذلك مركزها المالي

تقييم مدى قدرة النظام المحاسبي على تلبية اإلحتياجات المعلوماتية من خالل القوائم والتقـارير   .3

 .المالية

  .ة درجة كفاءة العنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي المطبق في البلدياتمعرف .4

معرفة درجة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام المحاسبي للبلديات ومدى تأثيرهـا   .5

 .على فعاليته في تلبية احتياجات المهتمين

الضفة الغربية بهـدف زيـادة كفاءتهـا    التوصية بتطوير النظام المحاسبي المستخدم في بلديات  .6

  .وفعاليتها في تلبية اإلحتياجات المعلوماتية للمهتمين بالشكل المطلوب
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 فرضيات الدراسة 5.1

  

  :ولإلجابة على أسئلة الدراسة، فقد تم صياغة الفرضيات التالية

  

ال يوجد اختالف في درجة انسجام النظام المحاسبي المسـتخدم مـع النصـوص الدسـتورية      .1

القانونية المطبقة على البلديات من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام المحاسـبي بسـبب   و

 المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، التدقيق الداخلي التخصص، تصنيف البلدية، الوظيفة،

ال يوجد اختالف في قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح عن نتائج األنشطة التـي تمارسـها    .2

مركزها المالي من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام المحاسـبي بسـبب   البلديات وكذلك 

 المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، التدقيق الداخلي التخصص، تصنيف البلدية، الوظيفة،

ال يوجد اختالف في مستوى وفاء النظام المحاسبي باحتياجات المهتمين المعلوماتية من وجهـة   .3

المؤهل  التخصص، تصنيف البلدية، الوظيفة،المحاسبي بسبب  نظر القائمين على تطبيق النظام

 العلمي، سنوات الخبرة، التدقيق الداخلي

ال يوجد اختالف في مدى وفرة الكفاءة في العنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي  .4

تصـنيف البلديـة،   في البلديات من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام المحاسـبي بسـبب   

 المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، التدقيق الداخلي التخصص، الوظيفة،

ال يوجد اختالف في درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات في النظام المحاسبي للبلـديات مـن    .5

 التخصـص،  تصنيف البلدية، الوظيفة،وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام المحاسبي بسبب 

 تدقيق الداخليالمؤهل العلمي، سنوات الخبرة، ال

ال يوجد اختالف في درجة فعالية النظام المحاسبي للبلديات في تلبية اإلحتياجـات المعلوماتيـة    .6

 للمهتمين من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام بسبب تصنيف البلدية، التدقيق الداخلي

  

  محددات الدراسة 6.1

  

يات ذات التصنيف ج ، د، األمر البعد الجغرافي للبلديات عن بعضها البعض، وخاصة البلد - 1

الذي شكل عبئاً خالل عملية توزيع اإلستبانات وجمعها، وقد استغرق ذلك وقتاً طويالً فـي  

  .جمع بيانات الدراسة

عدم قدرة بعض موظفي البلديات القائمين على تطبيق النظام المحاسبي فيها علـى اإلدالء   - 2

حكم علـى بعـض النقـاط الهامـة المتعلقـة      بآرائهم لعدم توفر اإلمكانيات الكافية لديهم لل
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بموضوع الدراسة، وخاصة جانب أثر التكنولوجيا على النظام المحاسبي، حيث ال يتـوفر  

 .نهم من الحكم على تأثيرهلدى العديد من البلديات نظام محوسب يمكّ

 .عدم تعاون بعض موظفي البلديات في تعبئة اإلستبانات بدافع عدم التفرغ لذلك - 3

دقيقة حول عدد العناصر البشرية القائمة على تطبيـق النظـام    إحصائيةبيانات عدم توفر  - 4

المحاسبي في بلديات الضفة الغربية، كالمدراء الماليين والمحاسبين وغيرهم ممن يعملـون  

 .غالباً في الدوائر المالية للبلديات

  

  فصول الدراسة 7.1

  

  :فصول خمسةحث ضرورة تقسيمها إلى في سبيل إخراج الرسالة بالصورة المثلى لها، رأى البا

  

  خلفية الدراسة  :  الفصل األول

  واإلطار النظري أدبيات الدراسة  :  الفصل الثاني

  منهجية الدراسة وإجراءاتها  :  الثالثالفصل 

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات  :  الرابعالفصل 

  النتائج والتوصيات  :  الخامسالفصل 

  

راسة وتحديد عناصرها وأهميتها وأهدافها وفرضـياتها، والتعريـف   هذا، وبعد التعريف بمشكلة الد

بمفاهيمها األساسية، سوف يتناول الباحث في الفصل القادم عرض وتحليل أدبيات الدراسة السابقة، 

  .من أجل تطوير نموذج الدراسة وعرض إطارها النظري
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  الفصل الثاني

  

  واإلطار النظري أدبيات الدراسة
  

 مقدمة 1.2

  

يعرض هذا الفصل أهم الدراسات السابقة التي تقيس فعالية وقدرة األنظمة المحاسبية المطبقـة فـي   

مهتمة في مناطق مختلفة من العـالم، أو تلـك   مؤسسات القطاع العام على تلبية احتياجات الجهات ال

سة وشرح الدراسات التي تمت لهذه الدراسة بصلة وثيقة، وتساعد الباحث على تطوير نموذج الدرا

  .كما سيتم من خالل هذا الفصل أيضاً عرض اإلطار النظري لهذه الدراسة. متغيراته

  

 الدراسات السابقة 2.2
 

 :الدراسات العربية والمحلية. 1.2.2

  

 )2007سليم، (دراسة  .1

  

 النقدي األساس تطبيق على القائم المحاسبي النظام كفاءة مدى على لتعرفإلى ا الدراسة هدفتوقد 

ى ومـد  المحاسـبية  المعلومات جودة إيضاح خالل من وعيوبه مزاياه وبيان غزة، قطاع ياتبلد في

 ختيرتا وقد القرارات، لمتخذي متهاءومال النظام هذا عن الناتجة والنوعية الكمية المعلومات كفاية

 .شخص 96أفرادها  عدد وبلغ الشامل المسح بطريقة الدراسة عينة
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ساس النقدي لم يعد يناسب العمل المحاسبي في البلـديات، ورغبـة   وقد توصلت الدراسة إلى أن األ

غالية المبحوثين في استبداله األساس النقدي المعدل، وأن أهم جهات يتم إعداد التقارير المحاسـبية  

والمالية لها هي الجهات الحكومية كوزارة الحكم المحلي وهيئة الرقابة العامة، كما توصلت إلى أن 

للمعلومات المحاسبية منها عدم مالءمتها لإلستخدام في مجال الرقابة الماليـة   هناك مظاهر ضعف

بصورة فعالة، وأن األساس النقدي ال يساعد البلدية في الحصول على التقارير االستثنائية بصـورة  

كبيرة، وأن المعلومات المحاسبية ال تساعد متخذي القرارات في البلديات على اختالف فئاتهـا فـي   

القرارات، باإلضافة إلى ضعف قابلية المعلومات المحاسبية للبلدية للمقارنة مـع المعلومـات   اتخاذ 

  .المحاسبية للبلديات األخرى

  

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني أساس محاسبي غير األساس النقـدي، وإلـى ضـرورة أن    

والتي تلبي حاجة متخـذي   يتضمن النظام المحاسبي مجموعة من التقارير والقوائم المالية للبلديات،

القرارات من المعلومات المالية وغير المالية، وضرورة اإلهتمام بإعداد تقارير محاسـبية وماليـة   

موجهة للمواطنين، وضرورة التوسع في استخدام المعلومات المحاسبية في عمليات اتخاذ القرارات 

مالية مع بلديات اخرى باستمرار كـأداة  ، وأن تقوم البلديات بعمل مقارنات لقوائمها البكافة أنواعها

من أدوات التحليل المالي، ألن ذلك يعطي تقييم لوضع البلدية ألغراض قياس الكفاية ومن ثم العمل 

  .على تحسين ذلك الوضع من الناحيتين المالية واإلدارية
 
 ) 2007، 5صندوق تطوير البلديات(دراسة  .2

  

نقـاط   واإلشارة إلـى  اتبلديللدوائر المالية في الإجراء تقييم مؤسسي حيث هدفت الدراسة إلى 

، وقـد  وأهـدافها  اتبلـدي الحديد منطلقات الحفاظ على استمرارية مهمة ، وإلى تالضعف والقوة

تناولت الدراسة مجموعة من الجوانب شملت قدرات الدوائر المالية، قدرات األفراد ومهـاراتهم  

ية واحتياجات إعـادة هيكلتهـا، التـدريب، أسـس     ومؤهالتهم، الهيكلية التنظيمية للدوائر المال

المحاسبة المستخدمة، التقارير المالية الصادرة عن الدوائر المالية، نظام المحاسـبة المحوسـب   

المستخدم والسياسات المالية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود بعض نقاط القوة والعديد من نقاط 

 :الضعف، وقد أوصت الدراسة بما يلي
 

 .دليل للسياسات واإلجراءات  المالية والمحاسبية طويرإعداد وت 

                                                 
م، ومقرها الحالي مدينة رام 20/10/2005الصادر بتاريخ  32/36/09هو هيئة قانونية مستقلة أنشئت بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم  5
  .اهللا
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تطوير سياسات وإجراءات عمل حول طرق احتساب التكلفة ومحاسبة التكاليف وتصميم قواعد  

 .احتساب التعرفة والقدرة على الدفع لدى المواطنين

 .اتبلديومهماتها في المراجعة الهيكلية التنظيمية للدائرة المالية  

 .توظيف والتوصيف الوظيفي للوظائف المختلفةتطوير سياسة ال 

 .المالية الدائرةوضع برنامج تدريبي لموظفي  

 .تعظيم الكفاءةمن أجل لتكنولوجيا وسائل ااستخدام أكبر ل 

 .العمل على إيجاد نظام فوترة وتحصيل جديد 

 .ات في متابعة وتوجيه الدوائر الماليةبلديمراجعة إجراءات ال 

 الموظفين وتطبيق نظام تقييم ألداء الدوائر في البلدية تطبيق نظام تقييم أداء 

إجراء توقعات فصلية لإليرادات والمصروفات وتقرير شهري للموازنة وجدول للتدفقات  

 .النقدية

 .حصر األصول والممتلكات الثابتة والتقارير المرتبطة بها 

 .منح التخطيط طويل األمد أولوية عالية لدى المجالس البلدية 

  بتدقيق سنويالقيام  
 
 )2007البدري، (دراسة  .3

  

وقد هدفت إلى دراسة مدى مالئمة النظام المحاسبي المطبق بالوحدات اإلدارية العامة في ليبيا 

 :بالوفاء باحتياجاتها، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

  

والدقة  إن اتخاذ القرارات يتطلب توافر معلومات مالئمة تتسم بالصالحية للعرض والشمول 

  .والتوقيت المناسب، كما يتطلب عرض هذه المعلومات تقارير سهلة الفهم

رغم شمول أهداف النظام المحاسبي الحكومي كال من التخطيط والرقابة وترشيد القرارات  

  .ليست مالئمة لهذه األهداف) الدورية والختامية(بصفة عامة، إال أن التقارير المالية بنوعيها 

ات التي اهتمت بتطوير التقارير المالية الحكومية سواء من حيث األهداف أو رغم تنوع الدراس 

المحتويات أو طريقة العرض، إال أنه يؤخذ عليها بعض القصور، حيث انصبت دعوتها على 

 .التقارير الختامية فقط وأهملت التقارير الدورية

ير المالية ومحتوياتها، بيانات إن اإلطار المالئم للتقارير المالية هو الذي يتضمن أهداف التقار 

ومعلومات تاريخية عن فترات سابقة، ومعلومات عن اإلنجاز الفعلي خالل الفترة محل التقارير 

 .مقارنة بالمستهدف، وصياغة سليمة ودقيقة للتقارير
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 ) 2006حماد، (دراسة  .4

  

وإمكانيـة  وهدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام المحاسبي الحكومي الفلسـطيني  

وضع مقترحات لتطويره بما يضمن تحسين أدائه وزيادة قدرته على تقييم أداء العـاملين فـي   

الوحدات الحكومية، وقياس تكلفة األنشطة والبرامج الحكومية التي يتم تنفيذها لمعرفـة حقيقـة   

عـد  وجاءت فكرة تطبيق بعض األساليب المحاسبية ب. مردودها وعائدها على مجاالتها المختلفة

وقـد  . النجاح الذي حققه تطبيقها في العديد من دول العالم، وكذلك نجاحه في القطاع الخـاص 

 :توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها
 

ضرورة التخلي عن تطبيق األساس النقدي في النظام المحاسبي الحكومي والعمـل علـى    

لبرامج واألداء التي تنسجم مـع أسـاس   تطبيق أساس اإلستحقاق، وتطبيق أسلوب موازنة ا

اإلستحقاق لتمكين الوحدات المعنية من قياس كفاءة وفاعلية أداء الوحدات الحكومية ومن ثم 

 .قياس تكلفة وعائد األنشطة والبرامج المقترحة أو التي يجري تنفيذها

راجعـة  ضرورة تطوير النظام المحاسبي القائم بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والم 

 .ومعاييرها المهنية

ضرورة تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة وزارة المالية، وتفعيل  

 .مبدأ اإلفصاح المحاسبي
 
 ) 2005كفا، (دراسة  .5

  

وقد هدفت الدراسة إلى تقييم األداء المحاسبي في المنشآت والفعاليات اإلقتصادية في الجمهورية 

هدف دراسة وتحليل واقع اإللتزام بمعايير تقييم األداء بهدف استنباط الحلـول  العربية السورية ب

الممكنة للمشاكل الناتجة عن عدم قدرة تلك المنشآت على اتخاذ القرارات السليمة الناتجة عـن  

  .المعلومات المحاسبية
 

رضت عدم كما بحثت الدراسة في مدى التزام مؤسسات القطاع العام بالقرارات والقوانين، وافت

كفاية مؤشرات تقييم األداء المحاسبي التي نص عليها النظام المحاسبي الموحد في الجمهوريـة  

العربية السورية، وأنه يتوجب وجود تنسيق بين المؤشرات التي نص عليها النظام المحاسبي مع 

ر وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تفعيل دو. دليل المؤشرات الصادر بموجب قرارات الدولة

جهاز الرقابة في تقييم األداء المحاسبي لمؤسسات القطاع العام، ليساعد النظام المحاسـبي مـن   

 .خالل المؤشرات التي يتيحها اإلدارات المختلفة في اتخاذ القرارات الرشيدة
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 )2005أحمرو، (دراسة  .6

  

 وهدفت الدراسة إلى وضع مقترحات وتوصيات لمعالجة مواطن الضعف في النظام المحاسـبي 

للحكومة المركزية األردنية، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عشر ثغرات أو مواطن ضعف 

في النظام المحاسبي، حيث شملت حاالت االختالس والتزوير والتالعب كال من مخزون النقدية 

والمقبوضات والمصروفات وأرصدة اللوازم والمستودعات، وشارك فيها بعض العـاملين فـي   

ية وآخرون من خارجها، وتنوعت األساليب حيث طالت الـدفاتر والسـجالت   المحاسبة الحكوم

  .والمستندات والكشوفات والملفات وخالفها

  

وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات والتوصيات الوقائية والعالجية التي يمكن أن تسـاعد  

المقترحات  في منع أو تقليل حدوث تلك المخالفات، أو سرعة اكتشافها وضبطها، وتوزعت تلك

على النظام المحاسبي والدورة المستندية والمحاسبية ونظام الرقابة على المال العـام، وحصـر   

كما أكدت الدراسة أن نجـاح  . التعامل في الشؤون المالية بالمتخصصين في المحاسبة والتدقيق

فسـاد  هذه المقترحات والتوصيات يعتمد على استمرار التوجه الحكومي الجاد نحو محاربـة ال 

  .والمفسدين في كل المجاالت
 

 ) م2005فخر والدغيم وعلي، (دراسة  .7

  

وقد هدفت إلى دراسة طبيعة نشاط المؤسسة وخصائصه وما تفرضه تلـك الخصـائص مـن    

انعكاسات على النظام المحاسبي للتكاليف، وإلى دراسة النظام المحاسبي المطبق وتحديـد أهـم   

 .لتوصيات الالزمة لتطويرهالثغرات التي تكتنفه، ومن ثم تقديم ا

  

وقد توصلت الدراسة العديد من النتائج منها أن النظام المحاسبي المطبق هو نظام ضعيف يشوه 

القياس المحاسبي، وأن مخرجاته غير مناسبة للتسعير وقياس الربحية وتقييم األداء، باإلضـافة  

تزل مجموعة مراحل في مرحلة إلى أنه غير مالئم للهيكل التنظيمي واإلداري للمؤسسة ألنه يخ

إضافة إلى أنه يفتقر للتقسيم الـدقيق لمراكـز   . واحدة ويدمج العمليات وكأنها تمت بنشاط واحد

  .التكلفة، كما أن دليل الحسابات به غير كامل مما ال يعكس التقسيم الصحيح لعناصر التكلفة

  

لمعمول به ومن ثـم الـى   وخرجت الدراسة بعدة توصيات تساعد في تطوير النظام المحاسبي ا

  .اإلصالح المالي واإلداري في المؤسسة
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 )2004أبو زيد، (دراسة  .8

  

وقد هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة بعض أوجـه التـأثيرات الثقافيـة فـي التنظـيم اإلداري      

والممارسات اإلدارية، وإلى إبراز التأثير التابع للثقافة في النظام المحاسبي في ليبيا وذلك مـن  

 .أثيرها في التنظيم اإلداري والممارسات اإلداريةخالل ت
 

وتوصلت الدراسة إلى أن العالقة بين الثقافة القومية والتنظـيم اإلداري واضـحة فـي األدب    

اإلداري، وحيث أن القيم الثقافية في أغلب األحيان تختلف من مجتمع آلخر، فإن اإلختالفات في 

كما أن القيم الثقافية السائدة في ليبيا تختلف عـن  . ضاالممارسات اإلدارية والتنظيمية متوقعة أي

نظيراتها بالمجتمعات الغربية كالمملكة المتحدة التي هي المصدر األساسـي لنظـام المحاسـبة    

كما أن نظام المعلومات بما في ذلك نوعية وطرق انسياب هـذه المعلومـات،   . الحالي في ليبيا

قييم أدائها، سيعكس من الطبيعي اإلختالفات التنظيميـة  لتشغيل وإدارة الشركة والرقابة عليها وت

والثقافية بين ليبيا والدول الغربية، فنظام المعلومات الذي يولد هذه المعلومات بما في ذلك النظام 

المحاسبي يجب أن يصمم على ضوء هذه اإلختالفات، وتطبيق نفس النظام المحاسبي في كلتـا  

بفاعلية وأن يلبي احتياجات مستخدمي المعلومات على األقل  الدولتين من غير المتوقع أن يعمل

  .في إحدى هذه الدول

  

  )2002جويفل، (دراسة  .9

  

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مواطن القوة ومواطن الضعف فـي النظـام المحاسـبي    

أسـس   وذلك من أجل وضـع  المطبق في مديريات التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية،

  .صحيحة لتطوير النظام المحاسبي في هذه البلديات

  

وأظهرت نتائج الدراسة مجموعة من السلبيات في النظام المحاسبي الحكومي في مديريات التربيـة  

والتعليم، وأهمها عدم فاعلية دور الرقابة الداخلية في تحصيل اإليرادات العامة، ومركزية اإلنفـاق  

وعدم توزيع مخصصات مديرية التربية والتعلـيم كاملـة، واسـتخدام     في وزارة التربية والتعليم،

الطرق اليدوية في تسجيل العمليات المالية، وعدم وجود موازنات لألموال الخاصة بمديرية التربيـة  

والتعليم، وعدم كفاية التقارير المالية في إظهار المركز المالي في مديرية التربية والتعليم، وكـذلك  

  .مج منهجية لتدريب الموظفين الماليينعدم وجود برا
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وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام الحاسوب في تسجيل كافة البيانات المالية، وحصر المهـام  

المالية في مديرية التربية والتعليم في األقسام المتخصصة، واعتماد نظام محاسبي موحـد ومرمـز   

م المركزية اإلنفاق في وزارة التربية والتعليم لكافة مديريات التربية والتعليم، وضرورة تطبيق نظا

  .على مستوى مديريات التربية والتعليم

  

 :الدراسات األجنبية .2.2.2

  

 )Marty, Trosa & Voisin, 2006(دراسة  .1

  

حيث هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل قرار التحول إلى أساس اإلستحقاق المحاسبي الذي نص 

، عن طريق تبني اتخاذ القراراتأثر ملموس على تقنيات عليه القانون الفرنسي، والذي كان له 

المعايير المحاسبية ومعايير التقارير المالية المتبعة في القطاع الخاص، األمر الـذي زاد مـن   

معقولية القرارات اإلقتصادية المتخذة في القطاع العام، مما زاد من دقتها، وزاد مـن سـهولة   

القطاع الخاص، والتي تعتبر ضرورية لوضـع خطـوط   عمل مقارنات لتكاليف القطاع العام ب

 .عريضة في التعامل مع الموردين من القطاعات الخاصة
 

وقد توصلت الدراسة إلى أن التحول إلى أساس اإلستحقاق المحاسبي ساعد في زيادة الثقة فـي  

لة األجل، المعلومات المزودة بواسطة القطاع العام، كما أدت إلى إمكانية تقييم اإلستثمارات طوي

كما منحت اإلدارات العليا، الجهات الرقابية، . باإلضافة إلى المحافظة على أصول القطاع العام

والمواطنين إدراكا للسياسات المتبعة، وبالتالي منح الشفافية القصوى في حسابات مؤسسـاتهم،  

لب سياسة وتمكينهم من محاسبة مسؤوليهم، على الرغم من أن هذا اإلصالح مكلف وتنفيذه يتط

  .إيجابية واستيراتيجية مالئمة وبيئة قابلة للتطور

  

 )IFAC, 2004(دراسة  .2

  

التابعة لإلتحاد الدولي  Public Sector Committeeوهي دراسة قامت بها لجنة القطاع العام 

، وقد هدفت الدراسة إلى عرض اإلصالحات المتبعة لدى اإلدارة المالية فـي  IFACللمحاسبين 

جنتينية، وقد زودت هذه الدراسة خلفية عن تطور مهنة المحاسبة في األرجنتـين  الحكومة األر

وتأثيرها في القطاع العام، كما عرضت تطور النظام المحاسبي في هذا القطـاع، حيـث كـان    

اتخذ قرارا باعتماد أسـاس اإلسـتحقاق    1993األساس النقدي هو األساس المعتمد، وفي عام 
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كما تعرضت الدراسة إلى الضـعف فـي   . ي للحكومة األرجنتينيةالمحاسبي في النظام المحاسب

النظام المحاسبي للقطاع العام وأسبابه، األمر الذي أدى إلى اإلسراع في إصالح اإلدارة المالية 

، هـذا  1993بناءا على ذلك، فقد تم اعتماد أساس اإلستحقاق المحاسبي فـي العـام   . الحكومية

المركزية، الجامعات الحكومية، مؤسسات األعمال الحكومية  اإلصالح ركز مبدئيا على اإلدارة

 .والجمعيات العمومية، ثم امتدت لتشمل الهيئات المحلية

  

وخلصت الدراسة إلى أن إمكانية التطوير اإلداري والمالي لمؤسسات القطاع العام متاحة مـن  

في إتخـاذ القـرارات   خالل تطوير النظم المحاسبية واإلدارية للقطاع العام من أجل المساعدة 

المستقبلية، ونظم محاسبة التكاليف من أجل التوصل إلى التكلفة الحقيقية للخدمات والقدرة علـى  

احتساب التكلفة بناءا على مراكز األنشطة في الوحدات الحكومية، وأيضا من خالل دمج كافـة  

، واتبـاع القطـاع   وحدات القطاع العام في برامج تدريبية مستمرة لكافة موظفي القطاع العـام 

 Generally Acceptedاألرجنتينـي العـام للمبـادئ المحاسـبية المقبولـة قبـوال عامـا        

Accounting Principles (GAAP)    ــام ــاع الع ــبة القط ــة لمحاس ــادئ الدولي والمب

International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) .  وبالتالي يصـبح

حالي في األرجنتين أداة مهمة في تزويد مهنة المحاسـبة بشـفافية   النظام المحاسبي الحكومي ال

  .عالية من خالل عرض المعلومات المالية للقطاع العام

  

 )Potter, 2003(دراسة  .3

  

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من إمكانية تطوير النظام المحاسبي من خالل تطبيق أساس 

كما هدفت إلى فحـص أدوار واسـتخدامات   . تراليااإلستحقاق المحاسبي في القطاع العام في اس

وقد فحصت هذه الدراسة ثالثة من سمات اإلصالح المتعلقـة  . اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية

بالنظام المحاسبي، وهي التطوير والترقية والحماية، وعليه فإن الدراسة حاولت اإلجابـة علـى   

 :سؤالين رئيسيين

  

 – 1976ية متبناة في منظمات القطاع العام األسترالي في الفترة هل كانت تلك األفكار المال •

  عندما بدأ التطوير في فترة اإلصالح؟ 2001

هل كانت التقارير المالية المعدة من قبل القطاع العام تقـدم األفكـار والمفـاهيم الخاصـة      •

ر ، الترقية ، بمعايير المحاسبة للمؤسسات العامة والال ربحية في استراليا والمتعلقة بالتطوي

  الحماية؟
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وبينت الدراسة أن مفاهيم إعداد التقارير المالية كانت مستعملة من قبل فئة قليلـة نسـبيا مـن    

الخبراء في مواقع مؤثرة في حقل المحاسبة والحقول األخرى، لتبرر تطبيق أساس اإلسـتحقاق  

بي فـي السـنوات   حيث أدى التطور في اإلصالح المحاس. المحاسبي في منظمات القطاع العام

األخيرة في استراليا إلى تطبيق أنظمة المحاسبة التجارية على مؤسسات القطاع العام المتنوعة، 

وأدت تلك اإلصالحات إلى اإلعتراف بمصادر التراث والبنية التحتية كأصـول فـي التقـارير    

هادفة للـربح،  المالية، وتطبيق مبدأ المسؤولية واألداء المطبق في القطاع الخاص والمنظمات ال

حيث طبقت مثل هذه األفكار للمرة األولى في مؤسسات القطاع العام، علـى الـرغم مـن أن    

  .الرؤية األساسية أو العديد من أهداف تلك المنظمات هي إجتماعية أكثر من كونها ربحية

  

وقد توصلت الدراسة إلى أن التفكير المؤسساتي أعاق عملية اإلصالح المحاسـبي فـي ذلـك    

، كما توصلت إلى ضرورة اعتماد السياسات المحاسبية التي تساعد في حمايـة النظـام   الوقت

المحاسبي، وضرورة مواصلة اإلصالح المحاسبي عن طريـق تطبيـق أسـاس اإلسـتحقاق     

  .المحاسبي والترويج إلستخدامه في مؤسسات القطاع العام

  

 )Hurst, 2003(دراسة  .4

  

إعداد التقـارير الماليـة   " AAS27بة األسترالي المحاس حيث ركزت تلك الدراسة على معيار

 Fundبديال عن نظام محاسـبة الوحـدات    1993الذي حّل عام " بواسطة الحكومات المحلية

Accounting   التقليدي الذي تضمن إجراءات غير كافية في تحقيق الكفاءة والفعالية، وضـعف

  .في تزويد اإلدارة بالمعلومات الالزمة التخاذ القرارات

  

قد هدفت تلك الدراسة إلى تقييم المدى الذي يمكن من خالله تقديم إطار وآلية استشارية مالئمة و

لتطوير المحاسبة في الحكومات المحلية، وإلى معرفة المدى الذي يمكن من خالله الوصول إلى 

  .تقارير مالية عالية الجودة خاصة بالحكومات المحلية

  

 المعيـار  ير هذه قد ساهمت بشكل بسـيط فـي تطـوير   وتوصلت الدراسة إلى أن عملية التطو

AAS27 دت الحكومات المحلية بصورة أفضل حول محاسبة القطاع العامكما أشـارت  . وزو

عملية الفحص إلى أن إدراج األصول واستهالكاتها قلّل من إمكانية المقارنة للتقـارير الماليـة   

جها، وأدى إلى اإلستفسار حول تضمين الصادرة عن الحكومات المحلية، وزاد من القلق في نتائ

  .حركات األصول واإلستهالكات التابعة لها



 18

 )Caccia & Steccolini, 2003(دراسة  .5

  

وهدفت هذه الدراسة الى كسب فهم أفضل للعمليات التنظيمية والتغيرات المحاسبية في الهيئـات  

ئات المحليـة ابتـداءا مـن    وقد اعتمدت على الهي. المحلية اإليطالية في العقد األخير من الزمن

 .لإلدرارات المختلفة" زي مالئم"مرحلة األزمة المالية الى ان اصبح النظام فاعال في توفير 

  

اإليطالية كحالة دراسية، والتي تقع فـي إحـدى جـزر     Girotondoوتناولت الدراسة مدينة 

فة، إضافة إلى أن موظفا وموظ 153نسمة، ويعمل في بلديتها  20,000إيطاليا، ويسكنها حوالي 

موظفـا   19مليون يورو، ويعمل فـي دائرتهـا الماليـة     15موازنتها التقديرية بلغت حوالي 

وموظفة، تناط بهم مسؤولية توفير التقارير المالية الالزمة، تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومـات  

، إدارة أصـول  للدوائر األخرى، مسك الدفاتر، تحضير الموازنات والتقارير الدورية والسنوية

وتم تقسيم تاريخ البلديـة  . وممتلكات البلدية، جباية الضرائب والرسوم، ومتابعة ذمم المواطنين

 – 2001،          2000 – 1995،     1994 – 1992: ألغراض الدراسة إلى ثالث فترات

ات يواجه ، وقد توصلت الدراسة إلى أن التغيير والتطوير في األنظمة المحاسبية في البلدي2003

تعلب دورا أساسـيا   CFOمقاومة من جهات داخلية وخارجية، كما أن الدائرة المالية، وتحديدا 

كما أن زيادة الوعي من خالل المنظمة بحاجة إلى . في تقديم اإلبتكارات المالية المناسبة للتغيير

، كما حدث فـي  تبني مقترحات إدارية، تؤدي إلى ابتكار أنظمة محاسبية ذات نتائج طويلة األمد

التـي   CFOفي الوقت ذاته، فإن اإلستراتيجية التي تم تبنيها بواسطة . العقد األخير من الزمن

  .وبين الدوائر األخرى في المؤسسة CFOدفعت التغيير نحو األمام، أدت إلى إيجاد فجوة بين 

  

  :وأوصت الدراسة بتحليل حاالت أخرى مما قد يساهم في زيادة التطوير من خالل
 
  .فهم دور المدراء والجهات المؤثرة األخرى في عملية التغيير في القطاع اإليطالي العام .1

، كدراسة "خبير مهني"تحليل العوامل المتصلة باألحداث المرتبطة بالتغيير عندما يتوفر لدينا  .2

 .حالة التفاعل بين الدائرة المالية والدوائر المالية األخرى

ورات غير المتواصلة أو التغيرات المتزايدة النمو، وتحليل معرفة العوامل المؤثرة في التط .3

 .الفجوة بين األهداف والنتائج الفعلية

 .دراسة اإلختالف في تأثير التغيرات المحاسبية غير المرتبطة والمتزايدة النمو في المؤسسة .4
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 )Christensen, 2002(دراسة  .6
 

قرار التحول إلى أسـاس اإلسـتحقاق   وهدفت هذه الدراسة إلى فحص عملية التغير المبكر في إ

مـن خـالل     New South Wales Government’sالمحاسبي في الحكومة المركزية لـِـ  

عرض تاريخي للتغيرات التي أدت إلى التحول إلى أساس اإلستحقاق المحاسبي فـي القطـاع   

قـات  العام، وقد تم الحصول على مصادر بيانات الدراسة من خالل عمل مقابالت مع ثالث طب

 .من المشاركين ممن بيدهم اتخاذ القرارات المختلفة خالل الثمانينات

  

وقد توصلت الدراسة إلى أن ما يساعد على التطور اإلداري والمالي في اإلدارة الحكومية هـو  

تبني أساس اإلستحقاق المحاسبي الذي يوفر تقارير مالية وإدارية تمكن أصحاب القـرار مـن   

ة، ويقع الدور األكبر في اتخاذ مثل هذه القرارات بشأن التطور والتحول إتخاذ القرارات المناسب

  .من نظام آلخر على عاتق المستشارين اإلداريين واإلداريون أنفسهم في تلك المؤسسات
 

 )BRUSCA, 1997(دراسة  .7

  

وهدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتقييم التقارير المالية التي يتم عرضها مـن خـالل الهيئـات    

 ICAL6ية في إسبانيا، ومدى تلبية تلك التقارير الحتياجات المستخدمين لها، حيث يتطلب المحل

عرض قوائم مالية إلى حد قريب من القوائم المالية المطلوبة من قطاع األعمال، وهذه القـوائم  

كالميزانية العمومية والتشغيلية وقائمة مصادر واستخدامات األموال والموازنة العامة، وتقـارير  

 .الحقوق واإللتزامات وتقرير النقدية وكشف الذمم المدينة، وتقرير الفائض والعجز في النقدية

  

وعرضت الدراسة تقييما عاما للتقارير المالية المقدمة من الهيئات المحلية، وتم التقييم من خالل 

الماليـة   مجموعتين من المدراء الماليين، حيث أن المجموعة األولى منهم يعتقدون أن التقارير

المقدمة من الهيئات المحلية مفيدة لإلدارة في تحليل الموازنة ومقارنتها بنتائج التقارير الماليـة  

في نهاية الفترة، كما أن تلك التقارير تحقق رقابة مالية فعالة، كما توضح تلك التقارير الوضـع  

أنها، كما تساعد اإلدارة فـي  المالي للوحدات المختلفة في الهيئة المحلية والتوقعات المستقبلية بش

. اتخاذ القرارات الالزمة بشأن الهيئة المحلية بشكل عام والوحدات المختلفة فيها بشكل خـاص 

لم ينجز األهداف المطلوبة من  ICALأما المجموعة الثانية من المدراء الماليين فكان رأيهم أن 

يث يعتقدون أن أهم التقارير الواجـب  خالل التقارير المالية التي يتطلبها من الهيئات المحلية، ح
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عرضها هي تقارير الموازنة، وال حاجة لتقارير إضافية، حيث أن هذا التقرير كاف من وجهـة  

نظرهم لتلبية احتياجات المهتمين، فهو يعرض الموازنة والميزانية الفعلية، وبالتالي يلبي معظـم  

  .احتياجات المهتمين المعلوماتية

  

هيئة محلية في إسبانيا، وتم تحليلها على نظـام   325استبانة وزعت على  وقام الباحث بتصميم

BMDP    اإلحصائي، وتبين من خالله أن أكثر المستفيدين من عرض القوائم الماليـة للهيئـات

المحلية اإلسبانية هم مكاتب التدقيق والمدراء الماليين واإلدارات، كما أن الدوائر الماليـة فـي   

هات مصدر التمويل للهيئة المحلية يمكنهم اإلستفادة من التقـارير الماليـة   الهيئات المحلية والج

وتختلف اآلراء بشأن التقارير المالية المفيدة، حيث يرى المدراء الماليون أن تقارير . المعروضة

الموازنة تبدو ذات قيمة أعلى من التقارير المالية الخاصة، بينما يعتقـد مـدققو الحسـابات أن    

كما ال يختلـف اإلثنـان فـي أن    . دية والذمم المدينة أكثر فائدة من تقرير الموازنةقائمتي النق

أما القائمتان األقل أهمية من وجهـة نظرهمـا   . الميزانية العمومية في درجة عالية من األهمية

فهما الميزانية التشغيلية وقائمة مصادر واستخدامات األموال، كما اتفقا على أن تقرير الفـائض  

  .مهم بالنسبة للوحدات المحلية حيث تستخدم كمؤشر للوضع المالي والعجز

  

كما توصلت الدراسة إلى ضرورة استبدال قائمة مصادر واستخدامات األموال بقائمة التـدفقات  

النقدية، حيث أنها مفيدة في التحليل المالي، وهي مجربة في قطاع األعمال الخاص، حيـث أن  

  .لهيئات المحلية مستقبالهذه ستفسح المجال أمام تطوير ا

  

 )Abraham, Peterson & Conway, 1997(دراسة  .8

  

في التعرف على العنوان األساسي فـي   7وقد هدفت هذه الدراسة إلى مساعدة الجهات المختصة

كمـا  . المحاسبة المالية، التقارير المالية، ومعايير التدقيق وتطبيقاتها في بلديات جمهورية التشيك

اإلدارة المالية لإلتحاد األوروبي واإلدارة المحاسبية لترى فيما إذا كان هناك  هدفت إلى مراجعة

وقد بحثت الدراسة فـي  . معايير مفروضة ومطبقة على قطاع البلديات في تلك الجمهورية أم ال

 : ثالث مواضيع رئيسية
 

 .معايير محاسبة البلديات والتقارير المالية 

 .تطبيقات التقارير المالية 

                                                 
  ...، USAIDن المالية، وزارة المالية، اللجا  7
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 .التدقيق وتطبيقاتهامعايير  

كما تناولت الدراسة التقارير المالية، حيث كان يتم التقرير عن األحـداث الماليـة بواسـطة    

األساس النقدي، الذي يعترف بالمصروف عند دفعه وباإليراد عند قبضه، حيث أرهـق هـذا   

ة األساس كاهل الحكومة التشيكية وأصبح من الضروري السعي نحو إصالحه ألهداف قانوني

حيث تعددت فئات مستخدمي التقارير المالية للبلديات، كيف ال ونحن نبحـث عـن   . وإلزامية

معايير مقبولة دوليا للتقرير عن األحداث المالية حسب استحقاقها، حيث أكدت الدراسة علـى  

ضرورة اإلعتماد على نظام محاسبي يمكن الجميع من اإلطالع بسهولة ويسر على البيانـات  

الحاجة إليها، كما أكدت الدراسة على ضرورة وجود رقابة وتدقيق عاليتين، حيث المالية عند 

  .ال يمكن الوثوق بالبيانات المالية تماما دون وجود دورة رقابية فعالة

  

  :ملخص الدراسات السابقة. 3.2.2

  

 ،هاذات العالقة بموضوع األنظمة المحاسبية وفعاليت من خالل االستعراض السابق ألدبيات الدراسة

نجد أن كل دراسة مـن   وكذلك مخرجات تلك األنظمة ومدى كفايتها وتلبيتها الحتياجات المهتمين،

التي تشتمل عليه هذه الدراسة، وبناءا علـى  الدراسات السابقة قد تناولت جانباً أو أكثر من الجوانب 

  :يمكن تلخيص نتائج الدراسات السابقة كما يليذلك، 

  

إلى التعرف على مدى كفاءة النظام المحاسبي القـائم علـى   ) 2007سليم، (هدفت دراسة  - 1

تطبيق األساس النقدي وبيان مزاياه وعيوبه من خالل إيضاح جودة المعلومات المحاسبية 

 .ومدى كفايتها ومالءمتها لمتخذي القرارات

على عامل العنصر البشري من خـالل  ) 2007صندوق تطوير البلديات، (دراسة  ركزت - 2

  .رات العاملين في الدوائر الماليةدتقييم وتطوير ق

بفحص انتقادي لواقع النظام المحاسبي من خـالل مـدى   ) 2007البدري، (قامت دراسة   - 3

مالئمته للوفاء باحتياجات المهتمين المعلوماتية من خالل التقارير والقوائم الماليـة التـي   

 .يقدمها النظام

وتوصيات لمعالجة مـواطن   فقد هدفت إلى وضع مقترحات) 2005أحمرو، (أما دراسة  - 4

 .الضعف في النظام المحاسبي

 ,Potter(و دراسة ) Marty, Trosa & Voisin, 2006(قد ركّزت كل من دراسة كما  - 5

على ضرورة التحول إلى أساس اإلسـتحقاق  ) Christensen, 2002(ودراسة ) 2003

 .المحاسبي في سبيل تطوير النظام المحاسبي
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ودراسـة  ) Hurst, 2003(ودراسـة  ) Schneider, 2006(وحاولت كل من دراسـة   - 6

)Brusca, 1997 (  تقييم وتطوير التقارير المالية المستخدمة لتلبي اإلحتياجات المختلفـة

 .لمستخدميها

إلى العوامل التي تحول دون فقد تعرضت ) Caccia & Steccolini, 2003(دراسة أما  - 7

 .مثالًالبلديات كمقاومة التغيير  تطوير النظام المحاسبي في

البحث فـي المعـايير   ) Abraham, Peterson & Conway, 1997(حاولت دراسة و - 8

  .الدولية ومدى تطبيقها في النظام المحاسبي المطبق في البلديات

  

  :وفيما يلي عرض للمتغيرات والعناصر التي تم قياسها من خالل الدراسات السابقة

  

  .من خالل الدراسات السابقةالمتغيرات والعناصر التي تم قياسها : أ -1.2جدول 
  المتغيرات التي تم قياسها  الدراسة

 األساس النقدي   )2007سليم، (دراسة 

 جودة المعلومات المحاسبية وكفايتها 

  دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات 

صــندوق تطــوير (دراســة 

  )2007البلديات، 

  )المؤهالت والقدرات والمهارات والتدريب(العنصر البشري  

  األسس المحاسبية المستخدمة 

  التقارير المالية الصادرة 

  النظام المحوسب، والسياسات المالية المتبعة 

مدى مالءمة النظام المحاسبي المطبق للوفاء باحتياجات اإلدارة العامة من    )2007البدري، (دراسة 

  :حيث

  المساعدة في اتخاذ القرارات 

  )الدورية والختامية(التقارير المالية  

  األساس المحاسبي المستخدم   )2006حماد، (دراسة 

  دور الرقابة الداخلية 

 مدى اإللتزام بالقوانين   )2005كفا، (دراسة 

 مدى كفاية مؤشرات تقييم األداء المحاسبي التي نص عليها القانون 

 مدى كفاية المعلومات المحاسبية للمساعدة في ترشيد القرارات 

  تقييم األداء المحاسبي أهمية تفعيل دور جهاز الرقابة في 

 نظام الرقابة على المال العام   )2005احمرو، (دراسة 

العنصر البشري وأهمية التخصص والمؤهل العلمي للقائمين على تطبيق  

  النظام
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  .المتغيرات والعناصر التي تم قياسها من خالل الدراسات السابقة: ب -1.2جدول 
  المتغيرات التي تم قياسها  الدراسة

فخر والدغيم وعلـي،  (دراسة 

2005(  

 مدى مالءمة مخرجات النظام المحاسبي لقياس الربحية وتقييم األداء 

  مدى مالءمة النظام المحاسبي للهيكل التنظيمي واإلداري 

  مدى تأثير اإلختالفات التنظيمية والثقافية على النظام المحاسبي   )2004أبو زيد، (دراسة 

 لرقابة الداخليةفاعلية دور ا   )2002جويفل، (دراسة 

  اثر استخدام الحاسوب والتكنولوجيا على النظام المحاسبي 

 & Marty,Trosa(دراسـة  

Voisin, 2006(  

األساس المحاسبي المستخدم وتأثيره على مخرجات النظام ومن ثم علـى   

  عملية اتخاذ القرار

  األساس المحاسبي المستخدم   )Ifac, 2004(دراسة 

 ساس المحاسبي المستخدماأل   )Potter, 2003(دراسة 

  التقارير والقوائم المالية 

 التقارير والقوائم المالية   )Hurst, 2003(دراسة 

  طرق المعالجة المحاسبية المتبعة 

ــة   & Caccia(دراسـ

Steccolini, 2003(  

 العنصر البشري 

 التقارير والقوائم المالية 

  مقاومة التغيير 

 ,Christensen(دراســـة 

2002(  

 لتطبيق أساس اإلستحقاق المحاسبيأسباب التحول  

جودة التقارير والقوائم المالية التي يوفرها اإلستحقاق ودورها في خدمـة   

  متخذي القرارات

  التقارير المالية ومدى تلبيتها احتياجات مستخدميها   )Bruska, 1997(دراسة 

 ,Abraham(دراســــة 
Peterson & Conway, 

1997(  

 بة البلدياتالتقارير المالية ومعايير محاس 

 معايير التدقيق وتطبيقاتها 

 القوانين والمعايير المطبقة 

  األساس المحاسبي المستخدم 

  

  :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة. 4.2.2

  

  :هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي يرى الباحث أن ما يميز

  

ؤثر في فعالية النظام المحاسبي، شملت هذه الدراسة العديد من المتغيرات والعوامل التي ت - 1

ركزت بعض الدراسات السابقة على متغير واحد أو أكثر من تلك المتغيرات، فمثالً بينما 

على األساس النقدي بصفته المتغير التابع فـي الدراسـة،   ) 2007سليم، (ركزت دراسة 
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كـزت  روعلى متغيري جودة المعلومات المحاسبية وكفايتها في اتخاذ القـرارات، كمـا   

على عامل العنصر البشري، ويمثل هذا العامل ) 2007صندوق تطوير البلديات، (دراسة 

بالنسبة لهذه الدراسة أحد متغيراتها المستقلة، وحثّت بعض الدراسـات األخـرى علـى    

ضرورة التحول لتطبيق أساس اإلستحقاق كخطوة في سبيل تطوير النظام، مثـل دراسـة   

)Marty, Trosa & Voisin, 2006 ( ــة ــة ) Potter, 2003(و دراس ودراس

)Christensen, 2002.( 

تناولت هذه الدراسة البحث في فعالية النظام المحاسبي للبلديات، على اعتبار أن النظـام   - 2

الفعال يلبي معظم بل كافة احتياجات المهتمين، ولم تبحث فقط في كفاية هذا النظام لتلبيـة  

 .احتياجات المهتمين فقط

راسة تطبيقية على البلديات التي تمثل إحدى أهم مؤسسات القطاع العـام،  كما أن هذه الد - 3

بينما كانت بعض الدراسات السابقة تركز على القطاع الحكومي دون تخصيص البلـديات  

 .كأحد أهم القطاعات العامة

ظام وعليه فإن هذه الدراسة تتسم بشموليتها للعديد بل لمعظم العوامل المؤثرة في فعالية الن - 4

حاسبي المطبق في البلديات، ويرى الباحث أن هذه الشمولية لم تتوفر فـي الدراسـات   الم

  .السابقة التي تم اإلطالع عليها

  

 نموذج ومتغيرات الدراسة 3.2

  

استطالع مشكلة الدراسة وفرضـياتها،   االستعراض السابق للدراسات السابقة، ومن خالل من خالل

يوضح المتغيرات المستقلة التي تؤثر بشكل مباشـر فـي    نموذج الدراسة الذي بتطويرقام الباحث 

  :المتغير التابع، وفيما يلي شرح لهذه المتغيرات

  

  :المتغير التابع - 1

  

درجة النجاح في تحقيـق البـرامج   "وقد تم تعريف الفعالية على أنها  : فعالية النظام المحاسبي

". ه من النتائج المرغـوب فيهـا  واألنشطة لألهداف المحددة لها، وترتبط بالمدى الذي تم تحقيق

  )2007نوفل، (

  

  :المتغيرات المستقلة - 2
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  :وتؤثر في المتغير التابع المتغيرات المستقلة التالية

  

درجة انسجام النظام المحاسبي مع النصوص الدستورية والقانونية، حيث يمكن قياسها مـن   .1

 :معرفة ما يليخالل استطالع آراء القائمين على تطبيق النظام المحاسبي من خالل 

 .مدى االلتزام باألنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها 

 .مة األساس المحاسبي المستخدمءمال 

وقد ارتبط هذا بفرضية الدراسة األولى، حيث أن اختبارها يساعد في التوصل إلـى مـدى   

 .تأثير هذا المتغير المستقل على المتغير التابع للدراسة
 

على اإلفصاح عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلـديات، وكـذلك   قدرة النظام المحاسبي  .2

 :مركزها المالي، حيث يمكن قياسها من خالل معرفة إمكانية النظام المحاسبي في

 .توفير التقارير والقوائم المالية كماً وكيفاً وبالوقت المناسب 

 .تنوع التقارير والقوائم المالية التي ينتجها النظام المحاسبي 

 .رتبط هذا بفرضية الدراسة الثانيةوي
 

مدى وفاء النظام المحاسبي بإحتياجات المهتمين المعلوماتية، حيث يمكن التوصل لها مـن   .3

 :خالل اإلجابة على التساؤالت التالية

 هل تتمتع التقارير والقوائم المالية بالصفات والمميزات النوعية للتقارير المالية؟ 

اسبية للبلديات مع معايير إعداد التقـارير والقـوائم   هل تتالءم مخرجات النظم المح 

 المالية؟

حيث أن التقارير والقوائم المالية التي تعد وفقاً للمعايير الدولية، تلبي بالتأكيـد معظـم   

متطلبات المهتمين المعلوماتية منها، ال سيما وأن البنوك تنشر في الصحف اليومية عادةً 

تان تقيسان نتائج األنشطة والوضع المالي لها كما هـو  قائمتي الدخل والمركز المالي الل

بلحظة معينة، وبالتالي فإن اإلجابة على التساؤالت أعاله، تساعد في معرفة مدى وفاء 

كما أن اختبار الفرضية الثالثة يساعد . النظام المحاسبي باحتياجات المهتمين المعلوماتية

  .في قياس ذلك

  

ى تطبيق النظام المحاسبي، ويمكن قياسها من خالل قيـاس  كفاءة العنصر البشري القائم عل .4

  :قدرات الموظفين العاملين في الدوائر المالية للبلديات، ومن خالل معرفة
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المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الوظيفـة،  (الصفات والمؤهالت التي يتمتعون بها  

.(... 

 .امكانيات التدريب والتقييم المستمر المتوفرة لهم 

 .ا المتغير بالفرضية الفرعية الرابعةويرتبط هذ
 

درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات في النظام المحاسبي، حيث يمكن قياسها مـن خـالل    .5

 :معرفة مدى

 .استخدام األجهزة والمعدات المتطورة 

 .استخدام البرامج واألنظمة المحاسبية 

 .يترابط البيانات، وترابط النظم الفرعية بالنظام المحاسبي المركز 

 .مستوى األمان والسرية في النظام المستخدم 

 .ويرتبط هذا المتغير بالفرضية الفرعية الخامسة واألخيرة من فرضيات الدراسة

  

ومن خالل اإلستعراض السابق لمتغيرات الدراسة، يمكن توضيح نموذج الدراسة كما يظهـر فـي   

  :التالي) 1.2(شكل 
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  لتابعالمتغير ا             المتغيرات المستقلة    
     Independent Variables    Dependent Variable 

 
  )الباحث: المصدر. (نموذج الدراسة الذي يوضح المتغيرات المستقلة والمتغير التابع: 1.2شكل 

  

درجة انسجام النظام المحاسبي مع 
 النصوص الدستورية والقانونية

فعالية النظام المحاسبي في البلديات 
في تلبية اإلحتياجات المعلوماتية 

 للمهتمين

آفاءة العنصر البشري القائم على تطبيق 
 النظام المحاسبي

مدى وفاء النظام المحاسبي باحتياجات 
 علوماتيةالمهتمين الم

قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح عن 
نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات 

 وآذلك مرآزها المالي

  
 درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات
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  اإلطار النظري 4.2

  

  :مقدمة .1.4.2

  

 مميزاتها وخصائصـها،  مرحلة لكل كان ثحي المراحل من بالعديد تطورها خالل المحاسبة مرت لقد

الالزمـة لتلبيـة احتياجـات     المعلومات توفير إلى يهدف نظاماً المحاسبة اعتبار على األمر واستقر

  )2006البحيصي، (االقتصادية  القرارات المهتمين بها، وعلى رأسهم متخذو

  

كنظام للمعلومات، حيـث   كما اهتمت الهيئات والجمعيات العلمية المعروفة بتوضيح دور المحاسبة

على ضرورة  AAA (The American Accounting Association(حثت الجمعية األمريكية للمحاسبة 

تطوير البحوث المحاسبية لتشمل طرق تطوير نظم المعلومات لسد إحتياجات اإلدارة، معتبرة البحث 

سبي، حيث اعتبرت المحاسبة العلمي في مجاالت نظم المعلومات يقع تماماً داخل إطار البحث المحا

نظاماً للمعلومات من حيث قيامها بعمليات استقبال البيانـات وتسـجيلها وتخزينهـا واسـترجاعها     

  )2003الحبيطي والسقا، . (وتشغيلها ونقلها وعرضها لتستخدم في اتخاذ القرارات

  

لبيانـات المحاسـبية،   وقد تطورت النظم المحاسبية لتلبي إحتياجات اإلدارة المالية من المعلومات وا

وذلك بهدف تقويم اإلدارة من جهة، ومساعدتها على اتخاذ القرارات الرشيدة من جهة أخرى، ومع 

تطور نشاط اإلدارة العامة وتنوعه، أصبحت وظيفة الحسابات واألنظمة المالئمة لها تشكل مطلبـاً  

ليات الماليـة المتصـلة بهـذه    ملحاً ال يمكن اإلستغناء عنه، لتعمل على حصر ومتابعة وتحليل العم

األنشطة، وتلخيص وعرض وتفسير وبيان نتائجها بطريقة واضحة ومفهومة تفي بشـكل أساسـي   

  )2007حجازي، . (باحتياجات مستخدمي البيانات

  

ولقد شهدت األنظمة المحاسبية تطوراً كبيراً، خاصة خالل العقدين الماضيين، وذلك مع التطور 

شهده العالم حيث باتت أنظمة المعلومات المحاسبية اإللكترونية مرحلة  التكنولوجي والتقني الذي

متطورة من نظم المعلومات، بخالف النظم المحاسبية التقليدية اليدوية، إذ أن نظم المعلومات 

المحاسبية اإللكترونية تقوم بتسجيل وتحويل وتسليم المعلومات المحاسبية لألطراف المستفيدة 

إللكترونية، وقد باتت هذه النظم مستخدمة في العديد من المجاالت وعلى نطاق باستخدام الوسائل ا

واسع وذلك من أجل معالجة الكم الهائل من المعامالت المالية، باإلضافة إلى التحقق من دقّة وصحة 

دولياً على تطوير نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني كبديل للنظم  عاألرصدة، ولعل أهم ما شج

اسبية التقليدية هو عدم تحقق الكفاءة عند معالجة المستندات الورقية، باإلضافة إلى الوقت المح
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الكبير الذي قد تستغرقه عملية توفير المعلومات الالزمة لتلبية احتياجات المهتمين وخصوصا 

  )2006قيطيم وأسعد وجنود، . (متخذي القرارات

  

أو أهداف محدودة، فالمحاسبة ليست غاية في  ويسعى كل نظام محاسبي بالضرورة إلى تحقيق هدف

ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية، حيث تقاس فعالية النظام بمدى قدرته على تلبية احتياجات ذوي 

العالقة، ومدى قدرته على خدمة األهداف التي وضع من أجلها، فإذا عجز عن تحقيق تلك األهداف 

  .اءفإنه يفقد مبرر وجوده واستمراره في البق

)http://www.geocities.com/tamertolba/Mo7sba1.htm(  

  

  :مفهوم النظام المحاسبي. 2.4.2

  

الدورة المحاسبية المتكاملة والعمـل  "ت التعريفات بشأن النظام المحاسبي، حيث ُعرف على أنه تعدد

المحاسبي الشامل الذي تطبقه المنشأة استنادا إلى المبادئ والقواعد واألعراف المحاسبية المقبولة في 

  )2007زبود وقيطيم وعيسى، ". (الوسط المحاسبي

  

سلسلة من المهمات والقيود المحاسبية لمنشأة مـا،  "قد عرفه على أنه أما اإلتحاد الدولي للمحاسبين ف

والتي تعالج معامالتها بواسطة مسك السجالت المالية، مثل هذه األنظمـة تحـدد وتجمـع وتحلـل     

المعايير الدوليـة  ". (وتحسب وتصنف وتسجل وتلخص وتقدم تقريرا بالمعامالت واألحداث األخرى

  )2001للتدقيق، 

  

الذي يعد أحد صور النظام المحاسبي المطبق في مؤسسات -ف النظام المحاسبي الحكومي بينما ُعر

مجموعة من الطرق واإلجراءات والتعليمات المحاسبية المناسبة، تسـتخدم  "على أنه  -القطاع العام

مجموعة من المستندات والسجالت المحاسبية بهدف حماية موجودات الحكومة، وتقـديم البيانـات   

  )2007حجازي، ". (الدقيقة ضمن تقارير وقوائم مالية تعكس نتائج النشاط الحكومي المالية

  

وجاءت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية بتعريف النظام المحاسبي على أنه النظام الذي يقوم بتنفيـذ  

السياسات المالية من خالل تحديد المستندات والسجالت والدفاتر المحاسبية واإلجـراءات واألدوات  

والتعليمات الالزمة لتحقيق األهداف المالية، وتزويد القائمين على وضع النظام المالي بالمعلومـات  

  )2006وزارة الحكم المحلي، . (الالزمة عند وضع الخطط المالية والموازنات التقديرية
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ات على أنـه  وعليه، واستناداً إلى التعريفات السابقة، يمكن للباحث أن ُيعرف النظام المحاسبي للبلدي

مجموعة من المهام واإلجراءات والمستندات والسجالت المحاسبية التي تنظم العمليات والحركـات  "

المالية في البلدية من حيث تسجيلها وتصنيفها وتجميعها وتلخيصها وتحليلها استنادا الـى االنظمـة   

  ".دة منهاوالقوانين المعمول بها، ومن ثم تقديم التقارير الالزمة للجهات المستفي

  

ويعتبر النظام المحاسبي أحد موارد المنظمة والذي يقوم بجمع المعلومات وتصنيفها ثـم معالجتهـا   

  )2006دعاس، . (وتحليلها لتقديمها للجهات الداخلية والخارجية ذات العالقة

  

  :أهداف النظام المحاسبي .3.4.2

  

المعلومـات التـي يمكـن أن تلبـي      حتى يحقق النظام المحاسبي هدفه العام الذي يتمثل في توفير

وزارة الحكم المحلي، : (احتياجات المهتمين المعلوماتية، ال بد له من تحقيق األهداف الفرعية التالية

2006(  

  

 .تسجيل كافة العمليات المحاسبية التي تخص البلدية وتوثيق المستندات الخاصة بها - 1

 .سهل تصوير الوضع المالي للبلديةتصنيف العمليات المحاسبية في حسابات مستقلة بحيث ي - 2

 .التوصل إلى نتائج أنشطة البلدية من فائض أو عجز - 3

تزويد المجلس البلدي بالمعلومات الالزمة لصنع القرار، وتزويد الجهات المستفيدة األخرى بما  - 4

 .يلزمها من المعلومات

 .وضع نظام لحماية ممتلكات البلدية من السرقات والتالعب واالختالس - 5

  

  :خصائص النظام المحاسبي الفعال. 4.4.2

  

حتّى يلبي النظام المحاسبي احتياجات المهتمين المعلوماتية، ال بـد أن تتـوفر فيـه العديـد مـن      

  :الخصائص، أهمها

  

 :البساطة .1
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وتعني خلو النظام من التعقيدات، حيث أن النظام المحاسبي الناجح هو الذي يتم من خالله تسـهيل  

ل الحصول على البيانات ومعالجتها ومن ثم توصيل المعلومات إلى المهتمين وتطوير إجراءات وسب

  )2002خطاب، . (بها

  

 :الموثوقية .2
 

حيث يجب أن تتصف المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي بالدقة، وأن تكون مؤشـراً حقيقيـاً   

اد عليها بحيـث تتولـد   لألحداث التي تهم المستفيدين، وأن يشعر المهتمون فعالً بأنه يمكنهم اإلعتم

  )2002خطاب، . (لديهم الثقة بأهمية النظام وبصدق وشمول مخرجاته من المعلومات

  

 :المرونة .3
 

. وهي قابلية النظام للتكيف مع المتطلبات المختلفة للمهتمين دون الحاجة إلى تغيير النظـام بأكملـه  

  )2002خطاب، (

  

 :الموضوعية .4
 

  )2007الحصادي، . (ضمان توسيع دائرة قبولهأن يكون النظام منطقياً وموضوعياً ل

  

 :الكفاية اإلقتصادية للنظام .5

  

إن النظام الناجح يجب أن يأخذ في اإلعتبار تكاليف مخرجاته مقارنةً بعائداته، بحيث يجب أن تكون 

. تكلفة المعلومات التي يقدمها أقل من تكلفة العائدات التي ستتحقق مـن اسـتخدام المهتمـين لهـا    

  )2002خطاب، (

  

وحتى يتميز النظام المحاسبي بالفعالية، ولتحقيق أهدافـه، يجـب أن يلبـي احتياجـات المهتمـين      

المعلوماتية التي تساعدهم في اتخاذ القرار السليم وتلبي متطلباتهم، والتي يجـب أن تكـون وفـق    

  )2007حجازي، : (الشروط األساسية التالية

  

  .ورية والقانونية والتشريعات األخرىأن ينسجم النظام المحاسبي مع النصوص الدست .1

 .أن ترتبط تصنيفات النظام المحاسبي مع تصنيفات الموازنة العامة ارتباطا وثيقا .2
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 :أن تنظم الحسابات بطريقة توضح .3

 .مدى تحقيق األهداف والموضوعات التي من أجلها أنفقت األموال 

  .مدى مطابقة الموارد المحصلة من المصادر المختلفة للتقدير 

يتمتع النظام المحاسبي بالقدرة على اإلفصاح الكامل عن نتائج أنشـطة البلديـة وكـذلك     أن .4

 .مركزها المالي

أن يكون للنظام المحاسبي القدرة على بيان مدى التزام البلدية بمختلـف وحـداتها اإلداريـة     .5

 .بالقوانين واألنظمة

 )2002خطاب، . (اجات المهتمينأن يوفر البيانات التحليلية والتفصيلية بالقدر الذي يفي باحتي .6

  

وعليه، فإن الضرورة هنا ُملحة الستخدام الموازنة في هذا المجال كإطار للنظام المحاسبي، 

باإلضافة إلى ضرورة استقاللية الوحدات المحاسبية عن بعضها البعض، حيث يتطلب المجلس 

يجب أن يقوم نظام ": بأنه القومي للمحاسبة الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية ما يقضي

المحاسبة الحكومية في الوحدات اإلدارية الحكومية على أساس إعداد موازنة لكل وحدة، وأن يوفر 

النظام المحاسبي أداة للرقابة على تنفيذ الموازنة، كما يجب أن تتضمن التقارير المالية بصورة 

التنفيذ الفعلي بالنسبة لكل من األموال مالئمة المقارنات الضرورية بين تقديرات الموازنة ونتائج 

  )م2007البدري، ( ."المخصصة على حدة

  

  :العوامل المؤثرة على فعالية النظام المحاسبي .5.4.2

  

إن تحقيق النظام المحاسبي ألهدافه بفعالية يتوقف على مجموعة من العوامل والمتغيرات البيئية التي 

ل كافة العوامل التي تؤثر على مدى نجاح النشاطات التـي  تمث"تحيط بالبلدية، تلك المتغيرات التي 

  )2007عبد اهللا وقطناني، ". (تحقق األهداف المحددة لها

  

  :وتتوقف فعالية النظام المحاسبي على نوعين من العوامل، هما

  

  Internal Factors: عوامل داخلية  .1

  

ة في النظام، باإلضافة إلى البيانـات  وتتمثل في كافة اإلمكانيات والموارد المادية والبرمجية والبشري

المتاحة واإلجراءات المستخدمة في تشغيل النظام، باإلضافة إلى التفاوت في المستويات الوظيفيـة  

والتسلسل اإلداري وصوال إلى المجلس البلدي والقرارات التي تصدر عنه وتؤثر مباشرة في النظام 
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بها والسيطرة عليها كونها تنتج عـن القـرارات   المحاسبي، وهذه العوامل تتصف بإمكانية التحكم 

  )2007عبد اهللا وقطناني، . (الصادرة عن المجلس البلدي، لذا يطلق عليها متغيرات القرار

  

هذا باإلضافة إلى األنماط السلوكية للعنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي، حيث قـد  

  )2007 وقطناني، عبد اهللا: (يؤثر على النظام المحاسبي من خالل

  

مقاومة التغيير والتجديد والخوف مما سيفرضه النظام من تغيير في نمط العالقات اإلجتماعيـة   .1

  .بين العاملين، والرغبة في استمرار العمل وفقاً للروتين المعهود

القلق والصراع الداخلي الناتج عن الشعور بفقدان األمن واإلستقرار الوظيفي ومخاطر اإلحالل  .2

  .في وفقدان فرص الترقيةالوظي

نقص اإلدراك والخوف من تطور النظام خوفاً من عدم القدرة على استيعاب المستجدات وفهمها  .3

  .والتعامل معها، األمر الذي قد يؤثر سلباً على الوضع الوظيفي للعاملين

  

 External Factors: عوامل خارجية  .2
 

خرى حسب البيئة المحيطة بهذا النظـام،  وتختلف العوامل الخارجية من نظام آلخر ومن مؤسسة أل

  :أن أهمها ما يلي 8فقد يتأثر النظام المحاسبي للبلديات بمجموعة من العوامل المحيطة، يرى الباحث

  

1.    التشريعات القانونية الصادرة عن الجهات التشريعية المختلفة بدءا من النظام المـالي وانتهـاء

  .بالسياسات المالية

باعتبارها الجهة اإلشرافية المسؤولة عن اإلشراف علـى البلـديات    9حليدور وزارة الحكم الم .2

 .وأدائها

العالقة مع وزارة المالية، وهي عالقة رقابية على حركة األموال، باإلضافة إلى الشروط التـي   .3

 .تفرضها على البلديات من أجل تسهيل عملية تمويلها ودعمها بالموارد المختلفة

حينـاً، وعـن    10تلفة والمنبثقة عن ديوان الرقابة الماليـة واإلداريـة  دور الجهات الرقابية المخ .4

أحيانـاً أخـرى، هـذا     11ووزارة الحكم المحلي من خالل دائرة اإلدارة العامة للرقابة والتوجيه

                                                 
 .من خالل المالحظة المباشرة، باإلضافة إلى التجربة العملية للباحث آونه يعمل في نفس المجال 8
يتمثل دور وزارة الحكم المحلي بأن تحدد وتراقب وظائف وهيكليات المجالس، بما في ذلك اإلشراف على أعمال الميزانيات، واإلشراف  9

 .1997لسنة ) 1(من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم  1- )2(اإلداري والقانوني، وذلك باإلستناد إلى مادة رقم المالي و
ة حيث تخضع األنظمة المحاسبية في البلديات للرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية حسب قانون ديوان الرقابة المالي 10

 )2006وزارة الحكم المحلي، ( 2004-4-14ليه بالقراءة الثانية بتاريخ واإلدارية المصادق ع
ك هي إحدى اإلدارات المرآزية في وزارة الحكم المحلي تختص بمراقبة وتوجيه الهيئات المحلية في المجاالت اإلدارية والمالية والفنية وذل 11

 .1997لسنة ) 1(حلية الفلسطينية رقم من قانون الهيئات الم) 35(ومادة رقم ) 2(باالستناد إلى مادة رقم 
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، 12باإلضافة إلى مدققي الحسابات الخارجيين الذين تقوم البلديات بتعيينهم من القطاع الخـاص 

ب في متطلبات جهة رقابية عن غيرها، مما قد يؤثر بشكل مباشـر  األمر الذي يؤدي إلى تضار

 .على النظام

والتي قد تتعارض في كثير من األحيان مـع  ) الممولين(الشروط التي تفرضها الجهات المانحة  .5

 .العوامل السابقة

، والتـي  يئـة المحيطـة  العوامل السلوكية التي تتمثل في أنماط السلوك الثقافية واإلجتماعية للب .6

هذا باإلضافة إلى األنماط السلوكية للمهتمـين بمخرجـات   . ينعكس أثرها على النظام المحاسبي

  )2007عبد اهللا وقطناني، . (تلك النظم

  

وهذه العوامل قد يصعب التحكم بها والسيطرة عليها، وتنتج عن البيئة الخارجية التي تحيط بالنظام، 

  .توالتي يتم في إطارها ممارسة األنشطة والعمليا

  

  :مكونات النظام المحاسبي .6.4.2

  

  )2006دعاس، : (يتكون النظام المحاسبي من

  

وهم القائمون على تنفيذ النظام بكافة إجراءاتـه، ويقـع علـى    ): الموظفون(العنصر البشري  - 1

  .عاتقهم إدارة النظام

نشطة وهي اإلجراءات اليدوية والمحوسبة التي تتمحور في جمع البيانات حول األ: اإلجراءات - 2

 .ومعالجتها وتخزينها

 .وهي البيانات المتعلقة باألعمال التي تقوم بها المنظمة: البيانات - 3

  .الرقابة الداخلية - 4

  

 :وفي ظل استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، يمكن إضافة المكونات التالية إلى النظام المحاسبي
 
خاصة بالمنظمة واسترجاعها والتي تستخدم إلنجاز عمليات معالجة البيانات ال: البرمجيات - 5

 .وتخزينها

                                                 
وزارة الحكم . (حيث يحق للبلديات تعيين مدقق حسابات خارجي من القطاع الخاص للقيام بمهام التدقيق بعد مصادقة وزارة الحكم المحلي 12

  )2006المحلي، 
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وتتضمن الحواسيب والبرمجيات والمعدات األخرى : البنية التحتية لقاعدة تكنولوجيا المعلومات - 6

 .المرافقة وشبكات الربط واإلتصال وغيرها

 .وسائل حماية البيانات في النظام - 7

  )2007فاضل، . (دليل إجراءات التشغيل - 8
 

  :عناصر النظام المحاسبي. 7.4.2

  

يمكن النظر إلى النظام المحاسبي للبلديات، وكأي نظام آخر، على أنه يتكون من العناصـر التاليـة   

  ):2003الحبيطي والسقا،(

  

 ) :Input(مدخالت النظام  .1

  

وتتمثل في مجموعة البيانات التي يتم الحصول عليها من األدلة الموضوعية المؤيدة لألحداث المالية  

تي يتم إعدادها عن طريق عناصـر النظـام األخـرى، والبيانـات الكميـة      والبيانات التقديرية ال

وقد تكون مدخالت النظام المحاسبي مخرجات لنظام آخر أو عدة نظم أخرى عنـدما   واإلقتصادية،

تستخدم كمدخالت جديدة في النظام المحاسبي من خالل التغذية العكسية أو مـن خـالل عالقـات    

  .تلك النظم الترابط والتكامل والتنسيق بين
  

 ) :Process(المعالجة  .2

  

  Accounting Processوهي المرحلة األساسية في أي نظام، وتتمثل هنا في العمليات المحاسبية 

فـي  ) البيانات(التي تتم من خالل عمليات التجميع والتبويب والتلخيص التي تجري على المدخالت 

والقواعد المحاسبية، وقد تتم بواسطة األجهـزة   الدفاتر والسجالت المحاسبية وفق المبادئ والمفاهيم

أو القوى التي تقوم بتحويل المدخالت إلى مخرجات من خالل عمليات المعالجة والتوجيـه السـليم   

  .لها

  

 ) :Output(المخرجات  .3
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وتشمل مجموعة التقارير والقوائم المالية والمعلومات المختلفة الناتجـة عـن المعالجـة السـليمة     

اً لألهداف المرسومة للنظام وفي إطار األنظمة والقوانين والمتغيرات البيئية والذاتيـة  للمدخالت وفق

  .للجهات التي يمكن أن تستخدمها وتستفيد منها

  

 ) :Feed Back (Control)) (الرقابة(التغذية العكسية  .4

  

) لمخرجـات المدخالت، العمليات التشـغيلية، ا (وتتم من خالل عملية الرقابة على العناصر السابقة 

بهدف تقييمها والتأكد من مدى دقتها وإمكانيتها في تحقيق أهدافها، ومن ثم توجيهها التوجيه الصحيح 

  .وصوالً إلى تحقيق األهداف التي يرمي النظام المحاسبي إلى تحقيقها

  

  :اآلتي) 2.2(ويمكن توضيح عناصر النظام المحاسبي وفق الشكل 

  
  )الباحث: المصدر(عناصر النظام المحاسبي : 2.2 شكل

  

  :صفات النظام المحاسبي الجيد. 8.4.2

  

  )2006دعاس، : (تتحدد صفات النظام المحاسبي الجيد من خالل ما يلي

  

تحديد الخصائص األساسية للنظام، من خالل تحديد عناصر النجاح الحاسمة للنظام، فعناصر  .1

  .نظام ميزات إضافية تزيد من الميزة التنافسية للنظامالنجاح الحاسمة هي التي تضيف لل

 األنظمة والقوانين والتشريعات

  المدخالت
Input  

  )البيانات(

  المخرجات
Output 

  )المعلومات(
 

  المعالجة
Process 

 )العمليات المحاسبية(

  )الرقابة(التغذية العكسية 
Feedback (Control) 

  البيئة
 المحيطة

  المهتمين
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توثيق التوقعات من النظام بشكل دقيق لكل عامل من عوامل النجاح الحاسمة، ومقارنة هذه  .2

 .التوقعات بالقياس الواقعي

تحديد القدرة على تحمل اإلنحرافات عن التوقعات، حيث تختلف قدرة تحمل هذه اإلنحرافات من  .3

 .نظام آلخر

س مدى واقعية عوامل النجاح الحاسمة، فأكثر عمليات القياس واقعية تكون في متناول اليد قيا .4

 .للحكم على النظام بوضعه الطبيعي

 .قياس اإلنحرافات عن القياس األكثر واقعية لكل عامل من عوامل النجاح الحاسمة .5

م النظام بتلبية كافة مقارنة اإلنحرافات في التوقعات مع القدرة على تحمل اإلنحرافات، فإذا قا .6

متطلبات المهتمين، فستكون هذه الحالة مرضية، وبالتالي يجب فحص أسباب عدم تحقق 

 .التوقعات

  

 :مهام النظام المحاسبي في البلديات. 9.4.2

  

  ):2007البدري، (تنحصر مهام النظام المحاسبي المطبق في البلديات في ما يلي 

  

يد المستندات والسجالت والدفاتر المحاسبية واإلجراءات تنفيذ السياسات المالية من خالل تحد .1

 .واألدوات والتعليمات الالزمة لتحقيق األهداف المالية

الرقابة والمحافظة على األموال من خالل التجميع التاريخي للبيانات المتعلقة بالنشاط العام،   .2

  .بيعة النشاط العاموباستخدام مستندات ودفاتر محاسبية وإحصائية تصمم بحيث تتالءم مع ط

  .إثبات الحقوق والموجودات في حسابات ودفاتر خاصة .3

  إتباع قواعد للرقابة الداخلية بهدف التحقق من قانونية التصرفات المالية .4

توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات المناسبة لتقييم األداء في الوقت المناسب، وللمساهمة  .5

  .وات المقبلةفي إعداد الموازنات العامة للسن

  

  :عالقة النظام المحاسبي بالنظام المالي .10.4.2

  

تنبع أهمية إعداد النظام المالي والمحاسبي ألي بلدية استنادا إلى أسس علمية وعملية، مـن أهميـة   

ضبط الموارد المالية والنفقات لهذه البلدية حتى تتمكن من تسيير أعمالها وقيامها بمزاولة نشـاطها  

المالية المتتالية، األمر الذي يمكّنها من تحقيق أهدافها وتحسين قدرتها على التخطيط خالل الفترات 

  )2006وزارة الحكم المحلي، . (المالي على أرضية متينة تنشأ من نظام مالي ومحاسبي سليم
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لذا يتوجب على كل بلدية اعتماد نظام مالي سليم يقوم على مجموعة من السياسات المالية الصحيحة 

تستند إلى المعلومات المالية والمحاسبية والبيانات اإلحصائية، وذلك مـن مصـادر التمويـل     التي

وتحصيل اإليرادات من جهة، وكذلك في إطار اإلنفاق على المصاريف الجارية والرأسـمالية مـن   

  )2006وزارة الحكم المحلي، . (جهة أخرى

  

ا وثيقا، حيث يقوم النظام المـالي بأعمـال   ويرتبط النظام المالي والنظام المحاسبي ببعضهما ارتباط

التخطيط والتنظيم واإلدارة والرقابة المالية ووضع الخطوط العريضة للسياسات المالية، بينما يقـوم  

النظام المحاسبي بتنفيذ هذه السياسات من خالل تحديد المستندات والسجالت والـدفاتر المحاسـبية   

ة لذلك، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف السياسات الماليـة  واإلجراءات واألدوات والتعليمات الالزم

وتزويد القائمين على وضع النظام المالي بالمعلومات التي تلزمهم عند وضع الخطط المالية وإعداد 

. الموازنات التقديرية للبلدية، وكذلك تزويد الجهات األخرى ذلك العالقة بالمعلومات التـي تهمهـم  

  )2006وزارة الحكم المحلي، (

  

هذا، ويمثل النظام المحاسبي الشريان الرئيسي الذي يمد الجهات ذات العالقة بالمعلومات المالئمـة  

وعليه سـوف يتنـاول الباحـث هنـا     ) 2002خطاب، (التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الرشيدة، 

  .المعلومات المحاسبية وخصائصها باعتبارها المنتج الرئيسي للنظام المحاسبي

  

  :لمعلومات المحاسبيةا. 11.4.2

  

تحتاج االدارة الى المعلومات التي تتصف بالواقعية والدقة والتوقيـت المناسـب لضـمان سـالمة     

القرارات التي تستند أساسا إلى توفير القدر الكافي من المعلومات ذات الخصائص المناسبة، لـذلك  

حاسبي بتوفير المعلومات الكافيـة  فان نجاح القرار وزيادة فعاليته يتوقفان على مدى نجاح النظام الم

  .والمتكاملة من أجل تسهيل اتخاذ القرار

  

يتطلب أن يتم اإلفصـاح عـن جميـع     Full Disclosure Principleكما أن مبدأ اإلفصاح التام 

الظروف واألحداث التي قد تؤثر في اتخاذ القرار من قبل مستخدمي البيانات الماليـة، واإلفصـاح   

ات البيانات المالية وغير المالية، ومحتويات المالحظات المرفقة بهذه البيانـات،  التام يتعلق بمحتوي

وإن مدى أهمية العنصر الذي يتم اإلفصاح عنه ومدى كفاية اإلفصاح الخاص به يكتنفه نـوع مـن   

أو فيما يتعلق بتكاليف اإلفصاح عنهـا،   13الصعوبة، وكذلك األمر فيما يتعلق بتقرير مادية المعلومة
                                                 

 .تشير مادية المعلومات الى االهمية النسبية للمعلومة ومدى تأثيرها في اتخاذ القرار 13
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ن الممكن أن يقوم المحاسبون بتزويد مستخدمي البيانات المالية بالكثير من المعلومات، ولكن حيث م

في بعض األحيان قد تكون هذه المعلومات غير ضرورية أو غير مناسبة، وقد تكون تكاليفها أعلى 

  )2005أبو نصار والذنيبات، . (من المنافع المتحققة منها

  

المعلومة المحاسبية مراعاة العديـد مـن المبـادئ والمعـايير،     لذا فإنه من الضروري عند إنتاج 

فباإلضافة إلى مبدأ اإلفصاح التام، يجب مراعاة األهمية النسبية للمعلومـة، كمـا يجـب مراعـاة     

  .الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، من أجل أن تلبي المعلومة احتياجات مستخدميها

  

  :ج المعلومات المحاسبيةالعوامل المؤثرة في انتا. 1.11.4.2

  

تعتبر المعلومات المحاسبية الهدف الرئيسي الذي يسعى النظام المحاسبي لتحقيقه، غيـر أن هنـاك   

: مجموعة من العوامل تؤثر في عملية إنتاج المعلومات وتوصيلها، يمكـن تفصـيلها فيمـا يلـي    

  )2006القصاص،(

  

  :مقومات النظام المحاسبي .1.1.11.4.2

  

يها، وتمثل مقومات النظام المحاسبي مجموعة األسس التي يقوم عليهـا  لكل نظام مقومات يستند عل

عمل هذا النظام بصورة مترابطة ومكملة لبعضها البعض، بحيث ال يمكن اإلستغناء عن أحـدها إذا  

  )م2003الحبيطي والسقا، . (ما ُأريد لذلك النظام تحقيق أهدافه بفعالية

  

ومهامه على مجموعة من العناصر والمقومات التي تتمثل  ويستند النظام المحاسبي في أداء وظائفه"

القصـاص،  ": (في مجموعة األدوات واإلجراءات المستخدمة في النظام لتحقيق أهدافه، وتتضـمن 

2006(  

  

وهي كافة األدوات واألجهزة المحاسبية سواء اليدوية أو اآللية التي تستخدم : المقومات المادية - 1

وتشكل المكونات المادية للنظام، كما وتشمل اإلمكانات الماديـة   إلنتاج المعلومات المحاسبية،

  .المتاحة للنظام للقيام بمهامه ووظائفه

 .وتتمثل في العنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي: المقومات البشرية - 2

 وهي عبارة عن اإلجراءات التطبيقية والبيانات الضرورية الالزمـة لتشـغيل  : قاعدة البيانات - 3

  .النظام وتحقيق أهدافه
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كما قد تختلف المقومات التي تتواجد في النظام المحاسبي في تفاصيلها من بلدية ألخرى تبعاً لعـدة  

، مقابلـة  2008عضو لجنة السياسات المالية لهيئات الحكـم المحلـي، أيلـول    ( :عوامل من أهمها

  )شخصية

  

  .حجم البلدية وتصنيفها .1

 .لبلديةطبيعة الخدمات التي تقدمها ا .2

 .حجم التعامالت اليومية بين المواطنين والبلدية .3

 .حجم الطلب على المعلومات من قبل المهتمين .4

 .طبيعة النظام المستخدم من حيث كونه يدوياً أم محوسباً .5

  

إال أن العمل المحاسبي يتطلب توفير هذه المقومات، وتعبر تلك المقومات عن األدوات واإلجراءات 

  .جميع النظم المحاسبيةالتي تشترك بها التي يتكون منها و

  

و  )Abraham & Peterson & Conway, 1997(و ) م2007زبود وقيطيم وعيسـى،  (ويرى كل من 

النظام المحاسبي يجب أن تتـوفر   أن )م2003الحبيطي والسقا، (و ) 2006قيطيم وأسعد وجنود، (

 : فيه المقومات األساسية التالية

  

 Chart of accountدليل الحسابات  .1

  Documents) المجموعة المستندية والمستندات(مجموعة األوراق الثبوتية  .2

 Recordsالمجموعة الدفترية  .3

 Accounting proceduresاإلجراءات المحاسبية  .4

  Reports & financial statementالتقارير والقوائم المالية  .5

  

  :وفيما يلي شرح مفصل لتلك المقومات

  

 : Chart of accountدليل الحسابات  .1

  

ويمثل أداة مهمة في توجيه العمل المحاسبي من خالل تحديـد  ، "بالمنهاج المحاسبي"ويسميه البعض 

الحسابات التي يمكن أن تتأثر بها العمليات التي تقوم بها البلدية، وكذلك فهو أداة مساعدة يمكـن أن  

لترقيمات التي يمكن أن تعطى تساهم في تسهيل العمل المحاسبي من خالل التصنيفات والتبويبات وا
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للحسابات المختلفة، إضافة لما يمكن أن يتضمنه الدليل من توضيح لبعض المفاهيم والمصـطلحات  

  .المحاسبية المستخدمة
 
  : Documents) المجموعة المستندية والمستندات( مجموعة األوراق الثبوتية .2

  

  :حيث اآلتي تمثل المستندات األساس المهم في عمل النظام المحاسبي من

  

توفر المستندات الدليل الموضوعي الذي يحتوي على البيانات التي تمثل الخطوة األولـى فـي    

 .عمل النظام

 .تمثل المستندات أحد الوسائل المهمة في عملية الرقابة والتدقيق على كافة األحداث 

التي تمـت خـالل    تمثل المستندات سجالً تاريخياً نظراً لما تحتويه من بيانات مؤرخة لألحداث 

  .السابقة) المالية(الفترة أو الفترات الزمنية 

  

  :وتقسم المستندات إلى قسمين 
 

وهي مجموعة المستندات التي تعد داخل المنشأة، وتشمل على سبيل المثال : المستندات الداخلية 

  .الخ... أوامر الصرف والدفع، اإلشعارات واإليصاالت : ال الحصر

وهي المستندات التي تعد خارج المنشأة، وترد إليها كإثبات لوقوع عمليات  :المستندات الخارجية 

 .الخ. ....الكمبياالت والسندات والشيكات: مالية مع الغير، وتشمل على سبيل المثال

  

أما في البلديات فينبغي توفر سندات الصرف والقبض على األقل، والتي يتم من خاللها إثبات 

وزارة . (علية إنسجاماً مع األساس المحاسبي المستخدم من قبل البلدياتالمصروفات واإليرادات الف

  )2006الحكم المحلي، 
 
  : Recordsالمجموعة الدفترية  .3

  

وتتمثل بكافة الدفاتر والسجالت التي يتم مسكها، والذي يتم فيه تفريغ كافة البيانات المستخرجة مـن  

معالجتها من خالل عمليات التسـجيل والتبويـب    كافة األدلّة الموضوعية المؤيدة لألنشطة، ومن ثم

والتلخيص والتحليل بتطبيق مجموعة من اإلجراءات والفروض والمبادئ والسياسـات المحاسـبية   

الالزمة ضمن إطار التشريعات والقوانين الدستورية، ليتم في النهاية عرضها من خالل مجموعـة  

  .قبل النظام المحاسبيالتقارير والقوائم المالية التي يتم إعدادها من 
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بناءا على النظام المحاسبي المستخدم،  وفي البلديات، يجب توفر الدفاتر والسجالت التالية كحد أدنى

  )2006وزارة الحكم المحلي، : (وانسجاماً مع األساس المحاسبي المستخدم

  

  دفتر اليومية .1

 دفتر أستاذ الواردات .2

 دفتر أستاذ المصروفات .3

 سجل األصول الثابتة .4

 ل اللوازم والمخازنسج .5

 سجل كعب الشيكات الصادرة .6

 سجل الديون .7

 سجل التحققات .8

  دفتر اإلرساليات .9

  

 : Accounting proceduresاإلجراءات المحاسبية  .4

  

المحاسبية التي تضمن تحقيق رقابة  والسياساتوتمثل قواعد الضبط والرقابة الداخلية واإلجراءات 

  .قلّل من احتماالت الوقوع في األخطاء أو ارتكاب الغشفعالة على معالجة العمليات المالية، وت

  

 :Reports and Financial Statementsالتقارير والقوائم المالية  .5

  

وتمثل مخرجات النظام المحاسبي من تقارير وقوائم مالية يتم تقديمها إلـى المهتمـين بهـا تلبيـة     

  .الحتياجاتهم المعلوماتية المتنوعة

  

  :يز بين التقارير والقوائم المالية، حيث يمكن إبراز الفرق بينهما كالتاليوهنا، ال بد من التمي

  

تحتوي على البيانات المحاسبية المعدة لالستخدام من قبل الجهـات الداخليـة،   : التقارير المالية .1

  .وغالباً ما تتعلق بالنشاط الداخلي

من قبل الجهـات الخارجيـة،    تحتوي على البيانات المحاسبية المعدة لإلستخدام: القوائم المالية .2

 .وغالباُ ما تتعلق بالنشاط العام
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عضو لجنة السياسات الماليـة  : (14ي بالتقارير التاليةوينبغي على البلديات تزويد وزارة الحكم المحل

  )، مقابلة شخصية2008لهيئات الحكم المحلي، أيلول 

  

  تقرير اإليرادات والمصروفات الشهري .1

 .ذي يظهر إنحرافات اإليرادات والمصروفات عن مقدراتهاالحساب الختامي السنوي ال .2

 .الموازنة التقديرية السنوية المصادق عليها من قبل المجلس البلدي .3

  .التعديالت التي قد تطرأ على الموازنة خالل السنة المالية مع مبرراتها .4

  

 -لنظام المحاسـبي التي تمثل مخرجات ا–وبشكل عام، ومن أجل أن تحقّق التقارير والقوائم المالية 

: فعاليتها، يجب أن تُعد في ضوء األهداف التي حددها لها القانون، والتي يمكن حصرها فيما يلـي 

  )م2007البدري، (
 
  .الرقابة على تحقيق الموارد المقدرة ومتابعة تحصيلها - 1

  .الرقابة المالية على الصرف في حدود المخصصات المرصودة - 2

  .عالية النفقات العامة في تحقيق أهداف الموازنةترشيد النفقات على نحو يكفل ف - 3

  .الرقابة على كافة األصول المملوكة بعناصرها الثابتة والمنقولة - 4

  .تحقيق االلتزامات المالية ومتابعة تنفيذها - 5

  .إظهار ومتابعة تنفيذ الموازنة الجارية والرأسمالية - 6

 .ورسم السياسات واتخاذ القراراتتوفير البيانات والمعلومات الالزمة لتحديد المراكز المالية  - 7

  .توفير البيانات والمعلومات للجهات المستفيدة األخرى - 8

  

  :بيئة النظام المحاسبي وحدوده. 2.1.11.4.2

  

ويقصد بها جميع العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر على النظام، وتمثـل المجـال   

  )2006 القصاص،: (والمجتمع الذي يعمل فيه، وتشمل على

  

  .النظم الجزئية للنظام المحاسبي - 1

 .األنظمة الفرعية األخرى - 2

  .الظروف والعوامل المحيطة - 3

                                                 
 آما تقوم وزارة الحكم المحلي بتوجيه آتب رسمية للبلديات تتضمن تزويدها بمثل هذه التقارير 14
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العوامل وبأشكال مختلفة ومتعددة على طبيعة المعلومات المحاسـبية وجودتهـا ومـدى     تلكوتؤثر 

  .تحقيقها للمتطلبات األساسية، وذلك بسبب تنوع وتباين الظروف التي تشكل قيوداً على النظام

  

أما عن النظم الجزئية للنظام المحاسبي واألنظمة الفرعية األخرى، فقد يتوفر لدى البلـديات الـنظم   

عضو لجنة السياسات المالية لهيئات الحكم المحلـي، أيلـول   ( :التالية على سبيل المثال ال الحصر

  )، مقابلة شخصية2008

  

  نظام العطاءات والمشتريات .1

 نظام المستودعات .2

 والجباية نظام الفوترة .3

  نظام الرواتب وشؤون الموظفين .4

  

لتكون  -في حال وجود عالقة ارتباطية بينها–بحيث تتفاعل مخرجات تلك النظم مع بعضها البعض 

مخرجاتها النهائية مدخالت للنظام المحاسبي الرئيسي، بحيث تمثل حينئذ المستندات المحاسبية التي 

وتبقى تلك النظم بمثابة نظم فرعيـة مسـاعدة يمكـن    يستقي النظام المحاسبي من خاللها مدخالته، 

  .الرجوع إليها في أي وقت للحصول على تفاصيلها

  

القصـاص،  : (ويحدث التفاعل بين مكونات النظام المحاسبي والبيئة المحيطة به على مرحلتين، هما

2006(  

  

  .لنظام مدخالتهأن البيئة المحيطة بالنظام المحاسبي تعتبر المصدر الرئيسي الذي يستقي منه ا - 1

يتم إرسال وتوصيل المعلومات المحاسبية التي تمثل مخرجات النظام المحاسـبي إلـى البيئـة     - 2

  .المحيطة على شكل قوائم وتقارير مالية

  

  :احتياجات المهتمين من المعلومات المحاسبية. 3.1.11.4.2

  

ـ    : دة عوامـل، أهمهـا  تختلف احتياجات المهتمين المعلوماتية من المعلومات المحاسـبية تبعـاً لع

  )2006القصاص، (

  

  .طبيعة المستخدم - 1
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 .الهدف والغاية من استخدام المعلومات المحاسبية - 2

 .نوع المعلومات المحاسبية المطلوبة ومستوى جودتها وكميتها - 3

 .توقيت المعلومة المحاسبية - 4

  

مة التي تفـي  وتؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على النظام المحاسبي ليقوم بإنتاج المعلومات المالئ

  .بمتطلبات واحتياجات المهتمين المعلوماتية منها رغم تباينها وتنوعها

  

  :دورة النظام المحاسبي. 4.1.11.4.2

  

يتم إنتاج المعلومات المحاسبية داخل النظام المحاسبي ضمن دورة متعددة المراحل تحتـوى علـى   

تتحكم في حجم التأثير الناتج عـن   مجموعة من المبادئ واإلجراءات الخاصة بإدارة العمليات والتي

المتغيرات المحيطة بالنظام وتحد منها، كما تسهم في تحسين مستوى وجودة المخرجـات النهائيـة   

  )2006القصاص، . (وتوصيلها

  

  : إقتصاديات المعلومات. 5.1.11.4.2

  

 أخـرى  كأي سلعة والشراء للبيع قابلةً سلعةً المحاسبية المعلومات ومنها عام بشكل المعلومات تعتبر

 التي والخدمات السلع من والطلب كغيرها العرض العتبارات ذلك في اقتصادي، وتخضع طابع ذات

 ويـتم  )البيانـات ( األولية المواد من المعلومات النظام إلنتاج تشغيل يتم حيث السوق، في تبادلها يتم

. ونوعيـة  كميـة  مالية تقارير في صورة للمهتمين معالجتها من خالل النظام المحاسبي ليتم تقديمها

 )2006القصاص، (

  

 تكلفـة  بين أن يوازن القرار متخذ وعلى، متعددة موارد استخدام المحاسبية المعلومات إنتاج ويتطلب

  السـتخدامها،  نتيجـة  على المنشأة ستعود التي المنفعة وبين عليها وتكلفة الحصول المعلومات إنتاج

 العائـد  مـع  الحدية التكلفة فيه تتساوى الحد الذي إلى المحاسبية تالمعلوما إنتاج يجب انه يعني وهذا

 المحاسبية والعائد المعلومات إنتاج تكلفة بين التوازن فان تحقيق آخر المعلومات، وبمعنى لتلك الحدي

 )2006القصاص، (. إنتاجها عند أساسيا أمرا يعتبر أدنى كحد القرار اتخاذ استخدامها في من المتحقق

  

  :تصنيف المعلومات المحاسبية. 2.11.4.2
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: يختلف تصنيف المعلومات المحاسبية وتبويبها تبعاً لعدة اعتبارات، حيث يمكن تصنيفها كما يلـي 

  )2006القصاص، (

  

  :من حيث داللتها .1

  

وهي معلومات تتعلق باألحداث والعمليات التـي  : Historical Information: معلومات تاريخية .1

ئم المالية، وتستخدم هذه المعلومات في تقييم كفاءة المنشأة فـي تحقيـق   تمت في الماضي كالقوا

أهدافها وبيان حقيقة المركز المالي لها، وعلى الرغم من أهميتها في تقنيـة األداء إال أنهـا ال   

 .تصلح كأداة رقابة على األداء الجاري واتخاذ القرارات

  

يتم إعدادها ألغراض الرقابة الداخلية، وهي معلومات : Current Information: معلومات حالية .2

 :وتتعلق باألنظمة التشغيلية للمنشأة، وتتوفر فيها الميزات التالية
 

 .تتعلق بالنشاط الجاري فقط  - أ

 .يتم تقديمها بصورة دورية منتظمة  - ب

 .يتم تقديمها في الوقت المناسب  - ت

 .لمرسومةذات طابع تحليلي، حيث يتم من خاللها مقارنة األداء الفعلي مع الخطط ا  - ث
 

وهي معلومات تقديريـة يـتم إعـدادها ألغـراض     : Future Information: معلومات مستقبلية .3

التخطيط والتنبؤ بالمستقبل ومساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات الرشيدة، بحيث تصبح معيـاراً  

 .وغيرها Budgetsللحكم على األداء في المستقبل، وتتمثل في الموازنات التقديرية 

  

  :ث مصدرهامن حي .2

  

وهي معلومات تعبر عن أحداث ووقائع تمت داخـل  : Internal Information: معلومات داخلية - 1

المنشأة، ويتم الحصول عليها من خالل األقسام الداخلية لها، وتتمثل هذه المعلومات في التقارير 

 .والكشوفات اليومية وتقارير األداء وكل ما يتعلق بالعمليات اإلعتيادية للمنشأة
 
وهي معلومات يتم الحصول عليها مـن مصـادر   : External Information: معلومات خارجية - 2

خارجية كالمكلفين والممولين والجهات الحكومية والمنظمات المهنية وغيرها، وتحتـوي علـى   

مؤشرات تنبؤية تمكن مستخدميها من اتخاذ اإلحتياطات الالزمة والتخطيط لمواجهة األحـداث  



 47

لباً ما تكون هذه المعلومات على شكل نشرات إحصـائية تفسـر الجوانـب    قبل وقوعها، وغا

 .اإلجتماعية واإلقتصادية للبيئة المحيطة

  

  :من حيث درجة تكرارها .3

  

وهي معلومات يتم إعدادها وتقديمها للمهتمين بهـا  : Frequent Information: معلومات دورية - 1

 ...)نوي، نصف سنوي، سنوي، يومي، أسبوعي، شهري، ربع س(على فترات دورية منتظمة 

وتتمثل في المعلومـات التـي تسـتخدم    : Non Frequent Information: معلومات غير دورية - 2

 .ألغراض خاصة، وتكون الحاجة إليها محددة، كدراسات الجدوى مثالً

  

  :من حيث توقيت الحصول عليها .4

  

ى الحاجـة إليهـا،   وهي معلومات يتم الحصول عليها بشكل سريع ومباشر لد: معلومات فورية - 1

 .وتكون معدة ومجهزة مسبقاً، وهي بالتالي مفيدة بشكل كبير في اتخاذ القرارات التشغيلية

وهي معلومات غير متوفرة عند الحاجة إليها، حيث يتطلب إعدادها وقتاً : معلومات غير فورية - 2

 .أطول، وترتبط عادةً بالقرارات اإلستراتيجية للمنشأة

  

  :ليةمن حيث متطلباتها العم .5

  

وهي معلومات تتطلب من المهتمين بها اتخاذ إجراءات معينة بشأنها، سواء : معلومات إجرائية - 1

  .على الفور أو في وقت الحق

وهي معلومات إخبارية توضح أحداث وعمليات تمت في وقت سـابق،  : معلومات غير إجرائية - 2

 .وال يطلب من المهتمين بها اتخاذ أي إجراء

  

  :نمن حيث ارتباطها بالزم .6

  

  .حيث تعبر عن قيمة حدث معين في لحظة زمنية معينة: Static Information: معلومات جامدة - 1

وهي التي تعبر عن حالة التغيير التي حدثت فـي  : Dynamic Information: معلومات ديناميكية - 2

 .قيمة الحدث خالل فترة زمنية
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  :أهمية المعلومات المحاسبية. 3.11.4.2

  

ت المحاسبية في كونها وسيلة أساسية وأداة فاعلية لتحقيـق أهـداف الجهـات    تكمن أهمية المعلوما

، كما أن فهم المعلومة يزيد من قيمتها، إذ أن المعلومة غير المفهومة )2006القصاص، (المستفيدة 

، وبالتالي، وحتـى  )2006رحاحلة وصيام، (ال يمكن استخدامها اإلستخدام األمثل، حتى وإن توفرت

المحاسبية قيمتها، يجب أن تتوفر في تلك المعلومة مجموعة من الخصائص، تسمى  يكون للمعلومة

  .الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

  

  ):مخرجات النظام المحاسبي(الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية . 4.11.4.2

  

ة احتياجات المهتمـين  إذا كان النظام المحاسبي يهدف إلى إنتاج المعلومات المحاسبية المالئمة لتلبي

بها، فإن فعالية النظام تقاس من خالل تحديد مستوى جودة المعلومـات المحاسـبية والخصـائص    

  )2007عبد اهللا وقطناني، . (النوعية التي تميزها لتلبية االحتياجات المختلفة

  

بيانـاً   1980وعليه، فقد اصدر مجلس معايير المحاسبة المالية في الواليات المتحدة في ايار عـام  

يتعلق بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، تظهر من خالل  2بعنوان المفاهيم المحاسبية رقم 

  )2002خطاب، : (التالي) 3.2(الشكل 
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  )2002خطاب، ( .الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية: 3.2شكل 

  

مـن المعيـار    37جات النظام المحاسبي، وتتطلب الفقـرة  وتمثل الصفات الواجب توفرها في مخر

لضمان تـوفير القـوائم الماليـة     15الدولي األول لمحاسبة القطاع العام تطوير السياسات المحاسبية

، وبـذلك يجـب إبـالغ    )3.2(والتي تظهر في شكل رقـم   16معلومات تتصف بالمميزات النوعية

قوائم المالية، والتغير في هذه السياسات وأثـر تلـك   المستخدمين بالسياسات المستخدمة في إعداد ال

  )م2002اإلتحاد الدولي للمحاسبين،. (التغيرات

                                                 
اإلتحاد الدولي (هي المبادئ واألسس واألعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تتبناها المؤسسة في إعداد وعرض القوائم المالية  15

 )2002للمحاسبين، 
 )2002اإلتحاد الدولي للمحاسبين، (علومات المقدمة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين هي التي يعزى إليها جعل الم 16

 متخذو القرارات وخصائصهم

 التكاليف> المنافع 

 المالءمة

 القابلية للفهم

 الفائدة بالنسبة للقرارات

 الموثوقية

التغذية 
 العكسية

الصدق 
 في التعبير

القدرة 
 التنبؤية

التوقيت 
 المالئم

القابلية  الحياد
 تلإلثبا

 القابلية للمقارنة بما في ذلك الثبات

 األهمية النسبية
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  :الجهات المستفيدة من مخرجات النظام المحاسبي للبلديات. 5.11.4.2

  

أما فيما يتعلق بالجهات المستفيدة من مخرجات النظام المحاسبي، فهي تختلف من منشـأة ألخـرى   

حيث يمكن تقسيم الجهات المستفيدة من المعلومات المحاسبية التـي تنتجهـا    ومن مؤسسة ألخرى،

  :األنظمة المحاسبية في البلديات إلى قسمين

  

  :جهات داخلية .1

  

فهي بحاجة ألن تكون على ) باعتبارها اإلدارة العليا لتلك الهيئة: (أعضاء مجلس الهيئة المحلية .1

المالئمة بشأن البناء والتطوير واإلستثمار، كما  معرفة تامة بنتائج األنشطة حتى تتخذ القرارات

 .أن تلك النتائج تعكس نتيجة إدارتها للوحدات وللحكم المحلي

وهم األفراد المنوط بهم إدارة الوحدات وأعمالها، حيث يحتاجون إلى البيانات المالية : اإلداريون .2

 .لتكون نبراساً لهم يهتدون به في أداء مهامهم

  

مات المحاسبية احتياجات الجهات الداخلية، فإنه يجب أن تتـوفر فيهـا المزايـا    وحتى تلبي المعلو

  )2006القصاص، : (والخصائص التالية

  

  .أن تكون ذات فائدة في مجال التخطيط ورسم السياسات العامة .1

 .أن تساهم في تفعيل دور اإلدارة في مجال مراقبة تنفيذ األنشطة والعمليات .2

 .القرارات االدارية لتحقيق األهداف أن تساهم في ترشيد ومساندة .3

 .أن يتم توصيلها إلى المستويات اإلدارية المعنية في الوقت المناسب .4

أن يتم تقديمها إلى المستويات اإلدارية بصورة سهلة وواضحة تساعد في تحقيـق اإلسـتخدام    .5

 .األمثل لها

ورة مقارنـة  أن تساهم في رسم صورة واضحة عن طبيعة وحجم العمل المنجز والمخطط بص .6

  .مما يساعد في تقييم األداء

  

  :جهات خارجية .2

  

ومن أكثرها اهتماما بنتائج أنشـطة البلـديات وزارة الحكـم    : الوزارات والمؤسسات الحكومية .1

التعـاون   أسـاس  على المحلي، وذلك لعالقتها المباشرة مع البلديات، حيث أن هذه العالقة مبنية
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اه، أما عن عالقتها مع باقي الـوزارات والمؤسسـات   المتوخ األهداف لتحقيق الجهود وتضافر

الحكومية فهي عالقة تكاملية محورية ال يمكن تجاهلها، كما أنه من الصعب فـي هـذا المقـام    

 )2006أبو سمرة، . (حصرها وتفصيلها، ألنها متعددة ومتشعبة وفي جميع النواحي والمجاالت

أجل اتخاذ القـرارات المتعلقـة بالتمويـل،    حيث يهتمون بنتائج أنشطة البلديات من : المانحون .2

 .وحتى تبقى على ثقة بأن أموالها تنفق في تحقيق األهداف التي تتبناها

ويهتم هؤالء بالبيانات المالية للبلديات اهتماما كبيرا، حيث أن ): 2007حجازي، (المستثمرون  .3

التي يرغبون باسـتثمار  الوضع المالي للبلدية يشير إلى الوضع اإلقتصادي للمدينة أو المنطقة 

 .أموالهم بها

وخاصةً الباحثين في مجال العلوم اإلدارية والمالية واإلقتصـادية،  : )2007حجازي، (الباحثون  .4

 .حيث تساعدهم في متابعة دراساتهم وأبحاثهم، وتزيد من ثروة المعلومات لديهم

أكـد مـن أن الرسـوم    ويهتم المواطنون بشكل عام في نتائج أنشطة البلـديات، للت : المواطنون .5

 والضرائب التي تجبى منهم تستخدم في خدمتهم وخدمة بلدهم

  ).Bruska, 1997.(كاألحزاب السياسية التي تتنافس على إدارة البلديات: جهات أخرى .6

  

  :كأساس علمي لمحاسبة البلديات Fund Theoryنظرية األموال المخصصة . 12.4.2

  

ي الصحيح لنشاط الوحدة اإلدارية في مؤسسات القطاع العام جاءت هذه النظرية لتقديم التفسير العلم

وبيان المفاهيم المحددة والمناسبة لبيانات النظام المحاسبي المطبق وكيفية تشـغيلها، وتركـز هـذه    

وتدفقاتها وفق محددات وضوابط معينة، فاألموال المتاحة للوحدة يجب  Fundالنظرية على األموال 

أي أن هناك إلتزام واضح باستخدام األموال وفق البنود والبـرامج   أن تخصص ألداء نشاط معين،

التي تم تخصيصها للصرف عليها، ويتسع مفهوم األموال ليشمل األمـوال النقديـة والموجـودات    

  )2007حجازي، . (األخرى

  

إن أي نظام محاسبي يجب أن يرتبط بأسلوب أو بآخر بمفهوم الوحدة المحاسبية، بحيث تؤدي كـل  

ختصاصات محددة وتحصل على ما يخصها من واردات وتنفق في حدود المبالغ المعتمدة لها وحدة ا

كمخصصات في الموازنة، وليس لها أصول أو خصوم كما هو الحال في المنشآت الربحية، حيـث  

يكفي وبصورة رئيسية الرقابة على اإلنفاق في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً لألغراض المحددة 

الشيخ أحمـد،  . (حصيل الواردات المقدرة والملقى على عاتق البلدية جبايتها وتحصيلهالها، وعلى ت

  )ب ت
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وعليه، فإن الضرورة هنا ُملحة الستقالل الوحدات المحاسبية عن بعضها البعض، حيث يتطلب 

يجب أن يقوم ": المجلس القومي للمحاسبة الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية ما يقضي بأنه

نظام المحاسبة الحكومية في الوحدات اإلدارية الحكومية على أساس إعداد موازنة لكل وحدة، وأن 

يوفر النظام المحاسبي أداة للرقابة على تنفيذ الموازنة، كما يجب أن تتضمن التقارير المالية بصورة 

بة لكل من األموال مالئمة المقارنات الضرورية بين تقديرات الموازنة ونتائج التنفيذ الفعلي بالنس

، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ما ينطبق على الوحدات )م2007البدري، " (المخصصة على حدة

  .اإلدارية الحكومية ينطبق على الوحدات اإلدارية للبلديات

  

وحدة "وقد عرفت اللجنة الوطنية في الواليات المتحدة األمريكية وكندا األموال المخصصة على أنها 

بية مستقلة مع توازن ذاتي للحسابات، تسجل فيها النقدية وغيرها من األصول والموارد مالية ومحاس

  )ت.الشيخ أحمد، ب". (متجمعة مع جميع اإللتزامات واإلحتياطات والحقوق المرتبطة بها

  

الشـيخ  : (همـا  Fundوبناءا على التعريف السابق، فإن هناك شرطين يجب توافرهما في اإلعتماد 

  )ت.أحمد، ب

  

  .جب أن يكون هناك وحدة مالية لها مخصصاتها ومقدراتهاي .1

يجب أن يكون هناك وحدة محاسبية مستقلة مع توازن ذاتي للحسابات، مما يعكس ضرورة  .2

  .قيامها على أساس القيد المزدوج

  

  :المفاهيم األساسية لنظرية األموال المخصصة. 1.12.4.2

  

  )2007حجازي، : (هي على النحو التاليإن المفاهيم األساسية لنظرية األموال المخصصة 

  

إن أصول الوحدة اإلدارية هي مجموعة الموارد النقدية وغير النقدية الالزمة لتحقيـق أهـداف    - 1

  .هذه الوحدة

إن خصوم الوحدة اإلدارية هي مجموعة اإللتزامات والقيود على اسـتخدام الوحـدة اإلداريـة     - 2

 .قيق أهدافهاألصولها، والمتمثلة بأنشطة وخدمات الوحدة لتح

مـن وإلـى الوحـدة     Cash flowإن إيرادات ومصروفات الوحدة اإلدارية هي تدفقات نقدية  - 3

 .اإلدارية يتم بيانهما في حساب متوازن واحد

 :إن معادلة الميزانية هي - 4
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 القيود على استخدام األصول والموارد) = المخصصات(األصول والموارد المخصصة 

إلدارية تتمثل في مبالغ المخصصات التي تعتمد لها فـي الموازنـة   إن القدرة اإلنفاقية للوحدة ا - 5

 .العامة لتأدية األنشطة المنوطة بها ضمن فترة زمنية محددة

  

  :17تجربة بلدية الخليل في تطبيق نظرية األموال المخصصة. 2.12.4.2

  

يها اختيار صندوق على الرغم من أن بلدية الخليل لم تكن من البلديات الريادية الثمانية التي وقع عل

تطوير البلديات لدراسة وتحليل الوضع المالي لديها ومن ثم تطوير النظام المحاسبي المعمول بهـا،  

إال أن هناك جهوداً كبيرةً بذلت في سبيل تطوير النظام المحاسبي فيها، حيث قام فريق مـن بلديـة   

مع إحـدى شـركات البرمجـة     بالتعاقد" 2008فريق مشروع بلدية الخليل "الخليل أطلق عليه إسم 

المحلية من أجل برمجة نظام محاسبي محوسب شامل يلبي احتياجات البلدية وتحديداً الدائرة المالية 

عضو لجنة السياسات المالية لهيئات الحكم المحلي، أيلول (لديها وفق رؤية صندوق تطوير البلديات 

تم تشغيل الحزمة البرمجيـة القائمـة    2008، وفي األول من كانون الثاني )، مقابلة شخصية2008

 Fundعلى تطبيق أساس اإلسـتحقاق المعـدل اعتمـاداً علـى نظريـة األمـوال المخصصـة        

Accounting.  

  

  :وتجدر اإلشارة هنا إلى الخصائص التي يتميز بها هذا النظام

  

  .Modified Accrual Basisتطبيق أساس اإلستحقاق المعدل  .1

 .في تعريف وتوجيه الحسابات Sigmentsاإلعتماد على المقاطع  .2

 .Cost Centersتقسيم أنشطة البلدية إلى مراكز تكلفة  .3

 .Fund Theoryاإلعتماد على نظرية األموال المخصصة  .4

 .Functionsووظائف  Activitiesتوزيع الحسابات إلى أنشطة  .5

ث مراحل الفصل في المهام والمسؤوليات، وتوزيع الصالحيات، حيث تمر كافة المستندات بثال .6

مما يقلّل من إحتماالت الخطأ المقصـود  ) اإلعداد، التدقيق، اإلعتماد النهائي: (على األقل وهي

 .وغير المقصود

الربط اآللي بين النظام المحاسبي الرئيسي والنظم الفرعية األخرى، كنظام الجبايـة والفـوترة،    .7

وال زال ار المركـزي،  نظام سوق الخضنظام المستودعات، نظام الرواتب وشؤون الموظفين، 

 .العمل جاري على ربط باقي النظم الفرعية بالنظام المحاسبي الرئيسي
                                                 

  الباحث، بصفته موظفًا في الدائرة المالية لدى بلدية الخليل: المصدر 17
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كما ويوفر النظام التقارير المالية التي تنسجم مع نظرية األموال المخصصة ورؤيـة صـندوق    .8

تطوير البلديات، وال زال العمل على تطوير التقارير المالية جارياً في سـبيل تلبيـة مختلـف    

  .ات المهتمين المعلوماتيةإحتياج

  

  :وتمشياً مع متطلبات تطبيق أساس اإلستحقاق المعدل، فقد عملت البلدية على
 

 .ترصيد الذمم المستحقة لها على المواطنين .1

 .ترصيد الذمم الدائنة .2

 .البدء بجمع البيانات الالزمة في سبيل حصر الموجودات الثابتة .3

 .الفرعية، ليستقي مدخالته آلياً منها ربط نظام اإلدارة المالية المركزي بالنظم .4

  

  :تطوير النظام المحاسبي للبلديات دور صندوق تطوير البلديات في محاولة. 13.4.2

  

يسعى صندوق تطوير البلديات إلى المثابرة في بناء شراكات عملية، وتجنيد الموارد والدعم الفنـي  

يه فقد وضع صندوق تطوير البلديات في إلدخال طرق عمل جديدة أو تجديد تلك القائمة حالياً، وعل

سلم أولوياته تطوير النظام المحاسبي للبلديات في سبيل التوصل إلى نظام محاسبي موحد، وبهـدف  

المدير : (تطوير النظام المحاسبي وضع صندوق تطوير البلديات خطة عمل مكونة من ثالث مراحل

  )شخصية، مقابلة 2008التنفيذي لصندوق تطوير البلديات، آذار 

  

  :18البلديات الريادية الثمانية: المرحلة األولى - 1

  

حيث قام صندوق تطوير البلديات بدراسة الوضع القائم في الدوائر المالية فيها، بحيث تم تشـخيص  

الوضع القائم فيها، وقد تم استخالص النتائج والتوصيات التي من شأنها تطوير وتحسـين مسـتوى   

  )2007صندوق تطوير البلديات، . (ى األفراد فيهاأداء الدوائر المالية على مستو

  

في تلك البلديات، حيث ركزت تلـك   إلدارة الماليةصندوق تطوير البلديات بمعاينة أساليب ا وقد قام

المعاينة إلى أن  هذه قد أشارتو ،اإلجراءات المطبقة الهادفة إلنجاز المهمات المختلفةالمعاينة على 

                                                 
ديات هي      18 ر، دورا، قلقي     (البلديات الريادية التي تم اختيارها ضمن عينة صندوق تطوير البل ت، بيت أم ر زي ة بي ابلس  بلدي ة، ن من الضفة   ) لي

  من قطاع غزة) بلدية رفح، دير البلح، المغازي(الغربية، و 
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فـي   يمكنه تحسين األساليب المالية في عدة مجاالت للوصول إلى كفاءة اتبلديالالفريق المالي في 

  .داء وإنتاجية أكبراأل

  

القـوة  نقـاط   واإلشارة إلى اتبلديللدوائر المالية في الإجراء تقييم مؤسسي وقد هدفت المعاينة إلى 

 اتلـدي بالحديد منطلقات الحفاظ على اسـتمرارية مهمـة   وفق البيانات المتوفرة، وإلى تالضعف و

، وعليه خرجت المعاينة بالعديد من نقاط القوة ونقاط الضعف، وتـم تقـديم العديـد مـن     وأهدافها

  :التوصيات في سبيل التغلب على نقاط الضعف، منها

  

  .دليل للسياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية ضرورة إعداد وتطوير .1

تسـاب التكلفـة ومحاسـبة    الحاجة الماسة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل حول طرق اح .2

  .التكاليف وتصميم قواعد احتساب التعرفة والقدرة على الدفع لدى المواطنين

  .اتبلديومهماتها في المراجعة الهيكلية التنظيمية للدائرة المالية ضرورة  .3

  .المالية الدوائروضع برنامج تدريبي لموظفي ضرورة العمل على  .4

  .استخدام أكبر للتكنولوجياالحث على  .5

  .ورة العمل على إيجاد نظام فوترة وتحصيل جديدضر .6

  .ات في متابعة وتوجيه الدوائر الماليةبلديالعمل على مراجعة إجراءات ال .7

  .تطبيق نظام تقييم أداء الموظفين بشكل عام، وتطبيق نظام لتقييم ألداء الدوائر في البلدية .8

نـة وجـدول للتـدفقات    إجراء توقعات فصلية لإليرادات والمصروفات وتقرير شهري للمواز .9

  .النقدية

  .ضرورة حصر األصول والممتلكات الثابتة والتقارير المرتبطة بها .10

  .ضرورة القيام بتدقيق سنوي .11

  

  .19بلدية أخرى 35اختيار : المرحلة الثانية - 2

  .باقي بلديات الوطن: المرحلة الثالثة - 3

  

                                                 
د والشرقية          19 ي زي وان وبن ر دب لواد ودي ا وس امون وأريح هي بلديات طولكرم وبيتا وقبالن وبديا وعنبتا وجنين وقباطيا وجبع وآفر راعي والي

ديات غزة وبيت          وقطنة وبدو والزيتونة والخليل وبيت لحم وبيت ساحور ويطا  ة، وبل وح من الضفة الغربي يم وصوريف وتف والسموع وبني نع
 .حانون وبيت الهيا وبني سهيال وعبسان الكبيرة والقرارة وخزاعة والبريج والنصيرات من قطاع غزة
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  :ياتدور لجنة السياسات المالية في تطوير النظام المحاسبي للبلد. 14.4.2

  

في خطوة الحقة، تم البدء من خاللها بتنفيذ توصيات صندوق تطوير البلديات، حيث قامـت وزارة  

من ممثلين عـن البلـديات، وزارة الحكـم    السياسات المالية  بتشكيل لجنة الفلسطينية الحكم المحلي

للتعاون الـدولي  المحلي، وزارة المالية، صندوق تطوير البلديات، القطاع الخاص والوكالة اليابانية 

عضو لجنة السياسات الماليـة  . (، لصياغة السياسات المالية لهيئات الحكم المحلي الفلسطينية)جايكا(

  )، مقابلة شخصية2008لهيئات الحكم المحلي، أيلول 

  

تم إصدار النسخة الثانية من السياسات المالية، تلك السياسـات التـي تعتبـر     2008وفي حزيران 

و بناء نظام مالي ومحاسبي سليم للبلديات الفلسطينية، وقد خرجت هذه النسخة من الخطوة األولى نح

  )2008وزارة الحكم المحلي، : (السياسات المالية بالعديد من األولويات كان أهمها

  

  .تطوير األنظمة المالية واإلدارية لهيئات الحكم المحلي .1

 .تطوير نظام التقارير المالية لهيئات الحكم المحلي .2

 .ير أنظمة رقابة داخلية لهيئات الحكم المحلي واعتماد التدقيق الخارجي للبيانات الماليةتطو .3

  

  تجربة بلدية بيت ساحور في التحول إلى تطبيق أساس اإلستحقاق المحاسبي. 15.4.2

  

م بتمويل من البنك الـدولي،  2003الحقاً للدراسة التشخيصية التي نفذت من قبل شركة النخبة عام 

من حاجة البلدية لمعلومات مالية يمكن اإلعتماد عليها في اتخاذ القرارات المختلفة، وبناءاً  وانطالقاً

م، قامت بلدية بيت ساحور بتطبيـق  2006على توصيات الدائرة المالية لدى البلدية، ومع بداية عام 

ي سبقه العديـد  أساس اإلستحقاق المحاسبي وتبني المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام، األمر الذ

قبل تطبيق أساس اإلستحقاق، حيث تم حصر التي كان ال بد من اتخاذها  واإلجراءات من الخطوات

يلبـي متطلبـات   لموجودات البلدية من مباني وسيارات وآليات وأثاث، وتم تطوير برنامج محاسبي 

لمالي لبلديـة بيـت   المدير ا( .كما تم تحديد صالحيات ومسؤوليات موظفي الدائرة الماليةالمرحلة، 

  )، مقابلة شخصية2008ساحور، تشرين الثاني 

  

إال أن البلدية ال زالت تعمل على إعداد تقارير الواردات والمصروفات الشهرية المبنية على األساس 

النقدي إلتزاماً منها بمتطلبات وزارة الحكم المحلي، التي ال زالت تفترض أن البلديات تطبق األساس 

يها تقديم تقارير مبنية على هذا األساس، كما أن البلدية لم تقم بحصر كافة موجودات النقدي وأن عل
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يؤدي بالتأكيد إلى عدم البلدية كاألراضي والساحات العامة والطرق والميادين وغيرها، األمر الذي 

مر الـذي  ، األ20، إال أنه يجري حالياً تقييم أصول البلديةللبلديةالحقيقي المركز المالي التوصل إلى 

المدير المالي لبلدية بيت سـاحور،  ( .سيساعد الحقاً في التوصل إلى المركز المالي الحقيقي للبلدية

  )، مقابلة شخصية2008تشرين الثاني 

  

                                                 
  من قبل شرآة استشارية بالتعاون مع صندوق تطوير البلديات 20
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  الثالثالفصل 

  

  منهجية الدراسة وإجراءاتها

  

  مقدمة 1.3

  

لبيـة احتياجـات المهتمـين    تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية النظام المحاسبي في البلديات في ت

المعلوماتية، وذلك من خالل استطالع آراء القائمين على تطبيق النظام المحاسبي في تلك البلديات، 

واستطالع آراء ذوي الخبرة واإلختصاص ممن لهم باع في محاولة تطوير هذا النظام، حيث عملت 

جه الشبه واإلختالف فـي آرائهـم   الدراسة على تحليل آراء المبحوثين محاولةً بذلك التوصل إلى و

  .نتيجة الختالف تصنيف البلديات التي يعملون بها

  

وعليه سوف نتناول في هذا الفصل تحليل حدود ومجتمع وعينة الدراسة، وتحليل أداتها، وإجراءات 

  .البحث المتبعة في سبيل التوصل إلى نتائجها ومن ثم تحقيق أهدافها

  

  حدود الدراسة 2.3

  

  :ود الزمانيةالحد. 1.2.3

  

تقتصر هذه الدراسة على تقييم فعالية النظام المحاسبي لبلديات الضفة الغربية في تلبية اإلحتياجـات  

  .2008المعلوماتية للمهتمين خالل العام 
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  :الحدود المكانية. 2.2.3

  

  )أ، ب، ج، د(بلديات الضفة الغربية بتصنيفاتها األربع 

  

  :البشريةالحدود . 3.2.3

  

ن على تطبيق النظام المحاسبي في بلديات الضفة الغربية، من مـدراء مـاليين ومحاسـبين    القائمو

  .وغيرهم

  

  مجتمع الدراسة 3.3

  

بلدية موزعة على  93يتكون مجتمع الدراسة من مجموع بلديات الضفة الغربية التي بلغ مجموعها 

  :التالي) 1.3(محافظات الضفة الغربية، ومصنفة إلى فئات، كما يظهر في جدول رقم 

  

وزارة الحكـم المحلـي،   . (تصنيف بلديات الضفة الغربية وتوزيعها على المحافظات: 1.3جدول 

2005(  
  المجموع بـلدية د  بـلدية ج بـلدية ب بــلدية أ  المحافظة

  11  1  5  4  1  جنين

  3  0  2  1  0  طوباس

  11  3  6  1  1  طولكرم

  9  1  7  0  1  نابلس

  5  2  2  0  1  قلقيلية

  9  7  1  1  0  سلفيت

  17  5  6  5  1 رام اهللا والبيرة

  1  0  0  0  1  أريحا

  0  0  0  0  0  القدس

  10  1  6  2  1  بيت لحم

  17  0  8  8  1  الخليل

  93  20 43 22 8  المجموع

  %100 %21.5  %46.2 %23.7 %8.6 المئوية النسبة
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  عينة الدراسة 4.3

  

مجتمع الدراسة الكلي، حيث من % 41تم أخذ عينة طبقية عشوائية من بلديات الضفة الغربية بنسبة 

بلدية، وتم اسـتطالع آراء   93بلدية من مجموع بلديات الضفة الغربية البالغ عددها  38تم اختيار 

القائمين على تطبيق النظام المحاسبي لديها عشوائياً، والذين يعملون لدى الدوائر المالية فيها، مـن  

  .خالل أداة الدراسة

  

  وصف خصائص عينة الدراسة 5.3

  

  :صائص الديموغرافية لعينة الدراسة من خالل الجدول التاليالخ يمكن توضيح

  

  .الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة: أ-2.3جدول 

 النسبة المئوية التكرار الفئة الخاصية

 الوظيفة

 %6.67 5 مدير مالي

 %17.33 13 رئيس قسم المحاسبة

 %53.33 40 محاسب

 %9.33 7 كاتب حسابات

 %2.67 2 قق داخليمد

 %10.67 8 غير ذلك

%100 75    المجموع  

 التخصص

 %58.67 44 محاسبة

 %18.67 14 ادارة اعمال

 %13.33 10 مالية

 %2.67 2 اقتصاد

 %6.66 5 اخرى

%100 75    المجموع  
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  .الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة: ب-2.3جدول 

 ةالنسبة المئوي التكرار الفئة الخاصية

 المؤهل العلمي

 %1.33 1 دكتوراة

 %8 6 ماجستير

 %1.33 1 دبلوم عالي

 %69.34 52 بكالوريوس

 %16 12 دبلوم

 %4 3 توجيهي

%100 75    المجموع  

 سنوات الخبرة في الوظيفة

 %24 18 5 – 1من 

 %33.34 25 10 - 6من 

 %21.33 16 15 -11من 

 %21.33 16فاكثر 16

%100 75    المجموع  

  تصنيف البلدية

 %57.34 43 بلدية أ

 %17.33 13 بلدية ب

 %16 12 بلدية ج

 %9.33 7 بلدية د

%100 75    المجموع  

  تمارس عملية التدقيق الداخلي من قبل

 %5.33 4 قسم مستقل أو دائرة مستقلة

 %68 51 الدائرة المالية

 %26.67 20 ال أحد

%100 75    المجموع  
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من أفراد العينة محاسبين بصفتهم مـن  %) 53.33(أن ما نسبته ) 2.3(ول السابق رقم ويظهر الجد

حملة تخصـص  هم من من %)58.67(وأن أبرز القائمين على تطبيق النظام المحاسبي في البلديات، 

%) 54.67(فـي تخصصـهم، وأن    منهم يحملون درجة البكالوريوس%) 69.34(المحاسبة، وأن 

  .سنة 15-6تتراوح خبرتهم بين 

  

ونظراً ألن مجتمع الدراسة يتكون من مجموع بلديات الضفة الغربية، ويتحدد بفئة القـائمين علـى   

، وحيـث  21محاسبين وغيـرهم ين تطبيق النظام المحاسبي في بلديات الضفة الغربية من مدراء مالي

، وإلى أن من أفراد عينة الدراسة 22%)77(إلى أن هذه الفئة تمثل ما يزيد عن ) 2.3(أشار جدول 

منهم  24%)80(منهم من حملة تخصصي المحاسبة والمالية، وإلى أن حوالي  23%)72(ما يزيد عن 

من حملة مؤهل بكالوريوس فما فوق، فإن الباحث يرى أن تلك النتـائج كافيـة ألن تكـون عينـة     

كافة بلديات الدراسة ممثالً عن مجتمع الدراسة، وبالتالي يمكن بسهولة تعميم نتائج تلك الدراسة على 

الضفة الغربية على اعتبار أن تلك النتائج تمثل آراء أفراد عينة الدراسة الذين يمثلون بصدق مجتمع 

  .الدراسة بأكمله

  

  أداة الدراسة 6.3

  

لغرض تحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات األولية، فقد تم استخدام األدوات التاليـة فـي جمـع    

  :المعلومات، وهي

  

 اإلستبانة .1

 قابلة الشخصيةالم .2

  المالحظة المباشرة .3

  

وبعد الرجوع لإلطار النظري، وبناء على ما تم استعراضه من نتائج الدراسات السابقة، فقـد تـم   

، تغطي معظم أبعاد متغيرات الدراسة، وتم توزيعها على البلـديات  )1.3ملحق رقم(تصميم استبانة 

المالية في البلديات التي وقع عليها االختيـار،  عينة الدراسة، حيث قام الباحث بالتوجه إلى الدوائر 

وتم تسليم كل دائرة مالية منها عدداً من االستبانات لتوزيعها على القائمين علـى تطبيـق النظـام    

                                                 
 .)3.2.3(الحدود البشرية للدراسة  21
 )2.3(آما أشار جدول %) 53.33(، محاسب %)17.33(، رئيس قسم المحاسبة %)6.67(ي مدير مال 22
  )2.3(آما أشار جدول %) 13.33(، حملة تخصص المالية %)58.67(حملة تخصص المحاسبة  23
  )2.3(آما أشار جدول %) 1.33(، دآتوراه %)8(، ماجستير %)1.33(، دبلوم عالي %)69.34(بكالوريوس  24



 63

 –بصفتهم األقدر على نقل الصورة األوضح عن النظام المحاسبي في البلدية  –المحاسبي في البلدية 

النظام المحاسبي في تلبية اإلحتياجات المعلوماتية للمهتمين، وقد وذلك الستطالع آرائهم حول فعالية 

تمت عملية التوزيع بعدة طرق منها التسليم باليد وبواسطة الفاكس وعبر البريد اإللكتروني، كما تم 

اإلستفادة من تجمع بعض أفراد عينة الدراسة خالل الدورات وورش العمل والندوات التي تعقـدها  

  .لي من حين آلخروزارة الحكم المح

  

وتتكون اإلستبانة من ثالثة أقسام باإلضافة إلى مقدمة بسيطة موجهة للمستجيبين توضح الفكرة التي 

  :تدور حولها اإلستبانة، وفيما يلي شرح ألجزاء اإلستبانة

  

  :بيانات عن المستجيب: القسم األول

  

ة األساسية له، حيـث احتـوى   ويهدف هذا القسم لمعرفة خصائص المستجيب والبيانات الديموغرافي

  .على الوظيفة، التخصص، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في الوظيفة

  

  :معلومات عامة عن البلدية: القسم الثاني

  

لبلدية التي ينتمي إليها المبحوث، ولمعرفة أيضاً من قبـل مـن   ويهدف هذا القسم لمعرفة تصنيف ا

جل التوصل إلى تأثير عملية التدقيق الداخلي علـى  تمارس عملية التدقيق الداخلي إن وجدت، من أ

  .فعالية النظام المحاسبي في تلبية احتياجات المهتمين المعلوماتية

  

  :قياس فعالية النظام المحاسبي: القسم الثالث

  

فقـرة رئيسـية    75ويهدف هذا القسم إلى قياس متغيرات الدراسة وفقاً لمقياس ليكرت من خـالل  

، ركزت كل واحدة منها على اختبار فرضية من فرضيات الدراسـة،  وزعت على ست مجموعات

  .من خالل عدة أسئلة موجهة ألفراد عينة الدراسة المبحوثين

  

سؤاالً تساعد في معرفة درجة انسجام النظام المحاسـبي مـع    25فالمجموعة األولى احتوت على 

من معرفة مـدى فاعليـة تلـك     النصوص الدستورية والقانونية ومدى اإللتزام بها، ولتمكن الباحث

  .القوانين واألنظمة وتأثيرها على فعالية النظام المحاسبي المطبق
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سـؤاالً   11أسئلة رئيسية، ينبثق عن السؤال الثامن فيهـا   9أما المجموعة الثانية فقد احتوت على 

لتـي  فرعياً تساعد جميعها في قياس قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح عـن نتـائج األنشـطة ا   

  .تمارسها البلدية وكذلك مركزها المالي

  

أسـئلة فرعيـة    5سؤاالً رئيسياً، انبثق عن السؤال العاشر فيها  14واحتوت المجموعة الثالثة على 

تمكن جميعها الباحث من معرفة مدى خدمة النظام المحاسبي مصالح مستخدمي القوائم والتقـارير  

  .من المعلوماتالمالية ومدى تلبيته الحتياجاتهم الفعلية 

  

أسـئلة فرعيـة تمثـل     10أما المجموعة الرابعة فقد احتوت على سؤال رئيسي واحد ينبثق عنـه  

الصفات النوعية للتقارير والقوائم المالية لتمكن الباحث من معرفة الخصـائص التـي تتمتـع بهـا     

لـديات، وجـاءت تلـك    التقارير والقوائم المالية التي تنتجها األنظمة المحاسبية المعمول بها في الب

  .المجموعة متممة للمجموعة السابقة لتساعد أيضاً في اختبار نفس الفرضية

  

أسئلة تقيس مدى توفر الكفاءة في العنصر البشري القائم علـى   7واحتوت المجموعة الخامسة على 

  .تطبيق النظام المحاسبي

  

في معرفـة درجـة اسـتخدام    أسئلة تساعد  10أما المجموعة السادسة واألخيرة، فقد احتوت على 

  .وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في تطبيق النظام المحاسبي المعمول به في البلديات

  

مـن  % 70.5استبانة، أي بمـا نسـبته    79بلدية، استُرد منها  38استبانة على  112وقد تم توزيع 

ال المعلومات المطلوبة، وعليه استبانات غير صالحة لعدم اكتم 4اإلستبانات الموزعة، وتم استبعاد 

من اإلستبانات الموزعة، ويتضح هذا من خالل % 67استبانة للتحليل، أي ما نسبته  75تم إخضاع 

  :التالي) 3.3(جدول 
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  .االستبانات الموزعة والمستردة والخاضعة للتحليل: 3.3جدول 
تصنيف 

  البلدية

عدد 

البلديات 

  المختارة

عدد 

االستبانات 

  المرسلة

عدد 

االستبانات 

  المستردة

نسبة 

  اإلستجابة

عدد 

االستبانات 

  المستبعدة

عدد 

االستبانات 

الخاضعة 

  للتحليل

نسبة 

االستبانات 

الخاضعة 

  للتحليل

  %89.6  43  0  %89.6  43  48  5  بلدية أ

  %68.4  13  0  %68.4  13  19  9  بلدية ب

  %70.6  12  3  %51.7  15  29  17  بلدية ج

  %43.8  7  1  %50.0  8  16  8  بلدية د

  %67.0  75  4  %70.5  79  112  38  المجموع

  

  آلية وإجراءات تحليل ومعالجة بيانات االستبانة 7.3

  

ألغراض التحليل اإلحصائي، وعند صياغة فقرات الدراسة، تم تحديد بدائل اإلجابة على كل فقـرة  

ظـام  من فقرات اإلستبانة في خمسة خيارات لكل فقرة، وذلك لقياس مدى تأثيرها فـي فعاليـة الن  

بدرجـة  : (المحاسبي في تلبية اإلحتياجات المعلوماتية للمهتمين من وجهة نظر المسـتجيب، وهـي  

، وذلـك لمعرفـة رأي   )بدرجة قليلة جدا، بدرجة قليلة، بدرجة متوسطة، بدرجة كبيرة، كبيرة جدا

سها باستخدام األفراد حول درجة تأثير كل متغير في فعالية النظام المحاسبي للبلديات، وبالتالي تم قيا

حيـث تـم تحديـد األرقـام     ) Five Point Likert Scale(مقياس ليكرت خماسـي الـدرجات   

  :لتمثل أوزاناً لإلجابات، كما هو موضح في الجدول التالي) 1،3،2،4،5(

  

  .مستوى إجابات فقرات االستبانة حسب مقياس ليكرت الخماسي: 4.3جدول 

  بدرجة قليلة جداً  بدرجة قليلة  بدرجة متوسطة  بيرةبدرجة ك  بدرجة كبيرة جداً  درجات الموافقة

  فأكثر% 80  نسبة الموافقة
إلى % 60من 

  %80أقل من 

إلى % 40من 

  %60أقل من 

إلى % 20من 

  %40أقل من 
  %20أقل من 

  1  2  3  4  5  الوزن النسبي

  

ـ     ة ونظراً لعدم وجود توزيع معياري يعتمد عليه فقد تم تصنيف المتوسـطات الحسـابية إلـى ثالث

  :مستويات كما بالجدول التالي
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  .مستويات موافقة عينة الدراسة وفقاً للمتوسط الحسابي: 5.3جدول 
  منخفضة  متوسطة  عالية  مستوى الموافقة

  2.5أقل من   3.5إلى أقل من  2.5من   فأكثر 3.5  المتوسط الحسابي

  

هذا يدل على أنهـم غيـر   ف) 2.5(فإذا كان المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ما دون 

وما دون ) 2.5(موافقين أو يكون مستوى موافقتهم منخفض، أما إذا كان المتوسط الحسابي يقع بين 

فإن هذا يدل على أن إجابة أفراد عينة الدراسة تتأرجح بين الموافقة والرفض وبالتالي يعتبر ) 3.5(

فإن ذلك يدل على أن ) 3.5(أكبر من  مستوى موافقتهم عندئذ متوسط، أما إذا كان المتوسط الحسابي

  .أفراد عينة الدراسة موافقين وبمستوى مرتفع

  

  أساليب التحليل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات 8.3

  

 SPSS:Statistical Package forالحزمة  اإلحصائية للعلوم االجتماعية (تمت االستفادة من برنامج   

Social Sciences  حيث جرى االستعانة بعدة أساليب إحصائية وصفية وتحليلية من )15، اإلصدار ،

أجل توظيف البيانات التي تم جمعها لخدمة أغراض هذه الدراسة وتحقيق أهدافها، وأهم األسـاليب  

  :المستخدمة ما يلي

  

  ):Descriptive Statistics Measures: (مقاييس األحصاء الوصفية. 1.8.3

    

اإلحصاء الوصفية بشكل عام للحصول على قرارات عامة من خصائص  لقد استخدم الباحث مقاييس

  .ومالمح تركيبة مجتمع الدراسة وتوزيعه، وكذلك تحليل إجابات عينة الدراسة

  

ومن أهم مقاييس اإلحصاء الوصفية المتوسط الحسابي الذي يمثل أهم مقياس من مقـاييس النزعـة   

لفقرة أو العامل عند أفراد عينة الدراسة، واالنحرافات المركزية للبيانات، ألنه يعبر عن مدى أهمية ا

المعيارية كأهم مقياس من مقاييس التشتت للبيانات، لتعبيره مدى اتفاق إجابات عينة الدراسة علـى  

فقرة معينة، حيث كلما قل اإلنحراف المعياري كان هناك اتفاق بين أفراد العينة على فقرة معينـة،  

هار خصائص عينة الدراسة، ونسبة الموافقة والتـي تـرتبط بالمتوسـط    والتوزيعات التكرارية إلظ

  .الحسابي وتعبر عن درجة موافقة المجيب على فقرات االستبانة
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  :مقاييس اإلحصاء التحليلي االستداللي. 2.8.3

  

  :تم استخدام األساليب اإلحصائية التحليلية التالية لتحقيق أهداف الدراسة

  

لقياس مقدار االتساق الداخلي لألداة، ومدى االعتماد ): Reliability Test(اختبار ثبات األداة  .1

 ).Cronbach's Alpha(عليها، وذلك من خالل احتساب معامل كرونباخ ألفا 

 .الختبار فرضيات الدراسة): T-Test(اختبار  .2

للتعرف على مدى وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين ): ANOVA(تحليل التباين األحادي  .3

ؤهـل العلمـي، سـنوات    ، الوظيفة، التخصص، المبات أفراد العينة تعزى لتصنيف البلدياتإجا

 .دقيق الداخليالخبرة والت

 .لتحديد الفروق في مجاالت الدراسة المختلفة تبعاً لمتغيرات الدراسة): 'Schaffe(اختبار شافيه  .4

  

  صدق أداة الدراسة واختبار ثباتها 9.3

  

 :صدق أداة الدراسة. 1.9.3
 

لضمان سالمة فقرات االستبانة وارتباطها بأهداف الدراسة ومدى قدرتها على قياس المتغيرات التي 

صممت لقياسها قام الباحث أثناء مرحلة إعداد االستبانة بصياغة الفقرات بشكل يتوافق مع الجانـب  

امعات من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الج) 6(النظري، باإلضافة إلى تحكيمها من قبل 

األردنية والفلسطينية وممن لهم باع طويل في مجال اإلختصاص، والذين تظهر أسماؤهم في ملحق 

، وقد تم االستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم البنّاءة في حذف وتعـديل وإعـادة صـياغة    )2.3(رقم 

  .بعض الفقرات، إلخراج االستبانة في صورتها النهائية الحالية

  

 ):درجة االعتمادية على االستبانة(داة الدراسة اختبار ثبات أ. 2.9.3
 

بين اإلجابات على أسـئلة  ) Internal Consistency(الختبار مدى توفر الثبات واالتساق الداخلي 

االستبانة ومدى الحصول على نفس النتائج أو نتائج قريبة منها فيما لو كررت الدراسة في ظـروف  

 Cronbach's(ق الداخلي حسب معامـل كرونبـاخ ألفـا    مشابهة، فقد تم احتساب معامالت االتسا

Alpha ( والذي تعتبر القيمة المقبولة له)فأكثر%) 60.  
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 %94.64) - %81.25(وعند استخدام هذا االختبار فقد تراوحت قيم معـامالت الثبـات بـين    

 باسـتثناء األسـئلة الخاصـة بخصـائص األفـراد     (لألداة الكلية %) 98.18(للعوامل المختلفة، و

، وهذا يعني توفر درجة عالية جدا من الثبات الداخلي، بحيث لو تم إعادة توزيع اإلستبانة )والبلديات

مرة أخرى على نفس مجتمع الدراسة في ظروف مشابهة فسوف نحصل على نفس النتائج وبنسـبة  

تحقيـق   ، وبالتالي فإن هذا يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في%)98.18(احتمالية مقدارها 

  .أهداف الدراسة وتحليل نتائجها

  

  .نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة: 6.3جدول 
  قيمة ألفا  الفقرات  الفقرات  المحاور واألبعاد

 24 درجة انسجام النظام المحاسبي مع النصوص الدستورية والقانونية
01 – 14  

16 - 25  
94.14%

شطة التي تمارسها البلدية قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح عن نتائج األن

  وكذلك المركز المالي
18 01 - 08  93.45%

مدى خدمة النظام المحاسبي مصالح مستخدمي القوائم والتقارير المالية ومدى 

 تلبية احتياجاتهم الفعلية من المعلومات
18 01 - 14

 
95.49%

%1093.25 - 01 10  ارير الماليةمدى تمتع القوائم والتقارير المالية بالصفات النوعية للقوائم والتق

%81.25  07 - 01 7 مدى توفر الكفاءة في العنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي

درجة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في تطبيق النظام 

 المحاسبي في البلدية
10 01 - 1094.64%

%98.18  87 الدرجة الكلية
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  الرابعلفصل ا

  

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات

  

يتناول هذا الفصل عرض للنتائج اإلحصائية المتعلقة بإجابات المبحوثين من القائمين على تطبيـق  

  .النظام المحاسبي في بلديات الضفة الغربية

  

  :وسيتم عرض نتائج تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها ضمن مجموعتين كالتالي

  

النتائج الوصفية، ويتم من خاللها عرض وصفي لنتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حـول  : ولىاأل

  .أسئلة اإلستبانة، واتجاهاتهم نحول مجاالت الدراسة المختلفة

  

  اختبار الفرضيات: الثانية

  

 تحليل ومناقشة مجاالت الدراسة 1.4

  

بانة المختلفـة، فقـد تـم اسـتخراج     ولتحديد درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات اإلسـت 

واألهمية النسبية المتمثلة بالنسـبة المئويـة   ) T(المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة 

تقييم فعاليـة  (إلجاباتهم على فقرات اإلستبانة، والتي تؤدي في النهاية إلى قياس المتغير التابع وهو 

، ومـن ثـم   )في تلبية اإلحتياجات المعلوماتيـة للمهتمـين  النظام المحاسبي لبلديات الضفة الغربية 

  .مناقشتها وتحليلها للوصول إلى اختبار فرضيات الدراسة

  

  :مجاالت الفرضية األولى .1.1.4
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  :اإللتزام بالقوانين واألنظمة: المجال األول. 1.1.1.4

  

 اإللتـزام بـالقوانين  بمجال اإلحصاءات الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة : 1.4جدول 

  .واألنظمة

الوسط  العبارةالفقرةالترتيب
الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
الموافقة

t-
value 

1 10 
تعتبر موازنة البلدية جزءاً من نظامهـا  

 المحاسبي
 8.516 عالية 78.67% 0.95 3.933

3 3 
تلتزم البلدية بتطبيق قواعـد وتعليمـات   

 المحلي وزارة الحكم
 7.524 عالية 77.07% 0.94 3.853

4 2 
تلتزم البلديـة بالتشـريعات والقـوانين    

  المعمول بها
 7.862 عالية 77.07% 0.98 3.853

5 8 
تتطابق تصنيفات الموازنة العامـة مـع   

 متطلبات وزارة الحكم المحلي
 6.020 عالية 76.00% 1.15 3.8

6 1 
 تعتمد البلدية اعتمادا كليا علـى النظـام  

 المالي للهيئات المحلية
 6.449 عالية 75.73% 1.06 3.787

7 11 
يتوفر في النظام المحاسبي دليل حسابات 

 )شجرة حسابات(واضح 
 4.999 عالية 74.40% 1.25 3.72

8 5 
تلتزم البلدية بإعداد موازنتها السنوية في 

 موعدها المحدد
 5.116 عالية 73.87% 1.17 3.693

9 12 
لنظام المحاسـبي مـع   ترتبط تصنيفات ا

 تصنيفات الموازنة ارتباطا وثيقا
 5.335 عالية 73.33% 1.08 3.667

22 21 

يتم تطبيق ما ورد في دليل السياسـات  

واإلجراءات المالية والمحاسبية من قبل 

 الدائرة المالية في البلدية
 0.098متوسطة 60.27% 1.19 3.014

       74.05%    

  

ءات الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة حـول مجـال اإللتـزام    يتضح من خالل جدول اإلحصا

بالقوانين واألنظمة أن درجة موافقة أفراد عينة الدراسة كانت مرتفعة على تلـك األسـئلة، حيـث    

على التوالي على درجـة عاليـة مـن    ) 12،  5،  11،  1،  8،  2،  3،  10(حصلت الفقرات 

على درجة متوسطة، وكانت أعلى نسبة تـأثير قـد احتلتهـا    فقد حصلت ) 21(الموافقة، أما الفقرة 

المتعلقة باعتبار موازنة البلدية جزءاً من نظامها المحاسبي، حيـث بلـغ الوسـط    ) 10(الفقرة رقم 
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أي أنها مؤثرة بدرجة عالية، كما بلغ %) 78.67(أي بنسبة ) 3.933(الحسابي إلجابات أفراد العينة 

  ).0.95(ة اإلنحراف المعياري لهذه الفقر

  

بتطبيـق مـا ورد فـي دليـل السياسـات      المتعلقة ) 21(أما أقل نسبة تأثير فقد احتلتها الفقرة رقم 

، حيـث بلـغ الوسـط الحسـابي     واإلجراءات المالية والمحاسبية من قبل الدائرة المالية في البلدية

  .فقط%) 60(طة من الموافقة بنسبة أي بدرجة متوس) 3.014(

  

  .مرتفعاً لمجال اإللتزام بالقوانين واألنظمةأفراد العينة  ن مستوى موافقةكاوبشكل عام فقد 

العديـد مـن   يالحـظ أن هنـاك   أوالً في اإلستبانة،  –من القسم الثالث ) 15(وبالرجوع إلى الفقرة 

البلديات التي تطبق أساساً محاسبياً غير متطابق مع تعليمات وزارة الحكم المحلـي التـي تقضـي    

س النقدي في النظام المحاسبي للبلديات كما ورد في الفصول السابقة، حيث أن حوالي بتطبيق األسا

ال تلتـزم بتطبيـق   % 35من البلديات فقط تطبق األساس النقدي، وبالتالي هناك ما نسـبته  % 65

األساس النقدي، وإنما تحولت إلى تطبيق أساس اإلستحقاق المعدل أو الكامل، وتشير تلك المخالفـة  

إلـى   ، أواإللتزام باألنظمة والقـوانين اإللتزام بتطبيق األساس النقدي إلى انخفاض درجة في عدم 

قصور في األنظمة والقوانين المطبقة على البلديات، مما دعا بعض البلديات إلى التنحي عن اإللتزام 

  .بكافة التعليمات محاولةً بذلك تطوير ذاتها

  

 .لمجال اإللتزام بالقوانين واألنظمة One-Sample Statisticsاختبار : 2.4جدول 

 N Mean Std. Deviation المجال
Std. Error 

Mean 

 08110. 70230. 3.7883 75 اإللتزام بالقوانين واألنظمة

  

 .لمجال اإللتزام بالقوانين واألنظمة One-Sample Testاختبار : 3.4جدول 

 المجال

Test Value = 3.5 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-

tailed) 
 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 4499. 1267. 2883. 001. 74 3.555 اإللتزام بالقوانين واألنظمة

  

للتحقق من مدى اإللتزام بالقوانين واألنظمة، فقد تم استخدام المتوسط الحسابي لهذا المجال واختبار 

)One sample t test( فيما اذا كان هناك التزام بالقوانين واألنظمة في تطبيق النظام المحاسبي  لتحديد
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أم ال، حيث أشار اإلختبار إلى أن درجة اإللتزام بالقوانين واألنظمة مرتفعة، حيـث كانـت قيمـة    

) T-test(، وهي أكبر من المتوسط الفرضي، كما أن اختبار )3.79(المتوسط الحسابي لهذا المجال 

أي أن اتجاه المبحـوثين  وهي قيمة مرتفعة وإيجابية أيضاً، ) 3.555(المحسوبة ) T( أظهر أن قيمة

  .نحو مجال اإللتزام بالقوانين واألنظمة كان إيجابياً

   

  :اإلجراءات والممارسات: المجال الثاني. 2.1.1.4

  

وفيما يلي اإلحصاءات الوصفية آلراء أفراد عينـة الدراسـة فيمـا يتعلـق بمجـال الممارسـات       

  :واإلجراءات

  

بمجـال الممارسـات   اإلحصاءات الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقـة  : أ-4.4جدول 

  .واإلجراءات

  العبارةالفقرةالترتيب
الوسط

الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
النسبة 

 المئوية
مستوى 

الموافقة
t-

value 

2 22 
يتم الحصول على األدلة الموضوعية 

) المسـتندات (مالية المؤيدة لألحداث ال

 قبل اعتمادها
 7.781 عالية 77.87% 0.99 3.893

10 13 
تُعد التقارير والقوائم المالية في ضوء 

 األهداف التي حددها لها القانون
 5.001 عالية 72.97% 1.12 3.649

11 14 
ينسجم األساس المحاسبي المطبق في 

النظام المحاسبي مع األنظمة والقوانين 

 المعمول بها
 5.206 عالية 72.60% 1.03 3.63

12 6 
تقوم البلدية بإعداد موازنات تقديريـة  

 على أساس الدوائر واألقسام
 4.140 عالية 72.27% 1.28 3.613

13 9 
تعتمد البلدية علـى الموازنـة كـأداة    

 تخطيط ورقابة في النظام المحاسبي
 3.921 عالية 70.67% 1.18 3.533

14 16 
ـ   بي المطبـق  يتميز األسـاس المحاس

 بالمرونة عند اإلستخدام والمعالجة
 4.366 عالية 70.40% 1.03 3.52

15 17 

يوفّر النظام المحاسبي تقارير وقـوائم  

مالية تفي بمتطلبات الجهات المستفيدة 

من خالل استخدام األساس المحاسبي 

 المطبق فيه

 3.311متوسطة 68.65% 1.12 3.432
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اإلحصاءات الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقـة بمجـال الممارسـات    : ب-4.4جدول 

  .واإلجراءات

  العبارةالفقرةالترتيب
الوسط

الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
النسبة 

 المئوية
مستوى 

الموافقة
t-

value 

16 25 
تُنظم الحسابات بطريقة تبين المـوارد  

ة ومدى المحصلة من المصادر المختلف

 مطابقتها للتقدير
 3.112متوسطة 68.53% 1.19 3.427

17 7 
يتم تصنيف وحدات البلدية إلى مراكز 

 تكلفة ومراكز إيراد
 2.478متوسطة 67.30% 1.27 3.365

18 18 
يساعد األساس المحاسبي المطبق على 

 توثيق الحقوق واإللتزامات ومتابعتها
 2.086متوسطة 66.13% 1.27 3.307

19 24 

يتم تنظـيم الحسـابات فـي النظـام     

المحاسبي بطريقة توضح مدى تحقيق 

 األهداف التي من أجلها أنفقت األموال
 1.505متوسطة 64.00% 1.15 3.2

20 19 
تحتفظ البلدية بسجالت كافية لتوضيح 

 نوع وطبيعة وقيمة االصول الثابتة
 0.176متوسطة 60.54% 1.32 3.027

21 23 

ي بتدقيق ومراجعة يقوم المدقق الداخل

كافة الحركـات المحاسـبية، ورفـع    

 تقارير باألخطاء والمخالفات
 0.172متوسطة 60.53% 1.35 3.027

23 4 
تتبنى البلدية المعايير الدولية لمحاسبة 

 القطاع العام في نظامها المحاسبي
 0.000متوسطة 60.00% 1.22 3

24 20 
يتوفر لدى البلديـة دليـل سياسـات    

 لية ومحاسبية مكتوبوإجراءات ما
 0.000متوسطة 60.00% 1.3 3

  

فيما يتعلق بمجال الممارسات واإلجراءات، فقد تم استخدام نفس  ولمعرفة اتجاهات آراء أفراد العينة

اإلختبارات السابقة للتحقق من مدى انسجام الممارسات واإلجراءات مع القوانين واألنظمة، فقد كان 

) T(، كمـا كانـت قيمـة    )3.5(أقل من المتوسط الفرضي البالغ  وهو) 3.31(المتوسط الحسابي 

مما يعني أن اتجاه المبحوثين نحـو مجـال الممارسـات    ) 2.024-(منخفضة وسالبة حيث بلغت 

  .واإلجراءات النابعة من القوانين واألنظمة كان سلبياً
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  .لمجال الممارسات واإلجراءات One-Sample Statisticsاختبار : 5.4جدول 

 N Mean Std. Deviation المجال
Std. Error 

Mean 

 09254. 80145. 3.3127 75 الممارسات واإلجراءات

  

 .لمجال الممارسات واإلجراءات One-Sample Testاختبار : 6.4جدول 

 المجال
 
 

Test Value = 3.5 

t 
  

df 
  

Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Differenc

e 
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 0029.- 3717.-1873.-2.02474.047- الممارسات واإلجراءات

  

ويمكن تفسير اإلختالف ما بين مجال اإللتزام بالقوانين واألنظمة ومجال الممارسات واإلجـراءات  

مـة رغـم   النابعة من القوانين واألنظمة بأن هناك ضعف أو سوء فهم في تطبيق القـوانين واألنظ 

  .محاولة اإللتزام بها نظراً ألنها صادرة عن جهات عليا وسلطات تشريعية

  

  :مجاالت الفرضية الثانية .2.1.4

  

  :قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح: األولالمجال . 1.2.1.4

  

يتضح من خالل التحليل اإلحصائي ألسئلة الدراسة المتعلقة بمجال قدرة النظـام المحاسـبي علـى    

ح عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلدية وكذلك مركزها المالي كما يظهر في الجدول رقم اإلفصا

أدناه أن الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة يوافقون وبدرجة عالية على أنه يتم تسجيل ) 7.4(

وافقـة  على أعلى نسـبة م ) 7(البيانات في النظام المحاسبي لديهم أوالً بأول، حيث حصلت الفقرة 

، وتعتبر هذه النسبة مؤشراً جيـداً، حيـث ال   )3.707(وبوسط حسابي قدره %) 81.87(بمقدار 

يمكن ألي نظام أن يكون قادراً على اإلفصاح عن نتائجه دون أن تكون المدخالت قـد تمـت أوال   

من ثـم  بأول، فالبيانات في النظام المحاسبي تعبر عن المدخالت، ليتم معالجتها من خالل النظام، و

  .يتم اإلفصاح عنها على شكل معلومات تلبي احتياجات المهتمين من خالل مخرجات النظام

  

على الدرجة التي تليها من الموافقة، حيـث حصـلت علـى وسـط حسـابي      ) 4(وحصلت الفقرة 

، مما يدل على أن البلديات تعتمد فـي إعـداد   %)74.13(ونسبة موافقة عالية مقدارها ) 3.707(
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لى التقارير المالية للسنوات السابقة بنسبة عالية، وبالتالي ال تقوم البلديات بإعداد دراسة موازناتها ع

  .سنوية الحتياجاتها المستقبلية خالل العام التالي، وإنما تعتمد على مؤشرات السنوات السابقة

  

ـ بمجـال  اإلحصاءات الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقـة  : 7.4جدول  ـ ق ام درة النظ

  .المحاسبي على اإلفصاح

الوسط  العبارةالرقمالترتيب
الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 t-value الموافقة

1 7 
يتم تسجيل البيانات فـي النظـام   

 المحاسبي أوالً بأول
 9.202 عالية 81.87% 1.03 4.093

2 4 
تستخدم التقارير والقوائم الماليـة  

اد الموازنات كمؤشر علمي في إعد

 التقديرية للسنوات المالية الالحقة
 6.139 عالية 74.13% 1 3.707

3 3 
يوفر النظام المحاسـبي التقـارير   

 م المالية حين طلبهاوالقوائ
 2.721 متوسطة 67.30% 1.15 3.365

4 1 
ُيقدم النظام المحاسبي قياساً دقيقـاً  

 لنتائج أنشطة البلدية
 2.708 متوسطة 66.93% 1.11 3.347

5 2 
يصور النظام المحاسبي الوضـع  

 المالي للبلدية في أي لحظة
 1.547 متوسطة 64.53% 1.27 3.227

6 5 
يتم إكتشاف اإلنحراف بين الفعلي 

 والمقدر لحظة وقوع اإلنحراف
 0.481 متوسطة 61.35% 1.21 3.068

7 6 

يتم تدقيق القوائم الماليـة للبلديـة   

 واعتمادها من قبل مدقق حسـابات 

  خارجي

 0.320 متوسطة 61.07% 1.44 3.053

  متوسطة %68.17 0.15 3.408  الدرجة الكلية

  

ونسبة موافقة متوسـطة  ) 3.053(فقد حصلت على أقل النسب بوسط حسابي قدره ) 6(أما الفقرة 

، وهذا يشير إلى أن أفراد عينة الدراسة يقرون وبنسبة متوسطة على أن القوائم %)61.07(قدرها 

  .ة للبلديات التي يعملون بها ال يتم تدقيقها واعتمادها من قبل مدقق حسابات خارجيالمالي

  

حصلت %) 61.35(وقد حصلت باقي الفقرات على درجة متوسطة من الموافقة بنسب تتراوح من 

  ).3(حصلت عليها الفقرة %) 67.30(إلى ) 5(عليها الفقرة 
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 .قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح لمجال One-Sample Statisticsاختبار : 8.4جدول 

 N Mean المجاالت
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 10033. 86885. 3.4105 75 قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح

  

 .لمجال قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح One-Sample Testاختبار : 9.4جدول 

 المجاالت
 
 

Test Value = 3.5 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-

tailed) 
 

Mean 
Difference 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1104. 2894.- 0895.- 375. 74 892.- قدرة النظام المحاسبي على االفصاح

  

لتحديد فيما إذا كان النظام المحاسبي ) one sample t test(وقد تم استخدام المتوسط الحسابي واختبار 

لبلديات قادرا على اإلفصاح، حيث أشار اإلختبار إلى أن النظام المحاسبي المطبـق فـي بلـديات    ل

الضفة الغربية غير قادر على اإلفصاح عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزهـا  

صاح، المالي بالصورة الكافية، ويستدل على ذلك من قيمة المتوسط الحسابي لمجال القدرة على اإلف

أظهـر  ) T-test(، كما أن اختبار )3.5(وهي أقل من المتوسط الفرضي البالغ ) 3.41(حيث بلغت 

، وهي قيمة منخفضة وسالبة، أي أن اتجاه المبحوثين نحو قدرة )0.892-(المحسوبة ) T(أن قيمة 

لمالي كان النظام المحاسبي على اإلفصاح عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزها ا

  .سلبيا

  

وعليه فإن النظام المحاسبي غير قادر على اإلفصاح التام عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات 

  .وكذلك مركزها المالي من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام

  

  :مخرجات النظام المحاسبي: الثانيالمجال . 2.2.1.4

  

لمحاسبي والتقارير التي ينتجها النظام، كما يظهر في جدول أما فيما يتعلق بمجال مخرجات النظام ا

، فقد احتل تقرير الواردات والمصروفات المرتبة األولى بنسبة موافقة عالية وصـلت  )16.4(رقم 

ألن هـذا    -من وجهة نظر الباحـث  –، وهذا منطقي )4.173(وبوسط حسابي %) 83.47(إلى 

كم المحلي كما تم اإلشارة له في اإلطـار النظـري،   التقرير مطلب أساسي من متطلبات وزارة الح

باإلضافة إلى أنه أحد المخرجات الرئيسية للنظام المحاسبي القائم على تطبيق األساس النقدي، بينما 
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ومسـتوى  ) 2.514(احتلت قائمة الموجودات الثابتة واستهالكاتها المرتبة األخيرة بوسط حسـابي  

ود هذا أيضاً لنفس السبب آنف الذكر، حيـث أن األسـاس   ، ويع%)50.27(موافقة متوسط بنسبة 

النقدي ال يعترف بالموجودات الثابتة كأصول، وبالتالي فإن البلديات ال تستطيع بسهولة الحصـول  

  .على قائمة الموجودات الثابتة في ظل استخدام االساس النقدي

  

ي وميـزان المراجعـة علـى    كما حصلت التقارير اليومية باألرصدة النقدية وقطع الحساب الختام

على التوالي، وحصـلت بـاقي   %) 70.67، % 71.47، % 78.40(مستوى موافقة عال بنسب 

التقارير على مستوى موافقة متوسط، ويرى الباحث أنها كلها منطقية في ظـل تطبيـق االسـاس    

حقاق النقدي، وأن النسب التي تظهر هي للبلديات التي تطبق أساس اإلسـتحقاق المعـدل أو االسـت   

  .الكامل

  

اإلحصاءات الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال مخرجات النظـام  : 10.4جدول 

  .المحاسبي

الوسط  العبارةالرقمالترتيب
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
t-value الموافقة

 9.077 عالية %83.47 1.12 4.173 تقرير الواردات والمصروفات أ 1

 5.888 عالية %78.40 1.35 3.92 تقارير يومية باألرصدة النقدية ط 2

 3.555 عالية %71.47 1.4 3.573 الحساب الختامي تقرير ب 3

 3.078 عالية %70.67 1.5 3.533 ميزان المراجعة ج 4

 1.952 متوسطة %66.93 1.54 3.347 قائمة التدفقات النقدية و 5

 1.521 متوسطة %65.33 1.52 3.267 قائمة الدخل د 6

 0.954 متوسطة %63.20 1.45 3.16 تقرير الذمم المدينة ي 7

 0.789 متوسطة %62.70 1.47 3.135 قائمة المركز المالي هـ 8

 0.316 متوسطة %61.10 1.49 3.055 تقرير االنحرافات ز 9

 0.314 متوسطة %61.08 1.47 3.054 تقرير الذمم الدائنة ك 10

 ح 11
ــة قائ ــودات الثابت ــة الموج م

 واستهالكاتها
 2.805- متوسطة 50.27% 1.49 2.514

  متوسطة %66.78 0.12 3.34 الدرجة الكلية

  

هذا وقد أشار اإلختبار إلى أن النظام غير قادر على توفير تقارير وقوائم مالية على القـدر الكـافي   

، وكانت قيمة )3.34(حسابي لهذا المجال لتلبية احتياجات المهتمين المعلوماتية، حيث بلغ المتوسط ال
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T  أي أن اتجاه المبحوثين نحـو قـدرة النظـام    وهي قيمة منخفضة وسالبة، ) 1.251-(المحسوبة

  .المحاسبي على توفير المخرجات الالزمة كان سلبيا

  

 .لمجال مخرجات النظام المحاسبي One-Sample Statisticsاختبار : 11.4جدول 

 N Mean المجاالت
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 12270. 1.06262 3.3465 75 مخرجات النظام المحاسبي

  

 .لمجال مخرجات النظام المحاسبي One-Sample Testاختبار : 12.4جدول 

 المجاالت
 
 

Test Value = 3.5 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-

tailed) 
 

Mean 
Difference 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 0910. 3980.- 1535.- 215. 74 1.251- مخرجات النظام المحاسبي

  

غير قادر على توفير المخرجات المالئمة لتلبيـة احتياجـات المهتمـين     ويشير ذلك إلى أن النظام

على  المعلوماتية من خالل التقارير والقوائم المالية التي ينتجها النظام، وذلك من وجهة نظر القائمين

  .تطبيق النظام

  

  :مجاالت الفرضية الثالثة .3.1.4

  

  :مدى خدمة النظام المحاسبي مصالح مستخدمي القوائم والتقارير المالية: المجال األول. 1.3.1.4

  

أدناه التحليل اإلحصائي لألسئلة المتعلقة بمستوى وفاء النظام ) 13.4(ويتضح من خالل جدول رقم 

ين المعلوماتية، وتشير نتائج التحليل إلى أن درجة موافقة أفـراد عينـة   المحاسبي باحتياجات المهتم

الدراسة كانت متوسطة على تلك األسئلة، وقد تم تقسيم األسئلة المتعلقة بهذه الفرضية إلـى ثالثـة   

أجزاء، تضمنت أسئلة الجزء األول منها معرفة مدى خدمة التقارير الماليـة لمسـتخدمي البيانـات    

ل دراسة ما توفره تلك التقارير، بينما كانت أسئلة الجزء الثاني منهـا تبحـث فـي    المالية من خال

امكانية وجود تقارير توضح التكلفة الجارية لخدمات البلدية التي تقدمها للمواطنين، وبحثت أسـئلة  

  .الجزء الثالث واألخير في الصفات النوعية التي تتصف بها التقارير والقوائم المالية

  



 79

على التوالي من أسـئلة الجـزء األول علـى    ) 14، 3، 12، 1، 13، 9، 2(لفقرات وقد حصلت ا

، بينما حصلت باقي فقرات هذا الجزء على نسب أقل، وقد بلغ %70مستوى موافقة عال تجاوز ألـ 

أي أنهـا مـؤثرة   %) 69.34(أي بنسبة ) 3.47(الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة لهذا الجزء 

ت اجابات افراد العينة حول هذا الجزء منسجمة فيما بينها، حيث بلغ اإلنحـراف  بدرجة عالية، وكان

  ).0.11(المعياري لهذا الجزء 

  

اإلحصاءات الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمستوى وفاء النظـام  : أ-13.4جدول 

  .المحاسبي باحتياجات المهتمين المعلوماتية

الوسط  العبارة الرقمالترتيب
الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الموافقة

t-
value 

1 2 

تُمكّن التقارير المالية الدورية مـن  

الرقابة المالية على الصـرف فـي   

 حدود إعتمادات وأغراض الموازنة
 5.747 عالية 74.40% 1.09 3.72

3 13 

تُساعد التقارير والقوائم المالية على 

ومـن ثـم   سهولة إكتشاف األخطاء 

 المساعدة في تصويبها
 5.407 عالية 72.43% 3.6220.99

2 9 

تُوفّر التقـارير الماليـة البيانـات    

والمعلومــات للجهــات المســتفيدة 

 األخرى
 5.064 عالية 72.43% 3.6221.06

5 12 
تُعد التقارير والقوائم المالية بطريقة 

عرض مالئمة التخـاذ القـرارات   

 قصيرة األجل
 4.954 عالية 71.47% 3.5731

4 1 
تساعد التقارير والقوائم المالية على 

تحقيق الموارد المقـدرة ومتابعـة   

 تحصيلها
 4.765 عالية 71.47% 3.5731.04

6 3 

تُساعد التقارير والقوائم المالية على 

ترشيد النفقات على نحو يكفل فعالية 

النفقات العامة في تحقيـق أهـداف   

 الموازنة

 3.587 عالية 70.13% 3.5071.22

7 14 

توفر التقارير المالية الدورية تغذية 

عكسية من خـالل الرقابـة علـى    

ــغيل   ــات التش ــدخالت وعملي الم

 ومخرجات النظام المحاسبي

 4.148 عالية 70.00% 1.04 3.5
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اإلحصاءات الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمستوى وفاء النظـام  : ب-13.4جدول 

  باحتياجات المهتمين المعلوماتيةالمحاسبي 

الوسط  العبارة الرقمالترتيب
الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الموافقة

t-
value 

8 8 
تُساعد التقارير والقوائم المالية إدارة 

البلدية في رسم السياسات وإتخـاذ  

 القرارات
 3.173متوسطة 68.65% 3.4321.22

9 6 
ير والقوائم المالية مـن  تُمكّن التقار

متابعة تنفيذ الموازنة دون تجاوز أو 

 انحراف
 3.056متوسطة 68.53% 3.4271.16

10 7 
تُوفّر التقـارير والقـوائم الماليـة    

البيانات والمعلومات الالزمة لتحديد 

 المراكز المالية
 2.922متوسطة 68.00% 1.19 3.4

11 5 
تُساعد القوائم المالية فـي متابعـة   

 لتزامات المالية وتنفيذهااإل
 2.801متوسطة 67.73% 3.3871.2

12 4 

تُساعد القوائم المالية فـي الرقابـة   

على أصـول وممتلكـات البلديـة    

 بعناصرها الثابتة والمنقولة
 1.104متوسطة 63.47% 3.1731.36

13 11 

تُعد التقارير والقوائم المالية بطريقة 

عرض مالئمة التخـاذ القـرارات   

 لة األجلطوي
 0.990متوسطة 62.70% 3.1351.17

  متوسطة %69.34 0.11 3.47 الدرجة الكلية

  

احتياجـات  بيفـي   ال ونخلص مما سبق إلى أن النظام المحاسبي المطبق في بلديات الضفة الغربية

، على الرغم من اختالف تلك النسبة مـن بلديـة ألخـرى    بالمستوى المطلوب المهتمين المعلوماتية

الف تصنيفها ومتغير سنوات الخبرة لدى كوادر الدائرة المالية فيها ومتغير التـدقيق الـداخلي،   باحت

كما أنه ليس من السهولة بمكان احتساب التكاليف الجارية للخدمات التـي تقـدمها تلـك البلـديات     

ـ  %67.84لمواطنيها، حيث بلغت النسبة الخاصة بها فقط  وائم ، هذا باإلضافة إلى أن التقـارير والق

فقط من الصفات النوعية للتقارير المالية، وبذلك فـإن التقـارير   % 67.77المالية تتمتع بما نسبته 

والقوائم المالية التي تمثل مخرجات النظام المحاسبي ال تفي باحتياجات المهتمين المعلوماتية بالشكل 

نظـام المحاسـبي وهـو    المطلوب، ويرى الباحث أن ذلك مرده إلى األساس المحاسبي المتبع في ال

األساس النقدي، والذي يوفر تقارير المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية بشكل أساسي، وال يمكن 

  .من خالله استخراج تقارير متعلقة بنتائج األنشطة أو المراكز المالية وما إلى ذلك
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ي مصـالح  لمجال مدى خدمـة النظـام المحاسـب    One-Sample Statisticsاختبار : 14.4جدول 

 .مستخدمي القوائم والتقارير المالية

 N Mean المجاالت
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

مدى خدمة النظام المحاسبي مصالح مستخدمي القوائم والتقـارير  

 المالية
75 3.5400 .93274 .10770 

  

خدمي لمجال مدى خدمة النظام المحاسبي مصـالح مسـت   One-Sample Testاختبار : 15.4جدول 

 .القوائم والتقارير المالية

 المجاالت
Test Value = 3.5 

t 
  

df 
  

Sig. 
(2-

tailed) 
  

Mean 
Difference 

  

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

مدى خدمة النظام المحاسبي مصالح 

مستخدمي القوائم والتقارير المالية
.37174.711.0400 -.1746.2546 

  

لتحديد فيما ) one sample t test(وقد تم استخدام المتوسط الحسابي لكل مجال من المجالين واختبار 

إذا كان النظام المحاسبي يفي باحتياجات المهتمين المعلوماتية، حيث أشار اإلختبار إلـى أن قـدرة   

خدمي القوائم والتقـارير  النظام المحاسبي المطبق في بلديات الضفة الغربية على خدمة مصالح مست

المالية جيدة، ويستدل على ذلك من قيمة المتوسط الحسابي لمجال خدمة مصالح مستخدمي التقارير 

، كما أن اختبار )3.5(وهي أعلى من المتوسط الفرضي البالغ ) 3.54(والقوائم المالية، حيث بلغت 

)T-test ( أظهر أن قيمة)T ( المحسوبة)ة، أي أن اتجاه المبحوثين نحـو  ، وهي قيمة موجب)0.371

  .قدرة النظام المحاسبي على خدمة مصالح مستخدمي التقارير والقوائم المالية كان إيجابيا

  

  :مدى تمتع التقارير والقوائم المالية بالصفات النوعية: المجال الثاني. 2.3.1.4

  

ها األنظمة المحاسبية المعمول بها أما فيما يتعلق بالصفات النوعية للتقارير والقوائم المالية التي تنتج

أن تلك التقارير والقوائم المالية تتمتع بدرجـة  ) 30.4(في البلديات، فيظهر في الجدول التالي رقم 

عالية من القابلية للفهم والمالءمة والقابلية للمقارنة، حيث حصلت تلك الصفات الثالثة على النسـب  

ما باقي الصفات النوعيـة فيبـدو أن اهتمـام    على التوالي، أ%) 71.08، 71.20%، 77.33%(

كمـا  % 69و % 61البلديات بها أقل نسبيا، حيث حصلت جميعها على نسب متوسطة تتراوح بين 

  :يظهر من خالل الجدول التالي
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اإلحصاءات الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال الصفات النوعيـة  : 16.4جدول 

  .للتقارير المالية

الوسط  العبارةالرقميبالترت
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
الموافقة

t-
value

 7.908 عالية %77.33 3.8670.95 القابلية للفهم 1 1

 4.77 عالية %71.20 1.02 3.56 المالءمة 2 2

3 10 
تتيح للمهتمين (القابلية للمقارنة 

  )القدرة على المقارنة
 4.194 عالية 71.08% 3.5541.14

 3.356متوسطة %68.27 3.4131.07 )األهمية النسبية(المادية  3 4

5 4 
أن تشـكل التقـارير   (الشفافية 

)المالية الحد األدنى من الشفافية
 2.907متوسطة 67.47% 3.3731.11

 2.43متوسطة %66.93 3.3471.24 االستمرارية 8 6

7 9 
أن تكون المعلومات (االكتمال 

 )كاملة
 2.127متوسطة 65.87% 3.2931.19

8 5 
ــات  ــل والثب ــق (التماث تطبي

سياسات محاسبية متماثلة بـين  

 )فترة مالية وأخرى
 1.585متوسطة 64.27% 3.2131.17

 1.439متوسطة %63.73 3.1871.12 الجوهر على الشكل 6 9

10 7 
مبــدأ اســتقاللية (االســتحقاق 

 )الدورات المالية
 0.536متوسطة 61.60% 1.29 3.08

 متوسطة %67.77 3.3890.1 الدرجة الكلية

  

لمجال مدى تمتع التقارير والقوائم المالية بالصـفات   One-Sample Statisticsاختبار : 17.4جدول 

 .النوعية

 N Mean المجاالت
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 10134. 87765. 3.7000 75مدى تمتع التقارير والقوائم المالية بالصفات النوعية

   

وفيما يتعلق بمجال مدى تمتع التقارير والقوائم المالية بالصفات النوعية، فقد اشار اإلختبار إلـى أن  

التقارير والقوائم المالية تتمتع بالعديد من الصفات النوعية كالقابلية للفهم، المالءمة، القابلية للمقارنة، 

وهي قيمـة  ) 1.974(المحسوبة  T، وكانت قيمة )3.70(ل حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المجا

  .أي أن اتجاه المبحوثين نحو تمتع التقارير والقوائم المالية بالصفات النوعية كان إيجابياًموجبة، 
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لمجال مدى تمتع التقارير والقـوائم الماليـة بالصـفات     One-Sample Testاختبار : 18.4جدول 

  .النوعية

 المجاالت

Test Value = 3.5 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-

tailed) 
 

Mean 
Difference 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

مدى تمتع التقارير والقوائم المالية 

بالصفات النوعية
1.974 74 .052 .2000 -.0019 .4019 

  

م والتقارير المالية بما ينتجـه  وعليه فإن النظام المحاسبي قادر على خدمة مصالح مستخدمي القوائ

من مخرجات، هذا باإلضافة إلى أن مخرجات هذا النظام من تقارير وقوائم ماليـة تتمتـع بـبعض    

  .الصفات النوعية

  

  :توفير تقارير مالية توضح التكلفة الجارية لخدمات البلدية الرئيسية: المجال الثالث. 3.3.1.4

  

توضح التكلفة الجارية لخدمات البلدية الرئيسية، فقـد بينـت    تقارير ماليةبمجال توفير فيما يتعلق و

أدناه أن التكاليف الجارية لخدمات جمع النفايات وخدمات ) 29.4(النتائج التي تظهر في جدول رقم 

الطرق أسهل احتسابا وإيجادا من التكاليف الجارية للخدمات األخرى كالكهرباء والمياه والصـرف  

  .الصحي

  

الباحث إلى سهولة احتساب تكاليف خدمات جمع النفايات وخدمات الطـرق لعـدم   ويعود هذا برأي 

دخول عناصر متشابكة في احتسابها، فقد يكفي الحتساب تكاليف خدمات جمـع النفايـات بعـض    

أجور عمال النفايات، أجور سائقي سيارات النفايات، محروقات سيارات النفايـات،  (العناصر مثل 

  ).، ونسبة من المصاريف اإلدارية... المعدات، أجرة مكب النفايات، تكاليف صيانة السيارات و

  

أجـور  (وكذلك األمر بالنسبة لتكاليف خدمات الطرق، حيث قد يكفي الحتسابها العناصر التالية مثالً 

العاملين في قسم الطرق، مصاريف المعدات واآلليات من صـيانة ومحروقـات وغيرهـا، ثمـن     

، وقد يكون األمر أسهل عندما تكون التكلفة عبارة عن عطاء سـنوي  .. .البيسكورس، ثمن الزفتة، 

تقوم البلدية بطرحه بحيث ال تتكبد البلدية أية مصاريف تشغيلية أخرى لتقديم خدمات الطرق، بحيث 

يضاف الى تكلفة العطاء نسبة من المصاريف اإلدارية ليتم احتساب التكلفة الجارية لخدمات الطرق 

  .بناءا عليها
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ما بالنسبة لخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فقد تكون عملية احتساب التكلفة الجارية لها أ

أكثر صعوبة من الخدمات األخرى، وذلك لوجود عناصر أخرى ليس من السهل حصرها في سبيل 

معرفة تكلفتها على كل خدمة، حيث أن هناك عنصر مهم وليس من السهل حصر تكاليفـه، وهـو   

شبكات، حيث يتطلب تقديم خدمة الكهرباء بنية تحتية عالية التكلفة مـن محطـات توليـد    عنصر ال

وتخزين وتوزيع وأبراج وأعمدة وعمال وموظفين وصيانة دورية وغيرها من التكاليف التي لـيس  

  .من السهل تحديدها أو حصرها، وكذلك األمر بالنسبة لخدمات المياه والصرف الصحي

  

بمجـال تـوفير تقـارير    الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة  اإلحصاءات: 19.4جدول 

  .التي تقدمها البلدية احتساب التكلفة الجارية للخدمات

الوسط  العبارةالرقمالترتيب
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
الموافقة

t-
value 

 4.961 يةعال %73.51 3.6761.17 خدمات جمع النفايات-ج 10 1

 4.855 عالية %73.33 3.6671.19 خدمات الطرق -هـ 10 2

 2.505متوسطة %67.67 3.3841.31 خدمات المياه -ب 10 3

 1.006متوسطة %63.56 3.1781.51 خدمات الكهرباء -أ 10 4

 0.334متوسطة %61.11 3.0561.41 خدمات الصرف الصحي-د 10 5

 متوسطة %67.84 3.3920.15  الدرجة الكلية

  

  :العنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي كفاءة: الفرضية الرابعة مجال .4.1.4

  

أدناه إلى أن كفاءة العنصر البشـري القـائم علـى    ) 20.4(تشير النتائج التي تظهر في جدول رقم 

جابات األسـئلة  تطبيق النظام المحاسبي في البلديات متوسطة إلى حد ما، حيث لم تتجاوز أي من إ

، وبلغت النسبة الكلية إلجابات أفراد عينة الدراسة على األسئلة المتعلقة بهذه الفرضية %70مستوى 

، وهي نسبة بحاجة الى أن تكون أعلى بكثير مما هي عليه، ويرى الباحث أن السبب %61.85فقط 

ات على أساس علمي وبشـكل  الرئيسي لتدني تلك النسبة هو عدم تقييم موظفي الدوائر المالية للبلدي

مستمر كما يظهر في السؤال الرابع من أسئلة تلك الفقرة، وكذلك إلى عدم اإلهتمام بتدريب موظفي 

الدوائر المالية، وهذا األمر بحاجة إلى إيالء إهتمام أكبـر للمـوارد البشـرية مـن قبـل اإلدارة،      

  .ة العمل بهاوخصوصا العاملين في الدوائر المالية، نظرا ألهميتها وحساسي

  

ونخلص مما سبق إلى أن كفاءة العنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي فـي بلـديات   

، وقد اشتركت آراء أفراد العينة في هذه النسبة ولم تختلف بسـبب اخـتالف   متدنيةالضفة الغربية 
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ال أن هـذه النسـبة   متغير الوظيفة، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والتدقيق الداخلي، إ

تتفاوت من بلدية ألخرى حسب تصنيفها، ويعود هذا إلى عدة أسباب أهمها عـدم وجـود وصـف    

وتوصيف وظيفي، وغياب التدريب المستمر على الطرق واإلجراءات المحاسبية، وعدم تقيـيم أداء  

طوير صندوق ت(الموظفين على أساس علمي وبشكل مستمر، ويتفق هذا مع ما توصلت إليه دراسة 

  ).2007البلديات، 

  

كفـاءة العنصـر   بمجال اإلحصاءات الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة : 20.4جدول 

  .البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي

الوسط  العبارةالرقمالترتيب
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
الموافقة

t-
value 

1 3 

الـدائرة الماليـة    يشارك موظفـو 

ــي  ــدوات وورش العمــل الت بالن

 تنظمها الجهات المختلفة
 3.885متوسطة 69.60% 1.07 3.48

2 1 
يتم اختيار موظفي الدائرة الماليـة  

وفقاً للمتطلبات الفنيـة للوظيفـة   

 المطلوبة
 2.6275متوسطة 66.40% 1.05 3.32

3 6 
يواجه موظفـو الـدائرة الماليـة    

األسـاس   صعوبة في التعامل مع

 المحاسبي المستخدم
 2.0097متوسطة 65.07% 3.2531.09

4 7 

يواجه موظفـو الـدائرة الماليـة    

صعوبة في التعامل مـع النظـام   

 المحاسبي المطبق بشكل عام
 0.7483متوسطة 61.87% 3.0931.08

5 5 

يوجد وصف وتوصـيف وظيفـي   

لكل موظف من موظفي الـدائرة  

المالية بحيث يعرف كـل مـنهم   

 حياته ومسؤولياته وواجباتهصال

 0.089-متوسطة59.73% 2.9871.3

6 2 

يتم تدريب موظفي الدائرة الماليـة  

بشــكل مســتمر علــى الطــرق 

واإلجراءات المحاسـبية الحديثـة   

 لمواكبة التطورات العلمية

 0.522-متوسطة 58.67% 2.9331.11

7 4 
يتم تقييم أداء موظفي الدائرة الماليـة  

 ي وبشكل مستمرعلى أساس علم
 3.11-متوسطة 51.62% 2.5811.16

  متوسطة %61.85 0.08 3.093 الدرجة الكلية
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  :على النظام المحاسبيتأثير استخدام وسائل التكنولوجيا : الفرضية الخامسة مجال .5.1.4

  

سـبية  أدناه إلى أن البلديات تستخدم البرامج المحا) 21.4(تشير النتائج التي تظهر في الجدول رقم 

والمالية المحوسبة في إدارة حساباتها، وعليه تقوم كذلك بعمل نسخ احتياطية من البيانـات تالفيـا   

لحدوث مشاكل في أجهزة العمل، إالّ أن هذه البرامج ال تعمل بالكفاءة المطلوبة، وال تؤدي النتـائج  

ن علـى مسـتوى   على التوالي واللواتي حصل) 3، 10، 9(المرجوة منها، حيث يظهر في الفقرات 

موافقة أقل من باقي العبارات أنه ال يتم استخراج التقارير والقوائم المالية منها بسهولة، إضـافة إال  

أنه ليس من السهل الحصول على تلك التقارير والقوائم المالية عند طلبها دون تأخير، وما يزيد من 

وافقة فيما يتعلق بهذا الجزء مـن  حصلت على أدنى مستويات الم 3دعم هذا التحليل أن الفقرة رقم 

اإلستبيان، وهي أنه ال تتم كافة مراحل الدورة المستندية من خالل الحاسوب، مما يؤكد على أن تلك 

البرامج المستخدمة غير مصممة لتفي بأغراض البلديات وتلبي احتياجات الجهات المسـتفيدة مـن   

  .بياناتها

  

ق تطوير البلديات من خالل دراسة الوضع القائم فـي  ويأتي هذا انسجاماً مع ما توصل إليه صندو

الدوائر المالية للبلديات الريادية الثمانية التي وقع عليها اختياره حينمـا أشـار إلـى أن البـرامج     

المحاسبية المستخدمة في البلديات هي برامج تجارية وبسيطة وال تلبي احتياجات البلـديات، فهـي   

  .تنسجم مع متطلبات وأهداف القطاع العاممصممة ألغراض القطاع الخاص وال 

  

نخلص مما سبق إلى أن درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات في النظام المحاسـبي المطبـق فـي    

، كما تختلف تلك الدرجة مـن بلديـة   %67بلديات الضفة الغربية ال تتجاوز بأقصى أحوالها نسبة 

يعني أن لهما أثرا واضـحاً علـى     ألخرى حسب تصنيفها وحسب متغير وجود تدقيق داخلي، مما

درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات في النظام المحاسبي للبلديات، مما يؤثر أيضـاً علـى فعاليـة    

النظام المحاسبي، كما يعود هذا برأي الباحث إلى التفاوت في اإلمكانيات المادية للبلديات بـاختالف  

مثال تختلف اختالفاً كبيراً عن إمكانيـات بلديـة    "د"تصنيفها، حيث أن إمكانيات بلدية ذات تصنيف 

  ).2007صندوق تطوير البلديات، (ويتفق هذا مع ما جاء في دراسة . مثالً" أ"تصنيف 
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تـأثير اسـتخدام   بمجال  اإلحصاءات الوصفية إلجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة: 21.4جدول 

  .النظام المحاسبيوسائل التكنولوجيا 

الوسط  العبارةفقرةالالترتيب
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
t-value الموافقة

1 7 
يتم عمل نسخ احتياطية من البيانـات  

تالفيا لحدوث مشاكل فـي أجهـزة   

 العمل
 3.9447 عالية 71.20% 1.255 3.56

2 1 
تستخدم البلدية البـرامج المحاسـبية   

 تهاوالمالية المحوسبة في إدارة حسابا
 3.8655 عالية 70.93% 3.5471.2

3 6 
يتم تخزين كافة العمليات التي تحدث 

على أجهزة الحاسوب علـى جهـاز   

 حاسوب مركزي أوالً بأول
 3.0649متوسطة 69.33% 3.4671.319

4 5 
يوجد فـي البلديـة دائـرة أو قسـم     

حاسوب يعمل على متابعة األجهـزة  

 والبرمجيات والشبكات
 2.9072متوسطة 68.27% 3.4131.231

5 2 
تتم إدارة النظام المحاسبي من خالل 

 أجهزة الحاسوب المتطورة
 2.3407متوسطة 67.20% 1.332 3.36

6 4 

تتصل أجهزة الحاسوب التي يعمـل  

عليها النظـام المحاسـبي ببعضـها    

البعض من خالل شـبكة اتصـاالت   

 داخلية

 2.4979متوسطة 67.20% 1.248 3.36

7 8 
نة دوريـة ألجهـزة   يتم عمل صـيا 

 الحاسوب تالفياً لحدوث مشاكل بها
 1.6482متوسطة 64.80% 1.261 3.24

8 9 
تساعد البرامج المحاسبية المستخدمة 

على اسـتخراج التقـارير والقـوائم    

 المالية المطلوبة بشكل سهل وبسيط
 1.6077متوسطة 64.80% 1.293 3.24

9 10 
 يتم استخراج التقارير والقوائم المالية

من خالل النظام المحاسبي المحوسب 

 لحظة طلبها ودون تأخير
 1.0294متوسطة 63.20% 1.346 3.16

10 3 
تتم كافة مراحل الدورة المستندية من 

مرحلة اإلعداد حتى مرحلة اإلعتماد 

 النهائي من خالل الحاسوب
 0.9529متوسطة 62.67% 3.1331.212

طةمتوس %66.96 0.051 3.348 الدرجة الكلية   
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  :مجاالت الدراسة اتجاهات آراء أفراد عينة الدراسة حولملخص . 6.1.4

  

يمكن تلخيص نتائج إتجاهات آراء أفراد عينة الدراسة حول مجاالت الدراسة المختلفة كما في جدول 

  :التالي) 22.4(

  

  .إتجاهات آراء أفراد عينة الدراسة حول مجاالت الدراسة المختلفة: 22.4جدول 

  المجال  الفرضية
إتجاه آراء 

  أفراد العينة

  األولى
  (+) إيجابي  اإللتزام بالقوانين واألنظمة

  )-( سلبي  اإلجراءات والممارسات النابعة من اإللتزام بالقوانين واألنظمة

  الثانية
  )-(سلبي   قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح

  )-(سلبي   قدرة النظام المحاسبي على توفير المخرجات الالزمة

  الثالثة

  (+)إيجابي   مدى خدمة النظام المحاسبي مصالح مستخدمي القوائم والتقارير المالية

  (+)إيجابي   مدى تمتع التقارير والقوائم المالية بالصفات النوعية

  )-(سلبي   امكانية توفير تقارير مالية توضح التكلفة الجارية لخدمات البلدية الرئيسية

  )-(سلبي   ر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبيكفاءة العنص  الرابعة

  )-(سلبي   اثر استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة على النظام المحاسبي  الخامسة

  )-(سلبي   فعالية النظام المحاسبي للبلديات في تلبية اإلحتياجات المعلوماتية للمهتمين  السادسة

  

مبحوثين واتجاهاتهم حول مجاالت الدراسة المختلفـة ومـن خـالل    من خالل تحليل آراء اليظهر 

أعاله أن إتجـاه آراء أفـراد عينـة    ) 22.4(جدول إجاباتهم على أسئلة اإلستبانة، وكما يظهر في 

الدراسة حول مجاالتها المختلفة كان سلبياً حول معظم المجاالت، مما يشير إلى أن النظام المحاسبي 

الغربية يعاني من العديد من نقاط الضعف التي يجـب التوقـف عنـدها     المطبق في بلديات الضفة

إليه، ولكن قبل أن يتم عـرض التوصـيات   ، وهذا ما سعت هذه الدراسة للتوصل ومحاولة عالجها

العالجية لنقاط الضعف هذه، سوف يتم اختبار فرضيات الدراسة كما هي في الجزء التالي من هـذا  

  .الفصل
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  الدراسةاختبار فرضيات  2.4

  

، ومن ثم اختبار تحليل التبـاين األحـادي   T-testتم اختبار فرضيات الدراسة باالعتماد على اختبار 

)ANOVA (   لتحليل فيما إذا وجد فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة، وألن اإلختبـار األخيـر ال

ديد مصدر الفـروق  لتح 'Schaffeيقدم صورة عن مصدر تلك الفروق، فقد تم استخدام اختبار شافيه 

  .وهل الفروق ذات داللة إحصائية أم ال

  

  :اختبار فرضية الدراسة األولى ومناقشة نتائجها. 1.2.4

  

ال تختلف درجة انسجام النظام المحاسبي المستخدم مع النصوص الدستورية والقانونية المطبقة على 

تصـنيف البلديـة، الوظيفـة،    البلديات من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام المحاسبي بسبب 

  .التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والتدقيق الداخلي

  

  .للفرضية األولى One-Sample Statisticsاختبار : 23.4جدول 

 N Mean الفرضية األولى
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

ال تختلف درجة انسجام النظام المحاسبي المستخدم مـع النصـوص   

 والقانونية المطبقة على البلديات الدستورية 
75 3.6067 .89024 .10280 

 
 .للفرضية األولى One-Sample Testاختبار : 24.4جدول 

  

  الفرضية األولى
Test Value = 3.5 

t 
  

df 
  

Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Difference 

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

ظام المحاسبي ال تختلف درجة انسجام الن

المستخدم مـع النصـوص الدسـتورية    

 والقانونية المطبقة على البلديات

Lower Upper 

1.03874.303.1067 -.0982.3115 

  

وللتحقق من صحة الفرضية االولى بمجاليها تم استخدام المتوسط الحسابي لدرجة انسـجام النظـام   

لتحديد فيمـا اذا كـان   ) One sample t test(تبار المحاسبي مع النصوص الدستورية والقانونية واخ

النظام المحاسبي للبلديات ينسجم مع النصوص الدستورية والقانونية، حيث أشار اإلختبـار إلـى أن   

النظام المحاسبي المطبق في بلديات الضفة الغربية ينسجم مع النصـوص الدسـتورية والقانونيـة،    

وهي أكبر مـن  ) 3.61(لمجال اإلنسجام، حيث بلغت  ويستدل على ذلك من قيمة المتوسط الحسابي
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، )5.902(المحسوبة ) T(أظهر أن قيمة ) T-test(، كما أن اختبار 25)3.5(المتوسط الفرضي البالغ 

وهي قيمة مرتفعة وموجبة، أي أن اتجاه المبحوثين نحو انسجام النظام المحاسبي مـع النصـوص   

  .الدستورية والقانونية كان إيجابياً

  

ه فإن النظام المحاسبي المطبق في بلديات الضفة الغربية ينسجم مـع النصـوص الدسـتورية    وعلي

والقانونية من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام، رغم بعض الممارسات واإلجراءات الخاطئة 

  .من قبل القائمين على تطبيق النظام المحاسبي

  

تصـنيف البلديـة،   (زى لمتغيـرات الدراسـة   ولدراسة فيما إذا وجد فروق ذات داللة إحصائية تع

فقـد تـم اسـتخدام    ) الوظيفة، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، وعنصر التدقيق الداخلي

، والذي أشارت نتائجه إلى )25.4(كما يظهر في جدول ) ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي 

تعزى لكل من متغيـر تصـنيف   ) α%5 = (عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى 

البلدية، التخصص، المؤهل العلمي، وعنصر التدقيق الداخلي، بينما وجـدت فروقـات ذات داللـة    

  .إحصائية تعزى لمتغيري الوظيفة وسنوات الخبرة

  

  .للفرضية األولى وفقاً لمتغيرات الدراسة )ANOVA(تحليل التباين األحادي : أ-25.4جدول 

  مصدر التباين  المتغير
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

*الداللة

 تصنيف البلدية

0.062 2.562 1.91 3 5.73 بين المجموعات

     0.75 71 52.92 داخل المجموعات

       74 58.65 المجموع

 الوظيفة

0.019 2.91 2.04 5 10.26 بين المجموعات

     0.702 69 48.43  داخل المجموعات

       74 58.65 المجموع

 التخصص

 0.43 0.97 0.77 4 3.09 بين المجموعات

     0.79 70 55.56 داخل المجموعات

       74 58.65 المجموع

                                                 
    مستويات موافقة عينة الدراسة وفقاً للمتوسط الحسابي): 5.3(جدول رقم  آما ورد في 25
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  .ة األولى وفقاً لمتغيرات الدراسةللفرضي )ANOVA(تحليل التباين األحادي : ب-25.4جدول 

  مصدر التباين  المتغير
مجموع 

 مربعاتال
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

*الداللة

 المؤهل العلمي

 0.49 0.89 0.71 5 3.56  بين المجموعات

     0.8 69 55.09 داخل المجموعات

       74 58.65  المجموع

 سنوات الخبرة

0.005 4.67 3.22 3 9.66 بين المجموعات

     0.69 71 48.99 داخل المجموعات

       74 58.65 المجموع

 التدقيق الداخلي

0.142 2.01 1.55 2 3.09 بين المجموعات

     0.77 72 55.55 داخل المجموعات

       74 58.65 المجموع

  

وعليه، نرفض فرضية الدراسة األولى العدمية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص علـى أن هنـاك   

لنظام المحاسبي المستخدم مع النصوص الدستورية والقانونيـة المطبقـة   اختالفا في درجة انسجام ا

  .على البلديات من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام بسبب متغير الوظيفة، سنوات الخبرة

  

ولدراسة مصدر الفروق في متغيري الوظيفة وسنوات الخبرة، وأي المتوسطات يختلف اختالفا داالً 

كما يظهـر فـي جـدول     'Schaffeاألخرى، فقد تم استخدام اختبار شافيه  احصائيا عن المتوسطات

  )27.4(وجدول ) 26.4(

  

وتشير نتائج اختبار شافيه الى ان هناك فروقا في آراء القائمين على تطبيق النظام المحاسـبي فـي   

ين تبعا لمتغير سنوات الخبرة، وأن هذه الفروق بـين المـوظف  % α  =5البلديات عند مستوى داللة 

سنة فأكثر، وأن هذه الفروقات  16سنوات وبين الموظفين ذوي الخبرة من  5 – 1ذوي الخبرة من 

بينمـا كـان    4.19سنة فأكثر، حيث بلغ المتوسط الحسابي لـديهم   16كانت لصالح ذوي الخبرة 

وهذا ما يوضحه جدول  3.17سنوات فقط  5 – 1المتوسط الحسابي لدى الموظفين ذوي خبرة من 

  :التالي )26.4(
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نتائج اختبار شافيه لتحديد الفروق في مجال انسجام النظام المحاسبي مع النصـوص  : 26.4جدول 

 الدستورية والقانونية وفقا لمتغير سنوات الخبرة

 .Mean Difference (I-J) Std. Error Sig سنوات الخبرة

 271. 25677. 5133.- 10 - 6من  5 - 1ن م
 872. 28540. 2396.-  15 -  11من   
 008. 28540. (*)1.0208- فأكثر 16  

 271. 25677. 5133. 5 - 1من   10 - 6من 
 787. 26593. 2738. 15 -  11من   
 311. 26593. 5075.- فأكثر 16  

 872. 28540. 2396. 5 - 1من   15 -  11من 
 787. 26593. 2738.- 10 - 6من   
 079. 29367. 7813.- فأكثر 16  

 008. 28540. (*)1.0208 5 - 1من   فأكثر 16
 311. 26593. 5075. 10 - 6من   
 079. 29367. 7813. 15 -  11من   

  

لتحديد الفروق في مجال انسجام النظام المحاسـبي مـع    Post hoc testنتائج اختبار : 27.4جدول 

  .النصوص الدستورية والقانونية وفقا لمتغير سنوات الخبرة

 N  سنوات الخبرة
Subset for alpha = .05 

1 2 
  3.1667 18  5 - 1من 

 3.6800 3.6800 25 10 - 6من 

 3.4063 3.4063 16 15 - 11من 

 4.1875  16 فأكثر 16
Sig.   .333 .054 

  

ويشير ذلك إلى انه كلما زادت خبرة الموظف كلما زادت معرفته باألنظمة والقوانين وزادت إمكانية 

  .كلما كان النظام المحاسبي اكثر انسجاما مع النصوص الدستورية والقانونيةفهمها وتطبيقها لديه، و

  

السابق إلى أن الفروقات التي نتجـت بسـبب متغيـر    ) 12.4(كما تشير نتائج االختبار في جدول 

وكاتبي الحسابات ذوي المتوسـط   4.30الوظيفة كانت بين المدراء الماليين ذوي المتوسط الحسابي 

  .كانت الفروق تقل كلما ارتفعنا في الهرم الوظيفي لألعلى داخل الدائرة المالية، و3.50الحسابي 
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لتحديد الفروق في مجال انسجام النظام المحاسـبي مـع    Post hoc testنتائج اختبار : 28.4جدول 

  النصوص الدستورية والقانونية وفقا لمتغير الوظيفة

 N  الوظيفة
Subset for alpha = .05 

1 

 3.3000 40 محاسب

 3.5000 7 حسابات كاتب

 4.0000 2  داخلي مدقق

 4.0000 8 ذلك غير

 4.0385 13 المحاسبة قسم رئيس

 4.3000 5 مالي مدير
Sig.  .554 

  

مما يعني انه كلما زاد المستوى الوظيفي للموظف زادت معرفته باألنظمة والقوانين، مما يؤثر على 

  .يادة انسجام النظام المحاسبي مع النصوص الدستورية والقانونيةزيادة االلتزام بتطبيقها، ومن ثم ز

  

  :اختبار فرضية الدراسة الثانية ومناقشة نتائجها. 2.2.4

  

ال يوجد اختالف في قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات 

، النظام المحاسبي بسبب تصنيف البلديـة وكذلك مركزها المالي من وجهة نظر القائمين على تطبيق 

  .الوظيفة، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والتدقيق الداخلي

  

وللتحقق من صحة الفرضية الثانية، تم تقسيم أسئلة اإلستبانة الخاصة بهذا الجزء إلى مجالين، األول 

  .النظام المحاسبي قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح، أما المجال الثاني فهو مخرجات

  

، )قدرة النظام على اإلفصاح، ومخرجات النظام المحاسـبي (ولدى اختبار الفرضية الثانية بمجاليها 

المحسوبة  Tوكانت قيمة ) 3.21(فقد أظهرت نتائج اإلختبار أن الوسط الحسابي للمجالين معاً كان 

قدرة النظام المحاسبي علـى  وهي قيمة منخفضة وسالبة، أي أن اتجاه المبحوثين نحو ) 2.244-(

اإلفصاح عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزها المالي كان سلبياً، وهذا ما يعزز 

  :ما تم التوصل إليه لدى اختبار كل مجال على حده، وذلك كما يظهر في الجدولين التاليين
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  .للفرضية الثانية One-Sample Statisticsاختبار : 29.4جدول 

 N Mean الفرضية الثانية
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

ال يوجد اختالف في قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح عن 

نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزها المالي
753.2133 1.10641.12776 

  

 .للفرضية الثانية One-Sample Testاختبار : 30.4جدول 
نيةالفرضية الثا  Test Value = 3.5 

ال يوجد اختالف في قدرة النظام المحاسبي 

على اإلفصاح عن نتائج األنشطة التي 

تمارسها البلديات وكذلك مركزها المالي
t 
  

df 
  

Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Difference 

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
-2.24474.028-.2867 -.5412 -.0321 

  

تصـنيف البلديـة،   (ولدراسة فيما إذا وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـرات الدراسـة   

فقـد تـم اسـتخدام    ) الوظيفة، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، وعنصر التدقيق الداخلي

  :التالي) 17.4(كما يظهر في جدول ) ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي 

  

وقد أشارت نتائج تحليل التباين األحادي إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  

)= 5%α ( تعزى لكل من متغير التخصص، المؤهل العلمي، وعنصر التدقيق الداخلي، بينما وجدت

  .فروقات ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير تصنيف البلدية، الوظيفة، وسنوات الخبرة

  

ض فرضية الدراسة الثانية العدمية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أن هناك اختالفا وعليه نرف

في قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزهـا  

وات المالي من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام المحاسبي بسبب تصنيف البلدية، الوظيفة، سن

  .الخبرة
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  .للفرضية الثانية وفقاً لمتغيرات الدراسة )ANOVA(تحليل التباين األحادي : 31.4جدول 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 

 *الداللة

 تصنيف البلدية

 0.006 4.483 4.81 3 14.43 بين المجموعات

   1.07 71 76.16 المجموعاتداخل 

    74 90.59 المجموع

 الوظيفة

 0.015 3.048 3.28 5 16.39 بين المجموعات

   1.075 69 74.2 داخل المجموعات

    74 90.59 المجموع

 التخصص

 0.2 1.54 1.83 4 7.31 بين المجموعات

   1.19 70 83.28 داخل المجموعات

    74 90.59 المجموع

 العلمي المؤهل

 0.15 1.7 1.98 5 9.92 بين المجموعات

   1.17 69 80.67 داخل المجموعات

    74 90.59 المجموع

 سنوات الخبرة

 0.04 2.84 3.24 3 9.72 بين المجموعات

   1.14 71 80.87 داخل المجموعات

    74 90.59 المجموع

 التدقيق الداخلي

 0.11 2.24 2.65 2 5.31 بين المجموعات

   1.18 72 85.28 داخل المجموعات

    74 90.59 المجموع

  

ولدراسة مصدر الفروق في متغير تصنيف البلدية، وأي المتوسطات يختلف اختالفا داال احصـائيا  

) 32.4(كما يظهر فـي جـدول    'Schaffeعن المتوسطات األخرى، فقد تم استخدام اختبار شافيه 

  )33.4(وجدول 
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ج اختبار شافيه لتحديد الفروق في قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح عن نتائج نتائ: 32.4جدول 

  .بسبب تصنيف البلدية االنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزها المالي

 Mean Difference تصنيف البلدية
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

 865. 32781. 2809. ب بلدية أ بلدية

 177. 33813. 7616. ج بلدية  

 020. 42212. (*)1.3688 د بلدية  

 865. 32781. 2809.- أ بلدية ب بلدية

 719. 41461. 4808. ج بلدية  

 180. 48554. 1.0879 د بلدية  

 177. 33813. 7616.- أ بلدية ج بلدية

 719. 41461. 4808.- ب بلدية  

 679. 49257. 6071. د بلدية  

 020. 42212. (*)1.3688- أ بلدية د بلدية

 180. 48554. 1.0879- ب بلدية  

 679. 49257. 6071.- ج بلدية  
 

تشير نتائج اختبار شافيه إلى أن هناك فروقا في آراء القائمين على تطبيق النظام المحاسـبي فـي   

تبعا لمتغير تصنيف البلدية، وأن هذه الفروق كانت بين بلديات % α  =5البلديات عند مستوى داللة 

بينمـا بلـغ    3.51، حيث بلغ المتوسط الحسابي لـديها  )أ(، وكانت لصالح بلديات )د(وبلديات ) أ(

  :التالي) 33.4(وذلك كما يظهر في جدول ) 2.14(فقط ) د(المتوسط الحسابي لبلديات 

  

لتحديد الفروق في قدرة النظام المحاسبي على االفصـاح   Post hoc testنتائج اختبار : 33.4جدول 

  .االنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزها الماليعن نتائج 

  N تصنيف البلدية
Subset for alpha = .05 

1 2 
  2.1429 7 د بلدية

 2.7500 2.7500 12 ج بلدية

 3.2308 3.2308 13 ب بلدية

 3.5116  43 أ بلدية
Sig.  .090 .353 
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بلدية أعلى، كلما كان النظام المحاسبي للبلديـة  كما يشير الجدول السابق إلى أنه كلما كان تصنيف ال

إلـى  ) د(أكثر قدرة على اإلفصاح، حيث تتصاعد المتوسطات الحسابية حسب تصنيف البلدية مـن  

  .على التوالي) أ(إلى ) ب(إلى ) ج(

  

وعليه، فإننا نخلص مما سبق إلى أن قدرة النظام المحاسبي المطبق في بلديات الضفة الغربية علـى  

ح عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزها المـالي متوسـطة نوعـاً مـا،     اإلفصا

ويشترك في هذا الرأي أفراد العينة وفقا لمتغير التخصص، المؤهل العلمي، والتدقيق الـداخلي، إال  

أنه يوجد اختالف في هذه النسبة من بلدية ألخرى حسب تصنيفها، كما تختلف آراء أفـراد العينـة   

أنها وفقا لمتغير الوظيفة، وسنوات الخبرة، ويعود هذا إلى التفاوت في إمكانيات البلديات الماديـة  بش

ويرى الباحث أن تلك النسبة المتدنية غير مقبولـة فـي عـالم    . والبشرية نتيجة الختالف تصنيفها

عـدم  من نتائج األنشطة أو المركز المالي يعنـي  % 67.32األنظمة، حيث أن اإلفصاح عن نسبة 

من نتائج األنشطة أو المركز المالي، وهذا يؤدي إلـى  % 33قدرة النظام على اإلفصاح عن حوالي 

خلٍل كبير في القوائم المالية، حيث ال يمكن أن تعبر قائمة المركز المالي عن المركز المالي الحقيقي 

  .فقط% 67للبلدية بنسبة 

  

  :ئجهااختبار فرضية الدراسة الثالثة ومناقشة نتا. 3.2.4

  

ال يوجد اختالف في مستوى وفاء النظام المحاسبي باحتياجات المهتمين المعلوماتية من وجهة نظر 

القائمين على تطبيق النظام المحاسبي بسبب تصنيف البلدية، الوظيفة، التخصص، المؤهل العلمـي،  

  .سنوات الخبرة، والتدقيق الداخلي

  

ائج اإلختبار أن الوسط الحسابي لمجـاالت الفرضـية   ولدى اختبار الفرضية الثالثة، فقد أظهرت نت

وهـي قيمـة موجبـة، أي أن اتجـاه     ) 0.563(المحسـوبة   Tوكانت قيمة ) 3.56(مجتمعة كان 

المبحوثين نحو مستوى وفاء النظام المحاسبي باحتياجات المهتمين المعلوماتية كان إيجابياً، وهذا ما 

ل من مجاالت الفرضية الثالثة على حده، وذلك كمـا  يعزز ما تم التوصل إليه لدى اختبار كل مجا

  :يظهر في الجدولين التاليين
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  .للفرضية الثالثة One-Sample Statisticsاختبار : 34.4جدول 

 N Mean الفرضية الثالثة
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

ال يوجد اختالف في مستوى وفاء النظام المحاسبي 

 علوماتيةباحتياجات المهتمين الم
75 3.5600 .92254 .10653 

  

 .للفرضية الثالثة One-Sample Testاختبار : 35.4جدول 

 الفرضية الثالثة

Test Value = 3.5 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-

tailed) 
 

Mean 
Difference 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ام ال يوجد اختالف في مستوى وفاء النظ

المحاسبي باحتياجات المهتمين 

 المعلوماتية

.56374 .575 .0600 -.1523 .2723 

  

تصـنيف البلديـة،   (ولدراسة فيما إذا وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـرات الدراسـة   

فقـد تـم اسـتخدام    ) الوظيفة، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، وعنصر التدقيق الداخلي

  .)36.4(كما يظهر في جدول ) ANOVA(التباين األحادي اختبار تحليل 

  

  .تحليل التباين األحادي للفرضية الثالثة وفقا لمتغيرات الدراسة: أ-36.4جدول 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

 *الداللة

 تصنيف البلدية

 0.004 4.779 3.53 3 10.58 بين المجموعات

   0.74 71 52.4 داخل المجموعات

    74 62.98 المجموع

 الوظيفة

 0.073 2.122 1.716 5 8.58 بين المجموعات

   0.809 69 55.8 داخل المجموعات

    74 64.38 المجموع

 التخصص

 0.49 0.87 0.76 4 3.05 بين المجموعات

   0.88 70 61.33 داخل المجموعات

    74 64.38 جموعالم
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  .تحليل التباين األحادي للفرضية الثالثة وفقا لمتغيرات الدراسة: ب-36.4جدول 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

 *الداللة

 0.07 2.18 1.76 5 8.79 بين المجموعات المؤهل العلمي

   0.81 69 55.59 داخل المجموعات 

    74 64.38 المجموع 

 0.03 3.26 2.6 3 7.79 بين المجموعات سنوات الخبرة

   0.8 71 56.59 داخل المجموعات 

    74 64.38 المجموع 

 التدقيق الداخلي

 0.04 3.3 2.71 2 5.41 بين المجموعات

   0.82 72 58.97 داخل المجموعات

    74 64.38 المجموع

  

ارت نتائج تحليل التباين األحادي أعاله إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصـائية عنـد   وقد أش

تعزى لكل من متغير الوظيفة، التخصص، المؤهـل العلمـي، بينمـا وجـدت     ) α%5 = (مستوى 

  .فروقات ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير تصنيف البلدية، وسنوات الخبرة، والتدقيق الداخلي

  

ضية الدراسة الثالثة العدمية ونقبل الفرضية البديلة على أنه يوجد اخـتالف فـي   وعليه، نرفض فر

مستوى وفاء النظام المحاسبي باحتياجات المهتمين المعلوماتية من وجهة نظر القائمين على تطبيق 

  .النظام المحاسبي بسبب تصنيف البلدية، سنوات الخبرة، والتدقيق الداخلي

  

غير تصنيف البلدية، وأي المتوسطات يختلف اختالفا داال احصـائيا  ولدراسة مصدر الفروق في مت

) 37.4(كما يظهر فـي جـدول    'Schaffeعن المتوسطات األخرى، فقد تم استخدام اختبار شافيه 

  )38.4(وجدول 

  

وقد أشارت نتائج اختبار شافيه الى أن هناك فروقا في آراء القائمين على تطبيق النظام المحاسـبي  

تبعا لمتغير تصنيف البلدية، وأن هذه الفروق كانـت بـين   % α  =5ت عند مستوى داللة في البلديا

من جهة أخرى، وكانت الفـروق  ) د(وبلديات ) ب(من جهة، وبين بلديات ) د(وبلديات ) أ(بلديات 

علـى   3.81و  3.74على التوالي، حيث بلغ المتوسط الحسابي لـديها  ) ب(و ) أ(لصالح بلديات 

  ).37.4(وذلك كما يظهر في جدول ) 2.57(فقط ) د(ا بلغ المتوسط الحسابي لبلديات التوالي، بينم
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أي أن مستوى وفاء النظام المحاسبي باحتياجات المهتمين المعلوماتية من وجهة نظر القائمين علـى  

تطبيق النظام المحاسبي يختلف من بلدية الخرى تبعا لتصنيفها، وأن مستوى وفاء النظام المحاسبي 

  ).د(و ) ج(أفضل منه في بلديات ) ب(و ) أ(تياجات المهتمين المعلوماتية في بلديات باح

  

نتائج اختبار شافيه لتحديد الفروق في قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح عن نتائج : 37.4جدول 

  .بسبب تصنيف البلدية االنشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزها المالي

ف البلديةتصني تصنيف البلدية
Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 
 997. 27191. 0635.- ب بلدية  أ بلدية

 310. 28047. 5359.  ج بلدية  
 015. 35013. (*)1.1728 د بلدية  

 997. 27191. 0635. أ بلدية ب بلدية
 392. 34391. 5994. ج بلدية  
 031. 40274. (*)1.2363 د بلدية  

 310. 28047. 5359.- أ ةبلدي ج بلدية
 392. 34391. 5994.- ب بلدية  
 493. 40857. 6369. د بلدية  

 015. 35013. (*)1.1728- أ بلدية د بلدية
 031. 40274. (*)1.2363- ب بلدية  
 493. 40857. 6369.- ج بلدية  

  

ظام المحاسـبي علـى   لتحديد الفروق في مجال قدرة الن Post hoc testنتائج اختبار : 38.4جدول 

  .اإلفصاح وفقا لمتغير تصنيف البلدية

 N تصنيف البلدية
Subset for alpha = .05 

1 2 
  2.5714 7 د بلدية

 3.2083 3.2083 12  ج بلدية

 3.7442  43 أ بلدية

 3.8077  13  ب بلدية
Sig.  .346 .401 

  

  :اختبار فرضية الدراسة الرابعة ومناقشة نتائجها. 4.2.4
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ال يوجد اختالف في مدى وفرة الكفاءة في العنصر البشري القائم علـى تطبيـق   : الفرضية الرابعة

النظام المحاسبي في البلديات من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام المحاسبي بسبب تصـنيف  

  .البلدية، الوظيفة، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والتدقيق الداخلي

  

  .للفرضية الرابعة One-Sample Statisticsاختبار  :39.4جدول 

 N Mean Std. Deviation  الفرضية الرابعة
Std. Error 

Mean 

ال يوجد اختالف في مدى وفرة الكفاءة 

في العنصر البشري القائم على تطبيق 

  النظام المحاسبي في البلديات

75 3.2067 .84267 .09730 

  

 .للفرضية الرابعة One-Sample Testاختبار : 40.4جدول 
 Test Value = 3.5 الفرضية الرابعة

ال يوجد اختالف في مدى 

وفرة الكفاءة في العنصر 

البشري القائم على تطبيق 

  النظام المحاسبي في البلديات

t 
 

df 
 

Sig. (2-
tailed) 

 

Mean 
Difference 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

-3.015 74 .004 -.2933 -.4872 -.0995 

  

لتحديد فيما إذا كان العنصر البشري ) one sample t test(وقد تم استخدام المتوسط الحسابي واختبار 

القائم على تطبيق النظام المحاسبي يتمتع بالكفاءة المطلوبة ام ال، حيث أشار اإلختبار إلى أن كفـاءة  

لنظام المحاسبي في البلديات منخفضة، ويستدل على ذلـك مـن   العنصر البشري القائم على تطبيق ا

وهي أقل من المتوسـط  ) 3.21(قيمة المتوسط الحسابي لمجال كفاءة العنصر البشري، حيث بلغت 

، وهـي  )3.015-(المحسـوبة  ) T(أظهر أن قيمة ) T-test(، كما أن اختبار )3.5(الفرضي البالغ 

حوثين نحو كفاءة العنصر البشري القائم على تطبيق النظـام  قيمة منخفضة وسالبة، أي أن اتجاه المب

  .المحاسبي في بلديات الضفة الغربية كان سلبياً

  

وعليه فإن العنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي في بلديات الضفة الغربية ال يتمتـع  

  .بالكفاءة المطلوبة

  

تصـنيف البلديـة،   (زى لمتغيـرات الدراسـة   ولدراسة فيما إذا وجد فروق ذات داللة إحصائية تع

فقـد تـم اسـتخدام    ) الوظيفة، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، وعنصر التدقيق الداخلي

، والذي أشارت نتائجه إلى )41.4(كما يظهر في جدول ) ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي 
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زى لمتغير تصنيف البلدية، بينما لـم  تع) α%5 = (وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .توجد فروقات احصائية تعزى لباقي متغيرات الدراسة

  

وعليه، نرفض فرضية الدراسة الرابعة العدمية ونقبل الفرضية البديلة على أنه يوجد اختالف فـي  

 مدى وفرة الكفاءة في العنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي في البلديات من وجهـة 

  .نظر القائمين على تطبيق النظام المحاسبي بسبب تصنيف البلدية

  

  .للفرضية الرابعة وفقا لمتغيرات الدراسة )ANOVA(تحليل التباين االحادي : 41.4جدول 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

المربعات

درجات 

 الحرية
متوسط 

المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 

 *الداللة

 0.01 4.051 2.56 3 7.68 لمجموعاتبين ا تصنيف البلدية

   0.63 71 44.87 داخل المجموعات 

    74 52.55 المجموع 

 0.243 1.378 1.035 5 5.17 بين المجموعات الوظيفة

   0.75 69 51.83 داخل المجموعات 

    74 57 المجموع 

 0.32 1.2 0.91 4 3.65 بين المجموعات التخصص

   0.76 70 53.35 داخل المجموعات 

    74 57 المجموع 

 0.33 1.17 0.89 5 4.45 بين المجموعات المؤهل العلمي

   0.76 69 52.55 داخل المجموعات 

    74 57 المجموع 

 0.054 2.67 1.93 3 5.79 بين المجموعات سنوات الخبرة

   0.72 71 51.21 داخل المجموعات 

    74 57 المجموع 

 0.677 0.39 0.31 2 0.61 جموعاتبين الم التدقيق الداخلي

   0.78 72 56.39 داخل المجموعات 

    74 57 المجموع 
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ولدراسة مصدر الفروق في متغير تصنيف البلدية، وأي المتوسطات يختلف اختالفا داال احصـائيا  

) 42.4(كما يظهر فـي جـدول    'Schaffeعن المتوسطات األخرى، فقد تم استخدام اختبار شافيه 

  )43.4( وجدول

  

بسـبب تصـنيف    نتائج اختبار شافيه لتحديد الفروق في مجال كفاءة العنصر البشري: 42.4جدول 

  .البلدية

 Mean Difference (I-J) تصنيف البلدية تصنيف البلدية
Std. 

Error Sig. 

 185. 25161. 5599.- ب بلدية  أ بلدية

 817. 25953. 2510. ج بلدية  

 284. 32399. 6379.  د بلدية  

 185. 25161. 5599. أ بلدية ب بلدية

 100. 31823. 8109. ج بلدية  

 021. 37268. (*)1.1978 د بلدية  

 817. 25953. 2510.- أ بلدية ج بلدية

 100. 31823. 8109.- ب بلدية  

 790. 37807. 3869. د بلدية  

 284. 32399. 6379.- أ بلدية د بلدية

 021. 37268. (*)1.1978- ب بلدية  

 790. 37807. 3869.- ج بلدية  

 
تشير نتائج اختبار شافيه الى أن هناك فروقا في آراء القائمين على تطبيق النظام المحاسـبي فـي   

تبعا لمتغير تصنيف البلدية، وأن هذه الفروق كانت بين بلديات % α  =5البلديات عند مستوى داللة 

، 3.77، حيث بلغ المتوسط الحسابي لـديها  )ب(بلديات  ، وكانت الفروق لصالح)د(وبلديات ) ب(

أدناه الذي ) 43.4(وذلك كما يظهر في جدول ) 2.57(فقط ) د(بينما بلغ المتوسط الحسابي لبلديات 

كلما كان تصنيف البلدية أعلى كلما كانت كفاءة العنصر البشري أعلى، ويعـود ذلـك    يشير إلى أنه

حجم اإلمكانيات المادية والبشرية التي تتمتع به البلـديات ذات   لعدة مبررات يرى الباحث أن أهمها

  ).ب(و ) أ(التصنيفات المرتفعة مثل 
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لتحديد الفروق في مجال كفاءة العنصر البشـري وفقـا    Post hoc testنتائج اختبار : 43.4جدول 

  .لمتغير تصنيف البلدية

 تصنيف البلدية
N 
 

Subset for alpha = .05 
1 2 

  2.5714 7 د يةبلد

 2.9583 2.9583 12 ج بلدية

 3.2093 3.2093 43  أ بلدية

 3.7692  13 ب بلدية

Sig.  .276 .105 

  

  :اختبار فرضية الدراسة الخامسة ومناقشة نتائجها. 5.2.4

  

ال يوجد اختالف في درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات في النظام المحاسبي للبلديات من وجهـة  

، الوظيفة، التخصـص، المؤهـل   مين على تطبيق النظام المحاسبي بسبب تصنيف البلديةنظر القائ

  .العلمي، سنوات الخبرة، والتدقيق الداخلي

  

  .للفرضية الخامسة One-Sample Statisticsاختبار : 44.4جدول 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean المجال

 13615. 1.17914 3.3533 75 استخدام تكنولوجيا المعلومات

 
 .للفرضية الخامسة One-Sample Testاختبار : 45.4جدول 

 المجال

Test Value = 3.5 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

 1246. 4180.- 1467.- 285. 74 1.077- استخدام تكنولوجيا المعلومات

  

لتحديد فيما إذا كان هناك اسـتخدام  ) one sample t test(وقد تم استخدام المتوسط الحسابي واختبار 

لوسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لدى البلديات في تطبيق النظـام المحاسـبي، حيـث أشـار     

لمتوسط الحسـابي  اإلختبار إلى أنه يتم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بشكله البسيط، حيث بلغ ا

أظهر أن قيمـة  ) T-test(، كما أن اختبار )3.5(وهو أقل من المتوسط الفرضي البالغ ) 3.35(لها 

)T ( المحسوبة)-وهي قيمة منخفضة وسالبة، أي أن اتجاه المبحـوثين نحـو اسـتخدام    )1.077 ،

  .وسائل التكنولوجيا الحديثة لدى البلديات كان سلبياً
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  .تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة بالشكل المطلوبوعليه فإن البلديات ال 

  

فقد تم استخدام اختبـار   ة إحصائية تعزى لمتغيرات الدراسةولدراسة فيما إذا وجد فروق ذات دالل

   ).46.4(كما يظهر في جدول ) ANOVA(تحليل التباين األحادي 

  

  .خامسة وفقا لمتغيرات الدراسةللفرضية ال )ANOVA(تحليل التباين االحادي : 46.4جدول 

 مصدر التباين 
مجموع 

المربعات

درجات 

 الحرية
متوسط 

المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 

*الداللة

 0.001 5.861 6.81 3 20.42 بين المجموعات تصنيف البلدية

   1.16 71 82.46 داخل المجموعات 

    102.8874 المجموع 

 0.488 0.897 0.642 5 3.21 بين المجموعات الوظيفة

   0.715 69 49.34 داخل المجموعات 

    74 52.55 المجموع 

 0.342 1.15 0.81 4 3.23 بين المجموعات التخصص

   0.7 70 49.32 داخل المجموعات 

    74 52.55 المجموع 

 0.566 0.78 0.56 5 2.82 بين المجموعات المؤهل العلمي

   0.72 69 49.73 داخل المجموعات 

    74 52.55 المجموع 

 0.566 0.78 0.56 5 2.82 بين المجموعات سنوات الخبرة

   0.72 69 49.73 داخل المجموعات 

    74 52.55 المجموع 

 0.021 4.1 2.69 2 5.38 بين المجموعات التدقيق الداخلي

   0.66 72 47.17 داخل المجموعات 

    74 52.55 المجموع 
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 (تحليل التباين األحادي أعاله إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  وقد أشارت نتائج

= 5%α (  تعزى لمتغير تصنيف البلدية، والتدقيق الداخلي، بينما لم توجد فروقات احصائية تعـزى

  .لباقي متغيرات الدراسة

  

يوجد اختالف فـي  وعليه نرفض فرضية الدراسة الخامسة العدمية ونقبل الفرضية البديلة على أنه 

درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات في النظام المحاسبي للبلديات من وجهة نظر القـائمين علـى   

  .تطبيق النظام بسبب متغير تصنيف البلدية، التدقيق الداخلي

  

ولدراسة مصدر الفروق في متغير تصنيف البلدية، وأي المتوسطات يختلف اختالفا داال احصـائيا  

) 47.4(كما يظهر فـي جـدول    'Schaffeاألخرى، فقد تم استخدام اختبار شافيه عن المتوسطات 

  )48.4(وجدول 

  

بسـبب   نتائج اختبار شافيه لتحديد الفروق في مجال استخدام التكنولوجيـا الحديثـة  : 47.4جدول 

  .تصنيف البلدية

 تصنيف البلدية تصنيف البلدية

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 
 930. 34111. 2281. ب بلدية أ بلدية

 462. 35185. 5678.  ج بلدية  
 002. 43924. (*)1.7940 د بلدية  

 930. 34111. 2281.- أ بلدية  ب بلدية
 891. 43143. 3397. ج بلدية  
 028. 50524. (*)1.5659 د بلدية  

 462. 35185. 5678.- أ بلدية ج بلدية
 891. 43143. 3397.- ب بلدية  
 136. 51256. 1.2262 د بلدية  

 002. 43924. (*)1.7940- أ بلدية د بلدية
 028. 50524. (*)1.5659- ب بلدية  
 136. 1.2262.51256- ج بلدية  

  

تشير نتائج اختبار شافيه الى أن هناك فروقا في آراء القائمين على تطبيق النظام المحاسـبي فـي   

بعا لمتغير تصنيف البلدية، وأن هذه الفروق كانت بين بلديات ت% α  =5البلديات عند مستوى داللة 
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من جهة أخرى، وكانت الفروق لصـالح  ) د(وبلديات ) ب(من جهة، وبين بلديات ) د(وبلديات ) أ(

علـى   3.42و  3.65على التوالي، حيث بلغ المتوسط الحسـابي لـديها   ) ب(وبلديات ) أ(بلديات 

) 48.4(وذلك كما يظهر في جـدول  ) 1.86(فقط ) د(ي لبلديات التوالي، بينما بلغ المتوسط الحساب

  :التالي

  

بسـبب   نتائج اختبار شافيه لتحديد الفروق في مجال استخدام التكنولوجيـا الحديثـة  : 48.4جدول 

  .تصنيف البلدية
 تصنيف البلدية

  
N 
 

Subset for alpha = .05 

1 2 

  1.8571 7  د بلدية

 3.0833 3.0833 12 ج بلدية

 3.4231  13 ب بلدية

 3.6512  43 أ بلدية

Sig.  .056 .639 

  

أي أنه كلما كان تصنيف البلدية أعلى كلما كانت درجة اسـتخدام وسـائل التكنولوجيـا الحديثـة     

  .والمتطورة أعلى

  

  :اختبار فرضية الدراسة السادسة ومناقشة نتائجها. 6.2.4

  

اسبي للبلديات فـي تلبيـة اإلحتياجـات المعلوماتيـة     ال يوجد اختالف في درجة فعالية النظام المح

  للمهتمين من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام بسبب تصنيف البلدية، التدقيق الداخلي

  

والختبار درجة فعالية النظام المحاسبي للبلديات في تلبية اإلحتياجات المعلوماتية للمهتمين من وجهة 

الذي تبين من خاللـه أن المتوسـط   ) T-test(تم استخدام اختبار نظر القائمين على تطبيق النظام، 

الحسابي إلجابات أفراد العينة حول كافة متغيرات الدراسة المستقلة التي تؤثر مجتمعة في المتغيـر  

والذي يقابل مستوى الموافقة المتوسطة، هذا باإلضافة ) 3.39(كان " فعالية النظام المحاسبي"التابع 

وهي قيمـة سـالبة   ) 1.267-( T، كما بلغت قيمة )3.5(المتوسط الفرضي البالغ إلى أنه أقل من 

ومنخفضة، أي أن اتجاه آراء أفراد العينة نحو فعالية النظام المحاسبي للبلديات في تلبية احتياجـات  

  :المهتمين المعلوماتية كان سلبياً، وذلك كما يظهر في الجدولين التاليين
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  .للفرضية السادسة One-Sample Statisticsاختبار : 49.4جدول 

 N Mean الفرضية السادسة
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

ال يوجد اختالف في درجة فعالية النظام المحاسبي للبلديات في 

تلبية اإلحتياجات المعلوماتية للمهتمين من وجهة نظر القائمين 

 على تطبيق النظام

75 3.3878 .76692 .08856 

  

  .للفرضية السادسة One-Sample Testاختبار : 50.4جدول 

 الفرضية السادسة

Test Value = 3.5 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ال يوجد اختالف في درجـة فعاليـة النظـام    

المحاسبي للبلديات فـي تلبيـة اإلحتياجـات    

وماتية للمهتمين من وجهة نظر القـائمين  المعل

 على تطبيق النظام

-1.267 74 .209 -.1122 -.2886 .0643 

  

، فقد تم اسـتخدام اختبـار   %)α=5(ولدراسة فيما إذا وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ام الى عدم وجود اختالف في درجة انسجوالذي أشارت نتائجه ) ANOVA(تحليل التباين األحادي 

النظام المحاسبي مع النصوص الدستورية والقانونية من وجهة نظر القائمين على تطبيـق النظـام   

  .بسبب تصنيف البلدية

  

بينما يوجد اختالف في كل من قدرة النظام المحاسبي على االفصاح عـن نتـائج االنشـطة التـي     

باحتياجـات المهتمـين   تمارسها البلديات وكذلك مركزها المالي، مستوى وفاء النظـام المحاسـبي   

المعلوماتية، وفرة الكفاءة في العنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي، ودرجة اسـتخدام  

  .ذلك من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام بسبب تصنيف البلدية  تكنولوجيا المعلومات، و

  

ى وجود اختالف فـي درجـة   وبذلك نرفض الفرضية العدمية لصالح الفرضية البديلة التي تنص عل

فعالية النظام المحاسبي للبلديات في تلبية االحتياجات المعلوماتية للمهتمين من وجهة نظر القـائمين  

  .على تطبيق النظام بسبب تصنيف البلدية
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  .للفرضية السادسة وفقاً لمتغير تصنيف البلدية ANOVAتحليل التباين األحادي : 51.4جدول 

  اينمصدر التب  المجاالت
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى 

  *الداللة

ــع  انســجام النظــام المحاســبي م

 النصوص الدستورية والقانونية

 0.062 2.562 1.91 3 5.73 تبين المجموعا

   0.75 71 52.92 تداخل المجموعا

    74 58.65 المجموع

فصاح قدرة النظام المحاسبي على اإل

عن نتائج األنشطة التـي تمارسـها   

 البلديات وكذلك مركزها المالي

 0.006 4.483 4.81 3 14.43 بين المجموعات

   1.07 71 76.16  داخل المجموعات

    74 90.59 المجموع

مستوى وفـاء النظـام المحاسـبي    

 باحتياجات المهتمين المعلوماتية

 0.004 4.779 3.53 3 10.58 بين المجموعات

   0.74 71 52.40 داخل المجموعات

    74 62.98 المجموع

وفرة الكفاءة في العنصـر البشـري   

 القائم على تطبيق النظام المحاسبي

 0.010 4.051 2.56 3 7.68 بين المجموعات

   0.63 71 44.87 داخل المجموعات

    74 52.55 المجموع

 درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات

 0.001 5.861 6.81 3 20.42 عاتبين المجمو

   1.16 71 82.46 داخل المجموعات

    74 102.88 المجموع

 *α > =0.05  

  

أما فيما يتعلق بمتغير التدقيق الداخلي وأثره على مجاالت الدراسة، فقد كان هناك اختالف في درجة 

لنظام المحاسبي باحتياجـات  فعالية النظام المحاسبي بسبب متغير التدقيق الداخلي في مجالي وفاء ا

  :المهتمين المعلوماتية، ومجال استخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك كما يظهر في الجدول التالي
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  .للفرضية السادسة وفقاً لمتغير التدقيق الداخلي ANOVAتحليل التباين األحادي : 52.4جدول 

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

 المربعات
درجات 

 ةالحري
متوسط 

المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 

  *الداللة

ــع  انســجام النظــام المحاســبي م

  النصوص الدستورية والقانونية

 0.142 2.01 1.55 2 3.09 بين المجموعات

   0.77 72 55.55 داخل المجموعات

    74 58.65 المجموع

قدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح 

ـ   ها عن نتائج األنشطة التـي تمارس

 البلديات وكذلك مركزها المالي

 0.11 2.24 2.65 2 5.31 بين المجموعات

   1.18 72 85.28 داخل المجموعات

    74 90.59 المجموع

مستوى وفـاء النظـام المحاسـبي    

 باحتياجات المهتمين المعلوماتية

 0.04 3.30 2.71 2 5.41 بين المجموعات

   0.82 72 58.97 داخل المجموعات

    74 64.38 جموعالم

وفرة الكفاءة في العنصـر البشـري   

 القائم على تطبيق النظام المحاسبي

 0.677 0.39 0.31 2 0.61 بين المجموعات

   0.78 72 56.39 داخل المجموعات

    74 57.00 المجموع

 درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات

 0.021 4.10 2.69 2 5.38 بين المجموعات

   0.66 72 47.17 وعاتداخل المجم

    74 52.55 المجموع

 *α > =0.05  

  

اعاله الى عدم وجود اختالف في ) 52.4(تشير نتائج تحليل التباين األحادي الواردة في جدول رقم 

كل من درجة انسجام النظام المحاسبي مع النصوص الدستورية والقانونية، قدرة النظام المحاسـبي  

نشطة التي تمارسها البلديات وكذلك مركزها المالي، ووفرة الكفاءة فـي  على اإلفصاح عن نتائج األ

العنصر البشري القائم على تطبيق النظام المحاسبي، وذلك من وجهة نظر القائمين علـى تطبيـق   

  .النظام بسبب عنصر التدقيق الداخلي

  

ن المعلوماتيـة،   بينما يوجد اختالف في كل من مستوى وفاء النظام المحاسبي باحتياجات المهتمـي 

ذلك من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظـام بسـبب     ودرجة استخدام تكنولوجيا المعلومات، و

  .عنصر التدقيق الداخلي
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وبذلك نرفض الفرضية العدمية لصالح الفرضية البديلة التي تنص على وجود اختالف فـي درجـة   

المعلوماتية للمهتمين من وجهة نظر القـائمين   فعالية النظام المحاسبي للبلديات في تلبية االحتياجات

  .على تطبيق النظام بسبب عنصر التدقيق الداخلي
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  الخامسالفصل 

  

  النتائج والتوصيات

  

  مقدمة 1.5

  

أشارت معطيات التحليل اإلحصائي لبيانات هذه الدراسة ونتائج اختبار فرضياتها إلى نتـائج هامـة   

في بلديات الضفة الغربية في تلبية احتياجات المهتمين المعلوماتية من  حول فعالية النظام المحاسبي

  .على تطبيق النظام المحاسبي فيهاوجهة نظر القائمين 

  

  ملخص ألهم النتائج 2.5

  

أشارت النتائج إلى خلص الباحث إلى أن هناك إلتزام من قبل البلديات باألنظمة والقوانين، حيث  .1

ائمين علـى تطبيـق النظـام العديـد مـن الممارسـات       على الرغم من ارتكاب بعض الق هأن

واإلجراءات المخالفة للقوانين واألنظمة المتبعة، إال أن اتجاه المبحوثين نحو انسـجام النظـام   

 .المحاسبي المطبق في البلديات مع النصوص الدستورية والقانونية كان إيجابياً

م عن نتائج األنشـطة التـي تمارسـها    ال تتوفر لدى النظام المحاسبي القدرة على اإلفصاح التا .2

 .البلديات وكذلك مركزها المالي

يوفر النظام المحاسبي التقارير المالية التالية بدرجة عالية من وجهة نظر القائمين على تطبيـق   .3

 :النظام المحاسبي

 تقرير الواردات والمصروفات 

 تقارير يومية باألرصدة النقدية 

 تقرير الحساب الختامي 
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 جعةميزان المرا 

  .وهذه التقارير تنسجم مع األساس المحاسبي المستخدم لدى غالبية البلديات وهو األساس النقدي

 :إن من الصعوبة على النظام المحاسبي القائم توفير التقارير والقوائم المالية التالية .4

 قائمة الدخل 

 قائمة المركز المالي 

 قائمة التدفقات النقدية 

 هالكاتهاقائمة الموجودات الثابتة واست 

 تقارير الذمم المدينة 

 تقارير الذمم الدائنة 

 تقارير اإلنحرافات 

ويعود هذا برأي الباحث إلى أن توفير مثل تلك التقارير والقوائم المالية يتطلب تطبيق أسـاس  

  .محاسبي غير األساس النقدي، كأساس اإلستحقاق المعدل أو أساس اإلستحقاق الكامل

غير قادر على توفير المخرجات المالئمة لتلبية احتياجات المهتمين إن النظام المحاسبي المطبق  .5

 .المعلوماتية من خالل التقارير والقوائم المالية التي ينتجها النظام

محاسبي من وجهـة نظـر   التقارير والقوائم المالية التي ينتجها النظام ال المزايا التي تتمتع بها .6

 :أفراد عينة الدراسة

 .لى الصرف في حدود إعتمادات الموازنة التقديريةتُمكّن من الرقابة ع 

 .تُساعد على سهولة اكتشاف األخطاء ومن ثم المساعدة في تصويبها 

 .تُوفّر البيانات والمعلومات للجهات المستفيدة األخرى 

 .تُعد بطريقة عرض مالئمة التخاذ القرارات قصيرة األجل 

 .لنفقات العامة في تحقيق أهداف الموازنةتُساعد على ترشيد النفقات على نحو يكفل فعالية ا 

تُوفر تغذية عكسية من خالل الرقابة على المدخالت وعمليات التشغيل ومخرجات النظـام   

 .المحاسبي

مساوئ التقارير والقوائم المالية التي ينتجها النظام المحاسبي من وجهـة نظـر أفـراد عينـة      .7

 :الدراسة

 .ات واتخاذ القراراتال تُساعد إدارة البلدية في رسم السياس 

 .ال تُمكّن من متابعة وتنفيذ الموازنة دون تجاوز أو انحراف 

 .ال تُوفر البيانات والمعلومات الالزمة لتحديد المراكز المالية 

 .ال تساعد البلدية في متابعة اإللتزامات المالية وتنفيذها 

 .ال تساعد في الرقابة على أصول وممتلكات البلدية 
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 .عرض مالئمة التخاذ القرارات طويلة األجل ال تُعد بطريقة 

 .ال يفي النظام المحاسبي باحتياجات المهتمين المعلوماتية بالشكل المطلوب .8

يرى أفراد عينة الدراسة أن التقارير والقوائم المالية التي ينتجها النظام المحاسبي للبلديات تتمتع  .9

 :بالصفات النوعية التالية

 .القابلية للفهم 

 .المالءمة 

 .القابلية للمقارنة 

أما الصفات النوعية األخرى، فإنها ال تتوفر في التقارير والقوائم المالية التي ينتجها النظام  .10

المحاسبي بالشكل المطلوب كالمادية، الشفافية، اإلستمرارية، اإلكتمال، التماثل والثبات، الجوهر 

 .على الشكل، واإلستحقاق

 .مي التقارير والقوائم المالية بما ينتجه من مخرجاتيخدم النظام المحاسبي مصالح مستخد .11

لدى النظام المحاسبي القدرة على توفير تقارير تساعد في احتساب التكلفة الجارية لخدمات  .12

 .جمع النفايات وخدمات الطرق

بينما ال يساعد النظام المحاسبي على توفير تقارير تساعد في احتسـاب التكلفـة الجاريـة     .13

كخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وذلك لوجود عناصر كثيـرة  للخدمات األخرى، 

 .ومتشعبة تدخل في احتساب تلك التكاليف

خلص الباحث إلى أن هناك ضعفاً في كفاءة العنصر البشري القائم علـى تطبيـق النظـام     .14

 :المحاسبي، وذلك لألسباب التالية

 .العمل التي تنظمها الجهات المختلفةال يشارك موظفو الدائرة المالية بكافة الندوات وورش  

 .ال يتم اختيار موظفي الدائرة المالية وفقاً للمتطلبات الفنية للوظيفة 

 .ال يوجد وصف وتوصيف وظيفي لموظفي الدائرة المالية 

ال يتم تدريب موظفي الدائرة المالية بشكل مستمر على الطـرق واإلجـراءات المحاسـبية     

 .علمية في مجال تخصصهمالحديثة لمواكبة التطورات ال

 .ال يتم تقييم أداء موظفي الدائرة المالية على أساس علمي وبشكل مستمر 

يمتاز األساس المحاسبي المطبق بسهولة استخدامه من قبل القائمين علـى تطبيـق النظـام     .15

 .المحاسبي، كما ال يواجه موظفو الدوائر المالية صعوبة في تطبيق النظام المحاسبي بشكل عام

خدم العديد من البلديات برامج محاسبية محوسبة في إدارة حساباتها، إال أن تلك البرامج تست .16

ال تعمل بالكفاءة المطلوبة وال تؤدي النتائج المرجوة منها، كما أن استخدام تلك البرامج يقتصر 

 .على بعض مراحل الدورة المحاسبية وال يشملها بمراحلها المختلفة
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اتجاه آراء أفراد العينة نحو فعالية النظام المحاسبي للبلديات فـي  نتائج الدراسة أن  تأظهر .17

 .تلبية احتياجات المهتمين المعلوماتية كان سلبياً

لدى اختبار فرضيات الدراسة تبين وجود تأثير واضح لتصنيف البلدية على فعالية النظـام   .18

ية أعلى كلمـا كـان   المحاسبي المطبق في بلديات الضفة الغربية، حيث كلما كان تصنيف البلد

النظام المحاسبي المطبق في البلدية أكثر فعالية، ويعود ذلك من وجهة نظـر الباحـث لحجـم    

 .اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للبلديات والتي قد تختلف باختالف تصنيف البلدية

لبلـديات،  كما أن هناك تأثير واضح لمتغير التدقيق الداخلي على فعالية النظام المحاسـبي ل  .19

حيث أن وجود قسم أو دائرة مستقلة للتدقيق الداخلي، أو أن يتم التدقيق الـداخلي مـن خـالل    

الدائرة المالية نفسها، يزيد من فعالية النظام المحاسبي المطبق، خاصة في ظل استخدام وسـائل  

 .التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

  

  التوصيات 3.5

  

من الممكن أن  ن اقتراح العديد من التوصيات التيالدراسة، يمك في ضوء النتائج التي توصلت إليها

فـي تلبيـة احتياجـات     تسهم في زيادة فعالية النظام المحاسبي المطبق في بلديات الضفة الغربيـة 

  :المهتمين المعلوماتية

  

  توصيات للمجالس البلدية وللقائمين على تطبيق النظام المحاسبي في البلديات. 1.3.5

  

ير مخرجات النظام المحاسبي وعدم اإلكتفاء بالتقارير والمخرجـات الروتينيـة،   ضرورة تطو .1

 .بحيث تتضمن مجموعة من التقارير والقوائم المالية التي تلبي احتياجات المهتمين المختلفة

العمل على استحداث دائرة للرقابة والتدقيق الداخلي في البلديات، بحيث تمارس أعمالها علـى   .2

 .دية وتحديداً الدائرة المالية، وتستمد صالحياتها وقوتها من المجلس البلديكافة دوائر البل

 :ضرورة إعداد تقارير وقوائم مالية تتمتع بالخصائص النوعية للقوائم المالية، وتساعد على .3

 الرقابة على الموازنة العامة ومتابعتها •

 الرقابة على أصول وممتلكات البلديات •

 إتخاذ القرارات الرشيدة •

 اب التكلفة الجارية لخدمات البلدية المختلفةاحتس •

 تلبية احتياجات المهتمين المعلوماتية •
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ضرورة تطوير دليل إجراءات محاسبية مكتوب، ليكون مرجعاً لكافة القـائمين علـى تطبيـق     .4

 .النظام المحاسبي، ومن أجل توحيد إجراءات العمل بينهم

خالل عمل برامج تدريبية لموظفي الـدوائر   تطوير أداء العاملين في الدوائر المالية، وذلك من .5

 .المالية في البلديات وتدريبهم على الطرق واإلجراءات المحاسبية الحديثة

التقييم المستمر ألداء موظفي البلديات بشكل عام وخصوصاً موظفي الدوائر الماليـة، ال سـيما    .6

 .وأنهم القائمون على تطبيق النظام المحاسبي

ي توظيف العنصر البشري، وخصوصاً كوادر الدوائر المالية، ال سـيما  إتباع األسس العلمية ف .7

 .وأنها العمود الفقري ألي مؤسسة

 .تطوير هيكلية تنظيمية وإدارية واضحة للدوائر المالية في البلديات .8

تطوير وصف وتوصيف وظيفي يتناسب مع الهيكلية التنظيمية واإلدارية لكافة موظفي الـدوائر   .9

ات، وتحديد صالحيات ومسؤوليات وواجبات كـل مـنهم، منعـاً لتضـارب     المالية في البلدي

 .الصالحيات

ا في مجـال  ضرورة إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى البلديات، وخصوص .10

  .تطبيق النظام المحاسبي، مع مراعاة ضرورة توفير وسائل الحماية الممكنة لها

  

  فلسطينيةال توصيات لوزارة الحكم المحلي. 2.3.5

  

ضرورة إعادة النظر في األنظمة والقوانين المطبقة على البلديات، وتحديثها وتطويرهـا بمـا    .1

يواكب تطورات العصر، مع مراعاة أهمية انسجامها مع المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام 

 .ومع المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاماً

علـى   المحتملة حلية، بما ينسجم مع التطورات المستقبليةضرورة تطوير نظام مالي للهيئات الم .2

 .النظام المحاسبي

 .ضرورة تبني سياسات مالية واضحة وتعميمها على البلديات .3

تبني أساساً محاسبياً يسـاعد  إعادة النظر في األساس المحاسبي المطبق في البلديات و ضرورة .4

يات ومركزها المالي، وهذا ما يـوفره  في توفير معلومات أكثر دقة وتفصيالً عن نشاطات البلد

 .أساس اإلستحقاق المعدل أو الكامل

، وذلك لوجـود وحـدات إداريـة    Fund Theoryضرورة تطبيق نظرية األموال المخصصة  .5

 .مستقلة لدى البلديات لكل منها أصولها ومواردها، وعلى كل منها إلتزاماتها

من خالل تقديم اإلستشارات الالزمـة لهـا،   مساعدة البلديات في تطوير النظام المحاسبي لديها  .6

 .وتوجيه الدعم الالزم لعملية التحول نحو التطوير
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تفعيل دور التدقيق الخارجي لحسابات البلديات، وإلزام البلديات برفع تقارير وقوائم مالية مدققة  .7

 .إلى وزارة الحكم المحلي

ر عن تصنيفها، ودراسـة  بغض النظ البلدياتتطبيق نظام محاسبي محوسب وموحد لدى كافة  .8

 .احتياجات البلديات المادية والبشرية لتطبيق مثل هذا النظام

ها، ومسـاعدتها فـي   ديلدوائر المالية لداخل اإلزام البلديات بتطبيق هيكلية واضحة وخصوصا  .9

 .ذلك

عقد ورش عمل لموظفي الدوائر المالية للبلديات لمناقشة إمكانية تطوير النظام المحاسـبي   .10

، ولتبادل الخبرات بين موظفي البلديات، ولتعميم تجـارب البلـديات علـى بعضـها     ربإستمرا

 .البعض

العمل على تأهيل مدربين من موظفي البلديات وموظفي وزارة الحكم المحلـي مـن أجـل     .11

 .على تطبيق النظام المحاسبي القائمين األخرى من تطوير قدرات الكوادر البشرية

متخصصة وعمل برامج تدريبيـة بإسـتمرار، وحـث     العمل على تطوير مراكز تدريبية .12

 .موظفي البلديات على اإللتحاق بها
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  المالحق

  

  .اإلستبانة: 1.3ملحق 

  

 عمادة الدراسات العليا

 

  جامعة القدس

  
  

  عزيزي المستجيب ،،،

  

تسعى اإلستبانة المرفقة إلى تقييم فعالية النظام المحاسبي المطبق في بلديات الضفة الغربية   

في تلبية االحتياجات المعلوماتية للمهتمين من وجهة نظر القائمين على تطبيق النظام، يرجى التكرم 

ماً بأن البيانات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم التعامل معها بسرية بتعبئتها، عل

  .تامة

  ولكم جزيل الشكر والعرفان ،،،
  

  البـاحث

  رفعت محمد تيسير قنيبي
  

  

  :يرجى التكرم بتعبئتها وإعادة تسليمها للباحث بإحدى الطرق التالية: مالحظة

 02- 2217140: عبر فاكس رقم  -  أ

 rifatq@gmail.com: اإللكتروني عبر البريد  - ب

  أو باليد  - ت
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  :بيانات عن المستجيب: القسم األول

  :إلى جانب العبارة المناسبة (X)يرجى التكرم بوضع إشارة 

  :الوظيفة .1

  محاسب      رئيس قسم المحاسبة      مدير مالي

  ............. غير ذلك        مدقق داخلي      كاتب حسابات

  

  :التخصص .2

  مالية        إدارة أعمال        محاسبة

  )يرجى التحديد( ...................................................أخرى         إقتصاد

  

  :المؤهل العلمي .3

  دبلوم عالي          ماجستير        دكتوراة

    توجيهي          دبلوم      بكالوريوس

  ما دون التوجيهي

  

  :رة في الوظيفةسنوات الخب .4

1 – 5        6 – 10          11 – 15  

  سنة فأكثر 16

  

  :معلومات عامة عن البلدية: القسم الثاني
  :إلى جانب العبارة المناسبة (X)يرجى التكرم بوضع إشارة 

  

  :تصنيف البلدية التي تعمل بها .1

  "د"بلدية       "ج"بلدية       "ب"بلدية       "أ"بلدية 

  

  :الداخلي من قبلتُمارس عملية التدقيق  .2

  ال أحد    الدائرة المالية        قسم مستقل أو دائرة مستقلة
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  :قياس فعالية النظام المحاسبي: القسم الثالث
  :في العمود المناسب (X)يرجى التكرم بوضع إشارة 

 :درجة انسجام النظام المحاسبي مع النصوص الدستورية والقانونية:أوالً

  العبارة الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            تعتمد البلدية اعتمادا كليا على النظام المالي للهيئات المحلية  1

            تلتزم البلدية بالتشريعات والقوانين المعمول بها  2

            تلتزم البلدية بتطبيق قواعد وتعليمات وزارة الحكم المحلي  3

            ة لمحاسبة القطاع العام في نظامها المحاسبيتتبنى البلدية المعايير الدولي  4

            تلتزم البلدية بإعداد موازنتها السنوية في موعدها المحدد  5

            تقوم البلدية بإعداد موازنات تقديرية على أساس الدوائر واألقسام  6

            يتم تصنيف وحدات البلدية إلى مراكز تكلفة ومراكز إيراد  7

            ات الموازنة العامة مع متطلبات وزارة الحكم المحليتتطابق تصنيف  8

            تعتمد البلدية على الموازنة كأداة تخطيط ورقابة في النظام المحاسبي  9

            تعتبر موازنة البلدية جزءاً من نظامها المحاسبي  10

            )شجرة حسابات(يتوفر في النظام المحاسبي دليل حسابات واضح   11

            تصنيفات النظام المحاسبي مع تصنيفات الموازنة ارتباطا وثيقا ترتبط  12

            تُعد التقارير والقوائم المالية في ضوء األهداف التي حددها لها القانون  13

14  
ينسجم األساس المحاسبي المطبق في النظام المحاسبي مـع األنظمـة   

  والقوانين المعمول بها

          

15  
  :امها المحاسبي األساس المحاسبي التاليتطبق البلدية في نظ

  أساس اإلستحقاق -أ           

          

            األساس النقدي -ب             

            أساس اإلستحقاق المعدل -ج             

  ) حدد(غير ذلك  -د             
               .........................................................................  

          

            يتميز األساس المحاسبي المطبق بالمرونة عند اإلستخدام والمعالجة  16

17  
يوفّر النظام المحاسبي تقارير وقوائم مالية تفـي بمتطلبـات الجهـات    

  المستفيدة من خالل استخدام األساس المحاسبي المطبق فيه

          

18  
يـق الحقـوق واإللتزامـات    يساعد األساس المحاسبي المطبق على توث

  ومتابعتها

          

19  
تحتفظ البلدية بسجالت كافية لتوضيح نوع وطبيعـة وقيمـة االصـول    

  الثابتة

          

            يتوفر لدى البلدية دليل سياسات وإجراءات مالية ومحاسبية مكتوب  20

21  
يتم تطبيق ما ورد في دليل السياسات واإلجراءات المالية والمحاسـبية  

  الدائرة المالية في البلديةمن قبل 
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22  
يتم الحصول على األدلـة الموضـوعية المؤيـدة لألحـداث الماليـة      

  قبل اعتمادها) المستندات(

          

23  
يقوم المدقق الداخلي بتدقيق ومراجعة كافة الحركات المحاسبية، ورفـع  

  تقارير باألخطاء والمخالفات

          

24  
لمحاسبي بطريقة توضح مدى تحقيـق  يتم تنظيم الحسابات في النظام ا

  األهداف التي من أجلها أنفقت األموال

          

25  
تُنظم الحسابات بطريقة تبين الموارد المحصلة من المصادر المختلفـة  

  ومدى مطابقتها للتقدير

          

  :ها الماليقدرة النظام المحاسبي على اإلفصاح عن نتائج األنشطة التي تمارسها البلدية وكذلك مركز:ثانياً

  العبارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            ُيقدم النظام المحاسبي قياساً دقيقاً لنتائج أنشطة البلدية  1

            يصور النظام المحاسبي الوضع المالي للبلدية في أي لحظة  2

            لبها ودون تأخيريوفر النظام المحاسبي التقارير والقوائم المالية حين ط  3

4  
تستخدم التقارير والقوائم المالية كمؤشر علمي في إعـداد الموازنـات   

  التقديرية للسنوات المالية الالحقة

          

            يتم إكتشاف اإلنحراف بين الفعلي والمقدر لحظة وقوع اإلنحراف  5

6  
ات يتم تدقيق القوائم المالية للبلدية واعتمادها من قبـل مـدقق حسـاب   

  خارجي

          

            يتم تسجيل البيانات في النظام المحاسبي أوالً بأول  7

8  
  :يوفر النظام المحاسبي للبلدية التقارير والقوائم المالية التالية

  تقرير الواردات والمصروفات -أ           

          

            قطع الحساب الختامي -ب             

            ميزان المراجعة -ج             

            قائمة الدخل -د             

            قائمة المركز المالي -هـ             

            قائمة التدفقات النقدية -و             

            تقرير االنحرافات -ز             

            قائمة الموجودات الثابتة واستهالكاتها -ح             

              النقديةتقارير يومية باألرصدة  -ط             

            تقرير الذمم المدينة -ي             

            تقرير الذمم الدائنة -ك             
أعاله، برأيك ما هي أهم التقارير والقـوائم  )  8( باإلشارة إلى بند رقم   9

  :المالية التي ال غنى للمهتمين عنها

رقيمها الرجاء ترتيبها حسب أهميتها من وجهة نظرك من خالل ت     

  ...فصاعداً  1تبعا ألهميتها من 

  تقرير الواردات والمصروفات  

  قطع الحساب الختامي  

  ميزان المراجعة  

  قائمة الدخل  



 128

  

  قائمة المركز المالي  

  قائمة التدفقات النقدية  

  تقرير االنحرافات  

  قائمة الموجودات الثابتة واستهالكاتها  

  تقارير يومية باألرصدة النقدية  

  تقرير الذمم المدينة  

  تقرير الذمم الدائنة  

  :مدى خدمة النظام المحاسبي مصالح مستخدمي القوائم والتقارير المالية ومدى تلبيته احتياجاتهم الفعلية من المعلومات: ثالثاً

  العبارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

1  
الية على تحقيق الموارد المقـدرة ومتابعـة   تساعد التقارير والقوائم الم

  تحصيلها

          

2  
تُمكّن التقارير المالية الدورية من الرقابة المالية على الصرف في حدود 

  إعتمادات وأغراض الموازنة

          

3  
تُساعد التقارير والقوائم المالية على ترشيد النفقات علـى نحـو يكفـل    

  اف الموازنةفعالية النفقات العامة في تحقيق أهد

          

4  
تُساعد القوائم المالية في الرقابـة علـى أصـول وممتلكـات البلديـة      

  بعناصرها الثابتة والمنقولة

          

            تُساعد القوائم المالية في متابعة اإللتزامات المالية وتنفيذها  5

6  
تُمكّن التقارير والقوائم المالية من متابعة تنفيذ الموازنة دون تجـاوز أو  

  نحرافا

          

7  
تُوفّر التقارير والقوائم المالية البيانات والمعلومـات الالزمـة لتحديـد    

  المراكز المالية

          

8  
تُساعد التقارير والقوائم المالية إدارة البلدية في رسم السياسات وإتخـاذ  

  القرارات

          

            خرىتُوفّر التقارير المالية البيانات والمعلومات للجهات المستفيدة األ  9

10  

توضح التقارير والقوائم المالية التكلفة الجارية لخدمات البلدية الرئيسية 

  :التالية

  خدمات الكهرباء -أ           

          

            خدمات المياه -ب             

            خدمات جمع النفايات -ج             

            خدمات الصرف الصحي -د             

            خدمات الطرق -ـه             

11  
تُعد التقارير والقوائم المالية بطريقة عرض مالئمة التخـاذ القـرارات   

  طويلة األجل

          

          تُعد التقارير والقوائم المالية بطريقة عرض مالئمة التخـاذ القـرارات     12



 129

  قصيرة األجل

13  
ومن ثـم  تُساعد التقارير والقوائم المالية على سهولة إكتشاف األخطاء 

  المساعدة في تصويبها

          

14  
توفر التقارير المالية الدورية تغذية عكسية من خـالل الرقابـة علـى    

  المدخالت وعمليات التشغيل ومخرجات النظام المحاسبي

          

  :مدى تمتع القوائم والتقارير المالية بالصفات النوعية للقوائم والتقارير المالية: رابعاً

  العبارة  الرقم
وافق م

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

1  

تتمتع التقارير والقوائم المالية التي ينتجها النظام المحاسبي بالصـفات  

وهي تمثل المميزات النوعيـة للتقـارير والقـوائم    (والمميزات التالية 

  ):المالية

  القابلية للفهم           

          

            المالءمة             2

            )األهمية النسبية(المادية              3

            )أن تشكل التقارير المالية الحد األدنى من الشفافية(الشفافية              4

5  
تطبيق سياسات محاسبية متماثلة بين فتـرة  (التماثل والثبات            

  )مالية وأخرى

          

            الجوهر على الشكل             6

            )مبدأ استقاللية الدورات المالية(االستحقاق              7

            االستمرارية             8

            )أن تكون المعلومات كاملة(االكتمال              9

            )تتيح للمهتمين القدرة على المقارنة(القابلية للمقارنة              10

  :ائم على تطبيق النظام المحاسبيمدى توفر الكفاءة في العنصر البشري الق:خامساً

  العبارة الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            يتم اختيار موظفي الدائرة المالية وفقاً للمتطلبات الفنية للوظيفة المطلوبة  1

2  
يتم تدريب موظفي الـدائرة الماليـة بشـكل مسـتمر علـى الطـرق       

  يثة لمواكبة التطورات العلميةواإلجراءات المحاسبية الحد

          

3  
يشارك موظفو الدائرة المالية بالندوات وورش العمـل التـي تنظمهـا    

  الجهات المختلفة

          

            يتم تقييم أداء موظفي الدائرة المالية على أساس علمي وبشكل مستمر  4

5  
يوجد وصف وتوصيف وظيفي لكل موظف من موظفي الدائرة الماليـة  

  ف كل منهم صالحياته ومسؤولياته وواجباتهبحيث يعر

          

6  
يواجه موظفو الدائرة المالية صعوبة في التعامل مع األساس المحاسبي 

  المستخدم
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7  
يواجه موظفو الدائرة المالية صعوبة في التعامل مع النظام المحاسـبي  

  المطبق بشكل عام

          

  :ديثة والمتطورة في تطبيق النظام المحاسبي في البلديةدرجة استخدام وسائل التكنولوجيا الح: سادساً

  العبارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            تستخدم البلدية البرامج المحاسبية والمالية المحوسبة في إدارة حساباتها  1

            تتم إدارة النظام المحاسبي من خالل أجهزة الحاسوب المتطورة  2

3  
تتم كافة مراحل الدورة المستندية من مرحلة اإلعـداد حتـى مرحلـة    

  اإلعتماد النهائي من خالل الحاسوب

          

4  
تتصل أجهزة الحاسوب التي يعمل عليها النظـام المحاسـبي ببعضـها    

  البعض من خالل شبكة اتصاالت داخلية

          

5  
ألجهـزة  يوجد في البلدية دائرة أو قسم حاسوب يعمل علـى متابعـة ا  

  والبرمجيات والشبكات

          

6  
يتم تخزين كافة العمليات التي تحدث على أجهزة الحاسوب على جهاز 

  حاسوب مركزي أوالً بأول

          

7  
يتم عمل نسخ احتياطية من البيانات تالفيا لحدوث مشاكل فـي أجهـزة   

  العمل

          

            بها يتم عمل صيانة دورية ألجهزة الحاسوب تالفياً لحدوث مشاكل  8

9  
تساعد البرامج المحاسبية المستخدمة على استخراج التقارير والقـوائم  

  المالية المطلوبة بشكل سهل وبسيط

          

10  
يتم استخراج التقارير والقوائم المالية من خـالل النظـام المحاسـبي    

  المحوسب لحظة طلبها ودون تأخير
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  :أسماء محكمي اإلستبانة: 2.3ملحق 

  
 الجامعة أو المؤسسة الموقع الوظيفي االسم مالرق

 إبراهيم عتيق. د 1
  أستاذ في معهد اإلدارة واالقتصاد

 مشرف الرسالة
 فلسطين -جامعة القدس 

 محمد أحمد حجازي. د 2
  مدير مديرية الشؤون المالية

 محاضر غير متفرغ

  مجلس الوزراء األردني

 الجامعة األردنية

 جامعة العلوم التطبيقة األردنية قسم المحاسبةأستاذ في  يوسف سعادة. د 3

 أكرم حماد. د 4
  مدير عام الشؤون المالية

 محاضر غير متفرغ

  وزارة التربية والتعليم العالي

 غزة -الجامعة اإلسالمية 

 حسين األعرج. د 5
  محافظ الخليل

 الفلسطينية وزارة الحكم المحلي

  محافظة الخليل

 قاًوكيل وزارة الحكم المحلي ساب

 توفيق عبد الجليل. د 6
  أستاذ محاسبة

 محاضر غير متفرغ

  األردنية جامعة العلوم التطبيقية

 الجامعة األردنية
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