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المصطمحات
 اإلدارة المالية :ىي تمؾ اإلدارة التي تقكـ بنشاطات مالية متنكعة مف خالؿ تنفيذىا لكظائؼ فنية
متخصصة كالتحميؿ المالي ،تقييـ المشركعات ،إعداد كتفسير التقارير المالية ،المكازنات التقديرية،
االندماج ،إعادة التنظيـ المالي كغيرىا ،كمف خالؿ تنفيذىا لكظائؼ إدارية كالتخطيط ،التنظيـ،
التكجيو ،الرقابة كلكف بصيغة مالية ،كبانجاز الكظائؼ بكفاءة تستطيع تحقيؽ األىداؼ المحددة ليا،
كبالتالي المساىمة في تحقيؽ أىداؼ المنشأة ( .المغربي)1995،
 الييكؿ التنظيمي :يمثؿ الييكؿ التنظيمي صكرة لييكؿ المؤسسة أك شكؿ يكضح بالرسـ كافة
الكظائؼ الرئيسية كالكحدات اإلدارية كالعالقات التي تربط بيف تمؾ الكحدات ببعضيا البعض كخطكط
السمطة كالمسؤكلية التي تربط بيف أجزاء المؤسسة كاألبعاد األفقية لنطاؽ اإلشراؼ(.عدناف)2012،
 المنظمػات الدكليػػة  :كالتػي قامػت بتمكيػؿ بػرامج التنميػة الػسياسية لممؤسػسات األىميػة كالتػي سػتمثؿ
مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة كىػ ػػي الػ ػػصندكؽ الػ ػػكطني لمديمقراطيػ ػػة ( )، NEDجمعيػ ػػة المػ ػػساعدات الػ ػػشعبية
النركيجية( )، NPAالككالة األمريكية لمتنمية الدكلية()USAID
 المؤسػسات األىميػة  :فػي ظػؿ التنػكع الػذم يميػز عمػؿ المؤسػسات األىميػة الفمػسطينية كالمتمثػؿ فػي
العديػد مػف القطاعػات مثػؿ (الػصحة ،الز ارعػة ،التعمػيـ ،المجتمػع المػدني كالديمقراطيػة ،بنػاء قػدرات
الػشباب ،حقػكؽ اإلنػساف ،المػرأة ،األبحػاث كغيرىػا) ،فقػد تػـ اختيػار المؤسػسات األىميػة الػشريكة كالتػي
قامت بتنفيذ برامج متعمقة بالتنمية السياسية لمفئة المستيدفة السيما الشباب كالمرأة
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 التدقيؽ الخارجي :حص لمقكائـ المالية ،كىي قائمة المركز المالي كقائمة الدخؿ كقائمة التدفؽ
النقدم ،كعمؿ انتقادات لمدفاتر كالسجالت كأنظمة الرقابة الداخمية ،كالتحقؽ مف صحة أرصدة
عناصر المركز المالي كقائمة الدخؿ ،كالحصكؿ عمى أدلة اإلثبات الكافية كالمالئمة ،إلبداء الرأم
الفني المحايد عف صدؽ تعبير تمؾ القكائـ لممركز المالي كنتائج األعماؿ في نياية الفترة المالية.
(جربكع)2007 ،
 التدقيؽ الداخمي :مجمكعة مف األنظمػة أك أكجػو نشػاط مسػتقؿ داخػؿ المنشأة ،تنشئو اإلدارة بشكؿ
مستمر لضػماف دقػة البيانػات المحاسػبية كاإلحصػائية ،كالتأكػد مػف كفايػة االحتياطيات المستخدمة
لحماية أصكؿ كممتمكات المنشػأة ،كالتحقػؽ مػف إتبػاع المػكظفيف لمسياسػات كالخطط كاإلجراءات
اإلدارية المرسكمة ليـ ،كقياس صالحية تمؾ الخطط كالسياسات كجميع كسػائؿ الرقابة األخرل في
أداء مياميا ،كاقتػراح التحسػينات الػالزـ إدخاليػا عمييػا كذلػؾ حتػى تصػؿ المنشػأة إلى درجة الكفاءة
اإلنتاجية القصكل في ضكء القدرات الحالية( .الخطيب)2010،
 الرقابة الداخمية :النظاـ الكمي لمرقابة المالية أك غيرىا مف أنكاع الرقابة بما تشممو ىيكؿ تنظيمي
كأساليب كاجراءات مالية داخمية  ( .المغربي)1995،
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ممخص الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف كاقع ممارسة كاستخداـ المفاىيـ العممية لإلدارة المالية في المنظمات غير الربحية
في فمسطيف ك كذلؾ إلى تكضيح أىمية ككاقع ىذه اإلدارة كأىمية الدكر التنمكم في فمسطيف.
كما حاكلت الدراسة البحث في فرضية أساسية أال كىي أف اإلدارة المالية تعاني مف بعض عكامؿ الضعؼ
التي تحد مف تأثيرىا عمى المؤسسات األىمية أكال كعمى عممية التنمية كاالستدامة ثانيا  .كليذا الغرض فقد
استخدـ الدارس في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي .كقد تـ الرجكع لألدب السابؽ حكؿ المكضكع
لتكضيح الخمفية النظرية لمدراسة.
يتككف مجتمع الدراسة مف (  )1800مف المحاسبيف كالمدراء المالييف (يتكزعكف عمى  900منظمة أىمية) ،
حيث تـ اختيار ( )316منيـ كعينة لمدراسة .
أظيرت نتائج الدراسة تكافر ىيكؿ تنظيمي بدرجة عالية لدل المؤسسات األىمية العاممة في فمسطيف ،كما
أظيرت أنو يتكافر نظاـ محاسبي كأنظمة ضبط داخمية بدرجة عالية ،في حيف أظيرت أف تكافر معايير
الرقابة كأدكاتيا في المؤسسات األىمية كاف بدرجة متكسطة.
ك لذلؾ يكصي الباحث بما يمي:
 ينبغي عمػى مؤسػسات المجتمػع المدني أال تكتفي بكضع القكانيف كاألنظمة كاليياكؿ بؿ أف تعمؿ
عمى االلتزاـ بتطبيؽ تمؾ األنظمة كالقكانيف أثناء العمؿ.
 إف العمؿ في مجاؿ المؤسسات األىمية يتطمب تكافر ىياكؿ تنظيمية أكثر تألؤما مع حاجات
المجتمع المحمي كمتطمباتو ،حيث أف دكر الييكؿ التنظيمي مف تكصيؼ ككصؼ كظيفي يمعب دك ار
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ىاما كفعاال في زيادة كفاءة اإلدارة المالية في المؤسسات األىمية ،لذلؾ البد مف زيادة الفعالية في
تقسيـ الييكؿ التنظيمي في المؤسسة.
 مف الضركرم تعزيز أنظمة الرقابة كالتفتيش عمى اإلدارات كاألقساـ المختمفة في المؤسسات األىمية
بما يعزز كفاءة كفعالية كشفافية اإلدارة المالية.
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The Status of Financial Administration in Palestinian Non-Government
Organizations and its Relation to Development
Prepared by: Faisal Nasri Onar
Supervised by: Dr.Sadi AL-kronz
Abstract
This study aims at investigating and identifying the reality of applying financial
administration in non-profit organizations in Palestine and employing the scientific
concepts in these organizations. It also aims at highlighting the significance of
financial administration as well as the importance of the developmental role in
Palestine.
This study also attempts to examine the main hypothesis which states that the
financial administration in Palestine suffers some weaknesses which debilitate its
efficiency to affect the non-government organizations (NGOs) and the process of
development and sustainability as well. For this purpose, the analytical descriptive
approach was employed.
The researcher made use of the previous literature, relevant to this topic, in
order to pinpoint the theoretical background of this research.
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The study population consists of 1800 accountants and financial managers
(distributed in 900 NGOs) from which 316 were chosen as the study sample.
The study indicates the existence of an organizational structure, a system of
accountability as well as internal discipline regulations in working NGOs in
Palestine to a great extent. However, it indicates that the extent to which
monitoring standards and their tools are available is medium.
As a result, the study has come up with the following recommendations:
The Palestinian NGOs should not only set rules, regulations and - 1
organizational structures, but they should also put them into effect.
Working in the field of NGOs requires the availability of organizational - 2
structures which are more appropriate to the needs of the local community,
particularly because this structure, with its underlying job descriptions, plays a
significant role in enhancing the efficiency of financial administration in these
NGOs.
It is essential to reinforce the monitoring and inspecting regulations in the - 3
various NGOs directorates and sections in order to enhance the efficiency,
effectiveness and transparency of the financial administration.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة

 1.1مقدمة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد الكفاءة كالفاعمية كتقييـ أداء االدارة المالية في المؤسسات األىمية غير اليادفة

إلى الربح لضماف نجاح تمؾ المؤسسات ،كما ىدفت إلى تحديد كفاءة المدير المالي في تمؾ المؤسسات،

حيث أف جميع الق اررات اإلدارية في تمؾ المؤسسات ليا انعكاسات كأثار مالية بصكرة مباشرة أك غير مباشرة،
كبالتالي اكتسبت المالية أىمية كبرل كاحتمت مكانا بار از في أعمى المستكيات كفي الييكؿ التنظيمي كيعتبر

المدير المالي في قمة اليرـ التنظيمي في العديد مف المنظمات كالمؤسسات الكبرل.

لقد ظيرت المؤسسات األىمية غير الربحية في فمسطيف منذ عيد كسيطرة العثمانييف عمييا ،حيث سف قانكف

سمي بالقانكف العثماني ينظـ أعماليا كبقي سارم المفعكؿ إلى قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية حيث تـ إلغاؤه

بسف قانكف رقـ (  )1لعاـ ( )2000كالذم ينظـ أعماليا إلى تاريخو .كحسب ىذا القانكف تـ تعريؼ المؤسػسة

األىميػة أك الجمعيػة بأنيػا " شخصية معنكية مستقمة تنشأ بمكجب اتفاؽ بيف عدد ال يقؿ عف سبعة أشخاص

لتحقؽ أىػداؼ مشركعة تيـ الصالح العاـ دكف استيداؼ جني الربح المالي بيدؼ اقتسامو بيف األعػضاء أك
لتحقيؽ منفعة شخصية " (الكقائع الفمسطينية .)٢٠٠٠ ،كقد تركز نشاط ىذه المؤسسات عمى العمؿ الخيرم
كالتطكعي سكاء في مجاؿ الصحة ،التعميـ ،رعاية الفقراء كمساعدة المزارعيف  ....الخ ،كلقد لعبت تمؾ

المؤسسات خالؿ العقديف الماضييف دك ار ميما في تكفير خدمات كاسعة في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي شممت
مجاالت الحياة الميدانية كتقديـ الخدمات التطكعية الجماىيرية .كبعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية أدل
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الكاقع إلى خمؽ كاقع سياسي كاجتماعي كاقتصادم جديد كىك ما ساىـ في بركز مجاالت عمؿ جديدة
كانحسار مجاالت أخرل أصبح بعضيا مف مياـ السمطة الكطنية الفمسطينية.

ال أىمية لمربح في عمؿ المؤسسات األىمية ألنو ليس مف ىدؼ تمؾ المؤسسات،

بؿ تيدؼ إلى تقديـ

الخدمات لشرائح اجتماعية معينة كذلؾ مساىمة منيا في العممية التنمكية كاالقتصادية كاالجتماعية  ،كىنا
ظيرت أىمية االدارة المالية كالتي تتطمب اىتماما متمي از كخصكصيا في تمؾ المنظمات إذا ما أخذنا

باالعتبار الظركؼ البيئية كالسياسية كاالقتصادية التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني التي قامت تمؾ المؤسسات

مف أجؿ خدمتو كالتخفيؼ عميو كبالتالي فاف كؿ تمؾ الظركؼ تجعؿ ميمة اتخاذ الق اررات المالية صعبة

كمعقدة كتحتاج إلى إدارة كمدير ناجح كقدير .

كمع كؿ ىذه األىمية لعمؿ المؤسسات األىمية غير الربحية ،إال أنيا لـ تمقى اىتماـ كبي ار مف جانب المالية،

كما أف عدـ سعي المؤسسات األىمية إلى تحقيؽ األرباح ال يقمؿ مف أىمية كضع أسس كقكاعد كاجراءات
كأىمية لإلدارة المالية المطمكبة إلدارة كرقابة نشاطات تمؾ المؤسسات  ،أف أم قرار ناجح كسميـ يمكف أف

تتخذه في المنظمات األىمية يعتمد في الدرجة األكلى عمى المكقؼ المالي في تمؾ المنظمات  ،كمف ىنا

تظير أىمية كضركرة معرفة المالية كأىمية دكر المدير المالي في المنظمات األىمية ،

فمنيجية التسجيؿ

كعممية االحتساب كعرض النتائج عمى شكؿ التقارير الماليػة كمػف ثػـ تفسير ىذه النتائج كتقديميا إلى

المستكيات اإلدارية المختمفة لالستفادة منيا في عمميػة اتخػاذ الق اررات االقتصادية كاإلدارية ،تشكؿ بمجمكعيا
أىـ أدكار المالية بالمؤسسات غير الربحية .فالمدير المالي في تمؾ المنظمات يستطيع أف يساىـ في تقديـ
الخدمات المجتمعية إلى عدد أكبر مف المستفيديف مف ىذه الخدمات ،عف طريؽ إتباع نماذج كأساليب تؤدم

إلى تخفيض التكاليؼ ،ترشيد اإلنفاؽ كاالستثمار ،كحسف استغالؿ كادارة األصكؿ المختمفة لممنظمة ،كمف
خالؿ ىذه الدراسة سكؼ نركز عمى كاقع المالية في المنظمات األىمية غير الربحية كأىميتيا .حيث أننا

سكؼ نعالج مكضكع المالية مف ثالث زاكيا مختمفة:

الزاوية األولى تعالج المالية ككظيفة مف كظائؼ المشركع الرئيسة مثؿ التسكيؽ ككظيفة اإلنتاج حيث يعيد
إلى ىذه بمسؤكلية القياـ بعدد مف الكظائؼ كاإلعماؿ طبقا لكصؼ كظيفي محدد  .فينا تقكـ المالية بتنفيذ

األنشطة كاألعماؿ المتعمقة بالحصكؿ عمى األمكاؿ كاستخداـ ىذه األمكاؿ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

الزاوية الثانية يمكف النظر مف خالليا إلى المالية ككحدة إدارية تندرج في الييكؿ التنظيمي لممؤسسة،
بحيث تستمد أىميتيا مف المستكل اإلدارم الذم تنتمي إليو .كتنقسـ إلى عدة أقساـ داخمية طبقا لعدد مف

العكامؿ ،أىميا حجـ المؤسسة .كنظ انر ألف جميع الق اررات اإلدارية في المنظمة ليا انعكاسات كأثار مالية
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بصكرة مباشػرة أك غيػر مباشرة ،فقد اكتسبت المالية أىمية كبيرة كاحتمت مكانان بار انز فػي أعمػى مػستكيات

الييكػؿ التنظيمي .كما تربع المدير عمى قمة اليرـ التنظيمي في العديد مف المنظمات الكبرل.

والزاوية الثالثة كاألخيرة يمكف منيا تناكؿ مكضكع المالية مف خالؿ كصؼ اإلفراد القائميف عمييا ،كتحديد
الشركط الكاجب تكافرىا فييـ مف حيث :المؤىؿ ،الخبرة ،السف ....الخ.

فتككف أىـ كظائؼ المالية

التخطيط المالي كالرقابة المالية كالحصكؿ عمى األمكاؿ كاستثمار األمكاؿ.
كبالتالي فإف ىذه الدراسة تتناكؿ في األساس كاقع المالية في المنظمات األىمية غير الربحية مف الزكايا
الثالث المذككرة مع التركيز عمى الجانب الكظيفي ،كىي بالتالي تمقي الضكء بشكؿ أساسي عمى كظائؼ
المدير المالي ،كتبرز أىمية المالية ،كتبيف مكقعيا في الييكؿ التنظيمي لممؤسسة ،كتبيف خصائص كصفات
المدير المالي في المؤسسات األىمية غير الربحية.
 2.1مشكمة الدراسة:
يعاني عدد كبير مف المؤسسات األىمية غير الربحية الفمسطينية مف ضعؼ في قدرتيا المالية كضعؼ في
االستخداـ األمثؿ لمصادرىا المالية ،األمر الذم ينعكس سمبا عمى أدائيا العاـ كقدراتيا لتنفيذ أنشطتيا

المختمفة لخدمة الفئات االجتماعية المستيدفة.

ىذا كتقدـ ىذه الدراسة اإلطار النظرم كالتطبيقي لممساعدة عمى تحديد مدل كفاءة المالية في تمؾ المؤسسات

كتأثيرىا عمى عممية التنمية.
االسئمة البحثية:

السؤال الرئيسي االول  :ما ىك كاقع ممارسة كاستخداـ المفاىيـ العممية لإلدارة المالية في المنظمات غير
الربحية في فمسطيف؟
ويمكن اإلجابة أيضا عمى األسئمة الفرعية التالية؟
- 1ما مدل تكافر مقكمات نظاـ اإلدارة المالية في المؤسسات غير الربحية؟
- 2ما مدل مالئمة الييكؿ التنظيمي في المؤسسات غير الربحية لتطبيؽ نظاـ اإلدارة المالية؟
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- 3ما مدل مالئمة النظاـ المحاسبي في المؤسسات غير الربحية لتطبيؽ نظاـ اإلدارة المالية؟
- 4ما مدل مالئمة انظمة الضبط في المؤسسات غير الربحية لتطبيؽ نظاـ اإلدارة المالية؟
- 5ما مدل مالئمة االساليب الرقابية في المؤسسات غير الربحية لتطبيؽ نظاـ اإلدارة المالية؟

 3.1أىمية الدراسة:
أىمية قطاع المنظمات غير الربحية في فمسطيف ،حيث تكمف أىمية كجكد المالية كالق اررات الصحيحة كالتي
تكفر مبالغ طائمة عمى المجتمع ،كيترتب عمى القرار المالي المتخذ العديد مف اإلجراءات كالتكمفة المادية

الباىظة ،حيث أف الكثير مف الق اررات اإلدارية الخاطئة قد اتخذت دكف الرجكع إلى الق اررات اإلدارية كالمالية

كىذا يسبب فشال لممنظمة.

تقدـ المؤسسات األىمية غير الربحية في فمسطيف خدماتيا بشكؿ كاسع لممجتمع الفمسطيني بقصد تمبية
احتياجاتو الضركرية ،ليذا يحتاج األمر إلى دراسة أىمية ككفاءة المالية في تمؾ المؤسسات.
كتستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية المالية كأىمية عمؿ المنظمات األىمية في فمسطيف ،حيث أف القرار
المالي المتخذ يؤثر بشكؿ مباشر عمى النتائج كالتكمفة المالية الباىظة ،كلذلؾ يحتاج القرار المالي إلى مدير
مالي كفؤ كالى بيانات مالية متكفرة في الكقت المناسب ،كمف التجربة فاف الكثير مف الق اررات اإلدارية كالتي

ال تعي اىتماما فاعال لمبيانات المالية يككف مصيرىا الفشؿ لممنظمة لذؿ فاف ىذه الدراسة تستمد أىميتيا مف:
 .1تركز عمى قطاع ىاـ كىك جزء مف مؤسسات المجتمع المدني كىي تقدـ خدمات جميمة كذات بعد
اجتماعي كاقتصادم.
 .2تركز عمى مستكل ميـ كدكر أىـ كىك المالية في المؤسسات األىمية.
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 .3الدراسة تفيد عدة مستكيات مثؿ العامميف في المؤسسات األىمية سكاء العميا ،المكظفيف العادييف

كالمديريف التنفيذييف كالمسؤكليف المالييف ،الممكليف الخارجيف كالمحمييف ،المستفيديف مف خدمات تمؾ

المؤسسات كالك ازرات كالمؤسسات ذات العالقة ،طمبة العمـ كالباحثيف.
 .4تعمؿ الدراسة عمى تطكير عمؿ المؤسسات االىمية بشكؿ عاـ.

 4.1أىداف الدراسة:
ىذا البحث ييدؼ بشكؿ رئيسي إلى دراسة كاقع اإلدارة المالية في المنظمات غير الربحية في فمسطيف كمف

خالؿ تحديد كتحميؿ العكامؿ كالمتغيرات الخاصة بالكظيفة المالية في المنظمات غير الربحية .كذلؾ مف
خالؿ تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية:


التعرؼ عمى مدل تكفر مقكمات الييكؿ التنظيمي في المؤسسات األىمية

 التعرؼ عمى مدل درجة تكافر النظاـ المحاسبي في المؤسسات األىمية
 التعرؼ عمى درجة تكافر معايير كانظمة الرقابة الفعالة في المؤسسات األىمية
 التعرؼ عمى درجة تكافر انظمة الضبط الداخمي في المؤسسات األىمية
 التعرؼ عمى درجة استخداـ اساليب الرقابة في المؤسسات األىمية

 5.1ىيكمية الدراسة:
تشتمؿ الدراسة عمى ستة فصكؿ عمى النحك اآلتي:
الفصؿ األكؿ  :مقدمة ،مبررات ،أىمية الدراسة ،مشكمة الدراسة ،أىداؼ الدراسة ،أسئمة الدراسة.
الفصؿ الثاني :اإلطار النظرم كالدراسات السابقة.
الفصؿ الثالث :الطريقة كاالجراءات.
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الفصؿ الرابع :نتائج الدراسة كمناقشتيا.
الفصؿ الخامس :النتائج كالتكصيات.
الفصؿ السادس :المراجع كالمالحؽ.

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2مقدمة:
مرت المجتمعات في الكثير مف الدكؿ بتجارب متنكعة مف أجؿ تحقيؽ التنمية كالتقدـ في شتى المجاالت،
فكاف مف األىمية ضركرة مشاركة المكاطنيف في عممية التنمية عمى أساس تكسيع قاعدة المشاركة الشعبية
المجتمعية ،مف ىنا برزت أىمية مساىمة المنظمات األىمية في االرتقاء بمجتمعاتيا ،حيث ال يمكف
لمؤسسات الدكلة ميما كانت إمكانياتيا كطاقاتيا أف تنيض بأعباء كمسؤكليات التنمية لكحدىا ،مما دفع إلى
ضركرة االستعانة بقطاع العمؿ األىمي بما يممكو مف إمكانيات كطاقات عمى اإلبداع فضال عف أنو األقدر
عمى تحديد االحتياجات المجتمعية المحمية التي يعيش فييا كىك األقدر أيضا عمى كضع الحمكؿ المناسبة ليا
لممساىمة بشكؿ عممي كفعاؿ في تمبية كتحقيؽ ىذه االحتياجات.
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 2.1.2المؤسسات األىمية في فمسطين (:)1967-1948
حممت المؤسسات األىمية عمى كاىميا قسطان كبي انر مف النتائج اإلنسانية المأساكية التي خمفتيا النكبة
الميجريف مف مدنيـ كقراىـ بالقكة العسكرية إلى
الفمسطينية األكلى عاـ ( ،)1948حيث بمغ عدد الالجئيف
ّ
( )160 000نسمة ،كذلؾ بيف عامي

الضفة الغربية ( )250 000نسمة كالى قطاع غزة

(– 1948

( .)1949ميركف بنفيستي)
إف تدفؽ ىذه األعداد اليائمة مف الالجئيف إلى مدف كقرل الضفة الغربية كغزة قد أضاؼ أعباء كمياـ
جسيمة عمى المنظمات األىمية الفمسطينية التي كانت تسمي نفسيا الجمعيات الخيرية ،كال زالت عشرات منيا
تحمؿ ذات االسـ كالصفة حتى اآلف( .الباز)1997 ،
مشكىي الحرب كدكر األيتاـ كتأىيؿ
فقد أصبحت الجمعيات تعنى أيضان بالتدخؿ االسعافي االكلي لخدمة ّ
الفتيات المشردات كتقديـ المعكنات الغذائية العاجمة لالجئيف الفمسطينييف .إضافة إلى المياـ التقميدية
كالمتصمة بنفس الظركؼ التي عاشيا الشعب الفمسطيني منيا :محك األمية كرفع المستكل الصحي كالتدريب
الميني كاألمكمة كالطفكلة  ...الخ( .شعت)2010 ،
 2.2.2المنظمات األىمية (:)1993-1967
شيدت األكضاع االجتماعية تطك انر مأساكيا جديدان في الضفة الغربية كقطاع غزة نتيجة سيطرة قكات االحتالؿ
عمى الثركات الطبيعية كالحاؽ االقتصاد الفمسطيني – اليش أصالن – باالقتصاد اإلسرائيمي كفرض األحكاـ
العسكرية كتجزئة المناطؽ الفمسطينية .لقد أنتجت ىذه السياسة آالفان مف العائالت الم ّشردة أك المنقسمة
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كأعدادان كبيرة مف األيتاـ كذكم المعتقميف كآالؼ العاطميف عف العمؿ ،اضافة الى فراغان كطنيان كسياسيان نتيجة
عدـ كجكد سمطة كطنية رسمية.
كاف مف الطبيعي أف يرد المجتمع الفمسطيني عمى آلة الدمار العسكرية كعمى قكانيف االحتالؿ بتشكيؿ
عشرات الجمعيات كالمؤسسات األىميػػة الجدي ػػدة المتخصصة لمقياـ بالمياـ االجتماعية كاإلنسانية الناشئة.
حيث كاف ذلؾ ردان دفاعيان سمميان في مكاجية السياسات العنصرية التي استيدفت مصادرة األرض كتفريغيا
مف السكاف األصمييف إذ نشأت المؤسسات التعميمية لمعناية بمحك

األمية ،كالمؤسسات األىمية الصحية.

كأنشئت كرش العمؿ الصغيرة في محاكلة لمجابية البطالة كارتفاع تكاليؼ المعيشة ،كما ظيرت حديثان
مؤسسات لمعناية بالتراث الكطني كالثقافي .ىذا إضافة إلى المؤسسات التي كجيت اىتماميا كال زالت لمعناية
بأكضاع المعتقميف في سجكف االحتالؿ كعائالت الشيداء( .لدادكه)2001 ،
 2.2.3المنظمات األىمية في ظل وجود السمطة الوطنية الفمسطينية (:)2015-1993
بغض النظر عف تأييد أك معارضة

اتفاؽ أكسمك بمضامينو كنتائجو السياسية عمى المستكل الكطني

الفمسطيني ،إال أف انفراجا قد كقع عمى أكضاع المنظمات األىمية التي عانت طكيالن مف قكانيف االحتالؿ،
كما أف أعدادان كبيرة مف المنظمات األىمية المتخصصة قد أنشئت بعد عاـ

( .)1993لعؿ النشاط اليائؿ

الذم تمتعت بو المنظمات األىمية دليؿ عمى ىذا الشكؽ غير المحدكد لدل فئات المجتمع الفمسطيني
كاالستعداد لممشاركة في عممية البناء في ظؿ كجكد سمطة فمسطينية ألكؿ مرة في التاريخ النضالي الكطني
الفمسطيني( .شعت)2010 ،
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ىذا إضافة إلى تأثر المجتمع الفمسطيني كنخبو عمى كجو الخصكص بالثقافة العالمية الجديدة كاالتجاىات
الحديثة في عمؿ منظمات المجتمع المدني العالمية كمحاكلة محاكاتيا كالتكاصؿ معيا .كما تطكر

االىتماـ

بأنكاع مف التخصصات المدنية كالقانكنية دكف أف تمغى المنظمات األىمية كالجمعيات التاريخية فقد كصؿ
عدد المنظمات األىمية في كؿ مف:
 الضفة الغربية ( )480منظمة أىمية حتى أكائؿ عاـ (.)1999 قطاع غزة ( )227منظمة أىمية حتى أكائؿ عاـ (.)2001تعمؿ ىذه المنظمات في قطاعات التنمية الزراعية كالبيئة ،الثقافة كالرياضة ،الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف،
التنمية االقتصادية ،التعميـ كالتدريب ،الصحة كاعادة التأىيؿ ،الخدمات االجتماعية ،المرأة كالطفؿ ،رعاية
المعتقميف كأسر الشيداء ،كمراكز دراسات  ....الخ  .كحسب الرصد الذم قاـ بو مكتب المنسؽ العاـ لألمـ
المتحدة ،فإف عدد المنظمات األىمية في غزة التي تشكمت بيف أعكاـ ( ،)2001– 1993أم بعد قياـ السمطة
الكطنية الفمسطينية ،قك ( )125مف أصؿ ( .)227أما في الضفة الغربية ،فعدد المنظمات األىمية التي
تشكمت بيف أعكاـ ( )1999 – 1993ىك ( )129مف أصؿ ( ( .)480دليل المنظمات غير الحكومية في
قطاع غزة)2000 ،
 2.2.4الميام التي قامت بيا المنظمات األىمية لمفترة ما بين أعوام (:)2000-1993
تصاعدت كتنكعت الخدمات التي قدمتيا المنظمات األىمية عمى المستكييف العامكدم كاألفقي .فقد شممت
قطاعات اجتماعية أكسع نتيجة حرية حركتيا كاندفاعيا لممساىمة في عممية البناء ،كما انفتحت أيضان عمى
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مياـ جديدة كتطكر اىتماماتيا بيا مثؿ الدفاع عف حقكؽ اإلنساف كالدفاع عف حقكؽ المكاطف كاجراء األبحاث
كالدراسات النظرية كالميدانية  ...الخ( .دليل المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية)1999 ،
 2.2.5أبرز مجاالت نشاطات المنظمات االىمية:
المحافظة عمى البيئة :قامت المنظمات األىمية في المحافظة عمى البيئة بنشاطات كاسعة كال سيما في
الحد مف التمكث ،تأتي تحت عنكاف التنمية االقتصادية  ،كحمالت تشجير
مجاالت عدة منيا التثقيؼ البيئي ك ّ
في غزة كالضفة الغربية.
الثقافة الوطنية والتراثية :شكمت المنظمات األىمية فرؽ مكسيقية كغنائية كمسرحية عديدة كنظمت عشرات
الدكرات لمفف التشكيمي كالرسـ .كذلؾ تـ تنظيـ معارض كاعادة صناعة األزياء ،باإلضافة لتطكير تصاميـ
الطكابع الفمسطينية كالعمالت بما يتناسب كتاريخ فمسطيف قديمان كحديثان ،كانشاء مكتبات حديثة كعقد مؤتمرات
عممية كاقامة ميرجانات تراثية كتنظيـ برامج اتصاؿ مع أطفاؿ العالـ العربي كالعالـ إجماالن( .عزت)2004 ،
عمى صعيد حقوق اإلنسان :شاركت المنظمات األىمية في الحمالت الدكلية ضد انتياكات حقكؽ اإلنساف
كمتابعة قضايا المعتقميف في سجكف االحتالؿ كالسمطة كالدفاع عف حقكؽ العماؿ .كذلؾ إصدار نشرات
منتظمة حكؿ االنتياكات بالمغتيف العربية كاإلنجميزية كنشر الكعي بحقكؽ اإلنساف عمى نطاؽ شعبي كاسع
متخصصة كتنظيـ كرش عمؿ قانكنية.
كتنظيـ زيارات أىالي المعتقميف كانشاء مكتبات قانكنية
ّ
في التنمية االقتصادية :أنشئت مراكز لتطكير المشاريع الصغيرة كلتنظيـ عممية اإلرشاد الزراعي كمنح
لصحة الحيكانات كالحفاظ عمى الثركة الحيكانية،
القركض الزراعية (أريحا كغزة) .كذلؾ تـ إنشاء مراكز
ّ
كمشاريع إقراض لمنساء ،كاقراض إسكاني لترميـ المنازؿ كتجديدىا ،كانشاء مراكز تعميـ الكمبيكتر ،كتبادؿ
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الكفكد الشبابية ،كالمشاركة في المعارض التجارية العربية كالعالمية ،كاقامة دكرات تدريب لمصياديف (قطاع
غزة).
في مجال التعميم والتأىيل والتدريب :ترميـ مباني صحية كشبابية كعقد دكرات التأىيؿ الميني ،إنشاء رياض
أطفاؿ مكزعة عمى أنحاء الضفة الغربية كغزة ،تنظيـ برامج تعميـ لغات أجنبية ،العناية بالمعكقيف كتأىيميـ،
األمية ،تعزيز القدرات المؤسسية تحت عنكاف الثقافة
تدريب متطكعيف لمحك ّ

كالتراث (تنظيـ رحالت لمدف

كقرل الكطف) ،إنشاء مكتبات ،تنظيـ دكرات تقنية ،تنظيـ برامج لتعميـ األميات كتدريبيف عمى كيفية التعامؿ
مع أبنائيف ،تنفيذ برامج البناء المؤسسي كتنظيـ األسرة ،إنشاء مدارس لتدريب الفنكف لألطفاؿ في غزة
كالضفة.
الصحي :تقديـ خدمات صحية عالجية ككقائية في الضفة كغزة ،تنفيذ برامج تأىيؿ المعاقيف
في المجال
ّ
الصحة النفسية لألطفاؿ كالنساء ،برامج التكعية بمخاطر المخدرات ،إنشاء مراكز لمعالج
جسديا ،برامج
ّ
صحية كاسعة كعديدة.
الطبيعي كرعاية األـ الحامؿ ،إقامة كرش كندكات ّ
المرأة والطفل :إضافة الستفادة قطاعي النساء كاألطفاؿ مف البرامج المقدمة في المجاالت المذككرة

سابقا،

الخاصة بالنساء كاألطفاؿ كثي انر مف برامجيا المتعمقة بحقكؽ المرأة كالطفؿ كامتدت
طكرت المنظمات األىمية
ّ
كلعؿ برامج القركض النسائية كالمشاريع الصغيرة قد
لتشمؿ النساء في المخيمات كالقرل كاألحياء الفقيرةّ .
حظيت باىتماـ كاسع نتيجة المسؤكليات الكبيرة كاالستثنائية التي تتحمميا النساء الفمسطينيات في إعالة
األسر.
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لقد نظمت عشرات كرش العمؿ الخاصة بأكضاع النساء الفمسطينيات كشاركت المؤسسات النسكية في إنشاء
كتكجو اىتماـ النخب النسكية نحك التكعية
شبكات نسائية عربية كفي عضكية مؤسسات نسكية عالميةّ .
بالحقكؽ كضركرة تطكير مشاريع قكانيف لألحكاؿ الشخصية( .عبد اليادم)1989 ،
 2.2.6مفيوم التمويل في المنظمات االىمية:
يقصد بتمكيؿ المنظمات األىمية ىك " إمدادىا باألمكاؿ الالزمة لتحقيؽ أىدافيا التي قامت مف أجميا أك ما
تحصؿ عميو مف ماؿ خاص لتحقيؽ أىدافيا في مجاالت الرعاية كالتنمية االجتماعية "(.بدكم)1991 ،
كحيث أف القطاع األىمي ال يمارس أنشطة استثمارية ربحية كما انو ال يممؾ كسائؿ سيادية تمكنو مف
تحصيؿ اإليرادات الالزمة لتنفيذ البرامج كالمشاريع فاف ميمة التمكيؿ في المنظمات األىمية قد تبدك أكثر
تعقيدا كأكثر صعكبة  ،حيث إف الجزء األكبر مف مصادر تمكيؿ المنظمات األىمية يتمثؿ في التبرعات
كاليبات التي تحصؿ عمييا مف المؤسسات المانحة كالمتبرعيف اآلخريف  ،كىذا بدكره يؤثر عمى عمؿ كأداء
تمؾ المنظمات كيؤدم إلى عدـ االستقرار في مستكل نشاطاتيا نظ ار ألف مستكل النشاط مرتبط بمستكل
التمكيؿ الذم بدكرة يختمؼ باختالؼ الظركؼ كالمتغيرات الداخمية كالخارجية كيخضع العتبارات كثيرة أىميا
ما يمي :
 .1حجـ المكازنات المرصكدة مف قبؿ المؤسسات المانحة لممنظمات األىمية.
 .2مستكل الثقة كالمصداقية التي تتمتع بيا المنظمات األىمية المحمية لدل المانحيف.
 .3تكافؽ برامج كمشاريع المنظمات المحمية مع أىداؼ كفمسفات كأجندة المؤسسات المانحة.
 2.2.7مصادر ووسائل تمويل المنظمات األىمية.
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يتميز قطاع المنظمات األىمية بخصائص كمميزات تختمؼ عف خصائص

كمكاصفات القطاعيف الخاص

كالعاـ ،كاختالؼ الخصائص يؤدم إلى اختالؼ مصادر تمكيؿ القطاع األىمي عف القطاعيف

اآلخريف.

كيمكف حصر مصادر تمكيؿ المنظمات األىمية في االتي:
تعتبر المنح كالتبرعات مف أىـ مصادر تمكيؿ المنظمات األىمية ،نظ ار لكبر حجـ نفقات المنظمات األىمية
عمى خدماتيا كبرامجيا ،بصكرة تفكؽ إمكانية تغطية تمؾ
خاصة كاف الظركؼ الصعبة التي يمر بيا

النفقات مف مصادر التمكيؿ الذاتي

كاألخرل،

المجتمع الفمسطيني تقمؿ بدرجة كبيرة مف إمكانية اعتماد

المنظمات األىمية عمى مساىمة المستفيديف مف خدماتيا اك مف أعضائيا (تمكيؿ ذاتي) ،كما أف سكء الكضع
المالي لمسمطة الكطنية الفمسطينية أدل إلى تقميص دعميا كمساعدتيا لممنظمات األىمية( .المجمع العربي
لممحاسبيف القانكنييف)1992 ،
كتعتبر المنح كالتبرعات مف أىـ كأكبر مصادر التبرعات لممنظمات األىمية في العالـ ،كليذا أصبحت عممية
جمع التبرعات تأخذ أشكاال متعددة كأصبح ليا فنكف كأصكؿ كقكاعد كنظريات متعددة.
كال تقتصر عممية جمع التبرعات كأىـ مصدر مف مصادر تمكيؿ المنظمات األىمية

عمى األراضي

الفمسطينية ،حيث أف التبرعات تشكؿ مصد ار تمكيميا لممنظمات األىمية في شتى أنحاء العالـ " كتدؿ
اإلحصائيات إلى أف مجمكع تبرعات العمؿ

الخيرم لعاـ ( )1994ـ في الكاليات المتحدة األمريكية بمغ

( )130مميار دكالر ،كيبمغ دخؿ منظمة الصميب األحمر سنكيا مميار ك
)1996
 2.2.7.1وتنقسم المنح (التبرعات) إلى:
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( )455مميكف دكال ر( .العمي،

أ-تبرعات محمية :كىي التي يتـ الحصكؿ عمييا مف المانحيف كالمتبرعيف داخؿ األراضي الفمسطينية ،سكاء
كانكا أشخاصا أك مؤسسات.
كتتأثر المنح كالتبرعات المحمية باالعتبارات التالية:
 األكضاع االقتصادية العامة في محافظات الكطف ،حيث أف تحسف األكضاع االقتصادية ينعكس
إيجابا عمى قدرة المتبرعيف عمى زيادة تبرعاتيـ لممنظمات األىمية.
 ثقة المانحيف بالمنظمات األىمية كالقائميف عمييا ،كبالتالي فاف المنظمات التي تحظل بثقة المجتمع
تككف أكبر كأكفر حظا مف غيرىا في جمع التبرعات المحمية مف المتبرعيف.
 النشاط الذم تعمؿ فيو المنظمات األىمية ،فبعض األنشطة كالبرامج تمقى تعاطفا

كتأييدا مف قبؿ

المتبرعيف بصكرة أكبر مف األنشطة األخرل ،فالمجاالت اإلنسانية ككفالة األيتاـ كاغاثة المنككبيف
أكثر قبكال كتعاطفا مف قبؿ المتبرعيف المحمييف مف األنشطة األخرل.
 األزمات كالظركؼ الصعبة فعندما يحدث اجتياح أك تدمير لمنطقة أك ككارث طبيعية يزداد التعاطؼ
الشعبي كينعكس ذلؾ عمى زيادة التبرعات المحمية

لصالح المنظمات األىمية التي تتكلى جمع

المساعدات العاجمة لمساعدة تمؾ المنطقة المنككبة ،كذلؾ نابع مف مدل التعاطؼ كالترابط بيف شرائح
المجتمع الفمسطيني( .لدادكه كاخريف)2001 ،
ب-منح وتبرعات خارجية
كىي المنح كالتبرعات التي تحصؿ عمييا المنظمات األىمية مف مصادر متنكعة خارج نطاؽ األراضي
الفمسطينية أك مف مؤسسات أجنبية ليا فركع داخؿ األراضي الفمسطينية.
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كقد أظيرت الدراسة التي أجراىا معيد السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس( لممنظمات غير الحككمية في
فمسطيف عاـ) ) 2000ـ" أف التمكيؿ الخارجي ىك المصدر األكؿ مف بيف مصادر التمكيؿ ،كبمغت نسبتو
حكالي ( (47 %مف إجمالي إيرادات ىذه المنظمات ،يميو التمكيؿ الذاتي المتمثؿ في اشتراكات األعضاء
كإيرادات كمشاريع كاستعادة تكمفة الخدمة كالتي بمغت نحك ( ،)29 %ثـ التبرعات مف أفراد كمؤسسات داخؿ
الضفة الغربية كقطاع غزه.

ويمكن تقسيم التبرعات الخارجية كما يمي:
- 1تبرعات عربية كاسالمية :كىذه التبرعات تنقسـ بدكرىا إلي:
أ) منح كتبرعات مؤسسات رسمية كالتي مف أىميا منحة الصناديؽ العربية كالتي تدار مف قبؿ البنؾ
االسالمي لمتنمية كالتي خصصت لدعـ كمساعدة الشعب الفمسطيني

أثر اندالع إحداث انتفاضة

األقصى عاـ ( )2000ـ ،كىذه المنح تمت كفؽ آليات محددة أقرىا البنؾ اإلسالمي بالتشاكر مع
الدكؿ األعضاء في البنؾ  ،كمف ضمف

المجاالت التي مكلت مف ىذه المنحة مشاريع كبرامج

بعماؿ خيرية في المجاالت األكثر تضر ار مف العدكاف اإلسرائيمي المتكاصؿ ،
لمنظمات أىمية تقكـ أ
كقد اعتمدت مشاريع مقدمة مف المنظمات األىمية بعد األخذ بعيف

االعتبار مدل الشفافية

كالمصداقية التي تتمتع بيا المنظمة األىمية إضافة إلى مد ل تكافؽ المشاريع المقدمة مف المنظمات
األىمية مع األكلكيات الممحة لممجتمع الفمسطيني.
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ب) منح كتبرعات مانحيف كمؤسسات إسالمية كعربية :كىي التبرعات التي جمعت مباشرة مف فاعمي
خير أك عبر مؤسسات أىمية عربية كاسالمية لصالح المنظمات األىمية الفمسطينية لتستخدـ في
المشاريع الخيرية ،كىذه التبرعات تتراكح بيف مد كجزر حسب األحداث كالظركؼ السائدة داخؿ
األراضي الفمسطينية ،فتنشط كتزداد في األزمات كالظركؼ العصيبة كيقؿ نشاطيا في حاالت اليدكء
النسبي كاالستقرار ،كذلؾ مف منطمؽ التعاطؼ كالتضامف مع الشعب

الفمسطيني .كىذه التبرعات

يغمب عمييا الطابع اإلغاثي كقمما نجد منيا ما ىك مكجو لمجانب التنمكم.
- 2تبرعات كمنح أجنبية :كتمثؿ المنح كالتبرعات مف الدكؿ كالمؤسسات غير العربية ،كخاصة مف دكؿ
أكركبا كأمريكا كجنكب شرؽ أسيا ،كىذه التبرعات تختمؼ عف النكع السابؽ في أنيا تركز عمى
البرامج كالمشاريع ذات الطابع اإلنمائي ،كلذلؾ فإنيا تزداد في حاالت اليدكء كاالستقرار أكثر منيا
في حاالت التكتر ،كالبعض منيا يستخدـ ألغراض خيرية إنسانية ذات أبعاد سياسية كفكرية تتالءـ
مع أيدلكجية كفمسفة المؤسسات المانحة( .لدادكه)2001 ،
أساليب جمع التبرعات  :سبؽ الحديث عف أىمية التبرعات في تمكيؿ المنظمات األىمية ،حيث تشكؿ
التبرعات النسبة العظمى مف مصادر تمكيؿ تمؾ

المنظمات ،كلمحصكؿ عمى التبرعات ال بد مف إتباع

األساليب كالكسائؿ المناسبة التي تقنع كترغب المانحيف في تقديـ التبرعات المطمكبة ،كمف أىـ تمؾ الكسائؿ:
أ-إعداد المشاريع كالبرامج بشكؿ عممي كسميـ كبما يتناسب مع أىداؼ المنظمة كرسالتيا.
ب-االتصاؿ بالمؤسسات المانحة العاممة ضمف مجاؿ مشاريع كبرامج المؤسسة .كارفاؽ منشكرات كتقارير
عف المنظمة كمجاؿ عمميا كأىدافيا كالمشاريع التي نفذتيا ،كعدد الفئات المستفيدة مف خدماتيا ،كذلؾ إلقناع
المؤسسات المانحة بجديتيا ككفاءتيا كمصداقيتيا.
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ج-إقامة مكاقع خاصة بالمنظمات األىمية عمى شبكة اإلنترنت تكضح أىداؼ كنشاطات المؤسسة األىمية.
ككذلؾ استغالؿ كسائؿ اإلعالـ األخرل لنشر أىدافيا كمشاريعيا.
د-استغالؿ المناسبات الكطنية كالدينية إلبراز أنشطة كفعاليات المنظمة بشكؿ يظير دكرىا اإليجابي في
خدمة المجتمع ،كبالتالي استغالؿ ذلؾ في حمالت جمع التبرعات.
التبرعات ،كفي

ق-إشراؾ الشخصيات الكطنية كاإلسالمية ذات السمعة كالمصداقية في حمالت جمع
االتصاؿ بالمؤسسات المانحة ،ككف تمؾ الشخصيات تزيد مف ثقة الممكليف بالمنظمة األىمية.

ك-استخداـ المنظمة كسائؿ تكثيؽ ألنشطتيا كبرامجيا المنفذة لتدعيـ ثقة الممكليف بمصداقيتيا ،كلكسب ثقة
ممكليف آخريف تسعي المؤسسة لبناء عالقات معيـ لدعـ برامج أخرل.
م-استغالؿ المكاسـ كالظركؼ التي تزيد فييا تبرعات المانحيف ،كنياية العاـ أك خالؿ شير رمضاف حيث
يتـ إخراج الصدقات كالزكاة ،أك لدل حدكث أحداث تزيد مف التعاطؼ الشعبي مع المجتمع الفمسطيني.
 2.3.1التمويل الذاتي:
إيرادات األنشطة كالخدمات التي تقدميا المنظمات األىمية كفيو تعتمد المنظمة عمى جيكدىا الذاتية لتكفير
التمكيؿ كتنبع أىمية التمكيؿ الذاتي لممؤسسات األىمية ككنو يعتبر المصدر الثاني مف مصادر تمكيؿ
المنظمات األىمية في فمسطيف بعد التمكيؿ الخارجي حيث تبمغ نسبتو حكالي ( ) % 29مف إجمالي إيرادات
المنظمات األىمية( .سكستكف)2000 ،
بأنو عممية تككيف المخصصات النقدية المتاحة كتكزيعيا
ُي َّ
عرؼ التمكيؿ بصكرة عامةّ ،

كاستخداميا لضماف

استمرار عممية إعادة اإلنتاج عمى مستكل االقتصاد الكطني كمستكل المنشأة اإلنتاجية أك الخدمية .أك بكممة
أخرل ،يفترض األخذ بمفيكـ كاحد لمصطمح «التمكيؿ» في لغة االقتصاد ،بكصفو تأميف التمكيؿ الالزـ مف
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مصادر متنكعة في صكرة قيـ نقدية أك عينية ذات قيمة نقدية ،كاستخداميا في تككيف القيـ المادية كالحفاظ
عمى استم ارريتيا .كيندرج في تعريؼ التمكيؿ بمفيكمو الكاسع جميع المعامالت كالصفقات المالية التي يؤدم
استخداميا إلى تغييرات في تركيب القيـ المادية كعالقات الممكية .كتظير عادة في إطار معيف «الميزانية»،
مصادر رأس الماؿ كمككناتو كالحقكؽ كااللتزامات المالية األخرل.
كالميمة األساسية لمتمكيؿ بكجو عاـ ىي تكييؼ الكسائؿ النقدية المتاحة مع العمميات المادية بأنكاعيا
المختمفة الضركرية اجتماعيان ،لتحقيؽ أعمى عائد ممكف مف خالؿ الدكرة السريعة لممخصصات المالية في
عممية تجديد اإلنتاج االجتماعي ،كتحقيؽ مبدأ العقالنية كالتكفير عند إنفاؽ ىذه المخصصات في العمميات
المادية التي يتـ إنجازىا عمى المستكل االجتماعي كعمى مستكل المؤسسات.
تُ ِّ
حدد السياسة المالية أساليب التمكيؿ ،كىي تتطمب لتحقيؽ أىدافيا ال الخبرة في ىذا المجاؿ فقط ،بؿ القدرة
عمى اتخاذ الق اررات المناسبة لتحقيؽ ربطيا مع سياسة األنشطة االقتصادية المختمفة كأسمكب دقيؽ كىادؼ
لالستخداـ األمثؿ لإلمكانيات التمكيمية المتاحة في المؤسسات اإلنتاجية كالخدمية .بغية تنفيذ أىدافيا المحددة
عبر تحقيؽ المكالفة (  )Combinationالمثمى ،لضماف استم اررية المؤسسات كقدرتيا عمى الكفاء بالتزاماتيا
كتحقيؽ أفضؿ ربحية اقتصادية كاجتماعية ممكنة .كيمكف تمييز أسمكبيف في التمكيؿ عمى مستكل المنشأة:
آ ػ التمكيؿ الخاص كالذاتي :كيشمؿ األكؿ مساىمة صاحب أك أصحاب المنشأة في التمكيؿ ،في حيف
ُيفيـ مف التمكيؿ الذاتي استخداـ جزء مف إيرادات المنشأة في عممية التمكيؿ كفؽ ق اررات إدارة المنشأة.
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ب ػ التمكيؿ الخارجي :مثؿ االقتراض كفؽ القكانيف السائدة مع التزاـ التسديد تجاه الغير ،كما يترتب
عمى القركض مف الفكائد المتعارؼ عمييا في المصارؼ كاألسكاؽ المالية أك المتفؽ عمييا بيف األطراؼ في
عقد اإلقراض.
كتُظير ميزانية مصادر التمكيؿ في جانب المطاليب التي تشمؿ عادة رأس الماؿ الخاص كااللتزامات المالية
المترتبة عمى تجاه الغير .في حيف تظير مكجكدات أك ممتمكات المنشأة في جانب المكجكدات مف ميزانية
أف الميزانية تتسـ
المنظمة .كمع أف ميزانية المنظمة عمؿ رقمي في يكـ معيف ،يبدك في صكرة ساكنة ،إال ّ
بالتتابع كاالستمرار فيما لك تمت المقارنة بيف عدد مف الميزانيات لعدد مف السنكات .كتعني المقارنة عادة
تحميؿ المركز المالي لممنظمة في خالؿ سمسمة زمنية معينة ،كالذم يعكس نشاط كنتائج أعماؿ المنظمة ،أك
بكممة أخرل فإف ميزانية المنظمة ذات طبيعة ديناميكية ،تظير حركة المدخالت كالمخرجات النقدية كفؽ
القكاعد المحددة في خطة تمكيؿ المنظمة.
كبغية تكضيح مفيكـ التمكيؿ الذاتي ،ال بد مف المقارنة بيف ىذا المفيكـ كمفيكـ رأس الماؿ الخاص .فمف
بأنو أحد مصادر التمكيؿ الذم يحدد التزامات صاحب أك
يعرؼ رأس الماؿ الخاص ّ
كجية النظر القانكنية ّ
أصحاب المنشأة ،أك بمعنى آخر اإلمكانيات المالية التي يتكجب عمى أصحاب المنشأة تكفيرىا لممارسة
نشاطيا االقتصادم .كفي بعض الحاالت قد ينسب إلى رأس الماؿ الخاص الممتمكات الشخصية لصاحب
المنشأة الفردية أك ألصحاب شركات األشخاص (الشركات التضامنية عمى سبيؿ المثاؿ) .كىذا النكع مف
الممكية ال يظير عادة في ميزانيات المنشأة ،سكاء كانت منشأة فردية أك شركة أشخاص ،كمف البدييي أف
يؤخذ بالحسباف في تحديد الممكية الفردية التزامات الفرد تجاه الغير .كميما تنكعت التفسيرات فمف المتعارؼ
عميو أف رأس الماؿ الخاص ،كأحد مصادر التمكيؿ ىك رأس الماؿ الخاص المرتبط فقط بالنشاط االقتصادم
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لممنشأة ،ميما اختمؼ شكميا القانكني ،أك ىك المخصصات المالية التي تكضع تحت تصرؼ المنشأة لمدة
طكيمة مف الزمف ،ىذه تمثؿ حقكؽ الممكية كربما تككف

أكثر أك أقؿ مف ر أس الماؿ الخاص.

حيث

االحتياطات ،الخسائر ،األرباح .إلخ  .كعمى ىذا األساس فإف التمكيؿ الخاص ىك رأس الماؿ الخاص أك
مساىمة أصحاب المنشأة في التمكيؿ بقيـ نقدية أك عينية مف خارج المنشأة ،بحيث يحؽ ليـ المشاركة في
الربح كالخسارة( .لدادكه)2001 ،
كيختمؼ مفيكـ التمكيؿ الخاص عف مفيكـ التمكيؿ الذاتي الذم يأتي مف داخؿ المنشأة باقتطاع نسبة معينة
مف اإليرادات التي تحققيا المنشأة كتحتفظ بيا مصد انر مف مصادر التمكيؿ ،يكضع تحت تصرؼ المنشأة لمدة
غير محدكدة أك يستخدـ كميان أك جزئيان بعد مدة ما ،لتسديد التزامات مالية معينة .فإذا ظيرت مصادر التمكيؿ
الذاتي في ميزانية المنشأة (عمى سبيؿ المثاؿ

االحتياطيات ،أك تعديؿ قيـ ممتمكات المنشأة) يطمؽ عمييا

التمكيؿ الذاتي الحر ،كاذا لـ تمحظ في الميزانية ،فيطمؽ عمييا التمكيؿ الذاتي الخفي (عمى سبيؿ المثاؿ
االحتياطيات المفيدة) كقد تككف خاضعة لمضريبة أك معفاة منيا.
 2.3.2أىمية التمويل الذاتي:
إف التبرعات عمى الرغـ مف أىميتيا كضركرتيا لدعـ أنشطة كبرامج المنظمات األىمية ،إال أنو ال ينبغي عمى
المنظمات األىمية االعتماد عمييا كمصدر كحيد لتمكيؿ أنشطتيا

كبرامجيا ،بؿ ينبغي أف تعمؿ تمؾ

المنظمات عمى زيادة مكاردىا المالية الذاتية ،كذلؾ لسببيف:
أ – عدـ ثبات كاستقرار التبرعات كخاصة الخارجية كخضكعيا

لالعتبارات السابؽ ذكرىا كالتي ال يمكف

التحكـ في العديد منيا لككنيا تخضع لظركؼ خارجو عف نطاؽ سيطرة المنظمات األىمية

الفمسطينية ،كفي

ىذا الشأف أكد السيد سكستكف (  )sextoonمندكب البنؾ الدكلي في فمسطيف أف المنح الخارجية ستتكقؼ إف
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عاجال أك أجال ،كمف ثـ فاف عمى المنظمات األىمية العمؿ في االستثمارات كتكليد الدخكؿ مف

أجؿ

المستقبؿ( .سكستكف)2000 ،
كقد أشارت دراسة قاـ بيا معيد أبحاث السياسات الفمسطينية (ماس) إلى أىمية استغالؿ التمكيؿ الخارجي
لممنظمات األىمية لدعـ مشاريع خالقة كمدرة لمدخؿ إلحالؿ التمكيؿ الذاتي محؿ التمكيؿ الخارجي كذلؾ
لتعزيز استم اررية المنظمات األىمية كتعزيز استقالليتيا في رسـ األكلكيات الخاصة بيا بما يتالءـ مع
احتياجات المجتمع المدني ،كلمحيمكلة دكف تدخؿ الجيات الممكلة الخارجية في رسـ الخطط كالبرامج ليذه
المنظمات( .شمبي كاخركف)2001 ،
ب-يكفر التمكيؿ الذاتي جزءا مف اإليرادات يمكف المنظمات األىمية مف تغطية نفقاتيا اإلدارية كبعض
المصاريؼ الجارية التي ترفض المؤسسات المانحة إدراجيا ضمف البرامج كالمشاريع التي تدعميا.
يساعد التمكيؿ الذاتي المنظمات األىمية مف رفض التمكيؿ المشركط بشركط تتنافي مع أىداؼ كفمسفة العمؿ
األىمي الفمسطيني ،إذ أف االعتماد الكامؿ عمى التبرعات يجبر إلى حد كبير المنظمات األىمية تحت ضغط
الحاجة إلى التنازؿ عف بعض الثكابت كالقبكؿ

باشتراطات الممكليف التي قد ال تتناسب كمصمحة المجتمع

المدني الفمسطيني.
د-يمكف التمكيؿ الذاتي المنظمات األىمية مف اإل

لياـ بنسب معينة في تنفيذ البرامج كالمشاريع حسب

اشتراطات المؤسسات المانحة التي تتعامؿ بيذا النظاـ كتكمف أىـ كسائؿ التمكيؿ الذاتي في االتي:
أ – إيرادات مف مرافؽ مقرات المنظمة األىمية يجب التركيز عمى تكفير مرافؽ كمقرات عامة مممككة
لممنظمات األىمية ،حيث أف ذلؾ يفيد في أمريف:
- 1تكفر نفقات اإليجارات التي تشكؿ جزءا ال يستياف بو مف نفقات المنظمات األىمية.
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- 2يمكف تأجير جزء مف تمؾ الممتمكات

كاستخداـ عكائد التأجير في تمكيؿ النفقات اإلدارية كبعض

نفقات األنشطة.
ب -إيرادات مف إقامة المشاريع المدرة لمدخؿ التي تحقؽ أىداؼ الجمعية  ،إضافة لككنيا تحقؽ عكائد تزيد
مف المكارد المالية لممنظمة األىمية  ،كىذه المشاريع ميمة كحيكية جدا لممنظمات األىمية كلممجتمع الفمسطيني
باإلضافة إلى أىميتيا لمسمطة الفمسطينية  ،كمف أمثمة ذلؾ  :المشاريع الصحية  ،كمشاريع رعاية التأىيؿ
المجتمعي  ،كمشاريع إقراض المشاريع الصغيرة  ،حيث أف مثؿ ىذه المشاريع يحجـ عنيا القطاع الخاص
نظ ار لعدـ جدكاىا االقتصادية بالنسبة لممؤسسات الربحية كألنيا تحتاج إلى راس ماؿ مرتفع  ،إضافة إلى
إحجاـ القطاع الحككمي الفمسطيني عف العمؿ عمييا ألنيا تزيد مف أعباءه كمسؤكلياتو بصكرة تفكؽ إمكانياتو.
إال أف القطاع األىمي الفمسطيني يستطيع العمؿ بصكرة جيدة في ىذا المجاؿ كبصكرة تحقؽ أىدافو كتحقؽ
عكائد عالية إضافة إلى تحقيؽ أىداؼ كطنية

أخرل ،كذلؾ لالعتبارات التالية :القطاع األىمي ال يتحمؿ

تكاليؼ رأسمالية لألجيزة كالمعدات كالتجييزات الالزمة لتنفيذ تمؾ المشاريع ،ألف باستطاعتو الحصكؿ عمييا
مف تبرعات المانحيف.
تحظى تمؾ المشاريع بدعـ لمكثير مف مصاريفيا الجارية كالتشغيمية ككنيا ذات بعد إنساني كاجتماعي ،كبذلؾ
فاف النفقات الفعمية التي تتحمميا المنظمات األىمية ستنخفض بما يمكف المنظمات األىمية مف تخفيض رسكـ
تقديـ الخدمة إضافة إلى تحقيقيا إيرادات عالية.
تحظى تمؾ المشاريع بتشجيع السمطة الفمسطينية بشكؿ عاـ ،كذلؾ ألنيا ستكفر فرص عمؿ مف ناحية كتكفر
تكاليؼ عمى الدكلة مف ناحية أخرل حيث تقكـ ىذه المنظمة التقديـ خدمات الى المكاطنيف نيابة عف الحككمة
بتكمفة أقؿ مف جيات أخرل .كبيذا تككف العالقة مع السمطة عالقة تكاممية.
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ج-يمكف لممنظمات األىمية تحقيؽ عكائد مف خالؿ المشاركة مع بعض المؤسسات التجارية في مشاريع
تحقؽ أرباح عالية ،حيث يمكف االستفادة مف المؤسسات التجارية في ىذا الشأف ككنيا صاحبة خبرة كممارسة
في األعماؿ االستثمارية ،غير أنو ينبغي أف تككف المنظمات األىمية حذرة في ىذا النشاط ،بحيث ال تتعرض
لعمميات غش أك خداع يمكف أف تمحؽ بيا خسائر فادحو.
لممنظمات األىمية استثمار أمكاليا في مشاريع ربحية شريطة

كقد أجاز القانكف رقـ ( )1لسنة ( )2000ـ
استخداـ تمؾ األرباح في مشاريع المنظمة .

(قانكف رقـ()2000 ،)1

 2.4.1مفيوم اإلدارة المالية.
اإلدارة المالية ىي تمؾ اإلدارة التي تقكـ بنشاطات مالية متنكعة مف خالؿ تنفيذىا لكظائؼ فنية متخصصة
كالتحميؿ المالي ،تقييـ المشركعات ،إعداد كتفسير التقارير المالية ،المكازنات التقديرية،

االندماج ،إعادة

التنظيـ المالي كغيرىا ،كمف خالؿ تنفيذىا لكظائؼ إدارية كالتخطيط ،التنظيـ ،التكجيو ،الرقابة كلكف بصيغة
كبنجاز الكظائؼ بكفاءة تستطيع تحقيؽ األىداؼ المحددة ليا ،كبالتالي المساىمة في تحقيؽ أىداؼ
مالية ،إ
المنشأة( .المغربي كاخركف)1995 ،
تنطكم اإلدارة المالية عمى كؿ ما يتعمؽ باألمكاؿ في المنشأة مف تخطيط كالحصكؿ عمييا

كاالستخداـ

األمثؿ ليا ،كىذا النشاط المالي يبدأ في المنشأة مف كقت التفكير في إنشائيا إلى آخر لحظة مف حياتيا ،كما
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أنو نشاط لو نفس األىمية لممنشأة سكاء في حالة تكسع أك انكماش أك ثبات نشاط المنشأة ،كتكجد

بصفة

مناسب( .تكفيؽ)1999 ،
ة
دائمة الحتياجات مالية ينبغي إشباعيا بطريقة
حسب الدكتكر سيد اليكارم :تعتبر كؿ كظيفة مف كظائؼ اإلدارة العميا مسؤكلة عف عممية الحصكؿ عمى
األمكاؿ الالزمة كالتخطيط الستخداماتيا كمتابعة ذلؾ ،فاإلدارة المالية ىي إدارة أم مشركع مف منظكر مالي.
(اليكارم)1982 ،
يتضح مف األكثر أف

اإلدارة المالية تعني مجمكعة الكظائؼ المعنية ب إدارة الماؿ في المشركع،

األنشطة المالية الالزمة لمحصكؿ عمى الماؿ الالزـ لممشركع

كاستخدامو بالشكؿ األمثؿ لتحقيؽ

أم
أىدافو

بكفاءة( .سميماف)2008 ،

 2.4.2تطور مفيوم اإلدارة المالية.
كقد جاء تطكر مفيكـ االدارة المالية متناغما مع االحداث كالمجريات التي مرت عمى االقتصاد العالمي خالؿ
الفترة الزمنية السابقة كذلؾ عمى النحك التالي:
تكالت التغيرات عمى الكظيفة المالية مف مطمع القرف الماضي بعد أف انفصمت عف عمـ االقتصاد ،إذ كانت
مقتصرة عمى معالجة األمكاؿ في المؤسسات المالية ،ككاف تطكرىا استجابة لمظركؼ المحيطةػ ،فقد تميزت
بظيكر الشركات الضخمة كالثكرة الصناعية ،كلما كانت المؤسسات العمالقة تحتاج

إلى إدخاؿ التكنكلكجيا

الحديثة كما تطمبو مف إنفاؽ أمكاؿ ضخمة كالحاجة إلى إدارة ىذه األمكاؿ ،كاف تكفير التمكيؿ لمثؿ ىذه
االحتياجات أحد األسباب ا ؿتي أدت الى تطكر اإلدارة المالية ،بداية فترة الثالثينيات كضعت الكظيفة المالية
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في مكقع يصعب الدفاع عنو خالؿ فترة الكساد ،حيث أصبحت إجراءات اإلفالس التجارم كادارة السيكلة
كتجنب المشكالت المالية مف أىـ المكضكعات التي حازت عمى

االىتماـ ،كلقد صاحب ىذه الفترة ازدياد

التدخؿ الحككمي في النشاط االقتصادم .كصدرت التشريعات التي تقضي بضركرة نشر البيانات المالية،
كلقد فتحت تمؾ التشريعات مجاالت جديدة لالىتماـ ،تمثمت في التحميؿ المالي كتقييـ كفاءة األداء ،غير أف
ىذه المجاالت لـ تتبمكر إلى قبيؿ نياية الخمسينات ،كىكذا أدل الكساد العظيـ إلى تراجع التكسع كالنمك مف
مقدمة إلى ذيؿ قائمة االىتمامات ،بينما أصبح استمرار المنشأة في السكؽ ىك المشكمة التي تتصدر ىذه
القائمة( .الزعبي)2000 ،
فترة األربعينات كالخمسينات تركز االىتماـ عمى معالجة آثار الكساد العظيـ ،حيث أصبحت مكضكعات
اإلفالس كاالندماج ،كاعادة تنظيـ المنشآت ،كتكفير األمكاؿ الالزمة لمتكسع ،مكضكعات ذات أىمية خاصة،
كقبيؿ نياية الخمسينات حدث تطكر جكىرم تمثؿ في البعد عف المسائؿ الكصفية التي صاحبت اإلدارة
المالية منذ نشأتيا ،كبدأ التركيز عمى المسائؿ الكمية كالتحميؿ المالي ،كالتخطيط الستخداـ المكارد المالية بما
فييا عممية التخطيط لالستثمارات الرأسمالية ،كمف الجدير بالذكر أف ىذا التطكر حمؿ في طياتو أم ار ذا
مغزل ،كىك التحكؿ عف معالجة اإلدارة المالية مف كجية النظر الخارجية إلى معالجتيا مف كجية نظر إدارة
المشركع.
فترة الستينات شيدت اىتماما كبي ار بدراسة تكمفة رأس الماؿ نتيجة لمدراسات الرائدة التي قاـ بيا قطبي اإلدارة
المالية فرانكو مدكمياني كمارتف ميمر .كما شيدت تمؾ الحقبة أيضا اىتماما باالستثمار ،كذلؾ بفضؿ نظرية
المحفظة التي كضع أساسيا ىاري ماركونز في بداية الخمسينات ،كالتي قاـ عمى طرحيا في منتصؼ
الستينات نمكذج تسعير األصكؿ الرأسمالية الذم ساىـ فيو كؿ مف شارب ،لثنر ،فاما كمورنس.
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فترة السبعينات استمر االىتماـ باالستثمار ،كتعرض نمكذج تسعير األصكؿ الرأسمالية لتحديات نتيجة لظيكر
نمكذج منافس ىك نمكذج تسعير المراجعة ،كما ظير في السبعينات أيضا نمكذج لتقييـ األصكؿ المالية كالقى
قبكال مف األكاديمييف كالممارسيف عمى السكاء ،كىك نمكذج تسعير االختيار ،كالذم كاف لو الفضؿ فيو فيشر
بالك ،كمايرون شولز.
فترة الثمانينات ازداد االىتماـ بالتضخـ كتأثيره عمى أسعار الفائدة كعمى ق اررات االستثمار بالتبعية ،كما حظي
باالىتماـ أيضا تأثير كؿ مف الضرائب الشخصية عمى الدخؿ كتكمفة الككالة كاإلفالس عمى ىيكؿ رأس
الماؿ .يضاؼ إلى ذلؾ االىتماـ بظاىرة تحكؿ شركات المساىمة إلى شركات يممكيا عدد محدكد مف األفراد،
مف خالؿ قياـ إدارة المنشأة باستيالؾ األسيـ كاحالليا بسندات ،أك مف خالؿ إجراء تكزيعات نقدية عمى
المساىميف في مقابؿ حصكؿ أعضاء مجمس اإلدارة (مف المساىميف) عمى نصيبيـ مف التكزيعات عمى شكؿ
أسيـ( .ىندم)1999 ،
فترة ما بعد الثمانينات ،كبعد نجاح الجيكد في بناء نماذج رياضية كمية ،كالتي ساعدت في إعطاء حمكؿ
صحيحة كدقيقة لكثير مف المشاكؿ المالية المعقدة في ضكء نظرية

اتخاذ الق اررات ،فقد كصمت إلى نظرية

كاممة كشاممة رغـ حدة التغيرات التي حدثت مثؿ:
 زيادة حدة التضخـ كانعكاسات آثاره بشكؿ كاسع عمى ق اررات عمكـ األعماؿ ،كمنيا ق اررات اإلدارةالمالية.
 الزيادة الضخمة في استعماؿ الحاسبات اإللكتركنية في التحميؿ المالي كالنقؿ اإللكتركني لممعمكمات. اتجاه الكثير مف الدكؿ إلى خصخصة مشركعاتيا االقتصادية ،بحيث أصبحت الخصخصة منيجاقتصادم كاطار إصالحي جديد.
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 بركز عالمية المنشآت كعالمية األسكاؽ كفقا بما يعرؼ بالعكلمة كالتي تنظر إلى العالـ مف الناحيةاالقتصادية ككككب كاحد.
 تقميؿ حدة التشريعات كالقكاعد المنظمة لممؤسسات المالية كالتكجو نحك المؤسسات المالية الكبيرة ذاتالخدمات كاألنشطة المتنكعة.
 2.4.3وظائف االدارة المالية:
تعرؼ اإلدارة المالية بانيا ذلؾ النشاط المالي كالكظيفة اإلدارية المتعمقة بتنظيـ حركة األ
خالؿ فترة حياة المشركع ،منذ البداية مف تدبير

ـ كاؿ في المنشأة

أمكاؿ رأس الماؿ ثـ إدارة تمؾ األمكاؿ لتحقيؽ الربحية،

كالمحافظة عمى حقكؽ الممكية ألصحاب المنشأة كالعمؿ عمى تنميتيا ،كيمكف تقسيـ كظائؼ اإلدارة المالية
إلى ما يمي:
التخطيط المالي :يعرؼ التخطيط ب أ نو دراسة المستقبؿ كالتكقع لو،

كاتخاذ اإلجراءات كالخطكط لمعالجة

المستجدات المحتممة بما يخدـ أىداؼ ا لمفشأة ،كيتصؿ التخطيط بدراسة المتطمبات المالية الالزمة لتحريؾ
النشاطات كطرائؽ المحافظة عمييا في ظؿ التغيرات المستقبمية ،ك أيضا تخطيط االحتياجات المالية قصيرة
األجؿ كطكيمة األجؿ ،كيساعد التخطيط المالي لممستقبؿ عمى تقدير صرؼ تمؾ األمكاؿ مثؿ تقدير المبيعات
كالمصاريؼ التشغيمية كالمدفكعات الرأسمالية.
التمكيؿ :ىك الخطكة التالية فبعد أف تككف اإلدارة المالية قد خطط الحتياجاتيا مف األمكاؿ تبدأ البحث عف
مصادر التمكيؿ المناسبة لمكاجية ىذه االحتياجات ،كعندما تحدد اإلدارة المالية المصدر الذم ستمجأ

إليو

لتمكيؿ احتياجاتيا ،عمييا أف تراعي المالءمة بيف طبيعة المصدر كطبيعة االستخداـ كمف ثـ المكازنة ما بيف
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التكمفة كخطر عدـ المقدرة عمى دفع تمؾ

االلتزامات كارتباطيا بالفترة الزمنية ،كعند اختيار أنكاع التمكيؿ

المناسبة يجب دراسة الحالة المتكقعة ليذه المصادر ثـ ربطيا مع االحتياجات المالية المتكقعة لممنشأة خالؿ
فترة زمنية.
التكد مف أف
االستثمار :كيقصد بيا تكظيؼ كاستخداـ المكارد المتاحة في المنشأة ،أم إدارة األصكؿ كىك أ
المكارد المالية المتاحة قد كجيت ألفضؿ

استخداـ مالي كاقتصادم داخؿ المنشأة تتحقؽ منو

أكبر الفكائد

كالمنافع الممكنة ،إذ أف كؿ أصؿ مف األصكؿ الثابتة كالمتداكلة يمثؿ استثما ار لألمكاؿ التي حصمت عمييا
المنشأة إما مف الدائنيف أك مف رأس ماؿ كأرباح المشركع ،في حيف يتكجب عؿل المنشأة أف تراجع استثماراتيا
بيف كقت ك آخر كتبقي جزء مف السيكلة لدييا ،ألف النقدية العاطمة كحسابات الذمـ البطيئة كالزيادة غير
المبررة في المخزكف السمعي

أك في األصكؿ الثابتة مف األمكر التي تعبر عف سكء

االستخداـ المالي

كاالقتصادم لممكارد المتاحة لممنشأة.
الرقابة المالية :تنبع أىمية الرقابة المالية مف ككنيا قانكنية تحكـ جميع األنشطة في المنشأة ذات الطابع
المالي ،بغرض التأكد مف مطابقتيا لمقيكد كالقكاعد كالمعايير كمقارنتيا مع األداء الفعمي لممنشأة ،كمف ثـ
التعرؼ عمى االنحرافات كالتجاكزات المالية كتحديد أسباب حدكثيا ثـ إيجاد الحمكؿ الالزمة لمعالجة ىذه
االنحرافات  ،كتستند الرقابة المالية إلى األسس التي تحدد طرائؽ االنفاؽ ككمياتو ،كمقارنتيا بالمستندات
الثبكتية لمتصرؼ المالي كالسجالت كالقكائـ المالية كالميزانية ليذه الـ

فشأة ،إف كجكد نظاـ رقابي مختص

باألمكر المالية في المنشأة ضركرم لضماف التكامؿ كالتنسيؽ بيف األفراد المعنييف بتخطيط النشاطات المالية
م تمؾ النشاطات مع انسجامو مع المكارد المالية المتاحة ،لتحقيؽ األىداؼ الكمية لممنشأة.
كبيف المكمفيف بتنؼذ
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مكاجية الحاالت الخاصة :كىي قدرة اإلدارة المالية في المنشأة عمى معالجة بعض المشاكؿ المالية ذات
الطبيعة الخاصة التي ال يتكرر حدكثيا خالؿ حياة المشركع ،كىذه المشاكؿ تتعمؽ بتقكيـ المنشأة كاممة

أك

تقكيـ جزء مف أصكليا كيتـ ذلؾ في حاالت االندماج كاالنفصاؿ ،كالمشاكؿ التي تكاجو اإلدارة المالية أيضا
عممية التكسع في إنتاج سمعة معينة أك إنتاج سمع جديدة كمف المشاكؿ المالية أيضا مثؿ عمميات االنكماش،
كإجراء بعض التعديالت المالية الالزمة لتصحيح أكضاع المؤسسة المالية كتجنبيا الفشؿ ،أك مكاجية عمميات
التصفية( .الزعبي)2000 ،
 2.4.4أىمية اإلدارة المالية:
تأتي أىمية اإلدارة المالية أك الكظيفة المالية مف ككف أف الق اررات المالية عظيمة التأثير عمى حياة المنظمة،
كليس ىذا فحسب ،كلكف جميع الق اررات االستراتيجية بالمنظمة سكاء كانت مالية أك غير مالية ،يترتب عمييا
العديد مف التكاليؼ أك اإليرادات المؤثرة عمى نتائج المنظمة ،كلذلؾ كجب عمى اإلدارة المالية أف تحسف
تقدير األمكر كعرض القضايا عمى مجمس اإلدارة ،مع إعداد تقارير كافية ،تعطي رؤية كاضحة مؤيدة
بالدراسات كالتقارير بمختمؼ األمكر ذات التأثير المالي( .نظير)2001 ،
كيتطمب ىذا األمر العديد مف العالقات كالمعارؼ بمياديف المعرفة األخرل بالمنظمة ،كالجكانب االقتصادية
كالمحاسبية كاإلحصائية كالكمية ،التي تساعد االدارة المالية عمى فيـ العالقات كالربط بيف المتغيرات
كاستخراج المؤشرات كالنتائج.
 2.4.5عالقة اإلدارة المالية بالعموم واإلدارات األخرى:
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مف الناحية النظرية نجد أف حقكؿ المعرفة العممية األخرل قد ساىمت بدكرىا في تطكير األساس النظرم
لإلدارة المالية ،فعمـ االقتصاد التي كانت اإلدارة المالية جزءا مف نظرياتو في بداية

نشؤه قد أعطى اإلدارة

المالية اإلطار النظرم العقالني في تقييـ قرارات التمكيؿ التي تعتمد عمى دراسة البيئة ،إذ أف االقتصاد كمف
خالؿ نظرياتو يفيد في فيـ حركة التغيرات ذات العالقة بيذه البيئة كمدل تأثيرىا عمى المشركع ،كطالما
المشركع الذم تيتـ اإلدارة المالية

أف

باستم ارره ىك جزء مف ىذه البيئة ؼ إف اآلثار المترتبة نتيجة السياسات

االقتصادية تنعكس بال شؾ عمى المشركع مف حيث الحصكؿ عمى األمكاؿ كمستكل النشاط كتحقيؽ األرباح،
كعميو فاإلدارة المالية تيتـ بالظركؼ االقتصادية المرتقبة كتأثيرىا عمى البيئة المالية كنظريات
كما تكجد عالقة كطيدة بيف مبادئ

اتخاذ القرار،

االقتصاد كاإلدارة المالية ألنيما ييدفاف إلى االستخداـ األمثؿ لممكارد

المتاحة ،كيتأثر أداء المشركع بمظاىر االقتصاد الكمي كالسياسات المالية كالنقدية كأسعار الفائدة كتأثيرىا
عمى مصادر التمكيؿ( .آؿ شبيب)2004 ،
أما بالنسبة لعالقة االدارة المالية بالمحاسبة فال تزاؿ مخرجات النظاـ المحاسبي المصدر األساسي لمبيانات
كالمعمكمات التي تستعمميا اإلدارة المالية في التحميؿ كقياس األداء كالرقابة كالتخطيط المالي كاتخاذ القرار ،إذ
تيتـ المحاسبة بعممية جمع البيانات كإعداد الميزانيات كقكائـ الدخؿ ،بينما ينصب اىتماـ اإلدارة المالية إبعداد
مكازنة التدفقات النقدية كتحكيؿ البيانات المحاسبية إلى معمكمات تتخذ أساس لتقييـ المشركع.
إف عمـ االحصاء كالرياضيات قدما الكسائؿ الرياضية كاإلحصائية في قياس المخاطر كدرجة األماف ،كفي
اتخاذ الق اررات االستثمارية الصائبة مف خالؿ نظريات االحتماالت كتكفير األدكات التحميمية الالزمة كبشكؿ
عالقات نسبية استخدمت في قياس قيمة مصادر التحميؿ المختمفة( .آؿ شبيب)2004 ،
 2.4.5أىداف اإلدارة المالية.
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يمكف القكؿ أف ما ترمي إليو اإلدارة المالية مف خالؿ ق ارراتيا المالية ىك تحقيؽ ىدفيف رئيسييف ىما

(ىماؿ

كسديره:)2005 ،
اكال :ىدؼ تعظيـ األرباح أك تحقيؽ أقصى العكائد الممكنة لممؤسسة :يعتبر محكر تحقيؽ األىداؼ محكر
ق اررات اإلدارة المالية في المؤسسات األىمية كالخاصة كالمساىمة ،كفي اقتصاديات السكؽ عمكما ،حيث تنشأ
أىمية ىذا اليدؼ مف ككف تحقيؽ الربح كالرغبة في تعظيمو يمثؿ التبرير االقتصادم الستم اررية المؤسسة في
الحياة االقتصادية ،كما أنو يمثؿ المؤشر الميـ لتقييـ األداء االقتصادم ،باإلضافة إلى اعتباره مصد ار مف
مصادر التمكيؿ الداخمية ،أك ما يسمى التمكيؿ الذاتي (  ،) SELF FINANCINGكما يمثؿ ىدؼ تعظيـ
األرباح اليدؼ األكؿ لممؤسسات االقتصادية ،فيك مف األىداؼ االستراتيجية ليذه المؤسسات ،كليذا فقد ارتبط
ىذا اليدؼ مع المالكيف ارتباطا كثيقا مما يساعد في اعتباره عنص ار مؤث ار عند

اتخاذ ق ارراتيـ سكاء المتعمقة

باالستثمار أك ق اررات التمكيؿ ،إذ تككف الغاية دائما في تكييؼ الق اررات بما يتالءـ كالرغبة في تعظيـ األرباح
داخؿ المؤسسة ،فقدرة اإلدارة المالية في تعظيـ الربح سكؼ تتعزز أكثر عندما يككف الربح كاضح التحديد مف
ناحية المعنى كالقياس ،كأف جميع العكامؿ المساىمة فيو معركفة كيجب أخذىا بالحسباف

( .مكسكس،

)2006-2005
فالسياسات االقتصادية الحديثة قد عززت مسعى ىذه الشركات نحك ضركرة تحقيؽ األرباح ،كمحاسبتيا عند
عدـ تحقيؽ ما ىك مخطط لو ،كانطالقا مف أف الربح يحكؿ في أغمب االحياف ،الستخدامو في مشركعات
استثمارية جديدة أك تكسيع نشاط المؤسسة ،أك ألجؿ تعكيض خسائر مشركعات مخطط ليا ،كليذا يعتبر
الربح تعكيضا عف المخاطر التي تتعرض ليا المؤسسة.
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ثانيا :ىدؼ تعظيـ ثركة المالكيف أك تعظيـ القيمة السكقية لمسيـ الكاحد :يعتبر ىدؼ تعمية القيمة السكقية
لمسيـ كأحد األىداؼ الرئيسية التي يجب عمى اإلدارة المالية تحقيقيا ،كالذم برز في السنكات األخيرة،
كاليدؼ منو إيجاد قيمة أعمى لممؤسسة ،كتككيف القيمة اإلجمالية ،كما يمكف االستفادة منيا ألغراض متعددة
منيا :حالة البيع كالشراء ،التصفية،

االنفصاؿ أك التأميف ...الخ ،كمف األمكر التي تستمزـ معرفة قيمة

المؤسسة أمراف أساسياف:
 مقدار العكائد ( )EXPECTED RETURNSالمتكقع الحصكؿ عمييا في المستقبؿ ،كتتحددىذه العكائد بالعائد السنكم الممكف تحقيقو.
 درجة المخاطرة :كتقاس مف خالؿ الفائدة السائدة في السكؽ المالية ،أك معدؿ عائد االستثمارالمرغكب أك المنسكب أم نسبة الرسممة ،كعميو فكمما سعت اإلدارة المالية إلى تعمية الفكائد
السنكية المتكقعة ،صاحب ذلؾ االرتفاع نسبة الرسممة التي تعبر عنيا درجة المخاطرة ،كمف ثـ
يؤدم إلى انخفاض قيمة المؤسسة التي تسعى اإلدارة المالية إلى تعميتيا( .خصاكنة)2011 ،
ثالثا :ىدؼ السيكلة أك تجميع أكبر رصيد نقدم لممؤسسة :يعتبر ىذا اليدؼ مف األىداؼ التقميدية التي
رفضت مف غالبية عمماء اإلدارة المالية ،كذلؾ ألف ىدؼ تجميع أكبر رصيد نقدم لممؤسسة يمكف تحقيقو
عمى حساب أىداؼ أخرل تسعى المؤسسة لتحقيقيا ،فالسؤاؿ الذم يمكف طرحو ىك :كيؼ يتـ تجميع أكبر
رصيد نقدم طالما تسعى الشركة أك المؤسسة لالستمرار في حياتيا كتكزيع أرباح المساىميف فييا ،ك

ليذا

يتحقؽ ىذا اليدؼ بكاحدة مف الطريقتيف ىما:
 أف تتخمى المؤسسة عف بعض أصكليا أك مكجكداتيا مف خالؿ التصرؼ بيا بالبيع حتى تتمكفمف الحصكؿ عمى األمكاؿ.
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 ب-أف تحجز كامؿ األرباح لدييا دكف تكزيعيا عمى المساىميف ،كفي ىذه الحالة يؤدم ذلؾ إلىاإلضرار بمصالح المساىميف( .عبد الغفار)2002 ،
 2.4.6خصائص اإلدارة المالية:
الكظيفة المالية ىي إحدل الدعائـ األساسية األربع لممشركع ،كمف دراستنا ألىمية الكظيفة المالية عرفنا

أف

نطاؽ عمميا إدارة الماؿ مف مختمؼ جكانبو .كمف سمات الكظيفة المالية:
 .1تتعامؿ الكظيفة المالية مع شبكة مالية معقدة في جك يغمب عميو عدـ التأكد
المالي في شبكة مالية معقدة ألف كظائؼ

 ،حيث يعمؿ المدير

االدخار كاالستثمار تتـ في عصرنا الحالي في كحدات

اقتصادية مختمفة ،قادت إلى قياـ طيؼ عريض متنكع مف المؤسسات كاألسكاؽ كاألدكات المالية.
فمف المؤسسات ظيرت البنكؾ التجارية كبنكؾ التنمية المتخصصة كبنكؾ

االستثمار كشركات

الكساطة المالية ،كمف األسكاؽ المالية ظيرت أسكاؽ أكلية تباع فييا اإلصدارات ألكؿ مرة ك أسكاؽ
ثانكية يتداكؿ المستثمركف فييا األكراؽ المالية بعد إصدارىا ،كأسكاؽ يتـ التداكؿ فييا حاال كأسكاؽ يتـ
التداكؿ فييا باألجؿ .كمف األدكات المالية األسيـ كالسندات كشيادات اإليداع كشيادات

االستثمار

كغيرىا كثير.
 .2ىدؼ الكظيفة الماؿية ىك نفس ىدؼ المشركع
يتطابؽ ىدؼ اإلدارة المالية مع ىدؼ المشركع ،فالحديث عف ىدؼ اإلدارة المالية ىك الحديث عف
ىدؼ المشركع أك المؤسسة .فيدؼ المشركع االقتصادم الخاص ىك زيادة القيمة السكقية لثركة
مالكيو ،كىدؼ المشركع االجتماعي خدمة المنتفعيف بخدماتو ،كاإلدارة المالية في كؿ منيا تتبنى
أىداؼ الجية التي تعمؿ معيا.
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 .3صعكبة تحديد مجاؿ الكظيفة المالية
إف عمميات االستثمار في األصكؿ الثابتة أك في تطكير اإلنتاج مف

اختصاص الكظيفة المالية

كاإلنتاجية معا .كبالمثؿ االستثمار في تطكير التسكيؽ مف اختصاص الكظيفة المالية كالتسكيقية معا.
كالتخاذ الق اررات المالية الخاصة بيذه األحداث ك أمثاليا ال بد مف

إشراؾ المعنييف مف الكظائؼ

األخرل في اتخاذ القرار .كمف ىنا ينظر إلى الكظيفة المالية عمى أنيا متداخمة مع اإلدارات األخرل.
 .4استجابة الكظيفة المالية لمظركؼ الضاغطة
مف طبيعة الكظيفة المالية االستجابة إلى المشاكؿ اليكمية الضاغطة ،كمف ىنا نجد أف اىتماماتيا
كنطاقيا يتشكؿ حسب حاجات األطراؼ المعنية بالمشركع ،كحسب العكامؿ االقتصادية المييمنة.
 .5مركزية الكظيفة المالية
ليست الكظيفة المالية كالكظائؼ األخرل في المشركع ،فاألمكر المالية تتخذ درجة عالية مف المركزية
لعكامؿ كثيرة كمختمفة ،منيا:
أ) إف الق اررات المالية حاسمة في بقاء المشركع كنمكه ،لذا عادة ما يحتفظ بيا مجمس اؿغدارة لنفسو.
ب) تؤثر الق اررات المالية عمى سيكلة المشركع ك أم قرار خاطئ يعرضو إلى ضائقة مالية ،لذا تحبذ
اإلدارة العميا االحتفاظ بيا لنفسيا.
ت) مركزية الق اررات المالية تعكد عمى المشركع بالكفر االقتصادم عند االقتراض ككذ ؿؾ عند شراء
األصكؿ( .سميماف)2008 ،
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 5.2الدراسات السابقة:
 1.5.2الدراسات العربية:
دراسة عزام ابو راس - :)2011 ( .انعكاس ضعف إدارة المؤسسات األىمية عمى تمويل أنشطتيا:
المؤسسات األىمية في محافظة نابمس :حالة دراسية
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث ،استخدـ المنيج الكصفي التحميمي كتـ تصميـ دليؿ مقابمة كأداة لجمع
المعمكمات ،كتـ إجراء مقابالت مع مسئكلي إدارة المنظمات األىمية التي شممتيا عينة الدراسة ،كقد تـ الرجكع
إلى دراسات كابحاث سابقة .كتـ تطكير دليؿ مقابمة احتكل عمى ستة محاكر رئيسية ،كتـ فحص صدؽ كثبات
األداة البحثية ،كتبيف أنيا تتمتع بدرجة صدؽ كثبات تبمغ ( )%94كىي درجة عالية كمقبكلة لتحقيؽ أىداؼ
البحث ،كجرل تحميؿ اإلجابات عمى أسئمة المقابمة مف خالؿ برنامج التحميؿ االحصائي (.)SPSS
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كقد خمص البحث إلى كجكد ضعؼ في إدارة المنظمات األىمية الصغيرة انعكس عمى قدرة ىذه المنظمات في
الحصكؿ عمى تمكيؿ ألنشطتيا ،كمف أسباب ضعؼ اإلدارة عدـ كجكد مكظفي إدارة لدل ىذه المنظمات
كاعتمادىا عمى المتطكعيف .كىناؾ معيقات أخرل تعيؽ تمكيؿ ىذه المنظمات تمثمت بشركط الممكليف كالقيكد
المفركضة مف قبؿ الحككمة عمى حسابات ىذه المؤسسات.
كجكد إجماع كتكافؽ مف قبؿ إدارة المنظمات عمى كجكد ضعؼ في الميارات اإلدارية لدل المنظمات األىمية
الصغيرة يجب العمؿ عمى تطكيرىا كتعزيزىا.
كقد ختـ الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا ،ضركرة تعزيز الميارات اإلدارية إلدارات المنظمات األىمية
الصغيرة مف خالؿ برامج تدريبية فعالة ،ضركرة
كمالييف لتعزيز قدرة المنظمة عمى تمكيؿ

استعانة المنظمات األىمية الصغيرة بمستشاريف

أنشطتيا ،ضركرة كضع معايير

إدارييف

م لمجالس إدارة
عممية كميف ة

المنظمات.
كذلؾ تطكير مصادر تمكيؿ محمية كذاتية فعالة لتفعيؿ دكر المنظمات كتعزيز قدرتيا عمى تنفيذ خططيا،
كتقمؿ مف تنافس المنظمات عمى التمكيؿ الخارجي .كالحاجة

إلى إجراء دراسات ك أبحاث لمناقشة المشاكؿ

المترتبة عمى الشركط التي يفرضيا الممكليف .كدراسة دكر السمطة الكطنية في الرقابة عمى عمؿ المف ظمات
األىمية الصغيرة كمعايير ترخيصيا.
دراسة جوزيف ديفوير وعالء

ترتير- :)1990( .تتبع الدعم الخارجي لممنظمات الفمسطينية غير
( ،)2008-1999معيد أبحاث السياسات

الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة
االقتصادية الفمسطيني (ماس).
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ىدفت الدراسة إلى تتبع الدعـ الخارجي لممنظمات الفمسطينية غير الحككمية في الضفة الغربية كقطاع غزة
حيث تشير الدراسة إلى ازدياد المساعدات الخارجية لمضفة الغربية كقطاع غزة بيف

عامي (1999

ك .)2008كبحسب النتائج التي تكصمت ليا الدراسة ،فإف مبالغ المساعدات الخارجية التي دخمت الضفة
الغربية كقطاع غزة كنكعيا اختمفت كفقان لألكضاع السياسية .ففي خالؿ االضطرابات السياسية كجد تحكالن في
اتجاه المساعدات الخارجية ،التي كانت عادة تبتعد عف التنمية كالسمطة الفمسطينية،
الطارئة .كما لكحظ تحكؿ في قنكات المساعدات

باتجاه برامج اإلغاثة

الخارجية ،بعيدان عف الجيات المانحة الثنائية ،نحك تمؾ

المتعددة األطراؼ.
ككفقان لمنتائج التي تكصمت ليا

الدراسة ،فإف مساعدات الجيات المانحة غير الحككمية تفكؽ مصادر

المساعدات الخارجية الحككمية المقدمة لممنظمات غير الحككمية الفمسطينية بالرغـ مف أف معظـ المساعدات
الممنكحة عبر المنظمات غير الحككمية الدكلية تأتي مف خالؿ حككماتيا الكطنية .كحسب نتائج

الدراسة،

فإف المساعدات الخارجية حيكية لكؿ مف السمطة الفمسطينية كلممنظمات غير الحككمية الفمسطينية.
دراسة الشوا ،أمجد- :)2008( .تمويل وكالة التنمية األمريكية وأثره عمى تعزيز الديمقراطية في قطاع
غزة" ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس– أبوديس
تناكلت الدراسة أثر تمكيؿ ككالة التنمية األمريكية عمى التحكؿ الديمقراطي كتركز بشكؿ أساسي عمى أثر ىذا
التمكيؿ عمى المنظمات األىمية الفمسطينية التي تمقت تمكيال مف ككالة التنمية األمريكية في الفترة مف
( 2000إلى  ،)2006كذلؾ ألىمية الدكر الذم لعبتو ىذه المنظمات في تعزيز

الديمقراطية ،حيث يتناكؿ

الباحث التمكيؿ األمريكي لفمسطيف في أعقاب الفترة التي أعقبت ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر مف خالؿ
دعـ العديد مف المبادرات اليادفة إلى دفع التحكؿ الديمقراطي في فمسطيف.
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كقد اعتمدت الدراسة في تحميميا ألثر تمكيؿ ككالة التنمية األمريكية عمى التحكؿ الديمقراطي في قطاع غزة
مجمكعة مف المناىج العممية بشكؿ يخدـ ىدؼ البحث ،كارتكزت الدراسة في إطارىا النظرم عمى استعراض
مفاىيـ الديمقراطية  ،كالتحكالت الديمقراطية في السياؽ العربي بشكؿ عاـ كفي الكضع الفمسطيني بشكؿ
خاص كذلؾ التمكيؿ الدكلي كارتباطاتو بالعالقات بيف الدكؿ كمصالحيا الخارجية ،كما تكصؿ الباحث
أثر إيجابيان لتمكيؿ ككالة التنمية األمريكية عمى عممية التحكؿ
لمجمكعة مف النتائج منيا :أف ىناؾ نا
الديمقراطي في قطاع غزة حيث تـ قياس األثر عمى مستكل المنظمة كالفئات المستيدفة كالقكانيف كالتشريعات
كالسياسات العامة .كأكصت الدراسة بضركرة

إعادة نظر المنظمات الفمسطينية لمتمكيؿ المشركط ،ككذلؾ

تعزيز دكر المنظمات األىمية في التأثير بالقضايا الكطنية العامة ك

إرساء ركائز الديمقراطية في المجتمع

الفمسطيني.
دراسة ساري حنفي ولندا

طبر- :)2006( .بروز النخبة الفمسطينية المعولمة (المانحون والمنظمات

الدولية والمنظمات غير الحكومية المحمية ،المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن) ،رام اهلل.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي طرؽ تأثير المانحيف كالمنظمات الدكلية في العمؿ األىمي الفمسطيني ككذلؾ
عالقتيـ بسياسات التنمية ،كذلؾ قامت ىذه الدراسة بتناكؿ منظمات تنتمي إلى ثالثة قطاعات كىي :الصحة،
المرأة كالتنمية ،كحقكؽ اإلنساف كالديمقراطية .حيث خمصت الدراسة مف خالؿ البحث في ىذه القطاعات
الثالث التأثير الميـ لمتفاعؿ بيف العالمي كالمحمي في العالقات الدكلية ككذلؾ فيما يتعمؽ بتشكيؿ النخب
المحمية ،ككذلؾ خمصت الدراسة أف المنظمات األىمية الفمسطينية لـ تستثمر ىام َشا ميماَ لممفاكضات أثناء
تحديد قاعدة العالقة بيف الجيات المانحة كالمنظمات األىمية فيما يخص المساعدات الدكلية.
دراسة ناصر ،واالمين- :)2006( .المؤشرات المالية ودورىا في اتخاذ الق اررات اإلدارية.
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تعتبر دراسة المؤشرات المالية مف أىـ المكاضيع التي يجب دراستيا في أم شركة باعتبارىا تقدـ معمكمات
كاسعة عف كاقعيا بحيث تبرز أىـ نقاط القكة كالضعؼ كالتي مف خالليا تسترشد إدارة الشركة كباألخص
المدير المالي بالمعمكمات التي تقدميا كالتي تعتبر مرتك انز أساسيان لعممية اتخاذ الق اررات ألف أم قرار يتخذ ال
يعتمد عمى معمكمات صحيحة سكؼ تككف نتائجو أخطر مف عدـ

اتخاذه كقد تـ ىذا البحث عمى شركة

الخيكط القطنية في الالذقية مف أجؿ تقديـ دراسة شاممة تمكنيا مف معالجة مشاكميا كخاصة الخسائر
المتتالية كالتي ما زالت تالحقيا باإلضافة إلى إعادة ىيكمة ديكنيا كباألخص المطاليب المتداكلة استنادان إلى
ىذه الدراسة.

دراسة حمس- :)2006( .دور الموازنة كأداة لمتخطيط والرقابة في مؤسسات المجتمع المدني الفمسطينية.
ىدفت ىػذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل استخداـ المكازنة كأداة تخطيط كرقابة في مؤسسػات المجػتمع
المدنػي الفمسطينية العاممة في قطاع غزة بفمسطيف .حيث تـ

اختيار عينة عشكائية بسيطة مف ( )100

مؤسسة جمعت منيا البيانات مف خالؿ استبانة صممت خصيصان ليذا الغرض ،كقػد تكصػؿ الباحث إلى أف
معظـ مؤسسات المجتمع المدني الفمسطينية لدييا خطط طكيمة األجؿ كتقكـ بإعداد مكازنات سنكية كىي
تيدؼ مف كراء إعداد ىذه المكازنات إلى تحقيؽ اآلتي :اسػتخداـ المكازنة كأداة اتصاؿ كتكاصؿ ،تقييـ أداء
اإلدارة كمساعدتيا عمى التنبؤ ،المساعدة عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة بشكؿ عاـ ،أداة فاعمة لتخصيص
المكارد.
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ماجد الفر ار وسرمر شراىين  " -:)2009( .واقع الرقابة االدارية الداخمية في المنظمات األىمية في قطاع
غزة" :ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تكفر مقكمات الرقابة اإلدارية الداخمية في المنظمات األىمية في
قطاع غزة كمدل تحقيؽ النظـ الرقابية المطبقة ألىدافيا ،ككانت مشكمة الدراسة ىي ضعؼ أنظمة الرقابة في
المنظمات األىمية في قطاع غزة ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي بغرض الكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة
كالتفصيمية حكؿ الظاىرة مكض ع الد راسة إلى جانب استخدامو

استبانة تـ تصميميا كتكزيعيا عمى عينة

الدراسة مف المنظمات ا ألىمية  ،كمف نتائج الدراسة أنو يتكفر لد ل المنظمات ا ألىمية الفمسطينية في قطاع
غزة مقكمات الرقابة ا إلدارية الداخمية بمستكل مناسب يساعد ىيئق المنظمات عمى تعزيز الشفافية كتحقيؽ
أىدافيا أكصت الدراسة بالتحدم المستمر لميياكؿ التنظيمية كالنظـ الرقابية المستخدمة كأساليب

االتصاؿ

كالتكاصؿ بالمؤسسة كالعامميف فيو.
دراسة حماد2003(.م) -:بعنكاف تقكيـ منيج الرقابة المالية في القطاع الحككمي :دراسة مقارنة ،كمف أىـ ما
تكصمت إليو الدراسة مف نتائج ضعؼ كفاءة النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسات السمطة الكطنية
الفمسطينية كافتقار االدارات العميا في مؤسسات السمطة الى الخبرة في المجاؿ االدارم ،كعدـ كجكد ىيكميات
كاضحة كمعتمدة لكثير مف مؤسسات

السمطة كغياب التكصيؼ الكظيفي لمعامميف ،كتمركز السمطات

كالصالحيات بأيدم القائميف عمى االدارة العميا ،كنقص المكضكعية كالشفافية في اختيار المحاسبيف ،إضافة
الى عدـ تطبيؽ العقكبات التأديبية كالجزائية بحؽ المخالفيف لمقانكف.
دراسة ندا 2002(.م) -:بعنكاف تطكير النظاـ المحاسبي الحككمي في جميكرية مصر العربية ليتمشى مع
مكازنة البرامج كاالداء ،كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف النظاـ المحاسبي الحككمي الذم يقكـ عمى تطبيؽ
االساس النقدم ال يمكف مف قياس نتيجة االعماؿ الحقيقية الخاصة بكؿ فترة مالية ،كال
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يمكف مف قياس

إجمالي التكاليؼ الحقيقية الخاصة بكؿ كحدة حككمية ،كما ال يمكنو قياس إجمالي التكاليؼ لكؿ نشاط مف
أنشطة الكحدة الحككمية ،كبالتالي فيك غير قادر عمى تكفير المعمكمات الالزمة لتقييـ أداء الكحدات
الحككمية ،كاتخاذ الق اررات المناسبة لتحسيف االداء في المستقبؿ ،كما أف المحاسبيف في الكحدات الحككمية
لدييـ الكفاءة كالخبرة كالمؤىالت العممية التي تمكنيـ مف تطبيؽ اساس االستحقاؽ كبديؿ

لألساس النقدم،

كاف كانكا قد يحتاجكف الى بعض البرامج التدريبية التي تساعدىـ عمى مكاجية المشاكؿ التي قد تعترضيـ
أثناء تطبيؽ أساس االستحقاؽ.
دراسة االرياني 2005(.م) -:بعنكاف تفعيؿ الدكر الرقابي لضماف شفافية النظاـ االدارم كالمالي لمجياز
الحككمي في اليمف ،كمف اىـ نتائج ىذه الدراسة كجكد قصكر في اليياكؿ التنظيمية اك الكظيفية لمعديد مف
كحدات الجياز االدارم الحككمي ،كعدـ اعداد تكصيؼ كظيفي لكثير مف المياـ ،كعدـ كجكد فصؿ مالئـ
ككاضح في المياـ كالكظائؼ الرئيسية ،كعدـ تكفر كسائؿ الحماية الكافية لمكجكدات كممتمكات العديد مف
الكحدات االدارية ،كعدـ تمبية مخرجات النظاـ المحاسبي متطمبات ادارة الكحدات الحككمية ،كعدـ كجكد
اجراءات كاضحة كمحددة لتفكيض الصالحيات  ،كتحديد المسئكليات ،الى جانب غياب انظمة الحكافز
المادية كالمعنكية مف انظمة تقييـ االداء في الجياز الحككمي ،كعدـ االلتزاـ بمعايير النزاىة كالتأىيؿ كالكفاءة
عند شغؿ الكظائؼ الشاغرة.
دراسة البيشي2001( .م)- :بعنوان االجيزة االدارية المركزية في المممكة العربية

السعودية مع بداية

القرن الجديد وسبل تطويرىا  ،ككاف مف نتائجيا قصكر في درجة كضكح اليدؼ العاـ كاالىداؼ الفرعية
كاالختصاصات كالمياـ لمجياز االدارم مف قبؿ بعض العامميف فيو ،اك المستفيديف منو ،كالتباعد بيف قمة
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الييكؿ كقاعدتو ،كقمة الصالحيات الممنكحة مف قبؿ االدارة العميا لمتنفيذييف ،الى جانب عدـ تكافر الدليؿ
التنظيمي كدليؿ االجراءات لدل بعض االجيزة الحككمية .كضعؼ المتابعة االدارية في بعض ىذه االجيزة.
دراسة مفتي والخيال - :(2002( .قام مفتي كالخياؿ بدراسة ميدانية استطالعية لدراسة أكجو الضعؼ كالقكة
فػي أسػاليب المحاسبة اإلدارية المطبقة في المنشآت الصناعية بالمممكة العربية السعكدية كشممت عينة
الدراسة ( )200منشأة صناعية في حيف أف المفردات التي خضعت لمتحميػؿ ( )50اسػتبانة ،أظيرت الدراسة
عدة نتائج مف أىميا:
 إف الشركات الصناعية السعكدية تيتـ حاليان ببعض أساليب المحاسبة اإلدارية التقميديػة مثؿ أسعارالتحكيؿ كتحميؿ التعادؿ ،كقد بدأت ىذه الشركات تكلي اىتمامػان فػي الكقػت الحالي لبعض أساليب المحاسبة
اإلدارية المتقدمة مثؿ التكاليؼ المستيدفة كتقارير تكاليؼ الجكدة ،في حيف أف ىناؾ أساليبان أخرل مثؿ تحديد
التكمفة عمى أساس النشاط ال تحظػى بأىمية كافية مف قبؿ ىذه المنشآت
 إف غالبية المنشآت الصناعية تعتمد عمى نظاـ التكاليؼ الفعمية كأساس لتحديػد تكمفػة المنتجات في حيفأف البعض اآلخر يعتمد عمى كال مف التكمفة الفعمية كالمعيارية في ىػذا المجاؿ
 إف الغالبية العظمى مف عينة ىذه الدراسة تعتمد إما عمى نظاـ األكامر أك نظاـ المراحؿ في تحديد تكمفةاإلنتاج.
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 2.5.2الدراسات األجنبية:
دراسة  :-(2007). Matt Evansتفتقر المنظمات غير الحككمية لإلدارة خمؽ القيمة مف خالؿ اإلدارة
المالية المتميزة المالية العممية مف جانبي المستكل التنظيمي كالبرامج االجتماعية ،كرغـ افتقار كثير مف ىذه
المنظمات لممكارد المتاحة ىناؾ حاجة ممحة لتصميـ إدارة مالية عممية لتمؾ المنظمات .كمف التكصيات ليذه
المقالة تصميـ نمكذج مالي إلدارة البرامج ماليا كالعمؿ عمى تبسيط إدارة المشاريع ،كتكحيد اإلجراءات المالية
كتصميـ برامج لتقييـ األداء المالي كاإلدارم ،كتحميؿ مردكد الكمفة مف خالؿ القياس كالمقارنة بالبرامج المنفذة
مف قبؿ منظمات مشابية مف أجؿ تحسيف اتخاذ الق اررات

االستراتيجية .استخداـ نماذج لممكازنات كالتنبؤ

المالي مما يساعد المنظمات لتنظيـ كتطكير كتبسيط التقارير المالية كخاصة لألمكر المالية الطارئة كغير
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المخطط ليا .العمؿ عمى تطكير سياسات مالية مكحدة لممراقبة كالمساءلة .التدريب عمى األدكات األساسية
لإلدارة المالية مثؿ برامج الحاسكب كشجرة الق اررات كتقييـ كقراءة التقارير
 3.5.2التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة مف دراسات فمسطينية كدراسات عربية كدراسات اجنبية اتضح
لمباحث اف ىناؾ قمة اىتماـ بدراسة االدارة المالية في المؤسسات االىمية  ،حيث امتازت ىذه الدراسة عف
الدراسات السابقة في ككنيا ركزت عمى عالج مشكمة االدارة المالية مف خالؿ الكقكؼ عمى كاقع كاساليب
االدارة المالية المتبعة في المؤسسات االىمية ،في حيف اف الدراسات السابقة ركزت عمى المؤسسات االىمية
كاىمية التمكيؿ لدييا كاثر التمكيؿ االجنبي كالدكلي عمى عمؿ المؤسسات االىمية.

الفصل الثالث
الطريقة واالجراءات
 1.3مقدمة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا لمجتمع الدراسة ،كالطريقة التي اتبعتيا الدارس إلختيار عينة الدراسة ،كما يتناكؿ
كصؼ األداة المستخدمة فييا ،كاإلجراءات التي اتبعت في تنفيذىا ،باإلضافة إلى المعالجات اإلحصائية التي
استخدمت في تحميؿ النتائج.
 2.3منيج الدراسة:
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استخدـ الدارس في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،حيث تـ الرجكع إلى األدب السابؽ حكؿ المكضكع
لتكضيح الخمفية النظرية لمدراسة ،كباالستناد إلى األدب السابؽ كالدراسات السابقة ،ثـ تصميـ استبانة
استيدفت جمع البيانات المتعمقة بالمكضكع ،بعد ذلؾ تـ تحميؿ البيانات كمعالجتيا إحصائيا الستخراج النتائج
كمقارنتيا.
 3.3مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف المدراء كالمحاسبيف في المنظمات االىمية غير الحككمية كالبالغ عددىـ ( )900
منظمة اىمية ،كقد اعتمدت الدراسة عمى اختيار عينة قصدية تمثمت في اختيار المدراء كالمحاسبيف كالمدراء
المالييف في المنظمات االىمية ،حيث اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى ما مجمكعو (

 )1800مف المحاسبيف

كالمدراء المالييف في المنظمات االىمية.
 4.3عينة الدراسة:
تككنت عينة الدراسة مف عينة مف ( )316مدير مالي كمحاسب في المنظمات االىمية كقد تـ احتساب قيمة
العينة مف خالؿ اعتماد طريقة حساب العينة ىيربرت اركف ،كقد تـ تكزيع االستبانة باالعتماد عمى اإليميؿ اك
المقابالت الشخصية كتسميميا باليد اك مف خالؿ الرسائؿ االلكتركنية اك مف خالؿ الفاكس كقد تـ استرداد
( )255استبياف صمح منيـ لمتحميؿ (  )241استبياف ،كقد تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية  .كتبيف الجداكؿ
التالية تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة:
جدول رقم ()1
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
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العدد

النسبة المئوية%

متغير المسمى الوظيفي
رئيس الجمعية

59

24.5

اميف الصندكؽ

32

13.3

مدير

26

10.8

مدير مالي

79

32.8

محاسب

45

18.7

المجموع

241

100.0

جدول رقم ()2
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
العدد

النسبة المئوية%

متغير المؤىل العممي
ثانكية عامة فاقؿ

6

2.5

دبمكـ

6

2.5

بكالكريكس

188

78.0

دراسات عميا

41

17.0

المجموع

241

100.0
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جدول رقم ()3
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص العممي
العدد

النسبة المئوية%

متغير التخصص العممي
ادارة اعماؿ

30

12.4

محاسبة

96

39.8

اقتصاد

14

5.8

عمكـ مالية كمصرفية

15

6.2

غير ذلؾ

86

35.7

المجموع

241

100.0

جدول رقم ()4
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة
العدد

النسبة المئوية%

متغير عدد سنوات الخبرة
اقؿ مف  5سنكات

28

11.6

 10-6سنكات

55

22.8

 15-11سنة

90

37.3

أكثر مف  15سنة

68

28.3

المجمكع

241

100.0
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 5.3أداة الدراسة:
تمثمت أداة الدراسة التي استخدميا الدارس باستبياف أعد لغرض التعرؼ

عمى ( واقع االدارة المالية في

المؤسسات االىمية غير الربحية في فمسطين)
أما عف طريقة تصميـ االستبياف فقد استعاف الدارس باألدب كالدراسات السابقة في مجاؿ البحث ،لتحديد
صيغ األسئمة المناسبة ،كبعد ذلؾ تـ عرض االستبياف عمى عدد مف مشرفي جامعة القدس لمتحقؽ مف
صدقو ،كقد أجر ل الدارس التعديالت التي أشار إلييا المحكمكف

(مرفؽ كشؼ بالمحكميف)  ،بحيث تككف

بصكرتو النيائية مف ( )60فقرة ،مقسمة عمى ستة محاكر كما يمي:

جدول رقم ()5
فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

المجال

1

درجة توفر مقومات الييكل التنظيمي

8

2

درجة توفر مقومات النظام المحاسبي

10

3

درجة توفر انظمة الضبط الداخمي

10

4

درجة االلتزام بمعايير االجيزة الرقابية

10
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5

مدى استخدام االدوات الرقابية

11

6

التنمية المجتمعية لعمل المؤسسات االىمية

10

المجموع

59

 6.3صدق االستبانة:
لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة تـ عرضيا عمى المشرؼ األكاديمي كعمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف
في ميداف الدراسة ،كالذيف تككنكا مف كالذيف

كافادكا بصدؽ المقياس كصالحيتو

ألغراض ىذه الدراسة ،

كيكضح الجدكؿ ( )6أسماء المحكميف:

جدول رقم ()6
المحكمين
الرقم

1
2

االسم /المؤسسة

االستاذ جمال ممحم – مدير شركة طالل أبو
غزالة لمتدقيق – فمسطين
االستاذ بيتر الحصري – المسؤول الشريك شركة
سابا لمتدقيق -فمسطين

63

3

د .إياد دلبح – الجامعة االمريكية – جنين

4

د .عبد الرحمن التميمي – جامعة القدس

5

د .عزمي االطرش – جامعة القدس

 7.3ثبات االستبانة:
تـ التأكد مف ثبات األداة مف خالؿ اجراء اختبار التناسؽ الداخمي كاستخراج معامؿ الثبات (كركنباخ الفا)
عمى عينة الدراسة بأكمميا.
جدول رقم ( :)7معامل ثبات محاور االستبانة
1

درجة توفر مقومات الييكل التنظيمي

0.918

2

درجة توفر مقومات النظام المحاسبي

0.947

3

درجة توفر انظمة الضبط الداخمي

0.896

4

درجة االلتزام بمعايير االجيزة الرقابية

0.870

5

مدى استخدام االدوات الرقابية

0.949

6

التنمية المجتمعية لعمل المؤسسات االىمية

0.965

7

المتوسط العام

0.979

 8.3إجراءات الدراسة:
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في سبيؿ تنفيذ الدراسة قاـ الدارس باإلجراءات البحثية التالية:
 إعداد استبانة كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في
فمسطين
 االتصاؿ مع لجنة المحكميف مف المشرفيف األكاديمييف في جامعة القدس كمؤسسات أخرل ألخذ أراءىـ
في مدل صالحية أداة الدراسة كبناء عمى ارشاداتيـ كتكجيياتيـ فقد تـ إلغاء بعض الفقرات كاضافة
فقرات أخرل حيث تتصؼ ىذه الفقرات بالضعؼ كالغمكض مف كجية نظر المحكميف.
 تـ تحديد مجتمع الدراسة الذم شمؿ عينة مف مكظفي المؤسسات االىمية غير الربحية ،كبمغ أفراده تقريبا
( )255مف مكظفي المؤسسات االىمية غير الربحية.
 تـ تكزيع االستبياف عمى افراد عينة الدراسة مف قبؿ الدارس نفسو ،كقاـ الدارس أيضا بجمع االستبانات،
كقد بمغ عدد االستبانات المسترجعة (.)241
 قاـ الدارس بتفريغ االستجابات كاستخراج النتائج باالستعانة بالمعالجات االحصائية.
 9.3المعالجات اإلحصائية:
تمت المعالجة االحصائية باستخداـ برنامج الحزـ االحصائية

) (spssحيث تـ بعد ادخاليا إلى جياز

الحاسب االلي:
 استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة.
 استخراج النسب المئكية ألفراد عينة الدراسة حسب متغيرات البحث.
 استخداـ اختبار (ت) كاختبار تحميؿ التبايف األحادم.
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 10.3تصحيح األداة:
لقد تـ اعتماد التكزيع التالي لمفقرات في عممية تصحيح فقرات أداة الدراسة كاستخراج النتائج كفقا لطريقة
ليكرت الخماسية.
5

4

3

2

1

موافق بدرجة كبيرة

موافق بدرجة كبيرة

اوافق

أعارض

أعارض بدرجة كبيرة

جدا

كمف اجؿ تفسير النتائج اعتُمدت المتكسطات التالية:
 )233.-1(-1درجة قميمة  )3.66 –2.34(-2درجة متكسطة  )5-3.67( -3درجة كبيرة
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الفصل الرابع
 1.4نتائج الدراسة ومناقشتيا
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا لمنتائج التي نجمت عف ىذه الدراسة ،كمف اجؿ تسييؿ عممية تفسير النتائج ،فقد
اعتمدت الدراسة عمى النسب المئكية:
أوال :النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة األكؿ الرئيس (واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية
في فمسطين).
كمف اجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية
لمجاؿ الدراسة ،كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
الرقم

1

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

تكفر ىيكمية تنظيمية كاضحة كمرنة تتالءـ مع برامج

مرتفؼت
4.61

0.76

2

تكجد قكاعد مكتكبة تحدد كاجبات كمسئكليات األقساـ.

4.45

0.77

3

يكجد كصؼ كظيفي خاص بالمكظفيف.

4.19

0.84

4

يكجد تكافؽ بيف الكصؼ الكظيفي لممكظفيف كتخصصاتيـ

كمشاريع الجمعية.
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مرتفؼت
مرتفؼت
مرتفؼت

3.81

العممية.

الدرجة

0.89

الرقم

الفقرة

6

تتـ التعيينات حسب االحتياجات الفعمية كعمى أساس الكفاءة

8

تكفر الييكمية التنظيمية آلية لمتنسيؽ الفعاؿ بيف دكائر

3.61

0.90

0.75

متىسطت
3.41

0.82

تكفر الييكمية التنظيمية آلية مناسبة لنقؿ كتكصيؿ التقارير
بصكرة سميمة
المتكسط الحسابي العاـ

متىسطت
متىسطت

عدد المكظفيف يتالءـ مع حجـ العمؿ كالنشاط داخؿ
الجمعية.

7

الحسابي

المعياري

3.55

الجمعي
ة
كأقساـ
5

المتوسط

االنحراف

الدرجة

متىسطت
3.40

0.81

3.88

0.82

مرتفؼت

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( ) 8أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص كجكد االنظمة كالييكمية
التنظيمية كمتطمباتيا النظرية مف كصؼ كتكصيؼ كظيفي متكفرة بدرجة عالية ،اما اجابات المبحكثيف عف
االسئمة المتعمقة بتطبيؽ االنظمة في المؤسسات االىمية جاءت النتائج مرتفعة عند كؿ مف الفقرات رقـ ( ، 1
 ،)4 ، 3 ، 2كىك ما يدؿ انو يتكافر اجزاء مف المتطمبات الكظيفية كالييكمية في المؤسسات االىمية ،في
حيف اف الفقرات (  ،)8 ، 7 ، 6 ،5كانت بدرجة متكسطة ام التطبيؽ اقؿ مف تكفر االنظمة كالتعميمات
كذلؾ يتطمب التركيز عمى التطبيؽ لألنظمة كالتعميمات لدل المؤسسات االىمية.
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جدول رقم ()9
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال (درجة توفر مقومات النظام المحاسبي)
الرقم

3

الفقرة

الحسابي

المعياري

يكفر النظاـ المحاسبي مجمكعة دفترية كمستنديو كسجالت

مرتفعة
4.26

مالية كاضحة ككاممة.
2

المتوسط

االنحراف

الدرجة

0.81

مرتفعة

يحدد النظاـ المحاسبي الكسائؿ كاإلجراءات الالزمة لتنفيذ
4.22

0.80

1

تستخدـ الجمعية نظاـ محاسبي معتمد يتالءـ كأنشطتيا.

4.21

0.85

مرتفعة

4

تستخدـ الجمعية نظاـ محاسبي محكسب

4.17

0.86

مرتفعة

5

تسجؿ المعامالت المالية أكال بأكؿ بصكرة منتظمة.

4.15

0.87

مرتفعة

6

يساعد النظاـ المحاسبي في تكفير معمكمات دقيقة ككافية

4.05

0.85

مرتفعة

7

يمكف لمنظاـ المحاسبي إعداد كتجييز التقارير المالية في

المعامالت المالية بشكؿ سميـ.

3.78

المكاعيد المحددة ليا.
8

0.91

يمكف النظاـ المحاسبي مف إعداد التقارير المالية عف
األنشطة كالبرامج بشكؿ تفصيمي لكؿ برنامج أك مشركع.

9

مرتفعة

يساىـ نظاـ المحاسبي في تقييـ أداء البرامج ككشؼ
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متىسطت
3.61

0.91

3.51

0.85

متىسطت

الرقم

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

االنحرافات فكر حدكثيا.
10

يساىـ النظاـ المحاسبي في إعداد المشاريع كالمكازنات

متىسطت
3.48

الالزمة ليا.
المتكسط الحسابي العاـ

3.95

0.84

0.86

مرتفعة

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( ) 9أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص كجكد االنظمة المحاسبية
ككؿ ما يتعمؽ بيا مف مخرجات النظاـ المحاسبي كمدخالتو متكفر بدرجة عالية ،اما اجابات المبحكثيف عف
االسئمة المتعمقة بتطبيؽ االنظمة المحاسبية في المؤسسات االىمية جاءت النتائج مرتفعة عند كؿ مف الفقرات
رقـ (  ،)7 ، 6 ، 5 ،4 ، 3 ، 2 ، 1كىك ما يدؿ انو يتكافر تطبيؽ لألنظمة المحاسبية في المؤسسات
االىمية ،في حيف اف الفقرات (  ،)10 ، 9 ، 8كانت بدرجة متكسطة ام انو البد مف التركيز بشكؿ كبير
كمستمر عمى تطبيؽ االنظمة المحاسبية كما يتعمؽ بيا مف مخرجات كمدخالت محاسبية مطبقة في
المؤسسات االىمية بما يعزز مف كفاءة االداء المالي.
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جدول رقم ()10
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال (درجة توفر انظمة الضبط الداخمي)
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

10

يتـ مراجعة المعامالت المالية قبؿ الصرؼ لمتأكد مف دقتيا

4.64

1.38

مرتفعة

9

تعزز كافة المصركفات بمستندات ثبكتيو مؤيدة ليا.

4.05

0.87

مرتفعة

1

يكجد مراقب داخمي ذك كفاءة مينية.

3.66

0.70

7

تكدع المتحصالت النقدية في المصرؼ كيصرؼ مف خاللو

3.87

0.97

2

يكجد أنظمة كتعميمات كلكائح معتمدة

3.61

0.73

6

يراعى الفصؿ بيف كظيفة المسئكؿ عف المعامالت المالية

الفقرة

الرقم

3.55

5

يرفع المراقب تقارير دكرية عف أداء العمؿ لإلدارة.

3.44

0.83

3

تتبع الكظيفة الرقابية ألعمى ىيئة إدارية في الجمعية

3.43

0.75

4

يتـ منح المراقب الداخمي صالحيات كاسعة ألداء عممو

3.41

0.76

8

يكجد لجاف متخصصة لممشتريات كتنفيذ األعماؿ.

3.29

1.14

3.70

0.91

المتكسط الحسابي العاـ
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مرتفعة
مرتفعة
متىسطت
متىسطت

0.89

كالمسئكؿ عف تسجيؿ تمؾ المعامالت.

الدرجة

متىسطت
متىسطت
متىسطت
متىسطت

مرتفعة

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( ) 10أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص كجكد انظمة الضبط
ككؿ ما يتعمؽ بيا مف انظمة رقابة مالية كادارية متكفر بدرجة عالية ،اما اجابات المبحكثيف عف االسئمة
المتعمقة بتطبيؽ انظمة الضبط كالرقابة ككؿ ما يتعمؽ بيا في المؤسسات االىمية جاءت النتائج مرتفعة عند
كؿ مف الفقرات رقـ (  ،)10 ، 9 ، 7 ، 1كىك ما يدؿ انو يتكافر تطبيؽ ألنظمة الضبط في المؤسسات
االىمية ،في حيف اف الفقرات (  ،)8 ،6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2كانت بدرجة متكسطة ام انو البد مف التركيز
بشكؿ كبير كمستمر عمى تطبيؽ انظمة الضبط كالرقابة كما يتعمؽ بيا في المؤسسات االىمية بما يعزز مف
كفاءة االداء المالي.
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جدول رقم ()11
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال (درجة االلتزام بمعايير االجيزة الرقابية)
الرقم

1

الفقرة

2

تتعاكف الجمعية بشكؿ كبير مع مفتشي األجيزة الرقابية

7
6

يتـ التفتيش عمى أعماؿ كنشاطات الجمعية مف قبؿ ىيئة
الرقابة العامة
يتـ التفتيش عمى أعماؿ الجمعية مف قبؿ ك ازرة الداخمية.

3.78

0.74

3.78

1.05

تتضمف تقارير األجيزة الرقابية تقييـ األنظمة المالية
73

مرتفعة
مرتفعة

3.74

0.83

3.69

1.05

مرتفعة
متىسطت

3.57

0.92

3.54

0.77

يقكـ المراجع الخارجي بجكالت المراجعة عمى حسابات
الجمعية أثناء السنة المالية.

9

مرتفعة

يتـ تعييف المدقؽ الخارجي كتحدد أتعابو مف الجمعية

تمتزـ الجمعية بتكجييات كمالحظات األجيزة الرقابية

4

0.86

يعرض تقرير المراجع عمى الجمعية العمكمية في

العمكمية.

5

مرتفعة
4.12

اجتماعاتيا
8

الحسابي

المعياري

يتـ مراجعة حسابات الجمعية بشكؿ دكرم مف مدقؽ
حسابات خارجي مستقؿ

3

المتوسط

االنحراف

الدرجة

متىسطت
متىسطت

3.49

0.81

3.48

1.05

متىسطت

الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

كاإلدارية لمجمعية.
10

تتضمف تقارير التفتيش مقترحات تتعمؽ بتطكير النظاـ

متىسطت
3.21

المالي كاإلدارم
المتكسط الحسابي العاـ

1.06

متىسطت
3.64

0.91

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( ) 11أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص االلتزاـ بأنظمة الرقابة
كمعاييرىا رقابة كتفتيش كرقابة داخمية كخارجية متكفر بدرجة متكسطة ،اما اجابات المبحكثيف عف االسئمة
المتعمقة بتطبيؽ انظمة الضبط كالرقابة ككؿ ما يتعمؽ بيا في االلتزاـ بأنظمة الرقابة كمعاييرىا رقابة كتفتيش
كرقابة داخمية كخارجية في المؤسسات االىمية جاءت النتائج مرتفعة عند كؿ مف الفقرات رقـ ( ، 6 ، 7 ، 2
 ،)1 ،3كىك ما يدؿ انو يتكافر التزاـ بمعايير الرقابة في المؤسسات االىمية ،في حيف اف الفقرات ( ، 5 ، 4
 ،)10 ،9 ، 6 ، 4كانت بدرجة متكسطة ام انو البد مف التركيز بشكؿ كبير كمستمر عمى تطبيؽ انظمة
االلتزاـ بأنظمة الرقابة كمعاييرىا رقابة كتفتيش كرقابة داخمية كخارجية في المؤسسات االىمية بما يعزز مف
كفاءة االداء المالي.
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جدول رقم ()12
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال (مدى استخدام االدوات الرقابية)
الرقم

2

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

يتـ إعداد المكازنات باالعتماد عمى البيانات السابقة
باإلضافة ألسعار السكؽ.

4

يتـ عمؿ المكازنات بصكرة سنكية.

3

يتـ عمؿ المكازنة العامة لممنظمة مف خالؿ مكازنات

الدرجة

مرتفعة
3.95

0.88

3.91

0.83

مرتفعة
مرتفعة

3.86

0.86

3.73

0.91

مرتفعة

3.75

1.02

مرتفعة

6

يتـ إشراؾ كافة الدكائر كاألقساـ في إعداد المكازنة العامة

3.46

0.93

7

تستخدـ المكازنات كأساس لتقييـ أداء الدكائر كاألقساـ.

3.34

0.83

8

يتـ مقارنو األداء الفعمي بما ىك مخطط كدراسة أسباب

البرامج كالمشاريع
5
1

يتـ اعتماد المكازنات مف مجمس اإلدارة.
تعد الجمعية مكازنات تفصيمية دكرية لبرامجيا كمشاريعيا

االنحراؼ.
11

تستخدـ القكائـ المالية لتحديد المركز المالي بصكرة سميمة

10

تستخدـ القكائـ المالية المعتمدة لقياس كفاءة اإلدارة في
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متىسطت
متىسطت
متىسطت

3.34

0.89

3.37

0.82

3.29

0.82

متىسطت
متىسطت

الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

التنفيذ
9

يتـ رفع تقارير إدارية لإلدارة عف سير العمؿ كاالنحرافات.
المتكسط الحسابي العاـ

3.27

0.87

متىسطت
متىسطت

3.57

0.88

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( ) 12أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص استخداـ ادكات الرقابة
مف اعداد المكازنات كالقكائـ المالية كما يتعمؽ بيا متكفر بدرجة متكسطة ،اما اجابات المبحكثيف عف االسئمة
المتعمقة استخداـ ادكات الرقابة مف اعداد المكازنات كالقكائـ المالية كما يتعمؽ بيا في المؤسسات االىمية
جاءت النتائج مرتفعة عند كؿ مف الفقرات رقـ (  ،)1 ،5 ، 3 ، 4 ، 2كىك ما يدؿ انو يتـ استخداـ ادكات
الرقابة مف اعداد المكازنات كالقكائـ المالية كما يتعمؽ بيا في المؤسسات االىمية ،في حيف اف الفقرات (7 ، 6
 ،)9 ،10 ، 11 ، 8 ،كانت بدرجة متكسطة ام انو البد مف التركيز بشكؿ كبير كمستمر عمى استخداـ
ادكات الرقابة مف اعداد المكازنات كالقكائـ المالية كما يتعمؽ بيا في المؤسسات االىمية بما يعزز مف كفاءة
االداء المالي.
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جدول رقم ()13
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال (التنمية المجتمعية لعمل المؤسسات االىمية)
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2

تعزيز الشبكات/الييئات التنسيقية في مجاؿ تقديـ الخدمات

3.65

0.73

1

المشاركة في رسـ أجندة تنمكية كطنية كخطط قطاعية كفي

3.63

0.76

10

نشر كتشجيع المساكاة بيف الجنسيف كاحتراـ كحماية حقكؽ

الفقرة

الرقم

تقديـ الخدمات باالستناد إلى األدكار المحددة.

الدرجة

مرتفعة
متىسطت

متىسطت
3.62

0.78

3

إنشاء الشراكات في مجاؿ تقديـ الخدمات.

3.59

0.76

متىسطت

4

بناء القدرات المؤسسة في مجاؿ تقديـ الخدمات.

3.57

0.76

متىسطت

9

المبادرة إلى نقاشات حكؿ دكر األطراؼ المعنية المختمفة

اإلنساف كالحقكؽ المدنية

متىسطت
3.57

0.75

8

نشر كتعميـ التفكير االستراتيجي كالكفاءة

3.54

0.76

6

تعميـ استخداـ معايير كنقاط مرجعية في عممية تقديـ

3.52

0.73

في المجتمع

الخدمات األساسية.
7

متىسطت

إنشاء آليات تخطيط كتنفيذ مرنة كمتجاكبة متضمنة
منطمقات تنمكية في عممية تقديـ الخدمات (أم تربط بيف
مساعدات اإلغاثة كالمساعدات الطارئة كبيف أبعاد
كاكلكيات التنمية)
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متىسطت

متىسطت
3.49

0.73

الرقم

5

الفقرة

تعميـ استخداـ أساليب كأدكات التخطيط بالمشاركة كتقييـ
التأثير.
المتكسط الحسابي العاـ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.40

0.76

الدرجة

متىسطت

متىسطت
3.57

0.75

يتضح مف الجدكؿ رقـ (  ) 13أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص دكر المؤسسات
االىمية في التنمية المجتمعية مف تخطيط كتنفيذ كتعزيز كما يتعمؽ بيا متكفر بدرجة متكسطة ،اما اجابات
المبحكثيف عف االسئمة المتعمقة بدكر المؤسسات االىمية في التنمية المجتمعية مف تخطيط كتنفيذ كتعزيز كما
يتعمؽ بيا جاءت النتائج مرتفعة عند كؿ مف الفقرات رقـ ( ،)2كىك ما يدؿ انو يتكفر دكر ضعيؼ لممؤسسات
االىمية في التنمية المجتمعية مف تخطيط كتنفيذ كتعزيز كما يتعمؽ بيا  ،في حيف اف الفقرات ( 3 ، 10 ، 1
 ،)5 ،7 ،6 ،8 ،9 ، 4 ،كانت بدرجة متكسطة ام انو البد مف التركيز بشكؿ كبير كمستمر عمى دكر
المؤسسات االىمية في التنمية المجتمعية مف تخطيط كتنفيذ كتعزيز كما يتعمؽ بيا.
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 : 2.4النتائج المتعمقة بفحص فرضيات الدراسة
الفرضية االولى  :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية (
تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو

 (α≤ 0.05في

واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في فمسطين

يعزى الى متغير (المسمى الوظيفي).
جدول رقم ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجة الكمية وفقا لمتغير العمر

متغير المسمى الوظيفي

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

رئيس الجمعية

59

4.01

0.53

اميف الصندكؽ

32

3.70

0.52

مدير

26

3.44

0.28

مدير مالي
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3.71

0.55

محاسب

45

3.51

0.64
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جدول رقم ()15
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )ONE WAY Analysis of Varianceفي تقديرات أفراد عينة
الدراسة نحو واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في فمسطين

يعزى الى متغير

(المسمى الوظيفي).
انمجال

مجمىع

درجت

متىسط

انمربعاث

انحريت

انمربعاث

بين المجمىػبث

9.16

4

2.28

داخل المجمىػبث

69.0

236

.292

المجمىع

78.2

240

مصذر انتباين

قيمت ف

مستىي
انذالنت

7.83

باالستناد إلى اختبار التبايف األحادم تبيف أف قيمة  sigاقؿ مف ( ،)0.05كىي بذلؾ دالة إحصائيا ،لذا فإننا
نرفض الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية (0.05
≤ (αفي تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو

واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في

فمسطين يعزى الى متغير (المسمى الوظيفي).
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0.00

الفرضية الثانية  :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية (
تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو

 (α≤ 0.05في

واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في فمسطين

يعزى الى متغير (المؤىل العممي).
جدول رقم ()16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجة الكمية وفقا لمتغير التحصيل العممي
متغير المؤىل العممي

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ثانكية عامة فاقؿ

6

3.34

0.105

دبمكـ

6

3.70

0.20

بكالكريكس

188

3.70

0.58

دراسات عميا

41

3.87

0.56
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جدول رقم ()17
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )ONE WAY Analysis of Varianceفي تقديرات أفراد عينة
الدراسة نحو واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في فمسطين

يعزى الى متغير

(المؤىل العممي).
انمجال

مجمىع

مصذر انتباين

انمربعاث

بين المجمىػبث
داخل المجمىػبث
المجمىع

درجت انحريت

متىسط
انمربعاث

2.44

4

0.61

75.73

236

0.32

78.2

240

قيمت ف

1.89

باالستناد إلى اختبار التبايف األحادم تبيف أف قيمة  sigأكبر مف ( ،)0.05كىي بذلؾ ليست دالة إحصائيا،
لذا فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية
( (α≤ 0.05في تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية
في فمسطين يعزى الى متغير (المؤىل العممي).
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مستىي
انذالنت

0.11

الفرضية الثالثة  :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية (
تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو

 (α≤ 0.05في

واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في فمسطين

يعزى الى متغير (التخصص العممي).
جدول رقم ()17
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجة الكمية وفقا لمتغير التخصص العممي
متغير التخصص العممي

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ادارة اعماؿ

30

3.70

0.45

محاسبة

96

3.73

0.59

اقتصاد

14

4.10

0.52

عمكـ مالية كمصرفية

15

3.76

0.82

غير ذلؾ

86

3.63

0.53
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جدول رقم ()18
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )ONE WAY Analysis of Varianceفي تقديرات أفراد عينة
الدراسة نحو واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في فمسطين

يعزى الى متغير

(التخصص العممي).
انمجال

مجمىع

مصذر انتباين

انمربعاث

بين المجمىػبث
داخل المجمىػبث
المجمىع

درجت انحريت

متىسط
انمربعاث

2.73

4

0.68

75.44

236

0.32

78.18

240

قيمت ف

2.14

باالستناد إلى اختبار التبايف األحادم تبيف أف قيمة  sigأكبر مف  ،0.05كىي بذلؾ دالة إحصائيا ،لذا فإننا
نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( 0.05
≤ (αفي تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو

واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في

فمسطين يعزى الى متغير (التخصص العممي).
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مستىي
انذالنت

0.08

الفرضية الرابعة  :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية (
تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو

 (α≤ 0.05في

واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في فمسطين

يعزى الى متغير (عدد سنوات الخبرة).
جدول رقم ()19
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجة الكمية وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة
متغير عدد سنوات الخبرة

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اقؿ مف  5سنكات

28

3.66

0.24

 10-6سنكات

55

3.60

0.61

 15-11سنة

90

3.56

0.60

 15سنة فنا فكؽ

68

4.02

0.47
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جدول رقم ()20
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )ONE WAY Analysis of Varianceفي تقديرات أفراد عينة
الدراسة نحو واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في فمسطين يعزى الى متغير ( عدد
سنوات الخبرة).
انمجال

مجمىع

مصذر انتباين

انمربعاث

بين المجمىػبث
داخل المجمىػبث
المجمىع

درجت انحريت

متىسط
انمربعاث

9.85

4

2.46

68.33

236

0.29

78.12

240

قيمت ف

8.50

باالستناد إلى اختبار التبايف األحادم تبيف أف قيمة  sigاقؿ مف ( ،)0.05كىي بذلؾ دالة إحصائيا ،لذا فإننا
نرفض الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية (0.05
≤ (αفي تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو

واقع االدارة المالية في المؤسسات االىمية غير الربحية في

فمسطين يعزى الى متغير (عدد سنوات الخبرة).
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مستىي
انذالنت

0.000

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
 1.5تمخيص نتائج الدراسة
تتمخص أىـ نتائج الدراسة بما يأتي:
 تبيف أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص كجكد االنظمة كالييكمية التنظيمية
كمتطمباتيا النظرية مف كصؼ كتكصيؼ كظيفي ـ تكفر بدرجة عالية ،اما اجابات المبحكثيف عف
االسئمة المتعمقة بتطبيؽ االنظمة في المؤسسات االىمية جاءت النتائج مرتفعة عند كؿ مف الفقرات
رقـ (  ،)4 ، 3 ، 2 ، 1كىك ما يدؿ انو يتكافر اجزاء مف المتطمبات الكظيفية

كالييكمية في

المؤسسات االىمية ،في حيف اف الفقرات (  ،)8 ، 7 ، 6 ،5كانت بدرجة متكسطة ام التطبيؽ اقؿ
مف تكفر االنظمة كالتعميمات كذلؾ يتطمب التركيز عمى التطبيؽ لألنظمة كالتعميمات لدل المؤسسات
االىمية
 كتبيف أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص كجكد االنظمة المحاسبية ككؿ ما
يتعمؽ بيا مف مخرجات النظاـ المحاسبي كمدخالتو متكفر بدرجة عالية ،اما اجابات المبحكثيف عف
االسئمة المتعمقة بتطبيؽ االنظمة المحاسبية في المؤسسات االىمية جاءت النتائج مرتفعة عند كؿ مف
الفقرات رقـ (  ،)7 ، 6 ، 5 ،4 ، 3 ، 2 ، 1كىك ما يدؿ انو يتكافر تطبيؽ لألنظمة المحاسبية في
المؤسسات االىمية ،في حيف اف الفقرات (  ،)10 ، 9 ، 8كانت بدرجة متكسطة ام انو البد مف
التركيز بشكؿ كبير كمستمر عمى تطبيؽ االنظمة المحاسبية كما يتعمؽ بيا مف مخرجات كمدخالت
محاسبية مطبقة في المؤسسات االىمية بما يعزز مف كفاءة االداء المالي.
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 تبيف افق يتضح مف الجدكؿ رقـ ( ) 10أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص كجكد
انظمة الضبط ككؿ ما يتعمؽ بيا مف انظمة رقابة مالية كادارية متكفر بدرجة عالية ،اما اجابات
المبحكثيف عف االسئمة المتعمقة بتطبيؽ انظمة الضبط كالرقابة ككؿ ما يتعمؽ بيا في المؤسسات
االىمية جاءت النتائج مرتفعة عند كؿ مف الفقرات رقـ (  ،)10 ، 9 ، 7 ، 1كىك ما يدؿ انو يتكافر
تطبيؽ ألنظمة الضبط في المؤسسات االىمية ،في حيف اف الفقرات ( ،)8 ،6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2
كانت بدرجة متكسطة ام انو البد مف التركيز بشكؿ كبير كمستمر عمى تطبيؽ انظمة الضبط
كالرقابة كما يتعمؽ بيا في المؤسسات االىمية بما يعزز مف كفاءة االداء المالي.
 تبيف أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص االلتزاـ بأنظمة الرقابة كمعاييرىا رقابة
كتفتيش كرقابة داخمية كخارجية متكفر بدرجة متكسطة ،اما اجابات المبحكثيف عف االسئمة المتعمقة
بتطبيؽ انظمة الضبط كالرقابة ككؿ ما يتعمؽ بيا في االلتزاـ بأنظمة الرقابة كمعاييرىا رقابة كتفتيش
كرقابة داخمية كخارجية في المؤسسات االىمية جاءت النتائج مرتفعة عند كؿ مف الفقرات رقـ (7 ، 2
 ،)1 ،3 ، 6 ،كىك ما يدؿ انو يتكافر التزاـ بمعايير الرقابة في المؤسسات االىمية ،في حيف اف
الفقرات (  ،)10 ،9 ، 6 ، 4 ، 5 ، 4كانت بدرجة متكسطة ام انو البد مف التركيز بشكؿ كبير
كمستمر عمى تطبيؽ انظمة االلتزاـ بأنظمة الرقابة كمعاييرىا رقابة كتفتيش كرقابة داخمية كخارجية
في المؤسسات االىمية بما يعزز مف كفاءة االداء المالي.
 تبيف أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص استخداـ ادكات الرقابة مف اعداد
المكازنات كالقكائـ المالية كما يتعمؽ بيا متكفر بدرجة متكسطة ،اما اجابات المبحكثيف عف االسئمة
المتعمقة استخداـ ادكات الرقابة مف اعداد المكازنات كالقكائـ المالية كما يتعمؽ بيا في المؤسسات
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االىمية جاءت النتائج مرتفعة عند كؿ مف الفقرات رقـ (  ،)1 ،5 ، 3 ، 4 ، 2كىك ما يدؿ انو يتـ
استخداـ ادكات الرقابة مف اعداد المكازنات كالقكائـ المالية كما يتعمؽ بيا في المؤسسات االىمية ،في
حيف اف الفقرات (  ،)9 ،10 ، 11 ، 8 ، 7 ، 6كانت بدرجة متكسطة ام انو البد مف التركيز
بشكؿ كبير كمستمر عمى استخداـ ادكات الرقابة مف اعداد المكازنات كالقكائـ المالية كما يتعمؽ بيا
في المؤسسات االىمية بما يعزز مف كفاءة االداء المالي.
 تبيف أف اجابات المبحكثيف عمى فقرات االسئمة التي تخص دكر المؤسسات االىمية في التنمية
المجتمعية مف تخطيط كتنفيذ كتعزيز كما يتعمؽ بيا متكفر بدرجة متكسطة ،اما اجابات المبحكثيف
عف االسئمة المتعمقة بدكر المؤسسات االىمية في التنمية المجتمعية مف تخطيط كتنفيذ كتعزيز كما
يتعمؽ بيا جاءت النتائج مرتفعة عند كؿ مف الفقرات رقـ (  ،)2كىك ما يدؿ انو يتكفر دكر ضعيؼ
لممؤسسات االىمية في التنمية المجتمعية مف تخطيط كتنفيذ كتعزيز كما يتعمؽ بيا  ،في حيف اف
الفقرات (  ،)5 ،7 ،6 ،8 ،9 ، 4 ، 3 ، 10 ، 1كانت بدرجة متكسطة ام انو البد مف التركيز
بشكؿ كبير كمستمر عمى دكر المؤسسات االىمية في التنمية المجتمعية مف تخطيط كتنفيذ كتعزيز
كما يتعمؽ بيا.
 باالستناد إلى اختبار التبايف األحادم تبيف أف قيمة  sigاقؿ مف ( ،)0.05كىي بذلؾ دالة إحصائيا،
لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
اإلحصائية (  (α≤ 0.05في تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو واقع االدارة المالية في المؤسسات
االىمية غير الربحية في فمسطين يعزى الى متغير (المسمى الوظيفي).
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 باالستناد إلى اختبار التبايف األحادم تبيف أف قيمة  sigأكبر مف ( ،)0.05كىي بذلؾ ليست دالة
إحصائيا ،لذا فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
الداللة اإلحصائية (  (α≤ 0.05في تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو

واقع االدارة المالية في

المؤسسات االىمية غير الربحية في فمسطين يعزى الى متغير (المؤىل العممي).
 باالستناد إلى اختبار التبايف األحادم تبيف أف قيمة

 sigأكبر مف ( ،)0.05كىي بذلؾ دالة

إحصائيا ،لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل الداللة اإلحصائية ( (α≤ 0.05في تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو واقع االدارة المالية في
المؤسسات االىمية غير الربحية في فمسطين يعزى الى متغير (التخصص العممي).
 باالستناد إلى اختبار التبايف األحادم تبيف أف قيمة  sigاقؿ مف ( ،)0.05كىي بذلؾ دالة إحصائيا،
لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
اإلحصائية (  (α≤ 0.05في تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو واقع االدارة المالية في المؤسسات
االىمية غير الربحية في فمسطين يعزى الى متغير (عدد سنوات الخبرة).
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 2.5التوصيات:
مف خالؿ ما تـ التكصؿ اليو مف نتائج بكصي الباحث الى ما يمي:
 يػرل الباحػث أف عمػى مؤسػسات المجتمػع المػدني التػي تتمقػى المػساعدات مػف االتحػاد األكركبػي
كالككالػة األمريكيػة لمتنميػة الدكليػة ( )USAIDأف تتػكخى الحػذر مػف الػشركط التػي قػد يػضعيا
االتحػاد مقابؿ تمكيؿ اؿ ىذه مؤسسا ت ،ألف االتحاد األكركبي يقدـ ىػذه األمػكاؿ كفػؽ رؤيتػو
الخاصػة كلػيس كفػؽ خطػة فمػسطينية ،كمػا تفػرض ككالػة التنميػة شػركطاَ خاصػة تتعمػؽ بنبػذ اإلرىػاب
كالتكقيػع عمػى االتفاقيػة الخاصة بذلؾ.
 اف العمؿ في مجاؿ المؤسسات االىمية يتطمب تكافر ىياكؿ تنظيمية أكثر تالئما مع حاجات المجتمع
المحمي كمتطمباتو ،حيث اف دكر الييكؿ التنظيمي مف تكصيؼ ككصؼ كظيفي يمعب دك ار ىاما
كفعاال في زيادة كفاءة االدارة المالية في المؤسسات االىمية ،لذلؾ البد مف زيادة الفعالية في تقسيـ
الييكؿ التنظيمي في المؤسسة.
 كما يكصي الباحث بضركرة تعزيز انظمة الرقابة كالتفتيش عمى االدارات كاالقساـ المختمفة في
المؤسسات االىمية بما يعزز كفاءة كفعالية كشفافية االدارة المالية.
 ضركرة العمؿ عمى تطكير االساليب الرقابية المتبعة في المؤسسات االىمية بما يتناسب مع زيادة
كفاءة االدارة المالية في المؤسسات االىمية.

91

 ضركرة حث المؤسسات االىمية عمى االفصاح في التقارير كالقكائـ المالية عف اساليب االنفاؽ
كالمداخيؿ لدييا بما يضع تصك ار عاما حكؿ المشاريع التي تقدميا لخدمة المجتمع كيعزز مف نزاىتو
المالية.
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 .2.6المالحق
بسم هللا الرحمن الرحيم

ملحق )رقم(1
نموذج استبانة الدراسة

األخ الكريم /األخت الكريمة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،
الموضوع /استبيان بحث ماجستير بعنوان

تقويم أداء اإلدارة المالية في المؤسسات االهلية غير الحكومية في فلسطين
يقوم الباحث بدراسة واقع الوظيفة المالية في المؤسسات االهلية غير الحكومية وبيان مدى التشابه
واالختالف بين المفاهيم النظرية لإلدارة المالية وواقع التطبيق العملي لهذه المفاهيم .ولذا يحدو الباحث األمل
الكبير في تكرمكم بإعطاء جزء من وقتكم الثمين لإلجابة على هذا االستبيان بدقة وموضوعية ،علما
بان المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف يتم التعامل معها بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض
البحث العلمي.
إن تعاونكم معنا يعد دعما للبحث العلمي والتنمية في فلسطين.
واسمحوا لي بان أتقدم بجزيل الشكر ووافر التحية لكم.
الباحث
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القسم االول :المعمومات الشخصية
المسمى الوظيفي:
أميف صندكؽ

رئيس الجمعية

مدير مالي

مدير

محاسب
المؤىل العممي:
ثانكية عامة فأدنى

دبمكـ

دراسات عميا

بكالكريكس

التخصص العممي:
إدارة أعماؿ

محاسبة

اقتصاد

عمكـ مالية

غير ذلؾ

عدد سنوات الخبرة في العمل األىمي:
اقؿ مف  5سنكات

 15- 11سنة

 10-6سنكات
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أكثر مف 15

المحور الثاني :درجة توفر المقومات التالية في الييكل التنظيمي لممؤسسات
العبارات

الرقم

درجة تكفر المقكمات التالية في الييكؿ التنظيمي لممؤسسات
1

2

تكفر ىيكمية تنظيمية كاضحة كمرنة تتالءـ مع
برامج كمشاريع الجمعية.
تكجد قكاعد مكتكبة تحدد كاجبات كمسئكليات.
األقساـ.

3

يكجد كصؼ كظيفي خاص بالمكظفيف.

4

يكجد تكافؽ بيف الكصؼ الكظيفي لممكظفيف

5

6

7

كتخصصاتيـ العممية.
عدد المكظفيف يتالءـ مع حجـ العمؿ كالنشاط
داخؿ الجمعية.
تتـ التعيينات حسب االحتياجات الفعمية كعمى
أساس الكفاءة
تكفر الييكمية التنظيمية آلية مناسبة لنقؿ
كتكصيؿ التقارير بصكرة سميمة
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أوافق

أعارض

أعارض

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جدا

كبيرة

كبيرة

8

تكفر الييكمية التنظيمية آلية لمتنسيؽ الفعاؿ بيف
دكائر كأقساـ الجمعي

حدد درجة تكفر المقكمات التالية في النظاـ المحاسبي لجمعيتكـ:
1

2

3

4
5

6

7

8

تستخدـ الجمعية نظاـ محاسبي معتمد يتالءـ
كأنشطتيا.
يحدد النظاـ المحاسبي الكسائؿ كاإلجراءات
الالزمة لتنفيذ المعامالت المالية بشكؿ سميـ.
يكفر النظاـ المحاسبي مجمكعة دفترية كمستنديو
كسجالت مالية كاضحة ككاممة.
تستخدـ الجمعية نظاـ محاسبي محكسب
تسجؿ المعامالت المالية أكال بأكؿ بصكرة
منتظمة.
يساعد النظاـ المحاسبي في تكفير معمكمات
دقيقة ككافية
يمكف لمنظاـ المحاسبي إعداد كتجييز التقارير
المالية في المكاعيد المحددة ليا.
يمكف النظاـ المحاسبي مف إعداد التقارير المالية
عف األنشطة كالبرامج بشكؿ تفصيمي لكؿ برنامج
أك مشركع.
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9

10

يساىـ نظاـ المحاسبي في تقييـ أداء البرامج
ككشؼ االنحرافات فكر حدكثيا.
يساىـ النظاـ المحاسبي في إعداد المشاريع
كالمكازنات الالزمة ليا.

حدد درجة تكفر أنظمة الضبط الداخمي التالية في جمعيتكـ:
1

يكجد مراقب داخمي ذك كفاءة مينية.

2

يكجد أنظمة كتعميمات كلكائح معتمدة

3

4

5

6

تتبع الكظيفة الرقابية ألعمى ىيئة إدارية في
الجمعية
يتـ منح المراقب الداخمي صالحيات كاسعة
ألداء عممو
يرفع المراقب تقارير دكرية عف أداء العمؿ
لإلدارة.
يراعى الفصؿ بيف كظيفة المسئكؿ عف
المعامالت المالية كالمسئكؿ عف تسجيؿ تمؾ
المعامالت.

7

8

تكدع المتحصالت النقدية في المصرؼ كيصرؼ
مف خاللو
يكجد لجاف متخصصة لممشتريات كتنفيذ
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األعماؿ.
9

10

تعزز كافة المصركفات بمستندات ثبكتيو مؤيدة
ليا.
يتـ مراجعة المعامالت المالية قبؿ الصرؼ
لمتأكد مف دقتيا

درجة االلتزاـ بالمعايير التالية المتعمقة باألجيزة الرقابية كمؤسسات التدقيؽ في جمعيتكـ:
1

2

3

4

5

6

7

يتـ مراجعة حسابات الجمعية بشكؿ دكرم مف
مدقؽ حسابات خارجي مستقؿ
يتـ تعييف المدقؽ الخارجي كتحدد أتعابو مف
الجمعية العمكمية.
يعرض تقرير المراجع عمى الجمعية العمكمية
في اجتماعاتيا
يقكـ المراجع الخارجي بجكالت المراجعة عمى
حسابات الجمعية أثناء السنة المالية.
يتـ التفتيش عمى أعماؿ الجمعية مف قبؿ ك ازرة
الداخمية.
يتـ التفتيش عمى أعماؿ كنشاطات الجمعية مف
قبؿ ىيئة الرقابة العامة
تمتزـ الجمعية بتكجييات كمالحظات األجيزة

103

الرقابية
8

9

10

تتعاكف الجمعية بشكؿ كبير مع مفتشي األجيزة
الرقابية
تتضمف تقارير األجيزة الرقابية تقييـ األنظمة
المالية كاإلدارية لمجمعية.
تتضمف تقارير التفتيش مقترحات تتعمؽ بتطكير
النظاـ المالي كاإلدارم

ما مدل استخداـ جمعيتكـ لألدكات الرقابية التالية
1

2

3

تعد الجمعية مكازنات تفصيمية دكرية لبرامجيا
كمشاريعيا
يتـ إعداد المكازنات باالعتماد عمى البيانات
السابقة باإلضافة ألسعار السكؽ.
يتـ عمؿ المكازنة العامة لممنظمة مف خالؿ
مكازنات البرامج كالمشاريع

4

يتـ عمؿ المكازنات بصكرة سنكية.

5

يتـ اعتماد المكازنات مف مجمس اإلدارة.

6

يتـ إشراؾ كافة الدكائر كاألقساـ في إعداد
المكازنة العامة
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7

8

9

10

11

تستخدـ المكازنات كأساس لتقييـ أداء الدكائر
كاألقساـ.
يتـ مقارنو األداء الفعمي بما ىك مخطط كدراسة
أسباب االنحراؼ.
يتـ رفع تقارير إدارية لإلدارة عف سير العمؿ
كاالنحرافات.
تستخدـ القكائـ المالية المعتمدة لقياس كفاءة
اإلدارة في التنفيذ
تستخدـ القكائـ المالية لتحديد المركز المالي
بصكرة سميمة

التنمية المجتمعية لعمؿ المؤسسات االىمية
1

المشاركة في رسـ أجندة تنمكية كطنية كخطط

قطاعية كفي تقديـ الخدمات باالستناد إلى
األدكار المحددة.

2

تعزيز الشبكات/الييئات التنسيقية في مجاؿ تقديـ

3

إنشاء الشراكات في مجاؿ تقديـ الخدمات.

4

بناء القدرات المؤسسة في مجاؿ تقديـ الخدمات.

5

تعميـ استخداـ أساليب كأدكات التخطيط

الخدمات

بالمشاركة كتقييـ التأثير.
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6
7

تعميـ استخداـ معايير كنقاط مرجعية في عممية
تقديـ الخدمات األساسية.
إنشاء آليات تخطيط كتنفيذ مرنة كمتجاكبة
متضمنة منطمقات تنمكية في عممية تقديـ

الخدمات (أم تربط بيف مساعدات اإلغاثة
كالمساعدات الطارئة كبيف أبعاد كاكلكيات

التنمية)
8

نشر كتعميـ التفكير االستراتيجي كالكفاءة

9

المبادرة إلى نقاشات حكؿ دكر األطراؼ المعنية

10

المختمفة في المجتمع
نشر كتشجيع المساكاة بيف الجنسيف كاحتراـ
كحماية حقكؽ اإلنساف كالحقكؽ المدنية
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