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 كفاءة وفاعمية األداء المالي  ىأثر النظام المحاسبي الحكومي عم
 بالوحدات الحكومية
 م(2022ه ـــ1444لسنة ) )دراسة حالة الوحدات الحكومية والية النيل األبيض

 
 إعداد : 

 mazin303@hotmail.comبداهلل ابراىيم البشير جامعة بخت الرضا مازن ع
 melgortby606@gmail.comمحمد اسماعيل محمد القرطبي مساعد باحث

 
 المستخلص 

  
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمي النظاـ المحاسبي الحكومي المستخدـ حاليا في الوحدات 

المؤشرات في عممية تقييـ وقياس األداء  الحكومية مف مختمؼ جوانبو ومحاولة التعرؼ عمي أىـ
المالي في المؤسسة الحكومية ودراسة العالقة بيف النظاـ المحاسبي الحكومي وفاعمية وكفاءة األداء 

وتمثمت مشكمة  ،المالي وذلؾ مف وجية نظر المديريف المالييف والمحاسبيف في الوحدات الحكومية
ة وفاعمية األداء المالي في الوحدات الحكومية والية النيؿ كفاءعمي  المحاسبي ـالدراسة في أثر النظا

األبيض أما فرضيات الدراسة ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف النظاـ المحاسبي الحكومي 
وتحسين  الوحدات الحكومية ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف النظاـ المحاسبيب واألداء المالي 

 ،, وتكوف مجتمع الدراسة مف الوحدات الحكومية والية النيؿ األبيض ةالشفافية بالوحذات الحكومي
استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي ألنو أكثر المناىج إستخداما في دراسة الظواىر اإلنسانية 

مف المديريف المالييف والمحاسبيف في ىذه الوحدات  180وعينة الدراسة فتكونت مف  ،واالجتماعية
تحقيؽ ىذا اليدؼ فأف الباحثوف تعامموا مع نوعيف مف البيانات ىما البيانات الثانوية الحكومية ول

والبيانات األولية التي تـ جمعيا مف خالؿ الدراسة الميدانية وباستخداـ إستبانة واستخدـ الباحثوف 
مف وتوصمت الدراسة إلي عدد  (Spssإسموب إحصائي ضمف البرامج اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )

النتائج أبرزىا يوفر النظاـ المحاسبي أساس منيجي سميـ لتقييـ استخداـ األمواؿ بكفاءة وفعالية في 
ضرورة إجراء دراسات أخري حوؿ نفس الموضوع وباستخداـ الوحدة الحكومية، وأوصت الدراسة عمى 

 .ت الحكوميةمتغيرات أخري ألثر النظاـ المحاسبي عمي كفاءة وفاعمية األداءالمالي  في الوحدا
 الوحدات الحكومية  ;األداء المالي  ;النظاـ المحاسبي الحكومي الكممات المفتاحية: 
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 :المقدمة
 أوال : اإلطار المنيجي :

 هولمواكبة ىذ ،العمؿ المالي والمحاسبيفي مجاؿ  ومتسارعة يشيد العالـ تطورات ىائمة 
المعمومات توفير مف اجؿ  ،ا المحاسبيفي تحسيف نظامي ستمراريةنحو االالحكومات  تسعى التطور
حيث أف المجتمعات في بعض األحياف ألترضى عف الحكومات  ،كفاءة وفاعميةبالخدمات  وتقديـ

وفى ظؿ ىذه  ،لممجتمع الضروريةومؤسساتيا المختمفة في قدرتيا عمى تمبية الرغبات واالحتياجات 
المؤسسات الحكومية بممارسة نشاطيا الدوري المجتمعات شديدة التقمب نحو رغباتيا واحتياجاتيا تقوـ 

 في استغالؿ مواردىا المتاحة مف اجؿ الحصوؿ عمى نتائج تمبى الحاجة والرغبة لدى المجتمع.
يرى الباحثوف أف مف أىداؼ النظاـ المحاسبي توفير المعمومات الالزمة لمتحميؿ اإلقتصادي           

 .جتماعيةوالمساىمة في خطط التنمية اإلقتصادية واإل
وحتى تستطيع المؤسسات الحكومية اكتشاؼ مكامف الخطر في وقت مبكر واتخاذ التدابير          

التصحيحية الالزمة في الوقت المناسب البد ليا مف التعرؼ عمى نقاط القوة مف اجؿ تعزيزىا 
رفة قدرتيا و مع ،وتطويرىا أو المحافظة عمييا ونقاط الضعؼ مف اجؿ معالجتيا وتالفييا مف جية

والوسائؿ التي  ،وبالتالي فيي بحاجة إلى قياس وتقييـ نتائجيا ،عمى تحقيؽ أىدافيا مف جية أخرى
وتقييـ وقياس أداءىا المالي الذي يمثؿ محورا مركزيا لمعرفة نجاح  ،استخدمتيا في تحقيؽ تمؾ النتائج

مؿ مع مختمؼ البيئات داخمية وذلؾ مف اجؿ التعا ،أو فشؿ المؤسسات الحكومية في خططيا وقراراتيا
 كانت أـ خارجية واالستخداـ األمثؿ لموارد المؤسسة الحكومية.

كما يسيـ األداء المالي لممؤسسة الحكومية في تقديـ المعمومات الضرورية مف اجؿ تحقيؽ        
 .األىداؼ المالية لممؤسسة الحكومية

 ،ائدة المرجوة منيا البد مف أف تكوف دقيقةوحتى تحقؽ المعمومات المالية والمحاسبية الف       
 .وتمتاز بالشفافية  وفى الوقت المناسب ،وموضوعية ،ومالئمة

 : بحثمشكمة ال
 :  التالي وعميو نطرح إشكالية ىذا البحث في التساؤؿ الرئيسي

كفاءة وفاعمية األداء المالي في الوحدات الحكومية والية عمي  المحاسبي الحكومي ـأثر النظا 
 ؟ النيؿ األبيض

 :  لبحثأىداف ا
 سنحاول من خالل ىذه الدراسة الوصول لألىداف اآلتية : 
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 .التعرؼ عمى النظاـ المحاسبي الحكومي المستخدـ حاليا بالوحدات الحكومية مف مختمؼ جوانبو -1
 دراسة العالقة بيف النظاـ المحاسبي الحكومي المستخدـ وفاعمية وكفاءة األداء المالي. -2
 :  لبحثأىمية ا 

 أىمية الدراسة من خالل العناصر التالية :  تأتي 
 .وتطوير األداء الماليإمكانية توفير أداة لتقييـ  -1
 .النظاـ المحاسبي الحكومي وأثره عمى األداء المالي بمورة إطار فكري متكامؿ حوؿ - -2

 :  بحثال اتفرضي
لمحاسبي الحكومي بالوحدات النظاـ ا تشير مشكمة الدراسة وأىدافيا لوجود عالقة بيف 

 :فقد تـ صياغة الفرضيات التالية  لذا ،الحكومية  وبيف كفاءة وفاعمية األداء المالي 
 :  وليالفرضية األ 

  .الوحدات الحكوميةب ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف النظاـ المحاسبي الحكومي واألداء المالي 
 :  نيةالفرضية الثا

وتحسين الشفافية بالوحذات  الحكومي لة إحصائية بيف النظاـ المحاسبيىنالؾ عالقة ذات دال

 الحكومية.

 :  بحثمنيجية ال
 استخدمت ىذه الدراسة المناىج العممية اآلتية : 

   .المنيج االستنباطي ويستخدـ لوضع التصور العاـ وصياغة الفرضيات -1
 .العالقة بموضوع الدراسةالمنيج التاريخي وذلؾ الستعراض الدراسات السابقة ذات  -2
  .المنيج االستقرائي ويستخدـ الختيار الفرضيات -3
ألنو أكثر المناىج استخدامًا في دراسة الظواىر  ،يالبحث المنيج الوصفي التحميم أستخدـلقد  -4

وىو يستخدـ في ظؿ وجود معرفة مسبقة ومعمومات كافية حوؿ الظاىرة  ،اإلنسانية واالجتماعية
 ألنو يدرس الظاىرة في الواقع الحقيقي ،يتصؼ ىذا المنيج بالواقعي ة.موضع الدراس

 : مصادر جمع البيانات
 أستخدم  البحث مصدرين أساسين لجمع البيانات كاألتي :

 ،المصادر الثانوية : تستخدـ لمعالجة اإلطار النظري لمدراسة التي تشتمؿ عمي الكتب العممية -1
 رسائؿ العممية ذات العالقة بموضوع الدراسة.والمراجع والدوريات العممية وال
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عمي المعمومات المتوفر في  لمدراسة والحصوؿتستخدـ لمعالجة اإلطار العممي  األولية:المصادر  -2
 وىي االستبياف.  ،الوحدات الحكومية

 ثانيا :الدراسات السابقة :
 :بحث منيا يستعرض الباحثون مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع ال

 ،ـ( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى األداء المالي في مؤسسات السمطة الفمسطينية2005أكـر ) دراسة
ومف فرضيات الدراسة ال توجد ىيكميات واضحة ومعتمدة تحدد اختصاصات وصالحيات عمؿ كؿ 

اجو تحسينو والمشاكؿ والمعوقات التي تو  ،موظؼ في اإلدارة المالية في مؤسسات السمطة الفمسطينية
ومف نتائج الدراسة فاف العامميف باإلدارات المالية تتوفر لدييـ المؤىالت العممية والخبرة  ،وزيادة جودتو

ويوصى الباحث  ،المناسبة ولكنيـ بحاجة إلى مزيد مف الدورات التدريبية المتخصصة لتطوير قدراتيـ
مبدأ الجدارة واالستحقاؽ في تعييف  واعتماد ،عمى ضرورة توضيح أىداؼ المؤسسة وىيكميا التنظيمي

 .الموظفيف
يري الباحثوف أف ىذه الدراسة تتفؽ مع دراستو في المتغير المستقؿ ليذه الدراسة مع المتغير      

 .التابع لدراسة الباحثوف حيث يمثؿ األداء المالي
عف  ـ( إلي تقييـ واقع المحاسبة العمومية في الجزائر4102بينما ىدفت دراسة شالؿ ) 

طريؽ تحميؿ نقاط القوة والضعؼ لنظاـ محاسبة الخزينة العمومية القائـ عمى مجموعة حسابات 
مف  ،الخزينة العمومية وتقديـ االقتراحات لمعالجة نقائض نظاـ المحاسبة العمومية في الجزائر

ة فرضيات الدراسة عند تصميـ النظاـ المحاسبي الحكومي يمكف المفاضمة بيف عدة أسس محاسبي
مف نتائج الدراسة  أف  ،تؤثر مباشرة عمى طبيعة وجودة البيانات المالية لمخرجات النظاـ المحاسبي

نظاـ محاسبة الخزينة العمومية في الجزائر ىو نظاـ تقميدي قائـ عمى األساس النقدي  الذي يركز 
دية الناتجة عف تنفيذ عمى بياف المركز المالي لمدولة عف طريؽ تركيز الرقابة عمى حركة التدفقات النق

ويوصى الباحث عمى ضوء اإلصالحات عف طريؽ تبنى االنتقاؿ التدريجي  ،الميزانية العامة لمدولة
عف تطبيؽ األساس النقدي نحو تطبيؽ أساس االستحقاؽ الكامؿ لنظاـ المحاسبة العمومية في 

 الجزائر.
ستقؿ لمدراستيف وىو النظاـ المحاسبي يري الباحثوف أف ىذه الدراسة تتفؽ مع دراستو في المتغير الم

 الحكومي بينما تختمؼ عنيا  في المتغير التابع.
( إلي محاولة إبراز التحوالت التي عرفتيا أدوات المحاسبة 4102ىدفت دراسة نجالء )      
 تتمثؿ مشكمة الدراسة في كيؼ يتـ تحسيف األداء المالي لممؤسسة االقتصادية باستخداـ أدوات،اإلدارية
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و فرضيات الدراسة فيي ىناؾ عالقة تكاممية بيف أدوات المحاسبة اإلدارية  ،المحاسبة اإلدارية
ومف نتائج الدراسة إف المؤسسة  ،التقميدية والحديثة مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة االقتصادية

يؿ بحجة أف االقتصادية ال تقوـ بقياس وتقييـ األداء المالي ولـ تقـ بإجراء أى دراسة مف ىذا القب
إنتاجيا لتتحكـ في التنافسية بقدر ما تتحكـ في الشروط الموضوعة مف طرؼ الدولة فيي تعتمد عمى 

مف توصيات الدراسة تحسيف  ،النتائج السنوية لمصمحة المحاسبة فقط في الحكـ عمى النشاط المالي
 الحديثة.وتطوير النظـ المحاسبية اإلدارية لتواكب التطور الحاصؿ في نظـ التسيير 

يري الباحثوف أف ىذه الدراسة تتفؽ مع دراستو في المتغير المستقؿ ليذه الدراسة مع المتغير التابع 
 .لدراسة الباحثوف حيث يمثؿ األداء المالي

تطوير القياس واإلفصاح عف بنود الموارد فيما يتعمؽ ـ( إلي 2019بينما ىدفت دراسة أمينة )
مف  فرضيات الدراسة إف  ،تبادلية لموحدات اإلدارية الحكوميةباإليرادات مف المعامالت غير ال

التشريعات والمبادئ التي تنظـ مينة المحاسبة العمومية بالجزائر ال تكفى لضماف ممارسة جيدة 
توصمت الدراسة إلى إف موضوع تبنى المعايير المحاسبية لمقطاع العاـ موضوع الساعة  ،لممينة

والتي سرعاف ما  ،ادية والمالية التي تشيدىا العديد مف دوؿ العالـوالسيما في ظؿ األزمة االقتص
وتوصى الباحثة إف التحوؿ إلى أساس االستحقاؽ مف خالؿ تبنى المعايير  ،تحولت إلى أزمة سياسية

 .المحاسبية الدولية لمقطاع العاـ أمر ال مناص منو
ستقؿ لمدراستيف وىو النظاـ المحاسبي يري الباحثوف أف ىذه الدراسة تتفؽ مع دراستو في المتغير الم

 .الحكومي بينما تختمؼ عنيا  في المتغير التابع
 المبحث األول :

 :المحاسبة العمومية 
 يتناوؿ ىذا المبحث تعريؼ ومفيـو وأىمية وأىداؼ وخصائص المحاسبة العمومية كاألتي: 

 تعريف المحاسبة الحكومية ووظائفيا وخصائصيا:
ة المحاسبية إلي نوعيف رئيسيف مف األنظمة ىما النظاـ المحاسبي التجاري الذي تتفرع األنظم       

والنوع الثاني ىو النظاـ المحاسبي  ،يتـ العمؿ بو في المؤسسات العامة والخاصة ذات التمويؿ الذاتي
 الحكومي الذي يتفرع إلي نوعيف ىما النظاـ المحاسبي الحكومي المركزي الذي يرتبط بالخزائف والتي
تنوب عف الوحدات الحكومية المرتبطة بيا في تأدية أعماليا المحاسبية وذلؾ لعدـ وجود وحدات 

النوع الثاني ىو النظاـ المحاسبي الحكومي الالمركزي والذي يدير  ،حسابية مستقمة ليذه الوحدات
 .أعمالو المحاسبية بنفسو مف خالؿ الوحدات الحسابية المستقمة الخاصة بو
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 (150) بة الحكومية:تعريف المحاس
حيث تـ  ،لقد وردت تعاريؼ كثيرة لممحاسبة الحكومية في الوحدات الحكومية نستعرض منيا       

تعريفيا عمي إنيا )المبادئ والتقاليد واإلجراءات المرتبطة بالمحاسبة عف المحميات والمحافظات 
الت والقوائـ المالية والوحدات الحكومية وتتصؼ ىذه المحاسبة في الماضي بالتسجيؿ في السج

لحسابات الموازنة ومراعاة القيود القانونية واإلدارية المفروضة عمي اإلنفاؽ وتسجيؿ االلتزامات وينظر 
إلي كؿ منيا عمي إنيا مواصفات اختيارية ( كما عرفتيا األمـ المتحدة عمي إنيا ) قياس وتبويب 

ت والنفقات واألنشطة المرتبطة بالقطاع وتقييـ ومعالجة وتوصيؿ ومراقبة وتأكيد وصحة المتحصال
 .الحكومي (

إذ  ،تعد المحاسبة الحكومية فرعا مف فروع المحاسبة تطبؽ في الوحدات الحكومية غير اليادفة لمربح 
  .تطبؽ فييا بعض مبادئ المحاسبة المالية )التكمفة التاريخية واإلفصاح (

س وتسجيؿ وتفسير العمميات المالية إلدارات وتعرؼ المحاسبة الحكومية بأنيا : نظاـ يختص بقيا 
الدولة ذات النشاط الحكومي الخدمي التي ال تيدؼ إلي تحقيؽ ربح وفقا لتبويبات الموازنة العامة 

   .لمدولة خالؿ مدة محددة وىي سنو ماليو
التي أو ىي مجموعو مف القواعد الموحدة التي تصنفيا سمطو مخولو قانونا لتسجيؿ التصرفات المالية 

تقـو بيا إدارات الدولة المختمفة لتنفيذ الخدمات العامة أو المشاريع و األعماؿ الحكومية األخرى 
   .لتحميؿ ىذه التصرفات بشكؿ يوضح نتائجيا فضال عف المركز المالي لمدولة في نياية مدة محددة

توصيؿ ومراقبة وتأكيد وقدعرفت ىيئة األمـ المتحدة المحاسبةالعموميةبأنيا) تختص بقياس ومعالجة و 
  المتحصالت والنفقات والنشاطات المرتبطة بالقطاع العاـ(.

ـ عمي إنيا )القواعد التي تمتـز بيا الجيات 7987لسنة  727كما عرفيا القانوف المصري رقـ         
رقابة المالية اإلدارية في تنفيذ الموازنة العامة لمدولة وتسجيؿ وتبويب العمميات المالية تجرييا وقواعد ال

ظيار وتحميؿ النتائج التي تعبر عنيا المراكز المالية والحسابات  قبؿ الصرؼ ونظـ الضبط الداخمي وا 
 .الختامية ليذه الجيات بحيث تعطي صورة حقيقية ليا

 
 
 

                                                           
, كربالء, كمية االدارة واالقتصاد عمي وىاب العواد , أساسيات المحاسبة الحكومية , العراؽ , جامعةاسعد محمد  -150

 5ـ ص 2012دار مكتبة النضار لمطباعة والنشر , 
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 (151) مفيوم النشاط الحكومي:
اط الحكومي بأنو وعمي ذلؾ فقد استقر مفيوـ النش ،استقرت في العالـ مفاىيـ االقتصاد الرأسمالي

 " خدمات ضرورية يمـز تقديميا مجانا أو بمقابؿ رمزي لغير القادريف عمي دفع تكمفتيا :
 .أ / ألنيا خدمات تفيد المجتمع مثمما تفيد مف حصؿ عمييا

 ب / ألنيا خدمات جماعية ال يمكف تجزئتيا مثؿ الدفاع واألمف والطرؽ وغيرىا.
 مفاىيم المحاسبة الحكومية:

ويقصد بو مجموعة المبادئ التقنية ألتي تستعمؿ مف أجؿ القيد المحاسبي   التقني: المفيوم
 .لمعمميات المالية لمدولة في السجالت المحاسبية لممحاسبة العمومية وطرؽ تنفيذىا ومراقبتيا

وىو عبارة عف مجموعة القواعد ألتي تنظـ وتسيير اإلدارة المالية لمدولة وتوزيع  المفيوم اإلداري:
 .لمياـا

ىو مجموعة القيود القانونية ألتي تعيف مياـ والتزامات ومسئولية كؿ مف  المفيوم القانوني:
 .المحاسب العمومي واألمر بالصرؼ في تنفيذ العمميات المالية لمدولة

 (152) أىداف المحاسبة الحكومية:
 .تطوير وظيفة القياس المحاسبي بما يتيح الرقابة عمي األمواؿ والعمميات معا  -7
إف المعمومات التي تقدميا المحاسبة الحكومية يجب تطويرىا لتشمؿ تقييـ األداء ماليا وعينيا   -2

 فضال عف الرقابة التقميدية.
إف المعمومات التي تقدميا المحاسبة الحكومية يجب تطويرىا لتشمؿ المسألة عف األداء والتأكد   -3

ال عف المسألة التقميدية )المسألة مف أف الموارد المخصصة استخدمت بكفاءة ودوف إسراؼ  فض
 .اإلدارية (

تطوير المحاسبة الحكومية لتتمكف مف تقديـ المعمومات التي تساعد عمي اتخاذ القرارات ورسـ   -4
 السياسة المالية لمدولة.

يجب أف يوفر نظاـ المحاسبة الحكومية المعمومات المعدة طبقا لممفاىيـ والتعاريؼ والتبويبات  -5
وتزداد أىمية ىذا اليدؼ بازدياد التوجو نحو توطيد العالقة إلي  ،لحسابات القوميةالمستخدمة في ا

 .درجة الدمج بيف نظامي المحاسبة الحكومية والقومية

                                                           
عبد اهلل عبد السالـ , أماؿ محمد إبراىيـ , أساسيات المحاسبة الحكومية والمحميات , السوداف , الخرطـو , مركز  -151

 3ـ , ص2006مالية والمحاسبية , منشورة ,الدراسات ال
152
 9مرجع سابك  ص  -
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 .توفير البيانات الالزمة عف جميع العمميات المالية المترتبة عمي أنظمة الحكومة -6

 .ياتمكيف أجيزة الرقابة الداخمية والخارجية مف القياـ بميام -7

 أسباب عدم تطوير النظام المحاسبي الحكومي :
بالرغـ مف سيولة تطبيؽ األساس التقدي في القياس إال إنو يعتبر أحد العوائؽ الرئيسية التي تقؼ 

 حائال دوف تطوير النظاـ المحاسبي الحكومي حيث يسبب استخدامو مشكالت كثيرة وىي : 
ية الحكومية عمي أساس اإليرادات والمصروفات المتوقعة يتـ إعداد تقديرات موازنة الوحدات اإلدار  -7

لسنة مالية معينة في حيف تثبت اإليرادات والمصروفات الفعمية طبقا لألساس النقدي بصرؼ النظر 
وبذلؾ فإف موازنة الوحدات اإلدارية الحكومية تعد عمي أساس  ،عف مدي ارتباطيا بيذه السنة المالية

 .ذه الوحدات مما يجعؿ المقارنة بيف المخطط والفعمي أمرا ليس سياليختمؼ عف األداء الفعمي بي
ال يوفر النظاـ المحاسبي الحكومي القائـ عمي أألساس النقدي المطبؽ حاليا البيانات الالزمة  -2

 ،لتحديد تكمفة األنشطة والبرامج الحكومية وال يوفر البيانات الالزمة لمرقابة عمي فعالية األداء الحكومي
 ال يمكف مف تحديد تكمفة الخدمات الحكومية. كما

طبقا لألساس النقدي فإف النظاـ المحاسبي الحكومي المطبؽ حاليا ال يعترؼ إال بما تـ صرفو أو  -3
وبالتالي فإنو ال يوفر معمومات عف األصوؿ الثابتة أو االلتزامات أو الديوف  ،تحصيمو في صورة نقدية

يتـ فتح مجموعة دفترية أخري منفصمة بجانب المجموعة الدفترية  حيث ،المستحقة لموحدة الحكومية
الرئيسية األمر الذي يترتب عميو زيادة األعباء المحاسبية نتيجة لالزدواجية في التسجيؿ والتسويات 

 .التي يجب إجراؤىا لتسوية أرصدة تمؾ الحسابات النظامية

و عدـ دقة النتائج إلغفالو األرصدة ال يتماشي مع المبادئ العممية لممحاسبة حيث يترتب عمي -3
مما يعوؽ إظيار نتائج األعماؿ والمركز المالي في نياية الفترة المالية بشكؿ  ،المستحقة والمقدمة

 .وىذا يتعارض بطبيعة الحاؿ مع فكرة استقالؿ السنوات المالية ،صحيح
 األداء المالي :المبحث الثاني : 

 مقدمة:
حيث يمعب دورا ميما في قياس أداء  ،كانة ميمة داخؿ المؤسساتيمثؿ األداء المالي م       

وذلؾ مف خالؿ المؤشرات التي تدؿ عمي صحة المركز  ،المؤسسة وكفاءتيا في استخداـ مواردىا
 .المالي لتمؾ المؤسسة

يمثؿ األداء المالي عصب المؤسسة لوضع الخطط المستقبمية واإلستراتيجية لتوسيع نشاطاتيا 
حيث يعتبر أداة لمحكـ الموضوعي إذ يوفر نظاـ  ،ي أدائيا أماـ الجميور بأفضؿ النتائجوالمحافظة عم
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 ،معمومات رقمية دقيقة وموثوقة قابمة لمقياس تعكس قدرة المؤسسة عمي تحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفاعمية
ر وبات واضحا إف النمو االقتصادي في الدولة والحفاظ عمي مراكز المؤسسات يتوقؼ إلي حد كبي

المالي بما يواكب التحديات المتزايدة والالمتناىية التي توجييا المؤسسات  اعمي مدي كفاءة أدائي
 .االقتصادية عمي الصعيد الداخمي والخارجي

 أوال : تعريف األداء المالي:ـ
لكي تقؼ إي إدارة عمي نقاط القوة والضعؼ وعمي الفرص المتاحة والمعوقات التي يمكف أف        
البد ليا مف تقسيـ أداءىا وخاصة األداء المالي باعتباره يزود اإلدارة بمعمومات ومفاىيـ  ،اتواجيي

تسمح باتخاذ القرارات الرشيدة  وعمي سد الثغرات والمعوقات  التي قد تظير  مستقباًل وعمي ىذا  
 فاألداء  المالي ىو :ػ

امات ذات األجؿ الطويؿ وذات األجؿ مدي قدرة المؤسسة عمي االستقالؿ األمثؿ لمواردىا في االستخد
 .القصير

عبارة عف مراجعة لما تـ إنجازه باالعتماد عمي معايير العمؿ،فمف خالؿ التقييـ يتـ  وعرؼ عمي أنو  
 (153)وضع معايير لتقييـ األداء المالي مف واقع الخطط واألىداؼ اإلستراتيجية 

  .لممؤسسة

 ثانيًاً : مفيوم تقييم األداء المالي :
تبحث الوظيفة المالية عف أساس منيجي سميـ لتقييـ استخداـ األمواؿ بفعالية  وبأعمى كفاءة        

مف خالؿ معمومات  كي يتثنى تحقيؽ األىداؼ المالية المنشودة في األجؿ الطويؿ ،في المؤسسة
 تقديـ حكـ يعني تقويـ األداء المالي لممؤسسة.عممية وعممية في بناء المؤشرات مالئمة وطريقة تحميؿ

ذو قيمة حوؿ إدارة  الموارد الطبيعية والمادية والمالية )إدارة المؤسسة ومدي إشباع  منافع ورغبات 
 .أطرافيا المختمفة(

يعد األداء المالي مفيومًا ضعيفًا ألداء العمؿ حيث انو يركز عمي استخداـ  نسب بسيطة حيث 
ز األىداؼ االقتصادية لممنشاة ويعرؼ األداء باالستناد إلي مؤشرات مالية يفترض أنيا تعكس انجا

المالي أيضا بأنو وصؼ لوضع المنشاة الف تحديد االتجاىات الذي  يستخدميا لموصوؿ إليو مف 
 .خالؿ دراسة اإليرادات

وكما يذكر األداء المالي ويعكس كفاءة السياسة التمويمية  لممنشاة أما  أىمية دراسة األداء المالي  
  ف خالؿ:فإنيا  تنتج م

                                                           
2-Poster.Theodore (2005).Elements of Strategic Plnning and Management in Muniripl Government.Public 

Administration Renew Vol.65  N1,p 46  
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 .أ/ متابعة معرفة الطرؽ المالية واالقتصادية المحيطة
 .ب/ المساعدة في إجراء عممية التحميؿ  والمقارنة وتقويـ البيانات المالية

 .ج/   المساعدة عمي فيـ التفاعؿ بيف  البيانات المالية
  أىمية تقييم األداء المالي : :ثالثاً 
 .في وتتمثؿ أىمية تقييـ األداء المالي   

 .الكشؼ عف مدى قدرة المؤسسة عمي تحقيؽ فائض مف أنشطتيا مف أجؿ مكافئة عوامؿ اإلنتاج

وتحديد العناصر ذات االحتياج مف أجؿ  ،يؤدي إلي الكشؼ عف عناصر ذات الكفاءة -7
 .النيوض بأدائيا

يوفر تقييـ األداء المالي مقياسا لمدى نجاح المؤسسة خالؿ سعييا لمواصمة نشاطيا وبموغ  -2
وذلؾ النجاح مقياس يجمع بيف الفعالية والكفاءة , وبالتالي ىو يشمؿ كؿ منيما  ،أىدافيا

 .وفي كمتا الحالتيف تستطيع المؤسسة البقاء واالستمرار في أداء أعماليا 

يساعد عمي إيجاد نوع مف المنافسة بيف األطراؼ والمؤسسات المختمفة , مما يدفع  -3
 .المؤسسة لتجويد وتحسيف أدائيا

 أسباب تباين مفاىيم األداء المالي: ابعًا:ر 
   يعود السبب في تبايف وتحديد مفيـو األداء  المالي إلي أسباب رئيسية منيا :        

بعض التعاريؼ  مفيوـ الوظيفة المالية حيث أسندتالباحثيف حوؿ تحديد  اختالؼ رؤى
السياسات ،األىداؼالخطط،  ،اتاالستراتيجي ،الوظيفية المالية إلي القرارات المالية المتخذة

والواقع أف ىذه المفاىيـ ال تستطيع تحديد  وتوضيح .وأيضا مواجية المصاعب والعقبات المالية،المالية
والكشؼ عف طبيعة الوظيفة المالية. األمر الذي يجعميا غامضة وعاجزة عف تحديد ىوية الوظيفة 

وسببو  تبايف  ،وعدـ التوحيد مف جية أخري ويرجع  ىذا الغموض إلي عدـ الشموؿ مف جية ،المالية
فيناؾ الجماعة النقدية حيث  تنسب لموظيفة المالية كؿ عممية تأخذ الشكؿ  ،وجيات نظر الميتميف

 ،في حيف أف وجية النظر التشغيمية يحددىا  طرح التساؤؿ ،النقدي خارجة أو داخمة عاجمة أو اجمو
إنشاء القيمة   ،ز المصاعب المالية كدعـ التوازف الماليىؿ  تنشأ الوظيفة المالية  لمواجية وتجاو 

السيولة واليسر المالي أـ أنيا تتعمؽ بكافة التصرفات الخاصة  بكيفية الحصوؿ عمي  ،االقتصادية 
 األمواؿ وحسف استخداميا ؟
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 :يأدوات قياس األداء المال :خامساً 
ساليب المختمفة التي يستخدميا المحمؿ المالي يمكف تعريفيا بأنيا مجموعة الوسائؿ والطرؽ واأل       

ونقاط الضعؼ والقوة في  ،لموصوؿ إلي جوانب التقييـ المختمفة لمنشاط االقتصادي لموحدات االقتصادية
 والتي  تمكف مف تقييـ  األداء المالي. ،عممياتيا المالية  والتشغيمية 

عمي اختالؼ أنواعيا،   والمؤشرات  الكمية وتشمؿ أدوات قياس األداء الفعمي في المنظمات التقارير 
 .التي  يتـ استخداميا مف خالؿ  عمميات  التحميؿ المالي

 :ثالثا : أداء اإلدارة المالية
 (154)أوال : محددات األداء المالي :

ال يزاؿ مفيوـ قيمة المؤسسة محؿ اىتماـ العديد مف الباحثيف األكاديمييف والخبراء المحاسبيف        
ذات األجؿ الطويؿ أو القصير، تبني   ،ف غالب القرارات المالية سواء الداخمية او الخارجية منياكوف أ

عمي أساس قيمة المؤسسة لما ليا مف انعكاسات بالغة األىمية لمميتميف بشؤوف المؤسسة وجدير 
ثالث أنواع  بالذكر أف قيمة المؤسسة تختمؼ باختالؼ طريقة القيـ المعتمدة ليذا الغرض لذا نميز بيف

يكاد يكوف مصطمح القيمة  ،القيمة المحاسبية والقيمة االقتصادية ،العائد / المردودية ،لقيمة المؤسسة
فيما مصطمحاف متالزماف   ،يجاوز مصطمح  المؤسسة في اغمب األبحاث  والمقاالت المعاصرة 

تيدؼ النظرية  ،ني واقترانو باألوؿداللة أىمية األوؿ واقترانو بالثاني وربما أيضا داللة عمي أىمية  الثا
المالية الحديثة إلي تعظيـ قيمة المؤسسة مف اجؿ استفادة األطراؼ المتفاعمة في التنظيـ وبالدرجة 

تمت مجيوداف مختمفة  لتحديد مؤشرات التسيير والتي  ،ونظرًا ألىمية الموضوع.األولي المستفيديف
األداء المالي يتحقؽ بتحصيؿ العوائد واإليرادات  فاف،وحسب ىذا التعريؼ ،تعرؼ بالقيمة المضافة

 .المتأتية مف الموارد الحكومية المختمفة
 ثانيا : األىداف المالية :

إف التطرؽ بالدراسة ألىداؼ المؤسسة في عممية تقييـ أدائيا أمر ضروري ال يمكف االستغناء        
وبصفة عامة يمكف  ،مب تحديد األىداؼإذ نجد معظـ طرؽ تحديد مؤشرات ومعايير التقييـ تتط ،عنو

 حصر األىداؼ المالية التي تسعي المؤسسة إلي تحقيقيا ىي األىداؼ التالية : 
المردودية إنشاء القيمة ويعتبر ىذا األخير ىدفا جديدا فرضتو  ،السيولة واليسر المالي ،التوازف المالي 

 .الظروؼ الراىنة التي تميز بيا المحيط الخارجي لممؤسسة
 

                                                           
154
 84(ص1002ذرية :  الذار الجامعية ، طارق عبذ العال حماد ، تقييم  األداء المالي للبنوك ،)اإلسكن  -
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 / السيولة واليسر المالي :1
تقيس السيولة بالنسبة لممؤسسة قدرتيا عمي مواجية التزاماتيا القصيرة فنقص السيولة أو عدـ كفايتيا 

 .يقود المؤسسة إلي عدـ الوفاء أو مواجية التزاماتيا وتأدية بعض المدفوعات
 ضرار بثالثة مصالح ىي :وبصفة عامة عدـ قدرة المؤسسة عمي توفير السيولة الكافية يؤدي باأل

 المؤسسة : حيث تحد السيولة مف تطور ونمو المؤسسة 
أصحاب الحقوؽ: تخمؽ مشكمة نقص السيولة عدة أزمات اتجاه األطراؼ التي ليا حقوؽ عمي 

 .المؤسسة
عمالء المؤسسة : قد تؤدي ىذه المشكمة إلي تغير سموؾ وشروط تسديد العمالء وبالتالي انتقاليا مف 

 .المالي  إلي العسر المالي اليسر
فكؿ ىذه المشاكؿ المترتبة عمي نقص السيولة تفرض عمي المؤسسة االىتماـ بيا وتسيرىا بأسموب 

 (155)جيد 
أما اليسر المالي فيو عمي خالؼ السيولة , ويتمثؿ في قدرة المؤسسة عمي مواجيو تواريخ إستحقاؽ 

تراض الطويؿ والمتوسط األجؿ الذي تقوـ بو ديونيا الطويمة والمتوسطة األجؿ فيو يتعمؽ باالق
 (156)المؤسسة 

 / التوازن المالي :0
يعتبر التوازف المالي ىدفا ماليا تسعي الوظيفة المالية لبموغو ألنو يمس باستقرار المؤسسة        
ويمثؿ التوازف المالي في لحظة معينة التعادؿ بيف المدفوعات والمتحصالت أو بصفة عامة  ،المالي

 ف استخدامات األمواؿ ومصادرىا.بي
مف التعريؼ يتضح إف رأس الماؿ الثابت والمتمثؿ عادة في االستثمارات يجب أف يموؿ عف طريؽ 
األمواؿ الدائمة مضافا إلية الديوف الطويمة والمتوسطة األجؿ وىذا يضمف عدـ المجوء إلي تحويؿ جزء 

تغطية األمواؿ الدائمة لألصوؿ الثابتة يستوجب منو إلي سيولة لمواجية مختمؼ االلتزامات , وتحقيؽ 
 .التعادؿ بيف المقبوضات والمدفوعات

حيث تكمف أىمية ،مما سبؽ يظير أف التوازف المالي يساىـ في توفير السيولة واليسر المالي لممؤسسة
 التوازف المالي في النقاط التالية :

                                                           
عادؿ عشي ، األداء المالي لممؤسسة االقتصادية قياس وتقيـ , الجزائر: جامعة محمد خيضر, بسكرة ,كمية  -155

 35ـ ص2000الحقوؽ والعمـو االقتصادية , قسـ التسيير,
 46مرجع سابؽ  ص -156
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 تاميف تمويؿ احتياجات االستثمارات بأمواؿ دائمة -7
 الخطر المالي الذي تواجيو المؤسسةتخفيض  -2
 االستغالؿ المالي لممؤسسة -3
 ضماف تسديد جزء مف الديوف أو كميا في األجؿ القصير  -4
 تدعيـ اليسر المالي -5

 المردودية:
فيي بمثابة ىدؼ  ،تعتبر مف األىداؼ األساسية التي ترسميا المؤسسة وتوجو الموارد لتحقيقيا       

والوسائؿ التي  ،ـ يدؿ عمي قدرة  الوسائؿ عمي تحقيؽ النتيجةوىي كمفيوـ عا ،كمي لممؤسسة
تستعمميا المؤسسة تتمثؿ في رأس الماؿ االقتصادي وىذا يعكس المردودية االقتصادية ورأس الماؿ 

وبصفة  ،المالي وىذا يعكس المردودية المالية , فحسب نوع النتيجة والوسائؿ يتحدد نوع المردودية
إف ىدؼ المردودية الذي  ،نصب عمي المردودية المالية المردودية االقتصاديةعامة اىتماـ المؤسسة ي

إال  ـفتحقيؽ ىذا اليدؼ ال يت ،يناط دائما بالوظيفة المالية ىو في الحقيقة ىدؼ المؤسسة ككؿ
وعامؿ المؤسسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ ىو التخصيص األمثؿ لمموارد  ،بتضافر جيود جميع الوظائؼ

 .المتاحة
المؤشرات التي تمكف مف قياس المردودية ىي تمؾ التي تقارف بيف النتيجة والوسائؿ المستخدمة        
فالمؤسسة التي استطاعت أف تحسف نتيجتيا مع بقاء الوسائؿ المستخدمة عمي حاليا دوف  ،في ذلؾ

 .زيادة تصبح جيدة المردودية
 الدراسة الميدانية: المبحث الثالث :

 الفرضيات : تحميل البيانات واختبار
 أواًل:عينة البحث :

نظرًا لوجود  مجتمع البحث في مساحات جغرافية واحدة مف مناطؽ مختمفة في كؿ مف 
( مفردة بالصورة التي تجعميا عينة 60)كوستي، ربؾ( فقد تـ اختبار عينة عشوائية ميسرة بحجـ )

 .الء بالمجمعممثمة لمجتمع البحث تمثياًل عاداًل.تـ اختبار األسئمة عمى بعض الزم
 أسباب اختيار موضوع البحث :

 .االىتماـ بتطويرالنظاـ المحاسبي الحكومي يساعد في كفاءة األداء المالي -1
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يساىـ في عمميات التنبوء والتخطيط واتخاذ القرار -2
 



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - والبحوث للدراسات األبيض النيل مجلة
 
177 

 :البحث الطريقة المستخدمة في تحميل بيانات
ة الحاسب اآللي وذلؾ باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية تـ تحميؿ البيانات اإلحصائية بواسط

واالختبار المستخدـ  Statistical Package for Social Sciences( SPSSلمعموـ االجتماعية )
عند مستوي  Chi- Square Test)س(( 2الختبار فرضيات البحث ىو اختبار)كا

ية. يقـو االختبار عمى أساس أنو إذا % كما ىو متبع في العمـو االجتماع5( Significantمعنوية)
% إذا كانت 95% أو درجة ثقة 5)س( المحسوبة مف االستبيانات عند مستوى معنوية 2كانت قيمة كا

%( 5)س(( أو )مستوى المعنوية المحسوب مف البيانات أقؿ مفتربيعأكثر مف قيمتيا في جدوؿ توزيع)كا
)س(( 2البحث( صحيحًا، إما إذا كانت قيمة)كاعندئٍذ يرفض فرض العدـ ويكوف الفرض البديؿ)فرض 

% إذا كانت أقؿ مف قيمتيا في 95% أو درجة ثقة 5المحسوبة مف االستبيانات عند مستوى معنوية 
%( عندئٍذ يقبؿ فرض 5)س(( أو )مستوى المعنوية المحسوب مف البيانات أكثر مف2جدوؿ توزيع)كا

 ًا.العدـ ويكوف الفرض البديؿ)فرض البحث( ليس صحيح
 الشخصية:تحميل بيانات 

التمكف مف معرفة مدى تمثيميـ لمجتمع الدراسة  األساسيةمف تحميؿ البيانات  وفييدؼ الباحث
 وفوقد قاـ الباحث .عينة الدراسة األساسية ألفرادحصائيا" وصفيا" لمبيانات إ وفومف ثـ يقدـ الباحث

لمعينة وقد  األساسيةالمميزات  أىـيح توضح قيـ كؿ متغير لتوض التيبتمخيص البيانات فى جداوؿ و 
ونسب  أرقاـشكؿ  يلتوضيح عدد المشاىديف لمقيمة الواحدة داخؿ المتغير ف التكرارياستخدـ التوزيع 

 ستبانة:إلجابات الوحدات المبحوثة لجميع محاور اإل وفيما يمي التوزيع التكراري مئوية.
 الوصؼ اإلحصائي لمبيانات الشخصية.  الجزء األول:

حساب التكرارات والتكرارات النسبية لمفروض الفرعية التي تشمميا فروض البحث  الجزء الثاني:
 الرئيسية.

 .اختبارات الفروض الرئيسية لمبحث الجزء الثالث:
 : الوصف اإلحصائي لمبيانات الشخصية:ثانياً 

جة التجانس يتناوؿ البحث في ىذه الجزء مف التحميؿ تحميؿ البيانات الشخصية وذلؾ لقياس در 
والتبايف لعينة البحث وذلؾ لضماف تمثيميا لممجتمع، وكذلؾ ييدؼ لمعرفة الترابط بيف البيانات 

 ، المؤىؿ العممي، الخبرة(.التخصصالعمر، الحالة االجتماعية،  ،الشخصية المتمثمة في )النوع
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 ( 2/1الجدول )
  .يوضح مجتمع البحث وعينتو

 النسبة عينة البحث مجتمع البحث البيان
 %30 60 180 العدد

 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:
عدد العامميف بوزارة المالية ووزارة االنتاج والموارد االقتصادية ومحمية كوستي وقسـ اإليرادات 

موظؼ منيـ موظفيف يعمموف محاسبيف  ومنيـ مف يعمؿ بالخزينة 60ربؾ( –وبعض الوزارات )كوستي
 .ؤساء أقساـ ومراجعيف لمحسابات  ومنيـ مف يعمؿ بأقساـ االستثمار بيذه الوحدات الحكوميةور 

 االستبيانات الموزعة والمستلمة لمجتمع البحث: 

توزيع عمى الاألداة المستخدمة لجمع البيانات في ىذا البحث ىي االستبياف، فقد تـ توزيع  
االنتاج والموارد االقتصادية ومحمية كوستي وقسـ موظفي بوزارة المالية ووزارة مجتمع البحث مف 

يبيف عدد االستبيانات  ( 4/2/2)ربؾ(، الجدوؿ – كوستي)اإليرادات وبعض الوزارات
 .الموزعةوالمستممة لممجتَمع

 (2/2)جدول ال
 االستبيانات المستممة

 ويةالنسبة المئ المستمم غير االستبيان االستبيان المستمم االستبيان الموزع البيان
 %100 0 60 60 المختارة عينة البحث

 %100 0 60 60 المجموع
 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:

الموزعة والمستممة التي أجري عمييا التحميؿ وبمغت  االستبياناتعدد ( 2/2)يوضح الجدوؿ 
%، ىذه 100ستالميا بنسبةاالتي وزعت تـ  االستبيانات%وىذا يدؿ عمى أف 100االستجابةنسبة 

 اإلحصائية والحصوؿ عمى نتائج لمجتمع البحث المعني. االختباراتالنسبة كافية إلجراء 
 : الوصف اإلحصائي للبيانات الشخصية:ثانيا  

يتناوؿ البحث في ىذه الجزء مف التحميؿ تحميؿ البيانات الشخصية وذلؾ لقياس درجة التجانس 
ماف تمثيميا لممجتمع، وكذلؾ ييدؼ لمعرفة الترابط بيف البيانات والتبايف لعينة البحث وذلؾ لض

 ، المؤىؿ العممي، الخبرة(.التخصصالعمر، الحالة االجتماعية،  ،الشخصية المتمثمة في )النوع
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 :النوعتوزيع المبحوثين حسب  .1
 يوضح إجابات ( 2/3). الجدوؿيف( خيار 2، وقد حددت ليـ )النوعسئؿ المستقصى منيـ عف 

 .تقصي منيـ عمي حسب النوعالمس
 النوعالتوزيع التكراري حسب  (2/3)جدول ال

 التكرار العمر
 40 ذكر
 20 أنثي

 60 المجموع
 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:

( الذكور 66.7منيـ أف العينة )مف المستقصي الذكور  إف نسبة ( 2/3)يتضح مف الجدوؿ 
 .الناث(مف ا33.3ونسبة )
 توزيع المبحوثين حسب العمر: .2

 يوضح إجابات ( 2/4). الجدوؿخياريف( 2، وقد حددت ليـ )العمرسئؿ المستقصى منيـ عف 
 المستقصي منيـ عمي حسب العمر.

 التوزيع التكراري حسب العمر (2/4)جدول ال
 النسبة المئوية التكرار العمر

 8.94 5 سنة30واقؿ مف 20
 48.21 30 سنة40سنة واقؿ مف30
 32.14 18 سنة50سنة واقؿ مف40
 10.71 7 سنة فأكثر50

 100.0 60 المجموع
 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:

اقؿ مف عمارىـ بيف)أ%مف المستقصي منيـ تتراوح 8.94إف نسبة ( 2/4)يتضح مف الجدوؿ 
سنة(  40سنة واقؿ مف30بيف) ـأعمارى% مف المستقصي منيـ تتراوح 48.21 ونسبة(‘سنة30

% 10.71ونسبة ,سنة(50سنة واقؿ مف04بيف) أعمارىـ% مف المستقصي منيـ تتراوح 32.14ونسبة
عمارىـ أغمب المستقصي منيـ أ(، يالحظ أنفأكثرسنة 05بيف) أعمارىـمف المستقصي منيـ تتراوح 

 .ف الشبابي( ربمايرجع ذلؾ لوجود فرص كبيرة في تعيسنة فأكثر 30)بيف 
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 :المؤىل األكاديميتوزيع المبحوثين حسب  .3
 ( 2/5)( خيارات. الجدوؿ3سئؿ المستقصى منيـ عف المستوى التعميمي، وقد حددت ليـ )

 يوضح إجابات المستقصى منيـ عف ىذا المتغير
 المؤىل األكاديميالتوزيع التكراري حسب  (2/5)جدول ال

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي
 31.6 19 بكالوريوس
 25 15 دبموـ وسيط

 3.4 2 ثانوي
 40 24 دراسات عميا

 100 60 المجموع
 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:

 % مف المستقصي منيـ مستواىـ التعميمي31.6نسبة  فأ(2/5)يتضح مف الجدوؿ 
عمي أف  ـ وسيط وىذه داللةدبمو  % مف المستقصي منيـ مستواىـ التعميمي25، ونسبة بكالوريوس

% مف 3.4ونسبة  ،يجابا عمي أدائيـإمف التعميـ مما ينعكس وسيط بمستوي  المبحوثيف يتمتعوف
وىـ األكثر فاعمية % مستواىـ التعميمي دراسات عميا  40ثانوي المستقصي منيـ مستواىـ التعميمي 

 .زيادة اإلنتاجية والعمؿ عمي  الموارد المالية والبشرية في عممية تطبيؽ إدارة 
 :لخبرةا سنوات توزيع المبحوثين حسب .4

يوضح  ( 2/6)( خيارات. الجدوؿ5، وقد حددت ليـ )التخصصسئؿ المستقصى منيـ عف 
 إجابات المستقصى منيـ عف ىذا المتغير.

 التوزيع التكراري حسب الخبرة (2/6)جدول ال
 النسبة المئوية التكرار الخبرة

 14.28 8 سنوات 5اقؿ مف 
 21.42 12 سنة 10سنوات واقؿ مف  6

 50 30 سنة 15سنوات واقممف 11
 14.28 10 فأكثر 15

 100.0 60 المجموع
 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:
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خبرتيـ اقؿ مف ستقصي منيـ م%مف ال14.28أف نسبة  ( 2/6)يتضح مف الجدوؿ 
% مف 50، ونسبة سنوات( 10-6خبرتيـ)نيـ % مف المستقصي م21.42، ونسبة (سنوات5)

 فاكثر(.15خبرتيـ)% مف المستقصي منيـ 14.28ونسبة سنوات( 15-11خبرتيـ)المستقصي منيـ 
 :الوصف الوظيفيتوزيع المبحوثين حسب  .5

يوضح  (2/7)( خيارات. الجدوؿ5، وقد حددت ليـ )التخصصاتسئؿ المستقصى منيـ عف 
 تغير.إجابات المستقصى منيـ عف ىذا الم

 الوصف الوظيفي التوزيع التكراري حسب (2/7)جدول ال

 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:
% مف 20ونسبة  ،مراقب مالي% مف المستقصي منيـ 10ف نسبة أ (2/7)يتضح مف الجدوؿ 

ونسبة  مراجع داخمى,%مف المستقصي منيـ 10.71ونسبة  مفتش مراجعة,المستقصي منيـ 
 .رئيس حساباتدرجة %مف المستقصي منيـ 64.29
 :تخصصتوزيع المبحوثين حسب ال .6

يوضح ( 2/8)لجدوؿ( خيارات. ا5، وقد حددت ليـ )التخصصاتسئؿ المستقصى منيـ عف 
 إجابات المستقصى منيـ عف ىذا المتغير.

 تدريبالتوزيع التكراري حسب ال(2/8)جدول ال

 م2022، من واقع نتائج االستبيان، ونإعدادالباحثالمصدر:

 النسبة المئوية التكرار التخصص
 64.28 36 رئيس حسابات
 10.71 6 مراجع داخمي

 20 12 مفتش مراجعة 
 10 6 مراقب مالي

 100.0 60 المجموع

 النسبة المئوية التكرار التخصص
 30 18 غير متدرب
 20 12 دورة تدريبية 

 33.33 20 دروتاف تدريبيتاف
 16.66 10 ثالث دورات تدريبية 

 100.0 60 المجموع
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، ونسبة غير متدربيف% مف المستقصي منيـ 30ف نسبة أ( 2/8)يتضح مف الجدوؿ 
دورتاف %مف المستقصي منيـ 33.33ونسبة  تدريبيـ دورة واحدة,% مف المستقصي منيـ 20

 .ثالث دورات تدريبية%مف المستقصي منيـ 16.66ونسبة  تدريبتاف,
 اس :تقييم أدوات القي

اختبارات صدؽ محتوي القياس: تـ إجراء اختبار صدؽ المحتوي لعبارات المقاييس مف 
خالؿ تقييـ صالحية المفيـو وصالحية أسئمتو مف حيث الصياغة والوضوح والتي ترجع إما 
إلي اختالؼ المعاني وفقًا لثقافة المجتمع أو نسبة لترجمة المقاييس مف لغة إلي أخري حيث 

( األكاديمييف المتخصصيف في 5لعرض اإلستبانة عمى عدد مف المحكميف )قامت الدراسة 
مجاؿ البحث لتحميؿ مفاىيـ عبارات المقاييس ولتحديد مدي التوافؽ بيف عبارات كؿ مقياس ثـ 

 .قبوؿ وتعديؿ لبعض العبارات وأكد المحكميف استيفاء اإلستبانة لمشروط البحثية
 :اختبار فروض الذراسة

ىذا المبحث مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الميدانية وذلؾ مف خالؿ  يف ونالباحثيتناوؿ 
وكذلؾ نتائج التحميؿ  اإلحصائيةعنيا جداوؿ تحميؿ البيانات  التي أسفرتالمعمومات 
بيدؼ  ية فرضىذه البمناقشة وتفسير نتيجة  وفوسيقـو الباحث .يةالختبار الفرض اإلحصائي

 .العاـ يحصائلى التحميؿ اإلإ" استنادا عدموو أالحكـ عمى صحتيا 
 األسبابربط و والفرض بشكؿ عاـ عبارة عف تخميف زكى وتفسير محتمؿ يتـ بواسطت

فاف الفرضية عبارة عف حدث  وبالتاليالظاىرة المدروسة  أوبالمسببات كتفسير مؤقت لممشكمة 
 وفحثوقد اتبع البا .كحؿ ممكف ومحتمؿ لحؿ مشكمة الدراسة وفأو تكيف يضعو الباحث

 .اختبار فرضيات الدراسة يالخطوات التالية ف
و األداء المالي الحكومي هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين النظام المحاسبي الفرضيةاألولى : 

 .بالوحدات الحكومية
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 التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين حول عبارات الفرضية األولي (2/9)جدول ال

 العبارة
مقاييس 
 التكرارات

 المقياس

  المجموع
 أوافؽ

أوافؽ 
 بشدة

ال  محايد
 أوافؽ

ال أوافؽ 
 بشدة

أساس الحكومي  يوفر النظاـ المحاسبي
منيجي سميـ لتقييـ استخداـ األمواؿ بفعالية 

 وبأعمى كفاءة ممكنة في المؤسسة

 60 0 2 5 38 15 التكرار

 النسبة %
25 63.4 8.3 

3.3 0 100 

في  كوميالح يساىـ النظاـ المحاسبي
 تحقيؽ األىداؼ المالية لممؤسسة الحكومية

 60 0 8 6 15 31 التكرار
 100 0 13.4 10 25 51.6 النسبة %

معمومات الحكومي يوفر النظاـ المحاسبي 
 مالية دقيقة ضمف تقارير وقوائـ مالية

 60 0 2 5 11 42 التكرار
 100 0 3.3 8.3 18.4 70 النسبة %

عمي لحكومي ايعمؿ النظاـ المحاسبي 
قياس وتقييـ النتائج والوسائؿ التي 

 استخدمت لتحقيؽ النتائج
 

 60 0 4 7 16 33 التكرار

 النسبة %
55 26.7 11.7 

6.6 0 100 

مرونة الحكومي يوفر النظاـ المحاسبي 
 ودقة في إستخراج التقارير والقوائـ المالية 

 60 3 3 3 37 14 التكرار
 100 5 5 5 61.6 23.4 النسبة %

مقياس  الحكومي يمثؿ النظاـ المحاسبي
 لمدى نجاح المؤسسة في خططيا وقراراتيا

 60 2 4 1 39 14 التكرار

 100 3.3  6.6 1.7 65 23.4 النسبة %

في تقييـ الحكومي يساعد النظاـ المحاسبي 
أداء المؤسسة مف خالؿ تحديد مواطف القوة 

 ومواطف الضعؼ

 60 2 3 2 39 14 التكرار

 100 3.3 5 3.3 65 23.4 بة %النس

في الحكومي يساىـ النظاـ المحاسبي 
 مراقبة السيولة وكيفية تحسيف إدارتيا

 

 60 3 3 1 40 13 التكرار

 النسبة %
       

21.7 
         

66.6 
   
1.7      

              
5       

         5 100 

 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:
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 يمي : ( ما2/9يتضح من الجدول )
يوفر النظاـ المحاسبي أساس منيجي سميـ  أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف :

% بينما نسبة غير  78.3لتقييـ استخداـ األمواؿ بفعالية وبأعمى كفاءة ممكنة في المؤسسة بمغت
 %. 8.3وا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ اما أفراد العينة الذيف لـ يبد ،%3.3الموافقيف عمي ذلؾ 

يساىـ النظاـ المحاسبي في تحقيؽ األىداؼ المالية  أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف :
اما أفراد العينة  ،%14.4% بينما نسبة غير الموافقيف عمي ذلؾ  66.6لممؤسسة الحكومية بمغت  

                .%10تيـ الذيف لـ يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسب
يوفر النظاـ المحاسبي معمومات مالية دقيقة ضمف تقارير أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف 

اما أفراد العينة الذيف لـ  ،%3.3% بينما نسبة غير الموافقيف عمي ذلؾ  88.3وقوائـ مالية بمغت 
       %.         8.3يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ 

يعمؿ النظاـ المحاسبي عمي قياس وتقييـ النتائج  أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف :
 ،%6.6%  بينما نسبة غير الموافقيف عمي ذلؾ 81.6والوسائؿ التي استخدمت لتحقيؽ النتائج بمغت 

          %.      11.7اما أفراد العينة الذيف لـ يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ 
يوفر النظاـ المحاسبي مرونة ودقة في إستخراج التقارير  أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف :

اما أفراد العينة الذيف لـ  ،%10%  بينما نسبة غير الموافقيف عمي ذلؾ 85والقوائـ المالية بمغت  
                .%5يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ 

يمثؿ النظاـ المحاسبي مقياس لمدى نجاح المؤسسة في  نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف :أعمي 
اما أفراد العينة الذيف لـ  ،10% بينما نسبة غير الموافقيف عمي ذلؾ % 88.3خططيا وقراراتيا بمغت 

                .%1.7يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ 
تقييـ أداء المؤسسة مف خالؿ تحديد مواطف القوة  ينة يوافقوف عمي أف :أعمي نسبة مف أفراد الع
اما أفراد العينة الذيف  ،%8.3% بينما نسبة غير الموافقيف عمي ذلؾ  88.3ومواطف الضعؼ بمغت 

                .%3.3لـ يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ 
أساس منيجي سميـ الحكومي وفر النظاـ المحاسبي ي أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف :

% بينما نسبة غير  88.3لتقييـ استخداـ األمواؿ بفعالية وبأعمى كفاءة ممكنة في المؤسسة بمغت  
                .(1.7اما أفراد العينة الذيف لـ يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ )% ،%10الموافقيف عمي ذلؾ 
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القائمة)ىنالك  الفرضية األولى إلجاباتتائج اختبار مربع كاى لداللة الفروق ن (2/10)جدول ال
 واألداء المالي بالوحدات الحكومية ( عالقة ذات داللة إحصائية بين النظام المحاسبي الحكومي

كاي تربيع  اراتـعبال
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

سميـ لتقييـ  أساس منيجيالحكومي يوفر النظاـ المحاسبي 
 استخداـ األمواؿ بفعالية وبأعمى كفاءة ممكنة في المؤسسة

113.967 3 .000 

في تحقيؽ األىداؼ المالية الحكومي يساىـ النظاـ المحاسبي 
 لممؤسسة الحكومية

94.225 2 .000 

معمومات مالية دقيقة ضمف الحكومي يوفر النظاـ المحاسبي 
 تقارير وقوائـ مالية

206.633 3 .000 

عمي قياس وتقييـ النتائج الحكومي يعمؿ النظاـ المحاسبي 
 والوسائؿ التي استخدمت لتحقيؽ النتائج

259.800 3 .000 

مرونة ودقة في إستخراج الحكومي يوفر النظاـ المحاسبي 
 التقارير والقوائـ المالية 

206.633 3 .000 

مقياس لمدى نجاح المؤسسة  الحكومي يمثؿ النظاـ المحاسبي
 في خططيا وقراراتيا

113. 967 3 .000 

في تقييـ أداء المؤسسة مف الحكومي يساعد النظاـ المحاسبي 
 خالؿ تحديد مواطف القوة ومواطف الضعؼ

259.800 3 .000 

في مراقبة السيولة وكيفية الحكومي يساىـ النظاـ المحاسبي 
 تحسيف إدارتيا 

94.225 2 .000 

 م2022نتائج االستبيان، من واقع  ،إعدادالباحثالمصدر:
والذي  00.50نالحظ أف: مستوي المعنوية المحسوب صفر واقؿ مف ( 2/10)مف الجدوؿ 

يمثؿ نسبة الخطأ المقبوؿ المفترض عند بداية الدراسة لمحصوؿ عمى درجة ثقة باإلجابات ال تقؿ عف 
تائج الواردة بالتحميؿ %لكافة العبارات مما يدؿ عمى عدـ وجود معنوية مؤثرة في اإلجابات والن 95

وىذا دليؿ يرجح قبوؿ الفرضية التي القائمة 0.050كما يعني أف قيمة كاي تربيع المحسوبة أقؿ 
وكفاءة واألداء الماليبالوحدات  الحكومي ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف النظاـ المحاسبيأف)

 .(الحكومية
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 نتائج الفرضية األولي :
 يوفر أساس منيجي سميـ لتقييـ إستخداـ األمواؿ.  النظاـ المحاسبي الحكومي .1
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يساىـ في تحقيؽ األىداؼ المالية .2
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يوفر معمومات مالية دقيقة .3
النظاـ المحاسبي الحكومي يساعد في عممية قياس وتقييـ النتائج والوسائؿ التي استخدمت  .4

 لتحقيؽ تمؾ النتائج.
 .نظاـ المحاسبي الحكومي يوفر مرونة ودقة في استخراج التقارير والقوائـ الماليةال .5
 .النظاـ المحاسبي الحكومي مقياس لمدي نجاح المؤسسة في خططيا وقراراتيا .6
النظاـ المحاسبي الحكومي يساعد في تقييـ أداء المؤسسة مف خالؿ تحديد مواطف القوة  .7

 .ومواطف الضعؼ
 .ومي في مراقبة السيولة وكيفية تحسيف إدارتياالنظاـ المحاسبي الحك .8

ىنالؾ عالقة ذات داللة ومما تقدـ نستنتج أف فرضية الدراسة األولى والتي نصت عمى انو )
 ( قد تحققت.بالوحدات الحكومية. وكفاءة واألداء المالي الحكومي حاسبينظاـ المالإحصائية بيف 

 بحوثين حول عبارات الفرضية الثانيةالتوزيع التكراري إلجابات الم (2/11)جدول ال

 العبارة
مقاييس 
 التكرارات

 المقياس

  المجموع
 أوافؽ

أوافؽ 
 محايد بشدة

ال 
 أوافؽ

ال 
أوافؽ 
 بشدة

باستمرار  الحكومي يعمل النظام المحاسبي

 علي تحسين الشفافية المالية
 60 0 6 3 23 28 التكرار

 النسبة %
46.7 38.3 5 

10 0 100 

بيف  الحكومي ظاـ المحاسبييميز الن
 الخصائص االقتصادية لممعامالت

 60 0 1 2 30 27 التكرار
 100 0 1.7 3.3 50 45 النسبة %

حسابات الحكومي يعكس النظاـ المحاسبي 
 االصوؿ والخصـو بكؿ دقة 

 60 0 4 2 39 15 التكرار
 100 0 6.7 3.3 65 25 النسبة %

بدأ م الحكومي النظاـ المحاسبي يحتـر 
 استقاللية الدورات المحاسبية

 60 0 2 3 12 43 التكرار

 100 0 3.3 5 20 71.7 النسبة %
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التكمفة  الحكومي يقيس النظاـ المحاسبي
 الحقيقية لمخدمات العمومية المقدمة 

 60 0 2 3 10 45 التكرار
 100 0 3.3 5 16.7 75 النسبة %

إلي تحقيؽ  الحكومي يؤدي النظاـ المحاسبي
 مبات الشفاقية المالية متط

 60 0 2 1 15 42 التكرار

 100 0 3.3 1.7 25 70 النسبة %

الصورة الحكومي يعكس النظاـ المحاسبي 
 الحقيقية والعادلة لممركز المالي

 60 0 2 3 10 45 التكرار

 100 0 3.3 5 16.7 75 النسبة %
مف تطبيؽ  الحكومي يمكف النظاـ المحاسبي

رنة السميمة بيف االيرادات قاعدة موحدة لممقا
 ةالمصروفات لكؿ سنة مالية 

 60  2 1 14 43 التكرار

 النسبة %
71.7 23.3 1.7 

3.3 0 100 

 م2022، من واقع نتائج االستبيان، إعدادالباحثونالمصدر:
 ( مايمي :2/11يتضح من الجدول )

الحكومي باستمرار عمي تحسيف  أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف : يعمؿ النظاـ المحاسبي
اما أفراد العينة الذيف لـ  ،%10% بينما نسبة غير الموافقيف عمي ذلؾ   66.3الشفافية المالية بمغت

 %. 5يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ 
أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف : يميز النظاـ المحاسبي الحكومي بيف الخصائص 

اما أفراد العينة  ،%1.7% بينما نسبة غير الموافقيف عمي ذلؾ 95لممعامالت بمغت  االقتصادية 
                .%3.3الذيف لـ يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ 

أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف يعكس النظاـ المحاسبي الحكومي حسابات االصوؿ 
اما أفراد العينة الذيف لـ  ،%6.7نسبة غير الموافقيف عمي ذلؾ  % بينما 90والخصوـ بكؿ دقة بمغت 

 %.               3.3يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ 
أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف : يحتـر  النظاـ المحاسبي الحكومي مبدأ استقاللية 

اما أفراد العينة الذيف  ،%3.3قيف عمي ذلؾ %  بينما نسبة غير المواف91.6الدورات المحاسبية بمغت 
 %.               5لـ يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ 

أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف : يقيس النظاـ المحاسبي الحكومي التكمفة الحقيقية 
اما أفراد  ،%3.3لؾ %  بينما نسبة غير الموافقيف عمي ذ91.6لمخدمات العمومية المقدمة  بمغت  

                .%5العينة الذيف لـ يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ 
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أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف : يؤدي النظاـ المحاسبي الحكومي إلي تحقيؽ متطمبات 
عينة الذيف لـ اما أفراد ال ،%3.3% بينما نسبة غير الموافقيف عمي ذلؾ 95الشفاقية المالية بمغت 

                .%1.7يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ 
أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف : يعكس النظاـ المحاسبي الحكومي الصورة الحقيقية 

اما أفراد العينة  ،%3.3% بينما نسبة غير الموافقيف عمي ذلؾ  91.6والعادلة لممركز المالي بمغت 
                .%5ـ يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ الذيف ل

أعمي نسبة مف أفراد العينة يوافقوف عمي أف : يمكف النظاـ المحاسبي الحكومي مف تطبيؽ قاعدة 
% بينما نسبة غير 95موحدة لممقارنة السميمة بيف االيرادات ةالمصروفات لكؿ سنة مالية بمغت  

                .%(1.7ا أفراد العينة الذيف لـ يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيـ )ام ،%3.3الموافقيف عمي ذلؾ 

 (2/12)جدول رقم ال
القائمة)ىناك عالقة ذات داللة  نيةثاالفرضية ال إلجاباتلداللة الفروق  ينتائج اختبار مربع كا

 وتحسين الشفافية(الحكومي نظام المحاسبي الإحصائية بين 

ربيع كاي ت عباراتال
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 000. 3 113.967 باستمرار علي تحسين الشفافية المالية الحكومي يعمل النظام المحاسبي
 000. 2 94.225 بيف الخصائص االقتصادية لممعامالت الحكومي يميز النظاـ المحاسبي

 000. 3 206.633 دقة حسابات االصوؿ والخصـو بكؿ  الحكومي يعكس النظاـ المحاسبي
 000. 2 94.225 مبدأ استقاللية الدورات المحاسبيةالحكومي النظاـ المحاسبي  يحتـر 

التكمفة الحقيقية لمخدمات العمومية الحكومي يقيس النظاـ المحاسبي 
 المقدمة 

113.967 3 .000 

 000. 3 113.967 إلي تحقيؽ متطمبات الشفاقية المالية  الحكومي يؤدي النظاـ المحاسبي
 000. 3 206.633 الصورة الحقيقية والعادلة لممركز المالي الحكومي يعكس النظاـ المحاسبي
مف تطبيؽ قاعدة موحدة لممقارنة السميمة  الحكومي يمكف النظاـ المحاسبي

 بيف االيرادات ةالمصروفات لكؿ سنة مالية 
94.225 2 .000 

 م2022الستبيان، ، من واقع نتائج اإعدادالباحثونالمصدر:
والذي يمثؿ  00.50يالحظ أف: مستوي المعنوية المحسوب صفر واقؿ مف  ( 2/12)الجدوؿ 

 95نسبة الخطأ المقبوؿ المفترض عند بداية الدراسة لمحصوؿ عمى درجة ثقة باإلجابات ال تقؿ عف 
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ردة بالتحميؿ كما %لكافة العبارات مما يدؿ عمى عدـ وجود معنوية مؤثرة في اإلجابات والنتائج الوا
ىناؾ وىذا دليؿ يرجح قبوؿ الفرضية التي القائمة إف) 0.050يعني أف قيمة كاي تربيع المحسوبة أقؿ 

 .(المالية وتحسيف الشفافية الحكومي نظاـ المحاسبيالعالقة ذات داللة إحصائية بيف 
 : نيةنتائج الفرضية الثا

 .ة الماليةالنظاـ المحاسبي الحكومي يعمؿ عمي تحسيف الشفافي .1
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يميز بيف الخصائص االقتصادية لممعامالت .2
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يعكس حسابات االصوؿ والخصـو بكؿ دقة .3
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يحتـر مبدأ استقاللية الدورات المحاسبية .4
 .ماليةالنظاـ المحاسبي الحكومي يؤدي الي تحقيؽ متطمبات الشفافية ال .5
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يعكس الصورة الحقيقية والعادلة لممركز المالي .6
النظاـ الحاسبي الحكومي يمكف مف تطبيؽ قاعدة موحدة لممقارنة السميمة بيف االيرادات  .7

 .والمصروفات لكؿ سنة مالية
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يقيس التكمفة الحقيقية لمخدمات العمومية  المقدمة .8

هناك عالقة ذات داللة نصت عمى انو ) ثالثة والتيمما تقدـ نستنتج أف فرضية الدراسة الو 

 د تحققت.( قتحسين الشفافية الحكومي إحصائية بين النظام المحاسبي
 وتشتمؿ عمي النتائج والتوصيات : الخاتمة :

 النتائج :
 مف خالؿ الدراسة الميدانية توصؿ البحث إلي النتائج التالية :

نظاـ المحاسبي الحكومي يوفر أساس منيجي سميـ لتقييـ استخداـ األمواؿ بكفاءة وفعالية ال  -1
 بالوحدة الحكومية. 

 .النظاـ المحاسبي الحكومي يساىـ في تحقيؽ األىداؼ المالية -2
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يوفر معمومات مالية دقيقة -3
النتائج والوسائؿ التي استخدمت  النظاـ المحاسبي الحكومي يساعد في عممية قياس وتقييـ -4

 لتحقيؽ تمؾ النتائج.
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يوفر مرونة ودقة في استخراج التقارير والقوائـ المالية -5
 .النظاـ المحاسبي الحكومي مقياس لمدي نجاح المؤسسة في خططيا وقراراتيا -6
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يعمؿ عمي تحسيف الشفافية المالية -7
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 .نظاـ المحاسبي الحكومي يميز بيف الخصائص االقتصادية لممعامالتال -8
 .النظاـ المحاسبي الحكومي يعكس حسابات االصوؿ والخصـو بكؿ دقة -9

 النظاـ المحاسبي الحكومي يعكس الصورة الحقيقية والعادلة لممركز المالي. -10
 التوصيات: 
 ضوء النتائج السابقة نقترح ما يمي : ىعم

ألثر النظاـ  س الموضوع وباستخداـ متغيرات أخرىدراسات أخري حوؿ نف/ ضرورة إجراء  1
 .المحاسبي الحكومي عمي كفاءة وفعالية األداء بالوحدات الحكومية

 / ضرورة استثمار جزء مف إيرادات الوحدات الحكومية لتطوير وتحديث النظاـ المحاسبي الحكومي. 2

 .عممية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية / ضرورة تحسيف األداء المالي الذي يساعد في 3

/ ضرورة استخداـ نظاـ رقابة داخمية فعاؿ يقاس بمدي قدرتو عمي إتباع نظاـ محاسبي حكومي 4
 .سميـ يترجـ مف خالؿ طريقة تحضير وتقييد العمميات المحاسبية ومدي االلتزاـ بالقواعد المحاسبية

 .بة لنشاط كؿ قسـ داخؿ الوحدة الحكومية/ ضرورة استخداـ التقارير الدورية كأداة لمرقا5

/ ضرورة تحديد أىداؼ النظاـ المحاسبي الحكومي وأىميتو والتعرؼ عمي معايير جودة المعمومات 6
 .المحاسبية

 ./ ضرورة الحرص عمي توفر الشفافية في القوائـ المالية إلعطاء صورة صادقة لمستخدمييا7

في الوحدات الحكومية حتى يوجد رصيد يمثؿ ىذه / ضرورة تطبيؽ محاسبة األصوؿ الثابتة  8
عطاء صورة واضحة عنيا  ،األصوؿ في الدفاتر المحاسبية  وا 

خالؿ مرحمة اقتنائيا ومرحمة امتالكيا ومرحمة استخداميا ومرحمة االستغناء عنيا التي مازالت تتـ 
ميتي اإلحالؿ واإلبداؿ حيث توفر محاسبة األصوؿ الثابتة معمومات مالية تساعد في عم ،بقرار إداري

 .ليذه األصوؿ
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 قائمة المصادروالمراجع
جامعة كربالء، كمية  ،العراؽ ،أساسيات المحاسبة الحكومية ،اسعد محمد عمي وىاب العواد -2

 .ـ 1021 ،دار مكتبة النضار لمطباعة والنشر ،االدارة واالقتصاد
لخاص بتنفيذ العمميات أفاق إصالح نظام المحاسبة العمومية الجزائري ا ،شالؿ زىير - -1

 ،كمية العموـ االقتصادية وعمـو التسيير ،جامعة محمد بوقرة،بومرداس ،الجزائر ،المالية
 .ـ 1028 ،منشورة ،دكتوراه

 .ـ1028لسنة  ،3العدد  ،21المجمد  ،مجمة القادسية لمعموم االدارية واإلقتصادية -3

 ،مصر ،دخل معاصرالمحاسبة الحكومية م ،اسعد صالح الديف عبد المنعـ مبارؾ -8
 .ـ1004 ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية

مقدـ إلي مؤتمر  ،تطوير النظام المحاسبي الحكومي في فمسطين ،اكـر إبراىيـ حماد - -5
 ،دكتوراة الفمسفة في المحاسبة ،تطوير قطاع غزة المنعقد بكمية التجارة في الجامعة اإلسالمية 

   .ـ2006فبراير 

:شركة  ،ارة قسم الموارد  المالية بين مسئولية الحكم االتحاديإد ،احمد مجذوب  -1 )الخرطـو
 .ـ (1000،مطابع العممة 

 ،أساسيات المحاسبة الحكومية والمحميات ،اماؿ محمد إبراىيـ ،عبد اهلل عبد السالـ - -7
 .ـ1001 ،مركز الدراسات المالية والمحاسبية ،الخرطوـ ،السوداف

المحاسبة اإلدارية في تحسين األداء المالي لممؤسسة  إستخدام أدوات ،نجالء نوبمي - -4
دكتوراة  ،كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،اإلقتصادية
 .ـ1022 ،المحاسبة

الجزائر جامعة قاصدي ، تقييم االداء المالي لممؤسسة االقتصادية ،نور الديف بف عمارة   -9
 .ـ1020 ،ماجستير ،ييرورقمة كمية عمـو التس

دور النظام المحاسبي المالي  في تقييم األداء المالي    ،طارؽ قدوري   - -20
 .ـ(1020) ،ماجستير ،، جامعة الواديلممؤسسات الصغير ة  والمتوسطة )الجزائر

 ،الجزائر ،تبنى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماثر  ،جابى أمينة ىناء -00
دكتوراه  ،محاسبة وتدقيؽ ،كمية العموـ التجارية ،اسفرحات عبجامعو ،سطيؼ

 .ـ4109،المحاسبة
References 



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - والبحوث للدراسات األبيض النيل مجلة
 

192 

1- Asaad Mohamed Ali  , Fundamentals of Governmental Accounting 

,Irag,University of Karbala,Colege of Administration and Economics 

and AlnadarLibrary for Printing Publisging 2012. 

2-Chellal Zouhair ,Prospects for Reforming the Algerian Public 

Accounting Sestemfor the Execution of Financial, Algeria,Boumerdes, 

University of Mohamed Bougherra, Faculty of Economics and 

Management Sciences,PhD ,published 2014. 
3-Alqadisiyah Journal forAdministrative and Economic 

Sciences,lssue3,for the year2014. 

4- Asaad Salah Eldin Abdelmoneim Mubarak, Governmental 

Accounting,ContemporaryEntrance,Egypt,Alexandria,Publications 

House  University,2008 

5-Akram Ibrahim Hammad,Development of the Governmental 

Accounting System in Palestine,presented to the Conference on the 

Development of the Gaza Strip,Islamic University,Doctor of 

Philosophy in Accounting 2006. 

6-Ahmmed Majzoub,Department of Financial Resources between the 

Responsibility of Federal Governance,(Khartoum , Alomlah Printing 

Company,2000 ).  
7-Abdulah Abdlsalam,Amal Mohamed Ibrahim,Fundamentals  of 

Governmental and Local Accounting,Sudan, Khartoum,center Financial 

and Accounting ,studies , Published2006. 

8-Naglaa Nobley,Using Management Accounting tools to improve the 

Financia performance of the Economic institution,Algeria,Biskra, 

University of Mohamed Khider,College of Economic and Coercial 

Sciences, PhD in Accounting,2015. 
9-Noureddine Ben Amara ,evaluation of the Financial performance of 

the Economic institution , Algeria , University of kasdi Ouargla 

,Faculty of Management Sciences ,Unpublished ,Masters 2010. 

10-Tarig Kaddouri , The Role of the Financial Accounting System in 

Assessing the Financial performance of Small and Medium Enterprises 

, Algeria , Elwadi University MA ,Published 2010. 

11-Poster.Theodore (2005).Elements of Strategic Plnning and 

Management in Muniripl Government.Public Administration Renew 

Vol.65  N1,p 46 
 


