NEAR EAST UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES
BANKING AND ACCOUNTING PROGRAMS

APPLICATION OF THE DISCLOSURE STANDARD OF FINANCIAL
INFORMATION IN THE PUBLIC SECTOR AND ITS ROLE IN THE
EFFICIENCY OF ACCOUNTING DISCLOSURE

MAHDI DEWALI MOHAMMED

MASTER’S THESIS

NICOSIA
2021

جامعة الشرق األدنى
معهد الدراسات العليا
كلية العلوم االقتصادية واالدارية  /قسم المالية والمحاسبة

جامعة الشرق األدنى
الدراسات العليا في العلوم االجتماعية
كلية الحقوق  /قسم القانون العام

تطبيق معيار االفصاح عن المعلومات المالية في القطاع العام ودوره في كفاءة اإلفصاح المحاسبي

مهدى ديوالي محمد
رشيد ابراهيم طاهر

رسالة ماجستير

رسالة ماجستير

نيقوسيا
2021

APPLICATION OF THE DISCLOSURE STANDARD OF FINANCIAL
INFORMATION IN THE PUBLIC SECTOR AND ITS ROLE IN THE
EFFICIENCY OF ACCOUNTING DISCLOSURE

MAHDI DEWALI MOHAMMED

NEAR EAST UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES
BANKING AND ACCOUNTING PROGRAMS
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTITÜSÜ
KAMU HUKUKU / ANABILIM DALI

MASTER’S THESIS

Yüksek Lisans Tezi

SUPERVISOR
DR. RAMYAR REZGAR AHMED

NICOSIA
2021

2020

تطبيق معيار االفصاح عن المعلومات المالية في القطاع العام ودوره في كفاءة اإلفصاح المحاسبي

مهدى ديوالي محمد

الشرق األدنى
جامعة ج
معهد الدراسات العليا
كلية العلوم االقتصادية واالدارية  /قسم المالية والمحاسبة

رسالة ماجستير
Yüksek Lisans Tezi

بإشراف
الدكتور راميار رزكار احمد

نيقوسيا
2021
LEFKOŞA

DECLARATION
I’m MAHDI DEWALI MOHAMMED; hereby declare that this dissertation entitled
‘Application of the disclosure standard of financial information in the public
sector and its role in the efficiency of accounting disclosure, been prepared
myself under the guidance and supervision of Dr. Ramyar Rezgar Ahmed, in partial
fulfilment of the Near East University, Graduate School of Social Sciences regulations
and does not to the best of my knowledge breach and Law of Copyrights and has been
tested for plagiarism and a copy of the result can be found in the Thesis.
This Thesis is my own work. The responsibility of all claims, ideas, comments and
suggestions contained in this thesis as well as translations belongs to the
author.Under no circumstances or conditions does The Graduate School of Social
Sciences to which the author affiliates do not bear the content and scientific
responsibility of the thesis. All responsibilities for the work performed and published
belong to the author.
 The full extent of my Thesis can be accesible from anywhere.
 My Thesis can only be accesible from the Near East University.
 My Thesis cannot be accesible for (2) two years. If I do not apply for extention
at the end of this period, the full extent of my Thesis will be accesible from
anywhere.

Date:30/01/2021
Signature
MAHDI DEWALI MOHAMMED

االعالن
أنا مهدى ديوالي محمد ،أعلن بأن رسالتي الماجستير بعنوان تطبيق معيار االفصاح عن المعلومات المالية
في القطاع العام ودوره في كفاءة اإلفصاح المحاسبي ،كانت تحت إشراف وتوجيهات الدكتور راميار
رزكار احمد ،ولقد أعددتها بنفسي تماماً ،وكل اقتباس كان مقيداً بموجب االلتزامات والقواعد المتبعة في
كتابة الرسالة في معهد العلوم االجتماعية .أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية واإللكترونية لرسالتي في
محفوظات معهد العلوم االجتماعية بجامعة الشرق األدنى.
هذه الرسالة هي من عملي الخاص ،وأتحمل مسؤولية كل االدعاءات واألفكار والتعليقات واالقتراحات
والنصوص المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف .معهد العلوم االجتماعية الذي أنتمي إليه ليس
له أي تبعية أو مسؤولية علمية تحت أي ظرف من الظروف ،جميع مسؤوليات المصنفات المنشورة
المنشورة تخصني كمؤلف.
 المحتوى الكامل لرسالتي يمكن الوصول اليها من أي مكان.
 رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق األدنى.
 ال يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين ( .)2إذا لم أتقدم بطلب للحصول على
االمتداد في نهاية هذه الفترة ،فسيكون المحتوى الكامل لرسالتي مسموح الوصول اليها من أي
مكان.

التاريخ2021/01/30 :
التوقيع
مهدى ديوالي محمد

DEDICATION

to...
My dear mother, may God protect her and take care of her
to...
My dear father, God's pleasure in health and wellness
to...
Dear brothers
to...
Everyone who encouraged me and stood by me
And to
All colleagues and colleagues

االهـداء

إلى...
أمي الغالية حفظها هللا ورعاها
إلى...
والدي العزيز متعة هللا بالصحة والعافية
إلى...
إخواني األعزاء
إلىس...
كل من شجعني ووقف بجانبي
وإلى
كل الزمالء والزميالت

iii

ACKNOWLEDGEMENTS
In the beginning, I wish to thank God the Great and the Great, praising the blessing
and praying on the seal of his messengers and the mujtah of his creation, Muhammad,
peace and blessings be upon him.
My special thanks, praise and appreciation to Dr. Ramyar Rezgar Ahmed for his
preference in supervising this study, so he was and still is the guide, for he took my
hand until he led me to reach the goal.
I also extend my sincere thanks to the Istanbul Aydin University family, professors,
students and workers, for whom I greatly appreciate.
And thanks to the employees of the Iraqi banks under study for their cooperation,
providing information and facilitating procedures to complete this study.
Thanks are extended to all those who contributed material and moral support until this
research saw the light.

ج

شكر وتقدير
بادي ذي بدء أحمد هللا العلي الكبير حمدًا يوافي نعمة وأصلى على خاتم رسله ومجتباه من خلقه
محمد صلى هللا عليه وسلم.
أخص بالشكر والثناء والتقدير الدكتور :راميار رزكار احمد على تفضيله باإلشراف على هذه
الدراسة فكان وما زال نعم المرشد فقد أخذ بيدي حتى أوصلني إلى بلوغ المرام فله منى التحية والتجلة
وعظيم االمتنان.
كما أقدم أجزل شكر إلى أسرة جامعة إسطنبول أيدن أساتذًة وطالبًا وعاملين لهم منى كل التقدير.
والشكر للعاملين بالمصارف العراقية محل الدراسة لتعاونهم وتقديم المعلومات وتسهيل اإلجراءات
إلكمال تلك الدراسة.
والشكر موصول إلى جميع من ساهم بالدعم المادي والمعنوي حتى رأى هذا البحث النور.

iv

ABSTRACT
APPLICATION OF THE DISCLOSURE STANDARD OF FINANCIAL INFORMATION IN THE
PUBLIC SECTOR AND ITS ROLE IN THE EFFICIENCY OF ACCOUNTING DISCLOSURE
The issue of disclosure in the government accounting system is of great importance
all over the world, because it suffers from deficiencies in this area, which constitutes
an obstacle to its aspiration to achieve further progress and prosperity, which requires
the need for a study of disclosure in its government accounting systems in particular
and to benefit from it in Developing disclosure procedures in the governmental
accounting system adopted in the local environment in Iraq
The study was based on a basic premise that (the disclosure in the governmental
accounting system adopted in Iraq is not sufficient to provide information about the
operations carried out by the state and to show the real financial situation of the
country compared to some developed countries in this field).
This hypothesis has been proven and a set of conclusions have been reached, the
most important of which are: The method of preparing, planning and implementing the
state’s general budget affects the nature, type and amount of information that is
disclosed in the government accounting system by virtue of the complementary
relationship between them, and that any development in the method of preparing,
planning and implementing the general budget will be reflected at the same pace In
developing and improving disclosure in the government accounting system.
The study also came out with a set of recommendations and suggestions, including:
The adoption of the proposed framework for disclosure in the government accounting
system, with the recent times required for this framework as a first step for a future
project for the disclosure process; Because it provides useful information to different
users in the field of clarifying the reality of the government financial situation and
performance and the operations that have been implemented, and achieving control
and accountability over funds and operations.

Key words: accounting disclosure, government sector, raising the efficiency of
disclosure, financial reports.
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ÖZ
FİNANSAL BİLGİLERİN AÇIKLAMA STANDARDININ KAMU SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI
VE MUHASEBE AÇIKLAMALARININ ETKİNLİĞİNDEKİ ROLÜ
Devlet muhasebesi sistemindeki ifşa konusu, tüm dünyada büyük önem taşımaktadır,
çünkü bu alandaki eksikliklerden muzdariptir ve bu, daha fazla ilerleme ve refah elde etme
arzusunun önünde bir engel teşkil eder ve bu da bir ifşa çalışması ihtiyacını gerektirir
özellikle devlet muhasebe sistemlerinde ve Irak'ta yerel ortamda benimsenen devlet
muhasebesi sisteminde ifşa prosedürlerinin geliştirilmesinde bundan yararlanmak için
Çalışma temel bir önermeye dayanıyordu (Irak'ta benimsenen hükümet muhasebe
sistemindeki açıklama, devletin yürüttüğü operasyonlar hakkında bilgi vermek ve ülkenin
bazı gelişmiş ülkelere kıyasla gerçek mali durumunu göstermek için yeterli değildir. Bu
alan).
Bu hipotez kanıtlanmış ve en önemlileri olan bir dizi sonuca varılmıştır: Devletin genel
bütçesini hazırlama, planlama ve uygulama yöntemi, devlet muhasebe sisteminde ifşa
edilen bilginin niteliğini, türünü ve miktarını etkiler. aralarındaki tamamlayıcı ilişki
sayesinde ve genel bütçenin hazırlanması, planlanması ve uygulanması yöntemindeki
herhangi bir gelişme aynı hızda yansıtılır .. Devlet muhasebe sisteminde ifşaatın
geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde.
Çalışma ayrıca aşağıdakileri içeren bir dizi öneri ve öneri ile ortaya çıktı: Kamu muhasebe
sisteminde ifşa için önerilen çerçevenin, ifşa sürecine yönelik gelecekteki bir proje için ilk
adım olarak bu çerçeve için gerekli olan yakın zamanlarla birlikte benimsenmesi; Çünkü
hükümetin mali durumu ve performansı ile uygulanan operasyonların gerçekliğini
netleştirme ve fonlar ve işlemler üzerinde kontrol ve hesap verebilirlik sağlama alanında
farklı kullanıcılara faydalı bilgiler sağlar.
Anahtar kelimeler: muhasebe ifşa, kamu sektörü, ifşaatın etkinliğinin artırılması, finansal
raporlar, finansal bilgiler
.
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ملخص
تطبيق معيار االفصاح عن المعلومات المالية في القطاع العام ودوره في كفاءة اإلفصاح المحاسبي
موضوووا اإلفصووا في النظام المحاسووبي الحكومي أهميةً كبيرةً في جميع أنحاء العالم ،وذلك ألنها
تعواني من أوجوه قصووووور في هوذا المجوال ،والوذي يشووووكول عوااقوا ً أموام تطلعهوا نحو تحقي المزيود من التقودم
والرفاهية ،مما يتطلب ضوورورة وجود دراسووة لحفصووا في نظمها المحاسووبية الحكومية بصووورة خاصووة
واالسووتفادة منها في تطو ير إجراءات اإلفصووا في النظام المحاسووبي الحكومي المعتمدة في البيلة المحلية
في العراق
وبنيت الدراسوة على فرضوية أسواسوية مفادها اإن اإلفصوا في النظام المحاسوبي الحكومي المعتمد
في العراق غير كواف في تقودي م المعلوموات عن العمليوات التي قواموت بهوا الودولوة وإظهوار الوضووووع الموالي
الحقيقي للبلد مقارنة مع بعض الدول المتقدمة في هذا المجال).
وقد تم إثبات هذه الفرضوية والتوصول إلى مجموعة اسوتنتاجات أهمها :يؤثر أسولوب إعداد وتخطيط
وتنفيوذ الموازنوة العواموة للودولوة في طبيعوة ونوا وم قودار المعلوموات التي يتم اإلفصوووووا عنهوا في النظوام
المحواسووووبي الحكومي بحكم العالقوة التكوامليوة بينهموا ،وأن أي تطوير في أسوووولوب إعوداد وتخطيط وتنفيوذ
الموازنة العامة سينعكس وبالوتيرة نفسها في تطوير وتحسين اإلفصا في النظام المحاسبي الحكومي.
كما خرجت الدراسوة بجملة توصيات ومقترحات منها :اعتماد اإلطار المقتر لحفصا في النظام
المحاسووووبي الحكومي مع اآلونة االخيرة المطلوبة لهذا اإلطار كخطوة أولى لمشووووروا مسووووتقبلي لعملية
اإلفصوا

لما يوفره من معلومات مفيدة للمسوتخدمين المختلفين في مجال بيان حقيقة الوضوع واألداء المالي

الحكومي والع مليات التي تم تنفيذها وتحقي الرقابة والمساءلة على األموال والعمليات.
الكلمات المفتاحية :االفصاح المحاسبي ،القطاع الحكومي ،رفع كفاءة االفصاح ،التقارير المالية.
المحلومات الماليه

.
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المقدمة
نتيجة التطورات االقتصـــادية واالجتماعية والســـياســـية التي يشـــهدها عالمنا اليوم ،فقد انعكســـت هذه
التطورات على دور الجهاز الحكومي في الدولة إذ أصـــبه يهدف إلى حفظ كيان الدولة وتأمين ســـالمتها
وتحقيق أقصى درجات الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للمواطنين.
ولقد اسفرت هذه التطورات الحديثة عن تطورات كبيرة في مجال المحاسبة الحكومية خرجت
عن كونها مجرد عملية تسجيل وتصنيف للعمليات المالية للدولة ،إذ أصبحت المحاسبة الحكومية نظاما ً
متخصصا ً للمعلومات المحاسبية (منتجا ً وموصالً للمعلومات) يعالج البيانات المتعلقة باألنشطة الحكومية
ويوفر المعلومات المالئمة لمختلف أصحاب المصاله لمساعدتهم في ترشيد قراراتهم ،وتحقيق المساءلة
ا لعامة للحكومة مما يضمن المحافظة على المال العام وإدارة الموارد االقتصادية للدولة بكفاية وفاعلية.
ونظراً ألن مخرجات النظام المحاسبي الحكومي تظهر على شكل تقارير وقوائم مالية تفصه عن
مستوى كفاية انجاز البرامج واألنشطة الحكومية ،مما أثارت هذه المسألة اهتمام جميع المنظمات
المتخصصة في مجال المحاسبة الحكومية في البحث عن الكيفية التي يتم فيها إعداد القوائم المالية وأي
تقارير أخرى تستلزمها طبيعة العمليات في الوحدات الحكومية ،بحيث تعبر تلك القوائم والتقارير عن
حقيقة الوضع واألداء المالي للدولة بطريقة عادلة وإفصاح كامل وتساعد في تقويم مدى كفاية وفاعلية
األداء لألنشطة والبرامج الحكومية.
ونظراً ألن مخرجات النظام المحاسبي الحكومي تظهر على شكل تقارير وقوائم مالية تفصه عن مستوى
كفاية انجاز البرامج واألنشـطة الحكومية ،مما أثارت هذه المسـألة اهتمام جميع المنظمات المتخصـصـة في
مجـال المحـا ســــبـة الحكوميـة في البحـث عن الكيفيـة التي يتم فيهـا إعـداد القوائم المـاليـة وأي تقـارير أخرى
تســـتلزمها طبيعة العمليات في الوحدات الحكومية ،بحيث تعبر تلك القوائم والتقارير عن حقيقة الوضـــع
واألداء المالي للدولة بطريقة عادلة وإفصـاح كامل وتسـاعد في تقويم مدى كفاية وفاعلية األداء لألنشـطة
والبرامج الحكومية.
لذلك يظهر دور االفصـاح المحاسـبي في توفير المعلومات الالزمة من التي شـأنها تحسـين فهم وأهمية
األدوات المالية وأدائها في األسواق المالية بغرض توفير معلومات محددة بغرض استخدامها ،والسياسات
المحاســبية المالئمة والمخاطر المترتبة بها وســياســة اإلدارة للتحكم في هذه المخاطر ،ودور االفصــاح
المحاسبي في توفير المعلومات التي تساعد المستثمرين في هذا الشأن (طه,1999،ص.)31
وإن الهدف من إصـدار معايير المحاسـبة الدولية إحداث تجانس في الممارسـات المحاسـبية على مسـتوى
دول العالم بما يمكن من إجراء مقارنات لمحتويات القوائم المالية وبما يخدم أهداف مستخدميها على وجه
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الخصــوص في ظل حرية التجارة العالمية وهو األمر الذي يتطلب قيام االتحاد الدولي للمحاســبة لتوجيه
الهيئات المهنية التي تتمتع بعضــويته إلى االرشــاد بهذه المعايير عند صــياغة معايير المحاســبة في الدول
التي تنتمي إليها مع تطوير تطبيقها( .عاشور2008,م ,ص.)65
وإن المشكله الجوهرية تعبر عنه نوعية المعلومة المالية و المحاسبية المقدمة و مدى صدقها و نزاهتها و
تطابقها مع الحقيقة ،وأيضـا في وجود برمجيات قادرة على ضـبط و مراقبة صـحة هذه المعلومات لتفادي
الوقوع في عمليـات الغش و التالعـب التي يمكن أن تنتج عن ممـارســـــات محـاســـــبيـة خـادعـة عن طريق
عرض معلومات و بيانات وهمية هدفها التأثير على اتجاهات و قرارات المتعاملين في األســواق بطريقة
تخدم مصــاله المؤســســة المتتمرة .تجمع الدراســات الحديثة و تراء المتخصــصــين على أنه لتحقيق هذا
الهدف ال بد من توفر أنظمة حوكمة شــركات جيدة و فعالة تمنع تواطؤ المراجعين مع من لهم عالقات و
مصــاله في المؤســســة كأعضــاء مجلس اإلدارة و المســيرين مثال ،ألن وجود نظام حكموميه جيدة يعني
المزيـد من التـدخـل و اإلشـــــراف من جـانـب المســـــاهمين و الجمعيـات العموميـة على مجـالس اإلدارة و
أجهزتها التنفيذية من أجل الحد من الفساد المالي و االنحراف اإلداري.
 .1الدراسة المنهجية
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشـكلة الدراسـة األسـاسـية بعدم كفاية اإلفصـاح في النظام المحاسـبي الحكومي للدول النامية مقارنة
مع بعض الدول المتقدمة في هذا المجال ،إذ ما زالت معظم الدول النامية ومنها العراق تفصــــه فقط عن
كيفية التصـــرف باألموال (الرقابة على األموال) من دون اإلفصـــاح عن العمليات والتأكد من مدى كفاية
وفاعلية الحكومة في تحقيق برامجها وحســـن إدارة الموارد االقتصـــادية الموكلة لها واســـتغاللها بالكفاية
والفاعلية المطلوبة ،فضــالً عن أن اإلفصــاح في النظام المحاســبي الحكومي العراقي ال يوفر المعلومات
التي تســاعد في معرفة الوضــع المالي الصــحيه للدولة وتقدير امكاناته وتخمين حاجاته من الموجودات
والموارد المطلوبة للصيانة أو اإلحالل في المستقبل.
وتحدد مشـكلة الدراسـة في اإلجابة على سـؤال الدراسـة الرئيسـي وهو  :ما أثر تطبيق معيار االفصـاح عن
المعلومات المالية للقطاع الحكومي العام ودوره في رفع كفاءه االفصاح المحاسبي ؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسـة إلى عرض اإلفصـاح وتحليله في النظام المحاسـبي من دوائر الحكومية في العراق -مدينة
دهوك والمطلوبة على وجه التحديد في تقويم اإلفصـاح في النظام المحاسـبي الحكومي المعتمد في العراق
بشـكل العام وبالشـكل الذي يحقق المسـاءلة المحاسـبية عن العمليات ،فضـالً عن تحقيق المسـاءلة المحاسـبية
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عن األموال وإظهار الوضع المالي الصحيه للدولة ،مما يؤدي إلى إظهار الحكومة العراقية بصورة أكثر
شفافية ومصداقية أمام األطراف المختلفة أصحاب المصاله.
أهمية الدراسة:
يكتســب موضــوع اإلفصــاح في النظام المحاســبي الحكومي أهميةً كبيرةً في جميع أنحاء العالم،
وذلك ألنها تعاني من أوجه قصور في هذا المجال ،والذي يشكل عائقا ً أمام تطلعها نحو تحقيق المزيد من
التقدم والرفاهية ،مما يتطلب ضــرور ة وجود دراســة لصفصــاح في نظمها المحاســبية الحكومية بصــورة
خاصــة واالســتفادة منها في تطوير إجراءات اإلفصــاح في النظام المحاســبي الحكومي المعتمدة في البيئة
المحلية في العراق ،بحيث تفصـه عن الوضـع المالي الصـحيه للدولة ولجميع ممتلكاتها بصـورة واضـحة
وجلية ،وأهمية اإلفصـــاح عن العمليات التي تقوم بها الدولة وبالشـــكل الذي يجعل الحكومة أكثر شـــفافية
أمام األطراف المختلفة أصحاب المصاله وتحقيق درجة أكبر من المساءلة العامة للدولة.
فرضيات الدراسة:
 .1ال توجد عالقة ذات داللة إحصــائية عند مســتوى معنوية  , 0.05بين العوامل المتعلقة بتطبيق معيار
االفصــــاح عن المعلومات المالية للقطاع الحكومي العام ودوره في رفع كفاءه االفصــــاح المحاســــبي و
شمولية االفصاح المحاسبي.
 .2ال توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عند مستوى معنوية  , 0.05من حيث تطبيق معيار االفصاح عن
المعلومات المالية للقطاع الحكومي العام ودوره في رفع كفاءه االفصــاح المحاســبي و شــفافية اإلفصــاح
المحاسبي.
 .3ال توجد عالقة ذات داللة إحصــائية عند مســتوى معنوية  0.05من حيث أثر تطبيق معيار االفصــاح
عن المعلومات المالية للقطاع الحكومي العام ودوره في رفع كفاءه االفصـاح المحاسـبي و تطبيق المعايير
اإلفصاح عن معلومات المالية في قطاع العام.
أساليب جمع البيانات:
اعتمد الباحث في جميع المعلومات والبيانات الخاصة بهذا البحث على األساليب التالية:
-1

البحـث المكتبي بـالرجوع إلى المراجع العربيـة واألجنبيـة العلميـة واعتمـد في الحصـــــول على

المعلومات الخاصــة بالجانب النظري على المتوفر والمتاح من المصــادر العربية واألجنبية التي تناولت
موضوع الدراسة مع االستعانة بشبكة المعلومات الدولية.
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-2

وفي الجانب العلمي والعملي ،لقد أعتمد الباحث على األداة االســتبيانة ،في ســبيل الحصــول على

البيانات األولية.
حدود الدراسة:
العامل الزماني :تم إجراء هذه الدراسة في 2021-2020
العامل المكاني :تم إجراء هذه الدراسة في مدينة دهوك-العراق
العامل البشري :تم إجراء هذه الدراسة على عينة عشوائية للموظفين الحكوميين في مدينة دهوك
 .2دراسات سابقة
يهدف هذا المبحث إلى تسليط الضوء على أهم الدراسات التي لها صلة غير منقطعة بموضوع
اإلفصاح في النظام المحاسبي الحكومي وتم االسترشاد بمعطياتها عند إعداد هذه الدراسة ،وبعض هذه
الدراسات عربية وأخرى أجنبية نشير إليها تباعا ً وكما يأتي:
الدراسات العربية
 – 1دراسة (الشمري)2003 ،
وهي أطروحة دكتوراه فلســفة في المحاســبة بعنوان ((دراســة اإلبالا المالي الحكومي المركزي
واالدارات المحلي ة)) ،وقد اســـتهدفت هذه الدراســـة صـــياغة أهداف جديدة للنظام المحاســـبي الحكومي
العراقي والتقـارير المـاليـة التي يقـدمهـا واقتراح أنموذج لتحســـــين اجراءات اإلبالا المـالي المعتمـد في
العراق من خالل دراســة عينة مختارة من معدي المعلومات المحاســبية وتخرين ممن يتوقع أن تكون لهم
حاجة فعلية الســـتخدام مثل تلك المعلومات ،وقد اعتمدت على االســـتبانة كمصـــدر للبيانات ،وبعد تحليل
االجابات توصــلت الدراســة إلى أن النظام المحاســبي الحكومي العراقي بما يتضــمنه من اجراءات إبالا
مصــمم لخدمة االحتياجات المع لوماتية داخل الحكومة بجانب خدمة نســبية ألغراض الســلطة التشــريعية،
فضــالً عن غياب ســياســة وطنية لنشــر المعلومات المحاســبية المتعلقة بأداء الحكومة ووضــعها المالي
واضــحة المعالم ومصــاغة في أعلى مســتويات الحكومة وبمشــاركة الجهات واألطراف المعنية في داخل
المجتمع العراقي.
وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة منه المهنة المحاســـبية المزيد من األهمية ودوراً أكبر في تنظيم
ســـياســـاتها وأن يتم أخذ موضـــوع الشـــفافية الحكومية كمســـألة وطنية وأدراجها ضـــمن ســـلم أولويات
واهتمامات الحكومة بشكل عام.
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 – 2دراسة (كردي)2008 ،
وهي بحث منشـور مقدم في ندوة النظام المحاسـبي الحكومي في المملكة العربية السـعودية بعنوان
((القوائم المالية في المحاســبة الحكومية ،مالءمتها لألهداف المتوخاة)) ،وقد ناقشــت هذه الدراســة بصــفة
أســـاســـية أهمية القوائم المالية في النظام المحاســـبي الحكومي وما ينبغي ان تخدمه في ضـــوء المفاهيم
الحديثة للمحاسـبة ،وخلصـت هذه الدراسـة إلى أن فكرة أفراد مباد ومفاهيم خاصـة بالمحاسـبة الحكومية
لي سـت محبذة ،وأن المباد واألعراف المحاسـبية المطبقة في القطاع الخاص قابلة للتطبيق في المحاسـبة
الحكومية باســـتثناءات ج زئية ،وأشـــارت في اســـتنتاج تخر إلى أن تجهيز القوائم المالية الحكومية القائمة
على األساس النقدي اليمد الكثير من المعلومات المفيدة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.
ومن التوصــيات المهمة التي خرجت بها الدراســة الدعوة إلى تجهيز قوائم مالية تحاكي تلك التي
تـــعـ ـ د فـــي الـــعـــادة لـــلـــمـــؤســـــســـــــات الـــتـــي تســـــــعـــى إلـــى ربـــه ألجـــل تـــوســـــــيـــع
قاعدة المعلومات التي تتضـمنها مثل هذه القوائم كي تخدم األغراض الشـمولية لمسـك الدفاتر في الوحدات
اإلدارية الحكومية.
 – 3دراسة (الخيرو)2008 ،
وهي رســالة ماجســتير محاســبة بعنوان ((المحاســبة عن األصــول الثابتة في الوحدات الحكومية
الخدمية – دراسـة للدول عينة البحث)) و تهدفت هذه الدراسـة الى تبني أسـاليب المحاسـبة عن الموجودات
الثابتة في الوحدات الحكومية الخدمية التي اســتحدثتها دولتا اســتراليا ونيوزلندا اللتان قطعتا شــوطا ً كبيراً
في مجال المحاســبة الحكومية ،وقد خلصــت هذه الدراســة من تحليل الكشــوفات المالية لدولتي اســتراليا
ونيوزلنـدا إلى أن المحـاســـــبـة عن الموجودات الثـابتـة فيهـا قـد حققـت أهـدافهـا نتيجـة العتمـادهـا أســـــاس
االسـتحقاق ف ي تسـجيل العمليات المالية في الوحدات الحكومية الخدمية لها واحتسـاب مقدار التغيرات في
أقيام موجوداتها الثابتة نتيجة التغيرات في القوة الشـــرائية للنقد مما يظهر أقيامها الحقيقية ،بينما أشـــارت
في استنتاج تخر إلى أن المحاسبة عن الموجودات الثابتة لدولة العراق التحقق أهدافها التي ينبغي تحقيقها
نتيجة العتماد أساس سنوية المصاريف.
وأوصــت الدراســة الى اتباع أســاس االســتحقاق في تســجيل العمليات المالية للوحدات الحكومية
الخـدميـة في العراق وتثبيـت أقيـام الموجود ات الثـابتـة وإعـادة تقويمهـا وإظهـار أرصـــــدتهـا بقيمتهـا الجـاريـة
فضالً عن كلفتها.
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الدراسات األجنبية
-1

دراسة  Obara ,Efeeloo2011بعنوان (تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في

التقارير المالية الحكومية في نيجيريا دراسة ميدانية).
الهدف من الدراسة هو توفير مزيد من المسائلة والموثوقية والشفافية في التقارير المالية الحكومية التي
اعتمدت مؤخرا معايير الحاسبة الدولية للقطاع العام في نيجيريا .وكذلك بحث اآلثار المترتبة على اعتماد
المعايير الدولية للقطاع العام عند اعداد التقارير الحكومية ،وقد تم الحصول علي البيانات األولية من
المحاسبين والمدققين في الوزارات واإلدارات الحكومية ،وتم استخدام الجداول والرسوم البيانية لهذه
الغاية ،كما تم تحليلها باستخدام نسب مئوية بسيطة ،وكانت نتائج الدراسة هي  :أن اعتماد المعايير سيؤدي
إلى مزيد من الشفافية والمسائلة المالية ،وتعزيز الضوابط الداخلية ،وتعزيز اإلدارة المالية وفق الموارد
المتاحة ،وزيادة الكفاءة في اتخاذ القرارات والحكم الرشيد ،وقد اوضحت الدراسة الفوائد الكبيرة التي
تصاحب اعتماد المعايير باعتماد وتطبيق نظام التقارير المالية الحكومية على أساس االستحقاق المحاسبية
الدولية للقطاع العام.
-2

دراسة  alSuparman, et 2013بعنوان (إصالحات المحاسبة في القطاع العام وتقييم مدی

استعداد إندونيسيا نحو تطبيق المحاسبة على أساس االستحقاق).
الهدف من الدراسة هو اإلصالحات التي اعتمدها إندونيسيا هو استخدام أساس االستحقاق من أجل تحسين
نوعية المعلومات المتعلقة باإلبالا المالي وتعزيز المسائلة والشفافية ،ومع ذلك ،وكانت نتائج الدراسةهي
:أن إدخال نظام محاسبي جديد ليس أمرا سهال وبسيطا ،وتحلل هذه الدراسة أيضا استعداد القطاع العام
اإلندونيسي نحو اعتماد المحاسبة على أساس االستحقاق كجزء من جهود إصالح القطاع العام ومع ذلك،
فان اعتماد المحاسبة على أساس االستحقاق ال يزال يواجه تحديات أهمها ،عدم كفاية التدريب ،ونقص
المحاسبين المهنيين في القطاع العام ،واستمرار تنفيذ األساس النقدي ،مع عدم تكامل مختلف نظم تكنولوجيا
المعلومات ،واوضحت الدراسة انه يجب معالجة هذه القضايا لضمان استعداد القطاع العام تنفيذ المحاسبة
على أساس االستحقاق في إندونيسيا.
-3

دراسة عيسی 2017 ،بعنوان (دور اإلفصاح المحاسبى في تحقيق خاصية المالئمة في القوائم

المالية للمؤسسات االقتصادية وفق متطلبات النظام المحاسبي المالي ادراسة ميدانية لمجموعة من
المؤسسات االقتصادية لوالية ورقلة)
الهدف من الدراسة هو اختبار دور اإلفصاح المحاسبي في تحقيق خاصية المالئمة في القوائم المالية
الصادرة من ا لمؤسسات االقتصادية الجزائرية وفقا لمتطلبات النظام المحاسبي المالي ،ولتحقيق هدف
الدراسة تم توزيع استبيان على مجموعة من الموظفين الذين يقومون بإعداد القوائم المالية ،وكانت نتائج
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الدراسة هي أن القوائم المالية تعتبر من أهم الوسائل التي يتم من خاللها اإلفصاح عن المعلومات المالية
من قبل المؤسسات االقتصادية ،وأن معظم المؤسسات تلتزم بتحقيق خاصية المالئمة عند إعدادها القوائم
ألمالية ،وأن المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها من طرف المؤسسة تساعد مستخدمي القوائم المالية في
اتخاذ قرارات سليمة وتساهم في التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للمؤسسة واوضحت الدراسة دور االفصاح
المحاسبي في تحقيق مالئمه القوائم المالية ومدى مصداقيتها على المؤسسات وفق النظام المحاسبي المعمول
به في المؤسسات االقتصاديه.
-4

دراسة  Nagy,2017بعنوان (األداء لمؤسسات القطاع العام ضمن ال) ، (IPSASحيث ارتكز

الباحث بدر استه الوصفية على أهمية تطبيق االفصاحات المذكورة في ال ) (IPSASلما لها من انعكاسات
على الشفافية وسهولة المقارنة)،
الهدف من الدراسة هو التعرف على المعايير الصادرة عن القطاعات الخاصة(,(IAS/IFRSbوكانت
نتائج الدراسة هي  :انتقادات عديدة بشأن مدى تأثيرها على سيادة القطاع العام وتكلفة تطبيقها وتكلفة
برامج التدريب التي يجب إعدادها من اجل التطبيق ،كما اوضحت الدراسة بأن هذا التقارب بين معايير
ال ) (IPSASوال ) (IAS/IFRSيؤدي إلى حصول ثغرات في تطبيق متطلبات القطاع العام ذات
الخصوصية مثل الضريبة والمنافع االجتماعية ،اضافة إلى وجود بعض التحديات التي قد تقف في طريق
) (JPSASIالتطبيق مثل برامج التدريب ومدی توافق المعاييرالمطبقة.
مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة
وتأتي هذه الدراســة إلكمال المشــوار الذي انتهت إليه البحوث والدراســات الســابقة المشــار إليها
أع اله وباســــتخدام منهجية مختلفة متمثلة بتحديد أهم العوامل المؤثرة في تحســــين اإلفصــــاح في النظام
المحاســـبي الحكومي ومحاولة االســـتفادة من نماذج وطرق اإلفصـــاح المســـتخدمة في عينة من الدول
المتقدمة في هذا المجال وتحديد أهم التحسـينات المطلوبة والمناسـبة لتحديث وتحسـين عملية اإلفصـاح في
النظام المحاسبي الحكومي العراقي وإعداد إطار مقترح لذلك.
نظرا موضوع البحث من الموضوعات الهامة نظرا لألهمية التي يحظى بها اإلفصاح المحاسبي في
المؤسسات الحكومية ،ومدی مساهمته في تحقيق أهداف ومتطلبات القطاع العام بصفة عامة ،العتباره من
أهم الممارسات المحاسبية التي تقوم بتوصيل المعلومات المحاسبية وذلك في ظل معايير المحاسبة الدولية
للقطاع العام التي تم وضعها بغرض تحسين جودة القوائم المالية واتخاذ القر ار األمثل ،وحسب علم الباحث،
ال توجد دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع بهذا العمق ،كما تن نتائج الدراسة الحالية ستقدم إضافة
علمية تساعد العديد من األطراف أهمها اإلدارة الحكومية المهتمة بهذا الموضوع لما له من فوائد متعددة
على القطاع العام والخاص وكمساهمة في دعم جهود البحث العلمي في هذا المجال.
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الفصل االول
اإلطار النظري للدراسة
 :1.1طبيعة اإلفصاح في النظام المحاسبي الحكومي
 :1.1.1مفهوم اإلفصاح
يلعب مبدأ اإلفصـاح دوراً هاما ً ومركزيا سـواء في االطار الفكري للمحاسـبة (النظرية المحاسـبية)
ام في الممارسـات المحاسـبية ،اذ يمثل اإلفصـاح المدخل االعالمي للنظرية المحاسـبية (القاضـي وحمدان،
 ،) 202 : 2001وقد تزايدت اهمية هذا المبدأ عن المعلومات في الكشــــوفات المالية المنشــــورة نتيجة
التحول التاريخي الذي حدث لوظيفة المحاســـبة وذلك عندما تحولت المحاســـبة منذ بداية الســـتينات عما
يطلق عليه الباحثون مدخل الملكية  Owners Approachالى مايعرف بمدخل المسـتخدمين Users
 ، Approachفبدخول هذه الحقبة التاريخية تحولت الوظيفة المحاسبية من التركيز على دورها الرئيس
الذي كانت تؤديه كنظام لمســك الدفاتر غايته االســاســية حماية مصــاله المالك الى التركيز على دورها
الجدي د كنظام للمعلومات غايته االسـاسـية توفير المعلومات المفيدة التخاذ القرارات .ولكي تقوم المحاسـبة
بوظيفتهـا الجـديـدة ارتقى شـــــأن بعض المبـاد المحـاســـــبيـة المتعـارف عليهـا ومنهـا مبـدأ اإلفصـــــاح
.Disclosure
ويشــير مفهوم اإلفصــاح في المحاســبة بشــكل عام الى تقديم المعلومات الى المســتخدمين بشــكل
ومضـمون صـحيه ومالئم لمسـاعدتهم في اتخاذ القرارات (حنان .)298 : 2001 ،وقد اشـار اخرون الى
ان اإلفصـــــاح هو اظهـار المعلومـات المهمـة فقط اذ ينبغي ان تحتوي التقـارير المـاليـة على المعلومـات
المالئمة والمهمة كي ال يتأثر مســـتخدم التقارير المالية بالتفاصـــيل الكثيرة فتظهر المعلومات المهمة في
صــلب القوائم المالية اما المعلومات المالئمة االخرى فيفصــه عنها في الهوامش وبناء على ماتقدم يمكن
القول بأن مفهوم اإلفصـاح يشـير عموما الى اظهار الشـيء بحيث يكون واضـحا ً ومفهوما ً ويتحدد ذلك من
خالل كمية ونوعية المعلومات التي يجب اإلفصــــاح عنها في التقارير والقوائم المالية وطرق عرضــــها
وتفصــــيلها .ولكي تكون تلك التقارير والقوائم المالية ذات معنى وفائدة لمســــتخدميها يجب ان تتضــــمن
المعلومات الضـرورية والهامة التي تؤثر على اتجاه القرار المتخذ من قبل هؤالء وعدم االفراط في سـرد
المعلومـات حيـث هنـالـك حقي قـة بـأن المعلومـات الكثيرة مفضــــلـة ولكن الى حـد معين فهنـاك حـدود لمقـدار
المعلومـا ت التي يســـــتطيع العقـل البشـــــري اســـــتيعـابهـا وتشـــــغيلهـا بكفـايـة بينمـا المعلومـات الفـائضـــــة
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 Overload Informationتحدث عند تجاوز هذه الحدود مما تؤدي الى انحدار نوعية القرار المتخذ
وزيادة كلف توفير المعلومات ()Romney & Steinbart, 2000: 17
 :2.1.1مفهوم الوحدة المحاسبية الحكومية
اشـار تقرير لجنة مفاهيم المحاسـبة في القطاع العام التابع لجمعية المحاسـبة االمريكية  AAAالى
اهميـة مفهوم الوحـدة المحـاســـــبيـة مبينـا ً بـأن ((مفهوم الوحـدة المحـاســـــبيـة يعـد احـد المفـاهيم االســـــاســــيـة
والضـرورية للمحاسـبة ،واذا كانت المحاسـبة نظاما ً للمعلومات ،فأن مفهوم الوحدة المحاسـبية يحدد نطاق
هذا النظام ويحدد المجاالت واالنشــــطة التي تجمع عنها المعلومات المحاســــبية والتي تعد عنها التقارير
المالية)) .إذ تعد الوحدة المحاسـبية دائرة نشـاط معين يلزم اخضـاعها للمنهج المحاسبي وحسب طبيعة ذلك
النشاط ،إذ من المعروف ان الوحدة المحاسبية تختلف طبيعتها من عدة وجوه .فقد تختلف من حيث الشكل
التنظيمي او القـانوني وقـد تختلف من حيـث النطـاق او من حيـث الهـدف الـذي تســـــعى الى تحقيقـه ،ونتيجـة
لتعدد خصــــائص الوحدة المحاســــبية على هذا النحو نجد تعدداً في النظريات الخاصــــة بها .فقد ظهرت
ن ظريات عدة تفســر مفهوم الوحدة المحاســبية في تنظيمات قطاع االعمال واهم هذه النظريات هي نظرية
اصـحاب المشـروع (الملكية الشـخصـية) ونظرية الشـخصـية المعنوية ،وقد تمحورت هاتين النظريتين حول
نقطتين اساسيتين هما (الهور )16 : 2006 :
أ-

تشغيل البيانات المالية للتوصل الى صافي الربه أو الخسارة.

ب-

رأس المال عنصر اساسي البد من توفره في أي وحدة تجارية.
وبناء عليه يجب ان يصــمم النظام المحاســبي للوحدة التنظيمية الهادفة الى تحقيق الربه ليراعى

ذلك .اما بالنسـبة لألنشـطة الحكومية في الوحدات االدارية الحكومية غير الهادفة لتحقيق الربه فأنها ذات
طبيعة خاصــة اتســمت بمجموعة من الخصــائص ميزتها عن التنظيمات الهادفة لتحقيق الربه واهم هذه
الخصائص كما بينها (حماد والبه )44 :2000 ،هي :
-1

ان الوحدة االدارية الحكومية اليملكها فرد او افراد معينون بل تملكها الدولة او الشعب.

-2

يصــعب النظر الى الوحدات االدارية كشــخص ـية اعتبارية مســتقلة تماما ً عن شــخصــية الدولة او

الوحدات االدارية االخرى.
-3

غياب مفهوم رأس المال.

-4

غياب مفهوم صـــافي الربه النعدام غرض تحقيق الربه وعدم وجود عالقة ســـببية بين ايرادات

الوحدة االدارية ومصروفاتها.
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وبالتالي عجزت النظريتان الســـابقتان في تشـــغيل وقياس واظهار طبيعة الوحدة المحاســـبية في
الوحـدات الحكوميـة ممـا دعـت الحـاجـة الى ظهور نظريـة تتالءم مع طبيعـة انشـــــطـة الوحـدات االداريـة
الحكومية .ونتيجة لكل ذلك فقد ظهرت نظرية االموال المخصــصــة لتقدم تفســير اكثر شــمولية ومالئمة
لطبيعة ومفهوم الوحدات االدارية الحكومية التي التهدف الى تحقيق الربه ،واسـتطاعت ان تسـد الثغرات
في مفاهيم النظريتين الســابقتين ،وتقوم هذه النظرية على اســاس ان القدرة االنفاقية ألية وحدة محاســبية
تتحدد في نطاق االعتمادات او االموال التي توضـع تحت تصـرفها كما ً ونوعاً ،بغض النظر عن الموارد
الناشــئة عن االعمال او الخدمات التي تقدمها الوحدة (الصــائغ ،)16 :1972 ،وتقدم النظرية هذه وحدة
تشــــغيلية  Operational Unitبدالً من الوحدة القانونية واالقتصــــادية موجهة حســــب النشــــاطات
 Activities Orientedكاســاس للمعالجات المحاســبية واعداد التقارير ،ويتضــمن هذا المجال (الذي
سـمي بالمال) مجموعة من الموجودات والتعهدات والقيود المفروضـة عليها معبرة عن وظائف او انشـطة
معينة (القاموســي .)131 :2000 ،وعلى هذا االســاس تعرف الوحدة المحاســبية وفقا ً لهذه النظرية بأنها
مجموعة من الموجودات والموارد المخصـصـة لتأدية نشـاط معين بحيث يكون اسـتخدام تلك الموجودات
والموارد محدداً ومقيداً بتحقيق الهدف او الغرض الذي خصــــصــــت من اجله .ويجب التفرقة بين تعبير
المال  Fundالذي يشـيع اسـتخدامه في المحاسـبة لقطاع االعمال إذ يقصـد به التدفقات النقدية او االصـول
المتداولة او جزء من االصــول المتداولة ،أي انه تعبير يتعلق بالموقف النقدي في المشــروع ،وبين تعبير
المال وفقا ً لنظرية االموال المخصصة ،إذ ان مصطله المال له معنى فني واستخدام خاص في التنظيمات
التي التنتمي الى قطـاع االعمـال ،وقـد تم تعريف هـذا المصـــــطله من قبـل مجلس معـايير المحـاســـــبـة
الحكومية  GASBبأنه " وحدة مالية ومحاســبية مســتقلة،تتضــمن مجموعة متوازنة من الحســابات التي
تسـجل فيها النقدية واي موارد اخرى وما يرتبط بها من التزامات والرصـيد المتبقي للمال ،ومايطرأ على
كل ذلك من تغيرات ويخصــص المال النجاز انشــطة محددة او لتحقيق اهداف معينة طبقا ً لتشــريعات او
تعليمـات او قيود خـاصـــــة " ( .)Pahler & Mori :2000 :976ويعـد تعريف المـال كوحـدة مـاليـة
ومحاســبية من قبل مجلس معايير المحاســبة الحكومية  GASBهو حجر الزاوية في مجاالت التباين بين
نظام المحاســـبة المطبق في الوحدات االدارية الحكومية غير الهادفة للربه ونظام المحاســـبة المطبق في
تنظيمـات قطـاع االعمـال الهـادفـة لتحقيق الربه ،وقـد انعكس اثر هـذا التبـاين جوهريـا ً على الكثير من
المفاهيم واالجراءات المحاسـبية المعتمدة ،ففي تنظيمات قطاع االعمال يعد التنظيم وحدة محاسـبية مسـتقلة
ســواء أكان ذلك في شــكل منشــأة فردية ام شــركة اشــخاص ام شــركة اموال ،ولذلك يكون التنظيم ككل
موضـوعا ً للقياس واإلفصـاح المحاسـبي ،ويرج ع السـبب في ذلك الى وحدة الهدف الصـحاب المصـاله وهو
تحقيق الربه .امـا في الوحـدات االداريـة الحكوميـة غير الهـادفـة لتحقيق الربه يعـد المـال هو الوحـدة المـاليـة
والمحاسـبية المسـتقلة والذي يكون موضـوعا ً للقياس واإلفصـاح المحاسـبي ،بدالً من اعتبار التنظيمات التي
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تنجز االهداف المخططة للمال في الوحدات االدارية الحكومية هي الوحدة المحاسبية ،وعليه فعندما تتعدد
مصـادر االموال في التنظيم الواحد ،وتتباين أهداف االموال يصـبه كل مال وحدة محاسـبية مسـتقلة تكون
موضـــوعا ً للقياس واإلفصـــاح المحاســـبي ،وفي مثل هذه الحالة قد يشـــتمل التنظيم الواحد على عدد من
الوحدات المحاسـبية .هذا والبد من االشارة الى ان عملية المحاسبة واعداد التقارير المالية عن االموال قد
تختلف من دولـة الى اخرى بـاختالف طبيعـة النظرة الى مفهوم الوحـدة الحكوميـة التي يعـد عنهـا التقرير
الحكومي عن االموال ،إذ يشـــــير ( )Larsen, 2000: 772الى ان مفهوم الوحـدة الحكوميـة يعـد من
القضـايا التي تحتاج الى مزيد من التفسـير والوضـوح ،الن هذا المفهوم يحدد نطاق التقرير المحاسـبي ،أي
الوحدة التي يعد عنها التقارير المالية (وحدة اإلبالا) .وعادة ماتتباين االشـكال التنظيمية للوحدة الحكومية
التي يعد عنها التقارير المالية من مجتمع الى تخر وفقا ً لطبيعة النظام الســياســي واالقتصــادي ،فقد تأخذ
شــكل وزارة مركزية تتدرج هيكليا ً على المســتوى الالمركزي في شــكل مصــاله ووحدات حكومية ،او
تـأخـذ شــــكـل هيئـات او وكـاالت حكوميـة مركزيـة ،او حكومـات او ادرات محليـة ،او بلـديـات الخ .هـذا وقـد
اشـترط دليل المحاسـبة الحكومية الصـادر عن مجلس معايير المحاسـبة الحكومية  GASBسـنة ،2008
بأن تكون مســؤولية االشــراف والرقابة هي المعيار االســاســي لتحديد نطاق الوحدة الحكومية ففي بعض
الدول يالحظ بان محاســـبة االموال تتم على مســـتوى الوالية او المدينة ،وتمثل الوالية او المدينة الوحدة
الحكومية التي يتم اإلفصــاح عنها في التقارير والقوائم المالية وتشــتمل على عدد من التنظيمات االدارية
التي تخضـع لها سـواء بالتمويل او االدارة او الرقابة ،وتتعدد االموال وفقا ً للغرض منها ،ومعظم مواردها
من الضـرائب ،وفي دول اخرى تتم محاسـبة االموال على مستوى الحكومة كلها ،ونادراً ما تتعدد االموال
ومعظم مصادرها من ايرادات الثروة الطبيعية ،ويرى الباحث ان المحاسبة على االموال بشكل المركزي
على مســتوى المحافظات ،أو األقاليم ،او البلديات ومن ثم على مســتوى الدولة كلها افضــل من المحاســبة
على االموال على مستوى الدولة كلها فقط (السلطان وابو المكارم.)48 :2000 ،
فـإذا كـان المـال على مســـــتوى المحـافظـة أو األقليم فهو قـد يســـــتخـدم في تمويـل مئـات التنظيمـات
الحكومية الفرعية ،بينما اذا كان على مســــتوى الدولة فهو قد يســــتخدم في تمويل األالف من التنظيمات
ا لرئيســة والفرعية ،وبالتالي فأن المحاســبة على االموال بشــكل المركزي تمكن من اعداد تقارير وقوائم
مالية بســـرعة واكثر ســـهولة وتركيز مما يمكن من تحقيق الرقابة على االموال بشـــكل اكثر احكاما ً من
الرقابة على االموال على نطاق الدولة ،وعلى العموم في كلتا الحالتين يعتبر المال وحدة مالية ومحاسـبية
وهو عندئذ موضـوع للقياس واإلفصـاح المحاسـبي ،بصـرف النظر عن التنظيمات الرئيسـة والفرعية التي
تستخدم المال.
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وبشــكل عام تقســم االموال التي تســيطر عليها الحكومة الى ثالث مجاميع رئيســة كما جاءت في
دراسة المجلس القومي للمحاسبة الحكومية  NCGAفي الواليات المتحدة االمريكية وكما يأتي :
اوال:

االموال الحكومية
تشـــمل االموال الحك ومية خمســـة انواع من االموال التي يمكن ان تســـتخدمها الحكومة في تقديم

الخدمات االسـاسـية الى الشـعب ،ويمكن التمييز بين هذه االنواع المختلفة من االموال وذلك باالسـتناد الى
طبيعـة مصـــــادر م واردهـا المـاليـة او انواع االنشـــــطـة الممولـة من تلـك الموارد وهـذه األموال هي
()Fischer, et al., 2002 :15 – 8
-1

المال العام :
ويخصــص للمحاســبة عن جميع الموارد العامة ماعدا تلك التي يتم المحاســبة عنها في مال اخر،

ويوصف المال العام عادة بأنه مال العمليات ،أو المال الجاري.
 - 2اموال االيراد المخصص :
وتخصص للمحاسبة عن مصادر ايراد معين تخصص قانونا ً لألنفاق على اغراض محددة.
 -3اموال المشروعات الرأسمالية :
تخصــص اموال المشــروعات الرأســمالية للمحاســبة عن الموارد التي تخصــص للحصــول على
التسهيالت الرأسمالية االساسية.
 -4اموال خدمة الدين :
وتخصــص للمحاســبة عن الموارد التي يتم تجميعها لغرض ســداد اقســاط القروض طويلة االجل
والفوائد المستحقة.
 -5االموال الدائمة او المستمرة :
وتخصـــص للمحاســـبة عن الموارد التي حددت قانونيا ً الجراء تحســـينات عامة او خدمات التي
تستفيد منها عقارات معينة مقابل فرض رسوم خاصة عليها.
والبد من االشـــارة الى ان نقطة التركيز االســـاســـية ألعداد التقارير المالية في هذه االنواع من
االموال الحكومية يكون على مصــادر واســتخدامات وارصــدة الموارد المالية الجارية .والمدخل الشــائع
للمحاســــبة واعداد التقارير فيها يقوم على اســــاس متابعة التدفقات الداخلة والخارجة واالرصــــدة غير
المصـروفة لصـافي الموارد المالية ،ومدى الخضـوع او التوافق مع الشـروط القانونية التفصـيلية التي تحدد
انواع االيرادات التي ينبغي تحصــــيلها ولألغراض التي يمكن انفاق الموارد المالية من اجلها .إذ ان هذه
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االموال تحصــل ســنويا من مصــادر ها وتخصــص ســنويا عن طريق الموازنة العامة في شــكل اعتمادات
ألنفـاق منهـا امـا على اغراض عـامـة كمـا هو الحـال في المـال العـام ،وامـا على اغراض محـددة كمـا في
االموال االربعـة االخرى .واهم خصـــــائص هـذه االموال انهـا اموال قـابلـة لالنفـاق ( & Freeman
 ،)Shoulders ,2003 :35ولذلك يسـري عليها مفهوم المال كوحدة مالية ومحاسـبية مسـتقلة .ويجب
االشارة ايضا ً الى ان عدد هذه االموال الحكومية قد يختلف من دولة الى اخرى ،ويتوقف ذلك على النظام
االقتصــادي والســياســي الســائد في كل دولة ،فقد يكون هناك مال عام فقط كما هو الحال في العراق ،وقد
تتعدد االموال الحكومية كما في الواليات المتحدة االمريكية.
ثانيا :اموال الملكية
ان اموال المل كية بالمفهوم المتقدم اليسـري عليها مفهوم المال كوحدة مالية ومحاسـبية ،ولكنها في
واقع االمر تنظيمـات قـائمـة تعتمـد على مواردهـا الـذاتيـة التي تتولـد من رؤوس اموالهـا الـدائمـة البقـاءهـا
واســـتمرارها ،وتعد اموال الملكية اموال غير قابلة لالنفاق ويتم التحاســـب عنها كما في قطاع االعمال،
لتشـابهها معه بالنشـاط وتشـمل هذه االموال على نوعين هما ( Freeman & Shoulders, 2003:
 ،)38اموال المشاريع العامة وأموال الخدمة الداخلية.
ثالثا:

اموال الوكالة او االمانة
وهي اموال يعهد بها الى التنظيم الحكومي على ســـــبيل االمانة او الوكالة عن افراد او تنظيمات

خاصـة او وحدات حكومية اخرى .وتختلف عملية التحاسـب عليه حسـب طبيعة المال وغرضـه ،فإذا كان
مال االمانة او الوكالة قابالً لالنفاق يتم المحاسـبة عليه بأسـلوب مشـابه لالموال الحكومية ،اما اذا كان مال
االمانة او الوكالة غير قابل لالنفاق فيحاسب عنه باسلوب مشابه للتحاسب في اموال الملكية.
ويتضـه لنا مما سـبق ان التعدد في االموال قد يربك العمل المحاسـبي في الوحدة الحكومية ويزيد
من متطلبات النظام المحاســــبي الحكومي المطبق مما يؤدي الى عدم المرونة وعدم كفاءة االدارة المالية
وبالتالي فأنه يفضل ان يكون عدد االموال في الحد االدنى وبما يتسق مع المتطلبات العملية والقانونية.
 :3.1.1أهداف اإلفصاح في النظام المحاسبي الحكومي
ان أي نظــــام محاســــبي لــــيس هــــدفا ً فــــي حــــد ذاتــــه وانمــــا وســــيلة لتــــوفير معلومــــات
علــــى شــــكل تقــــا رير وقــــوائم ماليــــة تســــتخدم لتلبيــــة حاجــــات المســــتخدمين لتلــــك المعلومــــات.
ويعـــــد النظـــــام ا لمحاســـــبي الحكـــــومي مـــــن اهـــــم ادوات الدولـــــة فـــــي تـــــوفير المعلومـــــات
الضــــرورية والالزمــــة لطوائــــف متعــــددة مــــن المســــتخدمين عــــن طريــــق التقــــارير والقــــوائم
الماليــــة والتــــي ينظــــر اليهــــا كخالصــــة الداء الحكومــــة ،او بتعبيــــر ادق بيــــان مقــــدرتها فــــي
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مجــــال تــــدبير وتنميــــة واســــتخدام االمــــوال العامــــة ،وان الهــــدف الــــرئيس منــــه المســــاعدة فــــي
تقـــويم االداء المـــالي للحكومـــة ،أي بمعنـــى بيـــان الكيفيـــة التـــي تصـــرفت بهـــا او التـــي ســـوف
تتصــــــرف بهــــــا الحكومــــــة بــــــاالموال العامــــــة المعهــــــودة اليهــــــا او المؤتمنــــــة عليهــــــا
 .ونظـــراً الهميـــة هـــذا الموضـــوع فقـــد اهتمـــت الجهـــات المنظمـــة لمهنـــة المحاســـبة بصـــياغة
اهـــداف التقـــا رير الماليـــة التـــي يـــتم اإلفصـــاح عنهـــا فـــي النظـــام المحاســـبي الحكـــومي ،وأهـــم
هـــذه المحـــاوالت هـــو مـــا قـــام بـــه مجلـــس معـــايير المحاســـبة الماليـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة
االمريكيــــــة  FASBفــــــي عــــــام  2008إذ قــــــام باصــــــدار التقريــــــر رقــــــم ( )4والخــــــاص
بأهـــــداف التقـــــارير الماليـــــة فـــــي الوحـــــدات الحكوميـــــة والوحـــــدات االخـــــرى غيـــــر الهادفـــــة
للربه ،وقد ورد في هذا الكشف مايأتي (: )Granof ,2001 :20
-1

يجـب ان توفر التقـارير الماليـة المعلومات المفيدة للذين يقومون بتدبير الموارد المالية ســـــواء في

الحاضـــر او المســـتقبل وذلك في مجال ترشـــيد قراراتهم المتعلقة بتخصـــيص الموارد فيما بين الوحدات
المختلفة.
-2

يجـب ان توفر التقـارير المـاليـة المعلومـات المفيـدة للـذين يـدبرون او من المتوقع ان يـدبروا االموال

الالزمة او أي مسـتخدم اخر في تقويم الخدمات التي تقدمها الوحدة وتحديد مدى قدرتها في المسـتقبل على
االستمرار في تقديم هذه الخدمات.
-3

يجـب ان توفر التقـارير المـاليـة المعلومـات المفيـدة لمـدبري االموال الحـاليين والمرتقبين لتحـديـد

مدى مقابلة االدارة لمسؤولياتهم وتقويم ادائها.
-4

يجب أن توفر التقارير المالية معلومات عن الموارد االقتصــادية المتاحة وعن االلتزامات القائمة

على هذه الموارد وعن صافي الموارد القائمة لدى الوحدة واخيراً عن التغيرات التي طرأت على عناصر
المجموعات الثالثة السابقة نتيجة االحداث والعمليات والظروف التي تحققت خالل الفترة.
-5

يجب ان توفر التقارير المالية معلومات مفيدة لتقويم االداء الدوري للوحدة المحاسبية.

-6

يجـب ان توفر التقـارير المـاليـة معلومـات مفيـدة للتعرف على مصـــــادر الحصـــــول على النقـديـة

وغيرها من الموارد وكذلك اوجه استخدام هذه الموارد.
-7

ينبغي ان تتضــمن التقارير المالية تفســيرات وتوضــيحات بما يمكن مســتخدمي هذه التقارير من

تفهم المعلومات الواردة بها.
وفي عام  2008تم تأسـيس مجلس معايير المحاسـبة الحكومية  GASBوالذي اصـبه المسـؤول
عن اصـــــدار معايير المحاســـــبة الحكومية في الوحدات االدارية الحكومية بينما اصـــــبه مجلس معايير
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المحاسـبة المالية  FASBمسـؤول عن اصـدار معايير المحاسـبة المالية في تنظيمات االعمال والتنظيمات
االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة

االخــــــرى

غــــــيــــــر

الــــــهــــــادفــــــة

لــــــلــــــربــــــه

وقد قام مجلس معايير المحاسـبة الحكومية  GASBفي عام  2008بأصـدار الكشـف رقم ( )1والخاص
باهداف التقارير المالية في الوحدات الحكومية وعلى النحو االتي (:)Larsen ,2000 :770-771
أ-

يجب ان تسـاعد التقارير المالية في ان تكون الواجبات الحكومية موضـوعا ً للمسـاءلة العامة ،وان

تمكن من تقويم هذه المساءلة عن طريق :
-1

توفير المعلومات التي توضـه ما اذا كانت ايرادات السـنة الجارية كانت كافية لدفع نفقات خدمات

تلك السنة.
-2

توضــــيه ما اذا كانت الموارد تم الحصــــول عليها واســــتخدامها طبقا للموازنة العامة والقواعد

القانونية والمالية االخرى.
-3

توفير المعلومات لمســـاعدة مســـتخدمي التقارير المالية في تقويم مجهودات ومنجزات الوحدات

الحكومية.
ب-

يجب ان تسـاعد التقارير المالية في تقويم نتائج عمليات الوحدة الحكومية خالل السـنة المالية عن

طريق:
-1

توفير معلومات عن مصادر الموارد المالية واستخداماتها.

-2

توفير معلومات حول كيفية تمويل أنشطتها وكيفية مقابلة احتياجاتها النقدية.

-3

توفير المعلومات الضـــرورية للتعرف على ما اذا كان مركزها المالي في تحســـن ام في تدهور

كنتيجة لعمليات السنة المالية.
ج-

يجب ان تســاعد التقارير المالية في تقويم مســتوى الخدمات التي يمكن تقديمها بواســطة الوحدة

الحكومية وقدرتها على مقابلة التزاماتها عند استحقاقها وذلك عن طريق:
-1

توفير معلومات عن حالتها ومركزها المالي.

-2

توفير معلومات عن مواردها المادية ومواردها غير المالية االخرى التي يمكن االستفادة منها في

السنوات التالية ،وتوفير المعلومات التي تمكن من تقويم المنافع المحتملة لهذه الموارد.
-3

اإلفصـــاح عن القيود القانونية والشـــروط التعاقدية المفروضـــة على الموارد ومخاطر الخســـائر

المحتملة لهذه الموارد.
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ويلحظ بأن اهداف مجلس معايير المحاسـبة الحكومية اعاله جاءت بشـكل اكثر وضـوحا ً وتحديداً
للقطاع الحكومي الخدمي غير الهادف للربه اكثر مما جاء في البيان رقم ( )4لمجلس معايير المحاســــبة
المالية  .FASBويالحظ ايضـا ً بان اهداف اإلفصـاح في التقارير والقوائم المالية للوحدات الحكومية غير
الهـادفـة للربه قـد خرجـت عن االهـداف التقليـديـة المتمثلـة بتحقيق الرقـابـة المـاليـة والتـأكـد من عـدم تجـاوز
االعتمادات المقررة وانفاقها باألغراض المخصـصـة لها والتقيد بالقوانين واألنظمة والتعليمات ،فأصـبحت
التقارير والقوائم المالية الحكومية أداة مهمة تهدف فضــــالً عن ذلك الى المســــاعدة في تقويم مدى كفاية
وفـاعليـة واقتصـــــاديـة البرامج والعمليـات التي تقوم بهـا الوحـدات الحكوميـة غير الهـادفـة للربه ( Sato,
 ،) 42: 2008والتاكد من انجاز االهداف واالعمال والمهام المنوطة بها وتحقيق النتائج المرجوة منها.
ونظــراً الهميــة هــذا الموضــوع فقــد نــال اهتمــام الهيئــات والمنظمــات العلميــة والمهنيــة غيــر مــاذكر
اعــاله ومــن اهمهــا البيــان رقــم ( )2الصــادر عــن لجنــة معــايير المحاســبة التابعــة للمنظمــة الدوليــة
لالجهــزة العليــا للرقابــة الخــاص باهــداف التقــارير الماليــة الحكوميــة ،وقــد اعتمــدت اللجنــة فــي تحديــد
هـــذه اال هـــداف علـــى اراء ودراســـات عـــدد مـــن التنظيمـــات المهنيـــة فـــي مختلـــف انحـــاء العـــالم
(1999: 14-16

CAS,

 .)INTOSAIومـــن الدراســـات الحديثـــة االخـــرى فـــي مجـــال اهـــداف

اعــداد التقــارير الماليــة الحكوميــة هــي الدراســة رقــم ( )11والتــي قــدمتها لجنــة القطــاع العــام التابعــة
لالتحاد الدولي للمحاسبين (.)IFACPSC ,2000 :13
ويـــرى الباحـــث بـــأن هـــذه الدراســـات تتفـــق مـــن حيـــث المحتـــوى مـــع اهـــداف التقـــارير الماليـــة
للــــ  GASBوالتـــي تركـــز اساســـا ً لتحقيـــق مجموعـــة مـــن االهـــداف يمكـــن ايجازهـــا بأربعـــة
أهداف رئيسة هي :
-1

المساعدة في تحديد مدى االلتزام بالقوانين واالنظمة والتعليمات.

-2

بيان نتائج تنفيذ الموازنة ومقارنتها مع تقديرات الموازنة المعتمدة تشريعياً.

-3

المساعدة في تحديد نتائج العمليات والوضع المالي الصحيه للدولة.

-4

المســـــاعـدة في تقويم كفـايـة االداء الحكومي بـاســـــتخـدام مصـــــطلحـات كلف الخـدمـات ،الكفـاءة

واالنجازات.
 :4.1.1فئات المستخدمين للمعلومات المحاسبية الحكومية وحاجتهم للمعلومات
جرت العـادة في تنظيمـات قطـاع االعمـال على تقســـــيم مســـــتخـدمي المعلومات المحـاســـــبيـة الى
مجموعتين همـا  :االطراف الخـارجيـة ممثلين في المالك والمقرضـــــين والـدائنين التجـاريين وغيرهم من
اصــحاب المصــاله واالطراف الداخلية ،ممثلين في رجال ادارة التنظيم بمســتوياتهم المختلفة (الســلطان
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وابو المكارم .)50 : 2000 ،وعند اسـتقصـاء مثل هذا التقسـيم في القطاع الحكومي سـنجد انه يأخذ شـكالً
اكثر اتســـاعاً ،فهنالك فئات عديدة من المســـتخدمين الذين يهتمون بمخرجات النظام المحاســـبي الحكومي
ويسـعون لالسـتفادة منها ف ي ترشـيد ادائهم العمالهم سـواء في مجال التخطيط او التنفيذ او الرقابة وتقويم
كفـاية االداء .فقد بين بأن المســـــتخدمين المحتملين للتقارير المالية في التنظيمات التي ال تنتمي الى قطاع
االعمـال ،ومنهـا الوحـدات الحكوميـة ،يتضـــــمن دافعي الضـــــرائـب ،المســـــتثمرين ،المـانحين ،الـدائنون،
الموظفون ،المدراء ،المســتفيدين من الخدمات ،المحللين الماليين ،الســماســرة ،االقتصــاديين ،الســلطات
الضـريبية ،السـلطات القانونية ،المشـرعين ،الصـحافة المالية ووسـائل االعالم ،نقابات العمال ،االتحادات
او الجمعيـات التجـاريـة ،البـاحثين ،المـدرســـــين ،الطالب .بينمـا حـدد مجلس معـايير المحـاســــبـة الحكوميـة
 GASBاربع مجاميع من المســـتخدمين الرئيســـيين للتقارير المالية الخارجية للحكومة وهم المواطنون،
الســلطة ا لتشــريعة والهيئات الرقابية ،والمســتثمرون والدائنون ،والمدراء الحكوميون (اذا لم يســتطيعوا
الوصــول الى المعلومات الداخلية للحكومة) ( .)Freeman & Shoulders,2003 :28-29ونظرا
الختالف طبيعـة المعلومـات التي تحتـاجهـا كـل فئـة او مجموعـة من المســـــتخـدمين اال انـه بـاالمكـان تحـديـد
االحتياجات االسـاسـية التي تتوقع هذه الفئات من النظام المحاسـبي الحكومي توفيرها بصـورة مناسـبة من
حيث الشــــكل والمحتوى والتوقيت ،ويمكن ان نوضــــه في ما يأتي أهم فئات المســــتخدمين للمعلومات
المحاسبية الحكومية واحتياجاتهم االساسية من المعلومات مقسمين الى مجموعتين هما:
اوال:

االطراف الخارجية:
وتشـــمل هذه المجموعة عدداً كبيراً من مســـتخدمي المعلومات المحاســـبية الحكومية من خارج

الجهاز التنفيذي واالداري للدول ويمكن بيان اهم هؤالء المســـتخدمين على شـــكل مجاميع متجانســـة كما
حددها مجلس معايير المحاسبة الحكومية  GASBوكما يأتي :
-1

المواطنون :
وتشــمل هذه المجموعة العديد من فئات المســتخدمين للمعلومات المحاســبية الحكومية مثل دافعي

الضـرائب ،الناخبين ،ومتلقي الخدمات وتحتاج هذه الفئة الى تقارير تتضـمن معلومات ومؤشـرات تفيدهم
في التعرف على مدى كفاية االجهزة الحكومية في اســـتخدام االموال والموارد التي تم تجميعها من افراد
الشــعب وثرواته ،وايض ـا ً في التعرف على مدى العدالة في توزيع الســلع والخدمات الحكومية على افراد
الشعب .وسبب تقديم المعلومات المالية الى المواطنين هو ان الموارد االقتصادية التي تستخدمها الحكومة
هي اما مملوكة للشــعب او جمعت منه مباشــرة ،ومن حقه ان يعرف مقدار هذه الموارد وكيف يتم انفاقها
(حمـاد والبه .)25 :2000 ،ويضـــــيف الى ذلـك مجلس معـايير المحـاســـــبـة الحكوميـة  GASBبـأن
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المواطنين ه م اصـحاب المصـلحة االولى ولهم الحق لمعرفة بكل صـراحة ووضـوح كل الحقائق المتعلقة
باداء الحكومة الختيار ممثليهم في الدولة عندما تتم االنتخابات.
-2

السلطة التشريعية والهيئات الرقابية :
وتشـمل هذه الفئة السـلطة التشـريعية وهي صـاحبة الوالية على االموال العامة ،التي تسـن القواعد

التي تمنه السـلطة التنفيذية صـالحيات قبض االموال العامة او انفاقها ،او التصـرف بها في حدود المبالغ
واالغراض التي ترد ف ي موازنـة الـدولـة وفقـا للقيود ،والتحـديـدات االخرى التي تنص عليهـا التشـــــريعـات
المختلفة ،والسـلطة التشـريعية تسـتخدم البيانات الواردة في التقارير للتحقق من سـالمة التصـرف باالموال
العامة وحسـن اسـتخدامها ،فضـالً عن االسـترشـاد بتلك البيانات في الموافقة على سـياسـات الدولة العامة
(المبيضـــــين ،)36 : 1999 ،فضــــالً عن ذلك تتضـــــمن هذه الفئـة االجهزة التخطيطيـة والرقابيـة على
المســتوى القومي مثل اللجان العليا للتخطيط ووضــع الســياســات ،وديوان الموظفين (او مايســمى ديوان
الخدمة المدنية) ،وديوان الرقابة المالية والهيئات القضائية … الخ.
وتحتـاج هـذه الفئـة الى تقـارير دوريـة عـامـة وخـاصـــــة تفيـدهـا في اغراض التخطيط ووضـــــع
االستراتيجيات والخطط القومية ،وفي تقويم كفاية االداء ،والرقابة ،والمساءلة لوحدات الجهاز الحكومي.
-3

المستثمرون والدائنون :
وتشـــمل هذه الفئة المســـتثمرين الحاليين او المتوقعين في الســـندات او القروض الحكومية وتلك

المؤســــســــات التي تعتزم زيادة او تجديد القروض او اعادة جدولتها ،ويدخل بضــــمنها المســــتثمرون
والمقرضـــــون كمـا يرى (احمر )52 :2003 ،الخبراء المحللون في شـــــؤون الحكومـة العـاملون لـدى
المصــارف التجارية ،واخصــائيو االوراق المالية وشــركات التأمين وشــركات االئتمان ووكاالت تســعير
الســـندات ،وكلها معنية بأقراض االموال للحكومة .ويحتاج المســـتثمرون والدائنون الى تقارير تتضـــمن
معلومات تفيد في ت قويم وضـع السـيولة والحالة المالية ومجموع المبالغ المسـتحقة الدفع ومجموع الخصـوم
والمـداخيـل ومصـــــادرهـا لالطمئنـان على اســـــتثمـاراتهم ومـدى امكـانيـة اســـــتردادهـا .وكثيراً مـايحتـاج
المستثمرون والدائنون ايضا ً معلومات تساعدهم في تقويم كفاية وفاعلية اداء الخدمات الحكومية.
-4

المانحون الحكوميون :
يتضــــمن المــــانحون الحكوميــــون مقــــدمي االعانــــات او التبرعــــات للجهــــات الحكوميــــة او

الـــذين يعتزمـــون تقـــديمها ســـواء أكـــانوا داخليـــين أي مـــن داخــل البلـــد أم خـــارجيين مثـــل حكومـــات
الــدول المانحــة للمســاعدات والمنظمــات اإلنســانية وتحتــاج هــذه الفئــة الــى تقــارير تتضــمن معلومــات
عـــن ســـعة الخـــدمات المدنيـــة العامـــة للمســـتلمين لالعانـــات وكـــذلك مســـتندات تفصـــيلية للمشـــاريع
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والبــرامج المقدمــة لتمويلهــا .فضــالً عــن الحاجــة لمعلومــات عــن عمليــات الموازنــة ،وهنــاك ايضــا ً
حاجـــة الـــى معلومـــات وبـــأنواع واســـعة عـــن العمليـــات (االنشـــطة) االقتصـــادية الحكوميـــة االخـــرى
(بريمكاند.)208 :1999 ،
ثانيا :االطراف الداخلية:
وتمثل هذه المجموعة من المســتخدمين الطرف الداخلي بالنســبة للتنظيمات الحكومية والذي يعهد
اليه بالموارد اال قتصــادية العامة الســتخدامها في انجاز االهداف المخططة ويمكن تقســيم هذه المجموعة
من المستخدمين الى قسمين وكما يأتي:
-1

الجهات المركزية:
وتشـمل الجهات المركزية وزارتي المالية والتخطيط وفي بعض الحاالت البنك المركزي وتحتاج

هذه الجهات الى تقارير مالية دورية تســاعدها في متابعة التطورات في االقتصــاد وبصــورة أكبر متابعة
التغيرات في االيرادات والمصـــــروفـات والـدين من اجـل تقويم كفـايـة اداء الوحـدات االداريـة الحكوميـة
والتخطيط طويل وقصـير األجل وتحقيق الرقابة الذاتية على انشـطتها وتقويم االنحرافات (الهو:2006 ،
)8
-2

المدراء الحكوميون :
وتشــمل هذه الفئة المســؤولين في االجهزة الحكومية على اختالف مســتوياتهم .وتحتاج هذه الفئة

الى تقارير دورية عامة وخاصــة تفيدها في رســم الســياســات واتخاذ القرارات وتنبهها فوراً الى مواطن
القصــور والضــعف التي تســتلزم اتخاذ قرارات تصــحيحية وتســاعدها في تقويم كفاية االداء لالنشــطة
والعاملين (حماد والبه.)28 :2000 ،
ومن خالل ماسبق ذكره يالحظ بأن المعلومات المالية وغير المالية التي يطلبها فئات المستخدمين
قد تختلف من مجموعة الى مجموعة اخرى ،ومن فئة الى فئة اخرى حســـب حاجاتهم لنوعية المعلومات
التي تســــاعدهم في تلبية احتياجاتهم ،بل ويم كن الذهاب الى ابعد من ذلك ،اذ ان قدرة المســــتخدمين في
اسـتيعاب كمية المعلومات التي يتم اإلفصـاح عنها قد تختلف من مسـتخدم الى اخر ،فالمسـتخدم العادي مثل
المواطن قد اليســتطيع اســتيعاب كميات كبيرة من المعلومات وذلك على خالف المحللين الماليين مثالً إذ
تتطلب طبيعة المه نة التي يقومون بها اكبر قدر ممكن من المعلومات المحاســـبية او غير المحاســـبية عن
الظواهر التي يتم تحليلها من قبلهم (الشيرازي.)361 :2000 ،
وبـالتـالي فـإن البـاحـث يرى بـانـه يمكن ان يتم اعـداد تقـارير وقوائم مـاليـة موحـدة وعـامـة تفي
باحتياجات الفئات المختلفة من المســتخدمين من دون التركيز على اهتمامات طائفة او وجهة نظر معينة،
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بـاســـــتثنـاء بعض التقـارير الخـاصـــــة لألطراف الـداخليـة والتي يحتـاجونهـا في تنفيـذ االهـداف والبرامج
واالنشطة المخططة للدولة.
 :5.1.1انواع التقارير والقوائم المالية الحكومية المطلوب اإلفصاح عنها
من المعروف ان منفعة أي نظام محاســـبي يتحدد في ضـــوء ماينتجه من معلومات على شـــكل
تقارير وقوائم مالية تفيد في اتخاذ القرارات الرشــيدة لطوائف متعددة من المســتخدمين ،ولذلك فان اهمية
النظام المحاســـبي الحكومي بمفاهيمه ومقوماته المســـتندية ،والدفترية ،انما تتجســـد في التقارير والقوائم
المـاليـة التي يتم اعـدادهـا وتقـديمهـا للجهـات الم عنيـة عن النشـــــاط الحكومي المتمثـل بـالعمليـات المـاليـة التي
يتولى اثباتها وتلخيصـها وتحليلها وتقويمها ،ونظراً الختالف اهداف التقارير المالية في الوحدات االدارية
الحكوميـة غير الهـادفـة للربه عن اهـداف التقـارير المـاليـة في تنظيمـات قطـاع االعمـال وعليـه فـان شــــكـل
ومضـمون التق ارير المالية في الوحدات االدارية الحكومية تختلف عن تلك التي تصـدر في الوحدات التي
تنتمي الى قطاع االعمال .كما يجب االشـــارة ايضـــا ً الى ان شـــكل ومضـــمون التقارير والقوائم المالية
الحكومية تختلف من دولة الى دولة اخرى حســــب طبيعة االجراءات واالســــس المحاســــبية الحكومية
ال مطبقة وطرق اعداد موازنتها .ولكن على العموم يتم تصــــنيف التقارير المالية الحكومية على اســــاس
توقيتها الى مجموعتين رئيســــيتين هما التقارير المالية المؤقتة والتقارير المالية الســــنوية كما جاءت في
تقرير جمعيـة المـديرين المـاليين بـاالدارة المحليـة  MFOAبعنوان " المحـاســـــبـة الحكوميـة والمراجعـة
واعـداد التقـارير المـاليـة " (  .) 22 :2008MFOA,ويمكن ان نتنـاول كال هـذين النوعين من التقـارير
على النحو االتي :
-1

التقارير المالية المرحلية :
تأكيداً لفعالية الدور الرقابي والمتابعة المسـتمرة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة فأنه يصـدر عن

النظام المحاسـبي الحكومي تقارير مالية مؤقتة ،شـهرية او فصـلية حسـب الحاجة ،لمقارنة بيانات الموازنة
والبيـانـات الفعليـة لتنفيـذ الموازنـة العـامـة للـدولـة .ويتم اعـداد مثـل هـذه التقـارير بمعرفـة التنظيمـات االداريـة
والفرعية ،ويتم تجميعها بمعر فة التنظيمات الرئيســة لرفعها الى الســلطة التنفيذية العليا والجهات االخرى
المســـؤولة عن عمليات الرقابة والمتابعة .وترجع اهمية هذه التقارير الى انها تســـاعد في رقابة ومتابعة
تنفيذ البرامج واالنشــطة الح كومية بشــكل مســتمر وتوجه نظر اصــحاب المســؤولية الى التغيرات التي
تحصـل عن البيانات المخططة سـواء أكانت مالءمة ام غير مالءمة ،فأذا كانت مالءمة تسـعى االدارة الى
المحافظة عليها او زيادتها ،واذا كانت غير مالءمة تتقصـى االدارة اسـبابها وتعمل على تصـحيحها ،ومن
اهم هذه التقارير مايأتي (السلطان وابو المكارم: )175– 169 :2000 ،
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أ-

التقرير الشـــــهري عن االيرادات :يعـد مثـل هـذا النوع من التقـارير اداة مفيـدة الغراض المتـابعـة

واتخاذ القرارات والتخطيط الناجه للمســتقبل فهو يفصــه عن مصــادر ومقدار االيرادات المخططة لكل
شهر ومقدار المحصل فعالً عن كل مصدر.
ب-

التقرير الشـــهري للنفقات :يوفر هذا التقرير ايضـــا ً معلومات مفيدة ألغراض المتابعة والتخطيط

واتخاذ القرارات ،ويحقق ه ذا التقرير المساءلة المحاسبية عن االموال وعن العمليات اذا تضمن معلومات
عن حجم االعمال التي تم انجازها (مثل اطوال الشــوارع والطرق الداخلية التي يتم تنظيفها ،ومســاحات
الحدائق التي تمت صيانتها)
-2

التقارير المالية التي تعد في نهاية السنة المالية
يصـــدر عن النظام المحاســـبي الحكومي تقارير مالية عدة في نهاية الســـنة المالية يختلف عددها

واشــكالها ومحتواها من دولة الى اخرى حســب طبيعة النظام المحاســبي الحكومي وســياســة الدولة في
اإلفصـــاح عن المعلومات التي تخص العمليات التي قامت بها والوضـــع المالي لها الى الجهات المختلفة
التي تهمها هذه التق ارير ،كما ســـوف نرى في الفصـــل الثالث والرابع عند اســـتعراض التقارير والقوائم
المالية لدول عينة الدراســة وباختالف انواعها .ومن اهم هذه التقارير والقوائم المالية التي تعدها الحكومة
في نهاية السنة المالية لها هي:
-1

الحساب الختامي للدولة
يعرف الحسـاب الختامي لدولة ما بأنه عبارة عن تقرير ختامي تعده الدولة في نهاية الفترة المالية

لــبــيـــان االيــرادات والــمصــــــروفـــات الــتــي حـــدثـــت فــعــالً خــالل الــفــتــرة الــمـــاضــــــيـــة
(الهور .)227 :2006 ،فهو تقرير ســـــنوي يعكس عمليـات تنفيـذ الموازنـة العـامـة للـدولـة ،لهـذا يعرف
بالعراق بحســـاب قياس النتيجة (نتيجة تنفيذ الموازنة) ويتضـــمن بذلك المبالغ الفعلية التي تولت الوحدات
المحاسـبية الحكومية التي تدخل موازناتها ضـمن موازنة الدولة العامة تحصـيلها ،والمبالغ التي تم صـرفها
من قبل هذه الوحدات .وتعتمد نتيجة وطرق تبويب االيرادات والنفقات او المصـاريف في هذا الحسـاب او
التقرير اعتماداً كبيراً على األســاس المحاســبي المســتخدم وطرق تبويب عناصــر الموازنة العامة للدولة.
ويطلق البعض على هذا الحسـاب اذا تم اعداده باسـتخدام اساس االستحقاق بقائمة االداء المالي النه يعكس
االداء المالي لكل سنة مالية بصورة مستقلة عن السنوات السابقة والالحقة لها.
-2

قائمة المركز المالي
وتعد هذه القائمة من القوائم المهمة التي تصـدرها الدولة في نهاية السـنة والتي تفصـه عن الوضـع

المالي للدولة ،وتعتمد هذه القائمة اعتماداً كبيراً على نوع االســـاس المحاســـبي المطبق في اظهار حقيقة
الوضع المالي للدولة.
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-3

تقارير كفاية االداء
تكــــون تقــــارير كفايــــة االداء عــــادة ذات طــــابع مــــالي ويمكــــن ان تقــــدم تقــــارير كفايــــة

اداء غيــــر ماليــــة ،تفصــــه هــــذه التقــــارير عــــن مــــدى كفايــــة وفاعليــــة االداء الحكــــومي فــــي
اســـتغالل المـــوارد الماليـــة العامـــة افضـــل اســــتغالل ،وان كانـــت هـــذه الوســـيلة فـــي اإلفصــــاح
الزالـــت غيـــر م نتشـــرة اال اننـــا بحاجـــة اليهـــا فـــي النشـــاط الحكـــومي الخـــدمي غيـــر الهـــادف
للــــربه ،بســــبب انعــــدام مؤشــــر الــــربه لقيــــاس كفايــــة االداء .وتحتــــاج هــــذه التقــــارير الــــى
تحديــــد النشــــاطات والبــــرامج التــــي تمارســــها الحكومــــة ،ومؤشــــرات لقيــــاس كفايــــة االداء فــــي
هـــذه النشـــاطات .كمـــا يـــرى الســـعبري ان هـــذه التقـــارير يمكـــن اعـــدادها بشـــكل اكثـــر ســـهولة
اذا مــــــاطبق اســــــلوب متقــــــدم فــــــي اعــــــداد الموازنــــــة مثــــــل ( :الموازنــــــة الصــــــفرية)
(السعبري.)146 ،2000 ،
-4

التقارير البيانية واالحصائية
تلعب هذه التقارير دوراً هاما ً بالنسـبة للدول التي تطبق االسـاس النقدي او االسـاس النقدي المعدل

في النظام الم حاسـبي الحكومي ،وذلك الن اسـتخدام هذه االسـس في المحاسـبة الحكومية اليوفر المعلومات
الكافية لالجهزة الرقابية واالدارية عن الموجودات الثابتة والمطلوبات طويلة االجل ،مما تطلب ضــرورة
اســتخدام هذه التقارير خارج المجموعة الدفترية النظامية للمحاســبة عن الموجودات الثابتة (كاالراضــي،
والمباني ،المخزون … الخ) والمطلوبات طويلة االجل (كالقروض والديون… الخ).
 :2.1مفهوم التقارير المالية الحكومية وفق ()IPSASB
 :1.2.1التمهيد
عرفـت التقـارير المـاليـة الحكوميـة من قبـل مجلس ( )IPSASBبـأنهـا" المكون الرئيســـــي لـدعم وتعزيز
شـــــفـافيـة اإلبالا المـالي للحكومـات والوحـدات الحكوميـة،وهي معـدة لتلبيـة االحتيـاجـات من المعلومـات
للمســـــتخــدمين الــذين ال يســـــتطيعون الحصـــــول على تقــارير مــاليــة مصـــــممــة لتلبيــة احتيــاجــاتهم
الخـاصـــــة" .)IPSASB,CF-ED1,2010,P.9(.ان الطبيعـة المعقـدة للوحـدات الحكوميـة جعلـت
االهـداف المتعلقـة بـالمســـــاءلـة العـامـة معقـدة ،وهـذا يتطلـب إعـداد تقـارير ذات اوجـه متعـددة المركز
المـالي،واألداء المـالي وغير المـالي .حيـث ان إعـداد التقـارير المـاليـة في الوحـدات الحكوميـة يتطلـب تقـارير
المســـــاءلـة متعـددة األبعـاد تتـألف من :قوائم المـاليـة ومعلومـات أخرى حول الوضـــــع المـالي للوحـدات
الحكومية ،إضافة إلى معلومات تكميلية عن االداء المالي ()IPSASB ,CF-TF ,2011 ,5
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لذلك فان التقارير المالية الحكومية التي حددها مجلس( )IPSASBهي أكثر شـــموال من القوائم
المالية وذلك الشــــتمالها على مالحظات أخرى،على ســــبيل المثال ،معلومات مالية وغير مالية محتملة
متعلقـة بتحقي ق الوحـدة ألهـدافهـا المتعلقـة بتقـديم الخـدمـات في الفترة الحـاليـة المشـــــمولـة بـالتقـارير المـاليـة
واألنشــــطـة المتعلقـة بتقـديم الخـدمـات المســـــتقبليـة المتوقعـة واالحتيـاجـات من الموارد(IPSASB,CF-
.)ED1 ,2010 ,p.10
ان مجلس معـايير المحـاســــبـة لوحـدات القطـاع العـام ( )IPSASBوفي اول ورقـة تشـــــاوريـة ()CP1
صــادرة عنه عام  2008قد ميز بين التقارير المالية ذات الغرض العام ()GPFRsوالقوائم المالية ذات
الغرض العـام (،)GPFSsوالشــــكـل االتي رقم( )1يبين العالقـة بين التقـارير المـاليـة ذات الغرض العـام
( )GPFRsوالقوائم المالية ذات الغرض العام ()GPFSs
رسم توضيحي 1احتياجات المستخدمين من المعلومات والعالقة بين الـ ( )GPFRsو()GPFSs
االحتياجات المستخدمين من المعلومات

معلومات مفيدة كمدخل لتقييم المساءلة وتخصيص الموارد والقرارات االخرى
ماااعااالاااوماااات
اخرى

االقتصادية ،
اإلحصائية،
الديموغرافية
وغيرها من
الميا ات

جميع التقارير المالية

خااااا ااااااااااة
اغاااارا
(مااعاالااوماااات اخاارى)
وهي تقاااارير الماااالياااة
ااااااا اااااااا
خاااااااار
الـااااا( )IPSASBعلى
ساااااام يل الم ااي ت قارير
خا ة للدوي الما حة.
تااااقااااارياااار غاااارا
احصااااااااااءات ماااالااياااة
الحكومة ،
اياااة تقاااارير ماااالياااة
ااا التقااارير
خااار
الماااالياااة ات ال ر
العا

ال تقاااارير الماااالياااة ات ال ر العاااا
(( )GPFRsويشاااااامال التقاارير الماالياة
السنوية وتقارير أخرى)

معلومات إنافية التزامات غيرمالية محتملة
 معلومات انافيةتفسيرية اخرى

القوائم الماااالياااة
ات ال ر العا
()GPFSs
(ماان ناااااااماانا اااا
المالحظات في
القوائم المالية)

Source: IFAC, International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB),
Consultation Paper(CP), Reporting on the Long-Term Sustainability of Public
Finances, November 2009,Comments requested by April 30, 2010. p.15.
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معنى ذلك ان التقارير المالية تحتوي على معلومات عن الماضـي والحاضـر والمسـتقبل والتي تكون مفيدة
للمسـتخدمين متضـمنة بيانات مالية وغير مالية ،بهذا الوصـف سـوف تكون أكثر اسـتجابة للمسـائل المدرجة
ضـــــمن اهـداف و نطـاق اإلبالا المـالي.)IPSASB,CF-ED1,2010,p.10(.وذلـك من خالل توفير
المعلومات االتية:
-1

معلومـات عن المركز المـالي للحكومـة وأدائهـا المـالي والتـدفقـات النقـديـة والتغيرات في صـــــافي

األصـــول خالل الفترة المشـــمولة بإعداد التقارير( .)IPSASB,CF-ED1,2010,p.20ويتمثل هذا
الجزء بـالقوائم المـاليـة التي حـددهـا مجلس ( )IPSASBفي المعيـار المحـاســـــبي الحكومي الـدولي
األول"عرض القوائم المالية باالتي)IPSAS1,para.21(:
أ-

قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية؛

ب-

قائمة االداء المالي؛

ت-

قائمة التغيرات في صافي األصول/حقوق الملكية؛

ث-

قائمة التدفق النقدي؛

ج-

هـــ .معلومات عن موازنة الوحدة المصادق عليها،مقارنة بين المبالغ المقدرة والفعلية اما كبيان

اضافي منفصل أو كعمود موازنة في القوائم المالية.
والمالحظات ،التي تشمل ملخصا بالسياسات المحاسبية الهامة والمالحظات التفسيرية األخرى.
ان المعلومات حول الوضـع المالي للحكومة ي كمكن المسـتخدمين من تحديد موارد الكيان التي تم اسـتخدامها
لتوفير خدمات معينـة في الفترات المســـــتقبليـة ،والمطـالبـات الخـاصـــــة على تلـك الموارد في تاريخ إعداد
التقارير المالية.
وســـــوف توفر هــذه القوائم معلومــات مفيــدة كمــدخالت لتقييم مثــل هــذه االمور على النحو اآلتي -:
(-:)IPSASB,CF-FP,2013,p.14
أ -إلى أي مدى قد اضطلعت اإلدارة في الوحدات الحكومية بمسؤولياتها حول إدارة الموارد في الوحدة؟
ب -إلى أي مدى يمكن للموارد المتاحة ان تدعم تقديم الخدمات في المستقبل؟
ج -مبـالغ وتوقيـت التـدفقـات النقـديـة المســـــتقبليـة الالزمـة لتقـديم الخـدمـات وســـــداد االلتزامـات القـائمـة على
موارد تلك الكيانات.
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ان تقييم االداء في الوحـدات الحكوميـة ال ينعكس في "الفـائض والعجز" أو الربه والخســـــارة "كمـا في
الوحــدات التجــاريــة ،بــل ان تقييم االداء ينطوي على تحليــل المســــــائــل التــاليــة IPSASB,CF-(:
)ED1,2010,21
أ -االغراض التي من اجلها تم استخدام الموارد خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
ب -الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
ج -التغيرات في الموارد المتـاحـة لتوفير الخـدمـات في المســـــتقبـل وااللتزامـات على تلـك الموارد خالل
الفترة المشمولة بالتقرير.
كما ان تقييم مدى امتثال الوحدات العتمادات الموازنة (االمتثال للموازنة) ،وذلك الن الحكومات مســؤلة
أمـام الجمهور بشــــكـل عـام عن اســـــتخـدام الموارد التي تم جمعهـا منهم ،فـالموازنـة تعكس الخطط المـاليـة
للحكومة للفترة المقبلة ويتم اسـتخدامها كتبرير عن جم ع األموال من دافعي الضـرائب وغيرهم من مقدمي
الموارد.
 -2ان التقارير المالية ينبغي ان تقدم إضــــافة إلم المعلومات المالية ،معلومات مير مالية حول بعض
المسائل المتعلقة بالحكومة مثل)IPSASB,CF-ED1,2010,p.20(:
األنشــطة تقديم الخدمات ،االنجازات ،أو النتائج خالل الفترة المشــمولة بالتقرير ،بما في ذلك ما إذا كانت
الموارد قد تم استخدامها بشكل اقتصادي وبفاعلية وكفاءة /ووفقا للموازنة المعتمدة.
ب .الخطط والبرامج واألهـداف حول تقـديم الخـدمـات المســـــتقبليـة بمـا في ذلـك تلـك المتعلقـة بمصـــــادر
الحصول على الموارد الالزمة لدعم تلك األهداف.
 :2.2.1طرق عرض معلومات الموازنة العامة في القوائم المالية الحكومية وفق ()IPSASB
تظهر الموازنة العامة الخصــــائص المالية للحكومة للفترة القادمة ،وهي اداة اســــاســــية لالدارة المالية
والرقابة ،وعنصــر هام في العملية التي توفر االشــراف الحكومي على االبعاد المالية للعمليات الحكومية.
لذلك فان عملية اإلبالا عن نتائج تنفيذ الموازنة وفق تلك الخطط المالية يعزز من شــفافية القوائم المالية،
كما انها عنصر هام في تأدية التزام مساءلة الوحدات.
ان أحد أهداف القوائم المالية (وكما مر ســــابقا) هو تزويد المســــتخدمين بمعلومات عن امتثال الوحدات
الحكومية للموازنة المصادق عليها قانونا.
لغرض اإلفصـــــاح عن معلومـات الموازنـة في القوائم المـاليـة فقـد اوجـب المعيـار رقم ( )24بـأنـه البـد ان
تحتوي القوائم المالية للوحدات الحكومية التي توفر موازناتها على اآلتي- :
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أ.مقـارنـة المبـالغ الفعليـة النـاجمـة عن تنفيـذ الموازنـة مع المبـالغ الموجودة في الموازنـة المخططـة :حيـث
ينبغي اجراء هذه المقارنة على وفق نفس األسـاس المسـتخدم في اعداد الموازنة (أسـاس الموازنة) ،حتى
وان كان ذلك األساس مختلف عن األساس المستخدم في القوائم المالية.
ب..توضــــيه االختالفات الهامة بين المبالغ الفعلية والمخططة ،إال إذا تم ادراج مثل هذا التوضــــيه في
وثائق عامة أخرى صادرة بالتزامن مع إصدار القوائم المالية.
ج .مطابقة المبالغ الفعلية الناجمة عن تنفيذ الموازنة (وفق أسـاس الموازنة) مع المبالغ الفعلية المعروضـة
في القوائم المالية في حالة اختالف األســــاس المحاســــبي المســــتخدم في إعداد القوائم المالية وأســــاس
الموازنة.
ولتوضــيه هذه الفقرات يمكن اعادة تقســيمها إلى اآلتي ضــوء ما جاء في المعيار المحاســبي الحكومي
الدولي رقم ()24
 :1.2.2.1عرض معلومات الموازنة في حالة إعداد القوائم المالية والموازنة علم أساس قابل
للمقارنة
يقصـد باألسـاس القابل للمقارنة هو اسـتخدام (نفس األساس المحاسبي لنفس الوحدة ولنفس فترة التقرير مع
تبني هيكل تصنيف متشابه).
فقـد بين المعيـار المحـاســـــبي الحكومي الـدولي رقم ( )24في الفقرة ( )21منـه بـأنـه يتعين على الوحـدات
الحكومية مقارنة المبالغ المخططة والفعلية للموازنة كأعمدة موازنة اضــافية في القوائم المالية الرئيســية
(المـذكورة أعاله) فقط عنـدمـا يتم إعـداد القوائم المـاليـة والموازنـة على أســـــاس قـابـل للمقـارنـة .حيـث يمكن
إضـافة االعمدة االضـافية إلى القوائم المالية الرئيسـية على ان تحدد هذه االعمدة االضـافية مبالغ الموازنة
المخططة والفعلية ،وبرر المعيار ان هذا االجراء ســـوف يســـاعد المســـتخدمين في تقييم ما إذا تم جمع
الموارد كمـا هو متوقع وتم اســـــتخـدامهـا وفقـا للموازنة من قبـل الهيئـة التشـــــريعيـة (أو أي هيئـة رســـــمية
أخرى).
وبالرغم من ان المعيار المحاســبي الحكومي الدولي رقم ( )1قد شــجع على اســتخدام هذه الطريقة إال انه
لم يشـــــترط اســـــتخـدامهـا ،حيـث انـه اعطى طريقـة بـديلـة (عنـدمـا تعـد الموازنـة والقوائم المـاليـة وفق نفس
األســــس) وتتمثل هذه الطريقة بتقديم بيان من قبل االفراد المســــؤولين عن إعداد القوائم المالية يبين هذا
البيـان انـه لم يتم تجـاوز المبـالغ المخططـة في الموازنـة ،وإذا مـا تم تجـاوز المبـالغ المخططـة في الموازنـة،
عندئذ يمكن اإلفصاح عن التفاصيل في حاشية البند صاحب العالقة في القوائم المالية.
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كما يمكن تضـمين ايضـاحا لالختالفات الهامة (سـلبية كانت ام ايجابية) بين المبالغ الفعلية والمخططة في
مالحظات قوائمها المالية أو في المناقشـات والتحليالت اإلدارية أو تقارير مماثلة أو في نتائج الموازنة أو
تقـارير ممـاثلـة صـــــادرة بـالتزامن مع قوائمهـا المـاليـة .ويتم عمومـا مقـارنـة المبـالغ الفعليـة والمخططـة على
مسـتويات االشـراف المعتمدة من قبل السـلطة التشـريعية أو سـلطة مماثلة ويتم توضـيه االختالفات الهامة
عند تجاوز صالحيات الموازنة
ويرى المعيار ان اإلفصـاح ع ن االسـباب وراء االختالفات الهامة بين المبالغ المخططة والفعلية سـيضـمن
امتثـال الوحدات الحكوميـة للمســـــاءلة الخـاصـــــة بهـا ،ويعزز شــــفـافيـة قوائمهـا المـاليـة من خالل االمتثـال
للموازنة التي تتحمـل الوحدة المســـــؤوليـة عنهـا علنـاً ،كمـا تظهر ادائهم المـالي في تحقيق النتـائج المرجوة.
(.)IPSAS1 ,para .24
 :2.2.2.1عرض معلومات الموازنة في حالة إعداد القوائم المالية والموازنة علم أساس مير قابل
للمقارنة.
تبين فيما سبق بان األساس القابل للمقارنة بين الموازنة العامة والتقارير المالية هو استخدام نفس األساس
ال محاســـبي لنفس الوحدة ولنفس فترة التقرير مع تبني هيكل تصـــنيف متشـــابه .ان معظم الحكومات تعد
موازنـاتهـا على االســـــاس النقـدي،وذلـك النـه اكثر ســـــهولـه واقـل تكـاليف كمـا انـه ال يحتـاج الى مهـارات
محاسـبية عالية،كما ان اغلب البلدان تريد التحول الى اسـاس االسـتحقاق المحاسـبي في النظام المحاسـبي
الحكومي،مع البقاء على اسـتخدام االسـاس النقدي في اعداد موازناتها .او بعض البلدان تحاول ان تتحول
من االســاس النقدي الى اســاس االســتحقاق في اعداد موازناتها اال ان هذه العملية تحتاج الى وقت طويل
(فترة انتقـاليـة طويلـة) ( )IFACpsc ,2004 ,p.13وعليـه فـان هـذه األســـــس قـد ال تتطـابق احيـانـا عنـد
إعداد الموازنة والقوائم المالية فقد يكون هناك اختالف في األســاس المحاســبي المســتخدم أو الفترة التي
يغطيهـا كل منهمـا أو نطـاق الوحدة أو قد يكون هنـاك اختالف في تصـــــنيف البيـانات التي تنظمنهـا كل من
الموازنــة العــامــة أو القوائم المــاليــة.وهــذه االختالفــات يمكن ان تنشــــــا نتيجــة اآلتي ( IPSAS24
-:),para.48
أ.االختالف في األسس المحاسبية
يحدث االختالف بين األســـس المحاســـبية عندما يتم إعداد الموازنة العامة على أســـاس محاســـبي غير
األســـاس المســـتخدم في إعداد القوائم المالية .على ســـبيل المثال يتم إعداد الموازنة العامة على أســـاس
النقد،ويتم إعداد القوائم المالية على أساس االستحقاق.
ب.االختالف في التوقيت(الفترة)
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يحـدث االختالف في التوقيـت عنـدمـا يكون هنـاك اختالف في فترة الموازنـة عن فترة التقرير الظـاهرة في
القوائم المالية .على سبيل المثال قد يتم المصادقة على الموازنة العامة لفترة سنة واحدة (كما جرت العادة
في العراق مثال) أو لفترات متعـددة (مثال خمس ســـــنوات) بينمـا تكون فترة التقرير للقوائم المـاليـة ســــنـة
عادة.
ج.االختالف في الوحدات المشمولة (نطاق الوحدة)
يحـدث هـذا االختالف عنـدمـا تكون الوحـدات المشـــــمولـة في الموازنـة اقـل من الوحـدات التي يتم إعـداد
قوائمها المالية ،على سبيل المثال عندما ال تشمل الموازنة برنامج أو وحدة تشكل جزء من وحدة التي يتم
إعداد قوائمها المالية ،أو قد يحصــــل االختالف عندما يتم إعداد الموازنة للقطاع الحكومي العام في حين
توحد القوائم المالية كافة الوحدات المســـيطر عليها من قبل الحكومة.اي ان الموازنة العامة قد ال تشـــمل
العمليـات الحكوميـة التي تعمـل على أســـــاس تجـاري أو ســـــوقي كمـا يحـددهـا نظـام إحصـــــاءات مـاليـة
الحكومة(()GFSMســوف يتم الحديث عنه في الفصــل الالحق).فقد تطلب المعيار ( )24اإلفصــاح عن
الوحدات المشــــمولة بالموازنة العامة لتمكين المســــتخدمين من تحديد مدى خضــــوع نشــــاطات الوحدة
للموازنة العامة ،وكيف تختلف وحدة الموازنة عن الوحدة المشمولة في إعداد القوائم المالية.
د.االختالف في صـيغة أو اسـلوب التصـنيف والتي يمكن تبنيها لعرض القوائم المالية عن التصـنيف المتبع
في عرض الموازنة العامة.
فقد تتبنى الوحدات الحكومية أسـس مختلفة إلعداد قوائمها المالية وموازناتها العامة ،على سـبيل المثال قد
تتبنى الحكومة اسـتخدام أسـاس االسـتحقاق المحاسـبي في إعداد قوائمها المالية واألسـاس النقدي في إعداد
الموازنة العـامة أو تصـــــنيف عنـاصـــــر القوائم المـاليـة بطريقـة تختلف عمـا اســـــتخـدم في إعداد الموازنـة
العامة.اي إال يتم إعداد الموازنة والقوائم المالية على أســس قابلة للمقارنة ،في هذه الحالة ،اوجب المعيار
رقم ( )24على الوحدات الحكومية ان تعد قائمة منفصــلة (بيان منفصــل) بمســمى (قائمة المقارنة للمبالغ
الفعلية والمخططة أو أي مســــمى اخر يحمل نفس المعنى) تبين فيه مقارنة المبالغ الفعلية لتنفيذ الموازنة
مع المبالغ المخططة.كما انه ومن اجل مســـاعدة القراء في تفســـير المعلومات المالية المعّدة على أســـس
مختلفة فانه الب د من ان تفصــــه القوائم المالية بشــــكل مفيد بان أســــاس الموازنة يختلف عن األســــاس
المحاســـبي المســـتخدم في إعداد الق وائم المالية وان قائمة المقارنة للمبالغ الفعلية أو المخططة يتم إعدادها
على أساس الموازنة.
والجدير بالذكر انه في حالة اختالف اســـاس الموازنة واألســـاس المحاســـبي المســـتخدم في إعداد القوائم
المالية ،فان ذلك سـوف يؤدي إلى ان النظام المحاسـبي ونظام الموازنة سـوف تجمع معلومات من وجهات
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نظر مختلفة ،فيمكن ان تركز الموازنة على التدفقات النقدية باإلضـــافة إلى بعض المطلوبات المعينة .في
حين ان القوائم المالية تبين التدفقات النقدية ومعلومات االســــتحقاق كالموجودات والمطلوبات وصــــافي
الموجودات/حقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتغيرات في صافي الموجودات/حقوق الملكية.
وفي حالة ما إذا كانت الموازنة تحمل تفاصــيل واســعة حول أنشــطة أو برامج أو وحدات معينة،ففي هذه
الحالة يتم تجميع هذه التفاصــيل في فئات واســعة وتحت مصــطلحات شــائعة على ســبيل المثال "البنود
الرئيسـية للموازنة" أو "تصـنيفات الموازنة" أو غيرها لعرضـها على الهيئة التشـريعية والمصـادقة عليها.
وفي هذه الحالة سـيضـمن اإلفصـاح عن المعلومات المخططة والفعلية التي تنسـجم مع تلك الفئات الواسـعة
بان تجري المقارنات على المستوى التشريعي أو (وزارة المالية).
كـذلـك يمكن ان تختلف طريقـة التصـــــنيف المعتمـدة في عرض الموازنـة العـامـة عن الطريقـة المعتمـدة في
إعداد القوائم المالية ،قد تصـــنف الموازنة العامة البنود على أســـاس مشـــابه لما تم اســـتخدامه في إعداد
القوائم المالية ،فمثال يتم تصـنيف المصـروفات حسـب الطبيعة االقتصـادية (تعويضـات الموظفين ،اسـتخدام
الســلع والخدمات...الخ)أو حســب الوظائف (على ســبيل المثال الصــحة والتعليم...الخ)أو يمكن ان يكون
هناك خيار بديل ،فقد تصــــنف الموازنة حســــب برامج محددة (مثل الحد من الفقر ،ومكافحة االمراض
المعـديـة) أو عنـاصـــــر البرامج المرتبطـة بـأهـداف نتـائج االداء (مثـل تخرج الطالب من برامج التعليم
أوبرامج الصــــحة) والتي تختلف عن التصــــنيفات المعتمدة في القوائم المالية .إضــــافة إلى ذلك ،فقد يتم
المصـادقة على الموازنة المتكررة للعمليات والمسـتمرة (الصـحة أو التعليم) بشـكل منفصـل عن الموازنة
الرأسمالية فيما يخص االنفاق الرأسمالي (مثل البنية التحتية أو المباني).
في كـل هـذه الحـاالت فقـد اوجبـت معـايير المحـاســـــبيـة الحكوميـة الـدوليـة المرقمـة ()1و( )24من الوحـدات
الحكومية اإلفصـاح عن هذه الم علومات في المالحظات المرفقة في القوائم المالية تبين األسـاس المحاسـبي
المســتخدم في كل من القوائم المالية والموازنة وأســس التصــنيف المعتمدة في عرض الموازنة الن ذلك
يسـاعد ال مسـتخدمين في فهم العالقة بين الموازنة والمعلومات المحاسـبية المفصـه عنها في القوائم المالية
بشكل أفضل.
كما يتطلب المعيار المحاسـبي الحكومي الدولي رقم( )24ان تحدد الوحدة في المالحظات المرفقة بالقوائم
المالية الوحدات المشــــمولة في الموازنة المصــــادق عليها ،الن ذلك ســ ـيم ّكن من تحديد مدى خضــــوع
نشـــــاطـات الوحـدة للموازنـة العـامـة،وكيف تختلف وحـدة الموازنـة عن الوحـدة الظـاهرة في القوائم المـاليـة
(.)IPSAS24 ,para.'s 39-46
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اما ما يتعلق بمطـابقـة المبـالغ الفعليـة النـاجمة عن تنفيذ الموازنة مع المبالغ الفعلية المعروضـــــة في القوائم
المالية ،ف انه ولكي تتمكن الوحدات الحكومية من تأدية التزامات المسـاءلة الخاصـة بها بشـكل أفضـل فالبد
من ت حديد المصــــادر الرئيســــية التي ادت إلى وجود اختالفات بين المبالغ الفعلية على أســــاس الموازنة
والمبالغ المعترف بها في القوائم المالية والتي التخرج عما ذكر اعاله من اختالفات نتيجة اسـتخدام أسـس
غير قابلة للمقارنة.
ومن اجل اجراء المطابقة بين المبالغ الفعلية على أساس الموازنة والمبالغ الفعلية المعترف بها في القوائم
المالية وفي حالة وجود تلك اختالفات في األســــاس المحاســــبي المســــتخدم في كل من الموازنة العامة
والقوائم المالية (واالجراء المطابقة) فانه يتم اعادة تنظيم المبالغ في القوائم المالية من أسـاس االسـتحقاق
إلى أسـاس الموازنة (والذي يمكن التعويض عن هذا االجراء بقائمة التدفقات النقدية والتي تعد من القوائم
األســـاســـية الملزم إعدادها وفق المعيار رقم ( )2كما ينبغي اعادة تصـــنيف بيانات القوائم المالية حســـب
التصــنيف المعتمد من قبل الموازنة ،ثم اجراء تعديالت على المبالغ في القوائم المالية في حالة االختالف
في التوقيت المرتبط بالتخصـــيص المســـتمر واالختالف في الوحدات المغطاة من قبل القوائم المالية من
اجل إظهـار المبـالغ الفعليـة على أســـــاس قابل للمقـارنة والذي يمثـل أســـــاس الموازنة.ويمكن االســـــتعـانة
بـالجـدول()1والـذي يمكن من خاللـه عرض المطـابقـة بين المبـالغ الفعليـة على أســـــاس قـابـل للمقـارنـة لنفس
الفترة مع وجود االختالف في نطاق الوحدة واألســـاس المعتمد (عندما يتم إعداد الموازنة على األســـاس
النقدي والقوائم المالية على أساس االستحقاق).
جدول  1المطابقة بين المبالغ الفعلية علم أساس الموازنة والمبالغ الفعلية المعترف بها في القوائم المالية في حالة
وجود اختالفات في األسس المعتمدة ونطاق الوحدة

البيان
المبـالغ الفعليـة على أســـــاس قـابـل للمقـارنـة
(أســــاس الموازنة) المعروضــــة في قائمة
مقارنة المبالغ المخططة والفعلية
االختالف في االساس
االختالف في التوقيت
االختالف في نطاق الوحدة
المبالغ الفعلية في قائمة التدفقات النقدية

التشغيلية

التمويلية

االستثمارية المجموع
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المصـــــدر:االتحـاد الـدولي للمحـاســـــبين ( ،)IFACاصـــــدارات معـايير المحـاســــبـة الـدوليـة في القطـاع
العام،المعيار المحاسـبي الحكومي الدولي رقم( ")IPSAS24()24عرض معلومات الموازنة في القوائم
المالية " .2012ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (االردن) ص .770
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مما ســبق يتبين ان هناك طرق مختلفة يمكن ان تتخذ في حالة عرض ومطابقة معلومات الموازنة العامة
في القوائم المالية ســـواء في حالة إعداد القوائم المالية والموازنة على أســـاس قابل أو غير قابل للمقارنة.
ويمكن تلخيص هذه الطرق بالجدول رقم ( )2اآلتي- :
جدول  2طرق عرض ومطابقة معلومات الموازنة العامة في القوائم المالية في حالة إعداد القوائم المالية والموازنة
علم أساس قابل أو مير قابل للمقارنة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

الحالة

االولى

الثانية

أساس المقارنة
الفترة
األساس
المحاسبي التي
المستخدم تغطيها
الموازنة
والقوائم
المالية
نفس
كال من
الفترة
الموازنة
والقوائم
المالية
على أساس
االستحقاق

كال من
الموازنة
والقوائم
المالية
على
أالساس
النقدي

نفس
الفترة

تصنيف
نطاق
البيانات
وحدة
الموازنة في
والقوائم الموازنة
والقوائم
المالية
المالية
نفس
نفس
التصنف
نطاق
الوحدة

نفس
نطاق
الوحدة

نفس
التصنف

االجراءات العرض
(اإلفصاح)
مقارنة نتائج تنفيذ
الموازنة(المبالغ الفعلية)مع
المبالغ المخططة في الموازنة
العامة (يستخدم أساس
الموازنة(*) إلجراء المقارنة)
يتم عن طريق إضافة اعمدة
موازنة في القوائم المالية .أو
كاجراء بديل يمكن تقديم
تقرير من اإلدارة يبين عدم
تجاوز المبالغ المخططة،
وفي حالة التجاوز يفصه
عنها في هامش البند.اما
االختالفات الهامة فيفصه
عنها في مالحظات القوائم
المالية

يتم اعداد قائمة اضافية
مستقلة بعنوان "قائمة مقارنة
المبالغ المخططة والفعلية "
على أساس الموازنة .أو
كاجراء بديل يمكن تقديم
تقرير من اإلدارة يبتن عدم
تجاوز المبالغ المخططة،
وفي حالة التجاوز يفصه
عنها في هامش البند.اما
االختالفات الهامة فيفصه
عنها في مالحظات القوائم
المالية.

اجراءات مطابقة
مطابقة نتائج تنفيذ
الموازنة(المبالغ الفعلية) مع
المبالغ الفعلية المعترف بها
في القوائم المالية (يستخدم
أساس الموازنة إلجراء
المقارنة)
مطابقة المبالغ الفعلية
(كمجاميع رئيسية) للموازنة
مع- :
م
جموع اإليرادات
مجموع المصروفات صافي التدفقات النقديةعن االنشطة التشغيلية
صافي التدفقات النقدية عناالنشطة االستثمارية
صافي التدفقات النقدية عناالنشطة التمويلية
مطابقة المجاميع الرئيسية
للموازنة مع -:
 :المقبوضات والمدفوعات
النقدية
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الثالثة

الرابعة

مطابقة المبالغ الفعلية
يتم اعداد قائمة اضافية
نفس
نفس
نفس
الموازنة
التصنف مستقلة بعنوان "قائمة مقارنة (كمجاميع رئيسية) للموازنة
نطاق
الفترة
وفق
مع
المبالغ المخططة والفعلية "
الوحدة
األساس
 صافي التدفقات النقديةعلى أساس الموازنة .اما
النقدي
عن االنشطة التشغيلية
االختالفات الهامة فيفصه
والقوائم
صافي التدفقات النقدية عنعنها في مالحظات القوائم
المالية
االنشطة االستثمارية
المالية.
وفق أساس
صافي التدفقات النقدية عناإلفصاح ان أساس
االستقاق
المحاسبي المستخدم في اعداد االنشطة التمويلية
المحابي
الموازنة يختلف عن أالساس
المحاسبي المستخدم في إعداد
القوائم المالي
مطابقة فترة الموازنةيتم اعداد قائمة اضافية
عرض
وحدة
فترة
الموازة
مطابقة نطاق وحدةمستقلة بعنوان "قائمة
الموازنة الموازنة البيانات
وفق
الموازنة مع وحدة اإلبالا
مقارنة المبالغ المخططة
في
تختلف
تختلف
األساس
المالي (وحدة الموازنة هي
الموازنة والفعلية " علم أساس
(موازنة عن
النقدي
األساس)
الموازنة .اما االختالفات
يختلف
أكثر من وحدة
والقوائم
اعادة تصنيف بياناتالهامة فيفصه عنها في
اإلبالا عما هو
سنة)
المالية
القوائم المالية وفق تصنيف
مستخدم مالحظات القوائم المالية.
وفق أساس عن فترة للقوائم
بيانات الموازنة (تصنيف
في القوائم  -اإلفصاح ان أالساس
المالية
اعداد
االستقاق
المحاسبي المستخدم في اعداد الموازنة هو األساس)
المالية
القوائم
المحابي
 مطابقة المبالغ الفعليةالموازنة يختلف عن أساس
المالية
المحاسبي المستخدم في إعداد (كمجاميع رئيسية) للموازنة
(سنة)
مع
القوائم المالي.
 اإلفصاح عن الوحدات التي  -صافي التدفقات النقديةعن االنشطة التشغيلية
تغطيها الموازنة والوحدات
صافي التدفقات النقدية عنالتي تغطيها القوائم المالية.
اإلفصاح عن االختالف في االنشطة االستثماريةصافي التدفقات النقدية عنالتصنيف
االنشطة التمويلية

الجدول :من إعداد الباحث
ومن خالل الجدول رقم ( )2يتبين اآلتي- :
.1ان هناك طريقتين لعرض معلومات الموازنة في القوائم المالية وهما- :
أ .عرض معلومات الموازنة على شكل قائمة مالية منفصلة عن القوائم المالية الرئيسية.
ب .عرض معلومات الموازنة كأعمدة اضافية في القوائم المالية الرئيسية.
ان اسـتخدام أي من الطريقتين أعاله يعتمد على أسـاس المقارنة (بالتحديد األسـاس المحاسـبي المسـتخدم في
إعداد الموازنة مع االخذ بنظر االعتبار باقي أسس المقارنة األخرى كالفترة ونطاق الوحدة والتصنيف).
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 .2لمطـابقـة نتـائج تنفيـذ الموازنـة(المبـالغ الفعليـة) مع المبـالغ الفعليـة المعترف بهـا في القوائم المـاليـة (مع
اســـتخدام أســـاس الموازنة إلجراء المقارنة).يتم مطابقة المبالغ الفعلية (كمجاميع رئيســـية) للموازنة مع
معلومات قائمة التدفقات النقدية في حالة إعداد القوائم المالية على أســاس االســتحقاق المحاســبي حتى إذا
كانت الموازنة معدة على أسـاس اخر غير أسـاس االسـتحقاق،أما في حالة اسـتخدام أسـاس النقد في إعداد
القوائم المالية فتتم مطابقة المبالغ الفعلية لتنفيذ الموازنة مع قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية.

 :3.1أهم العوامل المؤثرة في تحسين اإلفصاح في النظام المحاسبي الحكومي
يشهد العالم في الوقت الحاضر تطوراً واتساعا ً كبيراً في النشاط الحكومي في كل المجاالت،
فبينما كان يقتصر النشاط الحكومي الى عهد قريب في معظم الدول على اداء وظائف الحكومة التقليدية
كاالمن والدفاع والعدالة فأننا نجد ان ذلك النشاط في العصر الحديث تطور تطوراً كبيراً ليغطي الكثير من
اوجه النشاط االقتصادي واالجتماعي والتي تهدف في مجموعها الى خدمة مجموعة افراد المجتمع،
ويتضه ذلك جليا ً من تتبع نمو االنفاق الحكومي عبر موازنة الدولة على البرامج والخدمات التي تديرها
الدولة .ونتيجة لذلك التطور والتوسع الكبير في النشاط الحكومي مما اسفر في النتيجة عن تطورات كبيرة
في مجال النظام المحاسبي الحكومي في بعض الدول لمواكبة تلك التطورات وقد انعكست تلك التطورات
في مجاالت النظام المحاسبي الحكومي على طبيعة ونوع المعلومات التي يقدمها هذا النظام على شكل
تقارير وقوائم مالية تساعد المستخدمين المختلفين لتلك المعلومات في ترشيد قراراتهم ،باعتبار ان تلك
التقارير والقوائم المالية هي النتيجة المنطقية والنهائية لمخرجات النظام المحاسبي الحكومي.
وقـــد زادت اهميـــة المعلومـــات التـــي يقـــدمها النظـــام المحاســـبي الحكـــومي فـــي الوقـــت
الحاضـــر نتيجـــة لتـــأثيرات التـــي يمكـــن ان تحـــدثها هـــذه المعلومـــات فـــي جميـــع ميـــادين التنميـــة
االقتصـــادية واالجتماعيـــة ســـواء فـــي دول العـــالم الثالـــث او المتقدمـــة ،فأصـــبه مـــن غيـــر الممكـــن
التفكيــر بالتنميــة فــي أي قطــاع اقتصــادي او اجتمــاعي مــن دون تــوفير انظمــة المعلومــات المالئمــة
لهـــا (برهـــان ،)11 : 1994 ،ولدرجـــة اصـــبه هنـــاك اليـــو م مـــن يشـــير الـــى ان التقـــارير الماليـــة
الخاصــة بالحكومــة ستصــبه بمثابــة معــدن ذهبــي مــن المعلومــات بالنســبة الولئــك الــذين يهتمــون
بتقــويم االداء المــالي للحكومــة ومــدى كفائتهــا وفاعليتهــا فــي انجــاز البــرامج واالنشــطة المخططــة.
وبنــاء علــى ماتقــدم ،ســنحاول فــي هــذا المبحــث اوالً بيــان مــدى تــأثير العوامــل البيئيــة علــى اإلفصــاح
فــي النظــام المحاســبي الحكــومي لمــا للبيئــة مــن دور مهــم واساســي ومــؤثر علــى نظــم المعلومــات
المحاســـبية وخاصـــة الحكوميـــة منهـــا لتأثرهـــا بـــالقوانين واالنظمـــة والتعليمـــات والسياســـات والتـــي
تختلــف مــن بيئــة الــى اخــرى حســب طبيعــة انظمتهــا السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة .وبعــد ذلــك
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ســـوف نحـــاول ان نبـــين فـــي المبحـــث اهـــم العوامـــل المـــؤثرة فـــي تحســـين اإلفصـــاح فـــي النظـــام
المحاسبي الحكومي.
 :1.3.1العوامل البيئية ومدى تأثيرها في اإلفصاح في النظام المحاسبي الحكومي
عند التكلم عن اهم العوامل المؤثرة في تحسين اإلفصاح في النظام المحاسبي الحكومي البد لنا
من االشــارة الى ان للبيئة دوراً مهما ً واســاســيا ً ومؤثراً على نظم المعلومات المحاســبية ،اذ ان أي نظام
محاسـبي يجب ان يتفق مع البيئة التي يعمل بها وينسـجم مع طبيعة النشـاط الذي تمارسـه الوحدة ولغرض
تحقيق هذا الهدف او االهداف يســـتلزم اســـتخدام مجموعة من القواعد واالســـس المقبولة والمالئمة لتلك
البيئة (ســلوم .)229 : 2002 ،وان المتتبع لتاريخ المحاســبة يجد ان المحاســبة كانت نتاجا ً لبيئتها وفي
الوقت ذاته قوة مؤثرة وفاعلة في تغييرها ،فالمحاســــبة لم تكن وليدة الصــــدفة بل انها اســــتجابة طبيعية
للظروف البيئية المحيطة بها ،فتارة نرى المحاســــبة قد تطورت ونمت وتم االهتمام بها وباجراءاتها ولو
رجعنـا الى ذلـك العهـد او الـدولـة لنجـده عهـد لـدولـة او حضـــــارة مزدهرة في اغلـب جوانبهـا ،في حين لو
انحسـرت وتراجعت الدولة او الحضـارة فسـنجد هذا االنعكاس على المحاسـبة ايضـا ً وبالوتيرة نفسـها .وان
تأثير العوامل البيئية اليقتصــر على التنظيم المحاســبي المعتمد في قطاع االعمال فحســب ،ولكنه يســري
ايضــا ً وبشــكل اكثر تأثيراً على التطبيقات المحاســبية التي تســتخدمها الحكومة في وحداتها الخدمية غير
الهـادفـة للربه ،لتـأثرهـا بـالقوانين واالنظمـة والتعليمـات والســــيـاســـــات والتي تختلف من بيئـة الى اخرى.
ويبرز تأثير العوامل البيئية بشــكل اكثر وضــوحا ً على اإلفصــاح في النظام المحاســبي الحكومي باعتباره
المحصــلة النهائية لنتائج عمل النظام المحاســبي الحكومي والمرتة التي تعكس طبيعة الحالة االقتصــادية
واالجتماعية والسـياسـية والثقافية للبلد المعني .وتعرف العوامل البيئية ألي بلد بانها مجموعة الخصـائص
المميزة التي يصـعب حصـرها واليمكن ان تتطابق تماما ً مع تشـكيلة الخصـائص البيئة الي بلد اخر ،وان
هذه الخصـائص في تنوعها تتراوح بين الصـفات والقيم الشـخصـية الى العادات والتقاليد االجتماعية ومن
الممكن ان تتجـاوز ذلـك الى العوامـل الطبيعيـة والمنـاخيـة ،ولكن يمكن تلخيص اهم العوامـل البيئيـة المؤثرة
في إفصاح النظام المحاسبي الحكومي في اربع مجاميع وهي
-1

العوامل السياسية والقانونية.

-2

العوامل التعليمية.

-3

العوامل الثقافية واالجتماعية.

-4

العوامل االقتصادية.
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وتلعب العوامل الســـياســـية والقانونية دوراً مهما ً ومؤثراً في اإلفصـــاح في النظام المحاســـبي
الحكومي ،فالفلسـفة التي يتبناها السـياسـيون في السـلطة سـتحدد مقدار او درجة اإلفصـاح عن المعلومات
التي تخص الوضـــع المالي للدولة والبرامج واالنشـــطة المخطط تنفيذها والمنفذة فعالً ،فالدول التي تمتاز
ســـياســـتها بالطابع الديمقراطي تكون اكثر شـــفافية وإفصـــاحا ً من الدول ذات الطابع االقل ديمقراطية او
الـديكتـاتوريـة .وقـد اكـد هـذه اهم تطور يؤثر على التقـارير هو ازديـاد عـدد الـديمقراطيـات ،ونظراً الن الـدول
تتحول من الديكتاتورية الى الديمقراطية (حيث تلعب الســلطة التشــريعية دوراً حاســماً) فان هناك ايضــا
زيادة في الطلب على المحاســـبة ووضـــع اتخاذ القرار وحكم القانون ،فضـ ـالً عن التغييرات االخيرة في
الديمقراطيات العريقة (كالمملكة المتحدة) التي ظلت تبحث عن دور اكبر لمشـاركة المواطن سـاهمت في
المطالبات االضافية بالمعلومات المالية.
ويلعب المناخ االجتماعي والثقافي ومســـتوى التعليم في الدول دوراً هاما ً كذلك على مســـتوى
ونوعية اإلفصـاح في النظام المحاسـبي الحكومي ،ففي المجتمعات التي تسـود فيها االمية فدرجة اإلفصـاح
الحكومي واهميته سـتكون قليلة نسـبيا ً وذلك الن الجهود المضـنية والتوزيع الواسـع النطاق للتقارير المالية
الحكوميـة في مثـل هـذه المجتمعـات ســـــوف لن يكون امراً مجـديـا ً وذلـك لضـــــعف وعي وثقـافـة المجتمع
وبالتالي صـعوبة فهم تلك التقارير والقوائم المالية الحكومية ،وبالمقابل نجد ان في المجتمعات التي يسـود
فيها الوعي والتعليم والثقافة فأنه سـوف تزداد درجة اإلفصـاح في النظام المحاسـبي الحكومي واهمية ذلك
نتيجة لمطالبة الجمهور من المواطنين والجهات المختلفة من مســتخدمي المعلومات المحاســبية الحكومية
الى معلومات اكثر تفصـيالً ومسـاءلة عن مدى كفاية وفاعلية االداء الحكومي ومسـتوى الخدمات المقدمة
من قبـل الـدولـة .ويرى البـاحـث ان هـذه العوامـل (االجتمـاعيـة والثقـافيـة والتعليميـة) تعـد من اهم العوامـل
المؤثرة في اإلفصـاح في النظام المحاسـبي الحكومي والمطلوب التركيز عليها وخاصـة في الدول النامية
اذ مـا فـائـدة اعـداد التقـارير والقوائم المـاليـة الحكوميـة ونشـــــرهـا مـالم يكن هنـاك المســـــتخـدم الواعي الـذي
ويقوم االداء الحكومي ،وهذا
يســتطيع ان يفهم تلك التقارير والقوائم المالية الحكومية ويطالب بها ويحللها ّ
مايفســـر لنا الســـبب الذي يجعل اكثر الدول النامية التزال لحد االن تســـتعمل االســـاس النقدي واســـلوب
الموازنة التقليدي في نظم المحاسـبة الحكومية المعتمدة فيها .وبالتالي فان الدعوة الى التعليم ونشـر الوعي
والثقافة بين افراد المجتمع واشـــعا رهم بالمســـؤولية ســـوف يؤدي الى زيادة مطالبة الجمهور بالمعلومات
عن االعمال التي تقوم بها الدولة ،وان امكانية فهم تلك المعلومات وتقويم ادائها ســوف يســاعد على بناء
اقتصـاد قوي وتقديم خدمات افضـل وتحقيق الرفاهية للشـعب ،اذ ان المعلومات هي مفتاح الحصـول على
وعي اجتمـاعي اكبر وتعزيز لمشـــــاركـة المواطن في بنـاء بلـده ومن واجـب الحكومـات ان توفر هـذه
المعلومات للمجتمع ،وتعد العوامل االقتصـادية ايضـا ً من العوامل البيئية المهمة والمؤثرة في اإلفصـاح في
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النظام المحاســـبي الحكومي ،ويعد البعض هذه العوامل (االقتصـــادية) هي االكثر تأثيراً في المحاســـبة،
ويؤكد ذلك ( )Arpan & Radebaugh, 2008 : 23ويبين بأن الســبب في ذلك هو انه فض ـالً عن
تأثيراتها المباشــرة في المحاســبة فأن لها ايضــا ً تأثيرات غير مباشــرة مهمة في العوامل البيئية االخرى،
فالتطور االقتصــادي يؤثر على الكثير من االوضــاع الثقافية واالجتماعية ويؤدي الى حدوث تغيرات في
االهداف القانونية والسـياسـية والتعليمية وكل منها بدوره يمكن ان يؤثر في اإلفصـاح في النظام المحاسـبي
الحكومي .وتتضـمن العوامل االقتصـادية على نوع االقتصـاد المطبق ،ومرحلة التطور االقتصـادي ،ونمط
النمو االقتصــادي ومعدل التضــخم وغيرها وكل هذه العوامل تؤثر على نوعية المعلومات المفصــه عنها
في النظـا م المحـاســـــبي الحكومي .وتؤكـد التطورات االقتصـــــاديـة في بعض الحكومـات على المطـالبـات
بالمعلومات المالية من جانب الحكومة ،اذ ان الطلب التقليدي المجســــد في تطبيقات معظم الحكومات هو
توفير الحسـابات التي توضـه المسـاءلة المحاسـبية عن االموال وكيفية انفاق المال العام ،ولكن نتيجة لتلك
التطورات االقتصــادية ألحق االن بطلبات اخرى لمعلومات دورية حول كيفية اســتخدام ادوات الســياســة
االقتصـــادية ومدى نجاحها وتحقيق المســـاءلة المحاســـبية عن العمليات والتأكيد من مدى كفاية وفاعلية
الحكومـة في اداء اعمـالهـا ،ولتحقيق هـذه المســـــاءلـة فـان كال من هم داخـل وخـارج الحكومـة يحتـاجون الى
معلومات منتظمة عن عمليات الحكومة
 :2.3.1تطورات نظام الموازنة العامة للدول ومدى تأثيرها في تحسين اإلفصاح في النظام المحاسبي
الحكومي
تعد الموازنة العامة للدولة البرنامج المالي الذي يعكس سياسات الحكومة المختلفة ويمثل احدى
األدوات الر ئيسة التي تستخدمها الحكومة لتحقيق االهداف االقتصادية والمالية واالجتماعية (ياسين
واخرون ،) 47 :2008 ،من خالل اختيار الوسائل والبرامج التي تؤدي الى احراز هذه االهداف ،لذلك
فان وثيقة الموازنة توفر معلومات عن القرارات التي تتخذها الحكومة لتوزيع مواردها بين االستخدامات
المتنافسة الشباع الحاجات العامة.
والموازنــة العامــة (كخطــة او برنــامج مــالي) معتمــدة تتضــمن بــرامج عمــل ،وتقــديرات
االيــرادات والمصــروفات الالزمــة لتنفيــذ تلــك البــرامج خــالل الفتــرة الماليــة القادمــة تمثــل الركيــزة
االساســـية للنظـــام المحاســـبي الحكـــومي .إذ ان البـــرامج واالنشـــطة المتفرعـــة عـــن الموازنـــة العامـــة
للدولـــة هـــي مجـــال تطبيـــق النظـــام المحاســـبي الحكـــومي والـــذي يتناولهـــا بالمعالجـــة بهـــدف تـــوفير
تقـــارير وقـــوائم ماليـــة تتضـــمن معلومـــات عـــن تلـــك البـــرامج واالنشـــطة بغـــرض اســـتخدامها فـــي
مجــاالت تنفيــذ ،ومتابعــة ،ورقابــة وتقــويم مــدى كفــاءة وفاعليــة تنفيــذ البــرامج واالنشــطة المدرجــة
بالموازنـــة .ففـــي مجـــال تنفيـــذ الموازنـــة العامـــة للدولـــة فـــأن النظـــام المحاســـبي الحكـــومي يتنـــاول
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البـــرامج واالنشـــطة التـــي يجـــري تنفيـــذها طبقـ ـا ً لمـــا هـــو مـــدرج بالموازنـــة بالحصـــر والتســـجيل
والتبويـــب والتلخـــيص والعـــرض (حمـــاد والـــبه .)32 :2000 ،وفـــي مجـــال الرقابـــة وتقـــويم االداء
فــأن الموازنــة العامــة للدولــة تعــد مصــدر المعلومــات عــن االنمــاط والمعــايير التــي يعتمــد عليهــا فــي
عمليـــة الرقابـــة وتقـــويم االداء للبـــرامج واالنشـــطة الحكوميـــة المخطـــط تنفيـــذها خـــالل الســـنة،
وباالســتناد الــى الموازنــة العامــة للدولــة ومــا تــم تنفيــذه مــن بــرامج وانشــطة الموازنــة فــأن النظــام
المحاســـبي الحكـــومي يـــوفر البيانـــات والمعلومـــات الالزمـــة العـــداد الحســـاب الختـــامي فـــي نهايـــة
الســـنة الماليـــة والتقـــارير االخـــرى الالزمـــة لتقـــويم مـــدى كفـــاءة وفاعليـــة تنفيـــذ البـــرامج واالنشـــطة
المدرجة بالموازنة.
ومــن خــالل ماســبق ذ كــره فــأن الموازنــة العامــة للدولــة تعــد بالنســبة للنظــام المحاســبي
الحكــومي بمثابــة حجــر الزاويــة او المحــور االساســي ،فهــي تشــكل جــزءاً مــؤثراً مــن مكونــات هــذا
النظـــام وتـــدخل بياناتهـــا فـــي نطـــاق ســـجالته وتقـــاريره (اســـماعيل .)371 :2006 ،كمـــا ويـــرى
(العبيـــدي والبغـــدادي )217 :2000 ،والباحـ ـث ايضـ ـا ً بـــأن أي دعـــوة لتطـــوير النظـــام المحاســـبي
ا لحكـــومي يجـــب ان تبـــدأ بتطـــوير الموازنـــة العامـــة للدولـــة واســـس تخطيطهـــا واعـــدادها وتنفيـــذها
والـــذي ســـينعكس تلقائيـــا فيمـــا بعـــد علـــى االســـس واالجـــراءات والســـجالت المحاســـبية والتقـــارير
والقــوائم الماليــة .وقــد تطــورت الموازنــة العامــة للدولــة تطــوراً ملحوظــا ً خــالل النصــف الثــاني مــن
القــرن الم اضــي اذ مــرت بمراحــل عديــدة ارتبطــت بــالتغيرات االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية
واتســاع الــدور الــذي تلعبــه الدولــة فــي هــذه المجــاالت .وقــد كــان ايضــا ً للتقــدم فــي مجــال العلــوم
االداريــة والســلوكية والكميــة االثــر الكبيــر فــي احــداث هــذه التطــورات .ونتيجــة للعالقــة التكامليــة
بـــين الموازنـــة العامـــة للدولـــة والنظـــام المحاســـبي الحكـــومي كمـــا ذكرنـــا ســـابقا ً فقـــد كانـــت لهـــذه
التطــورات فــي طــرق تخطــيط واعــداد الموازنــة العامــة للدولــة التــأثير الكبيــر علــى اإلفصــاح فــي
النظــام المحاســبي الحكــومي مــن حيــث شــكل ومحتــوى وتوقيــت اعــداد التقــارير الماليــة بحيــث تكــون
اكثــر فاعليــة فــي تــوفي ر المعلومــات عــن االيــرادات والمصــروفات الــى مســتخدمي تلــك التقــارير
والتــي تمكــنهم مــن تقــويم اداء الوحــدات والبــرامج واالنشـــطة التــي تقــوم بهــا الدولــة ،ففــي بـــاد
االمــر ظهــرت الموازنــة العامــة كوســيلة لتحقيــق الرقابــة الماليــة علــى االيــرادات والنفقــات العامــة
لتأكـــد مـــن تحصـــيل االيـــرادات وفقـ ـا ً للقـــوانين ثـــم انفاقهـــا فـــي االغـــراض المخططـــة وفـــي حـــدود
االعتمـــادات المصـــرح بهـــا وكـــان يطلـــق عليهـــا حينئـــذ موازنـــة الرقابـــة او موازنـــة البنـــود ،وعلـــى
الـــرغم مـــن ان هـــذه الموازنـــة تحقـــق هـــدف الرقابـــة فـــي تجنـــب االنفـــاق الزائـــد عـــن االعتمـــادات
المخصصــة الــى ان العديــد يعتقــد بأنهــا مــدخل غيــر جيــد للتخطــيط والتقــويم وجــاء هــذا االعتقــاد
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لكـــون موازنـــة البنـــود تعتمـــد فـــي تبويـــب نفقاتهـــا علـــى تبويـــب نـــوعي  /اداري ثالثـــي االبعـــاد،
فاالعتمـــادات تبـــوب وفقـــا ً لنوعهـــا ويعـــاد تبويبهـــا وفقـــا ً لطبيعتهـــا ،ثـــم تـــربط هـــذه االعتمـــادات
بالتنظي مـــات الحكوميـــة كمراكـــز مســـؤولية ،ومـــن الواضـــه ان هــذا االســـلوب الثالثـــي يركـــز علـــى
جانـــب المـــدخالت وتـــدبير االمـــوال دون االهتمـــام بجانـــب المخرجـــات والعالقـــة بينهمـــا (الســـلطان
وابـــو المكـــارم .) 112 :2000 ،وبـــذلك فـــان النظـــام المحاســـبي الحكـــومي اليفصـــه عـــن مـــدى
اقتصــــادية وكفــــاءة وفاعليــــة اســــتخ دام المــــوارد االقتصــــادية الحكوميــــة ،وعــــدم امكانيـــة تــــوفير
المعلومــات الالزمــة لمتابعــة وتقــويم اداء البــرامج واالنشــطة الحكوميــة نظــراً لتوزيــع االســتخدامات
والمـــوارد علـــى الوحـــدات واالدارات المتعـــددة او علـــى الحســـابات المتنوعـــة ولـــيس علـــى البـــرامج
واالنشـــطة ممـــا اســـفر ذلـــك بالنتيجـــة عـــن انخفـــاض مســـتوى كفايـــة االدارات الحكوميـــة فـــي اداء
وظائفهــا .والجــدير بالــذكر ان هــذا الهــدف التقليــدي للموازنــة العامــة للدولــة يعكــس ظروفــا ً تاريخيــة
معينـــة ،اذ كـــان التـــوازن بـــين ايـــرادات الدولـــة ونفقاتهـــا مـــن القواعـــد الهامـــة فـــي ظـــل النظريـــة
االقتصــادية ،وكــان يســود اتجــاه بعــدم تــدخل الدولــة فــي النشــاط االقتصــادي ،وان يقتصــر دورهــا
ع لــى الخــدمات الســيادية واالجتماعيــة ،كونهــا دولــة حارســة ومســؤولة عــن تــأمين الــدفاع واالمــن
وادارة المرافق العامة (العبيدي والبغدادي.)209 :2000 ،
وفـــي مرحلـــة ثانيـــة تطـــورت الموازنـــة متـــأثرة بـــالتطورات االقتصـــادية واالجتماعيـــة
وتبنــي الفلســفة الكينزيــة التــي تقتضــي بتــدخل الدولــة فــي ترشــيد واســتخدام المــوارد االقتصــادية،
وبالشــكل الــذي يحقــق الرفــاه االقتصــادي واالجتمــاعي ،وقــد ادت هــذه االفكــار الــى تحــول الدولــة
الـــى راعيـــة بـــدالً مـــن دولـــة حارســـة فـــأنعكس .ذلـــك بطبيعـــة الحـــال علـــى موازنـــة الدولـــة ،وتـــم
تطويرهـــا مـــن موازنـــة البنـــود الـــى موازنـــة اكثـــر تقـــدما ً ســـميت (موازنـ ـة البـــرامج واالداء) وقـــد
عرفـــت موازنـــة البـــرامج واالداء بانهـــا "مجموعـــة االهـــداف المقـــررة علـــى اجهـــزة الحكومـــة
ووحــداتها المختلفــة تحقيقهــا خــالل فتــرة زمنيــة مقبلــة ،بعــد تخطيطهــا علــى وفــق البــرامج واالنشــطة
والجهــود الالزمــة لهــذا التحقيــق ومــع تحديــد الكلفــة المقــدرة لتنفيــذ كــل برنــامج او نشــاط وتحديــد
معـــايير االنجـــاز وقيـــاس الكفايـــة" .وقـــد كـــان لتطبيـــق موازنـــة البـــرامج واالداء االثـــر الكبيـــر فـــي
تحســين اإلفصــاح فــي النظــام المحاســبي الحكــومي للــدول التــي طبقــت هــذا النــوع مــن الموازنــة ،اذ
تحــول االهتمــام مــن مجــرد اإلفصــاح عــن المعلومــات التــي تســاعد فــي فــرض الرقابــة علــى االمــوال
والتحقـــق مـــن انفـــاق االعتمـــادات المخصصـــة فـــي االوجـــه المخصصـــة لهـــا وعـــدم تجاوزهـــا الـــى
اإلفصــاح عــن المعلومــات التــي تســاعد علــى فــرض الرقابــة علــى العمليــات فض ـالً عــن الرقابــة علــى
االمــوال ،وقــد اســتلزم هــذا التطــور فــي نظــام الموازنــة العامــة للدولــة الــى اســتخدام اســاليب تبويــب
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اضــا فية تمكــن مــن الــربط بــين النفقــات (المــدخالت) والبــرامج واالنشــطة التــي تنجزهــا التنظيمــات
الحكوميـــة(المخرجات) ،وظهـــر فـــي هـــذا الصـــدد ثالثـــة انـــواع مـــن التبويبـــات هـــي ( " :خليـــل
ومرعي)379 :2008 ،
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التبويــب حســب الوظــائف  :يهــدف هــذا التبويــب الــى اإلفصــاح عــن الوظــائف الرئيســة التــي

تمارســـه ا الدولـــة .وقـــد عرفـــت اللجنـــة القوميـــة للمحاســـبة الحكوميـــة  NCGAبالواليـــات المتحـــدة
االمريكيــة الوظيفــة بأنهــا " مجموعــة مــن الخــدمات تهــدف الــى انجــاز غــرض معــين مثــل الرفاهيــة
العامة ويعتمد هذا التبويب على نوع الوظيفة او الخدمة بصرف النظر عن الوحدة.
-2

التبويــب حســب البــرامج  :ويمثــل البرنــامج خطــة مســتقبلية للنشــاط واالعمــال والمهــام التــي

ســتقوم بهــا الوحــدات االداريــة او ســتنتجها الحكومــة ضــمن نطــاق الوظيفــة الرئيســة للحكومــة التــي
ينبثق عنها البرنامج.
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التبويـــب حســـب النشـــاط  :يمثـــل النشـــاط جـــزءاً مـــن البرنـــامج ،ويتميـــز بمجموعـــة مـــن

االعمــال ذات الطبيعــة المتميــزة التــي تســهم فــي تحقيــق اهــداف البرنــامج ،فهــو تبويــب لعمــل الجهــاز
المنفذ ويستخدم كأساس للرقابة على عمليات التشغيل او موازنات التشغيل وفــــــي مرحلــــــة ثالثــــــة،
ادركـــت االجهـــزة المعنيـــة بشـــؤون التخطـــيط والموازنـــة العامـــة فـــي بعـــض الـــدول ،وبخاصـــة فـــي
الواليــات المتحــدة االمريكيــة باعتبارهــا اكثــر الــدول الرأســمالية اهتمامــا ً بوضــع اســاليب متطــورة
وحديثــــة لتخطــــيط موازنــــة الدولــــة (العبيــــدي واخــــرون،)35 : 2006 ،ان وظيفــــة التخطــــيط
والبرمجــة كانــت تنجــز بواســطة اقســام او ادارات تختلــف عــن تلــك التــي تتــولى شــؤون الموازنــة
والحســـابا ت ،وبالتـــالي لـــم يكـــن هنـــاك ارتبـــاط مـــابين الخطـــط والبـــرامج مـــن ناحيـــة واالعتمـــادات
المطلوبــة مــن ناحيــة اخــرى ،ولــذلك ظهــرت الــدعوة الــى تحقيــق التكامــل بــين التخطــيط والبرمجــة
والموازنــة والحســابات ،فضــالً عــن ظهــور بعــض الثغــرات فــي موازنــة البــرامج واالداء مــن بينهــا
عـــدم الـــربط بـــين الموازنـــات الفرعيـــة للوحـــدات االداريـــة الحكوميـــة وبـــين االهـــداف القوميـــة
واقتصــار موازنــة البــرامج واالداء علــى االجــل القصــير فقــط وغيرهــا مــن االســباب االخــرى مهــد
الطريــق الــى ظهــور نظــام اطلــق عليــه " نظــام التخطــيط والبرمجــة والموازنــة" ،وقــد عــرف هــذا
النظــام بأنــه " طريقــة فنيــة للتخطــيط بشــكل جــوهري وان هدفــه الــرئيس هــو ترشــيد عمليــة صــناعة
السياســـة عـــن طريـــق تـــوفير معلومـــات وبيانـــات ذات صـــلة بالتكـــاليف والمنـــافع للبـــدائل المختلفـــة
الغـــراض تحقيـــق االهـــداف المتوخـــاة ،وقيـــاس المخرجـــات لتســـهيل عمليـــة تحقيـــق هـــذه االهـــداف
بشـــكل اكثـــر فاعليـــة" ،وممـــا الشـــك فيـــه ان هـــذا النظـــام بأهدافـــه واجراءاتـــه يعـــد مـــن االســـاليب
المتقدمــة الحديثــة التــي تعتمــد علــى االســس العلميــة االقتصــادية والتجاريــة ،كمــا يجــب االشــارة الــى
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ان نظـــام التخطـــيط والبرمجـــة والموازنـــة يعـــد تطـــويراً لموازنـــة البـــرامج واالداء فبجانـــب المزايـــا
والفوائـــد الخاصـــة بموازنـــة البـــرامج واالداء ومـــدى تأثيرهـــا علـــى تحســـين اإلفصـــاح فـــي النظـــام
المحاســبي الحكــومي فــان نظــام التخطــيط والبرمجــة والموازنــة هــو ايض ـا ً كــان لــه التــأثير الكبيــر فــي
تحســـين اإلفصـــاح فـــي النظـــام المحاســـبي الحكـــومي مـــن خـــالل مســـاعدته فـــي تـــوفير المعلومـــات
الالزمــة لتخطــيط طويــل االجــل وتقــويم نتــائج االهــداف االســتراتيجية للدولــة ،وكــذلك فــأن اســس
تخطـــيط واعـــداد هـــذه الم وازنـــة ســـاعدت علـــى تـــوفير المعلومـــات التـــي تحقـــق المســـاءلة علـــى
العمليات واالموال.
وفي مرحلـة رابعـة من مراحـل تطور الموازنـة العـامـة للـدولـة وبخـاصـــــة بعـد ان اعطى نظـام
التخطيط والبرمجـة والموازنـة كـل مـايمكن اعطـاؤه من مزايـا وفوائـد اقتصـــــاديـة تتنـاســـــب مع المرحلـة
االقتصــادية والســيا ســية التي طبقت برزت الموازنة الصــفرية كمحاولة للتغلب على المشــاكل والعقبات
التطبيقية التي صـادفت النظم االخرى للموازنة .وتعرف الموازنة الصـفرية بانها " نظام يدعو الى تحليل
شـامل ودقيق لكل البرامج واالنشـطة سـواء كانت مسـتمرة او جديدة من دون النظر الى االلتزامات السـابقة
التي ارتبطت بها االدارات الحكومية وفي ضــوء ترتيب هذه االنشــطة والبرامج حســب اهميتها وكفاءتها
وانتاجيتها تعطي االولوية في االعتمادات المالية التي ســـتخصـــص في الســـنة المالية الجديدة لألنشـــطة
والبرامج االكثر اولويـة" (الكرخي .)749 : 1999 ،وبـذلـك فـان لتطبيق نظـام الموازنـة الصـــــفريـة دوراً
كبيراً في تطوير وتحسـين اإلفصـاح في النظام المحاسـبي الحكومي من خالل توفير البيانات والمعلومات
التي تفصـــه عن االداء وكلفته ونتائجه في كل نشـــاط حكومي والتي تســـاعد في تعزيز الوظيفة الرقابية
والمساءلة على العمليات وتخصيص الموارد الحكومية في برامج وانشطة ناجحة تخدم اقتصاد البلد.
ومن خالل مـاســـــبق ذكره في هـذا المحور يتضـــــه لنـا ان التطورات التي طرأت على نظـام
الموازنة العامة للدولة في بعض الدول كان لها التأثير الكبير في تحســين اإلفصــاح في النظام المحاســبي
الحكومي لها نت يجة للعالقة التكاملية بين الموازنة العامة للدولة والنظام المحاســــبي الحكومي ،وعليه فأذا
م ا ارادت الدولة ان تحسـن نظامها المحاسـبي الحكومي بصـورة عامة واإلفصاح الحكومي بصورة خاصة
يجب ان تبدأ اوالً بتطوير موازنتها من موازنة البنود الى احدى صـــيغ الموازنة المتطورة ســـابقة الذكر
حسب طبيعة البيئة التي تالئمها وبالشكل الذي يجعل النظام المحاسبي الحكومي اكثر شفافية في اإلفصاح
عن مدى كفاية وفاعلية االداء المالي للدولة.
 :3.3.1اسس المحاسبة ومدى تأثيرها في اإلفصاح في النظام المحاسبي الحكومي
وعموما ً هناك ثالثة اســس محاســبية تطبق في النظام المحاســبي الحكومي وتتفاوت الدول في
درجة تطبيقها الي من هذه االســس ،ويعتمد اختيار الدولة االســاس المحاســبي على االهداف التشــغيلية
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للوحدة االدارية الحكومية والبيئة االقتصـــادية واالجتماعية والقانونية التي تعمل فيها ،وعلى درجة ونوع
المســـــاءلـة ،واهـداف التقـارير المـاليـة ،واحتيـاجـات مســـــتخـدمي المعلومـات المحـاســـــبيـة الحكوميـة ( :
 .)3: 2006IFACPSCويمكن بيان هذه االسس حسب درجة تطورها كما يأتي:
-1

االساس النقدي
وهو االســـــاس الـذي بموجبـه يعترف بـالمعـامالت واالحـداث فقط عنـد اســـــتالم او دفع النقـد

وبموجبه فان عناصــــر القوائم المالية تتكون من المتحصــــالت النقدية والمدفوعات النقدية واالرصــــدة
النقدية .ويمتاز هذا االسـاس بالبسـاطة والوضـوح والموضـوعية البتعاده عن عنصـر التقدير الشـخصـي،
وسـ ـ هولة الرقابة والســـيطرة على التدفقات النقدية ،كما ويمتاز بالســـرعة في الحصـــول على النتائج مما
يســــاعد في ســــرعة اعداد التقارير والقوائم المالية واعداد تقديرات الموازنة بســــهولة .ومن عيوب هذا
االساس التي تتجاوز مميزاته هو انه يفصه عن الوضع النقدي وليس المالي للوحدة المحاسبية الحكومية،
نظراً لتجـاهلـه المســـــتحقـات وااللتزامات المترتبـة للوحدة او عليهـا ،فهو اليشـــــمل جميع الحقائق المتعلقة
بالنشـاط الحكومي خالل السـنة المالية ،وكذلك فان هذا االسـاس يخلط بين النفقات الرأسـمالية وااليرادية،
مما يؤدي الى ان النتائج التي تعد على اســاســه التمثل حقيقة نشــاط الوحدة المحاســبية ومركزها المالي
الحقيقي .وبالتالي فأن االســاس النقدي اليســاعد على التخطيط واليســاعد على فرض الرقابة الدقيقة على
انشـطة المؤسـسـات الحكومية واليظهر المسـتوى الحقيقي ألدائها وبالوقت نفسـه اليسـاعد في الحصـول على
تقدير معقول لكلف خدماتها والعلى اجراء المقارنة بين السـنوات بسـبب سـماح هذا االسـاس بتداخل نتائج
اعمال الســــنوات ،كما قد يشــــجع هذا االســــاس على االســــراف ،بان تقوم الدوائر الحكومية بصــــرف
مخصـصـاتها في نهاية السـنة المالية بصـورة عشـوائية حتى التعاد الى الخزينة .وقد اسـتخدم هذا االسـاس
وشاع خالل النص ف االول من هذا القرن وبدأت الكثير من الدول تتخلى عنه او تقوم بتعديله باتباع اسس
اخرى تجهز معلومـات ادق عن وضـــــع الـدولـة النقـدي والمـالي وتســـــاعـد في تحقيق الرقـابـة على اداء
الوحدات الحكومية( .العبيدي واخرون)81 :2006 ،
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اساس االستحقاق او النقدي المعدل
ويسـمى هذا االسـاس ايضـا ً باالسـاس المختلط ،بينما اورد اتحاد المحاسـبين الدولي لجنة القطاع

العام تصــنيفا ً ميز بموجبه هذا االســاس الى اســاســين مســتقلين هما اســاس االســتحقاق المعدل واالســاس
النقدي المعدل .وعموما على الرغم من اختالف المسـميات فأن هذا االسـاس يعد اسـاسـا ً ممزوج من بعض
خ صـائص االسـاس النقدي وبعض خصـائص اسـاس االسـتحقاق ،أي يقوم بتطبيق قواعد اسـاس االسـتحقاق
بالنســبة لبعض الحســابات ،وتطبيق االســاس النقدي بالنســبة للحســابات االخرى .إذ بموجب هذا االســاس
يطبق اســـــاس االســـــتحقاق على كل عناصـــــر االيرادات التي يمكن التنبؤ بمقدارها والتأكد من امكانية
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تحصــيلها مثل الضــرائب العقارية ،وعلى كل عناصــر المصــروفات التي يترتب عليها التزام فعلي مثل
الرواتب واالجور ،ويطب ق االسـاس النقدي على كل عناصـر االيرادات والمصـروفات غير ما ذكر اعاله،
ويتم المفاضــــلة بين المصــــطلحين (النقدي المعدل) او (االســــتحقاق المعدل) في ضــــوء درجة ترجيه
خصــائص أي من االســاســين النقدي ام االســتحقاق .ويعد هذا االســاس تطويراً لالســاس النقدي وتمهيداً
لتطبيق اسـاس اال سـتحاق .وقد كان لتطبيقه تأثير كبير في تحسـين اإلفصـاح في النظام المحاسـبي الحكومي
والتقليل من السلبيات التي يحدثها االساس النقدي ،من خالل توفير معلومات اضافية عن التزامات اجهزة
الدولة واحتسـاب انفاقها خالل السـنة نفسـها التي نفذت فيها وان لم يتم صـرفها لسـبب من االسـباب وكذلك
الظهار مستوى تنفيذ االنشطة الحكومية للتحقق من مدى كفاية تخطيطها لموازنتها وتنفيذها .وبالتالي فأن
هذا االســاس كان اكثر إفصــاحا ً من االســاس النقدي وســاعد على توفير المعلومات التي تحقق المســاءلة
على االموال وعلى العمليات( .العبيدي واخرون)87 : 2006 ،
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اساس االستحقاق
طبقـا ً لهـذا االســـــاس يتم االعتراف وتســـــجيـل االثـار المـاليـة للمعـامالت واالحـداث االخرى في

الفترة التي حــدثــت فيهــا هــذه المعــامالت واالحــداث بغض النظر عن وقــت اســـــتالم أو دفع النقــد
 .اذ يتم االعتراف بااليرادات في الفترة التي اكتسـبت فيها بصـرف النظر عن قبضـها .ويعد تطبيق اسـاس
االســتحقاق الكامل في النظام المحاســبي الحكومي احد العوامل المؤثرة والمهمة التي تســاعد في تحســين
اإلفصــاح في النظام المحاســبي الحكومي بشــكل كبير ،وجعل التقارير المالية الحكومية اكثر شــفافية عن
القرارات والعمليـات التي تقوم بهـا الحكومـة .ومن اهم مميزات هـذا االســـــاس هو انـه يســـــاعـد في توفير
المعلومات التي تمكن من اظهار الوضـــع المالي الحقيقي للبلد من موجودات ثابتة ومتداولة والمطلوبات
الملتزم بها سـو اء أكانت طويلة أم قصـيرة األجل ،وكذلك يسـاعد اسـاس االسـتحقاق في توفير المعلومات
التي تســـاعد في قياس مدى كفاءة وفاعلية الوحدات الحكومية في اســـتثمار تخصـــيصـــاتها بقياس االداء
الفعلي ومقارنته بالمخطط (الموازنة) وكشــــف االنحرافات وتحليلها ،كما ويقدم هذا االســــاس معلومات
د قيقة عن االيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية ،وتكاليف االنشــطة الحكومية ،ويعد اســاس االســتحقاق
االســاس المالئم لال ســاليب الحديثة في اعداد الموازنة وتقديم المعلومات الدقيقة عن ذلك ،ويســهل الرقابة
على التكاليف مما يســاعد على ترشــيد االنفاق وتقليل التكاليف (القريشــي .)47 - 46 :2008 ،اما اهم
االنتقادات الموجهة ألســاس االســتحقاق في ظل التنظيم المحاســبي الحكومي هو احتياجه الى كادر مؤهل
الجراء التســويات القيدية المطلوبة في نهاية الســنة كما ان تلك التســويات تتطلب فترة زمنية طويلة مما
يؤخر عملية اصـدار الحسـابات الختامية (الدوري وسـلوم ،)374 :2000 ،وباالمكان ازالة هذه المشـكلة
بعض الشيء في حالة تطبيق النظام الالمركزي في التنظيم المحاسبي الحكومي لكافة ادارات الدولة الذي
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بدوره يحمل عبء التسويات المحاسبية الى االدارات كل بما يخصها .ولقد كثرت المطالبة على المستوى
المحلي والدولي لتطبيق اســـا س االســـتحقاق على معامالت واحداث التطبيقات المحاســـبية الحكومية ،لما
لهـذا التطبيق من منافع كثيرة تنعكس على جودة الم علومات التي ســـــينتجها النظام المحاســـــبي الحكومي
وتحقيق اهـدافـه .ويؤيـد عـدد من المنظرين والبـاحثين اســـــتخـدام هـذا االســـــاس ومنهم إذ يرون ان عـدم
اســتخدام اســاس االســتحقاق في العديد من التنظيمات الحكومية قد قيد تقويم ادائها .وتؤكد تجارب بعض
الدول التي طبقت اســاس االســتحقاق بشــكل كامل في نظامها المحاســبي الحكومي على حقيقة ان اســاس
االســتحقاق هو االكثر مالئمة من االســاس النقدي ،واســاس االســتحقاق او النقدي (المعدل) ،وذلك النه
يحقق المســاءلة على االموال والعمليات بشــكل كامل .فقد تم تطبيق اســاس االســتحقاق بشــكل كامل في
الـدوائر والوكـاالت التـابعـة للحكومـة النيوزلنـديـة منـذ عـام .)New Zealand, 1993 : 27( 2008
وفي اســــتراليا اصــــبه الزاما ً على كافة حكومات الواليات واالقاليم او المقاطعات التابعة الى الحكومة
الفدرالية اعداد كشـــوفاتها المالية وفقا الســـاس االســـتحقاق الكامل اعتبارا من الســـنة المالية المنتهية في
 1999/6/30خضــوعا ً لنصــوص المعيار المحاســبي  AAS31الصــادر عن مجلس معايير محاســبة
القطاع العام في تشــرين الثاني عام  1996الموســوم " االبالا المالي بواســطة الحكومة ( Financial
 )Statements of the Commonwealth Government of Australia, 1996وفــي
الحكومة الكندية اخذت هي االخرى باتجاه تطبيق اسـاس االسـتحقاق التام في حسـابات وحداتها التابعة الى
القطـاع العـام الحكومي ،إذ طلبـت من الـدوائر والوكـاالت التـابعـة لهـا كـافـة بـانتـاج قوائمهـا المـاليـة للســــنـة
المالية  2001-2002على اســـاس االســـتحقاق الكامل .وفي الواليات المتحدة االمريكية فرض المجلس
اال سـتشـاري لمعايير المحاسـبة الحكومية الفدرالي االمريكي اسـتخدام اسـاس االسـتحقاق ابتداء من السـنة
المالية  2006في اعداد القوائم المالية للحكومة الواليات المتحدة ،فضـالً عن ان مجلس معايير المحاسـبة
الحكومية االمريكي اوصـى باعداد كشـوفات مالية على مسـتوى الحكومات المحلية او الواليات ككل على
اساس االستحقاق الكامل في القائمة رقم ( )34عام .)Chase & Triggs, 2001 : 4( 1999
وعليه يتضــه لنا من خالل ماســبق ذكره في هذا المحور ان تطبيق اســاس االســتحقاق الكامل في النظام
المحاســـبي الحكومي يعتبر احد العناصـــر المهمة والمؤثرة في تحســـين اإلفصـــاح في النظام المحاســـبي
الحكومي من خالل توفير المعلومات التي تســـاعد في تحقيق المســـاءلة على االموال والعمليات واظهار
الوضـــــع المـالي الحقيقي للـدولـة ،واذا لم تتوفر الكوادر المؤهلـة والظروف المنـاســــبـة لتطبيق اســـــاس
االســـتحقاق الكامل فأنه ينبغي تطبيق اســـاس االســـتحقاق المعدل في النظام المحاســـبي الحكومي لتالفي
العيوب التي لحقت باالســاس النقدي ونوعية المعلومات التي يقدمها وباعتبار اســاس االســتحقاق المعدل
هو المرحلة التمهيدية لالنتقال الى اساس االستحقاق الكامل.
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 :4.3.1دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين اإلفصاح في النظام المحاسبي الحكومي
ان من اكثر وســـــائل اإلفصـــــاح عن المعلومات المالية الحكومية في العالم هي اعداد نســـــخ
مطبوعة من التقارير المالية السـنوية والموازنات والتي يتم حفظها من قبل الجهات المسـؤولة عن حفظها
واصـدارها .وتسـتخدم هذه النسـخ فقط من قبل الجهات الحكومية وعدد محدد من المسـتخدمين الذين يسـمه
لهم باالطالع عليها ،أي اليسـتطيع كل شـخص الوصـول والحصـول على هذه المعلومات بسـهولة .ولذلك
فان هذه الطريقة في اإلفصــاح عن المعلومات الحكومية قد قيدة الكثير من الفئات والجمهور في االطالع
على ســـــير االمور وحقـائق العمليـات التي تقوم بهـا الـدولـة .ومن جهـة أخرى فـأن لكبر حجم التنظيمـات
الحكومية وتعدد مســـتوياتها واتســـاع نطاقها الجغرافي فضـ ـالً عن كثرة العمليات التي تقوم بها الوحدات
الحكومية يسـفر عن كم هائل من البيانات التفصـيلية والتي تحتاج الى وقت كبير لتجميعها وتلخيصـها ومن
ثم اعداد التقارير المالية الحكومية ،وهذا يمثل ايضا ً واحد من االنتقادات الرئيسة الموجهة ضد المعلومات
المالية التي تقدمها الحكومة ،وهو انها تتوفر بعد تأخير طويل مما يقلل فائدتها بالنسـبة لصـانعي السـياسـة
وعموم الجمهور ايضا ً ()Carcaba – Garcia, et al., 2002 : 28
وقد حلت بعض الدول هذه االنتقادات التي وجهه الى اإلفصـاح في النظام المحاسـبي الحكومي
من خالل اســـتخدام تكنولوجيا المعلومات واالســـتفادة من التســـهيالت والمميزات التي تقدمها في مجال
المحاســبة واإلفصــاح في النظام المحاســبي الحكومي .اذ ســاعد اســتخدام الكمبيوترات الحديثة وانظمة
المعـالجـة االلكترونيـة في تجميع ومعـالجـة المعلومـات واعـداد التقـارير المـاليـة الحكوميـة والرقـابـة عليهـا
بالســرعة والدقة المطلوبة والتي اليمكن توافرها عما لو تم امســاك هذه الحســابات يدوياً .كما اثر بشــكل
كبير ايضــا ً ظهور شـــبكة المعلومات الدولية (االنترنيت) والتي تعد ثورة في مجال العلم والمعرفة ،على
عمليات توفير ونشـر المعلومات المالية الحكومية بالشـكل الذي يجعل الحكومات بيوت زجاجية امام مرتة
كافة االطراف اصـحاب المصـاله .وقد سـاعد اسـتخدام شـبكة االنترنيت في اإلفصـاح في النظام المحاسـبي
الحكومي في تقديم فوائد عديدة كالسـرعة في تقديم المعلومات المالية الحكومية وقلة الجهد وانخفاض كلفة
الوصول الى هذه المعلومات ( .)Carcab – Garcia, et al., 2002 : 28ونتيجة للميزات والفوائد
العديدة من اسـتخدام شـبكة االنترنيت في اإلفصـاح الحكومي فقد التجأت العديد من الحكومات الى اسـتخدام
هذه الوسـيلة في عرض تقاريرها المالية الحكومية عن اهم النتائج المالية لكل سـنة مالية منتهية ،ومن هذه
الـدول هي الواليـات المتحـدة االمريكيـة ،واســـــتراليـا ،نيوزلنـدا ،فرنســـــا ،ايطـاليـا ،كنـدا والمملكـة المتحـدة
وغيرها من الحكومات ،ويجـب االشـــــارة بأن هذه التقـارير والقوائم المـاليـة الحكوميـة التي تنشـــــرها هذه
الحكومات على موقعها على شـــبكة االنترنيت متاحة امام أي مســـتخدم او شـــخص يحاول الحصـــول او
االطالع عليها ،وقد حصــــل الباحث على التقارير والقوائم المالية الحكومية لعينة من الدول المختارة في
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الدراســـة وهي دولة الواليات المتحدة االمريكية ودولة اســـتراليا الخر ســـنة مالية منتهية لها عن طريق
شــبكة االنترنيت .وعليه فانه من الضــروري على جميع الحكومات والســيما الحكومات التي تســير نحو
الـديمقراطيـة ومنهـا العراق بـان تنحى منحى هـذه الحكومـات المتقـدمـة في مجـال المحـاســـــبـة الحكوميـة
واالســتفادة من االمكانيات والتســهيالت التي توفرها تكنولوجيا المعلومات في مجال اإلفصــاح في النظام
المحاســـبي الحكوم ي وبالشـــكل الذي يوفر المعلومات عن الوضـــع واالداء المالي واهم النتائج الى جميع
المستخدمين في الوقت المناسب وفي كل مكان سواء أكان داخل البلد ام خارجه.
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الفصل الثاني
الدراسة الميدانية
 :1.2مجتمع البحث وعينته
 :1.1.2تعريف مجتمع البحث وعينته:
مجتمع الدراسة وعينتها :يتكون مجتمع الدراسة والمؤسسات الحكومية في العراق -مدينة دهوك المعنية
في هذه الدراسة من خالل اعتماد أسلوب المسه الشامل ،حيث بلغ عددها أربع وخمسين وزارة ومؤسسة،
والتي مثلت وحدة التحليل ،وتم توزيع االستبانة على المديرين الماليين والمدققين الخارجيين والمدققين
الداخليين والعاملين في أقسام المحاسبة ولمختلف المستويات اإلدارية ،حيث تم توزيع مئة واحد وعشرة
استبانة وزعت على المجتمع بالتساوي.
مصادر جمع البيانات :اعتمدت الدراسة على أسلوبين من مصادر جمع البيانات ،المصادر الثانوية :وذلك
باالعتماد على الكتب واألبحاث المنشورة ،والمصادر اإللكترونية للحصول على أحدث الدراسات حول
موضوع الدراسة .المصادر األولية:
استخدمت استبانة صممت بالرجوع إلى الدراسات و المراجع العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة .وتم
عرض االستبانة على مجموعة من المختصين والعاملين في نفس المجال لتحكيمها وبيان مدى مالءمتها
ألغراض الدراسة .وفي إطار معالية االستبانة تم تحديد مقاييس لالجابة على األسئلة الواردة فيها باستخدام
مقياس ليكرت الخماسي إذ يشير الرقم ( )5إلى موافق تماما ،أما رقم ( )4فيشير إلى موافق ،أما رقم ()3
فيشير إلى محايد ،أما رقم ( )2فيشير إلى غير موافق ،والرقم ( )1فيشير إلى غير موافق تماما.
ولغرض تحليل البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة واختبار فرضياتها ،تم استخدام عدد من األساليب
اإلحصائية المالئسة الطبيعة البيانات المتوفرة لها ،وهي كما يلي :مقاييس اإلحصاء الوصفي
( ) Descriptive Statistic Measuresحيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية ،ومعامل ثبات أداة الدراسة(  )Cronbach Alphaالختبار ثبات أداة الدراسة ،وتحليل
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االنحدار الخطي المتعدد ( )Multiple Linear Regressionوذلك الختبار الفرضية الرئيسة األولى
وتحليل االنحدار الخطي البسيط ( )Simple Linear Regressionوذلك الختبار فرضيات الدراسة
الفرعية ،وقد أظهرت نتيجة کرونباخ ألفا للعينة أن جميع القيم أعلى من النسبة المقبولة ( )%60لذا يمكن
وصف أداة هذه الدراسة بالثيات ،وأن البيانات التيتم الحصول عليها مناسبة لقياس المتغيرات ،وتخضع
لدرجة اعتمادية عالية.
استمارة االستبانة:
أعدت استمارة االستبانة في ضوء الجوانب النظرية التي شملها البحث والتي تحاول اختبارها ،حيث تم
أعداد هذه االستبانة وفقا للمقياس الخماسي ( )Likert-Scaleوالذي يستعمل متى ما كان الباحث يتعامل
مع بيانات تتعلق ب تراء وصفية لتحويلها إلى صيغة كمية ،إذ تم استعمال األوزان اآلتية لهذا المقياس،
استخدامها في التحليل اإلحصائي تسعة وأربعون استبانة أي ما نسبته ( ،)%91وهي نسبة استجابة جيدة،
حيث ضمت ( )37سؤاالً موزعة على محوريين رئيسين ،يضم كل محور مجموعة من األسئلة الفرعية.
جدول  3توزيع عينة البحث بحسب العنوان الوظيفي

الخصائص الشخصية والديموغرافية
المسمى الوظيفي

محاسب

التكرار
26

النسبة المئوية %
%18.4

مدقق
رئيس قسم مالي

15
20

%10
%20

مدير مالي
المجموع

40
101

%51.6
%100

نالحظ من الجدول أعاله:
أن عدد ( )101فرداً من أجمالي أفراد العينة هم من يمارسون مهنة المحاسبة والتدقيق ،وأن أغلبهم ذوي
مناصــــب إدارية متنوعة في مجال اختصــــاصــــهم ،هذا يعني أنهم ذات خبرة ودراية عالية في الجانب
المهني.
جدول  4توزيع عينة البحث بحسب التحصيل الدراسي

المؤهل العلمي

نالحظ من الجدول أعاله:

بكالوريوس

31

%44.9

ماجستير

19

%25.7

دكتوراه

21

%61.2
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أن جميع أفراد العينة هم من حملة الشــــهادات ،حيث بلغ عدد حملة شــــهادة بكالوريوس ( )%44أي ما
يعادل ( )%25.7في حين أن عدد حملة شــهادة الماجســتير أي ما يعادل ( ،)%25.2في حين أن حملة
شهادة الدكتوراه ( )21أي ما يعادل ( )%61.2من أفراد العينة،
جدول  5توزيع عينة البحث بحسب سنوات الخبرة النظرية أو العملية

سنوات الخبرة

أقل من  5سنوات
من  10-5سنوات

14
16

%14.3
%22.4

من 20-11سنة
أكثر من 20سنة

18
14

%42.8
%20.5

المجموع

101

%100

نالحظ من الجدول أعاله:
أن نتائج أجوبة االســـتبانة حول صـــياغة إطار مفاهيمي للتدقيق في البيئة العراق مدينة اربيل في العراق
يتطلب خبرات وممارســة على مدى واســع من الســنين ،فكلما كانت خبرات أفراد العينة اكبر كلما عزز
ذلك االسـتنتاجات التي سـيصـل إليها البحث ،فقد بين الجدول رقم ( )5من خالل نتائج التحليل أن ()101
فرداً من أفراد العينـة أي مـا يعـادل ( )%60.58لـديهم خبرة نظريـة وعمليـة التي يمتلكهـا األفراد في حقـل
العمل هي ألصـحاب سـنوات الخبرة الطويلة أكثر من ( )15سـنة ،وهذا مؤشـر جيد على عمق الخبرة و
المعرفة و الدراية العملية لعينة البحث.
جدول  6توزيع عينة البحث بحسب التخصص الدراسي

التخصص العلمي

محاسبة

34

%26.4

إدارة أعمال

19

%17.2

علوم مالية ومصرفية

14

%10.2

أخرى

30

%31.3

المجموع

101

%100

أن عدد ( )74فرداً من أجمالي أفراد العينة هم من حاملة شــــهادة و االختصــــاص ،حيث بلغ عدد حملة
محتسبة ( )34أي ما يعادل ( )%26.4وان عدد حملة إدارة االعمال هم ( )19أي ما يعادل(،)%17.57
في حين أن عدد حملة علوم مصـرفية ( )14أي ما يعادل ( ،)%10.25أما حملة االخرى فقد بلغ ()30
أي ما يعادل (،)%31.83
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جدول  7توزيع عينة البحث بحسب خبرات وممارسة

سنوات الخبرة

من  10-5سنوات

16

%22.4

من 20-11سنة

18

%42.8

أكثر من 20سنة

14

%20.5

المجموع

101

%100

نالحظ من الجدول أعاله:
أن نتائج أجوبة االســـتبانة حول صـــياغة إطار مفاهيمي للتدقيق في البيئة العراق مدينة اربيل في العراق
يتطلب خبرات وممارســة على مدى واســع من الســنين ،فكلما كانت خبرات أفراد العينة اكبر كلما عزز
ذلك االســتنتاجات التي ســيصــل إليها البحث ،فقد بين الجدول رقم ( )7من خالل نتائج التحليل أن ()63
فرداً من أفراد العينـة أي مـا يعـادل ( )%60.58لـديهم خبرة نظريـة وعمليـة التي يمتلكهـا األفراد في حقـل
العمل هي ألصـحاب سـنوات الخبرة الطويلة أكثر من ( )15سـنة ،وهذا مؤشـر جيد على عمق الخبرة و
المعرفة و الدراية العملية لعينة البحث
جدول  8مدى االطالع علم معايير التدقيق ومشاركة في دورات التدريبية

المشاركة في دورات تدريبية في

المجموع

28

%29.6

معايير المحاسبة الدولية القطاع العام
أن نتائج أجوبة االســـتبانة حول ســـؤال االطالع علم معايير التدقيق مشـــاركة في دورات التدريبية في
البيئة العراق مدينة دهوك في العراق أجابوا على فقرات االستبانة هم من الذين كان لهم االطالع حول
( ) 28هذا مؤشـــر جيد حول مدى معرفتهم المشـــاركة في دورات تدريبية في معايير المحاســـبة الدولية
القطاع العام في البيئة العراقية أي ما يعادل نسبته (.)%29.6
المصدر :إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.
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 :2.2عرض نتائج الدراسة:
 :1.2.2وسائل التحليل اإلحصائي:
اسـتعملت الباحث مجموعة األسـاليب اإلحصـائية األتية بصـورة رئيسـة في تحليل إجابات عينة البحث على
األسئلة الواردة في استمارة االستبانة بغية التوصل إلى النتائج ذات الصلة وهي:
عرض االستبانة على مجموعة من المختصين والعاملين في نفس المجال لتحكيمها وبيان مدى مالءمتها
ألغراض الدراسة .وفي إطار معالية االستبانة تم تحديد مقاييس لالجابة على األسئلة الواردة فيها باستخدام
مقياس ليكرت الخماسي إذ يشير الرقم ( )5إلى موافق تماما ،أما رقم ( )4فيشير إلى موافق ،أما رقم ()3
فيشير إلى محايد ،أما رقم ( )2فيشير إلى غير موافق ،والرقم ( )1فيشير إلى غير موافق تماما.
ولغرض تحليل البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة واختبار فرضياتها ،تم استخدام عدد من األساليب
اإلحصائية المالئسة الطبيعة البيانات المتوفرة لها ،وهي كما يلي :مقاييس اإلحصاء الوصفي
( ) Descriptive Statistic Measuresحيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية ،ومعامل ثبات أداة الدراسة(  )Cronbach Alphaالختبار ثبات أداة الدراسة ،وتحليل
االنحدار الخطي المتعدد ( )Multiple Linear Regressionوذلك الختبار الفرضية الرئيسة األولى
وتحليل االنحدار الخطي البسيط ( )Simple Linear Regressionوذلك الختبار فرضيات الدراسة
الفرعية ،وقد أظهرت نتيجة کرونباخ ألفا للعينة أن جميع القيم أعلى من النسبة المقبولة ( )%60لذا يمكن
وصف أداة هذه الدراسة بالثيات ،وأن البيانات التيتم الحصول عليها مناسبة لقياس المتغيرات ،وتخضع
لدرجة اعتمادية عالية.
جدول  9وصف أبعاد المتغير التابع والتغير المستقل

شمولية اإلفصاح المحاسبي
الرقم
1
2
3

العبارة
أن اإلفصاح في القوائم المالية المنشورة يؤدي إلى ايصال
المعلومات المحاسبية للمستخدمين في التوقيت المناسب
يتطلب تطبيق المعيار وجود االفصاحات مالية و غير مالية في
القوائم المنشورة للقطاع
إن المعلومات المحاسبية المفصه عنها في القوائم المالية
المنشورة للقطاع الحكومي ذات قدرة تنؤية عالية،

الوسط
الحسابي
4.16

اإلنحراف درجة
المعياري األهمية
مرتفعة
0.71

4.14

0.73

مرتفعة

4.2

0.78

مرتفعة

شمولية اإلفصاح المحاسبي
الرقم
4

العبارة
تمتع المعلومات المحاسبية المفصه عنها في القوائم المالية
للمؤسسات الحكومية بدرجة من الثقة واإلعتمادية.

الوسط
الحسابي
4.16

اإلنحراف درجة
المعياري األهمية
مرتفعة
0.79
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

الرقم
20
21
22

تمتع المعلومات المفصه عنها بالقوائم المالية للمؤسسات الحومية 4.14
بدرجة من الدقة
إن اإلفصاح يحقق سالمة المعلومات المحاسبية المدرجة بالقوائم 4.02
المالية للمؤسسات الحكومية
4.29
تطبيق المعيار يساعد للمؤسسات الحكومية في إعداد القوائم
المالية بصورة سليمة بعيدة عن التحيز الشخصي .
4.10
اإللتزام بالمعيار يعزز الشفاقه فی القوائم الماليه المنشورة
للمؤسسات الحكومية
القوائم المالية المعدة تعتبر أساسا إلجر اء المقارنات بين الفترات 4.24
الحكومية
4.02
يتطلب إعداد التقارير المالية األمتثال إلى األسس اإلحصائية
تمتاز المعلومات المحاسبية المفصه عنها بالقوائم المالية بالجودة 4.32
والدقة
4.10
يتطلب تطبيق معيار اإلفصاح المطابقة مع البيانات المالية
الموحدة للحكومة
4.26
اإللتزام بتطبيق المعيار يزيد من اإلستثمارات في قطاع
الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة كبند مقاس
بالمبلغ المسجل لصافي أصول الجهات المستثمر بها .
تطبيق المعيار يتطلب اإلفصاح عن العمليات مع األطراف ذات 4.31
العالقة .
4.22
أن تطبيق المعيار يزيد من دقة اإلفصاح الحقيقي عن
اإللتزامات المعتمدة غيرر المنتهية في الميزانية
4.12
اإللتزام بالمعيار يمهد لصفصاح عن األحداث الهامة الالحقة
لتأريخ أعداد الميزانية .
4.08
يساعد تطبيق المعيار على فهم للعالقة بين األنشطة السوقية و
غير السوقية التي تقوم بها الحكومة
4.12
اإللتزام بالمعيار يؤدي الى األفصاح عن السياسات المحاسبية
الهامة في إيضاح واحد مالئم بدآل من توزيعها مع اإليضاحات
األخرى
4.13
اإللتزام بالمعيار يؤدي إلى اإلفصاح عن المنشأت الهامة
المسيطر المشمولة في القطاع الحكومي وعن اية تغيرات في
تلك المنشتت عن الفترة السابقة و اللالحقة.
4.05
المؤشر الكلي
بعد شفافيه اإلفصاح المحاسبی
العبارة
إن استخدام معيار األفصاح ينتج عنه معلومات محاسبية عادلة
استخدام معيار اإلفصاح يوفر معلومات محاسبية موثوقة.
تطبيق المعيار يوفر معلومات للمحللين الماليين عن صدق
تنبؤاتهم المالية المبنية على المعلومات المحاسبية الفصه عنها
في القائم المالية

الوسط
الحسابي
4.14
4.23
4.30

0.65

مرتفعة

0.392

مرتفعة

0.87

مرتفعة

0.69

مرتفعة

0.63

مرتفعة

0.64
0.55

مرتفعة
مرتفعة

0.73

مرتفعة

0.3

مرتفعة

0.63

مرتفعة

0.59

مرتفعة

0.69

مرتفعة

0.58

مرتفعة

0.97

مرتفعة

0.91

مرتفعة

0.83

مرتفعة

اإلنحراف درجة
المعياري األهمية
مرتفعة
0.65
مرتفعة
0.80
مرتفعة
0.63
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23
24
25
26
27
28
29

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

اإللتزام بالمعيار يؤدي إلى توفير معلومات مالئمة لتقييم
السياسية المالية للدولة و تعزيز اإلستقرار المالي واإلقتصادي و
تحقيق رفاه المواطنين
تطبيق المعيار يساعد مستخدمي القوائم المالية في الحصول عل
معلومات مالية صادقة
تطبيق المعيار يساعد ع لى استمرارية المؤسسات في أداء مهامها
في جذب المستثمرين الجدد.
اإللتزام بالمعيار يساعد الجهات الرقابة على تعزيز المساءلة و
الحكومة في القطاع العام
تطبيق المعيار يؤدي إلى تحسين نوعية التقارير المالية واإلتجاه
نحوه المحسابة على أساس اإلستحقاق
اإللتزام بالمعيار يعزز الثقة بالمعامالت المالية ورفع مستوى
تصنيف األردن لدى المؤسسات الدولية
تطبيق المعيار يوفر معلومات دقيقة و مستقلة و موضوعية
تساعد المستخدمين على اتخاذ القرارات المالية الدولية
المؤشر الكلي

4.03

0.69

مرتفعة

4.05

0.72

مرتفعة

4.34

0.49

مرتفعة

4.39

0.58

مرتفعة

4.09

0.29

مرتفعة

4.12

0.97

مرتفعة

3.99

0.99

مرتفعة

4.17

0.66

مرتفعة

العبارة
يساهم اإلفصاح المحاسبي في تحسين مخرجات القطاع الحكومي .
يؤثر اإلفصاح المحاسبي على وظائف المؤسسات الحكومية و على
اتخاذالقرارات المناسبة
يساهم اإلفصاح المحاسبي إلى التحقق من أن النفقات واإليرادات
العامة نفذت في حدود اعتمادات الموازنة و استخدمت في األغراض
المحددة لها
التقارير والقوائم المالية التي تعدها مؤسسات القطاع الحكومي تفصه
عنالنتائج المالية واالقتصادية واالجتماعية للبرامج التي يتم تنفيذها
فيالموازنة العامة للدولة.
تساعد عمليه األفصاح المحاسبی فی ترشيد قرارات بالتقارير
المالی واإلعتماد عليها عند اتخاذ القرار.
يساعد اإلفصاح المحاسبي في بيان الطرق والقواعد المحاسبية
النيتخدمة في مسك السجالت المحاسبية و إعداد الكشوف المالية
يوفر اإلفصاح المحاسبي في قوائم المالية معلومات عن طبيعة
النشاط الحكومي واتجاهاته وبالتالي اثبات حقوق الدولة و الوفاء
بالتزاماتها
تهتم بمحددات القطاع الحكومي بالمعلومات الواردة بالتقارير
المالية واالعتماد عليها عند اتخاذ القر.
المؤشر الكلي

الوسط
الحسابي
4.18
3.93

اإلنحراف
المعياري
0.72
0.85

درجة
األهمية
مرتفعة
مرتفعة

4.03

0.96

مرتفعة

4.08

0.73

مرتفعة

4.017

0.88

مرتفعة

4.20

0.85

مرتفعة

3.95

0.87

مرتفعة

3.96

0.94

مرتفعة

4.07

0.92

مرتفعة

جدول 10تطبيق معيار عن المعلومات المالية في القطاع الحكومية العام
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 :2.2.2التحليل العاملي لفقرات متغير نظم المعلومات
يتكون هذا المتغير من خمســة أبعاد فرعية هي (شــمولية اإلفصــاح  ،تطبيق معيار عن المعلومات المالية
في القطاع الحكومية العام  ،بعد شــفافية اإلفصــاح المحاســبي ،شــمولية اإلفصــاح المحاســبي  ،شــمولية
اإلفصـاح) ،وقد حققت هذه األبعاد فيما بينها معامل اتسـاق على وفق معادلة (الفا-كرونباخ) بلغ ) (0.92
وهو معامل جيد جدا يعكس درجة اتسـاق عالية لألبعاد المعنية ،وقد عكسـت نتائج التحليل العاملي لفقراته
نسب التشبع المبينة وبحسب كل بعد فرعي وكما يأتي:
يتضه من الجدول ( ) 10أن جميع الفقرات المتعلقة بقياس البعد األول شمولية اإلفصاح المحاسبي من
محور كفاءة اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية كانت ذات درجة أهمية مرتفعة وبلغ المتوسط الحسابي
الكلي للفقرات ( )4.02وبانحراف معياري ( ،)0.64وهذا يشير إلى أن استجابات عينة الدراسة كانت
إيجابية وبدرجة مرتفعة على جميع الفقرات .كما تبين من الجدول أن جميع الفقرات المتعلقة بقياس البعد
الثاني مصداقية وعدالة القوائم المالية من محور كفاءة اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية كانت ذات
درجة أهمية مرتفعة ويلغ المتوسط الحسابي الكلي للفقرات ( )4.05وبانحراف معياري ( ،)0.83و هذا
يشير أيضا إلى أن استجابات عينة الدراسية كانت ايجابية وبدرجة مرتفعة على جميع الفقرات .ويظهر
الجدول أن المتعلقة بقياس البعد الثالث شفافية اإلفصاح المحاسبي من محور كفاءة االفصاح المحاسبي في
التقارير المالية كانت ذات درجة أهمية مرتفعة وية المتوسط الحسابي الكلى الفقرات ( )4.17و بانحراف
معياري ( ،)0.66وهذا يشير إلى أن است جابات عينة الدراسة كانت ايجابية وبدرجة مرتفعة على جميع
الفقرات أخيرا ،يظهر الجدول أن جميع الفقرات المتعلقة بقياس أبعد المتغير.
المستقبل :تطبيق معيار اإلفصاح عن المعلومات المالية في القطاع الحكومي العام كانت ذات درجة أهمية
مرتفعة وبلغ المتوسط الحسابي الكلي للفقرات ( )4.07وبانحراف معياري ()0.92
اختبار الفرضيات:
الفرضية العدمية الرئيسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق معيار اإلفصاح عن المعلومات المالية
للقطاع الحكومي العام في رفع كفاءة اإلفصاح المحاسبي للتقارير المالية .كما يبين جدول ()11
جدول  11نتائج اختبار االنحدار الخطي المتعدد لتطبيق معيار اإلفصاح عن المعلومات المالية للقطاع الحكومي العام في
رفع كفاءة اإلفصاح المحاسبي للتقارير المالية
نتيجة
Sig
درجة
F
F
)(R2
)(R
المتغير المستقل
معامل المحسوبة الجدولية الحرية مستوى الدالة الفرضية
معامل
العدمية
التحديد
اإلرتباط
رفض
0.00
1
1.989 46.2544 .674
.821
اإلفصاح عن المعلومات المالية في
القطاع الحكومي العام

يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوی ()a. ≤ 0.05
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ويتضه من البيانات الواردة في الجدول رقم ( )11وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق معيار اإلفصاح
عن المعلومات المالية للقطاع الحكومي العام في رفع كفاءة اإلفصاح المحاسبي للتقارير المالية ،إذ بلغ
معامل االرتباط المتعدد  (.821) Rأما معامل التحديد  R2ففسر ما نسبته ( )674من التباين في المتغير
المستقل ،مما يدل على تفسير معيار اإلفصاح عن المعلومات المالية ما نسبته ( )%.674في التغير
الحاصل في رفع كفاءة اإلفصاح المحاسبي للتقارير المالية ،ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة
والبالغة ( )46.25وهي دالة عند مستوى معنوية ( )a. ≤ 0.05و عليه ترفض الفرضية العلمية وتقبل
الفرضية البديلة التي تنص على يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق معيار اإلفصاح عن المعلومات المالية
للقطاع الحكومي العام في رفع كفاءة اإلفصاح المحاسبي للتقارير المالية .والتحقق من أثر تطبيق معيار
اإلفصاح عن المعلو مات المالية للقطاع الحكومي العام في رفع كفاءة اإلفصاح المحاسبي للتقارير المالية
كل على حدة ،فقد تم تقسيم الفرضية الرئيسة إلى ثالث فرضيات فرعية .وتم استخدام اختبار االنحدار
الخطي البسيط االختبار كل فرضية
على النحو التالي:
الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمعيار اإلفصاح عن المعلومات المالية القطاع
الحكومي العام على شمولية اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية .كما يبين جلول ()12
جدول  12نتائج أختبار األنحدار الخطي البسيط لمعيار اإلفصاح عن المعلومات الماليه للقطاع الحكومي من العام علم
شمولية اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية

المتغير المستقل
اإلفصاح عن المعلومات المالية
في القطاع الحكومي العام

)(R
معامل
اإلرتباط
.596

)(R2
معامل
التحديد
0.355

F
المحسوبة
40.235

F
الجدولية
1.999

درجة
الحرية
1

Sig
مستوى
الدالة
0.00

نتيجة
الفرضية
العدمية
رفض

يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوی ()a >0.05
ويتضه من البيانات الواردة في الجدول رقم ( )12و جود أثر لمعيار اإلفصاح عن المعلومات المالية
للقطاع الحكومي العام على شمولية اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية ،ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة
 Fالمحسوبة والبالغة ( )40.235وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )1.999و هي دالة عند مستوى
معنوية ( .) a >0.05و عليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على "يوجد أثر
ذو داللة إحصائية لمعيار اإلفصاح ع ن المعلومات المالية للقطاع الحكومي العام على شمولية اإلفصاح
المحاسبي في التقارير المالية  ،وتعد العالقة قوية بين المتغيرات كون قيمة(. 596)R

أما معامل

التحديد  R2فقرما نسبته ( )%355في التغير الحاصل على مستوى اإلفصاح عن المعلومات المالية في
القطاع الحكومي العام.
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الفرضية الفرعية الثانية  :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق معيار العرض و اإلفصاح العام عن
المعلومات المالية للقطاع الحكومي على مصداقية وعدالة التقارير المالية ،كما يبين جدول ()13
جدول ( )13نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط لتطبيق معيار العرض و اإلفصاح العام عن المعلومات
المالية للقطاع الحكومي
جدول  13مصداقية وعدالة التقارير المالية

المتغير المستقل

)(R
معامل
اإلرتباط

اإلفصاح عن المعلومات المالية في
القطاع الحكومي العام

.531

)(R2
معامل
التحديد
. 282

درجة
الحرية

F
F
المحسوبة الجدولية

1

1.999 29.247

نتيجة
الفرضية
العدمية

Sig
مستوى
الدالة

رفض

0.00

و يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )(a ≤ 0.05
يتبين من الجدول رقم ( )13وجود أثر لتطبيق معيار العرض واإلفصاح العام عن المعلومات المالية
للقطاع الحكومي على مصداقية وعدالة التقارير المالية ،ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة
والبالغة ( )29 ،247وهي أكبر قيمتها
الجدولية المانعة ( )1.999وهي دالة عند مستوى معنوية )(𝑎 ≤ 0.05و عليه ترفض الفرضية العلمية
وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق معيار العرض و اإلفصاح
العام عن المعلومات المالية القطاع الحكومي على مصداقية وعدالة التقارير المالية ،وتعد العالقة قوية
بين المتغيرات كون قيمة (531)Rاما معامل التحديد t R2فسر ما نسبته ( )%28.2في التغير الحاصل
على مستوى اإلفصاح عن المعلومات المائية في القطاع الحكومي العام
الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق معيار العرض و االفصاح عن المعلومات
المالية للقطاع الحكومي علم شفافية اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية ،كما يبين جدول (.)14
جدول  14نتائج اختبار األنحدار الخطي البسيط لتطبيق معيار العرض واإلفصاح عن المعلومات المالية للقطاع
الحكومي علم شفافية اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية

المتغير المستقل

)(R
معامل
اإلرتباط

اإلفصاح عن
.643
المعلومات المالية
في القطاع الحكومي
العام

)(R2
معامل
التحديد
. 413

F
المحسوبة

F
الجدولية

1.999 54.533

يكون التاثير دا داللة إحصائية عند مستوى )(a ≤ 0.05

درجة
الحرية
1

Sig
مستوى
الدالة
0.000

نتيجة
الفرضية
العدمية
رفض
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يتبين من الجدول رقم ( ) 14وجود أثر التطبيق معيار العرض واإلفصاح عن المعلومات المالية للقطاع
الحكومي على شفافية اإلفصاح المحامي في التقارير المالية .ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة
والبالغة ( )54.53وهي أكبر من قيمتها الجدولية اللغة ( )1.999وهي دالة عند مستوى معنوية ≤ 𝑎(
) 0.05وعليه ترفض الفرضية العدمية البديلة وتقبل الفرضية التي تنص ع لی" يوجد أثر ذو داللة
إحصائية التطبيق معيار العرض و اإلفصاح عن المعلومات المالية للقطاع الحكومي على شفافية اإلفصاح
المحاسبي في التقارير المالية ،وتعد العاقة قوية بين المتغيرات كون قيمة (.643)Rأما معامل التحديد R2
ففسر ما نسبته ( )%41.3في التغير الحاصل على مستوى اإلفصاح عن المعلومات المالية في القطاع
الحكومي العام .
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الخاتمة
االستنتاجات
من خالل ما تم اسـتعراضـه في هذه الدراسـة لموضـوع اإلفصـاح في النظام المحاسـبي الحكومي،
تم التوصـل إلى مجموعة من االسـتنتاجات ،مع اإلشـارة إلى أنه يتوجب عدم أخذ هذه االسـتنتاجات بمعزل
عن الدراســة الشــاملة التي تم تقديمها في الفصــول الســابقة المشــار إليها  ،ونعرض في ما يأتي أهم هذه
االستنتاجات :
االستنتاجات المستقاة من الجانب النظري
-1

أن الهدف األســـاســـي لعملية اإلفصـــاح المحاســـبي هو جعل التقارير والقوائم المالية بعيدة عن

التضــــليل والغموض  ،وتوفر للمســــتخدمين المختلفين المعلومات المفيدة والضــــرورية ألغراض اتخاذ
القرارات المختلفة  ،وأن المعلومات ســــتكون مفيدة عندما تكون قادرة على اشــــباع أكبر قدر ممكن من
حاجات مستخدميها المختلفين .
-2

يختلف ويتســع شــكل ومضــمون التقارير والقوائم المالية التي تصــدرها الوحدات الحكومية غير

الهادفة للربه عن تلك التي يصـــدرها قطاع األعمال نظراً الختالف طبيعة الوحدات ومصـــادر األموال
وأهداف المستخدمين في كل قطاع .
-3

نتيجة التسـاع النشـاط الحكومي والتطورات الكبيرة في مجال نظم المعلومات فقد خرجت أهداف

التقارير والقوائم المالية الحكومية عن األ هداف التقليدية المتمثلة بتحقيق الرقابة المالية والشكلية والقانونية
 ،إذ أصـبحت تهدف فضـالً عن ذلك إلى المسـاعدة في تقويم مدى كفاية وفاعلية أداء الجهاز الحكومي في
استغالل الموارد العامة للدولة وانجاز األهداف والمهام المنوطة به .
-4

يتسـع عدد المسـتخدمين للمعلومات المحاسـبية في القطاع الحكومي عما موجود في قطاع األعمال

 ،وتختلف أهدافهم وحاجاتهم لهذه المعلومات وقدرتهم على تفســـيرها لتضـــمنهم عموم الشـــعب باختالف
مستوياته  ،وبالتالي فأن التقارير والقوائم المالية يتطلب أن تكون أكثر شمولية ووضوحا ً بحيث تلبي أكبر
قدر ممكن من حاجات المستخدمين المختلفين .
-5

تعد العوامل البيئية أحد العناصــر المهمة والمؤثرة في النظام المحاســبي الحكومي بصــورة عامة

واإلفصـــاح فيه بصـــورة خاصـــة ،وتكون هذه العوامل ذات تأثير كبير في تباين واختالف طبيعة ونوع
ومقدار المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها من دولة إلى أخرى .
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-6

يؤثر أســـــلوب إعـداد وتخطيط وتنفيـذ الموازنـة العـامـة للـدولـة في طبيعـة ونوع ومقـدار المعلومـات

التي يتم اإلفصـاح عنها في النظام المحاسـبي الحكومي بحكم العالقة التكاملية بينهما  ،وأن أي تطوير في
أسـلوب إعداد وتخطيط وتنفيذ الموازنة العامة سـينعكس وبالوتيرة نفسـها في تطوير وتحسـين اإلفصـاح في
النظام المحاسبي الحكومي .
-7

ليس من الضروري ان يتم تطوير نظام المحاسبة الحكومية جنبا الى جنب وبشكل موازيا لتطوير

الموازنة العامة ،فليس من الخطا البحث في تطوير النظام المحاسبي الحكومي في العراق بمعزل عن
تطوير الموازنة العامة رغم العالقة التكاملية بين النظام المحاسبي الحكومي والموازنة العامة للدولة.
-8

هناك طرق مختلفة يمكن ان تتخذ في حالة عرض ومطابقة معلومات الموازنة العامة في القوائم

المالية سواء في حالة إعداد القوائم المالية والموازنة على أساس قابل أو غير قابل للمقارنة.
-9

هناك حاجة الى تغير جذري في النظام المحاسبي الحكومي العراقي قبل تطبيق معايير المحاسبة

الدولية في القطاع العام ( )IPSASsمن حيث االساس المستخدم والية القياس واالعتراف واالفصاح
المحاسبي عن المعلومات المالية الحكومية.
-10

ان تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ( )IPSASsسوف يؤثر على طريقة عرض

واالفصاح عن معلومات الموازنة العامة في القوائم المالية الحكومية عن طريق اضافة اعمدة اضافية الى
القوائم المالية او استحداث قوائم مالية جديدة فضال عن االفصاح عن معلومات اخرى مرفقة بالقوائم المالية
االستنتاجات الخاصة بالجانب العملي
بعد الدر اسة النظرية والعملية و اختبار الفرضيات توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية
النتائج الدراسة الميدانية:
.1

معيار اإلفصاح عن المعلومات المالية يؤدي إلى شفافية اإلفصاح المحاسبي التقارير المالية في

القطاع الحكومي.
.2

دقة اإلفصاح المحاسبي يؤدي إلى سالمة المالية و القوام المالية للقطاع الحكومي  ،و يزيد من

شمولية اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية المنشورة.
.3

استخدام المعيار في اإلفصاح عن المعلومات في التقارير المالية يوفر معلومات محاسبية موثوقة.

 -4تطبيق معيار اإلفصاح عن المعلومات المالية يجعل التقارير المالية للقطاع الحكومي تمكن المستخدمين
على مختلف فئاتهم في ترشيد قرار االقتصادية.
 -5التزام القطاع الحكومي بمعيار اإلفصاح عن المعلومات المالية ،يجعله ذو شفافية عالية من خالل
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة في ايضاح وأحد مالئم بدال من توزيعها مع اإليضاحات األخرى.
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 -6عدم قدرة مجموعة التقارير و القوائم المالية التي ينتجها النظام المحاسبي الحكومي األردني على تلبية
احتياجات الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية ،للقيام بالمهام الموكلة إليها فهي ال تشتمل على أساليب
التحليل المالي .كما أنها ال تفصه عن األنشطة والبرامج التي تنفذها الحكومة وتكلفتها الحقيقية وال تساعد
على ربط النفقة بالشخص المسؤول عن حدوثها وباألهداف المطلوب تحقيقها
 -7بينت نتائج الدراسة أن نسبة الذين شاركوا في دورات تدريبية تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية في
القطاع العام بلغت %28.6وهي نسبة قليلة ستنعكس على صعوبة التطبيق العالي مستقبال .
التوصيات
استناداً على االستنتاجات المستخلصة من الدراسة يضع الباحث جملة من التوصيات التي يمكن اإلفادة
منها في تحديث وتحسين اإلفصاح في النظام المحاسبي الحكومي العراقي  ،وعلى النحو اآلتي :
 -1يـدعو البـاحـث إلى تحـديـث التشـــــريعـات والقوانين واألنظمـة والتعليمـات المـاليـة بمـا يتالءم مع طبيعـة
التحسينات المقترحة في الدراسة لتحديث وتحسين اإلفصاح في النظام المحاسبي الحكومي العراقي .
 -2يدعو الباحث إلى ضـرورة التوجه إلى تطبيق موازنة البرامج واألداء كخطوة أولى في مسـير تطوير
االجراءات المتبعـة في تخطيط وإعـداد وتنفيـذ الموازنـة العـامـة في العراق  ،ومـا توفره هـذه الموازنـة من
معلومـات مفيـدة يمكن االعتمـاد عليهـا في تحقيق الرقـابـة على األموال والعمليـات وتوجيـه الموارد العـامـة
للبلد في برامج وأنشطة كفوءة .
 -3ضـرورة اعتماد أسـاس االسـتحقاق الكامل في تسـجيل العمليات المالية واالعتراف بها لوحدات القطاع
الحكومي الممولـة مركزيـا ً في العراق لتـأمين تقـديم أدق المعلومـات عن حقيقـة الوضـــــع المـالي للـدولـة ،
بعرض أفضــل لحقوقها ومطلوباتها بعد ان تكون ايراداتها ومصــروفاتها قد ســجلت وفقا ً لما تحقق فعالً ،
وبـالشــــكـل الـذي يمكن من خاللـه قيـاس كفـايـة وفـاعليـة أداء الجهـاز الحكومي وإمكـانيـة اجراء المقـارنـات
الصحيحة مع نتائج األداء والوضع المالي للدولة في السنوات السابقة .
 -4يدعو الباحث إلى تطبيق النظام الالمركزي بصورته المتطورة المتمثلة بـ(نظام االستقالل المحاسبي)
على جميع وحـدات القطـاع الحكومي الممولـة مركزيـا ً لغرض تكـامـل الـدورة المحـاســـــبيـة على مســـــتوى
الوحدات الحكومية وتوفير المعلومات المفيدة ألي مســــتوى مطلوب ســــواء أكان على مســــتوى الوحدة
الحكومية أو الوزارة أم على مســـتوى الحكومة كلها  ،وبالشـــكل الذي يمكن من خالله اجراء المســـاءلة
العامة ألي مستوى مطلوب وتحقيق مرونة عالية في التطبيق .
 -5يدعو الباحث إلى اعتماد اإلطار المقترح لصفصـــاح في النظام المحاســـبي الحكومي مع التحســـينات
األخرى المطلوبة لهذا اإلطار كخطوة أولى لمشــروع مســتقبلي لعملية اإلفصــاح؛ لما يوفره من معلومات
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مفيدة للمســــتخدمين المختلفين في مجال بيان حقيقة الوضــــع واألداء المالي الحكومي والعمليات التي تم
تنفيذها وتحقيق الرقابة والمساءلة على األموال والعمليات .
 -6يوصـــي الباحث باالســـتفادة من التســـهيالت والمميزات العديدة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات ،
وتوفير وتأهيل الكوادر المحاسـبية الكفوءة وبما ينسـجم مع طبيعة التطورات المطلوب اجراؤها في مجال
النظام المحاسبي الحكومي العراقي واإلفصاح فيه .
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قائمة المصادر
اوال :المصادر العربية
الكتب العربية والمعربة
.1

االتحاد الدولي للمحاسبين ( ،)IFACمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ،المعيار

المحاسبي الحكومي الدولي رقم (" )IPSAS1( )1عرض القوائم المالية" ،2014 ،ترجمة :جمعية
المجمع العربي للمحاسبيين القانونيين ،مجموعة طالل أبو غزالة ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية.
.2

االتحاد الدولي للمحاسبين ( ،)IFACإصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ،المعيار

المحاسبي الحكومي الدولي رقم (" )IPSAS2( )2قائمة التدفق النقدي" ،2014 ،ترجمة :جمعية المجمع
العربي للمحاسبين القانونيين (األردن).
.3

االتحاد الدولي للمحاسبين ( ، )IFACاصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ،المعيار

المحاسبي الحكومي الدولي رقم( ") IPSAS24()24عرض معلومات الموازنة في القوائم المالية "
.2014ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (االردن) .
.4

السلطان ،سلطان محمد ،أبو المكارم ،وصفي حسن ،2012 ،المحاسبة في الوحدات الحكومية

والتنظيمات االجتماعية األخرى ،ط ،4دار المريخ للنشر ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
.5

حماد،احمد هاني بحيري،البحر،حصة محمد احمد،2000)،اصول المحاسبة الحكومية مع

دراسة خاصة لدولة الكويت،ط ،1الناشر ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع،الكويت
.6

( احمرو  :)2000 ،اسـماعيل حسـين احمرو  ،تحديث الموازنة العامة للمملكة األردنية الهاشـمية

بتطبيق أسـلوب موازنة البرامج واألداء  ،أطروحة دكتوراه فلسـفة في المحاسـبة ،كلية اإلدارة واالقتصـاد
– جامعة بغداد  ،غير منشورة .
.7

( البغدادي  :) 2006 ،صـالح صـاحب البغدادي ،الموازنة العامة واسـس تخطيطها في الوحدات

اإلقتصادية الخدمية .اطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة  ،كلية اإلدارة واإلقتصاد – جامعة بغداد ،غير
منشورة.
.8

( الخيرو  :) 1999 ،اياد أحمد الخيرو  ،المحاســـبة عن األصـــول الثابتة في الوحدات الحكومية

الخدمية – دراسـة للدول عينة البحث  ،رسـالة ماجسـتير – كلية اإلدارة واالقتصـاد  ،جامعة بغداد  ،غير
منشورة .
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.9

( الســعبري  :)2000 ،ابراهيم عبد موســى الســعبري  ،المعايير المحاســبية الحكومية دراســة

نظريـة وتطبيقيـة في احـدى الـدوائر المطبقـة للنظـام المحـاســـــبي الحكومي .اطروحـة دكتوراه فلســــفـة في
المحاسبة – جامعة بغداد ،غير منشورة.
.10

( القاموســي :)2000 ،ضــياء عبدالحســين القاموســي ،مفهوم الوحدة المحاســبية الرؤية النظرية

والميدانية ،دراسـة اسـتطالعية ألراء عينة من العاملين في الحقل المحاسـبي ،اطروحة دكتوراه فلسـفة في
المحاسبة  .كلية اإلدارة واإلقتصاد – جامعة بغداد ،غير منشورة.
.11

( القريشـي  :) 2008 ،هناء علي القريشـي ،دور النظام المحاسـبي الحكومي في برمجة موازنة

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي – دراسـة تطبيقية في جامعة بغداد  .رسـالة ماجسـتير – كلية االدارة
واإلقتصاد  ،جامعة بغداد ،غير منشورة.
.12

(الشـــمري :) 2003 ،حيدر علوان كاظم الشـــمري ،دراســـة لألبالا المالي الحكومي المركزي

واالدارات المحلية ،انموذج مقترح بأســـتخدام مدخل القرار .اطروحة دكتوراه فلســـفة في المحاســـبة –
الجامعة المستنصرية ،غير منشورة.
.13

( احمرو  :) 2003 ،اســماعيل حســين احمرو  " ،المحاســبة الحكومية من التقليد الى الحداثة"،

الطبعة االولى ،عمان  :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
.14

( الســلطان وابو المكارم  :)2000) ،ســلطان المحمد الســلطان ووصــفي حســن ابو المكارم" ،

المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات األجتماعية األخرى"  .الرياض  :دار المريخ.
.15

( الشــــيرازي  :)2000) ،عباس مهدي الشــــيرازي  " ،نظرية المحاســــبة "  .الطبعة األولى،

الكويت  :ذات السالسل.
.16

( الصــــائغ  :) 2008 ،حنا رزوقي الصــــائغ  " ،المحاســــبة الحكومية واألدارة المالية العامة"

الجزء االول ،الطبعة الخامسة المنقحة  ،بغداد :مطبعة الزمان.
.17

( العبيدي وتخرون  :)2006 ،ماهر موسـى العبيدي  ،وابراهيم محمد علي الجزراوي ،وموسـى

محمد عالوين " ،المحاسبة الحكومية "  .عمان  :الدار الشامية للنشر والتوزيع.
.18

( القاضـي وحمدان  :)2001 ،حسـين القاضـي ومأمون حمدان " ،نظرية المحاسـبة "  .عمان :

الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع.
.19

( الكرخي  :) 1999 ،مجيد عبد جعفر الكرخي " ،الموازنة العامة للدولة "  .بغداد  :مديرية دار

الكتب للطباعة والنشر.
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.20

( المبيضـين  :)1999 ،عقلة محمد يوسـف المبيضـين " ،النظام المحاسـبي الحكومي وادارته " .

الطبعة األولى  ،عمان  :دار وائل للنشر.
.21

( الهـاشـــــمي  :) 1991 ،الســــيـد احمـد الهـاشـــــمي  " ،جواهر البالغـة"  .بيروت :مطبعـة دار

المعارف.
.22

( الهور  :)2006 ،محمد الهور " ،اسـاسـيات في المحاسـبة الحكومية"  .الطبعة االولى ،عمان :

دار وائل للنشر.
.23

( بريمكاند  :)1999 ،أ.بريمكاند  " ،المحاسبة الحكومية الفعالة " ( .تر ).حسن بن عبد الرحمن

باحص ،الرياض  :مركز الطباعة والنشر بمعهد األدارة العامة.
.24

( حمـاد والبحر  :) 2000) ،احمـد هـاني حمـاد وحصـــــة محمـد البحر  " ،أصـــــول المحـاســــبـة

الحكومية مع دراسة خاصة لدولة الكويت "  .الكويت  :ذات السالسل.
.25

( خليل ومرعي  :)2008 ،محمد احمد خليل  ،وعبد الحي مرعي  " ،المحاســـبة القومية ونظام

حسابات الحكومة" ،القاهرة  :مؤسسة شباب الجامعة.
.26

( مرعي  :) 2008 ،عبـد الحي مرعي  " ،المحـاســــبـة القوميـة والمحـاســــبـة الحكوميـة"  ،دار

المطبوعات الجامعة األسكندرية.
.27

( هندركســن  :) 2000) ،الدون س  .هندركســن  " ،النظرية المحاســبية " ( .تر ).كمال خليفة

ابو زيد ،األسكندرية.
.28

( ياســــين وتخرون :)2008 ،فؤاد ياســــين  ،ووضــــاح مناع ،وعاطف األخرس" ،المحاســــبة

الحكومية وتطبيقاتها النظرية والعملية "  ،الطبعة الثانية  ،عمان  :دار المستقبل للنشر والتوزيع.
.29

(حنان  :) 2001 ،رضـــوان حلوه حنان " ،تطور الفكر المحاســـبي مدخل نظرية المحاســـبة " .

الطبعة األولى ،عمان  :الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع.
.30

(كام  :)2000 ،فيرنون كام " ،نظرية محاسبية " ( .تر ).رياض العبد هللا .الموصل :دار الكتب

للطباعة والنشر.
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المالحق
بسم هللا الرحمن الرحيم
م /استبانة
حضرة األساتذة الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يسعدني ويشرفني ان اقدم بين ايديكم هذه المجموعة من األسئلة واالستفسارات والتي تعزز
بحثي الموسوم (تطبيق معيار االفصاح عن المعلومات المالية في القطاع العام ودوره في
كفاءة اإلفصاح المحاسبي ) من الناحية التطبيقية.
ان اجابتكم على هذه االســـئلة والواردة في هذه االســـتبانة ســـتكون ذات فائدة كبيرة لنا في
انجاز هذا البحث.
كما واؤكد لكم ان اجاباتكم ســـوف تسـ ـتخدم في البحث العلمي فقط ،وانها ســـتكون موضـــع
اعتزازي وتقديري..
وجزاكم هللا عني كل خير
مع الشكر والتقدير

المشرف

الباحث

الدكتور راميار رزكار احمد

مهدي ديوالي محمد
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اوال :معلومات عامه
يرجى وضع عالمة (  ) Xفي االختيار المناسب لمعلوماتك الشخصية:

.1

الجنس ) ( :ذكر ( ) أنثى.

.2

العمر 25 ) ( :وأقل من  35سنة 35 ) ( ،وأقل من  45سنة 45 ) ( ،وأقل من  55سنة،

( )  55سنة فأكثر.

.3
(

التحصيل الدراسي( :

) اعدادية فأقل( ،

) دبلوم تقني( ،

) بكالوريوس( ،

) ماجستير،

) دكتوراه.

.4

مدة الخدمة في الوظيفة( :

)  1أقل من  5سنة 5 ) ( ،أقل من  10سنة 10 ) ( ،سنة

فأكثر.

.5

مدة الخدمة في المنصب الحالي 1 ) ( :أقل من  4سنة 4 ) ( ،أقل من  8سنة8 ) ( ،

سنوات فأكثر.
.6

المسمى الوظيفي  :محاسب ( )

المدقق ( ) رئيس القسم المالي ( )

مدير المالي

( )
.7الدورات التدريبية ) ( :تدريب ضمن التخصص ) ( ،تدريب عام ) ( ،لم تتدرب نهائياً.
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الثاني :شمولية االفصاح المحاسبي
الرقم

سؤال االستبانه

.1

إن اإلفصاح في القوائم المالية المنشورة يؤدي إلى إيصال
المعلومات المحاسبية للمستخدمين في التوقيت المناسب .

.2

يتطلب تطبيق المعيار وجود إفصاح المالية و غير مالية
في القوائم المنشورة للقطاع الحكومي.

.3

إن الملومات المحاسبية المفصه عنها القوائم المالية
المنشورة للقطاع الحكومي ذات قدرة تنبؤية عالية .

.4

تتمتع الملومات المحاسبية المفصه عنها في القوائم المالية
للمؤسسات الحكومية بدرجة من الثقة و االعتمادية .

.5

تتمتع الملومات المفصه عنها بالقوائم المالية للمؤسسات
الحكومية بدرجة من الدقة .

.6

إن اإلفصاح يحقق سالمة الملومات المحاسبية المدرجة
بالقوائم المالية للمؤسسات الحكومية .

.7

تطبيق المعيار يساعد للمؤسسات الحكومية في إعداد
القوائم المالية بصورة سليمة بعيدة عن التحيز الشخصي .

.8

االلتزامات بالمعاير يعزز الشفافية في القوائم المالية
المنشورة للمؤسسات الحكومية

.9

القوائم المالية المعدة تعتبر أساسا إلجراء المقارنات بين
الفترات الحكومية

.10

يتطلب إعداد التقارير المالية األمتثال إلى األسس
اإلحصائية
تمتاز المعلومات المحاسبية المفصه عنها بالقوائم المالية
بالجودة والدقة
يتطلب تطبيق معيار اإلفصاح المطابقة مع البيانات المالية
الموحدة للحكومة

.11
.12

موافق
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غير
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غير
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.13

.14
.15
.16
.17
.18
.19

اإللتزام بتطبيق المعيار يزيد من اإلستثمارات في قطاع
الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة كبند
مقاس بالمبلغ المسجل لصافي أصول الجهات المستثمر
بها .
تطبيق المعيار يتطلب اإلفصاح عن العمليات مع األطراف
ذات العالقة .
أن تطبيق المعيار يزيد من دقة اإلفصاح الحقيقي عن
اإللتزامات المعتمدة غيرر المنتهية في الميزانية
اإللتزام بالمعيار يمهد لصفصاح عن األحداث الهامة
الالحقة لتأريخ أعداد الميزانية .
يساعد تطبيق المعيار على فهم للعالقة بين األنشطة
السوقية و غير السوقية التي تقوم بها الحكومة
اإللتزام بالمعيار يؤدي الى األفصاح عن السياسات
المحاسبية الهامة في إيضاح واحد مالئم بدآل من توزيعها
مع اإليضاحات األخرى
اإللتزام بالمعيار يؤدي إلى اإلفصاح عن المنشأت الهامة
المسيطر المشمولة في القطاع الحكومي وعن اية تغيرات
في تلك المنشتت عن الفترة السابقة و اللالحقة.

بعد شفافية اإلفصاح المحاسبي
الرقم

سؤال االستبانه

.1

إن اسخدام معيار اإلفصاح ينتج عنه معلومات محاسبية
عادلة .
استخدام معيار اإلفصاح يوفر معلومات محاسبية
موثوقة .

.3

تطبيق المعيار يوفر معلومات للمحللين الماليين عن
صدق تنبؤاتهم المالية المبنية على المعلومات المحاسبية
الفصه عنها في القائم المالية
االلتزام بالمعيار يؤدي إلى توفير معلومات مالئمة
لتقييم السياسة المالية للدولة و تتعزيز االستقرار المالي
و االقتصادي و تحقيق رفاه الموطننين .
تطبيق المعيار يساعد مستخدمي القوائم المالية في
الحصول عل معلومات مالية صادقة
تطبيق المعيار يساعد على استمرارية المؤسسات في
أداء مهامها في جذب المستثمرين الجدد.

.2

.4
.5
.6

موافق

موافق
بشدة

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

71

.7

اإللتزام بالمعيار يساعد الجهات الرقابة على تعزيز
المساءلة و الحكومة في القطاع العام
تطبيق المعيار يؤدي إلى تحسين نوعية التقارير المالية
واإلتجاه نحوه المحسابة على أساس اإلستحقاق

.9

اإللتزام بالمعيار يعزز الثقة بالمعامالت المالية ورفع
مستوى تصنيف األردن لدى المؤسسات الدولية
تطبيق المعيار يوفر معلومات دقيقة و مستقلة و
موضوعية تساعد المستخدمين على اتخاذ القرارات
المالية الدولية

.8

.10

تطبيق المعايير اإلفصاح عن معلومات المالية في قطاع العام
الرقم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سؤال االستبانه

يساهم اإلفصاح المحاسبي في تحسين مخرجات القطاع
الحكومي .
يؤثر اإلفصاح المحاسبي على وظائف المؤسسات الحكومية
و على اتخاذالقرارات المناسبة
يساهم اإلفصاح المحاسبي إلى التحقق من أن النفقات
واإليرادات العامة نفذت في حدود اعتمادات الموازنة و
استخدمت في األغراض المحددة لها
التقارير والقوائم المالية التي تعدها مؤسسات القطاع الحكومي
تفصه عنالنتائج المالية واالقتصادية واالجتماعية للبرامج
التي يتم تنفيذها فيالموازنة العامة للدولة.
تساعد عمليه األفصاح المحاسبی فی ترشيد قرارات بالتقارير
المالی واإلعتماد عليها عند اتخاذ القرار.
يساعد اإلفصاح المحاسبي في بيان الطرق والقواعد
المحاسبية النيتخدمة في مسك السجالت المحاسبية و إعداد
الكشوف المالية
يوفر اإلفصاح المحاسبي في قوائم المالية معلومات عن طبيعة
النشاط الحكومي واتجاهاته وبالتالي اثبات حقوق الدولة و
الوفاء بالتزاماتها
تهتم بو محددات القطاع الحكومي بالمعلومات الواردة
بالتقارير المالية واالعتماد عليها عند اتخاذ القر.
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تقرير االنتحال
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