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هذا البحث فاز بجائزة النزاهة ألفضل بحث للعام  2021للباحث طارق موسى صالح زملط
يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل إلــى أعضــاء اللجنــة الفنيــة لجائــزة أفضــل بحــث للعــام  2021علــى
جهودهــم فــي مراجعــة األبحــاث المتنافســة وتقييمهــا ،وهــم :د .أحمــد أبــو ديــة ،ود .عبــد الرحيــم طــه،
ود .بسام أبو حشيش ،وأ .نور مطور ،وأ .عزيز كايد.
االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان) قــام بطباعــة ونشــر هــذا البحــث كجـــزء مـــن متطلبـــات جائـــزة
النزاهـــة ،ألفضــل بحـــث متخصــص فــي مكافحــة الفســاد ،وال يتحمـــل ائتــاف أمـــان مســـؤولية اآلراء أو
المعلومـــات الـــواردة فـــي البحـث.
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◄ مقدمــة الدراسة:
يشــهد العالــم بشــكل عــام واملنطقــة العربيــة بشــكل خــاص ،ومنهــا مناطــق الدولــة الفلســطينية أزمــات سياســية ،واقتصاديــة،
واجتماعيــة ،تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث الشــكل واحلجــم ،األمــر الــذي يفــرض ضــرورة القضــاء علــى تلــك األزمــات واآلثــار
الســلبية املترتبــة عليهــا ،أو علــى األقــل احلـ ّد منهــا ،ومــن أهــم تلــك األزمــات الفســاد املالــي ،ملــا لتلــك الظواهــر مــن انعكاســات
علــى اجملتمــع والفــرد؛ فالفســاد املالــي قــد أصبــح مــن ســمات العصــر احلديــث ،علــى الرغــم مــن أن الفســاد هــو قــدمي النشــأة
ومنــذ أن خلــق البشــر.
ومــن اجلديــر بيانــه أن ظاهــرة الفســاد ظهــرت ووجــدت منــذ قيــام اجملتمعــات اإلنســانية واألنظمــة السياســية التــي حتكــم هــذه
اجملتمعــات عبــر التاريــخ ،وتختلــف هــذه الظاهــرة يف حجمهــا ودرجتهــا مــن مجتمــع آلخــر .وبالرغــم مــن وجــود الفســاد يف
ـإن البيئــة التــي ترافــق بعــض أنــواع األنظمــة احلاكمــة ،مثــل األنظمــة االســتبدادية الدكتاتوريــة
معظــم اجملتمعــات السياســية ،فـ ّ
التــي تشــجع علــى بــروز ظاهــرة الفســاد ،بينمــا يقــل حجــم هــذه الظاهــرة يف األنظمــة الدميقراطيــة التــي تشــارك الشــعب يف
احلكــم وتســتمع إلــى رأيــه ،وحتتــرم حقــوق اإلنســان ،وحريتــه العامــة ،وقــد ســبقت الشــريعة اإلســامية القوانــن الوضعيــة يف
التعــرف علــى جرائــم الفســاد ومحاربتهــا مــن خــال آليــات الوقايــة والعــاج.1
ويســتند الفســاد املالــي علــى نهــب جــزء مــن املــال العــام أو الفائضــن املالــي واالقتصــادي ،أو إعــادة توزيعــه بطــرق غيــر
مشــروعة ،وإيجــاد التغطيــة السياســية والقانونيــة واإلجرائيــة لــه ،وميثــل ذلــك اجلانــب األكثــر ضــرراً يف أســلوب إدارة الدولــة
ملواردهــا املتاحــة ،وتوظيــف هــذه املــوارد بشــكل كفــؤ وف َعــال ،ويف ظــل العجــز املتوالــي يف موازنــة دولــة فلســطن نتيجــة لألزمــة
االقتصاديــة التــي تعيشــها،2فإن هــذا العجــز يجــب أن يعالــج علــى نحــو َف َّعــال مــن كافــة اجلوانــب ،الســيما مــا يرتبــط بإعــداد
وتنفيــذ هــذه املوازنــة العامــة ،والرقابــة عليهــا بصفتهــا أداة مــن أهــم أدوات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وحتســن
مســتوى املعيشــة يف اجملتمــع ،لــذا جــاءت هــذه الدراســة كمحاولــة ملعرفــة أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلــد مــن أشــكال
وصــور الفســاد املالــي ،يف إطــار القوانــن والتشــريعات الفلســطينية.
إشكالية الدراسة
َُ
ت ـ ُّر دولــة فلســطن حاليــا بظــروف حساســة وغايــة يف التعقيــد ،فهــي تواجــه أخطــر األزمــات املاليــة واالقتصاديــة ،األمــر
الــذي ترتــب عليــه عجــز متــوال يف املوازنــة العامــة للســلطة ،كشــف عــن وجــود أوجــه ضعــف وقصــور يف هيكليــة السياســة
املاليــة ،التــي يجــب أن تعالــج علــى نحــو ف َعــال ،يف الوقــت املناســب ،للح ـ ّد مــن اخملاطــر املترتبــة علــى وجــود مظاهــر ســوء
اســتخدام املــال العــام ،وذلــك مــن خــال اتبــاع وســائل رقابيــة ف َعالــة تتضمــن تقديــرات وحســابات علميــة دقيقــة ،قائمــة علــى
خطــط ســليمة ومنطقيــة تســاهم يف توظيــف املــوارد املتاحــة علــى أفضــل نحــو لتنفيــذ اخلطــط والبرامــج اخملتلفــة ،طبقـاً ملــا
هــو وارد يف موازنتهــا العامــة؛ فالثابــت وجــود الكثيــر مــن املشــاكل التــي تشــوب املوازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية ،واملتمثلــة
بتكــرار مخالفــة الـــموعد القانونــي لنشــر مقتــرح الـــموازنة للســلطة التنفيذيــة خــال العقــد األخيــر ،حتــى أنهــا لـــم تبـ ّـن
األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة الـــمنوي حتقيقهــا.3
تساؤالت الدراسة
يتمثــل التســاؤل الرئيــس ملوضــوع الدراســة حــول مــدى وجــود أثــر لكفــاءة املوازنــة العامــة يف احلـ ّد أو مواجهــة الفســاد املالــي
يف دولــة فلســطن.
ويتفرع عن هذا التساؤل الهام مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي:
 .1ما أثر كفاءة املوازنة العامة يف احلفاظ على املال العام؟
 .2مــا أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة يف احلــد أو منــع االختــاس ،أو االســتياء علــى األمــوال العامــة ،وأمــوال الدعــم والتمويــل
الداخلي واخلارجي يف فلسطن؟
 .3ما أثر كفاءة املوازنة العامة يف تفعيل الرقابة على املال العام يف فلسطن؟
 .4ما أثر كفاءة املوازنة العامة على تعزيز سبل املراقبة واإلشراف على كافة النفقات واإليرادات يف فلسطن.
 .5هــل يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بن متوســطات آراء املســتجيبن حــول أثر كفاءة املوازنة
العامة يف احلد من الفساد املالي تعزى لكل متغير (طبيعة العمل ،املؤهل العلمي ،التخصص العلمي ،عدد سنوات اخلدمة)؟
 1فروانــة ،ياســمن أحمــد (" :)2018التدابيــر الوقائيــة والعاجيــة ملكافحــة جرائــم الفســاد يف التشــريع الفلســطيني –دراســة مقارنــة بالشــريعة اإلســامية" ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،
اجلامعة اإلسامية ،غزة ،فلسطن ،ص .1
 2معهد أبحاث السياسات االقتصادية (ماس) (" :)2012جلسة طاولة مستديرة – 2موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية" ،رام اهلل ،فلسطن ،ص .5
 3الكفارنــة ،عبيــر حكمــت (" :)2016املســاءلة االجتماعيــة وأثرهــا علــى شــفافية املوازنــة العامــة يف املرافــق احلكوميــة يف فلســطن" ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،اجلامعــة اإلســامية ،غــزة،
فلسطن ،ص . 172-168
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فرضيات الدراسة
حتاول هذه الدراسة التحقق من صحة مجموعة من الفرضيات التالية:
الفرضيــة الرئيســية األولــى :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــن متوســطات آراء
املســتجيبن حــول أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة ،يف احلــد مــن الفســاد املالــي تعــزى لــكل متغيــر (طبيعــة العمــل ،املؤهــل العلمــي،
التخصــص العلمــي ،عــدد ســنوات اخلدمــة)
ويتفرع من الفرضية الرئيسة الثانية الفرضيات الفرعية التالية:
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى داللة ( )α ≥ 0.05بن متوســطات آراء املســتجيبن حول أثر كفاءة املوازنة
العامة يف احلد من الفساد املالي ،تعزى ملتغير طبيعة العمل (محاسب ،مدقق ،مدير مالي ،أكادميي متخصص).
 .2توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــن متوســطات آراء املســتجيبن حــول أثــر كفــاءة
املوازنة العامة يف احلد من الفساد املالي ،تعزى ملتغير املؤهل العلمي (دبلوم متوسط ،بكالوريوس ،دراسات عليا).
 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى داللة ( )α ≥ 0.05بن متوســطات آراء املســتجيبن حول أثر كفاءة املوازنة
العامة يف احلد من الفساد املالي ،تعزى ملتغير التخصص العلمي (محاسبة ،إدارة ،اقتصاد ،قانون ،أخرى).
 .4توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــن متوســطات آراء املســتجيبن حــول أثــر كفــاءة
املوازنــة العامــة يف احلــد مــن الفســاد املالــي ،تعــزى ملتغيــر عــدد ســنوات اخلدمــة (أقــل مــن  5ســنوات  -مــن  5إلــى أقــل مــن
 10سنوات  -من  10إلى أقل من  15سنة  -من  15إلى أقل من  20سنة  20 -سنة فأكثر).
أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 .1التعــرف إلــى أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى تفعيــل احلفــاظ علــى املــال العــام ،واحلــد أو منــع اختــاس املــال العــام أو
االستياء عليه.
 .2بيان أثر كفاءة املوازنة العامة على مكافحة التهرب الضريبي بأشكاله املتنوعة.
 .3التعرف إلى أثر كفاءة املوازنة العامة على تعزيز سبل املراقبة واإلشراف على كافة النفقات.
أهمية الدراسة

األهمية العلمية:

 .1يعتبــر موضــوع الدراســة مــن املوضوعــات الهامــة جــداً ،والــذي لــم يتناولهــا الفقــه الفلســطيني بالدراســة الكافيــة والوافيــة،
من حيث بيان أثر كفاءة املوازنة العامة على احلد من الفساد املالي ،يف ضوء التشريعات الفلسطينية.
 .2العمــل قــدر اإلمــكان علــى احلــد مــن انهيــار النظــام االقتصــادي وانحرافــه عــن حتقيــق أهدافــه ،بســبب ســوء اســتخدام
املوارد املالية والبشرية للدولة ،من أجل توظيف املال العام بأفضل طريقة ممكنة.
 .3تزويد املكتبة اجلامعية واملكتبات العامة التي حتتاج ملثل هذا النوع من الدراسات.

األهمية العملية:

 .1املســاهمة يف توفيــر قاعــدة بيانــات ومعلومــات للســلطة التشــريعية والتنفيذيــة ،يف مجــال اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة رشــيدة
تساعد يف احلد من ظاهرة الفساد.
 .2الكشف عن نقاط الضعف والثغرات يف التشريعات الفلسطينية ،والتي تؤدي أحياناً إلى سوء استخدام املال العام.
 .3حتديــد خطــوات عمليــة للحــد مــن ظاهــرة الفســاد املالــي ،لاســتفادة منهــا يف اتخــاذ القــرارات الرشــيدة املناســبة ،مــن
خــال تفعيــل اســتخدام املوازنــة العامــة ،باعتبــار الفســاد يشــكل أحــد اآلفــات التــي تواجههــا اقتصاديــات الــدول يف
القطاعن العام واخلاص على حد سواء ،وتؤدي إلى تداعيات سلبية على كافة قطاعات اجملتمع.
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حدود الدراسة
 -1احلد الزماني :من عام 2007م حتى 2020م.
 -2احلد املكاني :دولة فلسطن – احملافظات الشمالية (الضفة الغربية) واحملافظات اجلنوبية (قطاع غزة).
 -3احلد املوضوعي :كفاءة املوازنة العامة وأثرها على احلد من الفساد املالي يف ضوء التشريعات الفلسطينية.
مصطلحات الدراسة
ترد يف هذه الدراسة بعض املصطلحات ،ومن أهمها:
 املوازنــة العامــة :هــي "وثيقــة هامــة مصادقــة عليهــا مــن طــرف البرملــان ،تهــدف إلــى تقديــر النفقــات الضروريــة؛ إلشــباعاحلاجات العامة ،واإليرادات الازمة؛ لتغطية هذه النفقات عن فترة مقبلة عادة ما تكون سنة.4
 كفــاءة املوازنــة العامــة :ميكــن القــول بإنهــا قــدرة املوازنــة العامــة علــى حتقيــق أهــداف ســواء أكان يف مرحلــة اعتمادهــا أوتنفيذهــا ،بحيــث تثــل أداة منهجيــة للتخطيــط والرقابــة علــى مســتوى االلتــزام باإليــرادات والنفقــات املقــدرة ،ولكــي يتــم
وصــف املوازنــة العامــة بالكفــاءة والواقعيــة والوضــوح وســامة اســتخدام األمــوال ،وحتــي يتــم الرقابــة عليهــا بفعاليــة فإنهــا
تخضــع جلملــة مــن القواعــد التنظيميــة والتــي باحملصلــة ،ستســاعد الدولــة يف حتديــد مركزهــا املالــي مــن ناحيــة ،وستســاعد
مــن ناحيــة أخــرى الســلطة التشــريعية أيضــا يف تســهيل مهمــة وإقــرار املوازنــة العامــة والرقابــة عليهــا ،علــى ســبيل املثــال
تضمــن جميــع اإليــرادات والنفقــات يف موازنــة واحــدة حســب شــروط اعــداد املوازنــة القانونيــة ،للتمكــن مــن معرفــة الظــروف
االقتصاديــة التــي تــر بهــا الدولــة ،وأيضـاً عمــل إجــراء شــامل لتقديــر اإليــرادات والنفقــات دون اجــراء أي تقــاص بــن البنــود
بحيث ال يتم طرح النفقات من اإليرادات إلظهار الصايف منها.
 الفســاد املالــي :هــو "تغليــب املصلحــة اخلاصــة علــى املصلحــة العامــة مــن خــال جعــل املصلحــة الشــخصية وســيلة للكســبغيــر املشــروع ،مــع عــدم االكتــراث بالضــرر الــذي يلحقــه صاحــب املصلحــة باجملتمــع أو باألفــراد ،أو القيــام بإســاءة اســتخدام
السلطة العامة من أجل حتقيق منفعة شخصية أو كسب خاص.5
 التشــريعات الفلســطينية اخلاصــة باملوازنــة العامــة :هــو قانــون تنظيــم املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة للســلطة الوطنيــة.ويهــدف إلــى تنظيــم إعــداد وإقــرار وتنفيــذ ومراقبــة املوازنــة العامــة يف مختلــف مراحلهــا ،وكذلــك تنظيــم الشــؤون املاليــة
للسلطة الوطنية.6
 شــفافية املوازنــة العامــة للدولــة :االنفتــاح علــى اجلمهــور والتــزام الصراحــة معــه يف كل مــا يتعلــق بالنفقــات العامــة واإليراداتالعامــة للدولــة ،وتوفيــر كافــة املعلومــات واإلحصــاءات املتعلقــة باملوازنــة العامــة يف الوقــت املناســب ،وضمــان الوصــول إليهــا
بسهولة ويسر ،مبا يكفل مساءلة احلكومة كلما اقتضى األمر لذلك.7
 اإليرادات العامة :هي املوارد االقتصادية التي حتصل عليها الدولة يف شكل دفعات نقدية من أجل تغطيات نفقاتهاالعامة ،بقصد إشباع احلاجات العامة ،وتتضمن اإليرادات غير الضريبة وإيرادات الضريبة.
 القــرض العــام :هــو عبــارة عــن مبلــغ نقــدي تســتوفيه الدولــة مــن اآلخريــن ســواء كان فــرداً أو بنــكا أو هيئــة خاصــة أو دوليــةأو دولة أخرى ،وتتعهد الدولة برده مع الفائدة املترتبة عليه.
 4محرزي ،محمد عباس (" :)2008اقتصاديات اجلباية والضرائب" ،دار هومة ،ط ،4اجلزائر ،ص .383
حسان ،عادل (  : )2020املوازنة العامة بني النظرية والتطبيق دائرة الرقابة والتفتيش – سلطة النقد الفلسطينية ،العدد  ,27ص .7-6
 5الشــلوي ،ســعود بــن شــباب عبــد العالــي (« :)2016الشــفافية ودورهــا يف احلــد مــن الفســاد اإلداري –دراســة تطبيقيــة علــى وزارة العمــل يف مدينــة الريــاض» ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،كلية العلوم االجتماعية واإلدارية ،السعودية ،ص .35
 6قانون رقم ( )7لسنة 1998م بشأن تنظيم املوازنة العامة والشئون املالية.
 7مبروك ،عبد املقصود محمد (« :)2015شفافية املوازنة العامة للدولة –أهميتها وآليات تعزيزها» ،مجلة جامعة طنطا ،العدد الثاثون ،اجلزء الثالث ،مصر،ص .828-739
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◄ املبحث األول :إجـــراءات الدراسة:
تعتبــر منهجيــة الدراســة وإجراءاتهــا محــوراً رئيســياً يتــم مــن خالــه إجنــاز اجلانــب التطبيقــي مــن الدراســة ،وعــن طريقهــا
يتــم احلصــول علــى البيانــات املطلوبــة إلجــراء التحليــل اإلحصائــي ،للتوصــل إلــى النتائــج التــي يتــم تفســيرها يف ضــوء أدبيــات
الدراســة املتعلقــة مبوضــوع الدراســة ،وبالتالــي حتقــق األهــداف التــي تســعى إلــى حتقيقهــا.
ً
أوال :منهجية وأسلوب الدراسة
بنــا ًء علــى طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا ،فقــد اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي ،والــذي يعتمــد
علــى دراســة الظاهــرة كمــا توجــد يف الواقــع ،ويهتــم بوصفهــا وصفـاً دقيقـاً ويعبــر عنهــا تعبيــراً كيفيـاً وكميـاً ،كمــا ال يكتفــي هــذا
املنهــج عنــد جمــع املعلومــات املتعلقــة بالظاهــرة مــن أجــل اســتقصاء مظاهرهــا وعاقاتهــا اخملتلفــة ،بــل يتعــداه إلــى التحليــل
والربــط والتفســير للوصــول إلــى اســتنتاجات يبنــي عليهــا التصــور املقتــرح بحيــث يزيــد بهــا رصيــد املعرفــة عــن املوضــوع.
ثاني ًا :مجتمع الدراسة
يتمثــل مجتمــع الدراســة مــن اخلبــراء املتخصصــن يف اجملــاالت اإلداريــة ،واملاليــة ،والقانونيــة ،يف هيئــة مكافحــة الفســاد،
والنيابــة العامــة ،ووزارة املاليــة ،وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،وديــوان الفتــوى والتشــريع ،ووزارة االقتصــاد ،ووزارة العــدل،
إضافــة إلــى األكادمييــن املتخصصــن يف مجــال العمــل القانونــي واملالــي واإلداري يف اجلامعــات الفلســطينية.
ثالث ًا :عينة الدراسة
سوف يتم تطبيق أداة الدراسة على عينة عشوائية قصدية من مجتمع الدراسة ككل.
جدول ()1 - 2
يوضح توزيع االستمارات

استمارات مكتملة

التكرار
316

النسبة %
95.8

استمارات مفقودة (لم يتم اإلجابة عليها)

14

4.2

المجموع

330

100

يتضــح مــن خــال جــدول ( )2-1أن  %95.8مــن االســتمارات مت اســتكمالها بالتعبئــة مــن املبحوثــن بينمــا  %4.2مت اعتبارهــا
اســتمارات مفقودة.
جدول ()2 – 2
جدول يوضح توزيع االستمارات

المحافظات الشمالية

التكرار
130

النسبة %
41.1

المحافظات الجنوبية

186

58.9

المجموع

330

100

يتضــح مــن خــال جــدول ( )2-2أن  %58.9مــن االســتمارات مت توزيعهــا علــى املبحوثــن يف احملافظــات اجلنوبيــة ،بينمــا مت
توزيــع مــا نســبته بينمــا  %41.8احملافظــات الشــمالية.
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جدول ()3 - 2
يوضح عينة الدراسة حسب متغير طبيعة العمل

طبيعة العمل

التكرار

النسبة %

محاسب

158

50.0

مدقق

40

12.7

مدير مالي

34

10.8

أكادميي متخصص

84

26.6

اجملموع

316

100

يتضــح مــن خــال جــدول ( )3-2أن  %50يعملــون بوظيفــة محاســب %26.6 ،أكادميــي متخصــص %10.8 ،مديــر مالــي%12.7 ،
مدقق.
جدول ()4 - 2
يوضح عينة الدراسة حسب متغير املؤهل العلمي

املؤهل العملي

التكرار

النسبة %

دبلوم متوسط

15

4.7

بكالوريوس

180

57.0

دراسات عليا

121

38.3

اإلجمالي

316

100

يتضح من جدول ( )4-2أن  %57مؤهلهم العلمي بكالوريوس %38.3 ،دراسات عليا  %4.7،دبلوم متوسط.
جدول ()5 – 2
يوضح عينة الدراسة حسب متغير التخصص

التخصص

التكرار

النسبة %

محاسبة

198

62.7

إدارة أعمال

40

12.7

اقتصاد

21

6.6

قانون

39

12.3

أخرى

18

5.7

اإلجمالي

316

100

يتضح من جدول ( )5-2أن  %62.7تخصصهم محاسبة %12.7 ،إدارة %6.6 ،اقتصاد %12.3 ،قانون %5.7 ،أخرى.
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جدول ()6 - 2
يوضح عينة الدراسة حسب متغير اخلبرة العملية

سنوات اخلبرة

التكرار

النسبة %

أقل من  5سنوات

63

19.9

من  9 - 5سنوات

88

27.8

من  14 - 10سنة

76

24.1

من  19 - 15سنة

49

15.5

من  20سنة فأكثر

40

12.7

اإلجمالي

316

100

يتضــح مــن جــدول ( )6-2أن  %27.8مــن 10 - 5ســنوات %24.1 ،خبرتهــم مــن  15 - 10ســنوات %19.9 ،اقــل مــن  5ســنوات،
 %15.5مــن  20 - 15ســنة %12.7 ،مــن  20ســنة فأكثــر.
رابع ًا خطوات بناء االستبانة (أداة الدراسة)
قــام الباحــث بإعــداد أداة الدراســة ملعرفــة كفــاءة املوازنــة العامــة ،وأثرهــا علــى احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات
الفلســطينية ،واتبــع الباحــث اخلطــوات التاليــة لبنــاء االســتبانة:
● االطــاع علــى األدبيــات اإلداريــة والدراســات الســابقة ذات الصلــة مبوضــوع الدراســة ،واالســتفادة منهــا يف بنــاء االســتبانة
وصياغة فقراتها.
● استشار الباحث عدداً من أساتذة اجلامعات الفلسطينية واملشرفن احملاسبن يف حتديد أبعاد االستبانة وفقراتها.
● حتديد األبعاد الرئيسة التي شملتها االستبانة.
● حتديد الفقرات التي تقع حتت كل بعد.
● عرض االستبانة على املشرف للنقاش وإبداء املاحظات.
● التأكد من صدق االستبانة وثباتها.
● مت حتكيم االستبانة من أستاذة متخصصن يف مجال القانون واحملاسبة واالقتصاد وهم:
 أ.د على النعامي ،أستاذ احملاسبة واملراجعة  -جامعة األزهر غزة. أ.د جبر الداعور أستاذ احملاسبة  -جامعة األزهر غزة. أ.د .أحمد محمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد لدولة فلسطن ،النائب العام السابق. د .عاطف عاونة وكيل وزارة املالية السابق ،رئيس مجلس إدارة البنك العربي اإلسامي. نخبة من قضاة احملكمة الدستورية الفلسطينية. د .إسماعيل محفوظ وكيل وزارة املالية سابقاً ،ورئيس ديوان هيئة الرقابة. إياد أبو هن الوكيل املساعد -الرقابة املالية -وزارة املالية. د .سمير أبو مدللة عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. د .عبد القادر جرادة أكادميي متخصص. د .خليل ماضي إدارة أعمال ،أكادميي متخصص. يوسف أبو سلمية مدير عام ديوان هيئة الرقابة اإلدارة واملالية. طارق مصطفى قائم بأعمال مدير عام املوازنة ،رام اهلل. د .سيف الدين عودة سلطة النقد ،أكادميي متخصص. مؤسسة أمان متخصصن يف الفساد املالي يف املوازنات. -شركة باكر بيل الدولية للتدقيق.
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خامس ًا :مكونات االستبانة
مت إعــداد اســتبانة ملعرفــة كفــاءة املوازنــة العامــة وأثرهــا علــى احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية،
وتتكــون اســتبانة الدراســة مــن قســمن رئيســن:
القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن املستجيب (طبيعة العمل ،املؤهل العلمي ،التخصص العلمي ،عدد سنوات اخلدمة).
القســم الثانــي :محــاور كفــاءة املوازنــة العامــة وأثرهــا علــى احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية ويتكــون
مــن ( )40فقــرة.
سادس ًا :صدق االستبانة
يقصــد بصــدق االســتبانة أن تقيــس أســئلة االســتبانة مــا وضعــت لقياســه ،ومت توزيــع عينــة اســتطاعية حجمهــا  30اســتبانة
الختبــار االتســاق الداخلــي والصــدق البنائــي وثبــات االســتبانة ،ومت اعتبــار العينــة االســتطاعية جــزءا مــن العينــة الفعليــة،
وقــد مت التأكــد مــن صــدق االســتبانة مــن خــال الطــرق الثــاث التاليــة:
 .1االتساق الداخلي Internal Validity

يقصــد بصــدق االتســاق الداخلــي مــدى اتســاق كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة مــع البعــد الــذي تنتمــي إليه هــذه الفقرة ،وقد
قــام الباحــث بحســاب االتســاق الداخلــي لاســتبانة ،وذلــك مــن خــال حســاب معامــات االرتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقــرات
أبعاد االستبانة والدرجة الكلية للبعد نفسه.

 .2الصدق البنائي Structure Validity

يعتبــر الصــدق البنائــي أحــد مقاييــس صــدق األداة الــذي يقيــس مــدى حتقــق األهــداف التي تريــد األداة الوصول إليها ،ويبن
مدي ارتباط كل بعد من أبعاد الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

 .3صدق احملكمني «الصدق الظاهري»

عــرض الباحــث االســتبانة علــى مجموعــة مــن احملكمــن تألفــت مــن ( )13متخصــص يف اجملــاالت األكادمييــة احملاســبية
واإلحصائية ،وقد مت تعديل بعض الفقرات يف ضوء آراء السادة احملكمن.

سابع ًا :ثبات االستبانة
يقصــد بثبــات االســتبانة أن تعطــي نفــس النتيجــة لــو مت إعــادة توزيعهــا أكثــر مــن مــرة ،حتــت نفــس الظــروف والشــروط ،أو بعبــارة
أخــرى يعنــي االســتقرار يف نتائــج االســتبانة وعــدم تغييرهــا بشــكل كبيــر ،فيمــا لــو مت إعــادة توزيعهــا علــى األفــراد عــدة مــرات خــال
فتــرات زمنيــة معينــة ،وقــد حتقــق الباحــث مــن ثبــات اســتبانة الدراســة مــن خــال طريقتــي معامــل ألفــا كرونبــاخ والتجزئــة النصفيــة.
ثامن ًا :اختبار التوزيع الطبيعي :Normality Distribution Test

مت اســتخدام اختبــار كوجملــوروف – ســمرنوف  Kolmogorov-Smirnov Test (K-S( :الختبــار مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع
الطبيعــي مــن عدمــه ،وقــد اتضــح أن القيمــة االحتماليــة ( (Sig.جلميــع محــور الدراســة كانــت أكبــر مــن مســتوى الداللــة  0.01وبذلــك،
فــإن توزيــع البيانــات لهــذه احملــاور تتبــع التوزيــع الطبيعي ،حيث ســيتم اســتخدام االختبارات املعملية لإلجابة على فرضيات الدراســة.
تاسع ًا :األدوات اإلحصائية املستخدمة
 -1النســب املئويــة والتكــرارات واملتوســط احلســابي :يســتخدم هــذا األمــر بشــكل أساســي ألغــراض معرفــة تكــرار فئــات متغيــر
ما ،ويتم االستفادة منها يف وصف عينة الدراسة.
 -2اختبار ألفا كرونباخ ( ،(Cronbach's Alphaملعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -3اختبار التجزئة النصفية ( (split halfملعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -4اســتخدام اختبــار كوجملوروف-ســمرنوف  Kolmogorov-Smirnov Test (K-S( :يســتخدم هــذا االختبــار ملعرفــة مــا إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 -5معامــل ارتبــاط بيرســون ( (Pearson Correlation Coefficientلقيــاس درجــة االرتبــاط :يقــوم هــذا االختبــار علــى دراســة
العاقة بن متغيرين .وقد مت استخدامه حلساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لاستبانة ،والعاقة بن املتغيرات.
 -6اختبار  Tيف حالة عينة واحدة ( (T-Testولقد مت استخدامه للتأكد من داللة املتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.
 -7اختبار  Tلعينتن مستقلتن Independent Samples Test
 -8اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي  (One Way Analysis of Variance( ANOVAملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فروقــات ذات داللــة
إحصائية بن ثاث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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◄ املبحث الثاني :نتائج الدراسة ومناقشتها :
يتضمــن هــذا املبحــث عرضــاً لنتائــج الدراســة ومناقشــتها وتفســيرها ،وذلــك مــن خــال اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة،
واســتعراض أبــرز نتائــج االســتبانة والتــي مت التوصــل إليهــا مــن خــال حتليــل فقراتهــا ،ومــن ثــم إجــراء املعاجلــات اإلحصائيــة
للبيانــات املتجمعــة مــن اســتبانة الدراســة؛ إذ مت اســتخدام برنامــج الــرزم اإلحصائيــة للدراســات االجتماعيــة ()SPSS
للحصــول علــى نتائــج الدراســة التــي ســيتم عرضهــا وحتليلهــا يف هــذا املبحــث.
ً
أوال :حتليل فقرات االستبانة:
لتحليــل فقــرات االســتبانة ،مت اســتخدام االختبــارات املعمليــة (اختبــار Tلعينــة واحــدة) ملعرفــة متوســطات درجــات االســتجابة.
واعتبــرت الدرجــة  3هــي املتوســطة وهــي تثــل  %60علــى مقيــاس الدراســة.
جدول ()1 - 3
يوضح درجات تفسير اإلجابة حسب فئات املتوسط احلسابي
درجة التأثير

قليلة جداً

الوسط احلسابي

1.00-1.79

الوزن النسبي للوسط
احلسابي

أقل من %36

قليلة

1.80-2.59

من %52 - 36

متوسطة

2.60-3.39

من %68 - 52

كبيرة

3.40-4.19

من %84 - 68

كبيرة جداً

4.20-5.00

من %100 - 84

ثاني ًا :االجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها:
( :)1نتائج اإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة ،الذي ينص على:

ما أثر كفاءة املوازنة العامة على احلفاظ على املال العام يف ضوء التشريعات الفلسطينية؟

ولإلجابــة علــى هــذا الســؤالَّ َ ،
مت حســاب املتوســط احلســابي ،واالنحــراف املعيــاري ،والــوزن النســبي ،وترتيــب كل فقــرة مــن
فقــرات محــور «أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلفــاظ علــى املــال العــام يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية» ،فجــاءت النتائــج
كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول رقــم (:)2-3
جدول ()2 - 3
يوضح الوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي لفقرات محور أثر كفاءة املوازنة العامة على احلفاظ على املال العام يف
ضوء التشريعات الفلسطينية
احملــور األول :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلفــاظ الوسط
احلسابي
علــى املــال العــام يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية

يــؤدي اتبــاع القوانــن الفلســطينية املطبقــة يف
دوائــر الســلطة املتعلقــة باجلوانــب املاليــة إلــى
 1حتســن إدارة وتنظيــم احلســابات احلكوميــة،
وزيــادة جــودة الرقابــة.
يســاعد اتبــاع التعليمــات واإلشــارات املتعلقــة
بــإدارة احلســابات احلكوميــة ،إلــى زيــادة مســتوى
 2اإلفصــاح عنهــا واملعلومــات املاليــة يف ضــوء
التشــريعات الفلســطينية الناظمــة لذلــك.

االنحراف
املعياري

قيمة
الوزن
النسبي  %االختبار

املعنوية
p- value

ترتيب
الفقرة

درجة
التأثير

3.46

0.47

69.18

10.66

0.00

3

كبيرة

3.30

0.50

66.06

6.75

0.00
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متوسطة
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احملــور األول :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلفــاظ الوسط
احلسابي
علــى املــال العــام يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

يــؤدي إجــراء مراجعــة تفصيليــة لكافــة بنــود
اإليــرادات الــواردة يف املوازنــة العامــة ،إلــى حتديــد
أخطــاء تســجيلها أو تبويبهــا إن وجــدت حســب
القوانــن الفلســطينية ذات العاقــة.
يســاهم إعــداد احلســابات طبقــاً للقانــون يف
حتديــد جوانــب االنحرافــات يف مصــادر األمــوال
واســتخداماتها يف ظــل القوانــن الفلســطينية
الســائدة.
يســاعد اهتمــام اجلهــات املســؤولة عــن توظيــف
املــوارد املاليــة املتاحــة علــى توظيفهــا بأفضــل نحــو
ممكــن ،لزيــادة الكفــاءة واالســتفادة مــن املــوارد
املتاحــة حســب التشــريعات املطبقــة يف مناطــق
الســلطة الفلســطينية.
يــؤدي قيــام جهــات متخصصــة ومســؤولة (ديــوان
الرقابــة املاليــة واإلداريــة) بفحــص ومراجعــة
مصداقيــة بيانــات اإليــرادات إلــى احلــد مــن
الغــش والتاعــب والفســاد ،يف إطــار حزمــة
القوانــن الفلســطينية املعمــول بهــا.
يســاعد قيــام كل جهــة حكوميــة مبســك الدفاتــر
والســجات احملاســبية املناســبة لهــا علــى إثبــات
وتســجيل اإليــرادات بشــكل صحيــح ،واســتثمارها
يف املشــروعات احلكوميــة يف ظــل التشــريعات
املطبقــة يف الســلطة الفلســطينية.
يــؤدي توافــر معلومــات تفصيليــة عــن كافــة بنــود
اإليــرادات إلــى تســهيل أســاليب الرقابــة عليهــا،
ومــن ثــم احلفــاظ عليهــا يف ظــل القوانــن
الفلســطينية الناظمــة لذلــك.
يســاهم وجــود أجهــزة حكوميــة متخصصــة يف
متابعــة الهــدر يف املــال العــام اســتناداً للتشــريعات
الفلســطينية املعمــول بهــا علــى عــدم حــدوث
جرائــم يف األمــوال ،أو احلــد منهــا.
يــؤدي توافــر تقريــر مالــي تفصيلــي (شــهري،
فصلــي ،ســنوي) خــاص باإليــرادات والنفقــات إلــى
إجــراء املقارنــة الازمــة بــن الفعلــي واخملطــط،
كمــا يف املوازنــة العامــة يف ضــوء حزمــة القوانــن
الفلســطينية املطبقــة.
يســاهم نشــر التقاريــر الدوريــة واحلســاب
اخلتامــي يف تعزيــز احلــق يف املســاءلة يف ضــوء
التشــريعات الفلســطينية.
يســاهم االلتــزام يف األنظمــة املاليــة علــى حتقيــق
إدارة أفضــل للمــال العــام يف إطــار القوانــن
الفلســطينية.
املتوسطات

االنحراف
املعياري

قيمة
الوزن
النسبي  %االختبار

املعنوية
p- value

ترتيب
الفقرة

درجة
التأثير

3.37

0.52

67.40

8.03

0.00

7

متوسطة

3.38

0.50

67.59

8.45

0.00

6

متوسطة

3.33

0.60

66.51

6.40

0.00

11

متوسطة

3.36

0.52

67.13

7.67

0.00

9

متوسطة

3.37

0.49

67.39

8.24

0.00

8

متوسطة

3.49

0.53

69.75

10.44

0.00

2

كبيرة

3.24

0.64

64.84

4.51

0.00

12

متوسطة

3.53

0.53

70.51

11.25

0.00

1

كبيرة

3.46

0.60

69.17

9.05

0.00

4

كبيرة

3.45

0.56

68.92

9.18

0.00

5

كبيرة

3.39

0.25

67.80

12.64

0.00

12

متوسطة

الحد من الفساد المالي في ضوء التشريعات الفلسطينية
كفاءة الموازنة العامة وأثرها على
ّ

يتضــح مــن جــدول رقــم ( )2-3أن الــوزن النســبي إلجمالــي محــور أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلفــاظ علــى املــال العــام
يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية بلــغ  %67.8ومبتوســط بلــغ ( )3.39وانحــراف معيــاري بلــغ .0.25
بينمــا لفقــرات محــور أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلفــاظ علــى املــال العــام يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية ،كانــت
الفقــرة العاشــرة (يــؤدي توافــر تقريــر مالــي تفصيلــي (شــهري ،فصلــي ،ســنوي) خــاص باإليــرادات والنفقــات إلــى إجــراء
املقارنــة الازمــة بــن الفعلــي واخملطــط ،كمــا يف املوازنــة العامــة يف ضــوء حزمــة القوانــن الفلســطينية املطبقــة) احتلــت املرتبــة
األولــى بــوزن نســبي بلــغ . %70.51
التحقق من صحة الفرض األول:

يوجد أثر لكفاءة املوازنة العامة يف احلد من الفساد املالي يف ضوء التشريعات الفلسطينية.
ومن هذه الفرضية ،تنبثق الفرضيات الفرعية التالية:
 -1يوجد أثر لكفاءة املوازنة العامة على احلفاظ على املال العام يف ضوء التشريعات الفلسطينية.
للوقــوف علــى مســتوى تأثيــر أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلفــاظ علــى املــال العــام يف ضــوء التشــريعات القانونيــة
الفلســطينية ،اســتخدم الباحــث اختبــار االنحــدار البســيط ،كمــا هــو موضــح يف اجلــدول ( )3-3التالــي:
جدول ()3 - 3
يوضح نتائج اختبار حتليل االنحدار البسيط بن كفاءة املوازنة العامة على احلفاظ على املال العام
املتغير
التابع
احلفاظ
على املال
العام

()R²
()R
معامل
االرتباط
التحديد
0.649

0.421

F
احملسوبة

49.0

 DFدرجات
احلرية
االنحدار

1

البواقي

193

Sig.
مستوى
الداللة
0.000

T
احملسوبة

Sig.
مستوى
الداللة

املقدار الثابت

0.475

3.168

0.002

كفاءة املوازنة
العامة

0.657

10.294

0.000

 ßمعامل االنحدار

يتضــح مــن اجلــدول ( )3-3الســابق أن معامــل االرتبــاط بلغــت  ،0.649وهــي عاقــة متوســطة طرديــة ،بينمــا بلــغ معامــل
التحديــد املعــدل  0.421وهــذا يعنــي ان  %42.1مــن التغيــر يف احلفــاظ علــى املــال العــام يعــود إلــى تأثيــر املتغيــرات كفــاءة
املوازنــة العامــة والباقــي  %57.9يعــود لعوامــل أخــرى تؤثــر علــى املتغيــر التابــع احلفــاظ علــى املــال العــام
معادلة التأثير:

احلفاظ على املال العام =( *0.649 + 0.475كفاءة املوازنة العامة)
عنــد زيــادة (كفــاءة املوازنــة العامــة) مبقــدار وحــدة واحــدة ،فــإن ذلــك يــؤدي إلــى زيــادة املتغيــر التابــع (احلفــاظ علــى املــال
العــام) مبقــدار (.)0.657
ويعــزو الباحــث ذلــك لوجــود فهــم كبيــر لــدى املبحوثــن ألهميــة دور التقاريــر املاليــة يف بيــان وتوضيــح التغيــرات احلادثــة يف
املوازنــة ،مــن خــال اتبــاع أســلوب املقارنــة.
بينمــا احتلــت الفقــرة التاســعة (يســاهم وجــود أجهــزة حكوميــة متخصصــة يف متابعــة الهــدر يف املــال العــام اســتناداً للتشــريعات
الفلســطينية املعمــول بهــا علــى عــدم حــدوث جرائــم يف األمــوال ،أو احلــد منهــا) املرتبــة األخيــرة بــوزن نســبي  %64.84ويعــزو
الباحــث ذلــك بــأن املبحوثــن لديهــم إدراك ومعرفــة كافيــة بــأن حزمــة القوانــن املطبقــة يف مناطــق دولــة فلســطن ليســت
كافيــة بالقــدر الــذي يضمــن معاجلــة الهــدر يف املــال العــام علــى أفضــل نحــو.
بهــذه النتائــج يكــون الباحــث قــد أجــاب عــن الســؤال األول ،والتحقــق مــن الفــرض األول للدراســة ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع
نتيجــة ودراســة (الكفارنــة ،)2016 :ودراســة (صانــوري ،)2017 :ودراســة (عقــل.)2017 :
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الحد من الفساد المالي في ضوء التشريعات الفلسطينية
كفاءة الموازنة العامة وأثرها على
ّ

 -2نتائج اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة ،الذي ينص على:
ما أثر كفاءة املوازنة العامة على منع اختاس الدعم والتمويل الداخلي واخلارجي يف ضوء التشريعات الفلسطينية؟
ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال ،فقــد َ َّ
مت حســاب املتوســط احلســابي ،واالنحــراف املعيــاري ،والــوزن النســبي ،وترتيــب كل فقــرة
مــن فقــرات محــور «أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الداخلــي واخلارجــي يف ضــوء التشــريعات
الفلســطينية» ،فجــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول رقــم (:)4-3
جدول ()4 - 3
يوضح الوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي لفقرات محور أثر كفاءة املوازنة العامة على منع اختاس الدعم
والتمويل الداخلي واخلارجي يف ضوء التشريعات الفلسطينية

1

2

3

4

5

6

7

احملــور الثانــي :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة
قيمة
الوزن
علــى منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الوسط االنحراف
الداخلــي واخلارجــي يف ضــوء التشــريعات احلسابي املعياري النسبي  %االختبار
الفلســطينية
يســاعد تخصــص جهــات معينــة يف مراقبــة بنود
الدعــم احمللــي واألجنبــي يف ضــوء القوانــن
7.55
67.26
0.55
والتشــريعات الفلســطينية ،علــى توظيــف 3.36
اســتخدامها بشــكل كفــؤ وفعــال ومتوافقــاً مــع
املوازنــة العامــة ،وتخصيصاتهــا.
يســاعد حتســن أداء املوازنــة العامــة علــى منــع
التاعــب يف املــوارد املاليــة املتعلقــة بالدعــم
6.51
66.23
0.55
والتمويــل الداخلــي واخلارجــي ،يف ظــل 3.31
التشــريعات القانونيــة املعمــول بهــا يف الســلطة
الفلســطينية.
يــؤدي قيــام جلنــة إعــداد املوازنــة العامــة يف
اجمللــس التشــريعي بدورهــا كمــا هــو مخطــط
لــه ،يف حتســن كفــاءة الرقابــة علــى املــوارد
1.31
61.53
0.73
3.08
املاليــة ،وتوظيفهــا يف اجملــاالت األساســية
مبــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح والقوانــن
املطبقــة يف الســلطة الفلســطينية.
يــؤدي اتبــاع آليــة محــددة وواضحــة الســتقبال
أمــوال التمويــل احمللــي واخلارجــي إلــى حتقيــق
3.85
64.19
0.66
3.21
األهــداف املرجــوة فيــه ،طبقـاً لبرنامــج املوازنــة
العامــة املقــر مــن اجلهــات التشــريعية.
يســاهم متابعــة أداء املوازنــة العامــة يف تقــدمي
الدعــم للفئــات أو اجلهــات املســتفيدة منهــا،
4.48
64.62
0.61
حســب اخلطــة املوضوعــة ،والرقابــة علــى أوجــه 3.23
اإلنفــاق يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية
الناظمــة.
يســاعد التنفيــذ اجليــد للموازنــة العامــة يف
توظيــف التمويــل احمللــي واألجنبــي لنفــس
الغــرض احملــدد لــه حســب اخلطــة املعــدة
4.93
64.86
0.57
3.24
مســبقاً ،وفقــاً لبرنامــج ســنوي مقســم
لفتــرات زمنيــة يف ظــل القوانــن والتشــريعات.
الفلســطينية الســارية املعمــول بهــا.
تســاهم القوانــن والقواعــد الناظمــة للعمــل
احلكومــي يف حتقيــق الرقابــة الفعالــة علــى
2.73
62.93
0.65
أمــوال الدعــم ،والتمويــل مــن اجلهــات احملليــة 3.15
واألجنبيــة ،وفقــاً للتشــريعات املعمــول بهــا يف
الســلطة الفلســطينية.
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املعنوية
p- value

ترتيب
الفقرة

درجة
التأثير

0.00

2

متوسطة

0.00

4

متوسطة

0.19

10

متوسطة

0.00

6

متوسطة

0.00

5

متوسطة

0.00

7

متوسطة

0.01

9

متوسطة

الحد من الفساد المالي في ضوء التشريعات الفلسطينية
كفاءة الموازنة العامة وأثرها على
ّ

احملــور الثانــي :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة

قيمة
الوزن
علــى منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الوسط االنحراف
الداخلــي واخلارجــي يف ضــوء التشــريعات احلسابي املعياري النسبي  %االختبار

الفلســطينية
تعمــل آليــات إدارة وتنظيــم حســابات الدعــم
والتمويــل الداخلــي واخلارجــي ،يف ظــل
8
التشــريعات الفلســطينية علــى زيــادة مســتوى
األداء اجليــد للموازنــة العامــة.
يســاعد اســتخدام األنظمــة االلكترونيــة
الازمــة يف إعــداد احلســابات املتعلقــة باملــوارد
 9يف حتســن كفــاءة إدارتهــا وتنظيمهــا ،وتفعيــل
نظــم الرقابــة علــى األداء يف إطــار قوانــن
الســلطة الفلســطينية اخملتصــة بذلــك.
يســاعد االلتــزام بقانــون املوازنــة علــى إدارة
 10املــال العــام علــى نحــو أفضــل يف ضــوء
التشــريعات الفلســطينية.
املتوسطات

املعنوية
p- value

ترتيب
الفقرة

درجة
التأثير

3.17

0.58

63.31

3.35

0.00

8

متوسطة

3.57

0.51

71.40

12.50

0.00

1

كبيرة

3.38

0.57

67.52

7.52

0.00

3

متوسطة

3.27

0.37

65.41

7.20

0.00

متوسطة

مــن خــال جــدول ( )4-3يتضــح ان الــوزن النســبي إلجمالــي محــور أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى منــع اختــاس الدعــم
والتمويــل الداخلــي واخلارجــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية بلــغ  %65.41ومبتوســط بلــغ ( )3.27وانحــراف معيــاري بلــغ
(.)0.37
بينمــا لفقــرات محــور أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الداخلــي واخلارجــي يف ضــوء التشــريعات
الفلســطينية ،كانــت الفقــرة التاســعة (يســاعد اســتخدام األنظمــة االلكترونيــة الازمــة يف إعــداد احلســابات املتعلقــة باملــوارد
يف حتســن كفــاءة إدارتهــا وتنظيمهــا ،وتفعيــل نظــم الرقابــة علــى األداء يف إطــار قوانــن الســلطة الفلســطينية اخملتصــة بذلــك)
فقــد احتلــت املرتبــة األولــى بــوزن
نسبي بلغ .%71.4
التحقق من صحة الفرض الثاني:
 -2يوجــد أثــر لكفــاءة املوازنــة العامــة علــى منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الداخلــي واخلارجــي يف ضــوء التشــريعات
الفلســطينية.
للوقــوف علــى مســتوى تأثيــر أثــر لكفــاءة املوازنــة العامــة علــى منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الداخلــي واخلارجــي ،يف ضــوء
التشــريعات القانونيــة الفلســطينية ،اســتخدم الباحــث اختبــار االنحــدار البســيط كمــا هــو موضــح يف اجلــدول ( )5-3التالــي:
جدول ()5 - 3
يوضح نتائج اختبار حتليل االنحدار البسيط بن كفاءة املوازنة العامة على منع اختاس
الدعم والتمويل الداخلي واخلارجي
املتغير التابع

I
االرتباط

منع اختاس
الدعم والتمويل
الداخلي
واخلارجي

0.612

()R²
معامل
التحديد

0.374

F
احملسوبة

58.8

 DFدرجات
احلرية
االنحدار

1

البواقي

193

15

Sig.
مستوى
الداللة

0.000

 ßمعامل االنحدار

املقدار الثابت

1.057

كفاءة املوازنة
العامة

529.

Sig.
T
مستوى
احملسوبة
الداللة
11.776
10.965

0.000
0.000

الحد من الفساد المالي في ضوء التشريعات الفلسطينية
كفاءة الموازنة العامة وأثرها على
ّ

يتضــح مــن اجلــدول ( )5-3الســابق أن معامــل االرتبــاط بلغــت  ،0.612وهــي عاقــة متوســطة طرديــة ،بينمــا بلــغ معامــل
التحديــد املعــدل  0.374وهــذا يعنــي أن  %37.4مــن التغيــر يف منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الداخلــي واخلارجــي يعــود إلــى
تأثيــر ملتغيــرات كفــاءة املوازنــة العامــة والباقــي  %62.6يعــود لعوامــل أخــرى تؤثــر علــى املتغيــر التابــع احلـ ّد مــن الفســاد املالــي.
معادلة التأثير :منع اختاس الدعم والتمويل الداخلي واخلارجي =( *0.529 + 1.057كفاءة املوازنة العامة).
عنــد زيــادة (كفــاءة املوازنــة العامــة) مبقــدار وحــدة واحــدة يــؤدي إلــى زيــادة املتغيــر التابــع (منــع اختــاس الدعــم والتمويــل
الداخلــي واخلارجــي) مبقــدار (.)0.529
ويرجــع الباحــث ذلــك إلــى أن تطبيــق تكنولوجيــا املعلومــات يســاعد علــى جعــل البيانــات واملعلومــات املاليــة تتســم بالثقــة
واملصداقيــة ،ومــن ثــم تســاهم يف توظيــف املــوارد املتاحــة بشــكل ف ّعــال.
بينمــا احتلــت الفقــرة الثالثــة (يــؤدي قيــام جلنــة إعــداد املوازنــة العامــة يف اجمللــس التشــريعي بدورهــا كمــا هــو مخطــط لــه،
يف حتســن كفــاءة الرقابــة علــى املــوارد املاليــة ،وتوظيفهــا يف اجملــاالت األساســية مبــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح والقوانــن
املطبقــة يف الســلطة الفلســطينية) املرتبــة األخيــرة بــوزن نســبي %61.53
ويرجــع الباحــث ذلــك إلــى أثــر التداعيــات الســلبية الناجتــة عــن االنقســام الفلســطيني منــذ العــام  2007والــذي أثــر بشــكل
جوهــري علــى عــدم قيــام اجمللــس التشــريعي بالــدور املنــوط بــه ،يف إعــداد املوازنــة والتصويــت عليهــا ،واإلشــراف علــى
تنفيذهــا.
بهــذه النتائــج ،يكــون الباحــث قــد أجــاب عــن الســؤال الثانــي والتحقــق مــن الفــرض الثانــي للدراســة ،وتوافقــت هــذه النتيجــة
مــع نتيجــة دراســة ( ،)Misic: 2011دراســة (فروانــة.)2018 :
ينص على:
 -3نتائج اإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة ،الذي ّ

ما أثر كفاءة املوازنة العامة على مكافحة التهرب الضريبي بجميع أنواعه يف ضوء التشريعات الفلسطينية؟

ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال ،فقــد َ َّ
مت حســاب املتوســط احلســابي ،واالنحــراف املعيــاري ،والــوزن النســبي ،وترتيــب كل
فقــرة مــن فقــرات محــور «أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى مكافحــة التهــرب الضريبــي بجميــع أنواعــه يف ضــوء التشــريعات
الفلســطينية» ،فجــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول رقــم (:)6-3
جدول ()6 - 3
يوضح الوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي لفقرات محور أثر كفاءة املوازنة العامة على مكافحة التهرب الضريبي
بجميع أنواعه يف ضوء التشريعات الفلسطينية
المحــور الثالــث :أثــر كفــاءة الموازنــة العامــة
علــى مكافحــة التهــرب الضريبــي بجميــع أنواعه الوسط
الحسابي
فــي ضــوء التشــريعات الفلســطينية
يســاعد حتســن مســتوى أداء املوازنــة العامــة على
تشــجيع املكلفــن بتقــدمي إقراراهــم الضريبــي
 1بصــورة عادلــة ،وعلــى أســاس املســاواة حســب 3.08
التشــريعات الفلســطينية.
تســاهم الرقابــة املانعــة علــى املــوارد املاليــة يف
حتســن معــدل التحصيــل الضريبــي ،وبالتالــي
 2تدعيــم مصــادر تويــل املوازنــة العامــة مــن خــال 3.09
تقــدمي اإلقــرارات الضريبيــة املعــدة بشــكل جيــد،
طبق ـاً للقوانــن الفلســطينية اخملتصــة بذلــك.
تعمــل متابعــة تنفيــذ املوازنــة العامــة علــى حتســن
مســتوى اخلدمــات العامــة املتنوعــة التــي تقدمهــا
الدولــة ،ومــن ثــم تشــجيع دافعــي الضرائــب علــى
 3تعزيــز االلتــزام بدفــع الضريبــة وفق ـاً إلرشــادات 3.10
وتعليمــات القوانــن الضريبيــة يف الســلطة
الفلســطينية.

المعنوية
الوزن
ترتيب
قيمة
االنحراف
المعياري النسبي  %االختبار  p- valueالفقرة

درجة
التأثير

0.61

61.53

1.49

0.14

9

متوسطة

0.58

61.88

1.90

0.06

6

متوسطة

0.60

62.08

2.03

0.04

8

متوسطة
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4

5

6

7

8

9

المحــور الثالــث :أثــر كفــاءة الموازنــة العامــة
علــى مكافحــة التهــرب الضريبــي بجميــع أنواعه الوسط
الحسابي
فــي ضــوء التشــريعات الفلســطينية
ً
يعمــل االلتــزام بصــرف بنــود النفقــات طبق ـا ملــا
ورد يف املوازنــة العامــة علــى تخفيــض الهــدر يف
املــوارد املاليــة التــي تعتبــر الضرائــب مصادرهــا 3.21
األساســي.
يســاعد العمــل علــى حتقيــق معــدل اإليــرادات
طبقــاً ملــا هــو مــدرج يف املوازنــة العامــة علــى
إجنــاز التحصيــل الضريبــي املســتهدف مــن 3.15
املؤسســات اخلاضعــة للضريبــة يف إطــار القوانن
الفلســطينية ذات العاقــة.
يــؤدي تفعيــل الرقابــة علــى إيــرادات الضريبــة يف
ضــوء التشــريعات الفلســطينية الناظمــة لذلــك،
إلــى معاجلــة االنحــراف يف قيمتهــا مــا بــن 3.35
الفعلــي واخملطــط.
يســاهم االلتــزام بتطبيــق أســاليب الرقابــة
املائمــة علــى أداء املوازنــة العامــة يف ضــوء
القوانــن يف الســلطة الفلســطينية علــى زيــادة 3.21
التحصيــات الضريبيــة مــن املمولــن.
يــؤدي التوظيــف األمثــل للمــوارد املاليــة كمــا هــي
واردة يف املوازنــة إلــى حتقيــق العدالــة الضريبيــة،
ومــن ثــم زيــادة معــدل تويــل املوازنــة العامــة مــن
عائــدات الضرائــب حســب مــا هــو مخصــص 3.28
للبرامــج املعتمــدة ،طبقــاً للقوانــن الفلســطينية
الناظمــة لذلــك.
يســاهم العمــل علــى حتقيــق معــدل اإليــرادات
املتأتــي مــن الرســوم اجلمركيــة ورســوم أذون
االســتيراد واملواصــات وجوانــب اخــرى حســب
مــا هــو معتمــد يف املوازنــة ،علــى حتســن 3.19
العائــدات املتأتيــة مــن التحصيــل الضريبــي يف
ضــوء التشــريعات الفلســطينية املتعلقــة بذلــك.
املتوسطات

3.19

المعنوية
الوزن
ترتيب
قيمة
االنحراف
المعياري النسبي  %االختبار  p- valueالفقرة

درجة
التأثير

0.58

64.14

4.15

0.00

4

متوسطة

0.58

63.06

3.07

0.00

3

متوسطة

0.52

67.08

7.62

0.00

1

متوسطة

0.62

64.16

4.02

0.00

5

متوسطة

0.51

65.67

6.20

0.00

2

متوسطة

0.55

63.78

3.92

0.00

7

متوسطة

0.35

63.71

5.10

0.00

متوسطة

يتضــح مــن جــدول رقــم ( )6-3أن الــوزن النســبي إلجمالــي محــور أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى مكافحــة التهــرب الضريبــي
يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية بلــغ  %63.71ومبتوســط بلــغ ( )3.19وانحــراف معيــاري بلــغ .0.35
بينمــا لفقــرات محــور أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى مكافحــة التهــرب الضريبــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية كانــت
الفقــرة السادســة (يــؤدي تفعيــل الرقابــة علــى إيــرادات الضريبــة يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية الناظمــة لذلــك إلــى
معاجلــة االنحــراف يف قيمتهــا مــا بــن الفعلــي واخملطــط) احتلــت املرتبــة األولــى بــوزن نســبي بلــغ .%67.08
التحقق من صحة الفرض الثالث:

 -3يوجد أثر لكفاءة املوازنة العامة على مكافحة التهرب الضريبي يف ضوء التشريعات الفلسطينية.
للوقــوف علــى مســتوى تأثيــر أثــر لكفــاءة املوازنــة العامــة علــى مكافحــة التهــرب الضريبــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية،
اســتخدم الباحــث اختبــار االنحــدار البســيط كمــا هــو موضــح يف اجلــدول ( )7-3التالــي:
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الحد من الفساد المالي في ضوء التشريعات الفلسطينية
كفاءة الموازنة العامة وأثرها على
ّ

جدول ()7 - 3
يوضح نتائج اختبار حتليل االنحدار البسيط بن كفاءة املوازنة العامة على مكافحة التهرب الضريبي
المتغير
التابع

()R²
I
معامل
االرتباط
التحديد

F
المحسوبة

مكافحة
التهرب
الضريبي

0.334 0.578

50.8

 DFدرجات
الحرية
االنحدار
البواقي

Sig.
مستوى
الداللة

1
193

0.000

 ßمعامل االنحدار
المقدار
الثابت
كفاءة
الموازنة
العامة

.842
.500

T
المحسوبة

 Sig.مستوى
الداللة

7.190

.000

15.513

.000

يتضــح مــن اجلــدول ( )7-3الســابق أن معامــل االرتبــاط بلغــت  ،0.578وهــي عاقــة متوســطة طرديــة ،بينمــا بلــغ معامــل
التحديــد املعــدل  0.334وهــذا يعنــي أن  %33.4مــن التغيــر يف مكافحــة التهــرب الضريبــي يعــود إلــى تأثيــر املتغيــرات كفــاءة
املوازنــة العامــة والباقــي  %66.6يعــود لعوامــل أخــرى تؤثــر علــى املتغيــر التابــع مكافحــة التهــرب الضريبــي.
معادلة التأثير:

مكافحة التهرب الضريبي =( *0.50 + 0.842كفاءة املوازنة العامة)
عنــد زيــادة (كفــاءة املوازنــة العامــة) مبقــدار وحــدة واحــدة يــؤدي إلــى زيــادة املتغيــر التابــع (مكافحــة التهــرب الضريبــي) مبقــدار
(.)0.50
ويرجــع الباحــث ذلــك لوجــود فهــم كبيــر لــدى املبحوثــن ،بــأن حتســن اإليــرادات الضريبيــة البــد أن يتــم يف ضــوء حزمــة مــن
القوانــن املتكاملــة التــي تشــجع املكلّفــن (دافعــي الضرائــب) علــى االلتــزام بدفــع الضرائــب املســتحقة عليهــم باعتبــاره واجبــا
وطنيــا وأخاقيــا دون اللجــوء للتهــرب الضريبــي.

بينمــا احتلــت الفقــرة األولــى (يســاعد حتســن مســتوى أداء املوازنــة العامــة علــى تشــجيع املكلّفــن بتقــدمي إقرارهــم الضريبــي
بصــورة عادلــة وعلــى أســاس املســاواة حســب التشــريعات الفلســطينية) املرتبــة األخيــرة بــوزن نســبي  %61.53ويرجــع الباحــث
ذلــك إلــى أن الواقــع يشــير بشــكل واضــح إلــى عــدم شــعور دافــع الضريبــة باالســتفادة مــن عوائــد الضريبــة ،مــن حيــث تقــدمي
اخلدمــات ،إضافــة إلــى غيــاب القوانــن التــي تؤكــد علــى حتقيــق قواعــد فــرض الضرائــب بشــكل عــادل.
بهــذه النتائــج يكــون الباحــث قــد أجــاب عــن الســؤال الثالــث ،والتحقــق مــن الفــرض الثالــث للدراســة ،وتوافقــت هــذه النتيجــة
مــع نتيجــة دراســة (أبــو عــودة.)2015 :
( )4نتائج اإلجابة على السؤال الرابع من أسئلة الدراسة ،الذي ينص على:

ما أثر كفاءة املوازنة العامة يف تعزيز سبل املراقبة واإلشراف على كافة النفقات يف ضوء التشريعات الفلسطينية؟

ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال ،فقــد َ َّ
مت حســاب املتوســط احلســابي ،واالنحــراف املعيــاري ،والــوزن النســبي ،وترتيــب كل فقــرة
مــن فقــرات محور»أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة يف تعزيــز ســبل املراقبــة واإلشــراف علــى كافــة النفقــات يف ضــوء التشــريعات
الفلســطينية» ،فجــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول رقــم (:)8-3
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الحد من الفساد المالي في ضوء التشريعات الفلسطينية
كفاءة الموازنة العامة وأثرها على
ّ

جدول ()8 - 3
يوضح الوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي لفقرات محور أثر كفاءة املوازنة العامة على تعزيز سبل املراقبة
واإلشراف على كافة النفقات يف ضوء التشريعات الفلسطينية
المحــور الرابــع :أثــر كفــاءة الموازنــة العامــة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

المعنوية
الوزن
قيمة
الوسط االنحراف
ترتيب
فــي تعزيــز ســبل المراقبــة واإلش ـراف علــى كافــة الحسابي المعياري النسبي  %االختبار  p- valueالفقرة
النفقــات فــي ضــوء التشــريعات الفلســطينية
إعــداد املوازنــة العامــة بشــكل مخطــط يــؤدي
إلــى ســهولة اتبــاع إجــراءات رقابيــة علــى كافــة
1
0.00
12.68 70.89
0.46
مســتويات األداء الشــمولي فيهــا ،مبــا يضمــن 3.54
حتســن معــدالت تنفيــذ املوازنــة حســب
التشــريعات الفلســطينية ذات العاقــة.
إعــداد املوازنــة العامــة بصــورة منهجيــة
وســليمة يســاعد علــى اتبــاع الرقابــة الكاشــفة
3
0.00
10.34 69.30
0.50
عــن األداء املالــي ،وضبــط معاجلــة االنحــراف 3.46
الســلبي يف ظــل قوانــن الســلطة الفلســطينية
املتعلقــة بذلــك.
يــؤدي االلتــزام بتنفيــذ املوازنــة العامــة طبقــاً
العتمادهــا يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية
2
0.00
11.09 69.49
0.46
املطبقــة إلــى ســهولة أداء رقابــة شــاملة عليهــا3.47 ،
وتفعيــل بنودهــا إذا تطلــب األمــر.
يســاعد متابعــة أداء املوازنــة العامــة علــى جنــاح
اخلطــط والبرامــج ،طبق ـاً ملــا هــو معــد مســبقاً
4
0.00
8.18
67.50
0.51
مبقارنة اخلطة باألداء الفعلي يف ظل التشريعات 3.38
املعمــول بهــا مبناطــق الســلطة الفلســطينية.
يســاهم متابعــة أداء املوازنــة العامــة واإلشــراف
اجليــد عليهــا يف زيــادة مســتوى االلتــزام مبــا
5
0.00
8.20
67.05
0.46
هــو وارد يف املوازنــة العامــة ،حســب القوانــن 3.35
الناظمــة لذلــك يف مناطــق الســلطة الفلســطينية.
يســاعد تنظيــم أداء املوازنــة العامــة يف
ضــوء التشــريعات املعمــول بهــا يف الســلطة
8
0.00
5.79
65.80
0.59
الفلســطينية ،علــى زيــادة االلتــزام بتخصيــص 3.29
نفقــات كل قطــاع مــن القطاعــات ،مبــا هــو
مخصــص لــه يف املوازنــة العامــة.
يشــجع التنفيــذ اجليــد للموازنــة العامــة يف
إطــار التشــريعات الفلســطينية اخملتصــة
6
0.00
5.99
66.04
0.59
بذلــك ،يف عــدم حــدوث أي انحرافــات يف 3.30
مجــال النفقــات ،وتخفيــض مــن التمويــل مــن
بنــد إلــى آخــر.
يــؤدي األداء الفعــال والكفــؤ للموازنــة العامــة
يف ضــوء اللوائــح واألنظمــة والتشــريعات
7
0.00
5.59
65.85
0.63
الفلســطينية إلــى حتقيــق الوفــر يف التكاليــف 3.29
والنفقــات للكثيــر مــن املصروفــات.
تســاهم كفــاءة املوازنــة العامــة يف ضبــط
مخاطــر اإلنفــاق الزائــد عــن املــدى املســموح
9
0.00
5.17
65.67
0.67
بــه ،طبقــاً للموازنــة العامــة املعتمــدة مــن 3.28
اجلهــات التشــريعية.
املتوسطات

3.38

0.33
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67.50
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0.00

درجة التأثير
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كبيرة

كبيرة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

كبيرة
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متوسطة

الحد من الفساد المالي في ضوء التشريعات الفلسطينية
كفاءة الموازنة العامة وأثرها على
ّ

يتضــح مــن جــدول رقــم ( )8-3أن الــوزن النســبي إلجمالــي محــور أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى تعزيــز ســبل املراقبــة
واإلشــراف علــى كافــة النفقــات يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية بلــغ  %67.5ومبتوســط بلــغ ( )3.38وانحــراف معيــاري بلــغ
0.33
بينمــا لفقــرات محــور أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى تعزيــز ســبل املراقبــة واإلشــراف علــى كافــة النفقــات يف ضوء التشــريعات
الفلســطينية كانــت الفقــرة األولــى (إعــداد املوازنــة العامــة بشــكل مخطــط يــؤدي إلــى ســهولة اتبــاع إجــراءات رقابيــة علــى كافــة
مســتويات األداء الشــمولي فيهــا ،مبــا يضمــن حتســن معــدالت تنفيــذ املوازنــة حســب التشــريعات الفلســطينية ذات العاقــة)
فقــد احتلــت املرتبــة األولــى بــوزن نســبي بلــغ .%70.89
التحقق من صحة الفرض الرابع:
 -4يوجــد أثــر لكفــاءة املوازنــة العامــة علــى تعزيــز ســبل املراقبــة واإلشــراف علــى كافــة النفقــات يف ضــوء التشــريعات
الفلســطينية.
للوقــوف علــى مســتوى تأثيــر أثــر لكفــاءة املوازنــة العامة على تعزيز ســبل املراقبة واإلشــراف يف ضوء التشــريعات الفلســطينية،
اســتخدم الباحــث اختبــار االنحــدار البســيط كمــا هو موضح يف اجلــدول ( )9-3التالي:
جدول ()9 - 3
يوضح نتائج اختبار حتليل االنحدار البسيط بن كفاءة املوازنة العامة
على تعزيز سبل املراقبة واإلشراف على كافة النفقات
املتغير
التابع

()R²
I
معامل
االرتباط
التحديد

تعزيز سبل
املراقبة
واالشراف

0.507

0.257

F
احملسوبة

38.3

 DFدرجات
احلرية
االنحدار

1

البواقي
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Sig.
مستوى
الداللة
0.000

 ßمعامل االنحدار

Sig.
T
مستوى
احملسوبة
الداللة

املقدار الثابت

.777

7.623

.000

كفاءة املوازنة
العامة

.581

29.972

.000

يتضــح مــن اجلــدول ( )9-3الســابق أن معامــل االرتبــاط بلغــت  ،0.507وهــي عاقــة متوســطة طرديــة ،بينمــا بلــغ معامــل
التحديــد املعــدل  0.257وهــذا يعنــي أن  %25.7مــن التغيــر يف تعزيــز ســبل املراقبــة واإلشــراف يعــود إلــى تأثيــر املتغيــرات
كفــاءة املوازنــة العامــة والباقــي  %74.3يعــود لعوامــل أخــرى تؤثــر علــى املتغيــر التابــع تعزيــز ســبل املراقبــة واإلشــراف.
معادلة التأثير:

تعزيز سبل املراقبة واإلشراف =( *0.581 + 0.777كفاءة املوازنة العامة)
عنــد زيــادة (كفــاءة املوازنــة العامــة) مبقــدار وحــدة واحــدة فــإن ذلــك يــؤدي إلــى زيــادة املتغيــر التابــع (تعزيــز ســبل املراقبــة
واالشــراف) مبقــدار (.)0.581
ً
ـال مــن املبحوثــن بــأن إعــداد املوازنــة اســتنادا إلــى أســس موضوعيــة
ويــرى الباحــث بــأن ذلــك يعــود لوجــود فهــم ووعــي عـ ٍ
ُمي ِّكــن مــن تســهيل الرقابــة العاليــة ،ومــن ثــم تضييــق الفجــوة مــا بــن الفعلــي
واخملطط لها.
بينمــا احتلــت الفقــرة التاســعة (تســاهم كفــاءة املوازنــة العامــة يف ضبــط مخاطــر اإلنفــاق الزائــد عــن املــدى املســموح بــه طبقـاً
للموازنــة العامــة املعتمــدة مــن اجلهــات التشــريعية) املرتبــة األخيــرة بــوزن نســبي  %65.67ويــرى الباحــث بــأن ذلــك يعــود
إلــى عــدم قيــام اجلهــات املســؤولة عــن إدارة وتنظيــم املــوارد بكافــة أنواعهــا ،والتــي لــم تتمكــن مــن القيــام بدورهــا ،انعكاسـاً
لألوضــاع االقتصاديــة والسياســية الســائدة يف مناطــق الدولــة الفلســطينية.
بهــذه النتائــج يكــون الباحــث قــد أجــاب عــن الســؤال الرابــع ،والتحقــق مــن الفــرض الرابــع للدراســة ،وتوافقــت هــذه النتيجــة
مــع نتيجــة دراســة (زكــري ،)2013 :ودراســة (تــرزي ،)2016 :ودراســة (.)Dong: 2011
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( )5نتائج اإلجابة على السؤال الرئيسي من أسئلة الدراسة ،الذي ينص على:

ما أثر كفاءة املوازنة العامة يف احلد من الفساد املالي يف ضوء التشريعات الفلسطينية؟

ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال َ َّ
مت حســاب املتوســط احلســابي ،واالنحــراف املعيــاري ،والــوزن النســبي ،وترتيــب محــاور «كفــاءة املوازنــة
العامــة يف احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية» ،فجــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول رقــم (:)10-3
جدول ()10-3
يوضح الوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي حملاور كفاءة املوازنة العامة وأثرها على احلد من الفساد املالي يف ضوء
التشريعات الفلسطينية
كفــاءة الموازنــة العامــة وأثرهــا علــى الحــد
الوزن
قيمة
الوسط االنحراف
مــن الفســاد المالــي فــي ضــوء التشــريعات
الحسابي المعياري النسبي  %االختبار p- value
ا لفلســطينية
المعنوية

1

2

3

4

احملــور األول :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى
احلفــاظ علــى املــال العــام يف ضــوء التشــريعات
القانونيــة الفلســطينية.
احملــور الثانــي :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة
علــى منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الداخلــي
واخلارجــي ،يف ضــوء التشــريعات القانونيــة
الفلســطينية.
احملــور الثالــث :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة
علــى مكافحــة التهــرب الضريبــي ،يف ضــوء
التشــريعات القانونيــة الفلســطينية.
احملــور الرابــع :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة
علــى تعزيــز ســبل املراقبــة واإلشــراف علــى
كافــة النفقــات يف ضــوء التشــريعات القانونيــة
الفلســطينية.
املتوسطات

ترتيب
الفقرة

درجة
التأثير

3.39

0.25

67.80

12.64

0.00

1

متوسطة

3.27

0.37

65.41

7.20

0.00

3

متوسطة

3.19

0.35

63.71

5.10

0.00

4

متوسطة

3.38

0.33

67.50

10.51

0.00

2

متوسطة

3.30

0.25

66.07

9.77

0.00

متوسطة

مــن خــال جــدول ( ،)10-3يتضــح أن الــوزن النســبي إلجمالــي محــور كفــاءة املوازنــة العامــة وأثرهــا علــى احلــد مــن الفســاد
املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية بلــغ  %66.07ومبتوســط بلــغ ( )3.3وانحــراف معيــاري بلــغ ()0.25
بينمــا احتــل احملــور األول -أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلفــاظ علــى املــال العــام يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية املرتبــة
األولــى بــوزن نســبي بلــغ  %67.8ومبتوســط بلــغ ( )3.39وانحــراف معيــاري بلــغ (.)0.25
بينمــا احتــل احملــور الثانــي :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الداخلــي واخلارجــي يف ضــوء
التشــريعات القانونيــة الفلســطينية املرتبــة األخيــرة ،بــوزن بلــغ  %63.71مبتوســط بلــغ ( )3.19وانحــراف معيــاري بلــغ (،)0.35
بهــذه النتائــج يكــون الباحــث قــد أجــاب عــن الســؤال الرئيــس للدراســة.
اختبار الفرضية الرئيسة الثانية
يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــن متوســطات آراء املســتجيبن حــول أثــر لكفــاءة املوازنــة
العامــة علــى احلـ ّد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية ،تعــزى لــكل متغيــر (طبيعــة العمــل ،املؤهــل العلمــي،
التخصــص العلمــي ،عــدد ســنوات اخلدمــة)
يتفرع من الفرضية الرئيسة الثانية الفرضيات الفرعية التالية:
 -1يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــن متوســطات آراء املســتجيبن حــول أثــر لكفــاءة
املوازنــة العامــة ،علــى احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات القانونيــة الفلســطينية ،تعــزى ملتغيــر طبيعــة العمــل
(محاسب ،مدقق ،مدير مالي ،أكادميي متخصص).
وإلثبات أو نفي صحة هذا الفرض ،مت استخدام اختبار «حتليل التباين األحادي»  ANOVAكما هو مبن يف اجلدول ( )11-3التالي:
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جدول ()11 - 3
يوضح نتائج اختبار «التباين األحادي»  ANOVAطبيعة العمل
كفــاءة الموازنــة العامــة وأثرهــا علــى الحــد
مــن الفســاد المالــي فــي ضــوء التشــريعات
محاسب
ا لفلســطينية .

المتوسطات
مدقق

المحــور األول :أثــر كفــاءة الموازنــة العامــة علــى
الحفــاظ علــى المــال العــام فــي ضــوء التشـريعات 3.28
الفلسطينية.

3.55

المحــور الثانــي :أثــر كفــاءة الموازنــة العامــة
علــى منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الداخلــي
والخارجــي فــي ضــوء التش ـريعات الفلســطينية.

3.2

3.47

مدير
مالي
3.41

2.97

أكاديمي
متخصص
3.45

3.35

قيمة
االختبار
F
2.017

2.459

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.113

0.064

المحــور الثالــث :أثــر كفــاءة الموازنــة العامــة
علــى مكافحــة التهــرب الضريبــي فــي ضــوء 3.13
التش ـريعات الفلســطينية.

3.16

3.04

3.35

1.495

0.218

3.3

3.54

3.19

3.42

1.484

0.221

3.15 3.43

3.39

1.731

0.162

المحــور الرابــع :أثــر كفــاءة الموازنــة العامــة
علــى تعزيــز ســبل المراقبــة واإلشـراف علــى كافــة
النفقــات فــي ضــوء التش ـريعات الفلســطينية.
المتوسطات

3.23

تبــن مــن جــدول ( )11-3الســابق أن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.املقابلــة الختبــار "التبايــن األحــادي" أكبــر مــن مســتوى الداللــة
 α ≥ 0.05بالنســبة إلجمالــي محــور (نظــم املعلومــات اإلداريــة) ،حيــث كانــت مســتوى الداللــة 0.162
وبالتالــي ،نفــي صحــة الفرضيــة األساســية بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــن
متوســطات آراء املســتجيبن حــول أثــر لكفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلــد مــن الفســاد املالــي ،يف ضــوء التشــريعات القانونيــة
الفلســطينية تعــزى ملتغيــر طبيعــة العمــل.
ويعــزو الباحــث أن هــذه النتيجــة قــد تعــود إلــى وجــود تقــارب كبيــر بــن املبحوثــن بكافــة جوانــب املوازنــة ،ومــا يرتبــط بهــا مــن
أمــور حتكــم عملهــم الوظيفــي.
بهذه النتائج ،يكون الباحث قد حتقق من الفرضية الفرعية األولى من فروض الدراسة.
 -2يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــن متوســطات آراء املســتجيبن حــول أثــر لكفــاءة
املوازنــة العامــة علــى احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية ،تعــزى ملتغيــر املؤهــل العلمــي (دبلــوم متوســط،
بكالوريــوس ،دراســات عليــا).
وإلثبــات أو نفــي صحــة هــذا الفــرض ،مت اســتخدام اختبــار "حتليــل التبايــن األحــادي"  ANOVAكمــا هــو مبــن يف اجلــدول
( )12-3التالــي:
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جدول ()12 - 3
يوضح نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAاملؤهل العلمي
كفــاءة الموازنــة العامــة وأثرهــا علــى الحــد
مــن الفســاد المالــي فــي ضــوء التشــريعات
ا لفلســطينية

المتوسطات

قيمة

دبلوم
متوسط

بكالوريوس

دراسات
عليا

االختبار F

القيمة االحتمالية
()Sig.

المحــور األول :أثــر كفــاءة الموازنــة العامــة
علــى الحفــاظ علــى المــال العــام فــي ضــوء
التش ـريعات الفلســطينية.

3.07

3.36

3.41

1.306

0.273

المحــور الثانــي :أثــر كفــاءة الموازنــة العامــة
علــى منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الداخلــي
والخارجــي فــي ضــوء التش ـريعات الفلســطينية.

2.9

3.25

3.26

0.941

0.392

المحــور الثالــث :أثــر كفــاءة الموازنــة العامــة
علــى مكافحــة التهــرب الضريبــي فــي ضــوء
التش ـريعات الفلســطينية.

2.87

3.15

3.27

1.965

0.143

المحــور الرابــع :أثــر كفــاءة الموازنــة العامــة
على تعزيز ســبل المراقبة واإلشـراف على كافة
النفقــات فــي ضــوء التش ـريعات الفلســطينية.

2.92

3.35

3.43

2.166

0.117

المتوسطات

2.94

3.28

3.34

1.842

0.161

تبــن مــن جــدول ( )12-3الســابق أن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.املقابلــة الختبــار "التبايــن األحــادي" أكبــر مــن مســتوى الداللــة
 α ≥ 0.05بالنســبة إلجمالــي محــور (نظــم املعلومــات اإلداريــة) حيــث كانــت مســتوى الداللــة 0.161
وبالتالــي ،نفــي صحــة الفرضيــة األساســية بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــن
متوســطات آراء املســتجيبن حــول أثــر لكفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية
تعــزى ملتغيــر املؤهــل العلمــي
ويعــزو الباحــث أن هــذه النتيجــة قــد تعــود إلــى أن املؤهــل العلمــي الــذي يحملــه كافــة املبحوثــن يوفــر لهــم البيانــات واملعلومــات
الكافيــة املتعلقــة باملوازنــة ،لــذا جــاءت إجاباتهــم متوافقــة.
بهذه النتائج ،يكون الباحث قد حتقق من الفرضية الفرعية الثانية من فروض الدراسة.
 -2يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــن متوســطات آراء املســتجيبن حــول أثــر لكفــاءة
املوازنــة العامــة علــى احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية ،تعــزى ملتغيــر التخصــص العلمــي (محاســبة،
إدارة ،اقتصــاد ،قانــون ،أخــرى).
وإلثبــات أو نفــي صحــة هــذا الفــرض ،مت اســتخدام اختبــار «حتليــل التبايــن األحــادي»  ANOVAكمــا هــو مبــن يف اجلــدول
( )13-3التالــي:
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جدول ()13 - 3
يوضح نتائج اختبار «التباين األحادي»  ANOVAالتخصص العلمي
كفــاءة املوازنــة العامــة وأثرهــا علــى احلــد
مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات
محاسبة
ا لفلســطينية .

احملــور األول :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى
احلفــاظ علــى املــال العــام يف ضــوء التشــريعات
الفلسطينية.
احملــور الثانــي :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة
علــى منــع اختــاس الدعــم والتمويــل الداخلــي
واخلارجــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية.
احملــور الثالــث :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة
علــى مكافحــة التهــرب الضريبــي يف ضــوء
التشــريعات الفلســطينية.
احملــور الرابــع :أثــر كفــاءة املوازنــة العامــة علــى
تعزيــز ســبل املراقبــة واإلشــراف علــى كافــة
النفقــات يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية.

املتوسطات

املتوسطات

قيمة

إدارة اقتصاد قانون أخرى االختبار F

القيمة

االحتمالية
()Sig.

3.32

3.44

3.35

3.69

3.50

1.261

0.287

3.18

3.28

3.35

3.66

3.44

1.348

0.254

3.11

3.26

3.43

3.48

3.36

1.819

0.127

3.32

3.37

3.48

3.64

3.47

0.736

0.568

3.23

3.34

3.40

3.61

3.44

1.480

0.210

تبــن مــن جــدول ( )13-3الســابق ،أن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.املقابلــة الختبــار «التبايــن األحــادي» أكبــر مــن مســتوى الداللــة
 α ≥ 0.05بالنســبة إلجمالــي محــور (نظــم املعلومــات اإلداريــة) حيــث كانــت مســتوى الداللــة 0.210
وبالتالــي نفــي صحــة الفرضيــة األساســية بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بن متوســطات
آراء املســتجيبن حــول أثــر لكفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية تعــزى
ملتغيــر التخصــص العلمــي.
ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة قــد تعــود إلــى أن طبيعــة التخصــص العلمــي (محاســبة ،إدارة ،اقتصــاد ،قانــون) توفــر معلومــات
كافيــة ،وثقافــة كبيــرة حــول كفــاءة املوازنــة ،ودورهــا يف التصــدي للفســاد املالــي ،وكذلــك معرفــة كافــة بالقوانــن الناظمــة لهــا.
بهذه النتائج يكون الباحث قد حتقق من الفرضية الفرعية الثالثة من فروض الدراسة.
 -3يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــن متوســطات آراء املســتجيبن حــول أثــر لكفــاءة
املوازنــة العامــة علــى احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية ،تعــزى ملتغيــر عــدد ســنوات اخلدمــة (أقــل
مــن  – 5مــن  5إلــى أقــل مــن  – 10مــن  10إلــى أقــل مــن  – 15مــن  15إلــى أقــل مــن  20 – 20فأكثــر).
وإلثبات أو رفض صحة هذا الفرض ،فقد مت استخدام اختبار "حتليل التباين األحادي"  ANOVAكما هو مبن يف اجلدول
( )14-3التالي:

24

الحد من الفساد المالي في ضوء التشريعات الفلسطينية
كفاءة الموازنة العامة وأثرها على
ّ

جدول ()14 – 3
يوضح نتائج اختبار «التباين األحادي»  ANOVAسنوات اخلبرة
كفــاءة املوازنــة العامــة وأثرهــا علــى
احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء أقل من 5
التشــريعات الفلســطينية.
سنوات

احملــور األول :أثــر كفــاءة املوازنــة
العامــة علــى احلفــاظ علــى املــال
العــام يف ضــوء التشــريعات
ا لفلســطينية .
احملــور الثانــي :أثــر كفــاءة املوازنة
العامــة علــى منــع اختــاس الدعــم
والتمويــل الداخلــي واخلارجــي يف
ضوء التشــريعات الفلســطينية.
احملــور الثالــث :أثــر كفــاءة املوازنة
العامــة علــى مكافحــة التهــرب
الضريبــي يف ضــوء التشــريعات
القانونيــة الفلســطينية.
احملــور الرابــع :أثــر كفــاءة املوازنــة
العامــة علــى تعزيــز ســبل املراقبــة
واإلشــراف علــى كافــة النفقات يف
ضوء التشــريعات الفلســطينية.
املتوسطات

املتوسطات
9-5
سنوات

14-10
سنة

19-15
سنة

من 20
سنة
فأكثر

قيمة
االختبار F

القيمة
االحتمالية
()Sig.

3.28

3.35

3.43

3.46

3.37

0.556

0.695

3.25

3.18

3.46

3.10

3.20

1.708

0.150

3.22

3.19

3.25

3.20

3.02

0.776

0.542

3.27

3.32

3.41

3.43

3.35

0.380

0.822

3.25

3.26

3.39

3.30

3.23

0.533

0.711

تبــن مــن جــدول ( )14-3الســابق أن القيمــة االحتماليــة ( )Sig.املقابلــة الختبــار «التبايــن األحــادي» أكبــر مــن مســتوى الداللــة
 α ≥ 0.05بالنســبة إلجمالــي محــور (نظــم املعلومــات اإلداريــة) حيــث كانــت مســتوى الداللــة 0.711
وبالتالــي رفــض الفرضيــة األساســية بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بــن متوســطات
آراء املســتجيبن حــول أثــر لكفــاءة املوازنــة العامــة علــى احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية ،تعــزى
ملتغيــر عــدد ســنوات اخلدمــة.
ـال ،األمــر الــذي وفــر لهــم املعرفــة الكافيــة
ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة قــد تعــود إلــى أن عنصــر اخلبــرة لــدى املبحوثــن عـ ٍ
واإلملــام اجليــد باملوازنــة العامــة ،ومــا يرتبــط بهــا مــن أبعــاد أخــرى ماليــة ،وإداريــة ،أو قانونيــة ،بهــذه النتائــج ،يكــون الباحــث
قــد حتقــق مــن الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة مــن فــروض الدراســة.
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كفاءة الموازنة العامة وأثرها على
ّ

◄ خامتة الدراسة:
تنــاول الباحــث أهــم النتائــج يف ضــوء مــا خلصــت إليــه الدراســة امليدانيــة ،وربطهــا باإلطــار النظــري والدراســات الســابقة التــي
تناولــت متغيــرات الدراســة ،وصــوالً إلــى وضــع توصيــات يف ظــل هــذه الدراســة (حتقيــق كفــاءة املوازنــة العامــة وأثرهــا علــى
احلــد مــن الفســاد املالــي يف ضــوء التشــريعات الفلســطينية) كمــا يلــي:
ً
أوال :نتائج الدراسة
يف ضــوء مــا تقــدم ومــن خــال مناقشــة أســئلة الدراســة وإثبــات فرضياتهــا ،ميكــن عــرض أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا
الدراســة كمــا يلــي:
 .1يوجد تأثير إيجابي (بدرجة متوسطة) لكفاءة املوازنة على احلفاظ على املال العام ،يف ضوء التشريعات الفلسطينية.
 .2يوجــد تأثيــر إيجابــي (بدرجــة متوســطة) لكفــاءة املوازنــة علــى منــع واحلــد مــن اختــاس الدعــم واملنــح والتمويــل الداخلــي
واخلارجي ،يف ضوء التشريعات الفلسطينية.
 .3يوجــد تأثيــر إيجابــي (بدرجــة متوســطة) لكفــاءة املوازنــة علــى مكافحــة التهــرب الضريبــي بجميــع أنواعــه ،يف ضــوء
التشريعات الفلسطينية.
 .4يوجــد تأثيــر إيجابــي (بدرجــة متوســطة) لكفــاءة املوازنــة علــى تعزيــز ســبل املراقبــة واإلشــراف علــى كافــة النفقــات ،يف
ضوء التشريعات الفلسطينية.
 .5ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات آراء املبحوثــن (اخلبــراء) حــول وجــود أثــر لكفــاءة املوازنــة العامــة علــى
احلد من الفساد املالي ،يف ضوء التشريعات الفلسطينية ،طبقاً للمتغيرات (طبيعة العمل ،املؤهل العلمي ،التخصص
العلمي ،عدد سنوات اخلدمة).
ثاني ًا :التوصيات
يف ظل النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،فإن الباحث يقدم التوصيات التالية:
 .1ضــرورة العمــل علــى تفعيــل أثــر املوازنــة يف القيــام بدورهــا علــى أفضــل نحــو ممكــن ،لزيــادة احلفــاظ علــى مســتوى املــال
العام ،يف إطار التشريعات الفلسطينية.
 .2ضــرورة قيــام كافــة اجلهــات الرســمية يف دولــة فلســطن بالــدور املنــوط بهــا ،لزيــادة كفــاءة املوازنــة يف منــع االختــاس
والغش والتاعب باملال العام.
 .3العمــل علــى توجيــه كافــة اجلهــود الرســمية ،وغيــر الرســمية يف نشــر ثقافــة أهميــة دور الضرائــب بكافــة أشــكالها ،بصفتهــا
أحد أهم مصادر التمويل احمللي للموازنة العامة.
 .4حــثّ كافــة اجلهــات الرقابيــة للقيــام بدورهــا كمــا يجــب ،وبخاصــة تفعيــل أســاليب رقابيــة علــى املــال العــام مــن كافــة
اجلوانب ،إضافة لترشيد اإلنفاق يف أفضل مستوياته.
 .5ضــرورة تطويــر أداء مؤسســات اجملتمــع احلكوميــة ،وغيــر احلكوميــة ،مبــا يســاعد يف مكافحــة الفســاد املالــي ،واحلـ ّد مــن
طرقه وأساليبه املتبعة يف اجملتمع الفلسطيني.
 .6ضــرورة تضافــر جهــود الســلطات (التشــريعية والتنفيذيــة) لوضــع آليــات وخطــوات فعالــة وناجــزة ،لترشــيد اســتخدام املــال
العام ،والتصدي للفساد املالي بكافة أنواعه.
 .7ضرورة العمل على تفعيل دور السلطة القضائية يف سرعة الفصل يف دعاوي التعدي على املال العام.
 .8ضــرورة تفعيــل الرقابــة البرملانيــة وفق ـاً آلليــات موضوعيــة ،علــى تنفيــذ املوازنــة العامــة ،مــن أجــل ضمــان تنفيذهــا ،مبــا
يتفق وأحكام القانون وعدم مخالفته.
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◄ قائمة املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية
 .1أبــو عــودة ،مــروة عاطــف (" :)2015أثــر مؤشــرات احلكــم الرشــيد والفســاد علــى العوائــد الضريبيــة –دراســة قياســية حلالــة فلســطن للفتــرة
 ،"1996-2013رسالة ماجستير غير منشورة ،اجلامعة اإلسامية ،غزة ،فلسطن.
 .2بــن عــزو ،محمــد (" :)2016الفســاد اإلداري واملالــي وآثــاره وآليــات مكافحتــه –حالــة اجلزائــر" ،اجمللــة اجلزائريــة للعوملــة والسياســات
االقتصادية ،العدد  ،07جامعة اجلزائر ،3اجلزائر.
 .3تــرزي ،أمــل عيســى نقــوال (" :)2016دور إيــرادات ضريبــة الدخــل يف تويــل املوازنــة احلكوميــة وأثرهــا علــى اإلنفــاق احلكومــي يف ضــوء القانــون
الفلسطيني  8لسنة  ،"2011رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطن.
 .4جربــو ،ســارة وبوفليــح ،نبيــل (" :)2018دور احلكــم الراشــد يف احلــد مــن ظاهــرة الفســاد املالــي واإلداري" ،مجلــة االقتصــاد واملاليــة (،)JEF
اجمللد ،4عدد  ،02اجلزائر.
 .5زكــري ،محمــد أبــو القاســم (" :)2013مــدى فاعليــة قوانــن وتشــريعات ديــوان احملاســبة الليبــي يف محاربــة الفســاد املالــي واإلداري باملؤسســات
والشركات العامة" ،مجلة العلوم االقتصادية والسياسية ،كلية االقتصاد والتجارة العدد الثاني ،زلينت ،جامعة املرقب ،ليبيا.
 .6ســعدون ،كنــزة (" :)2017أثــر الفســاد علــى النمــو االقتصــادي يف اجلزائــر خــال الفتــرة  ،"1995-2015رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،جامعــة
العربي بن مهيدي ،أم البواقي ،اجلزائر.
 .7صانــوري ،أســعد هــال شــهاب (" :)2017مــدى تأثيــر التحــول مــن موازنــة البنــود إلــى موازنــة البرامــج علــى أداء احلكومــة الفلســطينية املالــي"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطن.
 .8عبــد الــرازق ،ســحر مصطفــى محمــد (" :)2016اســتخدام املوازنــة باملشــاركة لتحســن كفــاءة وفاعليــة األداء احملاســبي لوحــدات احلكــم احمللــي
يف جمهورية مصر العربية" ،مجلة احملاسبة واملراجعة ،AUJAA -كلية التجارة ،جامعة بني سويف ،مصر.
 .9فروانــة ،ياســمن أحمــد (" :)2018التدابيــر الوقائيــة والعاجيــة ملكافحــة جرائــم الفســاد يف التشــريع الفلســطيني –دراســة مقارنــة بالشــريعة
اإلسامية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اجلامعة اإلسامية ،غزة ،فلسطن.
 .10الكفارنــة ،عبيــر حكمــت (" :)2016املســاءلة االجتماعيــة وأثرهــا علــى شــفافية املوازنــة العامــة يف املرافــق احلكوميــة يف فلســطن" ،رســالة
ماجستير غير منشورة ،اجلامعة اإلسامية ،غزة ،فلسطن.
 .11محمــود ،غــازي عثمــان وســعيد ،لقمــان محمــد ،ومحمــد ،عمــر إبراهيــم (" :)2018العوامــل املؤثــرة يف اكتشــاف الفســاد املالــي واإلداري –دراســة
ميدانية يف ديوان الرقابة املالية ،إقليم كردستان العراق" ،مجلة جامعة جيهان ،أربيل العراق ،إصدار خاص ،العدد ،2اجلزء  ،Aالعراق.
 .12مســعود ،راضيــة (" :)2018اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة للفســاد املالــي يف اجلزائــر واســتراتيجيات مكافحتــه" ،مجلــة جيــل األبحــاث
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