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 الملخص: 
هدفت الدراسة إلى بيان العالقة بين تقييم   .تناولت الدراسة أوجه القصور في تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في السودان     

األصول غير المالية وتطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة، اختبار العالقة بين احتساب إهالك األصول غير المالية وتطبيق نظام 
بيق نظام إحصاءات إحصاءات مالية الحكومة، التعرف على أثر التزام الوحدات الحكومية بأسس القياس المحاسبي المالئمة عند تط

مالية الحكومة. تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس:هل هنالك أوجه قصور في تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في السودان؟   
النيل األ الماليين بوالية  الدراسة في المحاسبين والمراجعين والمدراء  التحليلي، وتمثل مجتمع  المنهج الوصفي  الدراسة  زرق، استخدمت 

( استمارة استبيان  100القضارف والجزيرة، أما عينة الدراسة فقد اختار الباحثان العينة بطريقة عشوائية حيث قام الباحثان بتوزيع عدد )
%(، الختبار الفرضيات تم استخدام اختبار)ت( للعينة الواحدة، اختبار مربع 82( فردًا أي ما نسبته )82على المستهدفين واستجاب )

. خلصت الدراسة إلى أن تقييم األصول غير المالية يتطلب حصرها بصورة SPSSلك من خالل استخدام البرنامج اإلحصائي  كآي وذ
 دقيقة وأن احتساب إهالك األصول غير المالية يتطلب تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا، تستخدم الوحدات الحكومية األساس 

يرادات وُتقيد المصروفات التي تتداخل فيها السنوات كاألجور والمرتبات وفق أساس االستحقاق. أوصت الدراسة  النقدي في قيد عمليات اإل
  بقيام الوحدات الحكومية بتطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا حتى تتمكن من احتساب إهالك األصول غير المالية والعمل على

 بصورة منتظمة لتعكس قيمها الحقيقية.   إعادة تقييم األصول غير المالية 
 نظام إحصاءات مالية الحكومة، إهالك األصول غير المالية، القياس المحاسبي، تعويضات العاملين. الكلمات المفتاحية:

 نهجي والدراسات السابقة المحور األول: اإلطار الم
 أواًل: اإلطار المنهجي

 تمهيد:
هذا العصر بممارسات المحاسبة الحكومية وتطورها خالل الحقب الزمنية المختلفة، بعد أن كانت تهتم ازداد اهتمام الفكر المحاسبي في 

بالحسابات الحكومية التقليدية في السابق والتي تتمثل في الرقابة على تحصيل اإليرادات وإنفاق المصروفات دون مراعاة لالعتبارات 
خال اإلصالحات على الممارسات المحاسبية الحكومية والتي من شأنها إضفاء المزيد األخرى، ومع بروز اتجاه دولي جديد يتمثل في إد

 من المساءلة والشفافية في عمليات الحكومة المالية والرقابة عليها ووضع موازناتها وتقييم أدائها المالي وذلك من خالل ما يسمى بنظام
ة المستخدمة في مجال عرض بيانات الموازنة العامة لقياس األنشطة  ( والتي تعتبر من النظم الحديثGFSإحصاءات مالية الحكومة )

 المالية. 
وفي مطلع القرن الحادي والعشرون اتجهت حكومة السودان لتطبيق تجربة نظام إحصاءات مالية الحكومة لكي تساير األنظمة الحديثة 

نظام منها عدم تقييم األصول غير المالية وكذلك احتساب وتحسن عملياتها المالية، إال أنها أغفلت بعض الجوانب المهمة في تطبيق ال
الباحثان من خالل   المحاسبي حسب علم  القياس  إلى عدم االلتزام بأسس  العاملين باإلضافة  التباين في معالجة تعويضات  إهالكها، 

موازنة العامة للدولة،عليه يحاول الباحثان الممارسة العملية. وهذا من شأنه أن يؤثر على بيان األداء المالي للوحدات الحكومية وإعداد ال
 في هذه الدراسة تقويم تجربة نظام إحصاءات مالية الحكومة في السودان.  
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 مشكلة الدراسة: 
تناولت عدد من الدراسات التي اطلع عليها الباحثان في عدد من الدول العربية واألجنبية بعض جوانب نظام إحصاءات مالية الحكومة 

م(، والتي تناولت واقع إعداد الموازنة العامة لحكومة السودان وفقًا إلحصاءات مالية الحكومة، 2016)عثمان محمد أبكر،منها دراسة
م(، والتي هدفت إلى إبراز دور الرقابة المالية في تطوير األداء الحكومي من خالل استخدام  2017دراسة )آالء شمس هللا ودنيا محسن،

م(، والتي ناقشت أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على أداء المراجعة 2019طيب وآخرون،(، دراسة )خضر ال GFSنظام )
م(، والتي تطرقت إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة ودوره في تطوير النظام 2019الداخلية، دراسة )آالء شمس هللا ودنيا محسن،  

لت المحاسبة عن األصول التراثية وفقا لنظام إحصاءات مالية الحكومة م(، والتي تناو 2013المحاسبي، دراسة )قاسم محسن وطه أحمد،
( والتي عرضت إمكانية استخدام التحليل المالي  Alfatih Alamin,2018ومعايير المحاسبة المالية الدولية في القطاع العام، دراسة )

 Vicente) ا على المستوى المحلي والمركزي، دراسةفي الوحدات الحكومية في ظل نظام إحصاءات مالية الحكومة والمحاسبة في أوروب
Julve,2018  المحلى والمركزي، دراسة المستوى  أوروبا على  في  الحكومة والمحاسبة  التقارب في إحصاءات  تناولت مدى  والتي   ،)

لية وتقييم األداء، دراسة  ( في توفير متطلبات نظام الرقابة الداخ GFS م( بعنوان دور دليل الـ ) 2013)إبراهيم السعبري وتيسير جواد،
(Hajieh  Farjad,et al,2013  تناولت عقبات تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في إعداد الموازنة بإيران والمتمثلة في العقبات )

ن تم إلغاء (، ناقشت قضايا محاسبة االستحقاق والموازنة بالحكومة االسترالية بعد أ Allan Barton,2005اإلدارية والهيكلية، دراسة )
 النظام النقدي ونظام الموازنة واالعتماد على أساس االستحقاق.

بتقييم   السودان  الحكومية في  الوحدات  اهتمام  السودانية وعدم  البيئة  الدراسات في  السابقة ندرة مثل هذه  الدراسات  يالحظ من عرض 
ة تعويضات العاملين، حيث يتم معالجة جزء منها في السلع األصول غير المالية واحتساب استهالكها، باإلضافة إلى التباين في معالج

والخدمات وجزء آخر في تعويضات العاملين، وكذلك عدم االلتزام بأسس القياس المحاسبي فأحيانًا يتم استخدام األساس النقدي وفي  
بيان األداء المالي للوحدات الحكومية أحيان أخرى أساس االستحقاق لمعالجة قيد اإليرادات والمصروفات، وهذا من شأنه التأثير على  

باحثان وإعداد الموازنة العامة للدولة، كما تتمثل الفجوة البحثية والمعرفية في عدم تناول الدراسات السابقة لجميع الجوانب التي تناولها ال
 ه من الموضوعات الحديثة نسبيًا.باإلضافة إلى قلة الدراسات التي تناولت الموضوع عربيًا وأجنبيَا والسيما في السودان باعتبار 

بناء على ما تقدم وباستقراء الدراسات السابقة فإن مشكلة الدراسة تنحصر في التساؤل الرئيس: هل هنالك أوجه قصور في تطبيق نظام 
 إحصاءات مالية الحكومة في السودان؟  

 ويتفرع منه التساؤالت اآلتية:
 بيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في السودان؟ / هل يتم تقييم األصول غير المالية عند تط1
 / هل يتم احتساب إهالك األصول غير المالية عند تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في السودان؟  2
 / هل يوجد تباين في معالجة تعويضات العاملين في الوحدات الحكومية في السودان عند تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة؟ 3
تلتزم الوحدات الحكومية في السودان بأسس القياس المحاسبي المالئمة لقيد عمليات اإليرادات والمصروفات عند تطبيق نظام / هل  4

 إحصاءات مالية الحكومة ؟ 
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 أهداف الدراسة: 
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 إحصاءات مالية الحكومة. / بيان العالقة بين تقييم األصول غير المالية وتطبيق نظام 1
 / اختبار العالقة بين احتساب إهالك األصول غير المالية وتطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة. 2
 / دراسة أثر التباين في معالجة تعويضات العاملين على تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة.3
 اسبي المالئمة عند تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة. / التعرف على أثر التزام الوحدات الحكومية بأسس القياس المح4
 / التوصل إلى نتائج تسهم في تقويم تجربة نظام إحصاءات مالية الحكومة. 5

 أهمية الدراسة: 
 تكمن أهمية الدراسة في اآلتي: 

 / األهمية العلمية: 1
ارها من الموضوعات الحديثة والسيما في السودان والذي  أ/ قلة الدراسات التي تناولت تقويم تجربة نظام إحصاءات مالية الحكومة باعتب

 يتطلب المزيد من الدراسات.
 ب/ اهتمام الدراسات بنظام إحصاءات مالية الحكومة كوسيلة لتحقيق الشفافية في مالية الحكومات على المستوى العالمي. 

 شكل متكامل لالندماج في النظام المالي العالمي. ج/ إصالح قطاع المالية العامة بتفعيل اإلصالحات الهيكلية وتطبيق النظام ب
 / األهمية العملية: 2

 أ/ تساهم الدراسة في تذليل العقبات التي تعترض تطبيق نظام مالية الحكومة. 
 ب/ الخروج بتوصيات تفيد في تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة.

 نموذج الدراسة: 
 المتغير التابع                                        المتغيرات المستقلة                          

 
 م    2022المصدر: إعداد الباحثان  

 فرضيات الدراسة: 
 األصول غير المالية عند تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في السودان. / يتم تقييم 1
 / تقوم الوحدات الحكومية باحتساب إهالك األصول الثابتة عند تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في السودان. 2
 ية الحكومة في السودان.   / يوجد تباين في معالجة تعويضات العاملين في الوحدات الحكومية عن طريق نظام إحصاءات مال3
نظام 4 تطبيق  عند  والمصروفات  اإليرادات  عمليات  لقيد  المالئمة  المحاسبي  القياس  بأسس  السودان  في  الحكومية  الوحدات  تلتزم   /

 إحصاءات مالية الحكومة.

 إحصاءات مالية الحكومة

 تقييم األصول غير المالية 

 إهالك األصول غير المالية 

 معالجة تعويضات العاملين 

 االلتزام بأسس القياس المحاسبي 
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 المحور الثاني: اإلطار النظري للدراسة  
 : GFSمفهوم نظام إحصاءات مالية الحكومة 

 الوحدات احتياجات لتلبية العامة بالمالية االنترنت، خاص بشبكة يرتبط الكتروني اقتصادي إحصائي محاسبي مبأنه: نظا عرف    
 كما عرف من.  (211-212، ص ص  2019الحكومة )نور هللا، خلف، مالية الدولي إلحصاءات التبويب مع يتناسب بما  الحكومية

 بأسلوب المحاسبية والمفاهيم المبادئ يقدم االستحقاق على أساس قائم الحكومية للمحاسبة مفاهيمي إطار بأنه المحاسبية النظر وجهة
التشغيل صافي وقياس تحديد طريق الحكومة عن مالية إحصاءات عن إعداد في عالميا،الستخدامها مقبول اقتصادي  ألداء رصيد 

الصافية  كأحد األساليب المستخدمة في النظام إلعداد معلومات موجزة  القيمة في والتغيير االقتراض أو    /اإلقراض الحكومة، وصافي
 .( 7، ص 2013بلد)الحبيطي، حسن،   أي  في  العام عن األداء والوضع المالي للحكومة العامة أو القطاع

 أهداف نظام إحصاءات مالية الحكومة: 
 (:  107، ص 2016يمكن تلخيص أهداف نظام إحصاءات مالية الحكومة في اآلتي)عمر، 

 / تقديم إطار مفاهيمي ومحاسبي شامل يكون مناسبًا لتحليل وتقييم السياسة المالية وخصوصًا أداء القطاع الحكومي.1
 / ظهور مفاهيم جديدة للعجز تأخذ بها كافة دول العالم وهي العجز النقدي وكذلك العجز الكلي. 2
 لموازنة العامة وتنفيذها. / توحيد األساس المحاسبي المستخدم في إعداد جميع أبواب ا 3
/ إعادة تبويب البنود على نحو يحسن من طريقة العرض ويرفع درجة الشفافية كما يميز بشكل واضح بين أنواع اإليرادات المختلفة 4

 ويفصلها عن الموارد المتاحة لتمويل العجز إضافة إلى التطوير في أسلوب عرض تفاصيل اإلنفاق.
 المالية التي تستخدم كتمهيد لتطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء.    / سهولة القيام بالتحليالت5
/ زيادة مستوى التفاصيل سواء في جانب االستخدامات أو في جانب الموارد مما يساعد على الدقة في تقرير اعتمادات الموازنة ومزيد 6

 من إحكام الرقابة على أنشطة الحكومة التنفيذية. 
 ": GFSالمحاسبية التي يعتمدها نظام إحصاءات مالية الحكومة "القواعد 

 : (188 -  187، ص ص 2017تتمثل قواعد نظام إحصاءات مالية الحكومة في اآلتي)الخزعلي، خلف، 
الجانبين نوع النظام المحاسبي: يتم استخدام نظام القيد المزدوج في قيد التدفقات ويؤدي كل قيد إلى ظهور تأثير بقيمة متساوية في    /1

 الدائن والمدين. 
/ وقت التدفقات: تتأثر األرصدة المسجلة في الميزانية العمومية بتوقيت التدفقات وأن المشكلة في تحديد توقيت المعامالت هو وجود 2

 فترة طويلة بين بدء العمل وإتمامه نهائيًا. 
 سس قيد بديلة وتتكون من أربعة أسس وهي: ونظرًا للمشكالت التي ذكرت في أعاله لجأ نظام مالية الحكومة إلى وضع أ

 أ/ أساس االستحقاق: ويتم فيه إجراء قيد التدفقات في لحظة نشوء القيمة االقتصادية أو تحول أو تستبدل أو تنتقل ملكيتها أو تطفأ.
تحمل أي تكاليف إضافية   ب/ أساس االستحقاق المعدل: يتم قيد التدفقات التي تولد مدفوعات نقدية في آخر وقت يمكن دفعها فيه دون 

 أو عند أداء المدفوعات النقدية. إذا تم الدفع في وقت قريب.
ات ج/ أساس االلتزام: يتم إجراء قيد التدفقات عندما تلتزم الوحدة الحكومية بانجاز معاملة ما وال ينطبق هذا األساس عادة إال على مشتري

 العاملين.األصول والسلع والخدمات بما في ذلك تعويضات 
 د/ األساس النقدي: يتم فيه إجراء قيد التدفقات عند دفع أو استالم النقدية. 
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 إعادة تقييم األصول: 
يتطلب النظام المحاسبي المالي التسجيل األولي لألصول العينية الثابتة بتكلفة شرائها أو إنتاجها. وبعد التسجيل األولي يسمح النظام 

دراج األصول الثابتة. أي أن تستمر المؤسسة في استخدام التكلفة التاريخية لألصل أو تتبنى سياسة إعادة بخيارين للمؤسسات في تقييم وإ
 (. 207، ص 2021التقييم بالقيمة العادلة )توفيق، عثمان، 

ين ومؤهلين، أما  وتعبر القيمة العادلة لألصول الثابتة عن قيمتها في السوق، فتحدد بالنسبة لألراضي والمباني بواسطة مقيمين محترف
بالنسبة لمنشآت اإلنتاج فتحدد قيمتها مباشرة من السوق، وفي غياب مؤشرات عن ذلك يتم تحديدها عبر تكلفتها االستبدالية منقوصًا منها  

 (. 67، ص 2017مجموع االهتالكات ومجموع خسائر القيمة الالحقة )عتيق،

 طرق إهالك األصول غير المالية في الوحدات الحكومية: 
حتساب االستهالك هو تحديد تكلفة األصل الذي يتوقع أن يستنفذ خالل السنة المالية، ويتوقف على الطريقة التي يتم إتباعها في توزيع ا

القيمة االستهالكية على فترات خدمة األصل وذلك بتطبيق إحدى طرق االستهالك التي تنسجم مع األصل وتحقق المبادئ المحاسبية 
،  2007لوب منطقي ومنظم في عملية توزيع االستهالك، ومن أهم الطرق في احتساب االستهالك ما يلي)الحيالي، المتعارف عليها بأس

 (. 279 -269ص ص 
وتفترض هذه الطريقة أن جميع الفترات المحاسبية التي تستخدم فيها األصل متساوية في معدل الخدمات   طريقة القسط الثابت:/  1

وف تكون جميع أقساط اإلهالك خالل العمر اإلنتاجي لألصل متساوية، حيث تعتبر هذه الطريقة شائعة المتوقع تحقيقها من األصل، وس
 االستخدام في كثير من البلدان النامية لسهولة تطبيقها ووضوح استخدامها.

، بحيث تتحمل : بموجب هذه الطريقة يتم احتساب قسط االستهالك بصورة متناقصة من سنة إلى أخرى طريقة القسط المتناقص/  2
ميز السنة األولى قسطًا أكبر من السنة الثانية والسنة الثالثة قسطًا أقل من السنة الثانية، وهكذا حتى نهاية العمر اإلنتاجي لألصل، وتت 

   هذه الطريقة بعدالتها في توزيع عبء االستهالك على الفترات المحاسبية المختلفة بطريقة تنسجم مع القدرة اإلنتاجية لألصل.
: وفقًا لهذه الطريقة يتم احتساب أقساط استهالك السنوات األولى من تكلفة األصل بعد استبعاد قيمة / طريقة مجموع أرقام السنوات 3

 األنقاض بمعدالت مرتفعة عن السنوات األخيرة. 
وي لألصل على أساس :تقوم هذه الطريقة في احتساب قسط االستهالك السنطريقة ضعف نسبة القسط الثابت من رصيد األصل/  4

 طريقة القسط الثابت للرصيد الدفتري المتناقص لألصل بعد مضاعفة نسبة االستهالك. 
تعتمد هذه الطريقة في احتساب قسط االستهالك على عدد ساعات تشغيل األصل ويجري تطبيقها   طريقة عدد ساعات التشغيل:/  5

 بمقدار ساعات استخدامها.فقط على اآلالت والمعدات التي يتناقص عمرها اإلنتاجي 
يجري استخدام هذه الطريقة على األصول التي يصعب تحديد معدالت استهالكها، وخصوصًا األصول التي   طريقة إعادة التقدير:/  6

 تتكون من أعداد كبيرة وأثمان ضئيلة.
 الدراسة الميدانية: المحور الثالث

الوصفي، االستنباطي واالستقرائي الختبار أوجه القصور في تطبيق نظام إحصاءات اعتمدت الدراسة على المنهج  منهجية الدراسة:  
مالية الحكومة في السودان وذلك من خالل استمارة االستبانه كما اعتمدت على المنهج التحليلي االستداللي الختبار صحة الفرضيات 

 باستخدام األساليب واالختبارات اإلحصائية المناسبة.
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 الدراسة   مصادر بيانات
 قام الباحثان باالستناد إلى مصدرين لجمع البيانات كما يلي: 

 : تم استخدام االستبيان كوسيلة لجمع المعلومات من المبحوثين.بيانات أولية -1
 : الكتب، الرسائل الجامعية، الدوريات، المؤتمرات العلمية والندوات. بيانات ثانوية -2

 مجتمع وعينة الدراسة:  
يتكون مجتمع  الدراسة  من المحاسبين  والمراجعين  والمدراء  الماليين  وبعض التخصصات  األخرى  ومن لهم عالقة بموضوع الدراسة  

د تم  من العاملين في وزارة المالية في كل من والية الجزيرة ووالية القضارف ووالية النيل األزرق، أما عينة الدراسة ولكبر حجم المجتمع فق
( استمارة استبيان وتم  100ها من مجتمع الدراسة بطريقة العينة القصدية لمالئمتها ألغراض الدراسة، حيث قام الباحثان بتوزيع عدد)اختيار 

  وتعتبر هذه النسبة كافية إلجراء االختبارات اإلحصائية والحصول على نتائج مقبولة.% 82( استمارة صحيحة بنسبة 82استرداد )
 مت االستبانه لجمع المعلومات عن الظاهرة والتي اشتملت على قسمين رئيسيين: : استخدأداة الدراسة
تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة كالتخصص العلمي والمؤهل العلمي والمؤهل المهني والمسمى الوظيفي وسنوات :  القسم األول

  الخبرة.
حاور لوصف متغيرات الدراسة وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي المتدرج والذي يتكون ( عبارة موزعة على أربعة م37احتوى على ):  القسم الثاني

 ( : 1من خمسة مستويات لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان ويمكن توضيح ذلك في الجدول رقم )
 (1جدول رقم )

 درجات مقياس ليكرت 
 ال أوافق  بشدة   ال أوافق   محايد أوافق   أوافق  بشدة االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة 
 م   2022المصدر: إعداد الباحثان  

 ثبات وصدق أداة الدراسة:  
: تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص للتأكد من أن فقراتها ذات عالقة  أ.الثبات والصدق الظاهري 

أجله وفي ضوء مالحظاتهم تم إعادة صياغة بعض العبارات وتعديل بعضها لتحقيق  بمتغيرات الدراسة وتحقق الهدف الذي صممت من  
 الصدق الظاهري .

للتأكد من صدق بيانات االستبانه والذي يقيس قوة االرتباط  بين فقرات : تم استخدام معامل ألفا كرونباخ  ب. الثبات والصدق اإلحصائي
% وقد بلغت نتائج اختبار الثبات اإلحصائي الكلي  60كانت قيمة ألفا كرونباخ مساوية أو أكبر مناالستبانه ويكون هذا المقياس مقبواًل إذا 

( مما يدل على صدق وثبات عبارات االستبانه على مستوى الدراسة ككل كما هو موضح  0.948( والصدق اإلحصائي الكلي )0.897)
 (: 2في الجدول رقم )
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 (2جدول رقم )
 نباخ للمحاور والثبات والصدق الكلى معامالت ثبات ألفا كرو 
 معامل الصدق   معامل الثبات  عدد العبارات  المحاور  

 0.863 744. 10 تقييم األصول غير المالية 
 0.835 697. 8 احتساب اإلهالك 

 0.924 853. 10 تعويضات العاملين  
 0.885 784. 9 أسس القياس المحاسبي

 0.948 0.898 37 جميع عبارات االستبيان  
 م  2022المصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية           

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
وللتحقق من  الدراسة  أهداف  لتحقيق  االجتماعية  للعلوم  الحزم اإلحصائية  برنامج  وباستخدام  إحصائية  أساليب  على عدة  الباحثان  اعتمد 

للعينة الواحدة    Tفرضياتها منها التكرارات والنسب المئوية، الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار درجات الصدق والثبات، اختبار  
 ربع كآي.  واختبار م

 البيانات واختبار الفرضيات: تحليل
 أواًل: تحليل البيانات المتعلقة بعبارات الدراسة 

 المحور األول : تقييم األصول غير المالية
 (3جدول رقم )

 تحليل عبارات المحور األول : تقييم األصول غير المالية

 العبـــــــــــارة 

 ال أوافق  
 أوافق  بشدة  أوافق   محايد ال أوافق   بشدة

االنحراف   المتوسط
 المعياري 

درجة  
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار الموافقة

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
مالية   إحصاءات  نظام  يسمح 
غير   األصول  بإدراج  الحكومة 
المعاد   بالقيم  المقومة  المالية 

 تقييمها. 

2 14 9 40 17 

 أوافق  1.064 3.68
2.4  % 17.1 % 11 % 48.8  % 20.7 % 

الحكومية   الوحدات  لدى  توجد 
األصول   لتقييم  واضحة  سياسة 

 غير المالية. 

6 22 15 25 14 
 أوافق  1.230 3.23

7.3% 26.8% 18.3 % 30.5 % 17.1 % 

 أوافق  1.301 3.33 20 21 13 22 6
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الحكومية   الوحدات  لدى  يتوفر 
تقييم  علي  قادر  محاسبي  نظام 

 المالية. األصول غير 
%7.3 %26.8 %15.9 %25.6 %24.4 

توجد بالوحدات الحكومية نماذج 
غير   األصول  لتقييم  محاسبية 

 المالية. 

6 19 14 26 17  
3.35 

 
1.251 

 
 20.7% 31.7% 17.1% 23.2% 7.3% أوافق 

المالية   غير  األصول  تقييم 
 دقيقة .يتطلب حصرها بصورة 

2 3 4 24 49  
4.40 

 
.928 

 
 بشدة  أوافق

 %2.4 %3.7 %4.9 %29.3 %59.8 

المالية   غير  األصول  تقييم 
سجالت  في  تسجيلها  يتطلب 

 منفصلة .

1 2 14 18 47 
4.32 .928 

 بشدة  أوافق
 %1.2 %2.4 %17.1 %22 %57.3 

يسهم تقييم األصول غير المالية  
مركز   عكس  الوحدات  في 

 الحكومية الحقيقي .

3 2 9 32 36 
 أوافق  979. 4.17

%3.7 %2.4 %11 %39 %43.9 

المالية   غير  األصول  تقويم  يتم 
بواسطة   الحكومية  بالوحدات 

 مقيمين محترفين ومؤهلين.

10 20 13 19 20 
 أوافق  1.382 3.23

%12.2 %24.4 %15.9 %23.2 %24.4 

غير  األصول  تقييم  يصعب 
الوحدات   العتماد  المالية  
الحكومية على التكلفة التاريخية  

 في قيدها. 

2 14 17 23 26 

 أوافق  1.162 3.70
%2.4 %17.1 %20.7 %28 %31.7 

غير   األصول  تقييم  إعادة  تتم 
 المالية  بصورة منتظمة.

8 20 13 20 21 
 أوافق  1.351 3.32

%9.8 %24.4 %15.9 %24.4 %25.6 
 3.67 جميع العبارات متوسط 

 م   2022المصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية  
( مما يدل على أن أغلب أفراد عينة الدراسة موافقون  3.67( أن متوسط جميع عبارات المحور قد بلغ )3يتضح من خالل الجدول رقم ) 

 على عبارات المحور.  
 
 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  اثنان  العدد

 م 2022  – نيسان  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

890 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المحور الثاني: إهالك األصول غير المالية
 (4جدول رقم )

 تحليل عبارات المحور الثاني: إهالك األصول غير المالية

 العبـــــــــــارة 

 ال أوافق  
 أوافق  بشدة أوافق   محايد ال أوافق   بشدة

االنحراف   المتوسط
 المعياري 

درجة  
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار الموافقة

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
يتعلق  محاسبي  نظام  يوجد 
المالية   غير  األصول  بإهالك 

 بالوحدات الحكومية . 

10 26 8 15 23 
 أوافق  1.45 3.18

%12.2 %31.7 %9.8 %18.3 %28 

تفصح الوحدات الحكومية عن  
إهالك األصول غير المالية في  

 التقارير والقوائم المالية . 

6 29 12 21 14 
 أوافق  1.26 3.10

%7.3 %35.4 %14.6 %25.6 %17.1 

تحرص الوحدة على اإلفصاح  
عن قيمة إهالك األصول بقيم  

 نقدية.

7 23 18 21 13 
 أوافق  1.23 3.12

%8.5 %28 %22 %25.6 %15.9 

غير  األصول  إهالك  يتطلب 
المبادئ   تطبيق  المالية 
 المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا. 

1 3 13 37 28 
4.07 .871 

 
 34.1% 45.1% 15.9% 3.7% 1.2% أوافق 

األصول   إهالك  عرض  يتم 
غير المالية في تقارير منفصلة  

 عن التقارير المالية. 

5 15 19 27 16 
3.41 1.18 

 
 أوافق 

 %6.1 %18.3 %23.2 %32.9 %19.5 

تفصح الوحدات الحكومية عن  
في   األصول  إهالك  مجمع 

 القوائم المالية. 

2 25 18 23 14 
 أوافق  1.14 3.27

%2.4 %30.5 %22 %28 %17.1 

يتم االكتفاء باألسلوب المخزني 
غير   األصول  معالجة  في 
المالية  وتسجل وفق األساس  

 النقدي.

3 9 16 37 17 

 أوافق  1.04 3.68
%3.7 %11 %19.5 %45.1 %20.7 

 أوافق  1.14 3.72 25 26 16 13 2
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إهالك  احتساب  عدم  يرجع 
المالية لصعوبة   األصول غير 

 تقييمها. 
%2.4 %15.9 %19.5 %31.7 %30.5 

 3.45 متوسط جميع العبارات 
 م. 0222باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية  المصدر: إعداد الباحثان 

( حيث أن أغلب أفراد عينة الدراسة موافقون على عبارات 3.45( أن متوسط جميع عبارات المحور قد بلغ )4يتضح من خالل الجدول رقم ) 
 المحور.

 المحور الثالث: معالجة تعويضات العاملين.
 (5جدول رقم )  

 الثالث: معالجة تعويضات العاملين تحليل عبارات المحور 
 ال أوافق   العبـــــــــــارة 

 بشدة
أوافق    أوافق   محايد ال أوافق  

 بشدة
االنحراف   المتوسط

 المعياري 
درجة  

 الموافقة
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

نظام  تصنيفات  تساعد 
إحصاءات مالية الحكومة  
تعويضات  معالجة  في 
بالوحدات   العاملين 

 الحكومية.

 بشدة    أوافق 821. 4.28 36 38 4 3 1
%1.2 %3.7 %4.9 %46.3 %43.9 

العاملين   رواتب  ُتعالج 
في   الحكومية  بالوحدات 

 تعويضات العاملين. 

 بشدة    أوافق 700. 4.40 41 35 4 2 0

%0 %2.4 %4.9 %42.7 %50 

األجر   معالجة  يتم 
للعاملين ضمن   اإلضافي 

 تعويضات العاملين. 

 أوافق   1.098 3.93 31 28 10 12 1
%1.2 %14.6 %12.2 %34.1 %37.8 

المأمورية   بدل  ُيعالج 
ضمن   للعاملين 

 تعويضات العاملين. 

3 7 10 28 34  
4.01 

 
1.11 

 
 41.5% 34.1% 12.2% 8.5% 3.7% أوافق  

المكافآت   ُتحتسب 
بالعاملين ضمن   الخاصة 

 تعويضات العاملين. 

4 17 9 21 31  
3.71 

 
1.300 

 
 أوافق   

 
%4.9 %20.7 %11 %25.6 %37.8 
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يتم احتساب امتياز المياه 
ضمن   والكهرباء 

 تعويضات العاملين . 

 أوافق    1.34 3.24 20 18 13 24 7
%8.5 %29.3 %15.9 %22 %24.4 

الهاتف  امتياز  ُيصنف 
تعويضات  ضمن 

 العاملين.

 أوافق   1.38 3.32 24 16 10 26 6
%7.3 %31.7 %12.2 %19.5 %29.3 

ُيضمن امتياز دعم السكن  
 في تعويضات العاملين.

 أوافق   1.19 3.80 29 27 10 13 3
%3.7 %15.9 %12.2 %32.9 %35.4 

الوجبة   بدل  احتساب  يتم 
تعويضات ضمن  

 العاملين.

 أوافق   1.06 4.06 34 31 7 8 2
%2.4 %9.8 %8.5 %37.8 %41.5 

اإلداري   العبء  ُيحتسب 
تعويضات  ضمن 

 العاملين.

 أوافق   1.22 3.51 20 29 9 21 3
%3.7 %25.6 %11 %35.4 %24.4 

 3.83 متوسط جميع العبارات 
 م.  2022بيانات الدراسة الميدانية  المصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على 

( وهذه القيمة تدل علي أن معظم أفراد عينة  3.83( أن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارات بلغ )5يتضح من الجدول رقم )
 الدراسة موافقون علي عبارات المحور.

 المحور الرابع : أسس القياس المحاسبي
 (6جدول رقم )

 المحور الرابع: أسس القياس المحاسبي تحليل عبارات 
 ال أوافق   العبـــــــــــارة 

 بشدة
أوافق    أوافق   محايد ال أوافق  

 بشدة
االنحراف   المتوسط

 المعياري 
درجة  

 الموافقة
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

الوحدات   األساس تستخدم  الحكومية 
 النقدي في قيد عمليات اإليرادات.

 أوافق   853. 4.20 33 38 5 6 0
%0 %7.3 %6.1 %46.3 %40.2 

تظهر المصروفات في الوحدات الحكومية  
 معبرًا عنها بأساس االستحقاق. 

 أوافق   1.12 3.83 27 30 11 12 2
%2.4 %14.6 %13.4 %36.6 %32.9 

استخدام   لقيد يتم  االستحقاق  أساس 
 عمليات اإليرادات في الوحدات الحكومية. 

 أوافق   1.05 3.45 14 28 23 15 2

%2.4 %18.3 %28 %34.1 %17.1 
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المصروفات   النقدي علي  األساس  يطبق 
المتعلقة بمشتريات الوحدات الحكومية من 

 المستلزمات السلعية.

 أوافق   1.03 3.83 23 34 15 8 2
%2.4 %9.8 %18.3 %41.5 %28 

مشتريات   لقيد  النقدي  األساس  يستخدم 
 األصول الثابتة للوحدات الحكومية. 

 أوافق   935. 3.88 22 37 14 9 0
%0 %11 %17.1 %45.1 %26.8 

تلجأ الوحدات الحكومية الستخدام أساس  
 االستحقاق المعدل في قيد إيراداتها.

 أوافق   1.12 3.41 17 21 26 15 3
%3.7 %18.3 %31.7 %25.6 %20.7 

في   المعدل  النقدي  األساس  استخدام  يتم 
بالوحدات   اإليجارات  مصروفات  قيد 

 الحكومية.

 أوافق  960. 3.77 19 35 19 8 1
%1.2 %9.8 %23.2 %42.7 %23.2 

فيها   تتداخل  التي  المصروفات  ُتقيد 
أساس   وفق  والمرتبات  كاألجور  السنوات 

 االستحقاق. 

6 
 
8 

 
10 

 
30 

 
28 

 أوافق  1.22 3.80

%7.3 %9.8 %12.2 %36.6 %34.1 
يتم استخدام أساس االلتزام في مشتريات  
الوحدات   في  والخدمات  والسلع  األصول 

 الحكومية.

 
1 

 
6 

 
20 

 
27 

 
28 3.91 .996 

 أوافق 

%1.2 %7.3 %24.4 %32.9 %34.1 
 3.79  متوسط جميع العبارات 

 م  2022المصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية  
( مما يشير إلى أن غالبية المبحوثين موافقون علي  3.79( أن الوسط الحسابي لجميع عبارات المحور قد بلغ ) 6يتضح من الجدول رقم )

 عبارات المحور حسب مقياس ليكرت الخماسي.
 ثانيًا:  اختبار الفرضيات  

جابة على تساؤالت الدراسة وللتحقق من فرضياتها يتناول الباحثان في هذا الجزء تحليل عبارات االستبيان عبر محاوره المختلفة من خالل  لإل
 للعينة الواحدة واختبار مربع كآي الختبار الفرضيات.  Tاختبار 

 :(One Sample T-Test)للعينة الواحدة  Tاختبار عبارات االستبيان باستخدام اختبار 
 : ) تقييم األصول غير المالية (تحليل عبارات المحور االول :  .1

 ( 7جدول رقم )
 لتحليل عبارات المحور األول : تقييم األصول غير المالية tاختبار 

االنحراف   المتوسط العبارة 
 المعياري 

درجة     t قيمة
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

الحكومة   مالية  إحصاءات  نظام  المالية  يسمح  غير  األصول  بإدراج 
 المقومة بالقيم المعاد تقييمها. 

3.68 1.064 31.33 81 .000 
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غير  األصول  لتقييم  واضحة  سياسة  الحكومية  الوحدات  لدى  توجد  ال 
 000. 81 23.79 1.230 3.23 المالية. 

ال يتوفر لدى الوحدات الحكومية نظام محاسبي قادر علي تقييم األصول  
 000. 81 23.09 1.306 3.33 المالية. غير 

 000. 81 24.28 1.251 3.35 ال توجد بالوحدات الحكومية نماذج محاسبية لتقييم األصول غير المالية.
 000. 81 42.97 928. 4.40 تقييم األصول غير المالية يتطلب حصرها بصورة دقيقة . 
 000. 81 42.13 928. 4.32 منفصلةتقييم األصول غير المالية يتطلب تسجيلها في سجالت 

الحكومية   الوحدات  مركز  في عكس  المالية  غير  األصول  تقييم  يسهم 
 000. 81 38.58 979. 4.17 الحقيقي .

مقيمين  بواسطة  الحكومية  بالوحدات  المالية  غير  األصول  تقويم  يتم 
 000. 81 21.18 1.382 3.23 محترفين ومؤهلين.

غير   األصول  تقييم  على  يصعب  الحكومية  الوحدات  المالية  العتماد 
 000. 81 28.79 1.162 3.70 التكلفة التاريخية في قيدها. 

 000. 81 22.24 1.351 3.32 ال يتم إعادة تقييم األصول غير المالية  بصورة منتظمة. 
 3.67 المتوسط لجميع العبارات

 م 2022باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية   الباحثان المصدر: إعداد
(  0.000( ومستوى الداللة لكل محور بلغ )3.67( أن المتوسط الحسابي لجميع عبارات المحور األول بلغ )7خالل الجدول رقم )  يتضح من

 دراسة موافقون على عبارات المحور.( نجد أن أغلب أفراد عينة ال 3وبمقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط االفتراضي ) 0.05وهي أقل من  
 ) إهالك األصول غير المالية (. تحليل عبارات المحور الثاني: 2

 (8جدول رقم )
 لتحليل عبارات المحور الثاني: إهالك األصول غير المالية tاختبار 

االنحراف   المتوسط العبارة 
 المعياري 

درجة   tقيمة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

بالوحدات الحكومية نظام محاسبي يتعلق بإهالك األصول غير  ال يوجد  
 المالية. 

3.18 1.45 19.880 81 .000 

ال تفصح الوحدات الحكومية عن إهالك األصول غير المالية في التقارير 
 000. 81 22.208 1.26 3.10 والقوائم المالية . 

 000. 81 22.962 1.23 3.12 نقدية.تحرص الوحدة على اإلفصاح عن قيمة إهالك األصول بقيم 
يتطلب إهالك األصول غير المالية تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل  

 000. 81 42.309 0.871 4.07 عامًا.
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ال يتم عرض إهالك األصول غير المالية في تقارير منفصلة عن التقارير 
 المالية. 

3.41 1.18 26.307 81 .000 

 000. 81 25.859 1.14 3.27 الوحدات الحكومية عن مجمع إهالك األصول في القوائم المالية. ال تفصح 
يتم االكتفاء باألسلوب المخزني في معالجة األصول غير المالية  وتسجل 

 وفق األساس النقدي.
3.68 1.04 32.041 81 .000 

 000. 81 29.647 1.14 3.72 تقييمها. يرجع عدم احتساب إهالك األصول غير المالية لصعوبة 
 3.63 المتوسط لجميع العبارات

 م 2022المصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية
( وهو 0.000( ومستوى الداللة لكل محور بلغ )3.63( أن متوسط جميع عبارات المحور األول بلغ )8يتضح من خالل الجدول رقم )

 ( نجد أن أغلب أفراد عينة الدراسة موافقون على عبارات المحور.3وبمقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط االفتراضي ) 0.05أقل من  
 . تحليل عبارات المحور الثالث : معالجة تعويضات العاملين. 3

 (9جدول رقم )
 لتحليل عبارات المحور الثالث : معالجة تعويضات العاملين. tاختبار 
االنحراف   المتوسط العبارة 

 المعياري 
درجة   t  قيمة

 الحرية
مستوى 
 المعنوية

تساعد تصنيفات نظام إحصاءات مالية الحكومة في معالجة تعويضات 
 العاملين بالوحدات الحكومية. 

4.20 .821 47.23 82 .000 

 000. 82 56.93 700. 3.83 العاملين بالوحدات الحكومية في تعويضات العاملين.ُتعالج رواتب 
 000. 82 32.40 1.097 3.45 يتم معالجة األجر اإلضافي للعاملين ضمن تعويضات العاملين.

 000. 82 32.87 1.105 3.83 ُيعالج بدل المأمورية للعاملين ضمن تعويضات العاملين. 
 000. 82 25.82 1.300 3.88 الخاصة بالعاملين ضمن تعويضات العاملين.ُتحتسب المكافآت 

 000. 82 21.95 1.339 3.41 يتم احتساب امتياز المياه والكهرباء ضمن تعويضات العاملين 
 000. 82 21.80 1.378 3.77 ُيصنف امتياز الهاتف ضمن تعويضات العاملين.

 000. 82 28.93 1.191 3.80 العاملين.ُيضمن امتياز دعم السكن في تعويضات 
 000. 82 34.75 1.058 4.06 يتم احتساب بدل الوجبة ضمن تعويضات العاملين.
 000. 82 26.08 1.220 3.51 ُيحتسب العبء اإلداري ضمن تعويضات العاملين.

4.103                                  المتوسط لجميع العبارات   
 م 2022  المصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية

( مما يشير 0.000( ومستوى الداللة ) 4.103(  أن المتوسط الحسابي لجميع عبارات المحور الثاني بلغ )9يتضح من خالل الجدول رقم ) 
 الدراسة موافقون على عبارات المحور. الى أن أغلب أفراد عينة 
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 ).أسس القياس المحاسبي (. تحليل عبارات المحور الرابع: 4

 ( 10جدول رقم )
 لتحليل عبارات المحور الرابع: أسس القياس المحاسبي tاختبار 

االنحراف   المتوسط العبارة 
 المعياري 

درجة   tقيمة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

قيد   في  النقدي  األساس  الحكومية  الوحدات  تستخدم 
 عمليات اإليرادات. 

4.20 .853 44.557 82 .000 

الحكومية معبرًا عنها  المصروفات في الوحدات  تظهر 
 بأساس االستحقاق. 

3.83 1.120 30.960 82 .000 

اإليرادات  لقيد عمليات  أساس االستحقاق  استخدام  يتم 
 في الوحدات الحكومية.  

3.45 1.056 29.598 82 .000 

المتعلقة  المصروفات  علي  النقدي  األساس  يطبق 
 بمشتريات الوحدات الحكومية من المستلزمات السلعية.

3.83 1.028 33.729 82 .000 

األصول الثابتة يستخدم األساس النقدي لقيد مشتريات  
 للوحدات الحكومية.

3.88 .935 37.567 82 .000 

االستحقاق  أساس  الستخدام  الحكومية  الوحدات  تلجأ 
 000. 82 27.568 1.12163 3.41 المعدل في قيد إيراداتها.

يتم استخدام األساس النقدي المعدل في قيد مصروفات  
 اإليجارات بالوحدات الحكومية.

3.77 .95967 35.558 82 .000 

كاألجور  السنوات  فيها  تتداخل  التي  المصروفات  ُتقيد 
 والمرتبات وفق أساس االستحقاق.

3.80 1.22161 28.204 82 .000 

يتم استخدام أساس االلتزام في مشتريات األصول والسلع  
 والخدمات في الوحدات الحكومية.

3.91 .99630 35.580 82 .000 

 4.03  العبارات المتوسط لجميع 
 م  2022  المصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية

 ( رقم  الجدول  )10يتضح من خالل  بلغ  الرابع  المحور  عبارات  لجميع  الحسابي  المتوسط  أن  بلغ 4.03(  لكل محور  الداللة  ( ومستوى 
 على عبارات المحور.مما يشير إلى موافقة أفراد العينة  0.05( وهي أقل من  0.000)
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 :  Chi-Square Testنتائج اختبار فرضيات الدراسة باختبار كآي تربيع 
 الفرضية األولى: يتم تقييم األصول غير المالية عند تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في السودان.

 ( 11جدول رقم )
 للفرضية األولى : Chi-Square Testاختبار كآي تربيع  

 النتيجة Sigداللة االختبار  درجة الحرية  القيمة المحسوبة 
 توجد عالقة 027. 625 694.825

 م   2022المصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية  
( في حين بلغت قيمة داللة  625درجات حرية )( عند  694.825( أن قيمة مربع كآي المحسوبة بلغت )11يتضح من خالل الجدول رقم )

( وعليه يمكن رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة والتي تفيد أن يتم  0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )027.االختبار )
 تقييم األصول غير المالية عند تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في السودان. 

 الوحدات الحكومية باحتساب إهالك األصول الثابتة عند تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في السودان. الفرضية الثانية: تقوم
 ( 12جدول رقم )

 للفرضية الثانية : Chi-Square Testاختبار كآي تربيع  
 النتيجة Sigداللة االختبار  درجة الحرية  القيمة المحسوبة 

545.587a 525 .259 ال توجد عالقة 
 م  2022المصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية  

الجدول رقم )  قيمة داللة االختبار بلغت )12يتضح من خالل  المعنوية)259.( أن  أكبر من مستوى  ( وعليه يمكن قبول  0.05( وهي 
احتساب إهالك األصول الثابتة عند تطبيق نظام إحصاءات الوحدات الحكومية تقوم بالفرضية العدمية ورفض الفرضية البديلة والتي تفيد أن  

 . مالية الحكومة في السودان
 الفرضية الثالثة: يوجد تباين في معالجة تعويضات العاملين في الوحدات الحكومية في السودان.

 ( 13جدول رقم )
 للفرضية الثالثة :  Chi-Square Testاختبار كآي تربيع 

 النتيجة Sigداللة االختبار  الحرية درجة  القيمة المحسوبة 
 ال توجد عالقة 511. 84 82.984

 م 2022المصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية  
( في حين بلغت قيمة داللة  84( عند درجات حرية )82.984( أن قيمة مربع كآي المحسوبة بلغت )13يتضح من خالل الجدول رقم ) 

( وعليه يمكن قبول الفرضية العدمية ورفض الفرضية البديلة والتي تفيد بأنه 0.05( وهي أكبر من مستوى المعنوية )511.االختبار)
   يوجد تباين في معالجة تعويضات العاملين في الوحدات الحكومية في السودان

 ة لقيد عمليات اإليرادات والمصروفات.الفرضية الرابعة: تلتزم الوحدات الحكومية بأسس القياس المحاسبي المالئم 
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 ( 14جدول رقم )
 للفرضية الرابعة :  Chi-Square Testاختبار كآي تربيع 

 النتيجة Sigداللة االختبار  درجة الحرية  القيمة المحسوبة 
 توجد عالقة 0.000 100 173.717

 م 2022الميدانية  المصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الدراسة 
( كما بلغت قيمة داللة  100( عند درجات حرية )173.717( أن قيمة مربع كآي المحسوبة بلغت )14يتضح من خالل الجدول رقم )

( وعليه يمكن رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة والتي تفيد بأن  0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000االختبار )
 الحكومية تلتزم بأسس القياس المحاسبي المالئمة لقيد عمليات اإليرادات والمصروفات.الوحدات 
 النتائج: 

 من خالل العرض النظري وتحليل البيانات توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 . أظهرت النتائج أن تقييم األصول غير المالية يتطلب حصرها بصورة دقيقة.1
 تقييم األصول غير المالية يسهم في عكس مركز الوحدات الحكومية الحقيقي.. بينت النتائج أن 2
 . أوضحت نتائج الدراسة أن احتساب إهالك األصول غير المالية يتطلب تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا. 3
 ا..أشارت النتائج إلى أن عدم احتساب إهالك األصول غير المالية يرجع لصعوبة تقييمه4
 . تصنيفات نظام إحصاءات مالية الحكومة تساعد في معالجة تعويضات العاملين بالوحدات الحكومية. 5
. الوحدات الحكومية تستخدم األساس النقدي في قيد عمليات اإليرادات وُتقيد المصروفات التي تتداخل فيها السنوات كاألجور والمرتبات 6

 وفق أساس االستحقاق.
 التوصيات:  

 على نتائج الدراسة يوصي الباحثان باآلتي:بناًء 
 . مراعاة الوحدات الحكومية لالعتبارات المتعلقة بأسس القياس المحاسبي لقيد عمليات اإليرادات والمصروفات عند تطبيقها لنظام إحصاءات 1

 مالية الحكومة.   
 ف بيانها بشكل أكثر وضوحَا.. عرض إهالك األصول غير المالية في تقارير منفصلة عن التقارير المالية بهد2
 . قيام الوحدات الحكومية بتطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا حتى تتمكن من احتساب إهالك األصول غير المالية.  3
 . العمل على حصر األصول غير المالية بصورة دقيقة حتى تسهم في عملية تقييمها.  4
 ر المالية  بصورة منتظمة لتعكس قيمها الحقيقية. . العمل على إعادة تقييم األصول غي5
 . حث الجهات األكاديمية إلجراء المزيد من الدراسات في مجال نظام إحصاءات مالية الحكومية.6
 العمل على التدريب المستمر للعاملين بالوحدات الحكومية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال المحاسبة والمراجعة.  .7
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“Shortcomings in the Application of the Government Financial 

Statistics System in Sudan” 
(A field study on a sample of the ministries of finance in Sudan) 

 

Abstract: 
The study taken up the shortcomings in the application of the government financial statistics system in Sudan. The study 

aimed to clarify the relationship between the evaluation of non-financial assets and the application of the government 

financial statistics system, to test the relationship between the calculation of depreciation of non-financial assets and the 

application of the government financial statistics system, to identify the impact of the commitment of government units to 

the appropriate accounting measurement bases when applying the government financial statistics system  .The problem of the 

study was represented in the main question: Are there Shortcomings in the application of the government financial statistics 

system in Sudan? The study used the descriptive analytical approach, and the study population represented in accountants, 

auditors and financial managers in the state of Blue Nile, Gadarif and Gezira .as for the study sample, the researchers chose 

the sample in a random way, where the researchers distributed (100) questionnaires to the target audience, and (82) 

individuals responded, i.e. (82%). The hypotheses were tested by using one sample t-test, chi-square test through (SPSS)  .

The study concluded that the evaluation of non-financial assets requires their accurate inventory and calculating the 

depreciation of non-financial assets requires the application of generally accepted accounting principles, government units 

use the cash basis in recording revenue operations and expenses that overlap years such as wages and salaries are recorded 

according to the accrual basis  .The study recommended that government units apply generally accepted accounting principles 

in order to be able to calculate the depreciation of non-financial assets, and work to re-evaluate non-financial assets on a 

regular basis to reflect their true values . 

Keywords: Government financial statistics system, Depreciation of non-financial assets, Accounting measurement, Workers 

compensation . 
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