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 الملّخص

 مدت المنهج. إعتالشفافية في ضبط المالية العامة في لبنانتطبيق  أثرهدفت الدّراسة إلى التعرف على 

ت العينّففة فشففّلل قصففد ةيّنففة عختيارإسففتمدمت اتسففتباأة كففجداة لجمففا البياأففات وتففّ  أالتّحليلففيو و الوصفففي

حاسففبة وزارة الماليففة فففي قلفف  المفففي موظفففا   77و ود ففوان المحاسففبة فففي موظفففا   23فلاأففت  وموظفففا  100

 وأعداد الموازأة.

وهفي  0.00يلغفت داللفة إصصفائيّة  ذو و0.80قفو   إ جفاييأثفر أظهرت النتائج النهائية للدراسفة أّن هنفا  

تطبيق قة أن الّلاي لنتيجةضح من ا تو .تطبيق الشفافية وضبط المالية العامة في لبنانيين   0.05أصغرمن 

  ؤثر يشلل إ جايي في ضبط المالية العامة. الشفافية

ي ويالتفال (0.05صصائية أصفغر مفن )إ( يداللة F =168.37)قيمة  ANOVAأضهر تحليل التبيان يينما 

 وجد لي ة الصفر ة وتقبل الفرضية البد لة وهي أن اتأحدار معنو  ال  لاو  صفر ويالتايترفض الفرض

لمتغيفر نو امعادلفة خفط اتأحفدار يفين كمفا أظهفرت  تطبيق الشفافية وضبط المالية العامفة.يين  أثر إ جايي

التاليفة  ضفبط  و وفقفا  للمعادلفة0.74( امفةالماليفة الع( درجة واصدة سوف  تغيّر )ضفبط الشفافيةعند تغيّر )

ثير ذو داللفة لف  تفج الشففافيةالمتغيفر الملفتقل . مما  فدل علفى أن 1.01* )الشفافية(+ 0.74المالية العامة= 

 .(=.0.00P-value or Sigكما  تضح ذلك من ملتوى الداللة ) ضبط المالية العامةإصصائية على تبا ن 

 تطبيقها من وسهولة تعز ز الشفافيةتفعيل األطر القاأوأية االزمة ل ورةضرأّما أيرز التّوصيات فلاأت 

ة أفات الماليف. وأف  القفواأين التفي توجفش الشففافية ففي القطفا  العفا  وإتاصفة البياضبط الماليفة العامفةأجل 

 والموازأة للجمهور مما  ز د القدرة على الملاءلة.

 .ةو الملاءلات راداتو النفقاتو الموازأةو المالية العامةو الشفافيةالكلمات المفتاحية: 
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The Effect of Applying Transparency in Public Financial Management in 

Lebanon 

 

 

Abstract 

The study aimed to identify the effect of applying Transparency in Public Financial 

Management in Lebanon, which adopted the descriptive analytical method and used the 

questionnaire as a data collection tool, by selecting a purposive sampling consisting of 100 

employees, 23 from the Court of Accounts, and 77 from the Ministry of Finance - 

Department of Accounting and Budgeting. 

 The final results of the study showed that there was a strong positive effect (0.80), 

statistically significant, amounting to 0.00, which is smaller than 0.05, between the applying 

of Transparency and Public Financial Management in Lebanon. 

While the analysis of variance (ANOVA) showed a value of (F = 168.37) with a statistical 

significance less than (0.05), and thus rejecting the null hypothesis and accepting the 

alternative hypothesis, which is that the significant regression is not equal to zero, and 

therefore there is a positive effect between applying Transparency and public financial 

management. The equation of linear regression line between the two variables also showed 

that when (Transparency) changes one degree, the Public Financial Management will change 

(0.74), according to the following equation: Public Financial Management = 0.74* 

Transparency + 1.01. This indicates that the independent variable (Transparency) has a 

statistically significant effect on the variability of Public Financial Management as evidenced 

by the level of significance (P-value or Sig. = 0.00). 

The most important recommendations were the necessity of activating the legal frameworks 

to enhance Transparency and ease of its implementation in order to manage public finances, 

and to stipulate laws requiring Transparency in the public sector, and to make financial data 

and the public budget available to the public, which increases accountability. 

Keywords: Transparency, Public Finances, Public budget, Expenses, Revenues, 

Accountability. 
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 المقدمة .1

يفا  غوأن الغموض في المالية العامفة  وأزمات الد ون اللياد ةوما تلتها من المالية العالمية  ةكشفت األزم

مفا أدى إلفى الماليفة العامفة الجيفدة والحد  فة. ممقترن يضعف صقيقي ففي تطبيفق قواعفد الملاءلة الشفافية و

مفدمات الرئيلفة ففي تفوفير ال  فيف  مهفامهمفن جهفة وتن  إلتزامفاتهالوففاء ي إضعاف قدرة يعض الدول علفى

 دول مفنو كفان ال يفد لهف ا الفخلفتف  هف ا األزمفات مفن سفلبيات ومفا لف لك العمومية من جهة أخرى. وأتيجفة

ت فإتجهف شففافية.يال تتلف  تبحث عن أظ  مالية جعلهامما  اتقتصاد ةالمالية والمحاسبية ومراجعة أأظمتها 

 ملاءلة. الشفافية مما  ز د القدرة على اللمالية العامة لتحلين في ا صالصاتإ ه ا الدول أحو تحقيق

 دراسةمنهجية  .2

 دراسةأهمية  .2.1

لليففان العصففش األسففاح الحلففاح فففي ا تعتبففر بففدأ إصففالم الماليففة العامففة يإصففالم الموازأففة العامففة التففي 

 هفدافألا العد فد مفن قتصاد  للدولةو كوأهفا إصفدى أهف  أدوات اللياسفة الماليفةو التفي تحقفق مفن خاللهفاتا

دّراسفة تلف  هف ا الو والتي تلبي غا اتهفا الماليفة واللياسفيةو ينفاء لف لك ستجتماعيةوات اتقتصاد ةالتنمو ةو 

  .من الملاءلة والمحاسبة الجمهورملن ليتو في ضبط المالية العامة الشفافيةأهمية تبيان ي

 دراسةال إشكالية .2.2

 لف  الريفيدالمالية العامفة كوأهفا تشفلل مفدخال  أساسفيا ففي تحقيفق الح إن تحد ث الدولة  رتلز على إصالم

 ين لتحقيفقاتأفاق والحفاظ على ثروات الدولة وإستغاللها يما  تناسش ما مصالح الدولفة والمفواطن ضبطو

ي إصفالم التوازن اتقتصاد  واتجتماعيو من هنا أجد إن إصالم الماليفة العامفة  بفدأ يصفورة أساسفية فف

ة زز الملفاءلر يياأات مالية يففافة متاصفة للملفتمدمين والجمهفور ممفا  عفيوفوت وة العامة وتحد  هاالموازأ

جايفة بفرز ففي ات. ل لك فإن إيلالية البحث الرئيلة تاتستغالل األم ل لموارد الدولةو حد من الهدر أتيجة 

 اللؤال الرئيس التالي   على

 ة العامة في لبنان؟في ضبط المالي الشفافيةيوجد أثر لتطبيق هل 

 دراسة. أهداف 2.3

  عن و تفرّ و نانضبط المالية العامة في لب في الشفافيةإن الهدف الرئيس من ه ا الدّراسة تبيان أثر تطبيق 

 منها  وذلك مجموعة من األهداف الفرعيّة

 .الشفافية وعالقتها يضبط المالية العامةالتّعّرف على  -

 . لتفاد منهامرتبطة ي و  وتوصيّات المروج يمالصات صول الموضو  -
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 دراسةفرضيات  .2.4

اما  مففا تففجتي فرضففيات الدّراسففة فففي محاولففة لاجايففة علففى اللففؤال الفف   ورد فففي إيففلالية الدّراسففة وإألففج

  الطروصات النظر ة صول ه ا الموضو  وإستنادا  لما سبق أتج لد نا الفرضية الرئيلة التالية

H1  0.05≥صصفائية عنفد ملفتوى  وجد عالقفة ذات داللفة إ α ففي  يفين تطبيفق معفا ير المحاسفبة الدوليفة

 القطا  العا  وضبط المالية العامة في لبنان.

H0 0.05≥ وجد عالقة ذات داللة إصصائية عند ملتوى   ال α ليفة ففي يين تطبيفق معفا ير المحاسفبة الدو

 القطا  العا  وضبط المالية العامة في لبنان.

 سةنموذج الدراأ .2.5

  المتغير الملتقل  الشفافية.

 )الموازأة العامة(.   ضبط المالية العامةالتاياالمتغير 

 المتغيرات الد موغرافية  سنوات المدمةو الملتوى الوظيفي والمؤهالت العلمية.

 المتغير المستقل

 الشفافية

 المتغير التابع الفرضية الرئيلة

 ضبط المالية العامة

 

 الشفافية

 

 العامةالموازأة 
ضي لمتغيرات الدراسةا( أموذج إفتر1يلل رق  )  

 . حدود الدراسة2.6

 شر ة.ال يد للل دراسة عملية كاأت أ  أظر ة صدود ملاأيةو صدود زماأيةو صدود موضوعيةو وصدود ي 

 .في ضبط المالية العامة في لبنانالشفافية الحدود الموضوعية  سيت  تبيان أثر تطبيق 

 .وزارة المالية اللبناأيةو د وان المحاسبة راسة فيسينحصر ملان الدّ  الحدود الملاأية 

ترة فالعامة في  ضبط الماليةلفي القطا  العا   الشفافيةتملاأية تطبيق  دراسة إستطالعيةالحدود الزماأية  

 .2020عا  لل األخير في الفصلإعداد الدراسة 

لمحاسفبة اوالمفوظفين ففي تبو فش  ي د وان المحاسفبةوف الحدود البشر ة  المراقبين المركز ين والممتصين

 .العمومية وإعداد وتنفي  الموازأة العامة في وزارة المالية اللبناأية
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 . الدراسات السابقة2.7

التفي  في سياق البحث عن دراسات سايقة تتناول موضو  الدراسةو تف  التطفرق الفى العد فد مفن الدراسفات

 من الجواأشو من أهمها  و عددا  تشمل جاأش من جواأش الدراسة ا

ت (."يففففافية الموازأفففة العامفففة للدولفففة أهميتهفففا و ليفففا2015دراسفففة أز ففف  عبفففد المقصفففود مبفففرو و ) -

ة  الثو جامعيحث منشور في مجلة كلية الشر عة والقاأون يطنطاو العدد ال الثونو الجزء ال .تعز زها"

 األزهر. جمهور ة مصر العريية.

زأفة هفو  الموان كيفيفة تعز فز يففافية الموازأفة العامفة للدولفة. أيفار الباصفث الفى مفهدفت الدراسة الى تبيا

ج د  المففنهأسففتم العامففة أهميتهففا ويفففافيتهاو كمففا أيففار الففى المعففا ير الدوليففة لشفففافية الموازأففة العامففة.

تفي نتفائج اللاتستقرائي لدراسة إيلالية البحث صول مدى أهمية تعز فز يففافية الموازأفة العامفة. مفن أهف  ا

ياسفية هداف اللخلصت إليها الدراسة تم ل الموازأة العامة األداة الرئيلية التي  ملن من خاللها تحقيق األ

قيفق أهفداف هف  التوصفيات كاأفت مفن ال يفدّ مفن تعز فز الشففافية لتحأمفا أواتقتصاد ة واتجتماعيفة للدولفة 

 اتجراءات واتأفتام على الجمهور.الموازأة. الوضوم  وعد  الغموض في القواأين واألأظمة و

افيةو إعتمففاد المعففا ير الدوليففة لمحاسففبة القطففا  العففا  لففدع  الشففف(."2016و )يراضففية صلففي دراسففة  -

 دد العايفرالعفو أداء المؤسلفات الجزائر فةيحث منشور في مجلة  ."الملاءلة والرقاية على المال العا 

2016. 

الحلوميفة  اسفبة الدوليفة ففي القطفا  العفا  ففي تحلفين المحاسفبةتبيان دور معفا ير المحلى إهدفت الدراسة 

تطلبفات هفي  ممفا يلفي لدراسفة إيفلالية البحفث وهفي  "الوصففي التحلإعتمفاد المفنهج . تف  وتعز ز الشفافية

ير لك المعفا تإصالم المحاسبة العمومية في ظل المعا ير الدولية لمحاسبة القطا  العا ؟ وما مدى ملاهمة 

 بحفث ليهفا الإ ". ومن أه  النتفائج التفي خلف شفافية ودع  الملاءلة والرقاية على المال العا ؟في تحقيق ال

ين طلبفات تحلفلمعفا ير محاسفبة القطفا  العفا   عتبفر مفن مت إن اتأتقال إلى أظفا  المحاسفبة العموميفة وفقفا  

ن اسففة للعد ففد مفف. وقففد خلصففت الدرالشفففافية والرقايففة مففن أجففل الملففاءلة فففي التصففرف فففي المففال العففا 

ا  ة ففي القطفاتستفادة من التجفار  الدوليفة الرائفدة ففي تطبيفق معفا ير المحاسفبة الدوليف التوصيات أهمها 

ولو فات لبفات واألالعا و والمالئمة للبيئة الجزائر ة. كما  نبغي تحد فد المعفا ير المملفن تطبيقهفا وففق المتط

 واتملاأيات المتوفرة.

امعفة أيفو ج." الشفافية كجداة لتليير الماليفة العامفة." رسفالة ماجلفتيرو (2011دراسة فاطمة ساجيو ) -

 لملانو الجمهور ة الجزائر ة.ت -يلر يلقا د

  لجزائفر. تفهدفت الدراسفة إلفى تبيفان معوقفات وإملاأيفات تطبيفق مففاهي  الشففافية ففي الماليفة العامفة ففي ا

ز ففز إيففلالية البحففث وهففي  "كيففف  ملففن تعإعتمففاد المففنهج الوصفففي التحليلففي والمففنهج المقففارن لدراسففة 

لجزائفر عامفة ففي االشفافية في تليير المالية العامة؟". ومن أه  النتائج التفي خلف  إليهفا البحفث  الماليفة ال

 يعيدة عن مبدأ الشفافية وتتل  يالغموض.
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حاسفش ت وقد خلصت الدراسفة للعد فد مفن التوصفيات أهمهفا  وثفائق الموازأفة هفي الوثفائق األساسفية التفي 

 عليها الحلومةو ل ا  جش أن تقد  يجسلو  سهل ومفهو  لملتمدمي البياأات المالية والجمهور.

عففا ير دور الشفففافية المحاسففبية وم(."2009دراسففة فيحففاء البلففو و منهففل العلففي وإرسففالن األفنففد و ) -

ر ففي منشفو دراسفة محاسفبية تحليليفةو يحفث .اتفصام المحاسبي الدولي ففي الحفد مفن الفلفاد المفالي"

 .26و  25لية الحدياء الجامعةو العدد ك -مجلة يحوث ملتقبلية

الفدولي ففي  تبيان دور الشفافية المحاسفبية ومفدى اتلتفزا  يمعفا ير اتفصفام المحاسفبيلى إهدفت الدراسة 

ة ياسفة إيفلالصفي لدرالوإعتماد المنهج . ت  الحد من أثر الفلاد المالي في الوصدات اتقتصاد ة وتمفيضها

معفا ير يهفل  فؤثر عفد  إسفتمدا  الشففافية أو الفنق  ففي إسفتمدامها وعفد  اتلتفزا  اللامفل البحث وهي  "

إن  حففث ليهففا البإ". ومفن أهفف  النتفائج التففي خلف  اتفصفام المحاسففبي الفدولي فففي إصفداث الفلففاد المففالي ؟

ة معلومفات البياأفات الماليفن تتضفمن أالشفافية المحاسبية ومعا ير اتفصام المحاسفبي الشفامل تؤكفد علفى 

 همهفا أ. وقد خلصت الدراسة للعد فد مفن التوصفيات كافية وجوهر ة تملن ملتمدميها من ترييد قراراته 

ة الفلففاد إن الففدع  القففاأوأي ألسففاليش الرقايففة الماليففة وأجهزتهففا ووضففا إجففراءات تجد بيففة للحففد مففن ظففاهر

 ويجيلال  الممتلفة ومنها الفلاد المالي.

 على الدراسات السابقةالتعليق 

تفجتي هف ا وو الشفافية في ضبط المال العا  والحد من الهدرستعراض الدراسات اللايقةو تتضح أهمية إيعد 

الية في ضبط الم أثر الشفافيةو التي ريطت العا  اللبناأيفي القطا   القليلةالدراسة في كوأها من الدراسات 

 العامة.

 

 اإلطار النظري للدراسة .3

 افيةالشف 3.1

 الشفافيةمفهوم  .3.1.1

فر إجفراءات والتفي تفو ووال  ففي الوقفت الحاضفرداأصبحت الشفافية وعالقتها يالبياأفات الماليفة األك فر تف   

فية كمفا و قصفد يالشففا .تاصفة المعلومفات للجمهفورإواضحة لليفية صنا القرار وللحد من صفاالت الفلفاد و

معلومففات أ  تففوفير ال والمعلومففات مقروأففة يجوسففا مفاهيمهففاأوردتف  هيئففة األمفف  المتحففدة يجأفف  صر ففة تفدفق 

والعمففل يطر قففة تلففمح ألصففحا  الشففجن يالحصففول علففى المعلومففات الضففرور ة للحفففاظ علففى مصففالحه  

القفرار  وتلون للهيئات الشففافة إجفراءات واضفحة لصفناعة .وإأجاز القرارات المناسبة وإكتشاف األخطاء

.  تففوفر قففدرا  واسففعا  مففن المعلومففات لهففو وؤولين وأصففحا  الشففجنوقنففوات مفتوصففة لاتصففال يففين الملفف

 (.132  2006) وسفو 



 

7 
 

 تعريف الشفافية

لماليففة تعففددت التعر فففات التففي وضففعت للشفففافية وفقففا  لطبيعففة إسففتمدامهاو وأهتمففت المؤسلففات الدوليففة ا

 ي حو التالهها على النواتقتصاد ة إهتماما  يالغا  يشجن الشفافيةو فلاأت التعر فات وفقا لطبيعة توج

الفواردات والعالأيفة والتصفر ح الواضفح للبياأفات واتليفات  علفى أأهفاعرفتها منظمة الشففافية العالميفة: 

رى ممفا والصادرات والصرفيات الحلومية واتدار ةو من خفالل وسفائل اتعفال  والوسفائل الرقاييفة األخف

  الحلومية.وافةو معرفة مجر ات األعمال اتدار ة  تيح للمجتما المدأي واتعال  والقضاء والمواطنين ك

  امة التفي تقفوالصراصة ما الجمهور يشجن أأشطة المالية الع إلتزا  يإأها :عرفها صندوق النقد الدولي أما

ن ال ظائفها الكاأت أأشطة سايقة أو راهنة أو ملتقبليةو وك لك يشجن هيلل الحلومة وو يها الحلومةو سواء  

لفى ا   قفو  ععفالمالية العامة والنتائج المترتبة عليهاو وتشجا هف ا الشففافية إجفراء أقفا    حددان سياسات

 (.IMF, 2012: 5معلومات أفضلو وز ادة ملاءلة الحلومة وتعز ز مصداقيتها. )

مفداخيل  تبفينففي البياأفات والتقفار ر الماليفة  والصفدق وترى الباص ة أن الشفافية هي عبارة عفن الوضفوم

درة القف ممفا  عفزز والموازأة للجمهفور الماليةالبياأات  ه اوإتاصة  واوأوج  إأفاقهيفية إستمدامها وكالليان 

رات اللفليمة إتمفاذ القفراعلفى  تلاعد الشفافية كماوإغالق أيوا  الهدر والفلاد.  على الملاءلة والمحاسبة

 .الليان توجي  اتأفاق وترييداعلى مما  وجش 

 

 هداف الشفافيةأ .3.1.2

د تحد فو واأينتفعيل القو تنمية ثقافة المجتماو أشر القي  الفاضلةو تحلين صورة الوطنإلى  هدف الشفافيةت

 وأشر الوعي وفقا  لما  لي  اللشف عن الفلادو مواطن القصور

 تحلين صورة الوطن محليا  ودوليا  في مجال اتصالم ومناهضة الفلاد. -

 تدعو إلى اتصالم ومحارية الفلاد.أشر القي  الفاضلة في المجتما والتي  -

تنمية ثقافة المجتما ففي مجفال اتصفالم وأشفر المبفادق والقفي  الداعيفة إلفى إ جفاد مجتمفا خفال مفن جميفا  -

 الللطة. لستعماإأيلال الفلاد ومناهضة سوء 

 اللعي إلى تفعيل كافة القواأين والقرارات الداعمة للشفافية. -

 والالئحي في مجال اتصالم ومحارية الفلاد. يتحد د مواطن القصور التشر ع -

وإقترام وسائل عالجها  اللشف عن مواطن الفلاد في المجتما وتشميصها ودراستها والبحث عن أسبايها -

 (.2007أشر الوعي يماهية الفلاد. )الليدو و ووتالفيها
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 موظفينوال وميينون الموظفين العملى أأفادت منظمة الشفافية الدولية يجن أصد أهداف الشفافية هو التجكيد عكما 

عفن   رو قفدمون التقفار ل واضفح ومفهفو المدأيينو والمد ر ن وأعضاء المجالس ورجال األعمال  عملون يشفل

  (.2014جمهور )الشفافية الدوليةو أأشطته . وهو ما  عني أأه   ملن أن  مضعوا للملاءلة من قبل ال

 متطلبات تطبيق الشفافية .3.1.3

 ا  لود الشفافية في المالية العامة للدول فإأها تحتاج إلى جملة من المتطلبات أهمهللي ت

 توفر الد مقراطية في المجتما. -

 عد  الغموض في األأظمة والقواأين واتجراءات وإعالأها للمواطنين والموظفين.والوضوم  -

 أشر الوعي يين المواطنين والموظفين وتعر فه  يحقوقه  وواجباته . -

 التنليق الملتمر يين األجهزة المعنية يالقوى البشر ةو والتطو ر اتدار . -

 التعيين في الوظائف على أساح اللفاءة المطلقة.  -

 تطو ر يبلة المعلوماتية يين الدوائر والمؤسلات كافة وتلهيل تدفق المعلومات. -

 تعز ز دور أجهزة الرقاية المالية واتدار ة. -

 اتللتروأية. تطبيق الحوكمة -

 مشاركة المجتما المدأي في ملافحة الفلاد والقيا  ياتصالم. -

 تبليط إجراءات العمل وتطو ر قدرات موظفي الجهاز الحلومي. -

 (.4  2011جتما المدأي. )قرادعيو صر ة وسائل اتعال  ومنظمات الم -

 الشفافية . شروط توفر3.1.4

م فل تتو وتصفف يالشففافيةللفي توفر في أ  معلومة أو إجفراء مجموعة من الشروط التي  جش أن تت  وجد

   يما  لي

اصي سفتيفاء النفوأن تلون الشفافية في الوقت المناسش إذ أنَّ تطبيق الشفافية في وقت متجخر تلون فقفط ت -

خ التففي تنشففر يعففد عففدة أيففهر مففن تففوار  ء متطلبففات ميزاأيففات يعففض الشففركاتكمففا فففي إسففتيفا والشففللية

 إأجازها.

 ومات للافة الجهات في ذات الوقت.أن تتام المعل -

 ا التقار ر والبياأات التوضيحية.أن تتل  المعلومات يالوضوم وأن ترافق معه -

سفيلة لتحقيفق ولة إذ تطلفش األمفر ذلفكو إذ أن الشففافية هفي ءجراءات الملاإ وأن تعقش إجراءات الشفافية -

دات نظمفة للوصفطر القاأوأيفة المأليعة ه ا النتائج على وفق االغا ة في إظهار المعلومات المهمة و جش متا

 (.132  2006) وسفو  .اتقتصاد ة
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 معوقات الشفافية. 3.1.5

 االتي  الدول النامية و ملن عرضها يفي تنتشر يصفة خاصة هنا  العد د من العوامل التي تعيق و

 .اتقتصاد ةلية للوصدات الجهل في خصائ  المعلومات الواجش توافرها في البياأات الما -

 المشاكل تفاق  ضعف أو غيا  اتطار القاأوأي الالز  لحما ة المواطن من غيا  الشفافية مما  ز د من -

 (.87  2001)القاعيو  وصعوية التعامل معها.

 الدوليالصندوق النقد من  المالية العامة بتشجيع في شفافية. ال3.1.6

ة لومفات صفورففي إدارة الماليفة العامفة والملفاءلة عنهفا. فهفي تتفيح للح يفافية المالية العامة عامفل صاسف 

ت فففي دقيقففة عففن مركزهففا المففالي و فاقفف  المتوقعففةو وعففن التلففاليف والمزا ففا طو لففة األجففل أل  تغييففرا

لماليففة ار الصففحيح. كف لك تتففيح يففافية لفااللياسفات المطبقفةو والممففاطر التفي  ملففن أن تحيفد يهففا عفن الم

ق  فل المي فائات التشفر عية واألسفواق والمفواطنين المعلومفات الالزمفة لملفاءلة الحلومفات. و مالعامة للهي

جدات عنفوان ملفتالجد د وتقييمات يفافية المالية العامة لصندوق النقد الدوليو الوارد وصفها في التقر فر ي

نا و ودعف  صفاليفة العامفةمبادرة يفافية المالية العامةو جزءا  من جهود الصفندوق لتعز فز الرقايفة علفى الم

 (.1  2016اللياساتو وتحلين الملاءلة المالية. )صندوق النقد الدوليو 

 

 زيادة شفافية المالية العامة الرغبة في أسباب. 3.1.7

ت أفضفل ا  اللياسفات والجمهفور إجفراء أقفا   قفو  علفى معلومفاتتيح يفافية المالية العامة للل مفن صفنّ 

 ا. وتلفاه لعامة ومفا تحققف  مفن أتفائجو وإرسفاء قواعفد للملفاءلة يشفجن تنفيف هصول تصمي  سياسة المالية ا

د إلفى و ممفا  قفوف  ففاق الماليفة العامفةنفيفافية المالية العامفة أ ضفا  ففي إيفراز الممفاطر المحتملفة التفي تلت

الحفد  ن ثف المتغيرة ومف اتقتصاد ةإجراءات مبلرة وسلللة على ملتوى المالية العامة لمواجهة األوضا  

 لفاعد كف لكمن تواتر وقو  األزمات وتمفيف صدتها. وقد تبين أن درجة يففافية الماليفة العامفة  ملفن أن ت

اق للفجل ولها دور في تلو ن تصورات األسفو يوعلى إعطاء فلرة عن مدى المصداقية المالية للبلد المعن

األسفواق  ل قفة داأا  األخيفرة فقفة العالميفة اتقتصاد أداء المالية العامة. وقد يهدت الفترة التي أعقبت األزمة 

ية هميفة يففافلفتتر أو المقفدر يجقفل مفن قيمتف  الحقيقيفةو وهفو مفا أكفد أفي الحلومات ذات العجز المفالي الم  

 (.1  2016المالية العامة لاستقرار المالي واتقتصاد  العالمي. )صندوق النقد الدوليو 
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  مةالمالية العا في شفافية. مبادئ ال3.1.8

  لي وفقا  لما   ي مبادق الشفافية في المالية العامة العامة يشلل ممتصرأ ظهر الرس  البيا

 

 باص ة.من إعداد ال .2012و المصدر  صندوق النقد الدولي ( مبادق يفافية المالية العامةو2يلل رق  )

 دولة. مبادئ شفافية الموازنة العامة لل3.1.9      

 ة يشفففافيةويهففدف تحقيففق الشفففافية فففي إعففداد الموازأففة العامففةو فففإن هنففا  العد ففد مففن الممارسففات الماصفف       

ة يصففة خاصف الموازأة العامةو والتي أعدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان اتقتصفاد  الف    نطبفق

ممارسفات لنقفد الفدوليو وتتم فل هف ا العلى ما تضمن  مي اق يففافية الماليفة العامفة الصفادر عفن صفندوق ا

 والمبادق التالية 

ريفاد يلفل  جش أن  ت  إعداد الموازأة العامة وفق جدول زمني ثايت  فت  مفن خاللف  اتسفتدالل واتست -

 األهداف في مجال اتقتصاد الللي وسياسة المالية العامة.

 لعامة وتبد  رأ ها.منح الهيئة التشر عية الوقت اللافيو صتى تدرح مشرو  الموازأة ا -

اد الللي  نبغي إعداد الموازأة العامة وعرضها ضمن اتطار الشامل المتوسط األجل للياسات اتقتص -

 والمالية العامة.

متها ففي  نبغي إعطاء وصف دقيق أله  اتجراءات المتعلقة يالنفقات وات راداتو ومعرفة مدى ملاه -

 تحقيق أهداف سياسة الموازأة العامة.

ة العامفةو األأشطة داخل الموازأة وخارج الموازأة ضمن اتطفار العفا  والشفامل للياسفة الماليفتنليق  -

 وه ا ياترتلاز على  ليات واضحة ويفافة.

غ او واتيفالالعمل على توفير جملة من اتجراءات الواضحة  راد يهفا تنفيف  الموازأفة العامفة ومتايعتهف -

 (.56  2020عن أتائجها. ) خنفوسيو 

 

 مبادئ شفافية المالية العامة

 تحليل المخاطر وإدارتها

 

 إعداد التقار ر  وضع التنبؤات وإعداد الموازنة

تتضمن عرضا  عاما  لمركز 

الحلومة وأدائها الماليو تمتا 

تغطية الشاملةو الحداثةو يال

 الجودة والموضوعية

المعلومات وموضوعيتها   

 

ترتلز على أهداف الحلومة 

من الموازأة وتوقعات تطور 

المالية العامة وتتل  يالشمول 

 الحداثة والموثوقية.

اتفصام عن المماطرو 

تحليلها وإدارتها وأن تضمن 

ية التنليق في صنا لفعا

. القرارات يشجن المالية

العامة. العامة.  
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 المساءلةالشفافية و. 3.1.10 

اليو  صففعش أن تففت  ملففاءلة الحلومففات ومنشففات القطففا  العففا  األخففرى إذا لفف  تلففن هنففا  يفففافية. ويالتفف

و فة إعفداد تقفار ر ماليفة قالمعفا ير إن  . صيفث أف  مجلفسالملفاءلةفالشفافية هي عنصر هفا  مفن عناصر

 ءلة من قبفلمضا الحلومات لمز د من الملاوت   والقرارات في القطا  العا  إتماذحلن من عملية ويفافة    

فافية أصفد مفهو  الملاءلة يإعتبارا مظلة تتلفون مفن عفدة جواأفشو والتفي تلفون الشف  لوني لك والناخبين. 

ي القطفا  ففأه  عناصفرها. وتجفدر اتيفارة إلفى أن الملفاءلة ففي القطفا  العفا  أك فر تعقيفدا  مفن الملفاءلة 

 (.13  2018 الماص. )أجيلتا  وأأدر كو

 المالية العامة 3.2

نفاء يساسفية ففي تحد ث الموازأة العامة كوأها األداة األي في إصالم المالية العامة إأطلقت معظ  المبادرات

طلش وقد يرزت ضرورة اتصالم في سياق عالمي  ت .أل  صلومة اتقتصاد ةالدولة وفي ترجمة الرؤى 

جبات درة علفى التوفيفق يفين محدود فة المفوارد وملففتومفن الحلومفات مز فدا  مفن الشففافية والوضفوم والقف

 (.3  2012 و)المبيض تحلين األداء اتدار  من  والمالي.

 مفهوم المالية العامة. 3.2.1

أفى مفا وتنففق أد تطور مفهو  المالية العامة من المفهو  التقليد  ال    قول يجن الدولفة تتفولى أقفل األعمفال

 ى المفهفو ض األعمفال العامفة التفي ال  لفتطيا األففراد القيفا  يهفاو إلف ملنو يحيث  قتصر أشاطها على يع

ففي أشفاط  هفو العلف  الف    بحفثفالحد ث ال    قو  على توسا أشاط الدولة لجميا النواصي دون إسفت ناءو 

 قد فةأوسفائل الوو والموازأفة الدولة عندما تلتمد  الوسائل الماليةو من أفقات ورسفو  وضفرائش وقفروض

  2019عواضففة وقطففي و ) .جتماعيففة وثقافيففة وغيرهففاإقتصففاد ة وإسياسففية و لتحقيففق أهففداف المتنوعففة

340). 

 تعريف علم المالية العامة. 3.2.2

يففبا   شففمل تعر ففف علفف  الماليففة العامففة دراسففة وتحليففل المشففاكل المتعلقففة يتمصففي  وتوجيفف  المففوارد ت

العامففة  لففة التففي تتضففمن جففاأبين همففا النفقففاتالحاجففات العامففة مففن خففالل مففا  لففمى يالموازأففة العامففة للدو

 (.20  2010وات رادات العامة. )عبد الحميدو 

العامففة  إن تعر ففف علفف  الماليففة العامففة الحففد ث أصففبح هففو العلفف  الفف    ففدرح النفقففات العامففة وات ففرادات

تنففاول     العلفف  الفف و هففوواللياسففيةو أ جتماعيففةوات اتقتصففاد ةوتوجيههففا يهففدف تحقيففق أغففراض الدولففة 

مفة يقصفد فقات العانالوالنشاط المالي العا  أو أشاط الدولة ال   تلتعين في  ياألدوات المالية من ات رادات 

 (.15  2020ما. )العامر  والحلوو ألفراد المجت اتقتصاد ةو جتماعيةتحقيق المصالح ات

ة و عمفل فقفات العامفوازن المالي فيقفدر النلتحقيق التالعامة  هت  ينشاط الدولة  أن عل  المالية وترى الباص ة

تحقيففق لتففجمين المصففلحة العامففة والنفقففات  هفف ا ات ففرادات العامففة الالزمففة لتغطيففة علففى تحصففيل وتفعيففل

  .متطلبات المواطنين
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 النفقات العمومية. 3.2.3

و ألففلا الففدور األول  عطففى لمضففمون النفقففةو فالراتففش الفف    تقاضففاا الموظففف أو دعفف  الدولففة لففبعض ال

طني لفدفا  الفوالمدمات والمبالغ التي تنفق على المشار ا المائية واللهريائيفة أو يفراء األسفلحة وتعز فز ا

زمفة ار فة الالكلها أفقات عموميةو وللن تمتلف النفقة يطبيعتها وغا تهاو فرواتفش المفوظفين والنفقفات اتد

التي  لعاد ة هين النفقات العاد ةو فالنفقات اللير اتدارات العامة ه ا النفقات لها صفة مالية وتصنف ضم

 التفي تغطفىوتتلرر سنو ا . أما النفقات اتأشفائية وأفقفات الحفرو  وغيرهفا ت عفرف يالنفقفات غيفر العاد فة 

 (.331  2019)عواضة وقطي و  تلاليفها في معظ  األصيان يموارد غير عاد ة كالقروض.

 

 . الواردات العمومية3.2.4

قيفا  فالعامفة.  مة هي أصد عناصر علف  الماليفة العامفة ال الثفة إضفافة إلفى النفقفات والموازأفةات رادات العا

هميفة أةو وكاأفت الدولة يوظيفتها المالية تتطلش أن تعمل على تديير المفوارد الالزمفة لتغطيفة أفقاتهفا العامف

و ة أفقاتهفالالزمفة لتغطيفات رادات تقتصر في ظل الدولفة الحارسفة علفى تزو فد المز نفة العامفة يفاألموال ا

الفالز   مين المفالوعلى الرغ  من ذلك إهت  علماء المالية العامة األوائل يدراسة الموارد العامفة للدولفة لتفج

 (.101  2018لاأفاق وتليير المصالح اتدار ة للدولة. )العلا و 

 . المالية العامة في لبنان3.2.5

ي يةو التففاسففتضففمنان عرضففا  وتحلففيال  ل جهففزةو والقواعففد األسإن علفف  الماليففة العامففة والتشففر ا المففاليو  

ها عفن ختصاصفاتإهل للدولةو وممتلف اتدارات العموميةو القيا  يمهامها ووظائفها وممارسة لوضعت لت

 الوسائل الماليةو و ملن تقلي  المالية العامة إلى قلمين  قطر 

   النفقفاتعيفةجتماوات اتقتصفاد ةتتفدخل ففي الحيفاة ن أ شمل وسائل العمل التي تتيح للدولة  القسم األول:

 .العموميةو والرسو  والضرائشو القروضو الوسائل النقد ة

 ا و هففو إطففارا   ؤلففف يرأامجففا  سففنو و ؤلففف اتطففار الفف   تلففتمد  هفف ا الوسففائل فففي داخلفف  القسففم النففاني:

 (.26 - 25  2019الموازأة. )قطي  وعواض و 
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 . عناصر المالية العامة3.2.6

مفةو اجفات العاإن الدولة هي صاصبة الليادة على إقليمها الوطنيو وتحتفظ لنفلها يمهمة القيفا  وإيفبا  الح

فففاقو مات واتأوللقيففا  يم ففل هفف ا المهمففة ال يففدّ أن  تففوفر لهففا إملاأيففة إمففتال  األمففوال لشففراء اللففلا والمففد

 و طلق على ه ا األموال النفقات العامة. 

شو  و الضرائو لتلز  لتجمين ه ا النفقات وتغطيتهاو تجمين الواردات العامة من مصادر متعددة م ل الرسو

نهج يففاف ماتعاأات والقروضو وإ رادات أمال  الدولة وغيرها. ويما أن الدولة  توجش عليها أن تنتهج 

اطها بل إأفاقهفا وأوجف  أشفومنضبط في عرض إأفاقهفا وتفجمين وارداتهفاو ففال يفد مفن أن تحفدد وتوضفح س ف

 خالل مدة زمنية محددة.

رداتهفا عنفد لدولفة وواووفقا  للمادة ال ال ة من قاأون المحاسفبة العموميفة اللبناأيفة تتبفين العالقفة يفين أفقفات ا

 إعداد الموازأةو ل لك تتمل  عناصر المالية العامة في 

 الواردات العامة. -

 النفقات العامة. -

 (.23  2014. ) الميرو الموازأة العامة -

 

 الموازنة العامة. 3.3

 ياتالحلفا ومراجعفة التقفار ر وإعفداد والتنفيف  التمطفيط تتضفمن يفاملة عمليفة عفن عبفارة الموازأفة هفي

 أزاهفة ضفمانلا  يأساسف ا  أمفر الملفاءلةو يالشففافية تتلف  التي الموازأة وضا عملية إنّ يالموازأة.  الماصة

 وجودي المصحويةو يالشفافية تتل  ال التي المالية اتدارة وت عتبر الفلاد االتصتمإ من والحد األأشطة جميا

 (.59  2010فلاد. )منظمة الناتوو  ممارسات وجود لعد  الرئيلية العوامل من ملاءلةال

 مفهوم الموازنة العامة . 3.3.1

علفى  هفا  فؤثرانموازأفة وهيللتعتبر الموازأة العامة أداة الحلومة في تنفيد خطط التنمية الشفاملةو فحجف  ال

لومفففة األداء اتقتصفففاد  و تفففجثران يففف و لففف لك يفففلَّلت متغيفففرات الموازأفففة أدوات اللياسفففة الماليفففة للح

داف رصلي ل هو التي تلعى إلى تحقيق مار ة واتست مار ةو والد ن العا كالضرائشو النفقات يجأواعها الج

 (.5  2002)عبد الرازقو  .هاالعامة لمطط التنمية على إختالف أأواعها و جال

 وقبلةمدولة للنة   التقد رات المعتمدة لمصروفات وإ رادات الللدولة أأها قائمة تضّ ف الموازنة العامة تعرّ 

فرها ففي متوقا توان الموازأة هي اتدارة الوصيدة المتاصة لمقايلة مقترصات اتأفاق يالموارد الأ و عني ه ا

 (.2010لفلفوحو ق التوازن يين ات رادات العامة والنفقات العامة للدولة. )اأ  أأها تحق والفترة المقبلة

عرفهفا قفاأون المحاسفبة العموميفة ففي لبنفان يجأهفاو صفك   فقفد أما تعريف الموازنة وفقاً للدستور اللبنفاني

ون )قففاأ وتجففاز يموجبفف  الجبا ففة واتأفففاق. تشففر عي تقففدر فيفف  أفقففات الدولففة ووارداتهففا عففن سففنة مقبلففةو

 (.3المحاسبة العموميةو المادة 
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 أهمية الموازنة العامة ودورها في المالية العامة. 3.3.2

ل الل تحليفخفأ  مفن  واتتجاهفات العامفة للدولفة وفللففتها سياسفة للموازأة العامة داللفة تحمفل يفين ثنا اهفا

 مفن ذلفك تبفين  .والتنمو فة جتماعيفةاتو اتقتصفاد ةو ت العامة تتوضفح أهفدافها اللياسفيةالنفقات وات رادا

عفت هف ا رتفإصيفث كلمفا  ومص  للنفقات اتست مار ة مفن إجمفالي النفقفات العامفةمعرفة مقدار ما    خالل 

نعلس  فالف    والنلبة تدل على تركيز إهتما  الحلومة في تحقيفق معفدالت مرتفعفة مفن  النمفو اتقتصفاد 

لحففق فففي وزاأففة العامففة أهميففة كبيففرة فففي إعطففاء امففن جاأففش  خففر أن للم .إ جاييففا  علففى النشففاط اتقتصففاد 

دقة عية للمصفاوذلك من خالل إلزامها يتقد   الموازأفة العامفة لللفلطة التشفر  والرقاية على أعمال الحلومة

لتفي االليفيفة و وويالتالي  ترتش عليها تمو لها صق المراقبة على المصالح الحلومية من صيث المبدأ وعليها

 (.47  2013الح. )الداود و ا المصتلير عليها ه 

 . هيكل الموازنة العامة3.3.3

 تتجلف الموازأة العامة من ات رادات والنفقات وت م ل 

ت العامففة والفالز  لمواجهففة النفقففا لفف   تلففتلم  الحلومفة عبففر خز نتهففامجمففو  الفدخل ا اإليفرادات العامففة:

 (.42  2016)المياط و خرونو  و لون عادة يصورة أقد ة.

ة.   صاجفة عامفهي مبلغ أقد   مرج من ال مة المالية للدولة أو أصد تنظيماتها يقصفد إيفبات العامة: النفقا

 (.81  2007و كردود )

 مجتمع الّدراسة  .4

يا لمفالي التفاووزارة المالية ياتضافة إلى معهفد ياسفل فليحفان ا د وان المحاسبة تلون مجتما الدراسة من 

 لوزارة المالية. 

دارة إعلى و مهمتهفا اللفهرمحلمفة إدرا فة تتفولى القضفاء المفاليعلفى أأف   ان المحاسفبةد فوو ملن تعر ف 

الفوزراء   فرتبط د فوان المحاسفبة إدار فا  يفرئيس مجلفس. واألمفوال المودعفة ففي المزأفة ألموال العموميةا

 . و تنظي  د وان المحاسبة(1983و 82ومركزا ييروت. ) المادة األولىو مرسو  

للل وصفدة  لفةتمقرها الرئيلي وسط المد نة في ييروت وتتجلف من وصدات ممففي لبنان  ةوزارة الماليأما 

واضففة عالعد ففد مففن المففد ر ات كففل منهففا مهمهففا. )  تشففمل وزارة الماليففة فففي لبنففانمهامهففا وصففالصياتهاو 

العامفة بة  تي الموازأة والمحاسوسيقتصر يح نا على مد ر ة المالية العامة لمد ر(. 180  2019وقطي و 

 كوأهما  تعلقا يموضو  الدراسة.

 

  .منهجية وإجراءات الّدراسة5
 لبحفث التفيامفا إيفلالية  اوذلفك لمالئمتهفو   إعتماد المفنهج الوصففي التحليلفيلتحقيق أهداف الدّراسةو سيت

 .المالية العامةفي ضبط  الشفافيةتطبيق  ثرستتناول أ

سةو سيت  جما البياأات األولية من خالل اتسفتباأة كفجداة ويهدف معالجة الجواأش التحليلية لموضو  الدّرا

خصيصفا  لهف ا الغفرض ينفاء تيفلالية وفرضفيات الدّراسفة وسفتوز  علفى  صفممترئيلة للبحفثو والتفي 

سفتباأة علفى توزارة المالية في لبنان. ويعد ذلك سيت  تفر غ يياأفات او د وان المحاسبة مجتما الدّراسة في

تختبار األساليش اتصصائية يما  تناسش ما طبيعفة فرضفيات للوصفول  SPSSئية يرأامج الحز  اتصصا

 الى أتائج الدّراسة. 
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  علففى سففتعتمد الدّراسففة علففى مففز ج مففن معلومففات أوليففة وثاأو ففةو تتم ففل المعلومففات ال اأو ففة فففي اتطففال

علقفة بيفة المتمصفادر الملتتضافة الى اللتش واأليحاث والاو يللايقة المتعلقة يموضو  الدّراسةدراسات اال

 لعة في مواقا اتأترأت الممتلفة.والمطايجواأش الدّراسة 

ي فففي جمففا سففتمدا  األسففلو  الميففداأإهفف ا الدّراسففة علففى المففنهج الوصفففي التّحليلففي الّفف    تضففّمن  تعتّمففد

ح علفى الملف البياأات عن طر ق اتستباأةو وتحليلها إصصائيًّا يهفدف إختبفار صفحة فرضفيّاتهاو كمفا تعتّمفد

صففيغتها يصففممت اتسففتباأة الملتبففي لاسففتفادة مففن اللتففش والمصففادر العلميّففة فففي ينففاء اتطففار النّظففر . 

تف  و قصفد ةة تفّ  إختيفار عينف درجاتو 5يطر قة تلمح ياتجاية على  لمقياح ليلرت المماسي األّوليّة وفقا

 تأسفتردأيفة وزارة الماليفة اللبناأة ففي إسفتبا 77و ود فوان المحاسفبة ففيإسفتباأة   23 إسفتباأة 100 توز ا

 ياللامل.

 (  األوزان األولية للفقرات يحلش العبارات وفقا لمقياح ليلرت1جدول رق  )

 موافق يشدة موافق محا د غير موافق غير وافق يشدة العبارات ذات الب عد ات جايي

 5 4 3 2 1 المقياح

 5 -4.21 4.2 -3.41 3.4 -2.61 2.6 -1.81 1.8 -1 الوزن

 

 . صدق أداة الّدراسة وثباتها5.1

 صدق أداة الّدراسة 5.1.1

مفون لّ عرض االسفتبيان يصفيغت  األّوليّفة علفى يعفض المتمّصصفين ففي مجفال اتدارةو وقفد أيفدى المح  ّ ت

 لنهائيّة.او صتّى أصبح في صيغت  ستبيان يناء  له ا المالصظاتتمالصظاته و فتّ  األخ  يها وتصحيح ا

 ات أداة الّدراسةثب .5.1.2 

حفاور لمجمفل الم كروأبفا  الف   يلفغ ألففاللتحقّق من ثبات إسفتباأة الدّراسفة وفقفا لمعامفل االتّلفاق الفدّاخلي 

( 0.972) تعداد ه ا الدّراسةو وقد يلفغ الجف ر الترييعفي لل بفات جيد( وهو معامل ثبات مناسش و0.945)

 . راسة تتميّز يالّصدق وال ّباتمما  دل على صدق اتستباأةو وعلي  فإنَّ ه ا الدّ 

 

 نتائج الدراسة والتوصيات .6

 لمجتمعفة مفنإجفراء المعالجفات اتصصفائية للبياأفات ا يعفدتحليفل البياأفات وإختبفار فرضفيات الدّراسفةو  ت ّ 

 التي سيتّ  عرضها وتحليلها. (SPSSخالل يرأامج الحز  االصصائية )

 

 . نتائج الدراسة6.1

 دراسة حسب البيانات الشخصية. توزيع عينة ال6.1.1

 
 عرض نتائج المتغيرات الديموغرافية(: 2جدول رقم )
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 (  عدد سنوات المدمة2الرس  االبياأي ) (  الملتوى التعليمي2الرس  االبياأي )

 كبر ه ألمن خالل الرس  البياأي  تبين إن العدد ا

   ليففففف  ذو  %و 60اتجفففففازة الجامعيفففففة  صملفففففت

يينمفففا مفففا دون %و 37الدراسفففات العليفففا يمعفففدل 

 %.3الجامعي ه  فقط 

إن النلففبة األكبففر للففنوات المدمففة لمففن هفف  فففوق 

-11%و  لي  لمن ه  يفين 38هي خدمة سنة  17

سففنوات هفف   5يينمففا دون  %و28خدمففة  ةسففن 16

 10سففنوات لغا ففة  5واألقففل هفف  مففا يففين  %و18

 %.16 سنوات فه  فقط
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مد   ح ابات المحا بة الموازنة

رؤو ا  دوا ر وم ال  الخزينة والمرا بي  الماليي   تا   ام  

    الواردات والن  ات

 

 (  الملتوى الوظيفي3الرس  البياأي )

ن % مففدققي29مففن  عملففون فففي المحاسففبةو  ليهففا هفف  % 40 بففين الرسفف  أعففالا يففجن النلففبة األكبففر 

المز نفففة ففففي % 4% ففففي الموازأفففة و 8% مفففن رؤوسفففاء الفففدوائر والمصفففالحو 13حلفففاياتو ثففف  ال

واردات % اتخفر ن  عملفون ففي قلف  الف3ة الجامعيين و  ت% ه  من األسا3ومراقبين ماليينو يينما 

 والنفقات.
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 البيانات المتعلقة بالشفافية الجزء النالث: 

 بالشفافيةنتائج المتعلقة . 6.1.2

 : الشفافية ألولالمحور ا

 الشفافية(: لمحور 3الجدول رقم )

 الفقرات الرق 
موافق 

 يشدة
 محا د موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 يشدة

وسط المت

 الحلايي

اتأحراف 

 المعيار 

1 
 ؤثر تطبيق الشفافية في تحلفين جفودة 

 البياأات المالية

 1.105 3.53 8 7 26 42 17 التلرار

 %8 %7 %26 %42 %17 النلش

2 
علفففى إتمفففاذ تطبيفففق الشففففافية  لفففاعد 

 في القطا  العا . اللليمة القرارات

 1.059 3.51 5 13 23 44 15 التلرار

 %5 %13 %23 %44 %15 النلش

3 
تز فففد الشففففافية الفففرايط يفففين الموازأفففة 

 والبياأات المالية.

 1.037 3.58 4 12 23 44 17 التلرار

 %4 %12 %23 %44 %17 النلش

4 
ت حقق الشففافية أتفائج عاليفة الجفودة ففي 

 الوقت المناسش.

 1.076 3.56 6 11 20 47 16 التلرار

 %6 %11 20% %47 %16 النلش

5 
ت ملففن الشفففافية مففن إسففتغالل المففوارد 

 المتاصة يشلل فعّال.

 1.093 3.58 6 11 20 45 18 التلرار

 %6 %11 %20 %45 %18 النلش

 0.96 3.55      الشفافيةفقرات محور متوسط 

 

 الشفافية ( لمحور3تظهر نتيجة الجدول )

ة  فؤثر فففي تحلففين تطبيففق الشفففافين أعلفى ( 1فففي الفقففرة ) %42والموافقفة  %17ينلففبة  يشففدة الموافقفة -

 . وغير موافق يشدة % غير موافق15% كاأت أجايته  محا دة و 26و  وجودة البياأات المالية

 لفاعد علفى إتمفاذ  افيةتطبيفق الشفف% يجن 44ينلبة والموافقة % 15 يشدة الموافقةكاأت ( 2)في الفقرة  -

 دة.غير موافق يش% 5% غير موافق و13 وة المحا د% ألب23و  والقرارات اللليمة في القطا  العا 

يط يفين الموازأفة الفراتز فد الشففافية أن % 44والموافقفة % 17ينلبة يشدة الموافقة كاأت ( 3الفقرة )في  -

 . وغير موافق يشدة  غير موافقة% 16% كاأت أجايته  محا دة و23 و ووالبياأات المالية

ة ت حقفق أتفائج عاليفة الجفودة الشفافييجن  %47والموافقة  %16ينلبة  يشدة كاأت الموافقة (4في الفقرة ) -

 . وغير موافق يشدة % غير موافق17% كاأت أجايته  محا دة و 20و  وفي الوقت المناسش

ت ملن من إستغالل الموارد  ةالشفافييجن  %45والموافقة  %18ينلبة  يشدة كاأت الموافقة (5في الفقرة ) -

 .وغير موافق يشدة % كاأت إجايته  غير موافق يشدة17و  والمتاصة يشلل فعّال

ال و اتجايفاتتفلفر وجفود تقفار  ففي  أحفراف يلفيط ألفبيا  إأحراف المعيار  معدالت تدل على ت ظهر ا

  وجد تشتت فيها.
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  بضبط المالية العامةنتائج المتعلقة .  6.1.3

 الموازنة العامة: النانيالمحور

 وازنة العامةالم(: لمحور 4الجدول رقم )

 الفقرات الرق 
موافق 

 يشدة
 محا د موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 يشدة

المتوسط 

 الحلايي

اتأحراف 

 المعيار 

1 
 لاه  إعداد الموازأة يشلل يففاف ففي 

 ترييد إأفاق المال العا .

 1.155 3.80 5 10 18 34 33 التلرار

 %5 %10 %18 %34 %33 النلش

2 
إلففففى إتمففففاذ  الشفففففافية ففففؤد  تطبيففففق 

القففففففرارات الصففففففحيحة فففففففي توز ففففففا 

 الموارد.

 1.016 3.59 5 8 26 45 16 التلرار

 %5 %8 %26 %45 %16 النلش

3 
الشففففافية جبا فففة الضفففرئش ممفففا ت حلفففن 

  ؤثر إ جايا  على الموازأة العامة.

 1.059 3.52 7 7 28 43 15 التلرار

%28 %43 %15 النلش  7% 7% 

4 
الموازأفففة  افية ففففيتطبيفففق الشفففف لفففاعد 

 على قياح األداء. العامة

 1.040 3.51 7 8 24 49 12 التلرار

 %7 %8 %24 %49 %12 النلش

5 
فعاليففة اتأفففاق الشفففافية   عففزز تطبيففق 

 العا  في الموازأة العامة.

 1.080 3.69 7 5 21 46 21 التلرار

 %7 %5 %21 %46 %21 النلش

6 
لموازأفففة ا تطبيفففق الشففففافية ففففي حلفففن   

 سياسة الحلومة اتصالصية. العامة

 1.022 3.63 6 6 23 49 16 التلرار

 %6 %6 %23 %49 %16 النلش

الموازأفففة  تطبيفففق الشففففافية ففففيز فففد   7

مففففففن إسففففففتقاللية الففففففوزارات  العامففففففة

 .واتدارات

 0.972 3.62 3 10 25 46 16 التلرار

 %3 %10 %25 %46 %16 النلش

فافية اتأفاق العا  ففي  ضبط تطبيق الش 8

 الموازأة العامة.

 0.969 3.70 3 8 24 46 19 التلرار

 %3 %8 %24 %46 %19 النلش

  حلفففففن تطبيفففففق الشففففففافية ات فففففرادات  9

 النايئة في الموازأة العامة.

 1.019 3.75 2 12 19 43 24 التلرار

 %2 %12 %19 %43 %24 النلش

 0.89 3.65      امةالموازأة العمتوسط فقرات محور 
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  الموازنة( لمحور 4تظهر نتيجة الجدول )

وازأفة يشفلل يففاف ففي  لاه  إعداد الم  ( يجأ1في الفقرة ) %34والموافقة  % 33يشدة ألبتها  الموافقة-

 .شدةي غير موافق %5و غير موافق% 10و يينما % كاأت إجايته  محا د18و و ق المال العا ترييد إأفا

ق الشففافية إلفى  فؤد  تطبيف  أفعلفى أ% 45ينلفبة  والموافقفة %16 يشفدة كاأفت الموافقفة (2رة )في الفقف -

ر غيفو غيفر مواففق% 13 % كاأفت إجفايته  محا فد و26و  وإتماذ القرارات الصحيحة في توز ا المفوارد

 .يشدة موافق

لن جبا ة الضرئش ممفا ة ت حالشفافيأن % 43والموافقة % 15 تهاألب يشدة كاأت الموافقة (3في الفقرة ) -

 .شدةي غير موافقو غير موافق% 14إجايته  محا د و% كاأت 28و  و ؤثر إ جايا  على الموازأة العامة

الموازأفة  يفق الشففافية ففيتطب علفى أن% 49ينلبة  والموافقة %12 يشدة كاأت الموافقة  (4في الفقرة ) -

 .شدةي غير موافق% 7و  وافق% غير م8 و دة% كاأت أجايته  محا24و  وقياح األداءفي  لاعد  العامة

  عزز فعالية اتأفاق  لشفافيةتطبيق اأن % 46ينلبة  والموافقة %21 يشدة كاأت الموافقة  (5في الفقرة ) -

 .يشدة غير موافق% 7و  وافق% غير م5 و% كاأت إجايته  محا د21و  والعا  في الموازأة العامة

 العامةالموازأة  لشفافية فياتطبيق أن  %49والموافقة  %16 تهاألب شدةي كاأت الموافقة  (6في الفقرة ) -

 غيفر مواففقو % غيفر مواففق12% كاأت إجايته  محا فدة و23و و سياسة الحلومة اتصالصيةمن  حلن   

 .يشدة

 طبيففق الشفففافية فففيتز ففد    أأففعلففى % 46ينلففبة  والموافقففة %16 يشففدة كاأففت الموافقففة (7فففي الفقففرة ) -

 و واففق% غيفر م10 و% كاأت أجفايته  محا فدة25و  ومن إستقاللية الوزارات واتدارات العامة الموازأة

 . يشدة غير موافق% 3

 ضبط اتأفاق العا   فافيةتطبيق الشيجن  %46والموافقة  %19ينلبة  يشدة كاأت الموافقة (8في الفقرة ) -

 موافق يشدة. موافق وغير % غير11 و ة% كاأت إجايته  محا د24و  وفي الموازأة العامة

فافية   حلفن ات فرادات تطبيفق الشفأن  %43والموافقفة  %24 تهاألفب يشفدة كاأت الموافقة (9في الفقرة ) -

 .شدةي% غير موافق 2و  % غير موافق12ةو % كاأت إجايته  محا د19و و النايئة في الموازأة العامة

ال و اتجايفاتتفلفر وجفود تقفار  ففي  ط ألفبيا  أحفراف يلفيإأحراف المعيار  معدالت تدل على ت ظهر ا

  وجد تشتت فيها.
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 إختبار فرضيّات الّدراسة .7
 لتحد د عالقة اترتباط تّ  اتعتماد على معامل إرتباط سبيرمان.

 لى قيمة معامل اترتباطإ(  أو  اترتباط إستنادا 5الجدول رق  )

 يب( إرتباط سل-) صفر )+( إرتباط إ جايي اترتباط

الى  1 1+ قيمة

0.7 

الى  0.7

0.4 

الى  0.4

0.01 
لى ا -1 1- 0

0.7- 

لى ا -0.7

0.4- 

لى ا -0.4

0.01- 

 ضعيف متوسط قو  تا ّ  منعد  ضعيف متوسط قو  تا ّ  أو 

 

 

 

 الفرضية الرئيسة للّدراسة هي: 

مفة ففي العاتطبيفق الشففافية وضفبط الماليفة و يفين  α 0.05≥عند ملفتوى  داللة إصصائيةذو  أثر وجد  -

 لبنان

 (  أتائج الفرضيات6الجدول رق  )

 قيمة سبيرمان الداللة االصصائية المحور الفرضية

 0.80 0.000 الشفافية الرئيلة

 المالية العامة

 ذو أثفرنفا  ه%(و هف ا  فدّل أّن 5) 0.05 وّضح الجدول أعالا أنَّ قيمة الداّللة اتصصائيّة هي أصفغر مفن 

 بفاط سفبيرمانو كمفا  ظهفر معامفل اترتتطبيق الشفافية وضبط المالية العامة ففي لبنفان يينداللة إصصائيّة 

 .0.80 قو ة إ جاييةالعالقة  درجة

 ANOVA(  أتائج 7الجدول رق  )

 النتائج البيان

ANOVA F 168.37 

داللة  ذو ثرأنا  هو ه ا  دّل أّن  0.05 وّضح الجدول أعالا أنَّ قيمة الداّللة اتصصائيّة هي أصغر من 

 .168.37 يإ جايأثر  F) ت )و كما ظهرتطبيق الشفافية وضبط المالية العامة في لبنانيين إصصائيّة 

 اتأحدار(  أتائج 8الجدول رق  )

 النتائج البيان

 0.74 المعامل عامالت أموذج اتأحدارم

 1.01 القيمة ال ايتة

 0.00 الداللة اتصصائية

 1.01* )الشفافية(+ 0.74المالية العامة=  ضبط معادلة خط اتأحدار
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 نتائج الفرضيّات. 7.1

 ءت النّتائج على الّشلل التّالي جا

افية تطبيفق الشففيفين   0.05وهي أصفغرمن  0.00 يلغتداللة إصصائيّة  ذوو 0.80قو   إ جايي أثر د وج -

 .وضبط المالية العامة في لبنان

 . ؤثر يشلل إ جايي في ضبط المالية العامة فافيةالشتطبيق الّلايقة أن  لنتيجة تّضح من ا   -

( ويالتففالي 0.05صصففائية أصففغر مففن )إ( يداللففة F =168.37قيمففة ) ANOVAأضففهر تحليففل التبيففان  -

 وجد لي ة الصفر ة وتقبل الفرضية البد لة وهي أن اتأحدار معنو  ال  لاو  صفر ويالتايترفض الفرض

 مالية العامة.تطبيق الشفافية وضبط اليين  أثر إ جايي

سفوف  ( درجفة واصفدةالشففافيةمعادلفة خفط اتأحفدار يفين المتغيفر نو عنفد تغيّفر ) 08 وضح الجدول رقف   -

 .0.74( المالية العامة تغيّر )ضبط 

لفى تبفا ن علف  تفجثير ذو داللفة إصصفائية  الشففافيةعلفى أن المتغيفر الملفتقل  08وتدل يياأفات الجفدول رقف   -

وهفي ) أقفل مفن  (=.0.00P-value or Sigضفح ذلفك مفن ملفتوى الداللفة )كمفا  ت ضفبط الماليفة العامفة

0.05.) 

 

 . التوصيات واإلقتراحات8

ة الشففافي بيفقمن المملفن أن تّطفور العمفل ففي تطتّ  وضا يعض التّوصياتو الّتي  الدّراسةيناء  على أتائج 

 و وهي كالتّالي ضبط المالية العامة في لبنانيهدف 

 ية العامة. ضبط المالوسهولة تطبيقها من أجل  تعز ز الشفافيةلقاأوأية االزمة لتفعيل األطر ا ضرورة .1

 ةالعامف موازأفةوإتاصفة البياأفات الماليفة وال والشفافية في القطفا  العفا تطبيق أ  القواأين التي توجش  .2

 للجمهور مما  ز د القدرة على الملاءلة.

المناسفش  ففي الوقفت و وتقفد مهاالماليةلتقار ر واالبياأات  ضرورة تطبيق الشفافية يهدف تحلين جودة .3

 مما  لاعد على إتماذ القرارات اللليمة. 

 اللعي لتطبيق الشفافية من أجل إستغالل الموارد المتاصة يشلل فعّال. .4

 سيلاعد تطبيق الشفافية في ترييد اتأفاق العا  ويالتالي ضبط المالية العامة. .5

 زأففة ففرادات المواإ ففرادات النايففئة والفف   يفدورا سيحلففن ضفرورة تطبيففق الشفففافية يهففدف تحلفين ات .6

 و مما سينعلس إ جايا  على المالية العامة.العامة
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 المصادر والمراجع

 : المراجع العربية

 أوال: الكتب

ففي القطفا   (. "دليل تفلير وتطبيفق معفا ير المحاسفبة الدوليفة2018أجيلتا  كارولينو أأدرأا  إ زاييل. ) -1

 .WILEYترجمون. الممللة المتحدة  األردنو الم -مجما العريي للمحاسبين القاأوأيينالعا ". جمعية ال

لطبعفة ا(. "إقتصاد ات الموازأة العامفة". 2016المياط عدأان صلينو الجبور  مهد و الموسو  وائق. ) -2

 األولىو الجزء األولو األردن  دار األ ا  للنشر والتوز ا.

 ا .الحد  ة لللت امة في عل  المالية العامة والموازأة". لبنان  المؤسلة(. "المبادق الع2014المير خالد. ) -3

 ور للنشر.عامة". األردن  دار  نب(. "دور اتدارة في أعداد وتنفي  الموازأة ال2013الداود  ز نش. ) -4

 و األردن (. "مدخل معاصر ففي علف  الماليفة العامفة". الطبعفة ال اأيفة2020العامر  سعودو الحلو عقيل. ) -5

 دار المناهج للنشر والتوز ا.

عرييفة  (. "إقتصفاد ات الماليفة العامفة". طبعفة أولفىو جمهور فة مصفر ال2010عبد الحميد عبد المطلش. ) -6

 الشركة العريية المتحدة للتلو ق.

ت الحلبفي (. "المالية العامة". الطبعة ال اأيةو لبنان  منشفورا2019عواضة صلينو قطي  عبد الرؤوف. ) -7

 الحقوقية.

 العلمية. (. "المحاسبة الحلومية". الطبعة األولىو األردن  دار اللنوز المعرفة2010لفلفوح فؤاد. )ا -8

لففىو (. "تمو ففل عجففز الموازأففة العامففة فففي اتقتصففاد اتسففالمي". الطبعففة األو2007كففردود  صففبر نة. ) -9

 الجزائر  دار الملدوأية.

 سالمي". األردن  دار النفائس.(. "عجز الموازأة وعالجة في الفق  ات2006 وسف صلين. ) -10

 ثانيا: الدوريات والمنشورات والمؤتمرات

يحفاث (. "هيلفل الموازأفة العامفة الفللفطينية". فللفطين  منشفورات معهفد أ2002عبد الرازق عمر. ) -1

 اللياسات اتقتصاد ة الفللطيني.

 دو.ل  منظمة كي(. "أثر الشفافية والملاءلة على اتصالم اتدار ". أريي2011قرادعي كاوة. ) -2

ا  (. "يناء النزاهة والحفد مفن الفلفاد ففي قطفا  الفدفNATO( .)2010منظمة صلف يمال األطللي ) -3

المتفرج  محمفود اللفيدو جنيفف  مركفز جنيفف  2012خالصة وافية ألفضل الممارسات". مترج  ففي 

 للرقاية الد مقراطية.
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 ثالنا: المراسيم والقوانين:

للبنفاأي". ا( ما جميا تعد الت . "الدسفتور 23/05/1926الصادر يتار خ )رئاسة الجمهور ة اللبناأية.  -1

 الجمهور ة اللبناأية  مجلس النوا .

 (. "تنظففي  د ففوان المحاسففبة". الجر ففدة16/09/1983. الصففادر يتففار خ )82مرسففو  إيففتراعي رقفف   -2

 ئيس مجلس الوزارء.ر -و الجمهور ة اللبناأية  رئيس الجمهور ة39الرسمية عدد 

 فة (. " قفاأون المحاسفبة العموميفة". الجمهور30/12/1963. الصادر يتفار خ  )14969و  رق  مرس -3

 ئيس مجلس الوزارء.ر -اللبناأية  رئيس الجمهور ة

 :رابعاً: الدراسات العلمية

اتفصفام  (. "دور الشففافية المحاسفبية ومعفا ير2009البلو  فيحاءو العلي منهلو األفنفد  إرسفالن. ) -4

و  25عةو العددلي في الحد من الفلاد المالي". مجلة يحوث ملتقبليةو كلية الحدياء الجامالمحاسبي الدو

26. 

الملففاءلة  (. "إعتمففاد المعففا ير الدوليففة لمحاسففبة القطففا  العففا  لففدع  الشفففافيةو2016صلففي  يراضففية. ) -1

 والرقاية على المال العا ". مجلة أداء المؤسلات الجزائر ةو العدد العاير.

جلففة م(. "يفففافية الماليففة العامففة وفففق مي ففاق صففندوق النقففد الففدولي". 2020بففد العز ففز. )خنفوسففي ع -2

 .39اتقتصاد اتسالمي العالميةو العدد 

لية الشفر عة ك(. "يفافية الموازأة العامة للدولة أهميتها و ليات تعز زها". مجلة 2015مبرو  أز  . ) -3

 جمهور ة مصر العريية  جامعة األزهر.والقاأون يطنطاو الجزء ال الثو العدد ال الثونو 

 خامساً: المواقع اإللكترونية: مدقق

(. "ملفففتجدات مبفففادرة يففففافية الماليفففة العامفففة". )تففف  اتطفففال  ففففي 2012صفففندوق النقفففد الفففدولي. ) -1

 www.imf.org(. متام على موقا  15/1/1202

وقفائاو  يف  شجا الصندوق ز ادة يفافية الماليفة العامفة". صفحيفة(. "ك2016صندوق النقد الدولي. ) -2

 (. متام على موقا  12/1/2021)ت  اتطال  في 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fiscal.htm 

(. متفام 13/01/2021يفافية المالية العامة". )ت  اتطال  في (. "دليل 2007صندوق النقد الدولي. ) -3

 www.imf.orgعلى موقا  

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fiscal.htm
http://www.imf.org/
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طفال  ففي (. "المالية العامفة". منشفورات الجامعفة اتفتراضفية اللفور ة. )تف  ات2018العلا  محمد. ) -4

 على الموقا التالي  (. اللتا  متوفر للتحميل من موسوعة الجامعة21/01/2021

https://pedia.svuonline.org 

حّمد عفيففي اللفيدو د فوان المحاسفبة  -5 و أقفال  عفن أصمفد اللفيد كفرد و مفهفو  الشففافية 2007 وليفو  –م 

 متام على موقا   (.10/1/2021في  ولمقصود يها )طبيعتها وأهدافها(و )ت  اتطال 

https://kenanaonline.com 

   www.Transparency.org   (. 10/1/1202في  منظمة الشفافية الدولية. )ت  اتطال  -6

  (.15/5/2020ففي  )ت  اتطفال هيئة النزاهة االعامة. "الشفافية". منشور على يبلة المعلومات الدوليةو 

 pdf.4web/other/-http://www.nazaha.iq/search.28/7/2015 متام على موقا 

 (. متام على موقا  18/1/2021  )ت  اتطال  في وزارة المالية في لبنان -7

www.finance.gov.lb 
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