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هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في تحسين كفاءة
أداء و ازرة المالية في األردن ،ولتحليل البيانات واستخراج النتائج النهائية للدراسة اعتمدت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي في البحث ولغايات جمع البيانات فقد تم تصميم استبانة خاصة ومحكمة وفقا لنموذج ليكرت
الخماسي ،وذلك تم توزيع االستبانة على عينة من العاملين في وزارة المالية .وبلغ عدد االستبانات التي تم
توزيعها على العينة ( )57استبانة ولغايات تحليل البيانات واستخ ارج النتائج فقد تم استخدام برنامج الرزم
اإلحصائية ).(SPSS
وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند المستوى (  ( α=0.05لمعيار المحاسبة
الدولي للقطاع العام رقم ( :)3السياسات المحاسبية ،التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء في تحسين
كفاءة أداء و ازرة المالية في األردن ,وجود أثر ذو داللة إحصائية عند المستوى (  ( α=0.05لمعيار المحاسبة
الدولي للقطاع العام رقم ( :)19المخصصات ،االلتزامات واألصول المحتملة في تحسين كفاءة أداء و ازرة المالية

في األردن ,وجود أثر ذو داللة إحصائية عند المستوى (  ( α=0.05لمعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام
رقم ( :)20االفصاحات عن األطراف ذات العالقة في تحسين كفاءة أداء و ازرة المالية في األردن ,وجود أثر
ذو داللة إحصائية عند المستوى ( ) α=0.05لمعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام رقم ( :)22اإلفصاح عن
المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام في تحسين كفاءة أداء و ازرة المالية في األردن.
وبناءاً على نتائج الدراسة يوصي الباحث بضرورة بدء و ازرة المالية بتطبيق هذه المعايير والمؤسسات التابعة
لها ,ضرورة البدء بتطبيق نظام المحاسبة على أساس االستحقاق المحاسبي وتعديل القوانين واالنظمة والبرامج
المحاسبية والتي تتناسب مع هذا المبدأ ،ضرورة قيام و ازرة المالية بالبدء بتدريب عدد من العاملين في القطاع
المالي على هذه المعايير ،ضرورة قيام و ازرة المالية بااليعاز للو ازرات األخرى للبدء بتطبيق هذه المعايير في
معامالتها المالية ،إجراء دراسات بشكل معمق حول عوائق تطبيق هذه المعايير وتقديم الحلول الممكنة وأخي ار،
يتوجب تطبيق هذه المعايير بشكل متزامن مع النظام المالي المتبع حالياً للبدء بالتحول التدريجي لها.
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Abstract
This study aimed at investigating the impact of applying international accounting
standards for the public sector in improving the efficiency of the Ministry of Finance
in Jordan For purposes of data analysis and arriving at the final results of the study,
the study followed the descriptive and analytical approaches in research. For data
collection purposes, a special questionnaire was designed and evaluated according
to Likert’s (5-item) scale. Accordingly, the questionnaire was distributed over an
intentional sample of workers in the Ministry of Finance.

A total of (57)

questionnaire’ was distributed among the participants who took part in the study.
For data analysis and final findings purposes, The Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) was used.
The study arrived at there was a statistically significant impact at the level of (α=
0.05) for the standard of international accounting in the public sector (3): The
accounting policies, changes in accounting estimations and mistakes in improving
the performance of the Ministry of Finance in Jordan, there was a statistically
significant impact at the level of (α= 0.05) for the standard of international
accounting in the public sector (19): Allocations, commitments and possible assets
in improving the performance of the Ministry of Finance in Jordan, there was a
statistically significant impact at the level of (α= 0.05) for the standard of
international accounting in the public sector (20): Disclosures about related parties
in improving the performance of the Ministry of Finance in Jordan and finally, there
was a statistically significant impact at the level of (α= 0.05) for the standard of
international accounting in the public sector (22): Disclosing financial information
regarding the government public sector in improving the performance of the
Ministry of Finance in Jordan..
Based on the results of the study, the researcher recommends it is essential for
the Ministry of Finance to begin applying the standards of international accounting
for the public sector and other related establishments, it is important to start applying

the financial system according to an Accrual Basis and to amend laws and legal
systems and financial programs that would correlate with this principle, it is crucial
for the Ministry of Finance to begin training a number of workers in the financial
sector to become competent in the international financial standards in the public
sector.
The Ministry of Finance should request other ministries to begin applying the
international financial standards in the public sector in all of their financial activities,
it is important for future researchers to conduct further studies that would aim at
investigating the obstacles facing the process of applying international financial
standards in the public sector and providing possible solutions and finally, it is
imperative that the international financial standards in the public sectors are applied
along with the currently used financial system in order to begin the gradual change.

