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 قديروتَ كرٌشُ
دد    يدد  الحمددهلل ح حمددهللا   يجدد ه ادد ا الامددو الم  ا دد ، إعدد ييع ع دد  ، الحمددهلل ح الدد     طيبدد   مب ًا

 جماددديع،  مدددع  دددبا    الما ددد يع  ع ددد  حلددد   صدددحب  شددداأل اييبيددد        الصدددوا  ال دددو  ع ددد
 ،،،  باهلل   ي   الهلليع... إل  بإح  ع  

 (.ال ام  )ا اا  "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"  هللا ع ي       ص  ايطوق   مع ق ل  
 قهلل    خيا مق   ُيا األ  ي  ل    الف و بف    ،  إييع بفيض مع الثي   الح ع الجميو، 

  ع  ائيس ج ماة    طيع، احــــصبأحمد سالم  /الدكتور سعادة   إل   ال قهلليا الشًابخ لص 
ثيا يصح ،    ،ع   ا  ل ع شااألبقب و اإلمشً اا    ف     ل ال   غمايع بفيض ع م ، ً 

 ، هللاعي   الم ل  عَه  جو  ع ييف  ب  هلليي .اش هلل   ا    يصح   م  قهللم  لع مع ع     جميو صبا ه،   

 ًم     قهلل  بخ لص شًا   عظي  ام ي يع الع  ع    لجية المي قشة:
 ــاً ـيمناقشًا خارج جربوع محمود األستاذ الدكتور/ يوسف

 اً ــــمناقشًا داخليالمدهون براهيم إ حمدمكتور/ دال معالي    

 ل ف     بقب و مي قشة الا  لة  جااا  هللا عيع ًو خيا     ق   لم  يحب  يا  

 الشددًا ،  ددمة  لقبدد ًددو ب     ددومددع اي دد   ا اي  دد ب يةقدد   ب حًددي  اإلًددو مددع   لددإ قددهلل   ًمدد  
اا الاد   ل اق بدة ع د  المد و قد ئ  بععمد و مدهلليا عد   اإلهللا أشرف الشـراا ً لك م ص و لأل د    
ائديس  إيمـان نـور  اي د   ا ، لمد  ب لد  مدع ج دهلل ًبيدا  دع م د عهلل ع  اإلق ص هلل  ع هللي اع غها

 م  عهلل ع  ع   هي  اال  ب ي ت.  اا  هللا  عالاق بة ب ق    ع هللي اع
ثاائ دد  ل  يدد محمــد الــدلوماجــد  الــدكتور/ لدد إال  ي دد  شددًا  ًمدد    ،   الدد   قدد   ب ددهللقيا الا دد لة  ا 
 ال ح يو اإلحص ئع.لم  ب ل  مع ج هلل ًبيا  ع  بو سكرانأ نعيم محمد /األستاذ خ لع ابع 

 دع ج مادة ايقصد ،  اإلخد ا المد ظفيع  صدح ب الم دمي ت اإلشداا ية     دو جمي  الدهمو  اي
 ددع هلليدد اع الاق بددة الم ليددة  االهللاايددة  ددع غددها  اا  هللا ل ف دد    ب ابئددة ا دد ب ية البحدد ،  لًددو مددع 

 ً ع ل    ٌو ع ع مع قايب    بايهلل.
 ل اهلل أن يوفقنا ويسدد خطانا ملا فيه اخلري وأن ينفع بنا.أسأوأخريًا 
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ص الدراسة
ّ
لخ

ُ
م

 بمبد هلل  دع    دطيع   اإلهللاايدة الم ليدة الاق بدة هلليد اع ل دها إ مدهلل   حهلليدهلل إل  هللاا ةال اهلل ت
، (ي   دد  اإل)  المح  ددبة ل اق بددة  يدد الاُ  لألج ددها الهلل ليددة الميظمددة عددع الصدد هللاا  الم دد  لة الشددف  ية

  د   ال صدفع ال ح ي دع،هلل  الب حد  المدي    د خالهللاا دة  اإلج بدة عدع   د اال   ، إادهللاأل  ل حقيا   
 الهللاا دد ت ال دد بقة،  هعددت  اليظددا طدد ا اإل   مدد هللا  ع ددعإ  محدد  ا دد ب ية مً يددة مددع خم ددة عمددو إ
  دد  إ دد اهللاهلل  ،الم ليددة ددع هلليدد اع الاق بددة اإلهللاايددة    اإلشدداا يةمددع مدد ظفع الم دد  ي ت ( 501ع ددع )

قدد   الب حدد  ،  قددهلل مددع مج مدد  الهللاا ددة( %57)اج ع قددهللاا   دد ي ددبة ا مثددو ادد     دد ب ية، ( إ51)
 الما لجدد ت االحصدد ئية الموئمدددة  ددع اددد ا  (SPSS)حصددد ئع  ددع ال ح يدددو ب  دد خهللا  البايدد م  اإل

 المج و.

 وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

ال ها  هللي اع الاق بة مهلل  ًبيا ل طبيا اإلط ا الق ي يع  اإل ص ح عي  ع   اي ك  عثيا  .1
 ب هلل  الشف  ية  الم   لة.بم  اإلهللااية الم لية

ع   ال ع      ب لم   عية  لاق بةاعم ي ت  مي جي ت   ما ييا ًبيا ل طبيا اي ك  عثيا  .2
  اإلهللااية بمب هلل  الشف  ية  الم   لة. الم ليةل ها  هللي اع الاق بة إمهلل  

اليهااة  ال   ك الجيهلل ل م ظفيع  الم  ش ايع ع   مهلل  ما ييا ل طبيا عهلل   ج هلل  عثيا  .3
 بمب هلل  الشف  ية  الم   لة.  اإلهللااية الم ليةل ها  هللي اع الاق بة ا

 الباحث باآلتي: يوصيوبناًء على تلك النتائج 

ع  صبحت    طيع الميظمة الهلل لية )اإلي     (، خ صة باهلل   إل ي م   الهللي اع  ا اا ا -1
 ( إحهلل  ً  الت ايم  الم حهللا الم خصصة.الي ي ً  ع ميظمة ) ع  ا  

 ي     (.لق اييع الهلل لية  خ صة ق ي ع )اإلم  ا ي و  حهللي  ق ي ع الهللي اع بم   ا اا   -2

 حفيها  ع    شجي  الهللي اع لم ظفي  ع   البح  الا مع  ع مج و ما ييا الاق بة الهلل لية    -3
  ا ا ب لك.البح   الهللاا ة بم  ي
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Abstract 
This study aims to identify "The Extent of Commitment of 

the Palestine Financial and Administrative Control Bureau to 

the principles of Transparency and Accountability issued by 

the International Organization of Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI). To achieve the objectives of the study and answer 

the research questions, the researcher has used the descriptive 

analytical approach. The sample of the study consisted of 75 

employees of supervisory levels at the Palestine Financial and 

Administrative Control Bureau. They represent 72% of the study 

population. The researcher has prepared a questionnaire to achieve 

the objectives of the study.  

 

The study has reached the following findings:  

 

1. There is a huge impact for applying and disclosing the legal 

framework to ensure accountability and transparency on the 

commitment of the Palestine Financial and Administrative Control 

Bureau.  

2. There is a huge impact for applying objective and transparent 

standards, processes and methodologies of control on the 

commitment of the Palestine Financial and Administrative Control 

Bureau.  

3. There is no effect for applying standards of integrity and good 

behavior of employees and advisers, accountability and 

transparency on the commitment of the Palestine Financial and 

Administrative Control Bureau.  

The researcher has concluded the following recommendations: 

 

1. It is essential that the Palestine Financial and Administrative 

Control Bureau join the International Organization of Supreme 

Audit Institutions (INTOSAI), especially after Palestine had 

become a member of UNESCO.  

2. The bylaw of the Palestine Financial and Administrative Control 

Bureau should be updated to fit with the international laws 

particularly those of the INTOSAI. 

3. The Palestine Financial and Administrative Control Bureau should 

encourage its staff to conduct research in the field of standards of 

international control.   
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 الصفحة اسم الملحق
   حية قاحيية
 ب  اإلاهللا 

 ت  شًا   قهلليا
   م خص الهللاا ة 

 ج ةإليج يهيل  ة ام خص الهللاا ة ب 
 ح ق ئمة المح  ي ت
 ا ق ئمة ايشً و
 ا ق ئمة الجهللا و

 س الموحاق ئمة 

 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة
 2 مقهللمة الهللاا ة

 4 لهللاا ة مشً ة ا
 5  امية الهللاا ة 
 5  اهللاأل الهللاا ة

 6  ا ي ت الهللاا ة
 7 م  ياات الهللاا ة

 7 ةدددددددددحهلل هلل الهللاا 
 7  اايأل المصط ح ت اإلجاائية

 اإلطار النظري  :نيالفصل الثا
 11  المالية الرقابة :األولالمبحث 

 11  مقدمة
 12 دااهاوأه أهميتهاو  الماليةوتطور الرقابة االول: مفهوم  المطلب

 12 الم لية اايأل الاق بة  ال :  
 11 الم لية امية الاق بة ث يي  : 
 14 الم لية الاق بة  اهللاألث لث  : 
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 15 المالية الرقابة نواعأ الثاني: المطلب
 15   ق   ل ج ة ال ع  م ا    الم لية ة  ال : الاق ب
 16  با   ل   ط ت المخ لة ل   الم لية ةث يي  : الاق ب
 17   ق   لهلل ا الهلل لة  ي   الم لية ةث لث  : الاق ب
 17 ح ب   قي    الم لية ةاابا  : الاق ب

 11 مع حي  ي عية االيحااأل  الم لية ةخ م   : الاق ب
 11 مع حي  هللاجة الهلل اية الم لية ة  هلل   : الاق ب

 22 المبحث الثاني: الشفااية والمساءلة
 22 مقدمة 
 22 :شفاايةال: االول المطلب

 22   ال :  اايأل الشف  ية
 21 الم ليةالم ط ب ت اي   ية ل شف  ية ث يي  : 
 22 الم لية الشف  ية مب هلل ث لث  : 
 21 الشف  ية   ح يع هللع  طاااابا  : 

 25 :المساءلة: الثاني المطلب
 25 مقدمة

 25   اَل:  اايأل الم   لة
 27 الم   لة  هللع   ح يع مب هلل ث يي  : 
 21 الم   لة هللع     ئو مع ً  ي ة ايهللا  اق بةث لث  : 
 21 : الم   لة الشف  ية هللع   ع ل اق بة الا ي  ايج ها هلل ااابا  : 

 14 واإلدارية المالية الرقابة ديوان: لثالثا المبحث
 14 دارية وأهدااه ومهامه ومسئولياتهواإل الماليةنشأة ديوان الرقابة ول: المطلب األ 

 14 ة:مقدم
 15 الما   ت الف  طييية ع المااحو ال  ايخية ل اق بة  ال :  

 16 ث يي  : يشعا هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللااية
 11 هللاايةص ص ت هللي اع الاق بة الم لية  اإلاخ ث لث  : 
 11 هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللااية اهللاأل اابا  : 

 11 لاق بة الم لية  اإلهللاايةهللي اع ا الج  ت الخ  اة لاق بةخ م   : 
 11  اإلهللااية الم لية الاق بة هللي اع ي  الا  ال ع  الم ا لي ت الم     هلل   : 
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 41 حلية عمو هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللااية  با  : 
 42 ايً ية هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللاايةث مي  : 

 44 واإلدارية واختصاصاتها. المالية الرقابة نديوا اي العامة الرقابية اإلدارات: المطلب الثاني
 44 الا مة الاق بية ااتهللا  ال : اإل
 51 الاق بية غيا الا مة ااتهللااإلث يي  : 
 51 اإلهللااية ال حهللاتث لث  : 

 52 والمحاسبة )اإلنتوساي( الماليةالدولية لألجهزة العليا للرقابة  المنظمةالمبحث الرابع: 
 52  ساسياأل والنظام المنظمة نشأة حول عامة ونظرة تعريف: ولاأل  طلبالم

 52 ال يظي ح و 
 51    عاليظ   اي

اإلعالنات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية لألجهزة هيئات الرقابة العليا و  المطلب الثاني:
 51 .العليا للرقابة

 51 وباض الهلل    اخ ص ص      عيب ا عع باض ايئ ت الاق بة الا ي   ال :  
 56 ل اق بة الا ي  لألج ها الهلل لية الميظم ت: ث يي   

 57 الم لية ال ع اا مت ب لاق بة الهلل لية اإلعوي تث لث  : 
  57  الق اعهلل الاق بية ال ع اش مو ع ي   :ليماإعالن 
 62 ال ع صهللات عي  الق اعهلل الاق بية   ا  واشنطن: إعالن 
  61 اإلعوع ا ا   مي   ال ع الم لية الاق بية المب هلل    ا  :جاكرتاإعالن 
  64 الا ي  الم لية الاق بة ل يئ ت اإلاش هللية الق اعهلل   ا  الم ا ي  ال ع ي قش      :بكينإعالن 
  يظ   موئ  ل اق بة الهللاخ ية  ع  ،اي   ية لوا ق   بمح  بة  ا لة  المب هلل  :نيودلهيإعالن 

 القط ع الحً مع
65 

  و م   ،ال  يمة  ع القط ع الا   الم لية   ية ل اق بة ايم ط ب ت ال   شا ط :مكسيكوإعالن  ً
 .ةلياال  قوإعوع مً يً  بشعع ي ا ا ب ل ثيقة مع 

66 

مبادئ الشفااية والمساءلة  –واإلدارية  الماليةقانون ديوان الرقابة المبحث الخامس: 
 ة()مقارن الدولية لألجهزة العليا للرقابة الصادرة عن المنظمة

61 

 للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة عن الصادرة والمساءلة الشفااية مبادئ ول:األ  طلبالم
 61 (اإلنتوساى)

 61 اهللاأل اي  ال : ال  ية 
 61 الص هللاا عع الميظمة الهلل لية لألج ها الا ي  ل اق بة  الم   لة الشف  ية مب هلل ث يي  : 
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واإلدارية مع مبادئ الشفااية  الماليةن ديوان الرقابة قانونص مدى توااق المطلب الثاني: 
 72 والمساءلة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة.

 الفصل الثالث: الدراسات السابقة
 11  المح ية الهللاا  ت الاابية
 14 الهللاا  ت ايجيبية

 17 ال  بقة ع   الهللاا  ت ال ا يا

 : الطريقة واإلجراءاترابعالفصل ال
 11 الهللاا ة  م  ياا     يةمي ج

 122  مج م  الهللاا ة
 121  عيية الهللاا ة
 124   هللاا الهللاا ة

 112 اخ ب ا ال  هي  الطبياع

 : نتائج الدراسة ومناقشتهاخامسالفصل ال
 115 :مقدمة

 116  ح يو  قاات  هللاا الهللاا ة  مي قش    ال :  
 121 اخ ب ا  ا ي ت الهللاا ة  مي قش   : ث يي   

 141 ي  ئ  الهللاا ةث لث  : 
 146 ال  صي ت  المق اح ت: اابا   

  لميةالمراجع العالمصادر و 
 141  ال : المص هللا 

 141 القاحع الًاي   ال ية اليب ية
 141  اييعددد: الق   ث يي
 152  المح ية : المااج  الاابية   ث لث
 154 ي ايت: م اق  اإلاابا   

 155 جيبية: المااج  ايخ م    
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 41 هللااية ظيمع لهللي اع الاق بة الم لية  اإل( ال يًو ال ي1شًو اق  )

 الصفحة الجهلل و اق 
 122 مج م  الهللاا ة ااهلل عيية   هي    1
 121   هي    ااهلل الايية ح ب الجيس 2
 121   هي    ااهلل الايية ح ب الاما 1
 122 ح ب المااو الا مع  هي    ااهلل الايية  4
 122   هي    ااهلل الايية ح ب ال خصص الا مع 5
 121   هي    ااهلل الايية ح ب الم م  ال ظيفع الح لع 6
 121   هي    ااهلل الايية ح ب  ي ات الخباا 7
 125 هللاج ت مقي س ليًات الخم  ع 1

ب إلط ا الق ي يع ال   ي مع  اا ب ط لمح ا ال ها  هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللاايةما موت  9
 الم   لة  الشف  ية مع خوو اإل ص ح عي 

126 

اا ب ط لمح ا ال ها  هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللااية بما ييا  عم ي ت  مي جي ت ما موت  12
 الاق بة ال ع      ب لم   لة  الشف  ية

127 

اية بما ييا اليهااة  ال   ك الجيهلل لم ظفي  اا ب ط ال ها  هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللاما موت  11
  م  ش اي       ب لم   لة  الشف  ية

121 

ف  ا    ع ية موت ما  12 اا ب ط ال ها  هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللااية بإهللااا عم ي    ب ق ص هلل ً 
 بم  ي مع الم   لة  الشف  ية

121 

 اإلهللااية بيشا ي  ئ  الاق بة ل جم  ا بصفة  اا ب ط ال ها  هللي اع الاق بة الم ليةما موت  11
 مي ظمة  ش م ة  عبا    ئو اإلعو  بم  ي مع الم   لة  الشف  ية

112 

 111 اا ب ط لًو مح ا مع المح  ا الفاعية  الهللاجة الً ية لو  ب يةما موت  14
 112 ما موت الثب ت لمج الت المقي س 15
 112  ماي أل لج هللا ال   يا(-ا ً لمجا ألاخ ب ا ال  هي  الطبياع )اخ ب  16
 115 ي  ح المحك الما مهلل  ع الهللاا ة 17

11 
ي  ئ   ح يو  قاات "ال ها  هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللااية ب إلط ا الق ي يع ال   ي مع 

 116 الم   لة  الشف  ية مع خوو اإل ص ح عي "



 ز

 

11 
الم لية  اإلهللااية بما ييا  عم ي ت  مي جي ت  ي  ئ   ح يو  قاات باهلل " ال ها  هللي اع الاق بة

 الاق بة ال ع      ب لم   عية  الشف  ية "
111 

22 
ي  ئ   ح يو  قاات باهلل " ال ها  هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللااية بما ييا اليهااة  ال   ك الجيهلل 

 لم ظفي   م  ش اي       ب لم   لة  الشف  ية "
122 

21 
ف  ا  ي  ئ   ح يو  قاات باهلل " ال ها  هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللااية بإهللااا عم ي    ب ق ص هلل ً 

    ع ية بم  ي مع الم   لة  الشف  ية "
122 

22 
ي  ئ   ح يو  قاات باهلل " ال ها  هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللااية بيشا ي  ئ  الاق بة ل جم  ا 

 124 مع الم   لة  الشف  ية "بصفة مي ظمة  ش م ة  عبا    ئو اإلعو  بم  ي 

 125 ي  ئ   ح يو مح  ا اال  ب ية ًًو 21
 121 ل مح ا اي و tالم   ط الح  بع  االيحااأل الماي ا   ال هع الي بع  اخ ب ا  24
 121 ل مح ا الث يع t اخ ب ا الم   ط الح  بع  االيحااأل الماي ا   ال هع الي بع  25
 121 ل مح ا الث يع t اخ ب ا األ الماي ا   ال هع الي بع الم   ط الح  بع  االيحا  26
 112 ل مح ا الااب  t اخ ب ا الم   ط الح  بع  االيحااأل الماي ا   ال هع الي بع  27
 112 ل مح ا الخ مس t اخ ب ا الم   ط الح  بع  االيحااأل الماي ا   ال هع الي بع  21
 112   ط ت  قهللياات   ااهلل الايية  اه  لم  يا الجيساخ ب ا ت الخ ب ا الفا ا بيع م ي  ئ   21

12 
اخ ب ا  ح يو ال ب يع االح هلل  ل فا ا بيع م   ط ت  قهللياات   ااهلل الايية  اه  ي  ئ  

 لم  يا الاما
111 

11 
ل مح ا اي و ه الفا ا  هللالل    ل  ااأل ع   ا ج  Scheffe Testاخ ب ا شيفي  ي  ئ  

  اه  لم  يا الاما
114 

12 
اخ ب ا  ح يو ال ب يع االح هلل  ل فا ا بيع م   ط ت  قهللياات   ااهلل الايية  اه  ي  ئ  

 المااو الا مع
114 

11 
اخ ب ا  ح يو ال ب يع االح هلل  ل فا ا بيع م   ط ت  قهللياات   ااهلل الايية  اه  ي  ئ  

 ال خصص الا مع 
116 

14 
 ط ت  قهللياات   ااهلل الايية  اه  اخ ب ا  ح يو ال ب يع االح هلل  ل فا ا بيع م   ي  ئ  

 الم م  ال ظيفع 
117 

15 
اخ ب ا  ح يو ال ب يع االح هلل  ل فا ا بيع م   ط ت  قهللياات   ااهلل الايية  اه  ي  ئ  

  ي ات الخباا
111 

16 
 ل مح ا اي وه الفا ا  هللالل    ل  ااأل ع   ا ج  Scheffe Testاخ ب ا شيفي  ي  ئ  

  ي ات الخهللمة  يا  اه  لم  المح ا الث يع
111 



 س

 

 
 

 الصفحة حقــــــــالمل رقم الملحق
ًّمع  هللاا الهللاا ة 1  157   م   ال  هللا مح
 151 الص اا الي  ئية يهللاا الهللاا ة 2
 164 خط ب ت ال طبيا 1

4 
   ع ل ميظمة الهلل لية لألج ها الا ي  ل اق بة الم لية الا مة  المح  بة اليظ   اي

 167 ( ي     اإل)

 176 ال يًو ال يظيمع لهللي اع الاق بة الم لية  االهللااية 5
 177 2224( ل ية 15اق  ) ق ي ع هللي اع الاق بة الم لية  اإلهللاايةم حا  6

7 
مب هلل  الشف  ية  الم   لة الص هللاا عع الميظمة الهلل لية لألج ها الا ي  ل اق بة 

 111 ي     ""اإلالم لية  المح  بة 

 
  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 



 

2 

 

 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 :مقدمة

 إاارة تسنأجل ح   من األتساتسية اعاماتال إحاى يشكل العامة لألموال الالفع   تسخداا اإل إن       
 الهاف هذالخحقيق و  المدخصة، التسلطات عن الصاارة اإلاارية القرارات اليةوفع، األموال خلك

 على اإلااريةالمالية و  خخولى الرقابة تسخقاللها،إ القانون يكفل المالية للرقابة عليا هيئة وجوا يخطلب
 .العامة لألموال والمناتسب الفعال تسخداا اإل لضمان اإلاارية األجهزة

الرقابة ضرورية في كل زمان ومكان وداصة في الظروف واألزمات العصيبة، وذلك ن إ
لاورها الفاعل في خمكين المجخمع من خجاوز خلك الظروف بحيث خزيا من قارخه على الصموا 

لخاريخ وذلك ة علي مر االيفي مواجهة خلك الخحايات، ولقا مارتست الحضارات القايمة الرقابة الم
ة من رقابة خقلياية خهخ  بماى ب مخعااة، ومع الزمن خطورت هذه الممارتسبصور وأشكال وأتسالي

رقابة شاملة خض  رقابة  إلى ،ا النافذة بهاف الحا من األدطاءبالنظ  والقوانين والخقالي لخزا اال
خمرات الاولية الخي خمدض وازااا هذا الخطور بشكل كبير ورافقه العايا من المؤ  ،الكفاءة والفاعلية

هخما  بالمال العا ، من حيث اإليرااات للعناية واإل اقليمية واوليةعنها إنشاء جمعيات ومنظمات 
المنظمة الاولية ألجهزة الرقابة قليمية منظمة اإلة الصرف، ومن هذه المنظمات والنفقات وآلي

ربوتساي" والمنظمة بة والمحاتسبة " اإلوالمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقا "اإلنخوتسايالعليا "
بوضع أتسس ومباائ  هخمتا والخي تسوتساي" وغيرها زة العليا للرقابة والمحاتسبة "اإللألجه ةاآلتسيوي

)عبا  .ذا المجال في مدخلف الاولهة وخطوير العمل الرقابي بما يخناتسب وأهمية الرقابة المالي
 (.3: 3002هللا،

 أو الطبيعية بمواراه  يخحكمون الفلتسطينيون يكن ل  تسرائيلياإل حخاللاإل تسنوات طوالو 
 الجوانب كافة من الفلتسطيني المجخمع حياة على تسرائيلياإل حخاللاإل تسلطة تسيطرت فقا ة،المالي

 الخيدالل هذه الفخرة و  المدخلفة العتسكرية وامرهاأ صارتأ كما  ،8491منذ بااية االحخالل عا  
 كافة على لختسيطر المحخلة، المناطق في تسارية نتكاالخي  قوانينجميع ال عالتو  لغتأ

 خحصيل ذلك في بما الفلتسطيني، المجخمع بشؤون والخصرف للحك  الممنوحة الصالحيات
 على ةحخاللياإل التسيطرة خضمن ولوياتأ وفق خوزيعها عااةا  و  المدخلفة، والضرائب العائاات
، وذلك من دالل صاور لموارابا الفلتسطيني الخصرف من ممكن قار قلأ خضمن كما المناطق،

 قرار من قبل الحاك  العتسكري لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
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ة الاادلية في مناطق المالي طنية الفلتسطينية للصالحيات في اإلاارةبعا ختسل  التسلطة الو و 
ئب وخحصيل ي بجباية الضراخفاق باريس اإلقخصااإالوطنية الفلتسطينية، ودولت وفق  التسلطة

في  المانية التسابقين مع جزء من العاملين تسابقا   اإلاارةات من المجخمع، خ  امج موظفي يراااإل
ة الفلتسطينية الجاياة. وخ  خشكيل الصناوق القومي الفلتسطيني، وموظفين جاا إلاارة وزارة المالي

 ي فلتسطينف خ  إنشاء هيئة الرقابة العامة ،ةهيكلية الوزارة بناء  على رؤية الحكومة لإلاارة المالي
ة ايوان الرقابة المالي ، حيث  آلت ممخلكاخها وموظفوها الي8449 لتسنة( 81بموجب القانون رق  )

 1 ،3009( لتسنة 86( من القانون رق  )65الذي أ نشئ بمقخضى أحكا  المااة رق  ) اإلااريةو 
تسن من ح  مها  اإلشراف والفحص على أااء أجهزة التسلطة الوطنية للخأكا  األجهزةوخخولى هذه 

لها، والخحقق من انتسجا  الخصرفات واألفعال مع  ةالمدصصاألموال العامة لألغراض  إتسخداا 
 أحكا  القوانين واألنظمة والخعليمات المعمول بها.   

الجهاز األعلى للرقابة والخاقيق الدارجي على كافة  اإلااريةة و ويعخبر ايوان الرقابة المالي
 الماليفقا عمل ايوان الرقابة على خطوير األااء  القانون،ه وفق أعمال الجهات الداضعة لرقابخ

 (.1ص :3005)كالب،  .لخلك الجهاتواإلااري 

واإلااري للمؤتستسات  في خطوير األااء المالي مركزيا   العليا للرقابة اورا   األجهزةلعبت  ولقا
، حيث مهمخها المحافظة ا  ، كما أنها أجهزة مخدصصة ثانيباعخبارها أجهزة اتسخورية أوال   الحكومية،

ي عملية خنمية يرخبط بشكل رئيتسي بالقضاء على مظاهر أأن نجاح  كوال ش ،على المال العا 
وخطوير  المخاحة،الموارا  إتسخداا واإلااري وحتسن  ،الماليوخحقيق اإلصالح  والفتساا، الغش،

 .األفرااورفع كفاءة  ،اإلااريةالتسياتسات 

ور والحااثة لغة ذات مفراات ومصطلحات جاياة ظهر ضمن تسياقات هذا الخط حيث
، فال يكاا يدلو مقا  للحايث أو النقاش عن لصالحنتسبيا  كالشفافية والمتساءلة والحوكمة والحك  ا

اون أن خكون كلمة الشفافية والمتساءلة  جخماعيا  اقخصاايا  أو اأو  مكافحة الفتساا تسواء كان تسياتسيا  
زاهة ونظ  الشفافية والمتساءلة في القطاع العا  بشكل وثيق خعزيز قي  الن، ويرخبط حاضرة فيه

 .ة ومهنيةبوجوا بنية مؤتستساخية تسليمة وأجهزة رقابة قوية وفاعلة خخمخع باتسخقاللي

ة من األهمية، ارجة عالي علىالعليا للرقابة  األجهزةدخصاصات الخي خقو  بها إن اإل
، لذلك ز الشفافية والمتساءلة بشكل داصزيوختساه  في خع ،ألنها خرفع كفاءة العمل بشكل عا 

، وبخوفير الضمانات الكافية يقليمواإل الاولي ىالمتسخو  ىهخما  كبير بالرقابة علا أصبح هناك 
نشاء المنظمة الاولية لألجهزة عليه، فخ  إ هيكثر مهنية مما األجهزة، ولجعلها أة خلك التسخقاللي
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، الجميع" ع"التجربة المتبادلة تنف، والخي شعارها (اإلنخوتساية والمحاتسبة )العليا للرقابة المالي
 األجهزةفضل الممارتسات، الخي أجمعت عليها قو  بإصاار معايير وخوصيات خعكس أحيث خ

معايير وأحا القضايا المهمة الخي يخ  الخركيز عليها عنا خطبيق  تسخمرار،يا للرقابة وخطويرها بإالعل
 .مباائ الشفافية والمتساءلة هيالرقابة 

ايوان الرقابة  الخزا ماى  معرفة حولمن هنا جاءت فكرة هذه الاراتسة والخي خخمحور 
في فلتسطين بمباائ الشفافية والمتساءلة الصاارة عن المنظمة الاولية لألجهزة  اإلااريةالمالية و 

مباائ الشفافية والمتساءلة  ىتسخناا القا  الباحث وباإل ذلكول ،(اإلنخوتسايالعليا للرقابة والمحاتسبة )
المتسخويات  علىزعت مخدصصة، و   إتسخبانةعااا إ  خ الرقابة بخلك المباائ،  ايوان الخزا وماى 
في فلتسطين وخ  الدروج بنخائج وخوصيات لمتساعاة  اإلااريةفي ايوان الرقابة المالية و  اإلشرافية

ة في خطبيق مباائ الشفافية والمتساءلة في جل المتساهممن أ خعايل التسياتسات، علىصناع القرار 
الممارتسات والمعايير الاولية وذلك للرقي بالاور الرقابي للايوان في  أفضلايوان الرقابة وفق 

  عالية.خقاي  دامة رقابية ذات جواة 

 :الدراسةمشكلة 
 في اإلااريةو ة ايوان الرقابة المالي الخزا خوضيح ماى  الاراتسة فيهذه خخبلور مشكلة 

ة العليا للرقابة المالي لألجهزة الاوليةفلتسطين بمباائ الشفافية والمتساءلة الصاارة عن المنظمة 
 :التسؤال الرئيتسي الخاليعن جابخها وخخضح مشكلة الاراتسة من دالل إ (اإلنخوتسايوالمحاتسبة )

ة الصادرة بمبادئ الشفافية والمساءلفي فلسطين  اإلداريةة و ديوان الرقابة المالي التزامما مدى 
 ؟(اإلنتوسايعن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )

 ة:التالي األسئلة يمن السؤال الرئيس يتفرعو 

 ؟ني الذي يضمن المتساءلة والشفافيةباإلطار القانو  اإلااريةة و ايوان الرقابة المالي الخزا ماى  .8

 خضمنر وعمليات ومنهجيات الرقابة الخي بمعايي اإلااريةة و ايوان الرقابة المالي الخزا ماى  .3
 والشفافية؟ المتساءلة

بمعايير النزاهة والتسلوك الجيا لموظفيه ومتسخشاريه  اإلااريةة و ايوان الرقابة المالي الخزا ماى  .2
 خختس  بالمتساءلة والشفافية؟

ما يضمن بإاارة عملياخه باقخصاا وكفاءة وفاعلية ب اإلااريةة و ايوان الرقابة المالي الخزا ماى  .9
 والشفافية؟المتساءلة 
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بنشر نخائج عمليات الرقابة للجمهور بصفه منخظمة  اإلااريةة و ايوان الرقابة المالي الخزا ماى  .6
 وشاملة وعبر وتسائل اإلعال  بما يضمن المتساءلة الشفافية؟

 بمعايير اإلااريةة و ايوان الرقابة المالي الخزا هل يوجا فروق ذات االلة إحصائية بين ماى  .5
خبعا  لمخغيرات  ،(اإلنخوتساية والمحاتسبة )لماليالمتساءلة والشفافية لألجهزة العليا للرقابة ا

 ؟والمتسمى الوظيفي، تسنوات الدبرة( )الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والخدصص العلمي،

  الدراسة:أهمية 
  :ة الرقابة الماليالاور الرقابي الذي يقو  به ايوان الخعرف على  وخكم ن فياألهمية العلمية

اره الجهة الاتسخورية من حيث باعخب في فلتسطين إلقامة اولة المؤتستسات والقانون، اإلااريةو 
وذلك  ،هإتسخداامالمال العا  وحتسن  علىباألعمال الرقابية الخي ختسخهاف الحفاظ  هقيام

 خطبيقها. ىماو ، (اإلنخوتسايضمن مباائ المتساءلة والشفافية الصاارة عن المنظمة الاولية )
  صناع القرار الفلتسطيني  ةالدروج بالنخائج والخوصيات لمتساعا وخكم ن في: العمليةاألهمية

خعايل التسياتسات، من أجل المتساهمة في خطبيق الشفافية والمتساءلة في ايوان الرقابة  على
ر في فلتسطين وفق أفضل الممارتسات والمعايير الاولية، وذلك للرقي بالاو  اإلااريةة و المالي

 ة.الرقابي للايوان في خقاي  دامة رقابية ذات جواة عالي

 للباحثين إلجراء المزيا من الاراتسات في هذا المجال. شكل هذه الاراتسة نقطة انطالق  خ 

 اإلااريةة و ايوان الرقابة المالي خزا الواقع وماى  علىن هذه الاراتسة تسعت للخعرف وعليه فإ
ا للرقابة الصاارة عن المنظمة الاولية لألجهزة العلي بمباائ الشفافية والمتساءلةفي فلتسطين 
، وقامت الخوصيات المالئمة والكفيلة في االتسها  بقيا  ايوان الرقابة (اإلنخوتسايوالمحاتسبة )

في العملية  ة، االمر الذي ينعكس إيجابيا  بخقاي  دامة رقابية ذات جواة عالي اإلااريةة و المالي
 الخنموية.

 أهداف الدراسة:  
خاحخها اما  العاملين والمخدصصين في مجال الرقابة المالية ا  الاولية و  ل الدبرات والخجاربنق .8

 لالتسخفااة منها في خجاربه  العملية. اإلااريةو 

باإلطار القانوني الذي يضمن المتساءلة  اإلااريةة و ايوان الرقابة المالي الخزا ماى  عنالكشف  .3
 والشفافية. 

بمعايير وعمليات ومنهجيات الرقابة  اإلااريةة و الرقابة الماليايوان  الخزا الكشف عن ماى  .2
 المتساءلة والشفافية. ضمنخالخي 
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بمعايير النزاهة والتسلوك الجيا لموظفيه  اإلااريةة و الكشف عن ماى قيا  ايوان الرقابة المالي .9
 المتساءلة والشفافية.الخي خضمن ومتسخشاريه 

بإاارة عملياخه باقخصاا وكفاءة وفاعلية  اإلااريةو  ةالكشف عن ماى قيا  ايوان الرقابة المالي .6
 بما يضمن المتساءلة والشفافية.

بنشر نخائج عمليات الرقابة للجمهور  اإلااريةة و الكشف عن ماى قيا  ايوان الرقابة المالي .5
 الشفافية.و بصفه منخظمة وشاملة وعبر وتسائل اإلعال  بما يضمن المتساءلة 

بمعايير المتساءلة والشفافية لألجهزة  اإلااريةة و وان الرقابة المالياي الخزا خوضيح العالقة بين  .1
( خعزى للمخغيرات )الجنس، والعمر، والمؤهل اإلنخوتساية والمحاتسبة )العليا للرقابة المالي

 العلمي، والخدصص العلمي، والمتسمى الوظيفي، تسنوات الدبرة في العمل الرقابي(.

 :ةابخه على مشكلة الاراتسة وأهاافها بالفرضيات الخاليعخما الباحث في إجا  فرضيات الدراسة:
 األولى:  الرئيسية الفرضية

في فلسطين بمبادئ الشفافية والمساءلة  اإلداريةة و ال يلتزم ديوان الرقابة المالي
 (.اإلنتوسايالصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )

 ويتفرع منه عده فرضيات فرعية:

 ةيؤثر خطبيق اإلطار القانوني واإلفصاح عنه لضمان المتساءلة والشفافية عنا متسخوي االل .8
(0.05≥ α)  اإلااريةة و ايوان الرقابة المالي الخزا على ماى. 

يؤثر خطبيق معايير وعمليات ومنهجيات الرقابة الخي خختس  بالموضوعية والشفافية عنا  .3
 .اإلااريةة و وان الرقابة المالياي الخزا على ماى  (α ≤0.05) ةااللمتسخوى 

يؤثر خطبيق معايير النزاهة والتسلوك الجيا للموظفين والمتسخشارين والمتساءلة والشفافية عنا  .2
 .اإلااريةة و ايوان الرقابة المالي الخزا على ماى  (α ≤0.05) ةااللمتسخوى 

 ةعنا متسخوى االل خؤثر إاارة العمليات باقخصاا وكفاءة وفاعلية بما يضمن المتساءلة والشفافية .9
(0.05≥ α)  اإلااريةة و ايوان الرقابة المالي الخزا على ماى.  

يؤثر نشر نخائج عمليات الرقابة للجمهور بصفة منخظمة وشاملة عبر وتسائل اإلعال  بما  .6
ايوان الرقابة  الخزا على ماى  (α ≤0.05)يضمن المتساءلة والشفافية عنا متسخوى االله 

 .اإلااريةة و المالي
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 الثانية: الرئيسية فرضيةال

( بين متوسطات α ≤0.05)يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
في فلسطين بمعايير  اإلداريةة و ديوان الرقابة المالي التزاماستجابات المبحوثين حول مدى 

: تغيراتم ( تعزى إلىاإلنتوساية والمحاسبة )المساءلة والشفافية لألجهزة العليا للرقابة المالي
 )الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والتخصص العلمي، والمسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(.

 متغيرات الدراسة:

 :المتغيرات المستقلة 

 اإلطار القانوني واإلفصاح عنه -

 معايير وعمليات ومنهجيات الرقابة -

 معايير النزاهة والتسلوك الجيا -

 إاارة العمليات باقخصاا وكفاءة وفاعلية -

 شر نخائج الرقابة للجمهورن -

 :المتغير التابع 

 

 ةقابدددددة الماليدددددايدددددوان الر  الخدددددزا مددددداى  -
 بمباائ الشفافية والمتساءلة اإلااريةو 

 

 حدود الدراسة:
ة لماليايوان الرقابة ا المتسخويات اإلشرافية في في من وجه نظر العاملين :الحد البشري -

 .في فلتسطين اإلااريةو 
 

  مصطلحات الدراسة:

األابيات والاراتسات التسابقة المخعلقة بموضوع البحث، يمكن خوضيح  على عخمااا  ا 
 :وهياألتساتسية  صطلحاتالم
 اإلداريةة و ديوان الرقابة المالي:  

تسمى "ايوان خ  إنشاء ايوان عا  ي    ،4002بمقخضى أحكا  القانون الفلتسطيني لعا  
تسلطة الوطنية ويخمخع وازنة العامة لل" يكون له موازنة داصة ضمن الماإلااريةة و الرقابة المالي
المتسخقلة، ويخمخع باألهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة األعمال  عخباريةاالبالشدصية 

 1والنشاطات الخي خكفل خحقيق المها  الخي قا  من أجلها.
                                                 

الرسمي، ، الموقع االلكتروني اإلداريةالمالية و( من قانون ديوان الرقابة 2راجع المادة رقم ) 1

http://www.saacb.ps/Default.aspx 
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 INTOSAI : (اإلنتوسايزة العليا للرقابة والمحاسبة )المنظمة الدولية لألجه
 

International Organization of Supreme Audit Institutions 
غير حكومية ذات مركز اتسخشاري و هي مؤتستسة متسخقلة وذاخية التسيااة وغير تسياتسية و 

 باألم  المخحاة. واالجخماعي االقخصاايداص في المجلس 
بمباارة من قبل الرئيس التسابق للجهاز األعلى الكوبي   8462عا   اإلنخوتسايخ  خأتسيس 

لعقا المؤخمر األول  رقابيا   جهازا   29إيميليو فرنانايث كاموس. ولقا اجخمع آنذاك التسيا/ 
أجهزة  ودمتسة كامال   عضوا   843 اإلنخوتسايفيبلغ عاا أعضاء  ا  لإلنخوتساي في كوبا، أما حالي

 1.أعضاء منختسبة.

 

( منظمة مركزية للرقابة المالية اإلنخوتسايخمثل المنظمة الاولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاتسبة )و 
وهياكال  مؤتستساخية لخباال المعلومات  تسنة إطارا   60وخقا  لألجهزة العليا منذ  العامة،ة الدارجي

وكذلك خطوير  الاولي،والدبرات من أجل خحتسين وخطوير الرقابة المالية العامة على المتسخوى 
 العخبار والنفوذ لألجهزة العليا للرقابة في كل اولة من اوللخعزيز االدبرات الفنية والعلمية 

ن إحيث  ،باال الدبرات يتسخفيا منها الجميعن خإعلى أتسس خطبيق الشعار القائل "  المنظمة
في هذه المجاالت خمثل ضمانات لمواصلة الخطوير  اإلنخوتسايخباال الخجارب واآلراء بين أعضاء 

 2المتسخمر للرقابة المالية العامة.
 

وفير المعلومات الكاملة عن وخعني خ العمل، هي نقيض الغموض أو التسرية في الشفافية:
الحكومة وما ة العاملة للصحافة والرأي العا  والمواطنين الراغبين في اإلطالع على أعمال األنشط

  3.دفاءإتسواء اون  يجابية أو تسلبية على حا  إيخعلق بها من جوانب 

على الجهات  اوالتسياتسات، وعرضه ط،الدطورتس   القرارات،الوضوح الخا  في اخداذ " :هي أو 
قبة ار ملل اإلااريةالتسياتسية و  الممارتسات ودضوع الشعب،ء الحكومة نيابة عن أاا راقبةالمعنية بم

 4"المتسخمرة والمحاتسبة
 

                                                 
 us.html-http://www.intosai.org/ar/aboutالموقع االلكتروني الرسمي لإلنتوساي،  1
 السابقالمرجع  2
 /http://zaiou.weebly.com ،ن أجل اع  قي  الشفافيةم موقع زايو 3
 المرجع السابق 4

http://zaiou.weebly.com/
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قصا بالمتساءلة خمكين المواطنين وذوي العالقة من األفراا والمنظمات غير الحكومية يالمساءلة: 
ن العموميين والمتسؤولين عموما  من دالل القنوات واألاوات من مراقبة ومحاتسبة الموظفي

 1 تسنا.ه بغير اون أن يؤاي ذلك إلى خعطيل العمل أو اإلتساءة إلي المالئمة،

الطلب من المتسؤولين خقاي  الخوضيحات  :نهاأكذلك عرفها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على 
ياخه  وخعريف واجباخه  واألدذ باالنخقااات صالح تسخداا االالزمة ألصحاب المصلحة حول كيفية 

الخي خوجه له  وخلبية المخطلبات المطلوبة منه  وقبول )بعض( المتسؤولية عن الفشل وعا  الكفاءة 
  .والغشأو عن الدااع 

                                                 
 المرجع السابق 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني
 اإلطــار النـظــري
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 الفصل الثاني
 اإلطــار النـظــري

 مقدمة:

 على رالضر  وقوع منع أجل ومن للدولة، التنظيمي الكيان تمس التي األمور من الرقابة إن
 للرقابة ةأجهز  بإنشاء الدولة قامت السياسي أو اإلجتماعي أو اإلقتصادي الجانب في سواء المجتمع
 وهذا حرياته،و  وروابطه أمواله للمجتمع تحفظ التي واللوائح والنظم القواعد تطبيق سالمة من للتأكد
 الدولة حرصو  والمال اإلقتصاد عالم في اليوم نراه فما والتجديد للتطوير قابل العلوم كسائر العلم

 عمليةب االهتمام إلى أدى الصحيح الطريق في اإلقتصاد سير سالمة على واألفراد والمؤسسات
 نظام جدتأو  التي المؤسسات من أو المركزي البنك ومنها بأجهزتها متمثلة الدولة من سواء الرقابة
 لتأكدل أعمالها على خارجي مدقق بوجود أو المساهمين بأموال التالعب عدم من للتأكد داخلها رقابة
 (.21م ص:1122. )العنزي،المؤسسة تنشرها التي المعلومات صحة من

 لتحقيق مصالح الحكومة سلطات زيادة إلى الحديثة الدولة مهام وتشعب تّعقد أدى وقد      
 الحكومي فاتسع العمل األنشطة، من بمزيد القيام عاتقها على الحكومات أخذت حيث المجتمع،
 تمنح التي زدياد السلطةإ في التوسع هذا أسهم وقد .تقريًبا المجتمع جوانب جميع ليشمل

 الحاجة فرض مما كبيرة يتمتعون بقوة غدوا بأنهم لديهم شعوًرا جدأو  مما العموميين، للموظفين
 الحاجة ظهرت هنا ومن على تصرفاتهم، والقيود الضوابط بعض ووضع همعلي الرقابة إلى

 والتعرف ،المالية الرقابة ومنها الحكومة على أعمال للرقابة الدول لدى العديدة الوسائل إليجاد
 القانونية، غير الممارسات بعض عن ينشأ الذي حدة الفساد تخفيف في إسهامها مدى على

 مصالح لتحقيق المتبعة جراءاتاإل نتهاكا  و  والسرقة بتزازوالرشوة واإل والمحاباة كالمحسوبية
 الفساد باعتبار الحكومية المناصب استخدام بسوء تتعلق التي من األعمال وغيرها شخصية
 مصالح لحماية جدتو   التي السائدة واألنظمة للقوانين إنتهاكاً  ويمثل العامة بالموارد اً ضار  اإلداري

 (.01ص،1112،رعاية المصلحة العامة.)كنعانو الجمهور 
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 .وأهدافها أهميتهاوتطور الرقابة و : مفهوم لوال  المطلب

 أهمها:للرقابة فيما يلي  التعريفات من الكثير يوجد :الماليةتعريف الرقابة اًل: أو 
 المرسومة الخطة يتم حسب ءشي كل أن من بالتأكد تقوم بأنها "فايول عرفها  هنري اإلداري

 واألخطاء الضعف نقاط تشخيص وه الرقابة وهدف ،القائمة والمبادئ الصادرة ماتعليوالت
 .جراءاتواإل والناس األشياء على وتمارس الرقابة ،المستقبل في حدوثها ومنع وتصحيحها

 (.1،3، ص2011، )توفيق
والمراجعة من جانب سلطة أعلى للتعرف على كيفية سير  فأنها "اإلشراعلى  عرفها هولدون

 مخصص لها " والعمل داخل المشروع والتأكد من أن الموارد تستخدم وفقًا لما ه
 (.18، ص2011)بدوي، 

 أن من التأكد المرؤوسين بغرض أداء وتصحيح قياس " بأنها الرقابةجمع تعريف  فقد كونتز أما
 تحقيقها.تم  قد المنشأة وضعتها التي والخطط األهداف

((Koontz,1984: P549  ً(28ص ،1110لغماري، اعن ) نقال 
 ضمان سالمة تستهدف التي الرقابة" هي المالية الرقابة بأن بالرياض العامة اإلدارة معهد ويرى

 القوانين على المالية التصرفات مطابقة ومدى اتاإلنحراف عن الكامل والكشف المالية التصرفات
 .(21ص ،1112 )السيد،عن  نقالً                                             "النافذة والقواعد
التي توضع للتأكد من مطابقة  جراءاتمجموعة من اإل"تعني  الماليةأن الرقابة  آخرون ويرى

إن وجدت  اتفاإلنحراوتحديد  ،وارد في الموازنة وما ه وللمطابقة معللقوانين المحددة  عليالفالتنفيذ 
 .(20ص، 1118،االباش) .القوة وتشجيع نقاطلعالج نقاط الضعف التي تسببت فيها  ودراسة أسبابها

 :الرقابة اإلنتوسايف منظمة عر تو 

المالية لتكون إدارة مالية  اإلدارةالفعال والمناستتتتتتب لاموال العامة وتطوير  اإلستتتتتتتخدمهي 
وتبليغ المعلومات إلى الستتتتتلطات العامة والجمهور  جه النشتتتتتاط اإلداريو فيذ المنظم ألستتتتتليمة، والتن

تعتبر أمرًا ضتتتتتتتتترورياا من أجل استتتتتتتتتتقرار الدول -من خالل نشتتتتتتتتتر تقارير موضتتتتتتتتتوعية ذات أهداف
  1وتنميتها لتبقى ضمن األهداف التي قررتها األمم المتحدة.

 كشتتتفو  تنفيذه تم ما هو له التخطيط تم ما أن من التأكد عملية هي الرقابة أن ويرى الباحث 
 التعريف وبهذا مستتتتتتبقًا، المحددة األهداف إلى وجدت للوصتتتتتتول وتصتتتتتتحيحها إن اتاإلنحراف
 اآلتي: ستنتاجإللباحث  يمكن

                                                           
 (، /http://www.intosai.org/ar)موقع منظمة اإلنتوساي، المجلة الصادرة عن المجموعة العربية لألجهزة العليا.  1

http://www.intosai.org/ar/
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 له. مخطط هدف وجود من بد ال -
 له. مخططاً  أداءً  هناك يكون أن -
 التنفيذ. عند سيتحقق أداء هناك أن -
 .اتاإلنحراف كشف سيتم -
 المناسبة. بالسرعة اإلنحراف تصحيح سيتم -
 تحقق. قد الهدف أن من التأكد -

 : الماليةأهمية الرقابة ثانيًا: 
 تحقيق قادًرا على الدور هذا يكون أن بد فال أهدافها، تحقيق في المالية الرقابة دور ألهمية ونظًرا
 جميع استخدامالحكومية، و  الوحدة أنشطة كافة إلى يمتد أن بمعنى الفائدة، من يمكن ما أقصى
 .المالية الرقابة أنواع
 (20، ص1112)السيد، : ةاليالت الرئيسية العناصر في تتركز المالية الرقابة أهمية فإن اليوبالت
  :النهائية والعمال النشطة نتائج المالية الرقابة تعكس .1

 كفاءة الخطط مدى قياس من الحكومية الوحدة مكنت   التي األداة هي المالية الرقابة
 فالرقابة ،األهداف لتحقيق األفضل البدائل تعرض أنها كما ،تنفيذها وكيفية الموضوعة المالية
 الموظفين ومدى أداء في والجودة اإلنجاز مدى على التعرف من الحكومية الوحدة إدارة تمكن

 التي يعكسها النتائج أبرز من والتسيب اإلسراف ولعل ،سبقام   الموضوعة لاهداف تحقيقهم
 .الرقابي العنصر غياب عند األداء

  :التخطيط بوظيفة المالية الرقابة ارتباط .2
 أن كما للتحقيق، قابلة ومحددة واضحة ططخ   إلى تستند بد أن ال الرقابية المعايير

 المالية، للرقابة فعال نظام وجود دون تنفيذها من سالمة التأكد يمكن ال الموضوعة الخطط
 المهام إلنجاز البعض بعضهما يكمالن مهمان عنصران المالي والتخطيط المالية الرقابةف

 تخطيطية أساليب هي المالية الرقابة أساليب منالعديد  أن إلى اإلشارة جدروتا  المالية،
 .المالية القوائم وتحليل على المخزون الرقابةوأساليب  التخطيطية كالموازنات

 :تكاملم   تنظيمي هيكل وجود يتطلب المالية الرقابة تحقيق .3

 ضوء اللوائح في المطلوبة المساءلة تحقيق في والمتكامل الواضح التنظيمي الهيكل ساهمي  
 ساعدي   أو بسهولة اتاإلنحراف تصحيح من مكني   الذي األمر والمسئوليات، للصالحيات المحددة

 اإلجراء إتخاذ عن المسئول من وتحديد وأسبابها اإلنحراف واطنما  تحديد في تقدير أقل على
 .المالئم التصحيحي
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 :للعاملين سليم توجيه وجود بمدى المالية الرقابة تأثر .4

النظام  في وسلًبا إيجاًبا تأثيًرا األكثر مه   اإلدارية ستوياتالم   جميع في الموظفون عتبري  
 والحفز والقيادة اإلتصال ظمن   في تعديالت إلجراء المجال تتيح المالية الرقابة أن وحيث الرقابي،

 كلما ةاليوفع هولةس   يزداد المالية الرقابة عمل فإن لذلك ،المهام تنفيذ في أخطاء إكتشاف عند
 .تصاللإل فعال نظام توافر

 :الماليةأهداف الرقابة ثالثًا: 

 :األهداف كما يلي من العديد تحقيق إلى عامة بصفة الماليةالرقابة  تهدف
 (12-20ص ،1110لغماري، ا)م(، 1112م( ونقال عن )كالب،2008صباح، ال)

 .اإلهمالو  اإلستخدم وسوء والتالعب ختالسواإل السرقة من المنشأة أصول حماية .2
 إلمكان المالية والقوائم والتقارير المحاسبية البيانات وسالمة ودقة صحة من التأكد  .1

 .القرارات إتخاذ في هاعلي االعتماد
المقررة أنها  جراءاتواإل واللوائح والقوانين األنظمة ضمن تسير األعمال أن من التأكد .1

 .الطرق بأفضل تسير
كتشافو  والتزوير، ختالسواإل الغش وأعمال اتاإلنحرافو  األخطاء حدوث ومنع ستباقإ .3  ا 

تخاذو  ل،أو باًل أو  منها يقع ما  .تكرارها ومنع لمعالجتها الالزمة التصحيحية جراءاتاإل ا 
العليا  اإلدارةوالمخططات التي تضعها  جراءاتواإل السياسات كفاية ىمد من التحقق .2

 األعمال والمهام التي تنفذها. ذبالمنشأة لتنفي
 دليل وأهمها، األساسية العناصر توفر خالل من علمية، سسأ   على المؤسسة ارةإد .2

وشرح  للوظائف واضح تحديد مع تنظيمي وهيكل المستحدثة، والدورات جراءاتلإل
 .العمل سير عن دورية وتقارير مضمونها،

 الرقابة بتحديد تقوم أن أي ،المنشأة في والبشرية المادية الموارد استخدام حسن من التأكد .8
تخاذو  األداء تقييم طريق عن تنفيذه تم ما  مع يتمشى األداء حتى العالجية، جراءاتاإل ا 

 .الموضوعة الخطط
 اإلسراف والصرف من والحد التنفيذ عمليات فاليتك في المادي الوفر تحقيق على العمل .1

 .المقررة القواعد حدود مع المالية المسائل طابقةم   على والعمل المبرر، غير
القرارات  هذه وتنفيذ اإلدارية، المستويات مختلف على السليمة القرارات إتخاذ ضمان .0

 .صورة بأفضل
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على  والعمل التنفيذي، العمل نسيابا تعترض التي والعقبات المشكالت على الوقوف .21
 .لحلها حديثه أساليب بدائل توفير

بداعات ميزات عن الكشف .22 الحقوق  من والتأكد وتحفيزهم لمكافأتهم المنظمة أفراد وا 
 .القانون أمام للجميع مساواةال ضمان مع لهم المقررة والمزايا

 .للمنشأة العامة المصلحةمع أداء والء  المنشأة أفراد ارتباط من التأكد .21
من  يجري بما كاف إلمام على المنظمة في اعليال اإلدارية المستويات أن منالتأكد  .21

 .للمؤسسة األخرى اإلدارية المستويات في أعمال
 الهدف الواحد تجاهإ في وسيرها اإلدارية األجهزة مختلف بين نسجاماال وفرت من التأكد .23

 .المقررة للسياسات ووفقا
نجاح  في أساسياً  عنصراً  تشكل التي اإلنتاجية الكفاية مستوي وتحسين ،ةاليالفع زيادة .22

 .ستمراريتهاا  و  حيتهاورب المؤسسة
تنفذها  بلس   وتوفير ،هالمرسوم اإلدارية السياسات بتنفيذ لتزاماال على العاملين تشجيع .22

 .الممكنة الطرق بأفضل
 .والمسئولية والشفافية السيطرة إطار تقوية على العمل .28

  
 الماليةنواع الرقابة أ الثاني: المطلب

ديناميكية،  عملية بأنها اً أيض تتسم كما ومستمرة، دائمة عملية بأنها المالية الرقابة تتسم
أنها  إال المعايير اختالف من وبالرغم المهنية، الممارسة لمعايير وفًقا وتختلف أشكالها وتتباين
 إعتبارات لعدة وفًقا تقسم المالية الرقابة فإن التاليوب ،وعدماً  وجوًدا العام المال مع وتدور تستمر
 .(11ص ،1112، و التالي: )كالبالنح على
 .تمارسها التي للجهة وفًقا المالية الرقابة :الً أو 

 .لها المخولة للسلطات تبًعا المالية الرقابة ثانيًا:
 .فيها الدولة لدور وفًقا المالية الرقابة ثالثًا:
 حدوثها توقيت حيث من لماليةا الرقابةرابعًا: 
 اإلنحراف نوعية حيث من المالية الرقابة خامساً 
 من حيث درجة الدورية.الرقابة المالية  سادسًا:

 :تمارسها التي للجهةًا وفق المالية الرقابة :الً أو 
وينقسم هذا النوع من الرقابة إلى نوعين حسب الجهة التي ستقوم بعملية الرقابة هل هي 

 (20ص، 1112)السيد،. وفيما يلي توضيح لذلك خارجية،تتبع لنفس الجهة محل الرقابة، أم جهة 
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 الرقابة الداخلية. .1
مراجعين يتبعون لنفس المؤسسة، وذلك بهدف حماية أموال المؤسسة،  أووحدة داخلية، تقوم بها 

نتاجية ممكنة وذل اإلدارةومساعدة   جراءاتاإل ق منعن طريق التحق كفي تحقيق أكبر كفاية إدارية وا 
 .والقوانين النافذة

 الداخلية فيما يلي:  المالية(، أهداف الرقابة 1112ولقد حدد )كنعان، 
  ًمطابقة تحصيل اإليرادات وصرف النفقات وفقا لاهداف المقررة مسبقا. 
 واألخطاء والتحري لمعرفة أسبابها. اتاإلنحرافالكشف عن  محاولة 
 أخطاء قد تحدث. أو إنحرافاتالالزمة ألي  جراءاتالقرارات واإل إتخاذ 
 الرقابة الخارجية. .2
رأي  لىإالمؤسسة، والهدف من وراء هذه الرقابة الوصول  ا جهة خارجية مستقلة عن إدارةتقوم به

معنية، ولذلك ال الماليةفني ومحايد عن عدالة تصوير الحسابات الختامية ونتائج أعمالها عن الفترة 
ابة القضائية، واإلدارية، الرق الماليةابة تقوم بها جهة خارجية، وقد تقوم بتلك الرقابة كل من ديوان الرق

 (.212ص ،1112،كنعان) التشريعية.الرقابة  أو
 .لها المخولة للسلطات تبًعا المالية الرقابة: اً ثاني
 :ن وهمارئيسيي نوعين إلى هاعلي للقائمين الممنوحة السلطات لحجم وفًقا المالية الرقابة تقسم

 (11-12، ص1112)السيد، 
 :اإلدارية . الرقابة1

في  تهدف معينة لنتائج صولو لل وتحليلها البيانات جمع على مهمتها تتركز رقابة وهي
 ،المخططة األهداف لتحقيق باإلضافة ماتعليوالت واللوائح القوانين تطبيق من للتأكد مجملها
حالتها هاإلي والتنبيه والمخالفات األخطاء كشف على اإلدارية الرقابة وتعمل المختصة  للسلطات وا 
 :التاليتين الصورتين أحد اإلدارية الرقابة وتأخذ عملها ينتهي وعندها
 البنك أو المالية لوزارة باإلضافة ،والمدراء الوزراء بهاالذاتية: ويقوم  الداخلية الرقابة 

 .األخرى الحكومية الوحدات على المركزي
 مارسةالمالخارجية  الجهات من وتعتبر العامة الرقابة هيئات بهاالخارجية: وتقوم  الرقابة 

 .اإلدارية للرقابة
 :القضائية الرقابة . 2

كتشافو  رقابية عمليات إجراء عن مسئولة نو تك قضائية هيئة قبل من مارسوت    ا 
ها سواء وقعوا في واألخطاء التيمرتكبي المخالفات  والجزاء علىهدفها توقيع العقاب  ات،المخالف

صدار العقوبات الماليةالمسئولين عن المخالفات  محاكمةوتتولي ، دون قصدب أوعن قصد   وا 
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ل من قب وتدارك الموقفهذه المخالفات  إكتشافقد تحدد مهمتها في  أو ،هاعليالمنصوص 
 (28:صم، 1112)السيد، .ستدعي األمرإإحالتهم للقضاء الجنائي إذا  أوالمسئولين 

هما دأح: لدور الحكومة إلى قسمين ابة وفقاً وتنقسم الرق .فيها الدولة لدور وفًقا المالية الرقابةًا: ثالث
لمال العام، ا استخدامتقوم به الحكومة نفسها للتحقق من حسن  الذيمتمثل في الدور التنفيذي 

توضيح  ا يليوفيم، أخرى وقسم أخر يقوم بمراقبة الحكومة والمتمثل في المجلس التشريعي من ناحية
 (31-38ص ،2001،)الطحلةذلك. 
 التنفيذية: الرقابة .1

تتمثل المال العام و  استخدامتقوم بها األجهزة الحكومية بغرض التأكد من حسن التي وهي الرقابة 
واء كانت س ،رقابة خارجية أو ،سواء رقابة داخلية ورقابة األداء ،هذه الرقابة في مراجعة المستندات

 حين التنفيذ. أوبعد  أوقبل 
 الرقابة التشريعية: .2

والذي  ،الرقابة التي تقوم بها الهيئة التشريعية المتمثلة في المجلس التشريعي المنتخبوهي 
 ،يعية بعدة طرقالرقابة التشر  بالتنفيذ وتتمالتي تقوم  اإلدارةواإلشراف على  ،يقوم برقابة المال العام

 .هان، ولهذه الرقابة عدة صور مالدولة هعليتختلف باختالف النظام الدستوري الذي تسير 
   ات صرف النفقات وتحصيل اإليرادات.يلآإصدار القوانين التي تنظم 
 .دراسة ما يتم طرحه من خطط للتطوير 
 ناتجة عند التنفيذ. إنحرافاتودراسة أي  ،مناقشة واعتماد الموازنة العامة للدولة 
 أي وزير أو ،ستجواب الحكومة بما فيها رئيس الوزراءإ . 
 الشعبية: الرقابة .3

وهذا النوع من الرقابة يتم عن طريق رقابة أفراد الشعب لجميع المؤسسات العامة، والتي تظهر 
صورتها عن طريق النقابات، والجمعيات، والمجالس المحلية، والتقارير الصحفية ويمكن أن يمارس 

 يلي:هذا النوع من الرقابة كما 
 قومون س التشريعية، والتي يرقابة الشعب للحكومة والمتمثلة في نواب الشعب في المجال

 بدورهم برقابة ممثلي السلطة ومحاسبتها.
  بطش من الحكومة. أورائهم دون خوف آالرقابة التي يمارسها الشعب عن طريق إبداء 
 عن جنتما ينظيمات التي تتابع كل رقابة الشعب المتمثلة في األحزاب السياسية والت 

 مثل النقابات العامة ووسائل االعالم. الحكومة
  توقيتها حسب الرقابة :رابعاً 

 .(12ص ،1112،السيد): ثالثة أنواع كما يلي إلىتصنف الرقابة حسب توقيتها 
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 :السابقة الرقابة .1
 هذا كان سواء بالتصرف، القيام قبل اإلدارية المالية لاجهزة األعمال على بالرقابة تعني

 الحيلولة بهدف وذلك المحاسبية، القيود أو والتعاقد رتباطاالإجراء  أو بالنفقات متعلًقا التصرف
 أكبر على المالية التصرفات هذه تأتي أن ولضمان وقوعها، قبل هاإكتشاف أو األخطاء وقوع دون
 األجهزة داخل المالية الرقابة هيئات قبل من الرقابة هذه تتم ما وغالًبا الدقة والصحة، من قدر

 (218ص 1112)كنعان، .اإلدارية
 :المتزامنة الرقابة .2

إنجازه،  وحتى بدايته منذ العمل متابعة أي ل،أو ب الً أو  األعمال سير مراقبة في وتتمثل
الخطأ  كتشافإل الموضوعة المعايير مع ومقارنته وتقييمه الحالي األداء قياس على تعتمد وهي
 .الضرر حجم من وللتقليل الستفحاله منًعا تصحيحه على والعمل وقوعه، حين اإلنحراف أو

 (.211ص، 1112)كنعان، :الالحقة الرقابة .3
 مراحله من مرحلة كل أو كله العمل إنجاز بعد أو التنفيذ بعد تتم التي تلك الالحقة المالية لرقابةا

 الموضوعية بالمعايير النهائية ةعليالفالنتائج  مقارنة على الرقابة هذه وتنصب نتائجه واكتمال
 مطلوب وه ما مع مقارنته ثم إنجازه، ما تم مراجعة أي االختالفات، لتحديد مسبًقا المحددة
 محاولةو  أسبابها ومعرفة – وجدت إن – اتاإلنحرافاألخطاء و  على التعرف ذلك وبعد إنجازه،
  .بالمناس في الوقت لتصحيحها وسائل إيجاد

 
 :اإلنحراف نوعية حيث من المالية الرقابة :خامساً 
 ما يسمى أو ،اإليجابية الرقابة إلى اإلنحراف نوعية حسب المالية الرقابة تصنف أن يمكن

 ،1112،كنعان) يلي: فيما نوع كل دور ويتمثل السلبية، والرقابة المانعة، المالية بالرقابة
 (.210ص

 :اإليجابية المالية الرقابة .1
 على في التعرف دورها ويتركز ،صحيحة بطريقة العمل إنجاز على مساعد وعامل وسيلة وتعتبر

 منها اإلستفادة محاولةو  ،أسبابه على والتعرف ،إيجابية نتائج تعطي التي المالي األداء إنحرافات
 .وتدعيمها المستقبل في

 :السلبية المالية الرقابة .2
وبة إليقاع العق ،بطريقة متعددة مقصودة ،األخطاءو  اتاإلنحراف إكتشاف علىوهي التي تركز 

عني أن بم ،ه، أنها غير بناءهذا النوع من الرقابة علىمما يؤخذ و  ،بالمسئولين عن تلك األخطاء
ال و  ،في التنفيذ الضعفو نواحي القوة  إلى ،نتباه المنفذين للعملإال يهمهم أن يلفتوا  هاعليالقائمين 

ل هذه الرقابة تعتبر مثو  ،اتإلنحرافاالخيارات الكفيلة بتالفي  أو ،تقديم المقترحات علىيحرصون 
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ال ا  و  ،خاطئة هستعمال السلطة بكيفيإوعدم  ،اتاإلنحرافمنع حدوث  وه ،ن ما يهمهاأل ،سلطوية
 .اإلبعاد اإلنسانية إلىطلبت إنزال العقوبة بمرتكبي األخطاء دون النظر 

 
  .1من حيث درجة الدوريةالمالية الرقابة سادسًا: 

تختلف الرقابة من حيث درجة الدورية في التنفيذ إلى رقابة دورية ورقابة مفاجئة ورقابة 
  :لذلكمستمرة، وفيما يلي توضيح 

 الدورية: الرقابة .1
بة وفق جدول بمعنى أن تكون تلك الرقا ،وهي الرقابة التي تأخذ صفة الدورية والروتينية في التنفيذ

 ر ذلك.غي أو ،سنوية أو ،نصف سنوية أو ،ربع سنوية أوفقد تكون شهرية  ،مواعيدب زمني محدد
 المفاجئة: الرقابة .2

ويكون الهدف من هذا النوع من الرقابة  ،وهي الرقابة التي تحدث بصورة مفاجأة وبدون أي إنذار
 غش ال يمكن أن أوخطأ  إكتشاف أو ،ماتعليوالتجهة معينة بالقوانين  التزامالكشف عن مدى 
ومثال ذلك جرد الصندوق للتأكد من أن أمين الصندوق ال يستغل  ،الرقابة الدوريةيكتشف في حال 

 ثم إرجاعه في الوقت المحدد للرقابة الدورية. ،النقد الموجود ألعماله الخاصة خالل الفترة
 رقابة مستمرة:  .3

مرة التنفيذ وذلك للمتابعة المستمرحله من مراحل كل في هي الرقابة التي تكون مستمرة 
 لسيرة العمل.
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 :مقدمة
ألنظمة نفتاح في اإت مع ما واكبها من اإلتصاالن العولمة والثورة التقنية والمعلوماتية و إ

عادة النظر للمفاهيم والقيم إ سان وذلك من خالل والمواثيق لمست وأثرت في كل أنماط حياة اإلن
ات حيث برزت من ضمن هذه التغير  ،ترتيبها بما يتواكب مع متطلبات العصر المختلفةعادة ا  و 

هذا  حيث ظهر ضمن سياقات ،مكافحة الفساد ،ظاهرة الفساد والذي من البديهي أن يوجد ما يقابله
التطور والحداثة لغة ذات مفردات ومصطلحات جديدة نسبيًا كالشفافية والمساءلة والحوكمة والحكم 

 قتصادياً إ وأ النقاش عن مكافحة الفساد سواء كان سياسياً  أومقام للحديث  وفال يكاد يخل ،حالصال
 (2صم، 1111. )الرقب،دون أن تكون كلمة الشفافية حاضرة جتماعياً إ أو

 ل: الشفافية:والمطلب ال 
 تعريف:اًل: أو 

ما وجدنا معاني لبحثنا في متون الثقافات اإلنسانية مصطلح الشفافية  ول –كلمة الشفافية 
لمستعار والشفافية بمعناها ا ،العدالة –اإلخالص  –الصدق  –لها من كلمة األمانة  تقابلها أكثر قرباً 

في علم الفيزياء تعني المادة الشفافة وهي المادة الواضحة الزجاجية التي يمكن رؤية تصرفات 
 (81 صم، 1122)السكارنة، .األطراف من خاللها

  الشفافية:ويمكن تعريف 
 ةاليلحامبدأ خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات واألعمال  بأنها

متاحة ومنظورة ومفهومة وبشكل أكثر تحديد ومنهج توفير المعلومات وجعل القرارات المتصلة 
األطراف  للك نفتاحواالخالل النشر في الوقت المناسب بالسياسة المتعلقة بالمجتمع معلومة من 

 1 .ذوي العالقة
 اسات،والسي الخطط، ورسم القرارات، إتخاذ في التام الوضوح: "بأنها الشفافية تعرفو 
 الممارسات وخضوع الشعب، عن نيابة الحكومة أداء بمراقبة المعنية الجهات على وعرضها
 (مرجع سابق م،1122السكارنة،" )والمحاسبة المستمرة للمراقبة واإلدارية السياسية

لومات أي توفير المع ،حرية تدفق المعلومات :وتعرف هيئة المم المتحدة الشفافية بأنها
والعمل بطريقة منفتحة تسمح ألصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على 

تخاذمصالحهم و  كتشافو  ،القرارات المناسبة ا    .2األخطاء ا 

                                                           
 / http://zaiou.weebly.com.(ن أجل دعم قيم الشفافيةموقع زايو م) 1
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توفير  وتعني ،السرية في العمل أوهي نقيض الغموض  :ما سبق أن الشفافيةولخص الباحث ئ
 طالعاإلالمعلومات الكاملة عن األنشطة العاملة للصحافة والرأي العام والمواطنين الراغبين في 

وكذلك  ،خفاءإعلى حد سواء دون  ةسلبي أويجابية إالحكومة وما يتعلق بها من جوانب على أعمال 
ض وصحة مصداقية عر  جراءاتيتعلق بوضوح اإل لو األيتضح أن الشفافية تتعلق بجانبين 

الخاصة  ةاإلجتماعية و اإلقتصاديالمعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات والمؤسسات السياسية و 
ول للغايات للوص (والتنفيذ –والتمويل  –التخطيط )والعامة ووضوح العالقات فيما بينها من حيث 

لجانب الخدمات التي يقدمها ا في الجانب الثاني بعالقة ن يتعلقفي حي ،واألهداف المعلنة مسبقاً 
  .ة في الوقت المناسبيوحقهم في الحصول والوصول للمعلومات الصحيحة والحقيق لو األ

 .(82، ص:1111)الكيالني وسكجها المالية: المتطلبات الساسية للشفافية ثانيًا: 

ونشاطاتها  ،تهاوسياس ،بالمؤسسة ورسالتهاوالشفافية واألمانة فيما يتعلق  نفتاحباإل لتزاماال .2
 .اءلة جادة للمؤسسة وللعاملين بهابشكل يسمح بمس ،على المستويات اإلدارية كافة

واضحة ومعلنة على تبني مواقف ذات عالقة بسياسات المؤسسة  إجراءاتالعمل ضمن  .1
وجه حة تخالقية صريأضمن سياسات  ،ومواقفها من السياسات العامة ،والتنموية المالية

 .الخيارات االستراتيجية

 ،بسياسة واضحة للنشر تتضمن حفظ وتوثيق كل ما يتعلق ببناء المؤسسة وعملها لتزاماال .1
جراءاتلوائح و  أومن خالل إصدار قرارات مجلس إدارة   واضحة فيما يتعلق عليهاصادق م   ا 

  .بنشر المعلومات

التعهد بتوفير المعلومات الصحيحة للجمهور العام بأعلى مستوى من الدقة وذلك بتخصيص  .3
 تصال المؤسسةإللقيام بهذه المهمة لتوفير قناة  ،شخص على األقل أو وحدة أودائرة 

تخاذو  ،بالجمهور التي تضمن حفظ السجالت والمعلومات التي تتعلق بعمل  جراءاتاإل ا 
علومات واألمانة وسهولة عملية عرض المعلومات وتحليلها المؤسسة بما يضمن دقة الم

  .واضحة ومنظمة إجراءاتوتقديمها لطالبيها وفق 

التعهد بالمحافظة على سرية المعلومات الشخصية المتعلقة بشؤون الموظفين والعمالء ما  .2
  .القانون كشف هذه البيانات يتطلب أولم يتنازل األشخاص المعنيون عن هذا الحق 

 من الممارسات غير ،البشرية في المؤسسة ردبة ومعلنة تحمي الموامكتو  إجراءات تبني .2
اختيار  آليةو  ،لم الرواتبوالتقييم والتدريب والترقيات وس   ،بما فيها أسس التوظيف ،المهنية

  .وشبكة عالقاتها ،المستفيدين
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 راءاتإجالمالية، من خالل وضع  مهنية والقواعد الخاصة بالشفافيةالتقيد بالمعايير ال .8
  .هآلياتالمراجعة المحاسبية والضبط الداخلي و 

تكون مستقلة عن السلطة  ،أخرى في حكمها منظمة أوينبغي أن تتولى هيئة مراجعة  .1
وتقديم تقارير إلى السلطة التشريعية والجمهور في الوقت المناسب عن  بإعدادالتنفيذية 
كما  ،وينبغي إنشاء مثل هذه الهيئة بمقتضى القانون ،مةلحسابات الحكو  الماليةالسالمة 

عالجية إزاء ما تكشف تقارير المراجعة  إجراءات إتخاذلضمان  آلياتينبغي أن تكون هناك 
  .من نتائج سلبية

 :مبادئ الشفافية الماليةثالثًا: 

  1:العامة على أربعة مبادئ عامة وهي الماليةيرتكز ميثاق الممارسات السليمة في مجال الشفافية 

عني بتحديد هيكل القطاع الحكومي ووظائفه ي  الذي  :وضوح األدوات والمسؤوليات .2
، اإلقتصادوالمسؤوليات داخل الحكومة، والعالقة بين القطاع الحكومي وباقي قطاعات 

حيث يتعين على المؤسسات والقطاعات المالية ومؤسسات األعمال العامة األخرى مراعاة 
 في القطاع العام.  اإلدارةمتطلبات اإلفصاح والشفافية، ومراعاة أخالقيات 

يؤكد هذا المبدأ على أهمية نشر المعلومات المالية الشاملة  إتاحة المعلومات للجمهور:  .1
 ازنةو ث ينبغي أن تتضمن وثائق المات يتم تحديدها بوضوح، حيقأو عن المالية العامة في 

عرضًا للتوقعات المالية العامة في الفترة المستقبلية، وكذلك ينبغي اإلفصاح عن الخصوم 
النفقات، وكذلك  يرية لجميع بنودعين عرض التكلفة التقدتاالحتمالية في الميزانية السنوية، وي

 لنشر البيانات فيما يتعلق بتقديم المعلومات عن الدينستيفاء متطلبات المعيار الخاص إ
 ات السابقة. لتزاماالالعام و 

اح ويشمل نوعية المعلومات التي تت :بالغ بنتائجهاانية وتنفيذها واإلعداد الميز إ  عالنية .1
 للجمهور فيما يخص عملية الميزانية وذلك من خالل: 

  كافي واعتماد الميزانية السنوية وبوقتعرض تقرير سابق عن الميزانية قبل تاريخ مناقشة، 
براز مجموع ،العامة في المدى المتوسط الماليةة و اإلقتصاديمع بيان نوايا الحكومة   وا 

 ازنةو ، وعرض مشروع المالعام الدين أو العجز أواإليرادات ومجموع المصروفات والفائض 
قبل بداية  هامادعتا  على األقل و  أشهربثالثة  الماليةعلى السلطة التشريعية قبل بداية السنة 

 .الماليةالسنة 
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  العامة التقديرية لجميع التشريعات الماليةعلى اآلثار  اإلطالعينبغي أن يتاح للجمهور 
  .المقترحة من الحكومة

  وينبغي  ،النتائج أووحسب البرامج  المخرجات أوينبغي تصنيف المعامالت حسب األنشطة
ات عن جميع المخرج ماليةوغير  ماليةمات أداء تفصيلية أن تشمل وثائق الميزانية معلو 

  .واألنشطة والبرامج على بيانات مقارنة عن سنوات سابقة
 اعيد ربع والنصف سنوية في مو ينبغي عرض تقارير المصروفات واإليرادات الشهرية وال

  .قانونًا على السلطة التشريعيةة محدد
  ينبغي إجراء مراجعة مستقلة للنتائج المتحققة بالقياس إلى جميع أهداف األداء وعرضها

  .قانوناً  ةفي مواعيد محدد اإلختصاصعلى الجهات ذات 

عني بجودة البيانات المالية العامة والحاجة إلى التدقيق ي  الذي  :صحة المعلومات ضمانات .3
 المستقل لمعلومات المالية العامة. 

  بالغ  آلياتينبغي وضع تكفل عالنية إرساء المعايير الخاصة بالمحاسبة الحكومية وا 
  .ستقاللها عن الحكومةإكما تكفل  ،الماليةالمعلومات 

  العامة  اليةالمللرقابة والمحاسبة بمطابقة توقعات ونتائج  العلياينبغي أن تقوم األجهزة
أن السلطة التشريعية والجمهور بشوتحليل جميع الفروق الملحوظة وعرض تقريرها على 

  .العامة وشفافيتها الماليةجميع األمور المتعلقة بسالمة سياسات 
 الشفافية:طرق دعم وتحسين رابعًا: 

جراءاتو  أساليبعدة وهناك  الشفافية في أداء الوحدات والمؤسسات  رفع مستوىو  لتحسين ا 
اإلرادة الحقيقية لتحقيق ذلك لدى الجهات ة في مجتمع ما طالما توافرت اإلقتصاديالسياسية و 

 : 1برز أهمها فيما يليمعنية، ون  ال

 ،الموجودة ونانلمجتمع وذلك بتفعيل مواد القدعم وتطوير النظام القانوني والجهاز القضائي با .2
لفساد اإصدار قوانين جديدة بشأن محاربة والعمل على القيام بالدراسات المقارنة والتوصيات ب

لقوانين واضحة يتم بمقتضاها تطبيق تلك ا آلياتوتضمن المزيد من الشفافية وضرورة تطوير 
 .من خالل الجهاز القضائي الفعال

وذلك من خالل تنمية الممارسات اإلدارية  ،تكوين لجان للنزاهة في المؤسسات المختلفة .1
كما  ،تقوم بها مؤسسات الدولةبالقيم في أداء الوظائف المختلفة التي  لتزاماالاألخالقية و و 
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ة والتصدي لها في حال حدوثها باإلضاف الماليةتهدف هذه اللجان إلى التغلب على المشاكل 
 .داريالسلطة والفساد اإل استخداموكذلك حاالت سوء  ،إلى معالجة الحاالت التأديبية المختلفة

ات تسمح بإنشاء وفتح الهيئإنشاء وكاالت لمحاربة الفساد وذلك بأن تكون قوانين الدولة  .1
 توالمؤسسات والجمعيات الحكومية واألهلية المختصة في مكافحة الفساد ومنحها الصالحيا

 .التي تمكنها من القيام بمهامها

عد األخالقي في محاربة الفساد وذلك ألن معظم حاالت تنمية القيم الدينية والتركيز على الب   .3
المهارة فيكون من الصعب وضع تشريعات وقوانين تقضي  عاليةالفساد تتم بسرية وبطرق 

، فسادستغالل التقدم التقني في تغطية الا  ظل هذه السرية و  على أنماط الفساد بصورة تامة في
أن القيم  فال شك ،هعليم الدينية في مكافحة الفساد والقضاء وبذلك يتضح جليًا دور القي
نواحي  باألخالق في جميع لتزامااللى الفضيلة و إ وتدع يةاو السمالدينية في جميع الديانات 

 ،ويقوم جوهر تلك القيم على فرض رقابة ذاتية على الفرد في كل أعماله ،السلوك البشري
كل فرد بهذه الرقابة الذاتية والتي تقوم على الخوف من هللا سبحانه وتعالى  التزامففي حال 

 .ل صوره وأنواعهفأن ذلك يعد األسلوب األمثل لمنع حدوث الفساد بك

ضاء ر ا :هي راو محتهيئة بيئة عمل صحية حيث تقوم بيئة العمل الصحية على ثالثة  .2
 .وبث روح الجماعة ،المتابعة الموضوعيةو  ،العاملين

فال شك أن الموظف الذي يتحقق له الرضاء الوظيفي سوف يكون أكثر حرصًا من غيره 
متابعة كما أن ال ،بالممارسات اإلدارية السليمة واالبتعاد عن الممارسات الفاسدة لتزاماالعلى 

ل قبل أو  بالً أو  اتاإلنحراف إكتشافالمستمرة ألداء العاملين في المراحل المختلفة تساعد على 
العاملين داخل مؤسسة معينة بروح الجماعة والعمل معًا  التزاموكذلك  ،اتاإلنحرافتفاقم تلك 

 .واحد يكون من الصعب معه انتشار الفساد فيما بينهمكفريق 

موظفي القطاع  التزامالمكاشفة والمصارحة من خالل التأكد على  آلياتدراسة وتطبيق  .2
ى منظمة قانونًا والرد عل آلياتالحكومي بمسؤولياتهم عن نشر المعلومات للمواطنين عبر 

  .ستفساراتهمإ

والمتعاملين معه بمختلف أشكال الفساد ومعرفة األدوات تنمية وعي موظفي القطاع العام  .8
د تطبيق وكذلك فوائ الماليةبناء الشفافية في األنظمة اإلدارية و لمكافحة و الالزمة  ساليبواأل

 .قيم الشفافية والنزاهة ونظم المحاسبة في محاربة الفساد

لومات يانات والمعوحق الحصول على الب اإلطالعو تبني برنامج لتنمية ثقافة حق المعرفة  .1
 .لدى الموظفين في كل ما يتعلق بمجتمعهم
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على  اإلطالعو  الماليةتمكين المستثمرين والمساهمين من اإلحاطة الفورية بحركة األسواق  .0
 .تقارير المراجعين في الوقت المناسب

تضييق ضرورات األمن وأخطار اإلفشاء لحجب المعلومات والبيانات التي قد تكون أهمية  .01
 ونشر المعلومات والوثائق السرية بعد فترة معينة ،للمواطنين تفوق مخاطر إخفائها وصولها

  محددة قانونًا.

 المساءلةالمطلب الثاني: 
 مقدمة:

ل عام بشك اإلدارةهتمام المتجدد بمن اإل رز بوصفه جزءاً مثل المساءلة مفهومًا آخر با ت  
وهذا المفهوم يعني في الواقع المحاسبة عن  ،بشكل خاص اإلدارةوتحقيق مطلب األمانة في 

 1 .النتائج المتوقعة من األشخاص واألجهزة بل والحكومة ككل أوالمخرجات 

 همرين اإلدارية كما يمنحستفسار عن تصرفات اآلخدنا بالحق في اإلإن مبدأ المساءلة يم
احية أخرى ومن ن ،أعمالهمشرح وجهة نظرهم حول سلوكياتهم وتصرفاتهم المتعلقة بأداء الثقة في 

يقتضي أن تكون لدى الشخص الصالحيات التي تمكنه من أداء  اإلدارةفإن مبدأ المساءلة في 
 إن فكرة المساءلة فكرة قديمة في التراث ،والتي من الممكن على أساسها مساءلته عن عمله ،عمله

فلقد بدأت مع األفراد في  ،البشري وأساس من أسس ترسيخ األمانة في سلوك أفراد المجتمع
 ومليامجتمعاتهم التقليدية البسيطة لتمتد فتشمل بعد ذلك مساءلة الجماعات فالمؤسسات التي تمثل 

شمل تل تدمتإبل  ،للجمهور لمنتجواسمة العصر الحديث فيما يتصل بنظام العمل وتقديم الخدمة 
السابق(  عالمرج االلكتروني،)الموقع  .الحكومات التي أصبحت تخضع للمساءلة كما يخضع لها األفراد

 (01ص ،1111 وادريس، الغالبى)ونقال عن 

 تعريف المساءلة:اًل: أو 
ويعني مضمون هذا اللفظ أن الشخص ال يعمل لنفسه  ،يرجع مصطلح المساءلة إلى لفظ الحساب

 2 .فقط بل أنه مسؤول أمام اآلخرين
 لوحظ من خالل البحث وجود العديد من التعاريف للمساءلة نذكر منها ما يلي:  
أن وذلك بش ،تفاق للطرف اآلخراإل أومساءلة طرف من أطراف العقد  عرف المساءلة على أنها:ت  

تفاق على شروطها من حيث النوع والتوقيت ومعايير والتي تم اإل ،ذلك العقد مخرجات أونتائج 
 (12 صم، 7112، يالراشد (.الجودة

                                                           
 /http://www.shaffaflibya.com، يوليو 11، 1121 ،ايليب موقع جهاز المراجعة المالية 1
 المرجع السابق 2

http://www.shaffaflibya.com/


11 

 

تمكين المواطنين وذوي العالقة من األفراد والمنظمات غير الحكومية من  :يقصد بالمساءلةيضا وأ
دون  ،مراقبة ومحاسبة الموظفين العموميين والمسؤولين عموماً من خالل القنوات واألدوات المالئمة

 1 .بغير سند هإلياإلساءة  أوأن يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل 

نها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات أعلى  كذلك عرفها برنامج المم المتحدة اإلنمائي -
صالحياتهم وتعريف واجباتهم واألخذ باالنتقادات  استخدامالالزمة ألصحاب المصلحة حول كيفية 

 أوالكفاءة  المسؤولية عن الفشل وعدم التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول بعض
 2 .عن الخداع والغش

 إن ما يمكن استخالصه من خالل التعريفات السابقة بشكل عام أن  :ما سبق ولخص الباحث
مفهوم المساءلة يدور حول حق ذوي العالقة في الحصول على المعلومات الالزمة عن أعمال 

وواجباتهم  صالحياتهم استخدامومطالبتهم بتقديم التوضيحات الالزمة حول كيفية  سؤولينالم
ت نتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلباوكيفية تعامل المسؤولين مع اإل في إدارة مواردهم،

الغش، وذلك من أجل  أوالخداع  أوالمطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة 
سس الديمقراطية القائمة على الوضوح وحق قة أعمال هؤالء المسؤولين مع أ  التأكد من مطاب

 تفاق أعمالهم مع قوانينإومدى  مساواةوالذوي العالقة في المعرفة بأعمال المسؤولين والعدل 
وظائفهم ومهامهم حتى تصل لتطبيق مضمون النزاهة ليكتسب هؤالء المسؤولين الشرعية والدعم 

 ستمرارهم في أعمالهم وتمتعهم بحقوقهم. إضمن تالتي  ةقالعالالمقدم من ذوي 
 (28-22 :ص م،7112، يالراشد (المساءلة عبر التاريخ القديم:

هناك في روما القديمة حيث الجذور التأصيلية للقانون الذي أثر تأثيرًا فعااًل في معظم 
وكانت  ،نالمحققو  –المحتسبان  –حيث وجدت ثالثة وظائف عامة هي الرقيبان  ،القوانين المعاصرة

ة نتخاب من قبل المجالس الشعبية لمدة محددة وخالفًا للقاعدقة التعيين بهذه الوظائف تتم باإلطري
دارة  :فوظيفة الرقيبان ،المعمول بها في روما هي وظيفة رقابية تختص بمراقبة اآلداب العامة وا 

 .ختيار أعضاء مجلس الشيوخا  و  وعمل إحصاء للمواطنين الرومان وثرواتهم ،أراضي الدولة

 تختص بمراقبة أسواق المدينة واألماكن ماليةأما وظيفة المحتسبان فهي وظيفة رقابية  
هذه الوظيفة  كان يتولىبيع الرقيق والحيوانات علقة بختصاص قضائي في األمور المتإولها  ،العامة

يشغل والتحقيقات الجنائية و  الماليةأما وظيفة المحققون فهي وظيفة تختص بالمسائل  ،شخصان
                                                           

 (/http://zaiou.weebly.com)موقع زايو من اجل دعم قيم الشفافية.  1
 :وهي أخرى تقارير ثالثة البرنامج عن صدر وقد هذا ،101ص ،1001 العربية اإلنسانية التنمية تقرير اإلنمائي، المتحدة األمم رنامجب 2

 في الصالح والحكم للحرية دعوة" بعنوان 1001 لسنة الثالث والتقرير" المعرفة مجتمع إقامة نحو" بعنوان 1001 لسنة الثاني التقرير

 حول مرجعية أهم لواأل التقرير ويعتبر". العربي الوطن في المرأة نهوض نحو" بعنوان 1001 لسنة الرابع والتقرير" العربي العالم

 .العربي الوطن في األهلي العمل
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 وملياوهذه الوظائف تعادل  ،هذه الوظيفة أربعة أشخاص ينتخبون لمدة عام غير قابلة للتجديد
حيث  عاليةفكانت وظيفة الرقابة في تلك العصور ذات  ولقد ،واإلدارية الماليةوظيفة أجهزة الرقابة 

 متلكات اآللهة واإلمبراطورية.كان الحرص شديد في المحافظة على م
 ، مرجع سابق(27-20:ص، 7111،وسكجها ي)الكيالن :المساءلة في التراث اإلسالمي

بات   ماا }لاهاا اآليةن الكريم في القرآ -2 لاي هاا كاسا { ماا واعا بات  تاسا  1.اك 
سلم قد و  عليهفقد روي عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى هللا في السنة النبوية:  -1

ول بن اللتيبة على الصدقة، فلما قدم على رس عبد هللامن بني أسد يقال له  ستعمل رجالً إ
وسلم على  عليهوسلم قال: هذا لكم وهذا لي، فقام النبي صلى هللا  عليههللا صلى هللا 

 ي؟لثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك، وهذا  عليهالمنبر فحمد هللا وأثنى 
به  والذي نفسي بيده ال يأتي بشيء إال جاء ال؟فهال جلس في بيت أبيه وأمه أيهدي له أم 

رفع  ثم يعرت شاة أولها خوار،  بقرة أويوم القيامة يحمله في رقبته، إن كان بعيرًا له رغاء 
 .أال هل بلغت، ثالثاً  وقال: يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه

عمر  ةفي عهد خالف وبعد ذلك ظهر هذا التوجيه في تأصيل المساءلة في اإلسالم واضحاً 
سواق وظيفة رقابية على األ وومنها ديوان الحسبة وه يناو الدو ت أبن الخطاب رضي هللا حيث أنش
وكذلك أشتهر  ،المسؤولية والمساءلة عن التصرفات والقصور فيهاو ونظافة الطرقات والبيع والشراء 

كما  ،" ؟فقد أستحدث مبدأ " من أين لك هذا ،عنه باإلحاطة المباشرة بشؤون الرعية ومتابعة الوالة
حقوق والتركيز على الحقوق العامة و  ،أبن أبي طالب رضي هللا عنه محاسبته للوالة علىعرف عن 

فقد كان مثااًل حيًا للحاكم العادل فيما بعد عصر النبوة والخلفاء  زعبد العزيأما عمر بن  ،األفراد
  كما كان شعاره ؟حيث عمد إلى رد المظالم إلى أهلها وتطبيق مبدأ " من أين لك هذا ،الراشدين

 ."قاطعة ال محسوبية مساواةبل  ،ال احتجاب على الناس ال مفاضلة بينهم"

 المساءلة:تحسين ودعم مبادئ : انياً ث

 وعالن طوكيإ ، حيث جاء عالنات الدوليةضوع المساءلة جانبًا هامًا من اإلصص لمو خ  
 نجملها فيما يلي: عالن جملة من المبادئ دعم المساءلة العامة وقد تضمن اإلمخصصًا في 

 .(اليابان- طوكيو 2012 العامة، مايو المساءلة مبادئ بشأن طوكيو عالن)ا 
اخل د أو المنظماتوضع قواعد ومعايير مرضية لقياس األداء من قبل السلطات المركزية  .2

  .شراف على نطاق واسعومية وممارسة وظيفة المراجعة واإلالحك اإلدارة

                                                           
 .111الكريم البقرة / القرآن  1
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لكي  ،اتستثمار يمكن بواسطتها تقديم البرامج واإلتحديد ووضوح األهداف والقواعد التي  .1
الرقابة و تؤدي إلى سهولة عملية التحليل والمراجعة لنتائجها وكذلك تطوير نظم المعلومات 

  .عداد التقارير داخل القطاع العاما  والتقويم و 

از المتعلقة بالتنمية والبرامج المحددة إلنج ستراتيجياتواإلضمان الرقابة على السياسات  .1
ل صطدامه بمسائبصعوبة هذا النوع من الرقابة العالن وقد أعترف اإل ،األهداف القومية
  .ستراتيجياتختيار اإلا  تتعلق بالسياسة و 

 ،عملوالرقابة وشكل ال ،ستقاللر المساءلة المتعلقة بمستويات اإلتطوير مختلف معايي .3
  .ة التي تديرها هيئات القطاع العاماإلجتماعية و اإلقتصاديوخاصة في المجاالت 

لدعم  وتقديم النصح لهم ،بين هيئات الرقابة والمخططين والمديرين ومساعدتهم ناو التع .2
  .التغيير والصالحيات التي تدعم المساءلة

ة والمرونة منح السلطومصداقيتها وأن تا  وموضعيتهاالمحافظة على استقالل هيئات الرقابة  .2
دارة شؤون موظفيهاأو الكافيتين في تقدير ميزانيتها و  استقالل  حيث يعد ،جه االنفاق وا 

  .الجهات تقوم به تلك التي الدور ةعليفاالجهات التي تقوم بالمساءلة أمرًا حيويًا لضمان 

الدول العربية على تبعية أجهزة المساءلة إلى سلطات أخرى غير  جامعةولقد حرصت 
في البعض اآلخر و  ،وفي بعض الدول تكون تلك األجهزة تابعة للسلطة التشريعية ،السلطة التنفيذية

عربية ستقالل فإن التشريعات المختلفة في الدول الوتأكيدًا لهذا اإل ،تكون تابعة للسلطة القضائية
ارات الالزمة لتنظيم إد ماتعليوالتتعطي الرؤساء ومديري تلك األجهزة صالحية إصدار القرارات 

المناطق فروع لتلك األجهزة ب وكذلك إنشاء ،ختصاصاتها وصالحياتهاإديد وأقسام تلك األجهزة وتح
  .المختلفة حسب الحاجة

 1المساءلة.رقابة الداء كوسيلة من وسائل دعم : ثالثاً 

دعم المساءلة وذلك من خالل تقديم المعلومات إلى  ولرقابة األداء ه لو األن الهدف إ .2
لى الجمهور اإلدارةالقرار في  ناعص لى السلطة التشريعية وا  ها تعريف وقصد ب، الحكومية وا 

نجاحها في الحصول على قيمة  معد أو اإلدارةالسلطة التشريعية والجمهور بمدى نجاح 
ميع وكذلك التثبت من تحصيل ج ،نتفاع بالمواردود التي صرفت للنفقات العامة واإلالنق

قق من يجب أن يتح الماليةوحتى يتم تحقيق هذا الهدف فإن جهاز الرقابة  ،إيرادات الدولة
ومعززة  ،ازنةومتو  ،مستوى كفاءة تقارير رقابة األداء وكيفيتها بحيث تكون آنية وحقيقية

                                                           
 /http://zaiou.weebly.com(. الشفافية قيم دعم أجل من زايو موقع) 1
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بالحجج واألدلة المقنعة ومتضمنة للنتائج التي حققها المشروع على ضوء األهداف والغايات 
  .نتفاع بالموارداإل ةعليوفاوأن تكون الرقابة قد شملت التكلفة وكفاءة 

بما  برامجها ةعليوفاجميع نشاطات الدولة لرقابة ديوان المحاسبة وخاصة كفاءة إخضاع  .1
اعد هذا القانوني الذي يس اإلختصاصفيها مراقبة جميع المشروعات العامة وأن يتم توفير 

  .الجهاز على أداء المهمات المطلوبة

ضرورة أن يكون في الدولة قواعد ومعايير محاسبية مقبولة بصفة عامة ومعتمدة داخل  .1
  .عنها الماليةالدولة من أجل كشف المخالفات واعداد التقارير 

تدابير تصحيحية فورية وعدم التراخي في فرض  إتخاذضرورة وجود نظم وضمانات تكفل  .3
ساءة  اإلهمالر و التأديبية عند التقصي جراءاتالجزاء المناسب واإل سوء ستعمال األموال و إوا 

  .واإلدارية الماليةالتصرفات 

ا بالموضوع تصالها  تها وعالنيتها ألكبر فئة ممكنة و هتمام بالتقارير الرقابية وموضوعااإل .2
الذي تعالجه مباشرة ودقتها وتلبيتها للحاجات المطلوبة ومناقشتها في أعلى مستويات 

  .السلطة التشريعية في حينها
  1:المساءلةو دور الجهزة العليا للرقابة في دعم الشفافية : رابعاً 

نات ووفرت لها من الضما اإلدارةتجهت الدول إلى إيجاد أجهزة مستقلة للرقابة على نشاط إ
رات لكاملة وبعيدًا عن المؤثامن الحيدة  ووالصالحيات ما يكفل لها أداء مهمتها في الرقابة في ج

 وأالسلبية من أي نوع لضمان أعلى قدر ممكن من النزاهة والشفافية وحتى ال تتأثر توجيهاتها 
وبذلك يتسنى لها أن تقدم لذوي العالقة صورة واضحة وصادقة عن التصرفات  إعتباراتقراراتها بأي 
بالدولة وأن تزودها بالمقترحات والتوصيات التي تمكنها من النهوض باألجهزة  الماليةاإلدارية و 

 .االنتاجية والخدمية المختلفة بالدولة

ال العام وضمان فأجهزة الرقابة بحكم إنها أجهزة متخصصة مهمتها المحافظة على الم
تحقيق ية الشاملة لباألداء في المؤسسة الحكومية بما يخدم عملية التنم رتقاءواإل هاستخدامحسن 

شك أن نجاح خطط وبرامج التنمية يرتبط بالقضاء على الفساد وغرس قيم  وال ،المصلحة العامة
بيئة  المستخدمة في ساليبالنزاهة ودعم الشفافية والمساءلة خالل تطوير الوسائل واألدوات واأل

 .العمل

                                                           
 .(م1011الفساد، مكافحة حول تقرير) 1
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ام بشكل عام من خالل االهتم المساءلةالعليا للرقابة في دعم الشفافية و ويتلخص دور الجهزة 
 1 :بالنقاط اآلتية

زيادة الدور الرقابي لاجهزة الرقابية قبل الصرف باإلضافة إلى دورها الرقابي أثناء وبعد  .2
ويتحقق ذلك من خالل قيام األجهزة الرقابية بإلزام المؤسسات الحكومية بموافاتها  ،الصرف

لقة خاصة تلك الوثائق المتع ،عمال والخدماتبالوثائق الخاصة بعقود التوريد والتعهدات واأل
 ،ومشروع العقد قبل توقيعه من قبل األطراف ،بالمنافسة المحدودة والعامة والتأمين المباشر

ة الرقابية ى أن تنتهي األجهز عل ،وذلك لتبدي األجهزة الرقابية رأيها في هذه العقود والتعهدات
 بداء تلك المهمة خالل مدة محددة. إمن 

 بما في ذلك أجهزة الرقابة التابعة لبعض ،حديد الواضح لمهام األجهزة الرقابية المختلفةالت .1
زة ختصاصات تلك األجهإ وذلك لمنع حدوث تداخل في ،الوزارات وهيئات الرقابة والتحقيق

وص المنص زاو تتجات التي اإلختصاصبعض األجهزة القيام ببعض  محاولةوالقضاء على 
ويتحقق ذلك من خالل لجنة على مستوى عاٍل من ممثلي  ،في نظام عمل تلك األجهزة عليها

  .رقابيةكل جهة من تلك الجهات ال ختصاصاتإلرقابية يتم فيها التحديد الدقيق هذه الجهات ال

 ،ك األجهزةالخاصة بتل وازنةمشروعات الم بإعدادوذلك فيما يتعلق  ،أجهزة الرقابة ةليستقالإدعم  .1
لحماية تلك األجهزة من التبعية ألية جهة أخرى مما يؤثر  ،التعيين والترقية إجراءاتوكذلك 
  .دورها الرقابي المحايد ةعليفاعلى 

اصة لعملهم خزيادة مقدار الحوافز التي تمنح لموظفي تلك األجهزة بشكل يتفق مع الطبيعة ال .3
اضرات دورات التدريبية والمحرتقاء بمؤهالتهم بصفة مستمرة من خالل الوضرورة العمل على اإل

  .والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالعمل الرقابي

تجاهات الحديثة في مجاالت الرقابة ومثال ذلك الرقابة في ضرورة تبني األجهزة الرقابية لإل .2
والتطور التقني وأسلوب المراقبة الشاملة التي تتم بمقتضاها مراقبة  لياآلالحاسب  استخدامظل 

 والتي تزيد من قدرة تلك ،مع مراعاة العالقات المتشابكة بين تلك النظم ،جميع نظم األداء
  .قرارات سليمة وفعالة تخاذاألجهزة على تزويد متخذي القرارات بالمعلومات الالزمة إل

دال األفكار ستبا  دى المسؤولين بالمؤسسات العامة و زة الرقابية لالعمل على تغيير صورة األجه .2
السلبية بشأن دور تلك األجهزة في تصيد األخطاء وتضخيمها لتصبح صورة أكثر إيجابية 

 ،ستعداد تلك األجهزة لتقديم المشورة واإلرشاد لإلدارات المختلفة في تلك المؤسساتإتعكس 

                                                           
 .والمحاسبة المالية للرقابة العليا االجهزة وفوائد بقيمة التعرف( /http://www.intosai.orgانظر الي موقع اإلنتوساي ) 1
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ور تلك األجهزة بصورة إيجابية سوف تجعل من السهل ومما ال شك فيه أن هذه النظرة إلى د
  .على تلك األجهزة أن تحصل على المعلومات المطلوبة بسهولة ويسر

 ،خليعداد نظم الرقابة الداخلية والضبط الداا  الرقابية بصورة فعالة في تصميم و مساهمة األجهزة  .8
ا فور هإكتشافلسهل ويصبح من ا اتاإلنحرافمما يساعد على تقليل فرص حدوث األخطاء و 

  .حدوثها

براز الثغرات  ،الحرص على التطبيق السليم للقوانين واألنظمة التي تنظم العمل بشفافية ونزاهة .1 وا 
قتراح ا  والعمل على سدها من خالل تطوير و للدولة  والماليالقانونية في قانون النظام اإلداري 

 افية والنزاهة والمساءلة.فلشيق احقالتشريعات والقوانين واألنظمة التي تكفل ت

ن على أرض الواقع بهدف تقليص الفجوة بي جراءاتتطبيق السياسات واإلفاعلية التأكد من   .0
  .السياسات والممارسات الميدانية

ح حاالت الفساد بشفافية ووضو عن بل الهيئات واألجهزة الرقابية اإلعالن واإلفصاح من ق .21
برامج مصممة ومدروسة بهدف التوعية واإلرشاد عالم المختلفة وتكثيف إلوعن طرق وسائل ا

  .والتقويم والردع

 ،موظفي ومراجعي الحسابات باألجهزة الرقابية بالعمل وفقًا لمعيار المراجعة اإلقليمية التزام .22
محاسبات لللرقابة وا العلياومعايير مراجعة الحسابات التي وضعتها المنظمة الدولية لاجهزة 

 1 :وهي أربعة( نتوسايإ)

تصبح عملية المساءلة أكثر سهولة حين يتم وضع نظم مالئمة  الساسية: فتراضاتاإل -
بالغ داخل الحكومة، وعلى السلطات المعنية أن تتأكد من والرقابة والتقييم واإل لإلعالم

حتياجات الحكومة واإلفصاح إإلبالغ البيانات المالية ب ةإصدار معايير محاسبية مقبول
عنها، كما يجب أن يقوم كل مكتب لمراجعة الحسابات بوضع سياسة عامة تحدد ما يعتزم 

من  هاغير  أوالتقيد به من معايير المنظمة الدولية لاجهزة العليا للرقابة والمحاسبات 
 رتفاع مستوى الجودة فيما يقوم به من أعمال. إالمعايير، حتى يضمن 

ينبغي أن يكون المراجعون المنفردون ومكتب المراجعة مستقلين عن  لمعايير العامة:اثانيًا:  -
السلطة التنفيذية وعن الهيئة التي يجري مراجعة حساباتها وأن يكونوا، بمنأى عن أية تأثيرات 

ة ءة المطلوبة، وتوجيه العنايسياسية، ويجب أن يتمتع المراجع ومكتب المراجعة بالكفا
 . اينتوساإلزمين للتقيد بمعايير مراجعة الحسابات التي حددتها منظمة هتمام الالواإل

                                                           
 اإلنتوساي معايير مراجعة الحسابات.  /http://www.intosai.orgانظر الي موقع  1

http://www.intosai.org/
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على  ةالمراجعة الخارجي إجراءاتيقوم مراجع الحسابات بتصميم  المعايير الميدانية:ثالثًا:  -
واألعمال غير المشروعة التي قد  زاتاو والتجيضمن بدرجة معقولة رصد األخطاء  نحو

على المبالغ التي تتضمنها البيانات المالية، ويتولى المراجع  وفعليتؤثر بشكل مباشر 
تحديد درجة الموثوقية التي تتمتع بها الرقابة الداخلية، وينبغي أن تتضمن أهداف المراجعة 

 تقديم ما يؤكد اكتمال وصحة ميزانية الدولة وحساباتها.  الخارجية
خطي  قريرت أومراجعة، بإعداد تقييم  يةيقوم رئيس المراجعين، بعد كل عمل اإلبالغ:رابعًا:  -

لمراجعة بأسلوب سهل الفهم مع االكتفاء بالمعلومات المؤيدة بأدلة ايستعرض فيه نتائج 
مسندة تستند إلى عملية المراجعة المتخصصة والوثيقة الصلة، ويجب أن يتضح في تقارير 

 . واالستمرارية المراجعة استقالل الرأي والموضوعية واإلنصاف واإليجابية

للرقابة والمراجعة في برامج اإلصالح والتطوير  العليانظرًا لحجم الدور المناط باألجهزة  .21
 ،والتنمية اإلدارية باعتبارها أجهزة متخصصة في متابعة وتقييم كفاءة األداء بمؤسسات الدولة

فافية والمساءلة لشالتركيز والعمل على نشر وغرس ثقافة ومفاهيم ومعايير إتباع ا عليهايتعين 
والنزاهة بين موظفيها والعاملين فيها وذلك من خالل توعيتهم بأهميتها وتوفيرها ليتمكنوا من 

قامة الندوات واللقاءات التدريبية والعلمية والمؤتمرات وتشجيعهم على إعداد  عليها، اإلطالع وا 
وى القطر على مست ،اهةالنز مجال الشفافية والمساءلة و راق البحثية في و البحوث والدراسات واأل

العمل يئات ذات العالقة بوعلى المستويات اإلقليمية والدولية من خالل المنظمات واألجهزة واله
 .الرقابي

 ة يمكننا القول بأن الشفافية والمساءلة ليستا غاي شرح الكافيهذا ال: من خالل  تعقيب الباحث
في حد ذاتهما كما أنهما ليستا عالجًا شاماًل ومضمون بشكل مطلق لحل جميع المشاكل، بل 

ر وتحسين وتطوي اإلقتصاديالمساعدة في رفع فاعلية األداء السياسي و  الهدف منهما هو
قرار ال إتخاذذلك من خالل تعظيم جودة وتحديث األداء اإلداري بالمؤسسات العامة والخاصة، و 

ومساهمة ومشاركة ذوي العالقة في صنع القرار السليم والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، 
فالشفافية ما هي إال وسيلة من الوسائل المساعدة في عملية المساءلة والمحاسبة، كما أن 

ظل ارسة الشفافية وغرس قيمها، وتالمساءلة ال يمكن أن تتم بالصورة المرجوة والفاعلة دون مم
الشفافية والمساءلة حق من حقوق المواطن تجاه السلطة كأحد الضمانات األساسية لتعزيز 

 الديمقراطية وترسيخ قيمها بالمجتمع. 

 ،العامة والخاصة ،ةاإلجتماعية و اإلقتصاديويجب على مؤسسات الدولة السياسية و 
للمراجعة والرقابة والمحاسبة من العمل وبشكل مخطط  ياالعلومنظمات المجتمع المدني واألجهزة 

ومدروس ومتجانس ومتكامل ومتضامن من أجل محاربة ومكافحة الفساد وغرس قيم الشفافية 
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والمساءلة والنزاهة بالمجتمع من خالل صياغة وتطبيق أعلى قيم ومبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة 
ط وسياسات وتبني خط ،وتنمية الموارد البشرية ،متعلقة بهاودعم وتطوير القوانين والتشريعات ال

واضحة ومعلنة لإلصالح اإلداري وتطوير األداء المؤسسي من خالل إعادة النظر في اللوائح 
كنولوجيا ت استخدامو  ،المتبعة المالية الرقابة وأساليبوتحديث طرق  الماليةاإلدارية والتنظيمية و 

داء أ ودعم هيئات وأجهزة قياس األداء المؤسسي التي تعمل على متابعة وتقييم وقياس ،المعلومات
ستيعاب وتطبيق أحكام المواثيق والمعاهدات واالتفاقيات الدولية إمؤسسات الدولة والعمل على 

 .واإلقليمية المتعلقة بمبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة
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 دارية وأهدافه ومهامه ومسئولياتهواإل ةاليالمنشأة ديوان الرقابة  :لوال المطلب 
 

 مقدمة:

 إدارة وسائل تعتبر حيث والحكومات، والمؤسسات فراداأل لدى الحياة عصب المال يشكل
 القةع في جداً  حساساً  المالي الجانب يكون ما وغالباً  الجهات، تلك فشل أو نجاح من جزءا المال
 لعاما المال بإدارة مراأل تعلق ذاإ حساسية اكثر ويكون المحيط، مع الحكومة أو والمؤسسة الفرد
 رقط على اإلطالع يشكل هنا ومن فيه، حق صاحب أو مالكاً  المجتمع في فرد كل يعتبر الذي
 الحكم في والشفافية النزاهة نأ حيث ومؤسسات، فراداً أ للمجتمع حقاً  العام بالمال والتصرف جباية

 الجانب في ةمتركز  تكون ما غالباً  التي لةءوالمسا الرقابة أيضاً  وتفترض الحق، هذا مثل تفترض
نما التقارير تقديم على فقط يستند ال الذي المالي،  أخرى اتلتدقيق العام المال إدارة بإخضاع وا 

 .الموضوع هذا بحث حساسية من التقليل لاو تح

نفاق جباية تنفيذ مهمة كلتأو  وقد  للسلطة الديمقراطية السياسية األنظمة في العام المال وا 
 بينما غرض،ال هذا لتحقيق داخلية رقابة أجهزة تطور بدورها التي المالية بوزارة ممثلة التنفيذية

 التي لتشريعيةا للسلطة المال هذا إدارة في التنفيذية السلطة وكفاءة فعالية على الرقابة مهمة كلتأو 
 بما لعامةا المؤسسات كافة لرقابتها تخضع مستقلة مهنية مؤسسة إنشاء خالل من الدور بهذا تقوم
 ديوان أو حاسبةالم بديوان األحيان بعض في المؤسسات هذه عرفت نفسها، التشريعية السلطة فيها

 1. خاص وتشريع بقانون عادة المؤسسات هذه عمل وينظم واإلدارية، المالية الرقابة

 أو بيعيةالط بمواردهم يتحكمون الفلسطينيون يكن لم سرائيلياإل حتاللاإل سنوات طوال
 الجوانب، افةك من الفلسطيني المجتمع حياة على االسرائيلي االحتالل سلطة سيطرت فقد المالية،

 المحتلة، اطقالمن في سارية كانت قوانين عدلتأو  لغتأ التي المختلفة العسكرية امرهاأو  اصدرت كما
 في بما الفلسطيني، المجتمع بشؤون والتصرف للحكم الممنوحة الصالحيات كافة على لتسيطر

 حتالليةاإل رةالسيط تضمن لوياتأو  وفق توزيعها عادةا  و  المختلفة، والضرائب العائدات تحصيل ذلك
 .بالموارد الفلسطيني التصرف من ممكن قدر قلأ تضمن كما المناطق، على

 لجبايةا تشكله ما ونسبة الفلسطينية، لاراضي المدنية اإلدارة موازنات على اإلطالع أما
 خالل من إال عليها اإلطالع يمكن ال التي األسرار من دائماً  كان فقد يراداتها،إ من المحلية

                                                           
 لعامةا المعلومات على الحصول في الجمهور لحق األساسية بالمبادئ الفلسطينية المالية وزارة التزام مدى حول تقريرتقرير حول  1

 م(1001)نوفمبر،  أمان-والشفافية النزاهة أجل من الئتالفا- اإلطالع حق"
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 جهأو  على تفصيلها دون والقطاع للضفة جمالياإل المحلي بالناتج تتعلق ،جداً  عامة معلومات
 .المختلفة الصرف

 الجانب ذاه عن المختلفة معلوماتها في سرائيليةاإل السنوية حصاءاإل كتب استندت وقد
 يكشف ال ماب العام ستخداملال تأهيلها يتم تقارير تكون ما عادة المدنية اإلدارة تعدها رتقاري الى

 ما بين ائلاله الفرق نتيجة للمناطق، حتاللهاإ جراء فوائد من تحققه وما حتاللاإل سلطة توجهات
 .الفلسطيني المجتمع على تصرفه ما وبين تحصله

 يأ بوارد تكن لم حتاللاإل سلطة مع والشفافية ،اإلطالع حق ثقافة نأ القول ويمكن
 داءاأل حول المعلومات على الحصول بحق مطالبات هناك تكن ولم الوقت، ذلك في فلسطيني
 من يةالمدن اإلدارة تنشره ما استخدام هو متوفرا كان ما وكل المحتلة، العسكرية للسلطة المالي

 .اإلدارة هذه توجهات بعض كشف لاو يح مقارن تحليل في معلومات
 (238، ص1112)حماد،  1:ةالمؤسسات الفلسطينيالمراحل التاريخية للرقابة في اًل: أو 

خالل هذه  ةرضي الفلسطيني: وقد قسمت األ2028ما قبل يونيو  وتشمل الفترة لى:و المرحلة ال 
بشكل و  هما الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد كانت الضفة الغربية تتبع ادارياً الفترة الي منطقتين 

ي قابة في المؤسسات الحكومية فمباشر المملكة االردنية الهاشمية، وبالتالي فقد تمثل إطار الر 
ذي ن المحاسبة األردني والردنية المخولة بذلك، كما تولى الرقابة الخارجية ديوااألطر والوحدات األ

المصرية،  بشكل غير مباشر لإلدارة دارياً له في الضفة الغربية. أما قطاع غزة فقد خضع إ أنشأ فرعاً 
ت أوذلك من خالل ادارة الحاكم العام لقطاع غزة والتي كانت تتبع لوزارة الداخلية المصرية، وقد أنش

ميت في حينه دارة الحاكم العام لقطاع غزة عدد من افي إطار إ لمؤسسات الحكومية والتي س 
د كان إطار والمالية وغيرها. وق اإلقتصادبالمديريات، وتولت المهام الوظيفية مثل التعليم والصحة و 

الرقابية،  المؤسسات أونظمة والتعليمات يات سواء على مستوي القوانين واألالرقابة في هذه المدير 
عليمات الصادرة والتنظمة ية الصادرة أبان الحكم العثماني، واألواألنظمة الفلسطينخليط بين القوانين 

المصرية دائرة مراقبة محلية تتبع مديرية المالية  اإلدارةداري المصري، كما أنشأت عن الحاكم اإل
قد ما الرقابة الخارجية فأكانت تتولي أعمال الرقابة الداخلية على المعامالت المالية للمديريات. 

رف عرف باسم ديوان المحاسبة، وهو بمثابة فرع لديوان المحاسبة المصري والذي ي  توالها مكتب ع  
 حاسبات والذي يتبع رئيس جمهورية مصر العربية.مفي مصر حاليا باسم الجهاز المركزي لل

م: وهي ت مثل فترة اإلحتالل 2003يو وحتى ما م2028وتشمل الفترة ما بعد يونيو  المرحلة الثانية:
ضفة الغربية للاراضي الفلسطينية، حيث خضعت جميع االراضي الفلسطينية في اسرائيلي اإل

                                                           
وهو من المؤسسيين في اعداد قانون هيئة الرقابة العامة والذي  –مقابلة شخصية مع د. فاروق االفرنجي مدير ديوان المحاسبة سابقاً  1

 بعد الظهر. 1.00 م الساعة11/1/1011م، الخميس 1111( لعام 11اعتمد بناًء على القرار رقم )
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ة امر والمناشير العسكريو سرائيلي، والتي أصدرت العديد من األوقطاع غزة لسلطة اإلحتالل اإل
امت ، فقعادت من خاللها تنظيم أعمال وأنشطة المجتمع الفلسطيني بما يتماشى مع مصالحهاأ 

نظمة، وألغت البعض اآلخر، كما أصدرت أنظمة وقوانين جديده. وقد ن واألبتعديل بعض القواني
مثل التعليم والصحة والمالية، وأستحدث مديريات أ خري مثل  استمرت بعض المديريات الحكومية

ميت كل منها )دائرة( أ سندت رئاستها الي ضابط إ سكان الالجئين، وأمالك الحكومة والغائبين وس 
أن الضفة الغربية وقطاع غزة خضعت كل منها إلدارة مستقلة تتبع سلطة  ركن. والجدير ذكره

ة في ستمر ديوان المحاسبمن واقع الدوائر الحكومية حيث إ االحتالل. وقد كان الواقع الرقابي جزءاً 
ان المحاسبة ستمر ديو ة في الضفة، كما إالضفة الغربية بمباشرة أعمال الرقابة على الدوائر الحكومي

غزة بالتفتيش الداخلي والرقابة على الدوائر الحكومية، وذلك من خالل زيارات ميدانية  في قطاع
لفحص وتدقيق األعمال المالية داريون على مدار العام ة كان يقوم بها مراقبون ماليون وا  دوري
ة وخاصة العام ةدارية للدوائر الحكومية التقليدية دون أن يكون لهم حق فحص وتدقيق الموازنواإل
 يرادات الجمركية.اإل

 م: 2003وتشمل الفترة ما بعد مايو  المرحلة الثالثة:

رائيل، سنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسلو الموقع بين مأو  التفاق م وتطبيقاً 2003في مايو 
، تولت السلطة ةالمدنية والحكم العسكري الي السلطة الفلسطيني اإلدارةوالذي يقضى بنقل صالحيات 

تقالل فلسطينية، بدأت حقبة جديده من اإلسراضي الصالحياتها ومسئولياتها في األ ةالفلسطيني
لتي العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وا ةت السلطة الفلسطينيأنشوالسيادة الفلسطينية. وأ

ألف موظف في  231تطور عددها بشكل متسارع، وتضاعف عدد العاملين بها حتى وصل الي 
 1م.1121عام  نهاية
 2:نشأة ديوان الرقابةثانيًا: 

الصادر عن رئيس  2003( لسنة 11أنشأت هيئة الرقابة العامة بناًء على القرار رقم )
السلطة الوطنية الفلسطينية، كهيئة عامة متخصصة عهد إليها مهمة الرقابة اإلدارية والمالية على 

اإلضافة ستغاللها، بإاقبة صرف األموال العامة وكيفية األجهزة الحكومية وغير الحكومية لغرض مر 
 العامة.  اإلدارةإلى الرقابة على نشاط 

يعة ، الذي حدد طب2002( لسنة 28ثم تال ذلك صدور قانون هيئة الرقابة العامة رقم )
بة العامة رقم ( من قانون هيئة الرقا1ووفقا ألحكام المادة )، ختصاصات الهيئة وصالحياتهاا  و 
بع رئيس تت عتباريةا هي هيئة مستقلة ذات شخصية و ن هيئة الرقابة العامة إ، ف2002لسنة  (28)

                                                           
 م 1001الثامن لعام  يالتقرير السنو-المستقلة لحقوق المواطن ةالهيئة الفلسطيني 1
 موقع ديوان الرقابة المالية واالدارية. 2
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السلطة الوطنية وتخضع إلشرافه المباشر. وحددت المادة ذاتها من القانون المذكور أهداف هيئة 
الرقابة العامة، بتحقيق الرقابة على المال العام، وضمان حسن استغالله، هذا إضافة الى تطوير 

 اإلدارية وتحسين األداء واإلنتاج. جراءاتالسياسات واإل

، وعدد ةتتكون الهيئة من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف من الوظائف الرقابية الفنية والمتخصصو 
ويجري العمل في الهيئة من خالل تقسيمها الى قطاعات مركزية  ،آخر من الوظائف المساعدة

ية، لهندسودوائر مزودة بطواقم رقابية متخصصة، تغطي التخصصات القانونية، والمالية، وا
وتقوم هذه الطواقم بالرقابة على جميع الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة  ،ة، واإلداريةاإلقتصاديو 

 .1العامة
 لفلسطينيا األساسي القانون ألحكام تنفيًذا أنشئ :دستورية مؤسسةالمالية واإلدارية  الرقابة ديوان
 وله ،(1113) لسنة( 22) رقم به الخاص القانون أعماله وينظم منه،( 02) المادة ألحكام إعماالً 
 العتباريةا بالشخصية ويتمتع الفلسطينية، الوطنية للسلطة العامة الموازنة ضمن خاصة موازنة

 . بها كلف التي األعمال لممارسة الكاملة القانونية واألهلية المستقلة

 فلسطين، في للرقابة األعلى الجهاز القانون حسب واإلدارية المالية الرقابة ديوان ويعتبر
 يمتلك نهأ كما للرقابة، العليا العربية األجهزة كافة تضم التي اإلربوساي منظمة في عضو وهو

 . العالم دول في الرقابية األجهزة من الكثير مع واسعة دولية عالقات

 لسنة( 22) رقم قانونه من بدًءا القانون، له كفلها صلبة مرتكزات إلى عمله في الديوان يستند
 هذه نحتهم التي فلسطين في السائدة والتعليمات واألنظمة القوانين جميع إلى باإلضافة ،1113
 . المكانة

 2:واإلدارية الماليةالرقابة  ديوان رسالة

 عليماتوالت والقرارات واللوائح واألنظمة القوانين أحكام مع يتفق العام األداء أن من التأكد
 في الوضوحو  والنزاهة الشفافية لضمان وفعالية، وكفاءة باقتصاد يمارس وأنه حدودها، في النافذة
 داقية،للمص وتعزيزاً  المشروعية، لمبدأ تحقيقا والسلطة، العام المال استخدام وحسن العام األداء
 .فلسطين بدولة ةاإلقتصاديو  واإلدارية، المالية بالسياسات والثقة

 3الرقابة:  ديوان احل تأسيسمر 

 . العامة الرقابة هيئة بإنشاء 2003 لسنة 11 رقم الرئاسي القرار 

                                                           
 م1001مفتاح،- والديمقراطية العالمي الحوار لتعميق الفلسطينية المبادرة الفلسطيني، العام القطاع في المساءلة وأنظمة الرقابة أجهزة: حول تقرير. 1
 موقع ديوان الرقابة المالية واالدارية في فلسطين. 2

  http://www.facb.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=52ق:المرجع الساب 3
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 العامة الرقابة هيئة قانون بإصدار 2002 لسنة 28 رقم القانون . 

 واإلدارية المالية الرقابة ديوان بإنشاء 1113 لسنة 22 رقم القانون . 

 يوانلد العامة الرقابة هيئة وموظفي ممتلكات بأيلولة 1112 لسنة 28 رقم الرئاسي المرسوم 
 .واإلدارية المالية الرقابة

 1(:72،72،72) مادة رقم الديوان لقانون ستناداً إ :واإلدارية المالية الرقابة ديوان ختصاصاتا: ثالثاً 

عداد الديوان، بعمل الخاصة والسياسات واألنظمة اللوائح اقتراح -  .والبرامج الخطط وا 

 بممارسة رقابتهل الخاضعة الجهات في الداخلية والرقابة والتفتيش الرقابة أجهزة قيام من التحقق -
 . وفعالة سليمة بصورة مهامها

يراداتها السلطة نفقات مراقبة -  . القانون في المبين الوجه على والمخازن والسلف والقروض وا 

  . والمصداقية الشفافية يعزز بما والتفتيش بالرقابة الخاصة السياسات تنفيذ -

 اإلداريةو  المالية األنظمة عيوب عن والكشف واإلنتاج العمل في القصور أسباب وتحري بحث -
 . والفنية

 بسالمة اسالمس تستهدف التي الموظفين وغير الموظفين من تقع التي المخالفات عن الكشف -
 . الفلسطينية الوطنية السلطة أداء

 ؤونبش الخاصة القرارات ومراجعة مراقبة. اإلعالم وسائل في يرد وما الجمهور ىاو شك بحث -
 . الحكومية للجهات المقدمة والتبرعات والهبات المنح مراجعة. الموظفين

 . اإلختصاص جهات من للديوان ترفع حالة أو قضية أي دراسة -
 2واإلدارية: الماليةأهداف ديوان الرقابة : رابعاً 

 ( من قانون ديوان الرقابة ما يلي: 1يهدف ديوان الرقابة حسب نص المادة )

 المال العام في األغراض التي خصص لها. استخداموحسن  الماليالنشاط ضمان سالمة  .2

 .تااإلنحرافالسلطة والكشف عن  استخدامسن وح   ،لتفتيش اإلداري لضمان كفاءة األداءا .1

 واإلداري للقوانين واألنظمة واللوائح والقرارات. الماليالنشاط نسجام ومطابقة إدى م .1

                                                           
 ديوان الرقابة.(. اختصاصات 11،11،11انظر الي قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية مادة رقم ) 1
 (. اهداف ديوان الرقابة.1نظر الي قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية مادة رقم ) 2
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 لماليةامان الشفافية والنزاهة والوضوح في األداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات ض .3
 ة للسلطة الوطنية الفلسطينية.اإلقتصاديواإلدارية 

الجهات ( 12)رقم  حددت المادة 1الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية:: خامساً 
 يلي:الخاضعة لرقابة الديوان كما 

 .لها التابعة والمؤسسات الفلسطينية الوطنية السلطة رئاسة -
 . حكمهم في ومن الوزراء مجلس وأعضاء رئيس  -
دارته هيئاته ذلك في بما التشريعي المجلس -  . وا 
 . وموظفوها وأعضاؤها العامة والنيابة القضائية السلطة -
 . الفلسطينية الوطنية السلطة وأجهزة وزارات -
 . والعسكرية األمنية األجهزة وكافة والشرطة األمن قوات -
 مستوياتهاو  أنواعها بجميع تحاداتواإل والجمعيات والنقابات واألهلية العامة والمؤسسات الهيئات -

 . حكمها في ومن
 من أو منها ةمساعد تتلقى أو فيها الوطنية السلطة تساهم أو تملكها التي والشركات المؤسسات -

 . الوطنية للسلطة المانحة الجهات
 . عام مرفق إدارة أو باستغالل لها رخص التي والشركات المؤسسات -
 . حكمها في ومن المحلية الهيئات -
 .اصةخ قواعد أنظمتها أو قوانينها تتضمن التي الجهات على القانون هذا أحكام تسري كما -

خضع جهات أ م1113لسنة  (22واإلدارية رقم ) الماليةقانون ديوان الرقابة  :أنالباحث ويالحظ 
خضع قانون ديوان أ، حيث 2002( لسنة 28قانون هيئة الرقابة العامة رقم ) لرقابته منأكثر 

قانون هيئة الرقابة العامة وتتمثل في رئاسة السلطة،  هاعليالرقابة جهات ومؤسسات، لم ينص 
 والسلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها، ،والمجلس التشريعي، ورئاسة مجلس الوزراء

 وقوات األمن والشرطة وكافة األجهزة األمنية والعسكرية. 
 2واإلدارية: ةالمالييتوالها ديوان الرقابة  والمسؤوليات التيالمهام سادسًا: 

 كما يلي: والمسؤوليات التي يتوالهاالمهام من قانون الديوان ( 11)رقم حددت المادة 

 .بعمل الديوان ورفعها للمجلس التشريعي إلقرارها الخاصةقتراح اللوائح واألنظمة إ .2

                                                           
 لرقابة الديوان. ة(. الجهات الخاضع11نظر الي قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية مادة رقم ) 1
 الديوان. يتوالها التي والمسؤوليات المهام (.11انظر الي قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية مادة رقم ) 2
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 لتمكين الديوان من القيام بمهامهإعداد الخطط والبرامج  .1

 لتأهيل الموظفين في الديوان وتدريبهم.وضع البرامج والدورات الخاصة  .1

إعداد مشروع موازنة سنوية خاصة بالديوان ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها ضمن الموازنة  .3
 .الوطنية للسلطة السنوية العامة

افة في السلطة ك الماليةالتحقق من قيام أجهزة الرقابة والتفتيش والمتابعة الداخلية في المراكز  .2
الوطنية بممارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ودراسة القواعد التي تنظم أعمالها للتثبت من 

 كفاءتها ودقتها في تحقيق األهداف المقررة لها.

يراداتها والقروض والسلف والمخازن والمستودعات على الوجه  .2 مراقبة نفقات السلطة الوطنية وا 
 المبين في هذا القانون.

واإلدارية والقانونية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم  الماليةكشف عن المخالفات ال .8
 بسببها.  أو وظائفهم لواجبات

تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية والوضوح  .1
 في أعمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمها.

حري أسباب القصور في العمل واإلنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم بحث وت .0
قتراح ا  لمؤسسات العامة و واإلدارية والفنية التي تعرقل سير أعمال الحكومة واألجهزة وا المالية

 وسائل تالفيها ومعالجتها.

شف وضبط المخالفات التي تقع من غير الموظفين والتي تستهدف المساس بسالمة أداء ك .21
 .الخدمة العامة أوواجبات الوظيفة 

ية في أداء الواجبات الوظيف اإلهمال أوالتي يقدمها المواطنون عن المخالفات  اوىالشكبحث  .22
نواحي  لاو تتنتحقيقات صحفية  أو اوىشكودراسة ما تنشره وسائل اإلعالم المختلفة من 

 ستغالل.  اإل أو اإلدارةسوء  أوستهتار اإل أو اإلهمال

  :عن الديوان فيما يتعلق باإليرادات مسئوالً يكون  .21

ها وتحققها قد ثبت من أن تقدير الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للت تتحقيقاالتدقيق في  .21
 .للقوانين واألنظمة المعمول بها وفقاً  تم

دار  أوالتدقيق في معامالت بيع األراضي والعقارات الحكومية  .23 تها التابعة للسلطة الوطنية وا 
 .وتأجيرها
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ي أنواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى ف ختالفإالتدقيق في تحصيالت اإليرادات على  .22
 للقوانين واألنظمة المعمول بها.   قاته المعينة وفقاً أو 

 عن: يكون الديوان فيما يتعلق بالنفقات مسئوالً   .22

ن أالتدقيق في النفقات للتثبت من صرفها لاغراض التي خصصت من أجلها ومن  •
 للقوانين واألنظمة المعمول بها. الصرف قد تم وفقاً 

مطابقة  للصرف للتثبت من صحتها ومن التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييداً  •
 مثبت في القيود. وقيمتها لما ه

 امر الصرف قد تم حسب األصول ومن قبل الجهات المختصة.أو التثبت من أن إصدار  •
لموازنة وقانون ا الماليةالتثبت من تنفيذ أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون  •

 .والحواالت الصادرة بمقتضى أحكامه الماليةامر و السنوي ومن صحة األ
ن تدقيق ع يكون الديوان فيما يتعلق بحسابات األمانات والسلف والقروض والتسويات مسئوالً   .28

مثبت  ون صحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقتها مع ما هجميع هذه الحسابات للتثبت م
ي سترداد السلف والقروض فإالمستندات والوثائق الالزمة ومن أنها مؤيدة ب القيود ومنفي 
 للخزينة العامة. عليهاستردادها مع الفوائد المترتبة قات المعينة إلو األ

على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين العامين فيما يتعلق بالتعيينات  العمل .21
واإلجازات وأية بدالت أخرى وما في حكمها، والتثبت  اتو والعالوالمرتبات واألجور والترقيات 

من مدى مطابقتها للقوانين واألنظمة المعمول بها من جهة ومطابقتها للموازنة العامة من 
  .ىجهة أخر 

التأكد صرفها و  ليةوآالعمل على مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات اإلدارية  .20
 تفاقها مع القوانين واألنظمة المعمول بها.إمن مدى 

 وأيحال إلى الديوان من رئيس السلطة الوطنية  أوتقرير تحال  أوحالة  أودراسة أية قضية  .11
الوزير المختص حسب مقتضى  أومجلس الوزراء  أوالمجلس التشريعي ولجانه المختصة 

الحال، مما يدخل في نطاق مهام وصالحيات الديوان، بما في ذلك التحقيق في المخالفات 
 .اإلدارية والمالية التي يرتكبها الموظفون في الجهات اإلدارية المختلفة

 1واإلدارية: الماليةعمل ديوان الرقابة  ةآليسابعًا: 

د تم تحدي والشركات اإلقتصادالعامة على المال و  اإلدارةمقابلة شخصية مع مدير عام  من خالل
 .آلية عمل الديوان والتي تشمل

                                                           
، الساعة العاشرة 1/1/1011مقابلة مع االستاذ: أشرف الشرفا، مكلف مدير عام اإلدارة العامة للرقابة على المال واإلقتصاد، االحد،  1

 صباحاً.
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 .تحديد موضوع التدقيق .2
 .تشكيل فرق التدقيق .1
 .برنامج التدقيق أوإعداد خطة  .1
 .)كتاب إجراء رقابي( مخاطبة الجهة المراقبة .3
 .تنفيذ أعمال التدقيق والرقابة الميدانية .2
 .إعداد مسودة التقرير الرقابي .2
 ثالث مستويات: علىمراجعة مسودة التقرير الرقابي  .8

 مستوي مدير الدائرة على. 
 مستوي لجنة مراجعة التقارير على. 
 مستوي رئاسة الديوان على. 

صدار التقريرعتماد إ  .1  .النهائي وا 
 التقرير. علىالجهة الخاضعة لرقابة الديوان  ومراجعة ردمتابعة  .0

 1اإلدارية:ديوان الرقابة المالية و  ةثامنًا: هيكلي

أمام  بر مسئوالً يعت هلكنوال يتبع ألي جهة في السلطة و  ةليستقالباإليتمتع ديوان الرقابة 
 ( من قانون الديوان.8رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي حسب المادة )

وله مقران مؤقتان في  ،وجود المقر الرئيسي للديوان في مدينة القدس على( 0ونصت المادة )
 مدينتي غزة ورام هللا.

( بخصوص تشكيل الديوان من رئيس الديوان ونائبه والمدير العام وعدد من 21ونصت المادة )
ظيمي وجدول للهيكل التن المديرين والمستشارين والخبراء والمفتشين والفنيين والموظفين وفقاً 

ونائب  ،أن يكون رئيس الديوان بدرجة وزير علىشكيالت الوظائف المعتمد من المجلس التشريعي ت
ئيس عتمد سيادة الر ا سبب تعطل أعمال المجلس التشريعي وب وزارة،رئيس الديوان بدرجة وكيل 

كما ورد في تقرير ديوان الرقابة عن ، 2/21/1118بتاريخ هيكلية ديوان الرقابة بموجب مرسوم 
  لرقابة:ا. وفيما يلي شكل توضيحي للهيكل التنظيمي المعتمد لديوان 21ص ،م1118 لسنة العام

 

 

 

                                                           
 .11ص ،1001 العام عن الرقابة ديوان تقرير 1
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 دارية( الهيكل التنظيمي لديوان الرقابة المالية واإل1شكل رقم )

 
 واإلدارية المصدر: موقع ديوان الرقابة المالية 

 22،21،20تحمل أرقام  أن إعداد الهيكلية تتوافق مع مواد القانون التي باحثالحظ ال
تنشأ في الديوان الدوائر واألقسام الضرورية  " على( من قانون الديوان 21حيث نصت المادة )

إلدارة شؤونه المالية واإلدارية والقانونية وشؤون المتابعة والدراسات واألبحاث والتطوير والتخطيط 
نه "للديوان أ( 20ونصت المادة مادة ) يصدرها رئيس الديوان". تعليماتالالزمة ألداء مهامه بموجب 

بداء وتتطلب د عليهيين والخبراء في األمور والمسائل التي تعرض اإلختصاصستعانة باإل راستها وا 
ح الخاصة للوائ مقابل خدماتهم وفقاً  ماليةالرأي فيها مؤهالت وخبرات خاصة وتصرف لهم مكافآت 

 بذلك".

دارات عامة مساندة باإلضافة أن الديوان يتألف من إدارات  ومن المالحظ عامة رقابية وا 
فاإلدارات العامة الرقابية  تتألف من عدد من الدوائر  ،دوائر أخري تساعد في عمل الديوان إلى

إلدارية وتقييم ودوائر الرقابة ا الماليةالرقابية واألقسام والشعب وتشمل الدوائر الرقابية  دوائر الرقابة 
كافة أجهزة السلطة الوطنية  علىتقوم باألعمال الرقابية  قابية العامةوهذه اإلدارات الر  ،األداء
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جموعات م إلىالخاضعة لها وفق خطة يعدها الديوان بحيث تقسم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان 
تكون كل إدارة رقابية عامة مسئولة عن مجموعة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للرقابة 

رسالها ا  التقارير الالزمة بهذا الخصوص و  ومن ثم إعداد هاعليوالتفتيش  الجهة محل  إلىعتمادها وا 
 جهات أخري حسب ما يراه رئيس الديوان. إلىإرسالها  أوالرقابة والتفتيش 

العامة للشؤون  اإلدارة وتتكون اإلدارات المساندة من ثالث إدارات عامة وهي إدارات داعمة:
دارية العامة للشؤون اإل اإلدارة ،والدعم الفنيالعامة لتكنولوجيا المعلومات  اإلدارة المالية،اإلدارية و 

 .الماليةو 

الشكل  الديوان مبينة فيعدد من الدوائر تساعد في تسيير عمل  يشمل الهيكل التنظيمي أيضاً و 
 ،القدراتمية تنو وحدة التخطيط والتطوير  ،وحدة الرقابة الداخلية ،رئيس الديوان هي ديوانو السابق 

حدة و  ،وخبراءمستشارون  ،مجلس الديوان ،مكتب مدير عام الديوان ،مكتب نائب رئيس الديوان
 .العالقات العامة

يادة سالمالية واالدارية من قبل هيكلية ديوان الرقابة اد عتمنه تم ا أ :والحظ الباحث هنا
 لسنة الرقابة عن العامكما ورد في تقرير ديوان ، 2/21/1118بتاريخ ئيس بموجب مرسوم الر 

عديل ة والضفة الغربية، وجرى ت، وبسبب االنقسام بين فرعي ديوان الرقابة في غز 21ص ،م1118
 م وتم المصادقة عليها في غزة فقط من قبل المجلس التشريعي.1121في عام  ةالهيكلي على

 :ز في المطلب الثانيبنوع من اإليجا إليهاالتطرق  تملهمية اإلدارات العامة الرقابية  ونظراً  

 واإلداريةفي ديوان الرقابة المالية والوحدات العامة  المطلب الثاني: اإلدارات
 

 1:االدارات العامة الرقابيةاًل: أو 
 . تحديد اإلدارات العامة الرقابية:1

 -ة الرقابية من اإلدارات التالية: تتكون اإلدارات العام
 والشركات. اإلقتصادالعامة للرقابة على المال و  اإلدارة .0

 العامة للرقابة على الخدمات. اإلدارة .7

 ة على القطاع التنظيمي والتشريعي.العامة للرقاب اإلدارة .2

 العامة للرقابة على الحكم المحلي والبلديات. اإلدارة .2

 والجمعيات.العام  األمنالداخلية و العامة للرقابة على  اإلدارة .2

 العامة للرقابة على التعليم والصحة. اإلدارة .6

                                                           
 م. وذلك في غزة فقط بسبب االنقسام.1011بعد اعتمادها من قبل المجلس التشريعي في عام  هيكلية ديوان الرقابة المالية واالدارية 1
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 . مهام واختصاصات اإلدارات العامة الرقابية:2
تتشتتتتتتكل كل إدارة عامة رقابية من مجموعة من دوائر الرقابة المالية والرقابة اإلدارية التي 

لتابعة العمل الرقابي إن جميع اإلدارات العامة الرقابية ودوائر ا، يتبعها عدد من األقستتتتتتتتتتام اإلدارية
 ختصاصاتها بموجب القانون ووفقا لما هو موضح في الهيكل التنظيمي.لها تمارس إ

 والشركات: اإلقتصادالعامة للرقابة على المال و  اإلدارة .1

 ات التالية:اإلختصاصمن أربع دوائر وتقوم بالمهام و  اإلدارةتتكون هذه 

 :اتختصاصاالالمهام و 

 أ. في مجال الرقابة المالية:

( لسنة 15ختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم )أهداف الديوان واتحقيق جميع  .2
 ( من القانون.31على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفق المادة ) 2004

 التأكد من سالمة تطبيق التشريعات المالية واألنظمة المعمول بها. .1

اء المالية للجهات الخاضعة لرقابتها مع إبدمراجعة الحسابات الختامية والميزانيات والمراكز  .1
المالحظات بشأن األخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق أحكام القوانين واللوائح 
والقرارات والتثبت من سالمة تطبيق القواعد المحاسبية وتوجيه العمليات المختلفة بما يتفق 

 واألصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة.

جه النشاطات المالية للجهات الخاضعة والمتعلقة بصحة وسالمة أو حقق من كافة الت .3
جراءاتالتصرفات و   قيدها بالسجالت الوافية من أنها تمت وفق األصول السليمة.   ا 

الفحص والتأكد من الصحة المحاسبية والمالية لكافة المعامالت والمستندات المالية والوثائق  .2
جراءاتإليرادات و المعززة لها والمتعلقة با ه ضبطها والمتعلقة بالنفقات، ومن صحة التوجي ا 

 المالي لها حسب القوانين واألنظمة المعمول بها.

مراجعة القرارات الخاصة بشؤون العاملين من تعيينات ومرتبات وأجور وأي بدالت أخرى  .2
 .بهاللتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول 

مراجعة المنح والهبات المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتأكد من اتفاقها مع   .8
اجعة العقود ة ومر القوانين واللوائح، باإلضافة إلى السلف والقروض والتسهيالت االئتماني

 تفاقيات المعقودة مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.والمناقصات واإل
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 راق أخرى مما لم يرد ذكره في البنود السابقة.أو  أوسجل  أوند مراجعة وتدقيق أي مست .1

 لقانون اللوازم وقانون العطاءات.  بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجالتها وفقاً  .0

إجراء الجرد الدوري والمفاجئ للصناديق وللمخازن والتحقق من مطابقة األرصدة الدفترية   .21
 مع األرصدة الفعلية.

الكشف عن المخالفات المالية واإلدارية والقانونية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم  .22
 بسببها. أولواجبات وظائفهم 

مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وحسابات الجهات الخاضعة لرقابة  .21
جراء الرقابة المالية على المؤسسات الخاصة والشركات  سلطة التي تساهم فيها الالديوان وا 

 إدارة مرفق عام. أوستغالل المؤسسات التي رخص لها إ أوتتلقى مساعدة منها،  أو

 اإلجتماعيمراجعة وتدقيق حسابات المعاش والمكافآت ومصروفات التأمين والضمان  .21
 والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.

بدالت أخرى للتثبت من مطابقتها للموازنة التحقق من صرف المرتبات واألجور وأي  .23
 العامة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

إجراء الرقابة المالية على المنح والهبات والتبرعات والسلف والقروض والتسهيالت  .22
 االئتمانية المقدمة للسلطة الوطنية وكذلك للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومن في حكمها وفق  إجراء الرقابة المالية .22
 القانون.

 راق أخرى ما لم يرد ذكره في البنود السابقة.أو  أوسجل  أومراجعة وتدقيق أي مستند  .28

 ات التي حددها قانون الديوان.اإلختصاصالرقابة على أية أمور ذات صبغة مالية وفق  .21

 داء: ب. في مجال الرقابة اإلدارية وتقويم ال

 تختص دوائر الرقابة اإلدارية وتقويم الداء بالعمال والنشطة التالية:

ختصاصات الديوان المنصوص عليها بالقانون فيما يتعلق بالرقابة ع أهداف وا  تحقيق جمي .2
 اإلدارية وعلى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

يق الغرض واألنظمة السارية وافية لتحق متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح .1
 منها.
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متابعة تنفيذ الخطة ومدى نجاحها في تحقيق األهداف المحددة، وبحث وتحري أسباب  .1
ير إلدارية والتي تعرقل سالقصور في العمل واإلنتاج والكشف عن عيوب النظم المالية وا

 قتراح وسائل لتالفيها. العمل وا  

الداخلية بممارسة مهامها بصورة سليمة، والكشف عن  التحقق من قيام أجهزة الرقابة .3
 بسببها  وأالمخالفات اإلدارية والمالية التي تقع على العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم 

لعام المال ا استخداممتابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والرقابة على  .2
 علية.  والكفاءة والفا اإلقتصادعلى أساس معايير 

جراءاتالفحص والتحقق من سالمة أساليب األداء و  .2 يل كل تعد أوالعمل والتوصية بإلغاء  ا 
 ما يعيق األداء.

 عن مستوى األداء وفق الخطط والسياسات المرسومة. اإلنحرافتقييم نتائج  .8

العمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين العامين فيما يتعلق  .1
 واإلجازات وأية بدالت أخرى وما في والعالواتوالمرتبات واألجور والترقيات  بالتعيينات

حكمها، والتثبت من مدى مطابقتها للقوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها من جهة 
 ومطابقتها للموازنة من جهة أخرى.

ف فيها والضع جه القصورأو مراقبة تطبيق الهياكل التنظيمية وآلية تسكين الموظفين وبيان  .0
 واقتراح سبل عالجها.

قديم التصحيحية وت جراءاتتشخيص أية مشاكل قائمة وتقديم التوصيات والحلول واإل .21
 قتراحات.اإل

إبداء الرأي في أي موضوع متعلق باألداء من رقابة وفحص وتقييم وصواًل لرفع مستوى  .22
 األداء.

 ن.ددها قانون الديواات التي حاإلختصاصالرقابة على أية أمور ذات صبغة إدارية وفق  .21

 العامة للرقابة على الخدمات: اإلدارة -2

تقوم إدارة الرقابة على قطاع الخدمات بالرقابة على الجهات ، من ثالث دوائر اإلدارةتتكون هذه 
 بالمهام التالية: 

 اًل: الرقابة المالية وذلك من خالل: أو 

 بناء على أحكام الموازنة.الرقابة على تنفيذ الموازنة والتأكد من أن االتفاق يتم  .0
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 مراجعة القوائم المالية السندية والتحليالت المالية الخاصة باألداء المالي. .7

 فحص السجالت المتعلقة باألصول الرأسمالية. .2

التتتتأكتتتد من تطبيق القوانين واللوائح واألنظمتتتة والتعليمتتتات المتتتاليتتتة والتتتتأكتتتد من ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتة  .2
 التصرفات المالية.

عداد النماذج والكشتتتتتتتتتتتتوفات المالية الخاصتتتتتتتتتتتتة لبيان  راءاتجالتأكد من تطبيق اإل .2 المالية وا 
عداد الحسابات الختامية.  حسابات التسوية وا 

 التأكد من مسك الدفاتر والسجالت حسب التعليمات واألنظمة واللوائح. .6

 مراجعة جميع السندات المالية المتعلقة بالقبض والصرف والشيكات. .2

 باألمور المالية.مراقبة أي مهام أخرى ذات عالقة  .8

 ثانيًا: الرقابة اإلدارية وتقويم الداء وذلك من خالل: 

نظم اإلداريتتتتة التي ت وائح واألنظمتتتتة المتعلقتتتتة بتتتتالتعليمتتتتاتالتتتتتأكتتتتد من تطبيق القوانين والل .0
 العمل.

 التأكد من تنظيم وحفظ الملفات والسجالت الخاصة بالموظفين. .7

 .اإلختصاصدارية المرفوعة لجهات فحص التقارير الدورية المتعلقة باألمور اإل .2

والقرارات والمخاطبات الصتتتتتتتتتتتتتتادرة عن مجلس الوزراء والمجلس  التأكد من تنفيذ التعليمات .2
 التشريعي وديوان الموظفين العام.

 التأكد من وجود قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسئوليات اإلدارات واألقسام والموظفين. .2

 لتنظيمي وأهداف الوزارة.فحص إن كان هناك توافق بين الهيكل ا .6

 فحص إن كانت الوظائف الفعلية تتناسب مع بطاقة الوصف الوظيفي. .2

 مراقبة أي مهام أخرى ذات عالقة باألمور اإلدارية وتقويم األداء. .8

 العامة للرقابة على التشريعي والتنظيمي والقضاء ومكتب الرئيس:  اإلدارة .3

 ات التالية:ختصاصاالمن ثالث دوائر وتقوم بالمهام و  اإلدارةتتكون هذه 

 ات: ختصاصاالمهام و ال

توفير قاعدة بيانات عن موازنات وهياكل تنظيمية وقوانين وأنظمة وتعليمات عن كافة الجهات  .0
 .اإلدارةالخاضعة لرقابة 
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، دارةإلامراجعة الميزانيات والحسابات الختامية والمراكز المالية للجهات الخاضعة لرقابة  .7
والتحقق من سالمة تطبيق القواعد المحاسبية والمالية، وتوجيه العمليات المختلفة بما يتفق 

قتراح الفات، وا  والمخ اتاإلنحرافواألصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة، وتحديد 
 وسائل وسبل لمعالجتها.

سوية والتعليمات المالية ومتابعة تالتحقق من تنفيذ المصروفات والمشتريات طبقًا لانظمة  .2
قفال السلفة المالية في حدود المدة القانونية.  وا 

التحقق من صحة تحصيل اإليرادات حسب الرسوم المقررة وضمان توريدها لحساب الخزينة  .2
 العامة ضمن الحسابات الموحدة.

تها من مطابق ، والتحققاإلدارةمراجعة مرتبات وأجور العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة  .2
 للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

 مراجعة قرارات التعيين والترقيات واإلجازات، والتأكد من مطابقتها لانظمة والتعليمات. .6

 حقيق األهداف.افية لتارات واللوائح واألنظمة السارية كمتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القر  .2

تفاقها مع القوانين واألنظمة المعمول بها، والتأكد من أكد من إاجعة المنح والهبات، والتمر  .8
 تحقيق المشاريع ألهدافها.

 تفاقيات.قود والمناقصات واإلمراجعة السلف والقروض والع .9

جراء الجرد المفاجئ  .01 فحص المخازن والمستودعات، وفحص أنظمتها ودفاترها وسجالتها، وا 
 رية مع األرصدة الفعلية. للمخازن، والتحقق من مطابقة األرصدة الدفت

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والتحقق من قيام وحدات الرقابة والتفتيش الداخلي لممارسة  .00
 مهامها بصورة سليمة وفعالة.

وتحري أستتتتتتتتتتتتتتباب  متتابعتة تنفيتذ الخطط ومتدى نجتاحهتا في تحقيق األهتداف المحتددة، وبحتث .07
 قتراح وسائل لتالفيها.القصور في العمل، وا  

 االستغالل. أو اإلدارةسوء  أواالستهتار  أو اإلهمالنواحي  تتناولالتي  الشكاوىبحث  .02
 العامة للرقابة على البلديات والحكم المحلي: اإلدارة .4

 ات التالية:ختصاصاالمن ثالث دوائر وتقوم بالمهام و  اإلدارةتتكون هذه 

 ات: ختصاصاالمهام و ال

 على المرجعيات القانونية التي تعمل بموجبها الهيئات المحلية. اإلطالع .0

 تدقيق الموازنة والحساب الختامي. .7

 تدقيق اإليرادات والمصروفات. .2
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 تدقيق المستودعات. .2

 الشئون اإلدارية للبلديات. .2

 المختلفة للبلديات. التدقيق على األقسام .6

 العامة للرقابة على المن العام والجمعيات: اإلدارة .5

 ات التالية:ختصاصاالمن أربع دوائر وتقوم بالمهام و  اإلدارةهذه تتكون 
( من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية تخضع قوات األمن والشرطة وكافة 20ووفقًا للمادة رقم )

 األجهزة األمنية والعسكرية لرقابة الديوان.
 ات: ختصاصاالمهام و ال

 المال لاغراض التي خصصت من أجلها.  استخدامضمان سالمة النشاط المالي وحسن  .0

 نحراف أينما وجد.السلطة والكشف عن أي إ استخدامسن ضمان كفاءة األداء وح   .7

نسجام ومطابقة النشاط المالي واإلداري واألداء العام لقوات وأجهزة األمن التحقق من مدى إ .2
 اقتصاد وكفاءة وفاعلية.للقوانين واألنظمة واللوائح والقرارات النافذة، وأنه يمارس ب

مساعدة قوات وأجهزة األمن الفلسطينية على تطوير أنظمتها المالية واإلدارية لضمان الشفافية  .2
 والنزاهة والوضوح في األداء العام بما يحقق الثقة والمصداقية لدى المواطن.

نوع  ثتقييم الخدمات المقدمة للمجتمع من قبل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية من حي .2
 الخدمة ومدى حاجة المجتمع لها.اهمتها في تنمية المجتمع وتكلفة الخدمة المقدمة ومدى مس

 . اإلختصاصلجهات  اإلدارةتقديم تقارير دورية عن أعمال  .6

 العامة للرقابة على الصحة والتعليم: اإلدارة .6

 ات التالية:ختصاصاالوتقوم بالمهام و من أربع دوائر  اإلدارةهذه تتكون 
 ات: ختصاصاالمهام و ال

 إلدارةامراجعة الميزانيات والحسابات الختامية والمراكز المالية للجهات الخاضعة لرقابة  -
والتأكد من أن األداء العام يتفق مع أحكام القوانين واألنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات 

قتصاد وكفاءة وفعالية لضمان الشفافية والوضوح في لنافذة وفي حدودها، وأنه يمارس بإا
 المال العام. استخداماألداء العام وحسن 



11 

 

فاقها تالدول المانحة والتأكد من إالرقابة على المنح والهبات والمشاريع التنموية الممولة من  -
 مع القوانين واألنظمة المعمول بها والتأكد من تحقيق المشاريع ألهدافها.

 المتبعة في المستودعات والمخازن. اءاتجر مراجعة اإل -

 التحقق من أن اإليرادات تحصل وفقًا لاحكام والقوانين واألنظمة المعتمدة. -

الجامعات  أومتابعة مدى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للجمهور سواء في المدارس  -
 والكليات.

ادات العي أومتابعة مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة للجمهور سواء في المستشفيات  -
 المراكز الصحية. أو

  غير الرقابية: العامة اإلدارات-ثانياً 

 .الفني والدعم المعلومات لتكنولوجيا العامة اإلدارة -

 .واإلدارية المالية للشؤون العامة اإلدارة -

 .الجمهور ىاو شك ومتابعة القانونية للشؤون العامة اإلدارة -
   اإلدارية:  الوحدات-ثالثاً 

  .الديوان مجلس -

  .والخبراء المستشارون -

  .الديوان رئيس ديوان -

  .الداخلية الرقابة وحدة -

  .العامة العالقات وحدة -

 .القدرات وتنمية والتطوير التخطيط وحدة -
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 .ساسيال والنظام المنظمة نشأة حول عامة ونظرة تعريف: لوال  طلبالم

 1حول التنظيم:

  كزية( منظمة مر اإلنتوساياسبة )العامة والمح الماليةللرقابة  العلياالمنظمة الدولية لاجهزة 
مؤسساتية  وهياكالً  سنة إطاراً  21منذ  العلياوتقدم لاجهزة  ،الخارجية العامة الماليةللرقابة 

 العامة على المستوى الماليةلتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة 
للرقابة في  لياالععتبار والنفوذ لاجهزة الخبرات الفنية والعلمية كرد لإل وكذلك تطوير ،الدولي

ائل " أن تبادل الخبرات يستفيد منها كل دولة من دول المنظمة على أسس تطبيق الشعار الق
االت في هذه المج اإلنتوسايالجميع. حيث أن تبادل التجارب والنتائج واآلراء بين أعضاء 

 العامة. الماليةتمثل ضمانات لمواصلة التطوير المستمر للرقابة 

  ير سياسية ومنظمة غير حكوميةهي مؤسسة مستقلة وذاتية السيادة وغ اإلنتوسايإن منظمة 
  باألمم المتحدة. اإلجتماعيو  اإلقتصاديخاص في المجلس  ستشاريامركز  ذات

  بمبادرة من قبل الرئيس السابق للجهاز األعلى الكوبي السيد/  2021عام  اإلنتوسايتم تأسيس
 لإلنتوساي في لو األلعقد المؤتمر  رقابياً  جهازاً  13ولقد اجتمع آنذاك ، وفرنانديث كاموسإيميلي

 .منتسبة أعضاء خمسة أجهزةو  كامالً  عضواً  201 اإلنتوسايفيبلغ عدد أعضاء  االيحكوبا، أما 

  تمثل المهمة الرئيسية لاجهزة الرقابية في النظر في ما إذا تم صرف األموال العامة بطريقة
اقتصادية وكفاية وفقًا للقواعد واللوائح القائمة، ويجب ان تكون األجهزة الرقابية مستقلة عن 
الهيئات الخاضعة لرقابتها وان تتمتع بحماية ضد أي شكل من أشكال التأثير الخارجي، ومن 
األهمية بمكان أيضاً ان تقوم الطرق الرقابية التي تستعملها االجهزة على المعرفة العلمية والفنية 
وان يتمتع المدققون بالمؤهالت المهنية الالزمة وبالنزاهة األخالقية، ذلك الن الوظيفة الرقابية 

ي وحدها ه –مع موظفين مهنيين ومنهجيات مهنية  بالتعاون –الحكومية الخارجية المستقلة 
 والموضوعية. ةكفيلة بأن تضمن تقريرًا عن نتائج الرقابة المالية يتسم بعدم التحيز وبالموثوقي

  بتوفير الدعم المتبادل لاجهزة الرقابية وبالتشجيع على تبادل اآلراء والمعارف  اإلنتوسايوتقوم
والتجارب فيما بينهما، كما أنها الناطق باسم األجهزة الرقابية ضمن المجتمع الدولي وتدعم 

 التحسين المستمر فيما بين أعضائها.

                                                           
)اإلنتوساي(.  والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدوليةالموقع الرسمي للمنظمة  1

us.html-http://www.intosai.org/ar/about 

 

http://www.intosai.org/ar/about-us.html
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 1النظام الساسي: 

 مقدمة:

 2001 لو األ تشرين/ أكتوبر في انعقد الذي توساياإلن لمنظمة عشر الرابع المؤتمر اعتمد
 هذا يحل حيث ،اإلنتوساي لمنظمة األساسي النظام األمريكية المتحدة بالواليات واشنطن مدينة في

 وتم 2021 عام في التنفيذ حيز دخلت والتي لإلنتوساي الدائمة اللوائح محل األساسي النظام
 صمةعا في انعقد الذي عشر السابع اإلنتوساي مؤتمر قرر ولقد ،2088 عام فيآخري  مرة تعديلها
 المجلس أعضاء عدد رفع قرر 1112 سنة لو األ تشرين/ أكتوبر بشهر سيول الجنوبية كوريا

 1113 سنة انعقد الذي عشر الثامن اإلنتوساي مؤتمر أما ،عضواً  21 إلى 22 من التنفيذي
 منظمةل األساسي النظام على التعديالت من العديد إدخال قرر فلقد بودابست المجرية بالعاصمة
(، 1121-1112) للسنوات لإلنتوساي االستراتيجية الخطة بتطبيق يتعلق فيما وذلك اإلنتوساي

 في 1118 الثاني تشرين/  نوفمبر شهر في انعقد الذي عشر التاسع اإلنتوساي مؤتمر قرر ولقد
 .المنتسبين باألعضاء يتعلق فيما األساسي النظام تعديل قرر المكسيك مدينة

 2مادة. 23( في المالحق، ويتكون من 3مواد النظام االساسي: في الملحق رقم )
 اإلعالنات الدولية الصادرة عن هيئات الرقابة العليا و  المطلب الثاني:

 :للرقابة العلياالمنظمات الدولية لألجهزة 

 الدول:بعض  واختصاصاتها في العليانبذة عن بعض هيئات الرقابة اًل: أو 

لى األجهزة ع الماليةالتي تتولى الرقابة  الماليةترجع النشأة التاريخية لهيئات الرقابة 
 the Ombudsman (االمبودسمان) الذي سمىو الحكومية إلى ظهور نظام المفوض العام 

System   ثم انتشر في سائر الدول االسكندنافية ثم في معظم الدول  2110في السويد عام
ستوى م وتولي موظف عام ذ علىنظام يقوم  وهو  ،دستور الدولة إلىيستند هذا النظام و  ،ربيةو األ

دراستها و تخوله فحص ملفات اإلدارات و يتمتع بسلطة تحقيق واسعة  (المفوض العام)عال يسمى 
خالل  أراءهو يتمتع بالحصانة ألفعاله و  ،هاإليالوثائق التي يحتاج و طلب المعلومات و بشكل مباشر 

 .بسيطة إجراءاتبو مباشرة  ياو الشكالمفوض العام  ىويتلقممارسته لسلطاته 
محكمة )على األجهزة اإلدارية هيئة قضائية مستقلة تسمى  الماليةتتولي الرقابة  :فرنساوفي 

المعمول  ليةالماللقواعد  ومدى مطابقتهاتختص بفحص الحسابات للتحقق من سالمتها  (الحسابات

                                                           
علي الموقع االلكتروني:  (االنتوساى) والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية لمنظمةانظر الي مواد النظام االساسي ل 1 1

(us/statutes.html-r/abouthttp://www.intosai.org/a) 
 مرجع سابق 2

http://www.intosai.org/ar/about-us/statutes.html
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 ا صالحياتوله ،المحكمة من قضاة غير قابلين للعزل من قبل الحكومة وتتآلف هذه .الدولةبها في 
 .جانب الصالحيات القضائية ومالية إلىإدارية 

يقات ختصاصاته: إجراء التحقإوتشمل  (،مكتب المراقب العام) الماليةالرقابة  يتولى :في أمريكاو 
جالت السو راق و ومراجعة جميع الدفاتر والمستندات واأل المالية،الالزمة في العمليات الرقابية 

 .الماليةرارات القو  االعتمادات المالية علىوالرقابة السابقة  ،تسويتهاو مراجعة الحسابات و  ،فحصهاو 

موظف عام بدرجة وزير يعين من  وهو  (المراقب المحاسب العام)ما يسمى  يتولى :في انجلتراو  
 ام الرقابةبمهيقوم و طلب من البرلمان  علىيتمتع بحصانه حيث ال يجوز عزله إال بناء و  ،الملك

ات العامة طريق رقابة الحساب للدولة عنتنفيذ الميزانية العامة  وعلىالصرف  علىالالحقة و السابقة 
 (221-221ص ،1112 كنعان،) .يتمتع باستقالل تام عن السلطة التنفيذيةو  ،مراجعتهاو 

 من جهازين رئيسيين: العلياتتكون األجهزة الرقابية  :الردنفي و 

مؤسسات الدولة بكافة  علىيقوم بأعمال الرقابة و  2021سنة  إنشاؤهتم  :ديوان المحاسبة .أ
 لىعالسلطة التشريعية مما يعطي هذه السلطة صالحية الرقابة  إلىحيث يرفع تقريره  ،أشكالها

 .(83ص ،1113 ،ماضي وأب)المؤسسات العامة. 

( لسنة 11قانون ديوان المحاسبة الذي يحمل رقم ) علىلقد صدرت خمسة تعديالت 
 ،الرقابيو التوسع في النشاط الحكومي و ة اإلجتماعيو ة اإلقتصاديذلك لمواكبة التطورات و م  2021

قد شمل التعديل و م نقلة نوعية في عمل الديوان  1111يعتبر التعديل األخير الذي جري عام و 
ضافة الرقابة اإلداريةو  ،الديوان بتدقيق النفقات الحقاقيام   إلىأضيفت و رقابة األداء و البيئية و  ،ا 

الخبراء و سمح للديوان باالستعانة بالمستشارين و  ،صالحيات الديوان الرقابية المؤسسات العامة
خضاع الموظفين و  ،يين في األمور التي تستدعي معرفتها خبرة فنيةختصاصاالو  ن المستخدميو ا 

في حالة  وأللمساءلة القانونية في حال امتناعهم عن تقديم الوثائق لمدققي الديوان لغاية تدقيقها 
 ،1112 ،الرحاحلة) .ستيضاحات الديوان ضمن المدة المسموح بها في القانونإ علىعدم الرد 

 (.101ص

ظهرت فكرة الرقابة اإلدارية بشكل واضح عندما أنشئ  ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري، .ب
، وبذلك تكون القوات المسلحة األردنية 2082مكتب التفتيش العام للقوات المسلحة عام 

دعا الملك حسين  2010جدت هيئة مستقلة ومعنية بالرقابة اإلدارية وفي عام أو ل من أو 
اءلة دارية على أجهزة الدولة وتعزيز المسإلى إقامة هيئة مركزية عليا لتقوم بمهام الرقابة اإل
 اريخبت والتفتيش الرقابة ديوان أنشئو  .على األداء العام للموظف واألجهزة الحكومية
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 الدوائر في اإلدارية واألعمال جراءاتاإل تطوير إلى يهدف والذي م28/22/2001
 (82ص، 1113ماضي،  أبو) .فيها األداء وتحسين

  أهمها:تشمل عدد من األجهزة و  :السعوديةفي المملكة العربية و 

 ،فاتالمصرو و  ،مراجعة حسابات الدولة لإليراداتو  ،تدقيق يتولىو  ديوان المراقبة العامة: .أ
 لمالية،اتقديم تقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء حول الحسابات الختامية التي تقدمها وزارة و 
تودعات مسو  ،حسابات علىالتفتيش و والتالعب إن وجد.  ،زاتاو التجتقديم تقارير حول و 

 (نفس المرجع السابق) .الحكومية ات، والمصالحالوزار 
 لىعالتي تعتبر إحدى أجهزة الرقابة اإلدارية التي تقوم بالرقابة و  هيئة الرقابة والتحقيق: .ب

 ،اريةاإلدو  الماليةكشف المخالفات و  ،همإليالموظفين من ناحية قيامهم باألعمال الموكلة 
 .المحولة من جهة رسمية معينة أوالمقدمة  ىاو الشكفحص و 

ئيسيين في جمهورية مصر من جهازين ر  العلياتتكون األجهزة الرقابية  :في جمهورية مصر العربيةو 
 (نفس المرجع السابق):هماو 

حسابات  علىيشرف و  ،م2023قد أنشئ هذا الجهاز عام و  الجهاز المركزي للمحاسبات: .أ
بة المراقو  ،المصروفات من خالل التفتيشو مختلف أجهزة الدولة من جانبي اإليرادات 

جعة كما تقوم بمرا ،المصروفات لكل مؤسسةو السجالت الخاصة باإليرادات و  ،للمستندات
قل داخل عمليات النو  ،الترقياتو  ،التأكد من صحة التعييناتو  ،األجورو  ،حسابات المرتبات
 .مة في الدولةالمؤسسات العا

 إجراءاتسية تتولي بصفة أساو هي هيئة مركزية تتبع لرئيس الدولة و  هيئة الرقابة اإلدارية: .ب
ية التي الجرائم الجنائو  والمالية،الكشف عن المخالفات اإلدارية  البحوث بقصدو  ،التحريات

النيابة  لىإراق هذه القضايا أو ترحيل و  ،يرتكبها العاملون في مؤسسات الدولة أثناء عملهم
 .ختصاصاالذلك حسب و اإلدارية  النيابة أوالعامة 

خر األو  الماليةالرقابة  يتولى أحدهماإنشاء جهازين  علىأن بعض الدول تعمل  الباحث: والحظ
حيات له صال أعطيت اً واحدبعض الدول أنشأت جهاز و األردن و الرقابة اإلدارية مثال مصر  يتولى

 مثل فلسطين.اإلدارية و  الماليةالرقابة 
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 :لدولية لألجهزة العليا للرقابةالمنظمات اثانيًا: 

 :مقدمة

الجهات الخاضعة لها باهتمام معظم دول العالم فأنشأت  على الماليةحظي موضوع الرقابة 
دولية صدرت عنها إعالنات دولية تتضمن مبادئ دولية أساسية و لهذه الغاية منظمات إقليمية 

تطبيق مبدأ و ها استقالل علىالتأكيد و  العليا الماليةتتعلق بتنظيم هيئات الرقابة  المالية،للرقابة 
ن أجهزة بي ناو التعتنمية و  ،لإلدارة المالياألداء كضمان لتحسين  الماليةالمساءلة عن المخالفات 

الدولي  المستويين على الماليالرقابي ونشر الوعي  ،في الدول المختلفة العليا الماليةالرقابة 
 لممارسة رئيسيةو إصدار معايير دولية تعتبر أداه مهمة  علىقد عملت تلك المنظمات و . اإلقليميو 

إلعالنات ألهم الدولية لاجهزة العليا للرقابة و نعرض فيما يلي ألهم المنظمات او  ،العمل الرقابي
 .(13ص ،1122،فروانة) :الدولية الصادرة عنها

 (اإلنتوساي) للرقابة العليالاجهزة  دوليةالمنظمة ال : 

  (.اإلربوساي) والمحاسبية الماليةللرقابة  العلياالمجموعة العربية لاجهزة 

  (سوساياإلوالمحاسبية ) الماليةللرقابة  العلياالمنظمة اآلسيوية لاجهزة 
 1:(اإلنتوساي) للرقابة العليا لألجهزة لدوليةالمنظمة ا .2

 :تعريف

ت كمؤسسة دائمة حتى يتسنى تعزيز تبادل اآلراء أوغير سياسية أنشهي منظمة مستقلة  
 حول الرقابة الحكومية وأعضائها من البلدان المنتمية إلى العلياالتجارب بين األجهزة الرقابية و 

 فيه للمدققين يمكن منتدى اإلنتوساي وتوفر ،ةالمتخصص وكاالتها إلى أو المتحدة األمم
 المستجّدات ومواكبة المشترك االهتمام ذات القضايا مناقشة العالم أنحاء من كافة الحكوميين

 ،العالقة ذات الممارسات وأفضل المهنية المعايير من وغيرها الرقابية بخصوص المعايير
 واأللمانية والفرنسية واإلنجليزية العربية :هي رسمية لغات خمس عملها في اإلنتوساي وتستخدم
 .واإلسبانية

 

 

                                                           
انظر لموقع اإلنتوساي،  1ص، 1011الي  1011الخطة االستراتيجية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لعام  1

(http://www.intosai.org/ar/) 

http://www.intosai.org/ar/
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 1 :(اإلربوساي) المحاسبيةو  الماليةللرقابة  العلياالمجموعة العربية لألجهزة  .1

هي منظمة عربية تتكون من مجموع الدول العربية نص نظامها األساسي على ضرورة تنظيم 
بين أجهزة الرقابة المالية العليا وتنميته في دول المجموعة وتبادل وجهات النظر والخبرات  ناو التع

لوطن في ا الرقابي الماليواألفكار والدراسات والبحوث في مجال الرقابة المالية، ونشر الوعي 
 أسيست تم، العربي، والعمل على تقوية أجهزة الرقابة المالية في أداء مهامها الرقابية ودعمها

                                  م.2082 سنة بوساياإلر 

 لعلياااإلدارية في فلسطين بتفعيل دورة في المنظمة العربية لاجهزة و  الماليةوقد قام ديوان الرقابة 
 2.(اإلربوسايالمالية والمحاسبية )للرقابة 

  :(سوساياإلوالمحاسبية ) الماليةللرقابة  العلياالمنظمة اآلسيوية لألجهزة  .1

محاسبة األسيوية ال يناو دو الخبرات ما بين و هي هيئة إقليمية مستقلة تهدف إلى تدعيم تبادل األفكار 
 (.سابق مرجع) م.2080 سنة اإلسوساي أسست، وتالعامة الماليةفي مجال الرقابة 

 :فيما يلي أهمها المالية:اإلعالنات الدولية التي اهتمت بالرقابة ثالثًا: 

 3إعالن ليما:اًل: أو 

م، وفيما يلي 2088عام في  وولقد صدر هذا اإلعالن في المؤتمر التاسع في ليما عاصمة البير 
 :هذا اإلعالن عليهأهم ما اشتمل 

 :القواعد العامة. 1

 :هدف الرقابة المالية .أ

إدارة األموال  العامة ذلك ألن اإلدارةًا وثيقًا بمفهوم ارتباطونشأتها يرتبطان  الماليةإن مفهوم الرقابة 
نما ليست هدفًا نهائيًا بحد ذ الماليةوالرقابة  .العامة تتطلب الثقة وتمثل نوعًا من المسؤولية اتها وا 

 هي جزء أساسي من نظام الرقابة وهدفها:

  عن المعايير القياسية. اإلنحرافكشف 

  فية والتوفير في إدارة األموال وذلك بسرعة كا ةاليوالفعكشف مخالفة قواعد المشروعية والكفاءة
 .التصحيحية في الحاالت الفردية جراءاتاإل إتخاذتجعل من الممكن 

                                                           
)اإلربوساي(،  والمحاسبية المالية للرقابة العليا لألجهزة العربية المجموعة انظر لموقع 1

(http://www.arabosai.org/pays_detail.php?pays=16) 
 م.1001لحكم الصالح، انظر الي تقرير ديوان الرقابة المالية واالدارية بعنوان " رقابة وتدقيق من اجل البناء والتنمية وتعزيز ا 2
summaries/view/article/issai-executive-http://www.intosai.org/ar/issai-1-انظر الي اعالن ليما عبر الموقع ) 3

ration.htmldecla-lima-the) 

 

http://www.arabosai.org/pays_detail.php?pays=16
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-1-the-lima-declaration.html
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-1-the-lima-declaration.html
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-1-the-lima-declaration.html
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 كواهلهم جعل األفراد محل المسؤولية قابلين بالمسؤولية الملقاة على. 

  وأن إعادة ارتكاب أمثال هذه المخالفات و خطوات تحول د إتخاذ أوالحصول على التعويض 
 األقل جعل تلك اإلعادة أكثر صعوبة في المستقبل. على

 الرقابة المسبقة والرقابة الالحقة: .ب

  ي قبل حدوث الواقعة ف الماليةاألعمال اإلدارية و  علىتمثل الرقابة المسبقة نوعًا من الرقابة
 حين تمثل الرقابة الالحقة نوعًا من الرقابة بعد حدوث الواقعة.

  إن الرقابة المسبقة الفعالة هي أمر ضروري من أجل إدارة األموال العامة إدارة سليمة وهي
 األخرى. ةالماليمن قبل هيئات الرقابة  أو العليا الماليةيمكن أن تمارس من قبل هيئة الرقابة 

  أولفة نع المخام علىوذلك لكونها قادرة  فائدة كبيرة علياللرقابة المسبقة التي تقوم بها هيئة 
 .قبل حدوثه الضرر

  الوضع  لىعفي بلد ما يعتمد  الماليةللرقابة  العلياختصاص الرقابة المسبقة للهيئة اإن منح
ضروري  ختصاصإالبلد، أما الرقابة الالحقة فهي القانوني والظروف والمتطلبات الخاصة بذلك 

وذلك بصرف النظر عن كون تلك الهيئة تمارس  العليا الماليةيجب أن تمارسه هيئة الرقابة 
 الرقابة المسبقة أم ال.

 الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية:

عتبر ذاتها، بينما ال ت الهيئات أوإن مرافق الرقابة الداخلية يتم إنشاؤها عادة ضمن الجهات  .2
ذا فالهيئات بتها. لمرافق الرقابة الخارجية جزءًا من البنية التنظيمية للهيئات الخاضعة لرقا

 هي مرافق تمارس الرقابة الخارجية. الماليةللرقابة  العليا

إن مرافق الرقابة الداخلية تتبع بالضرورة رئيس الهيئة التي تم إنشاء تلك المرافق ضمنها  .1
ومع ذلك فإن هذه المرافق يجب أن تظل مستقلة، من الناحيتين الوظيفية والتنظيمية بقدر 

 ضمن البنية التنظيمية للهيئة التي تعمل ضمنها تلك المرافق.اإلمكان، ولكن 

ختصاص اس الرقابة الخارجية، فإنها تملك بصفتها مرفقا يمار  الماليةللرقابة  العلياإن الهيئة  .1
 قيام الرقابة الداخلية بأعماله.  فعاليةفحص مدى 

ذا ما ثبتت  الرقابة الداخلية، فإن الجهود يجب أن تبذل دون تحيز لحق هيئة الرقابة  فعاليةوا 
صاصات ختإيجاد نوع من التوزيع المالئم لالفي القيام برقابة شاملة من أجل  العليا المالية

 ينهما. ناو لتعاومرفق الرقابة الداخلية فضاًل عن تدعيم  الماليةللرقابة  العليافيما بين الهيئة 
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 :الجهزة العليا للرقابة المالية ستقاللا  .2

ة، إذا ختصاصاتها بصورة موضوعية وفعالإيمكنها أن تقوم ب الماليةللرقابة  العلياإن الهيئات  .أ
 كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة لرقابتها وكانت تتمتع بالحماية ضد النفوذ الخارج عنها.

 ستقالل مطلق ألنها جزء من الدولةإللدولة عادة ال يمكن أن تتمتع ب رغم أن الهيئات التابعة .ب
كي تتمكن  ييجب أن يتوفر لها االستقالل الوظيفي والتنظيم العليا الماليةإال أن هيئات الرقابة 
 ختصاصاتها.ا  من القيام بأعمالها و 

درجة يها، وعلى الف الماليةللرقابة  العلياإنشاء الهيئة  علىيجب أن ينص دستور الدولة  .ج
ير د من تقر هذا والب .القانون إلىستقالل الالزم لها. أما تفصيالت ذلك فتترك الضرورية من اإل

ل للطعن في أي تدخ عليامحكمة  إلىستقالل توجب الرجوع حماية تشريعية مالئمة لهذا اإل
 ختصاصاتها الرقابية.ا  و  الماليةللرقابة  العلياستقالل الهيئات إيتضمن المساس ب

 :الماليةللرقابة  العلياستقالل أعضاء وموظفي الهيئة ا

ستقالل أعضائها. اا غير قابل للفصل بارتباطمرتبط  الماليةللرقابة  العلياإن استقالل الهيئات  .2
كما  لماليةاللرقابة  العلياوضع القرارات للهيئة  عليهمواألعضاء هم األشخاص اللذين يجب 

أنهم مسئولون عنها أمام طرف ثالث وهؤالء األعضاء يظهرون أما بصورة مجموعة من 
واحد  وضع بصورة أواألعضاء في هيئة تتولى وضع القرار بمجموع أعضائها لهيئة الرقابة 

 وذلك في حال تنظيم هذه الهيئة على أساس فردي. العليا الماليةرئيس هيئة الرقابة  وه

ب إقالتهم من وظائفهم يج إجراءاتجب أن يكفله الدستور أيضًا كما إن ستقالل األعضاء يا .1
ب اإلضعاف من استقاللهم. إن أسلو  إلىالدستور ولكن بالشكل الذي ال يؤدي  عليهاأن ينص 

قالتهم من مناصبهم يعتمد   البنية الدستورية لكل بلد. علىتعيين األعضاء وا 

ناء للرقابة يجب أن ال يتعرضوا أث العليات أما بخصوص ممارسة وظائفهم فإن مدققي الهيئا .1
ذلك لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم، كما أنه ال يمكن أن يكونوا خاضعين وال تابعين 

 لتلك الجهات.
 :الماليةللرقابة  العلياللهيئات  الماليستقالل اال

كنها من التي تم الماليةيجب أن تكون مزودة بالوسائل  الماليةللرقابة  العلياإن الهيئات  .2
 القيام بأعمالها على أكمل وجه.

من  مخولة بان تطلب مباشرة الماليةللرقابة  العلياإذا لزم األمر فيجب أن تكون الهيئات  .1
 الالزمة. اليةالمالسلطة المختصة باعتماد الميزانية التقديرية للدولة بأن تمنحها االعتمادات 
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ؤوليتها من حدود مسيجب أن تكون مخولة بأن تستعمل ض الماليةللرقابة  العلياإن الهيئات  .1
 عتمادات المخصصة لها في القسم الخاص بها من الميزانية التقديرية للدولة.اإل

 :التنفيذية اإلدارةالعالقة بالسلطة التشريعية والحكومة و  .3

 العالقة بالسلطة التشريعية: 

ستقالل أيضًا أن الدستور والقانون ويتطلب هذا اإل يكفله الماليةللرقابة  العلياستقالل الهيئات إإن 
من حق المبادرة واالستقالل الذاتي حتى في حال قيامها بالعمل  عاليةتتمتع هذه الهيئات بدرجة 

إن العالقة  .توجيه من هذه السلطة علىبناًء  الماليةنيابة عن السلطة التشريعية وممارستها للرقابة 
وف والسلطة التشريعية يجب أن ينظمها الدستور وذلك وفقًا لظر  الماليةبة للرقا العلياما بين الهيئة 

 ومتطلبات كل بلد.

  التنفيذية اإلدارةالعالقة بالحكومة و 

جه نشاط الحكومة وسلطاتها اإلدارية وغيرها من الهيئات أو تراقب  الماليةللرقابة  العلياإن الهيئة 
ومة تتحمل ، فالحكالماليةللرقابة  العلياالتابعة لها. ولكن هذا ال يعني أن الحكومة تابعة للهيئة 

بوجه خاص المسؤولية الكاملة عن أعمالها وعن إهمالها في القيام بتلك األعمال وال يمكنها أن 
للرقابة  لعلياا بها الهيئةعمليات التدقيق التي تقوم  إلىستندة في ذلك تتحلل من هذه المسؤولية م

على وجه  هاإليلئك الخبراء قد سلمت أو آراء بعض خبراء هذه الهيئة، ما لم تكن آراء  إلى أو المالية
 بصورة أحكام قابلة للتنفيذ. صدرت أوقانوني 
 سلطات التحقيق 

ن يكون لها الحق في الحصول على كل السجالت يجب أ الماليةللرقابة  العلياإن الهيئات  .2
 خطياً  وأ. كما أنها يجب أن تكون مخولة بأن تطلب شفويًا المالية اإلدارةوالوثائق المتعلقة ب

 من الهيئة الخاضعة للرقابة أية معلومات ترى أنها ضرورية.

يجب أن يكون لها الحق في أن تقرر ما إذا كان من المناسب  الماليةللرقابة  العلياإن الهيئة  .1
 .الماليةقابة للر  العليافي مقر الهيئة  أوأن تقوم برقابتها في مقر الهيئة الواجب مراقبتها 

أخرى ومن ضمنها  سجالت أو وثائق أوإن تحديد المدى الزمني من أجل تقديم معلومات  .1
 ، يجب أن يتم في حاالت محددة أما فيالماليةلرقابة ل العلياالهيئة  إلىالحسابات الختامية 

 نفسها. الماليةللرقابة  العليامن قبل الهيئة  أوالقانون 
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 تنفيذ مالحظات الهيئة العليا للرقابة المالية 

وذلك  ماليةالللرقابة  العلياإن الهيئات الخاضعة للرقابة يجب أن تعلق على مالحظات الهيئة  -2
، كما لماليةاللرقابة  العليامن قبل الهيئة  أوضمن الفترة الزمنية المحددة لذلك في القانون عادة 

المتخذة من قبلها نتيجة تلك  التدابير أو جراءاتاإل إلىأن تشير أيضًا  عليهايتوجب 
 المالحظات.

ل القانوني بالشك مسؤولةإلى الجهة ال الماليةللرقابة  العلياإذا لم يتم تسليم مالحظات الهيئة  -1
أن تكون مخولة  يجب الماليةللرقابة  العلياأحكام قابلة للتنفيذ، فإن الهيئة  بصورة أوالصحيح 

جميع التدابير الضرورية للمحافظة على حقوق  إتخاذمع ذلك أن تقترح على السلطة المختصة 
 رقابة.مالحظات هيئة الالدولة ومطالبة الطرف محل المسؤولية بقبول تلك المسؤولية وتنفيذ 

  الخرى نةاو المعآراء الخبراء وسلطات: 

خبراء  ، يمكن أن يصدراإلدارة أوطلب السلطة التشريعية  على في بعض الحاالت الهامة وبناءً  -2
لك اآلراء نفسها أن تضمن ت العليابعض اآلراء كما يمكن للهيئة  الماليةللرقابة  العلياالهيئة 

تتحمل  . وهنا يجب أنماليةأخرى تتعلق بقضايا  نظم أوعلى بعض قوانين مقترحة  قاتعليت
يئة . كما أن قيام هرفضها أوالسلطات اإلدارية، المسؤولية وحدها نتيجة قبولها لهذه اآلراء 

بدائهم تلك اآلراء لن يؤثر على مالحظاتها المستقبلية وال على  الرقابة وخبرائها بهذا العمل وا 
 الرقابي. يامها بعملهاق فعالية

المحاسبية يتطلب  جراءاتومن جهة أخرى نجد أن هناك بعض مشاريع النظم المتعلقة باإل -1
ظامها، نتا، حرصًا على سالمتها و الماليةللرقابة  العليااألمر عرضها أحيانًا على الهيئات 

 ة.الرقابتفاق بشأنها مع هيئات تصة إصدارها إال بعد اإلوعندئذ ال يمكن للجهات المخ

 ة تقديمها لجهزة الدولة وعلى رأسها السلطة التشريعية.آليأسلوب التقارير و  .3

 :السلطة التشريعية والجمهور إلىتقديم التقارير 

 وبصورةنويا سطالب، بنص دستوري بأن تقدم يجب أن تخول وت الماليةللرقابة  العلياإن الهيئة  -2
أية سلطة عامة أخرى مختصة، وتضمنها  إلى أوالسلطة التشريعية  إلىمستقلة تقارير 

على معلومات واسعة ومناقشتها  اإلطالعيكفل  بمالتقرير مالحظاتها. ويجب أن ينشر هذا ا
 لعليااعلى معلومات أكثر مالئمة لتنفيذ المالحظات التي أبدتها الهيئة  اإلطالعكما يكفل 

 .الماليةللرقابة 
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يجب أن تخول أيضا أن تقدم تقارير أخرى، في كل وقت تراه  الماليةللرقابة  العلياإن الهيئة  -1
وى المالحظات التي تكون على مست بشأن وذلك-السنويموعدي تقديم التقرير  بين ما-مناسبا

 معين من األهمية والخطورة.

أما  الماليةة للرقاب العلياجه نشاط الهيئة أو إن التقرير السنوي يجب أن يتضمن تغطية جميع  -1
يجب على على نص القانون، ف بناء أوسريتها لذاتها  علىلقضايا الجديرة بالمحافظة بالنسبة ل

أن توازن بدقة قبل نشرها، ما بين أهمية المحافظة على سريتها وبين  العليا الماليةهيئة الرقابة 
 المنفعة التي سوف تحقق من إفشائها.

  أسلوب التقرير 

بأسلوب موضوعي وواضح وأن تكون معالجتها إن التقارير يجب أن تطرح الوقائع وتقومها  .2
كما يجب أن تكون صياغة التقارير دقيقة  محصورة بالقضايا الجوهرية الهامة فقط

 ومفهومة.

ئة مالحظات الهي علىالوحدات الخاضعة للرقابة بخصوص الرد و إن وجهة نظر الهيئات  .1
 ر.يجب أن تعطى األهمية المطلوبة في التقري الماليةللرقابة  العليا

 1:إعالن واشنطن :ثانيا

تضمن و  ،م 2002عام  (نتوسايإ)للرقابة  العلياصدر هذا اإلعالن عن المنظمة الدولية للهيئات 
ا في مجال سترشاد بهيمكن للدول اإل المالية،هذا اإلعالن بعض القواعد األساسية النموذجية للرقابة 

 (11، ص: 1122ونقال عن )فروانة،   .الماليةالرقابة 
 قرها إعالن واشنطن:أومن أهم القواعد الرقابية التي 

قرير حماية وجوب تو  ،عن السلطات العامة في الدولة العلياستقالل هيئات الرقابة إ علىالتأكيد  .2
 .ستقالل هذه الهيئاتإتشريعية لمبدأ 

لتكون هذه المتطلبات منسجمة مع طبيعة  ،الماليللمراقب  اإلختصاصو وجوب توفر األهلية  .1
 لعليااالتنمية المهنية لموظفي الهيئة  علىالعمل و  ،تعقيداتهاو نطاقها و  الماليةعمل الرقابة 

 .ةعليبفاتدريبهم لتمكينهم من أداء عملهم و  الماليةللرقابة 

 

                                                           
 (us/statutes.html-http://www.intosai.org/ar/aboutانظر الي اعالن واشنطن على الموقع ) 1
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 :هي ثالثة أنواعو  الماليةتحديد أنواع الرقابة  .1

لهيئة  هي تتم في وقت يسمحو  (رقابة وقائية)التي تأخذ شكل  :القانونية الماليةالرقابة  .أ
 .ان تمنع إجراء أي تصرف يقرر انه مخالف للقانون الماليةالرقابة 

 إلدارةاالتحقق من مدي التمسك بسياسات  علىالتي تنصب  :األداء على الماليةالرقابة  .ب
يعد فيها  فهي رقابة .مناسبفي الوقت الو الموثوق بها  والماليةتقديم المعلومات اإلدارية و 

 لىعالكفاءة اللذين يتم بموجبهما الحصول و بشأن مدي التوفير  تقريراً  الماليالمراقب 
 .التي تم بموجبها تحقيق األهداف فعاليةفضال عن ال ،هااستخدامو الموارد 

لتي تتحقق او  ،المواردو الموجودات  علىالتي تستهدف المحافظة  :المحاسبية الماليةالرقابة  .ج
 .سالمتهاو مالها تكا  و من دقة السجالت الحسابية 

رقابة ال أساليبمن الخاصة بإعداد التقارير الرقابية كأسلوب هام  جراءاتاإلو وضع القواعد  -3
لبيانات التي او بيان المعلومات و  المالية،مدي اختالف هذه التقارير بحسب نوع الرقابة و  المالية،

سنده و ير المادة محل التقر و هدفه و تاريخه و عنوان التقرير  :أهمهاو  ،يجب أن يتضمنها التقرير
مستوى و مها حجو  الماليةالمخالفات و توقيعه و عد التقرير رأي م  و  ووقت إعدادهمناسبة و  ،القانوني

 عليها.المساءلة التي تترتب 

 :إعالن جاكرتا :ثالثا

دينة اجتماعها في م خالل الماليةللرقابة  العلياصدر هذا اإلعالن عن المنظمة األسيوية للهيئات 
 م.2001( عام جاكرتا)
 (211ص ،1112،كنعان:)التي تضمنها هذا اإلعالن الماليةمن أهم المبادئ الرقابية و 

 : العليا الماليةالقواعد اإلرشادية لهيئات الرقابة 

رات التي الخب من هي قواعديق مفهوم الرقابة على األداء، و لتطب عملياً  التي تشكل إطاراً و 
 الماليينبين للمراقلرقابة األداء يمكن  متكامالً  التي تشكل منهجاً و يتمتع بها األعضاء في المنظمة 

المحاسبة من خالل تطبيقها التعامل مع المتطلبات المعقدة لرقابة األداء في ظل  يناو دو في 
 .الواسع لتقنية المعلومات اإلستخدم

التي  يةفعالالو الكفاءة و  اإلقتصاد" مراقبة :بأنها على األداءالرقابة كما عرف هذا اإلعالن 
 .تستخدم بواسطتها الجهة الخاضعة للرقابة مواردها عند قيامها بمسؤولياتها

ألداء دية لتطبيق مفهوم رقابة ااإلرشا جراءاتاإلالمبادئ السابقة إعالن القواعد و  إلىيضاف 
ذها، هدافها وأسلوب رقابة األداء، ومراحل تنفيأ و  ءاألداتحديد السلطة القانونية لرقابة  :التي تشملو 
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الحظات م مها لدعاستخداملومات التي يتم الحصول عليها، و دليل إثبات الرقابة الذي يتضمن المعو 
تقنية  أثرو الرقابية الخاصة برقابة األداء ومضمونة، كيفية إعداد التقارير هيئة الرقابة المالية، و 

 .اآلثار المحتملة لرقابة األداءعلى ممارسة رقابة األداء، و  المعلومات
 (211: ص، م1112نقال عن )كنعان،: إعالن بكين :رابعاً 

دينة سوساي( في مإ) الماليةللرقابة  العلياولقد صدر هذا اإلعالن عن المنظمة اآلسيوية لاجهزة 
 م.2002بكين في جمهورية الصين الشعبية في العام 

ولقد ناقش اإلعالن أربعة مواضيع مهمة ثالثة منها فرعية وأحدها رئيسي، وفيما يلي عرضا لهذه 
 (2002، اإلسوساي) الموضوعات

  اإلدارة اليةفعفي رفع مستوى  الماليةللرقابة  العلياالموضوع الرئيسي: ويدرس دور األجهزة 
 العامة واالستثمارات. المالية

  اهجها في ومن ستراتيجيتهاوا   الماليةختصاصات الرقابة إ: وركز على لو األالموضوع الفرعي
 العامة.  المالية اإلدارةتحسين 

  ستثمارات العامة، وذلك من خالل فحص على اإل الماليةالموضوع الفرعي الثاني: الرقابة
من  دعومةالم أوستثمارات، سواء المملوكة للدولة، في جميع أشكال اإل فعاليةجوانب الكفاءة وال

 قبل الدولة في شكل قروض، منح، وضمانات.

 :ي وشركات التأمين، وخاصة الت الماليةعلى الهيئات  الماليةالرقابة  الموضوع الفرعي الثالث
 ستثمارات والتأمين.مال المصرفية وتنمية األموال واإلتتضمن وحدات هامة تختص باألع

  منها،  ةاإلستفاددارة األموال العامة بشكل يضمن التي تكفل إ اآلليةوقد ركز إعالن بكين على
األعمال والنشاطات  التاو ومقخاصة بعد تزايد مشاركة الحكومات في نشاطات التنمية 

ستثمارات بأشكالها المتعددة، ولذلك كان من الضروري حث ة األخرى، والمتمثلة في اإلاإلقتصادي
ارد القطاع و ، إلدارة مةعليوفاللرقابة على المشاركة في توفير إدارة أكثر كفاءة  العليااألجهزة 

 :العام، وذلك من خالل

  اد ، وقواعد عامة إلعدالماليةحث الحكومات بمختلف الوسائل في سبيل وضع تقنيات لإلدارة
 .ةعليفاالتقارير تكون أكثر 

  ركيز على األداء مع الترقابة النظامية ورقابة للرقابة على القيام بال العلياتطوير قدرات األجهزة
 والتمويل والتأمين.  ستثماراإلنشاطات 
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  :إعالن نيودلهي :خامساً 

ة في نظام مالئم للرقابة الداخليساسية لالرتقاء بمحاسبة فعالة و يدور حول المبادئ األ وهو
الندوة الدولية الخامسة للمنظمة اآلسيوية لاجهزة نت الجمعية العامة السادسة و لعأ . القطاع الحكومي

بدراسة  2003اللتان أقيمتا في نيودلهي بالهند في شهر نوفمبر عام ( و أسوساي) للرقابة العليا
  :التاليةالفرعية الموضوعات و الموضوع الرئيسي 

 (11 ،1122فروانة،) عن نقال بدون( ص، 2003)إعالن نيودلهي، ترجمة ديوان المراقبة السعودي،

 دور الجهاز األعلى للرقابة في االرتقاء بمحاسبة فعالة في القطاع الحكومي. :الموضوع الرئيسي

نظام و ة لتحسين المحاسب ساليباألو ستراتيجيات اإلو صالحيات التدقيق  :لوال الموضوع الفرعي 
 .الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي

 .الحكوميةو  الماليةالتقارير و تدقيق القوائم  :الموضوع الفرعي الثاني

نظام و الموارد للجهاز األعلى للرقابة لضمان محاسبة فعالة  إعتبارات :الموضوع الفرعي الثالث
 .مالئم للرقابة الداخلية

 إلى ما يلي: التهااو مدخلصت الجمعية العامة من خالل 

ظم المحاسبة في نو في الرقابة الداخلية و في الميزانية و أن العوامل المتمثلة في التخطيط السليم  -
 .تسهل عملية المساءلة في القطاع الحكوميو التقارير تساعد و 

في كونها و للرقابة يتمثل في كونها أداة مهمة لضمان المساءلة  العلياهناك دور مزدوج لاجهزة  -
 للجهة الحكومية. نااو معو مساعدًا 

الرقابة و تطوير أنظمة للمحاسبة و مسؤولية إنشاء  في الوقت الذي تتحمل فيه الجهة الحكوميةو  -
ك من ذلو مناسبة و الرقابة للتأكد من أن هذه األنظمة فعالة  العليايجب على األجهزة  الداخلية،

 عليها.اقتراح التحسينات و خالل مراجعتها 

ابة الداخلية الرقو الدائمة بقواعد المحاسبة  نتوساياإللجنة  هاإليلقد أكدت النتائج التي توصلت و 
الرقابة و بشكل فعال لتحسين أنظمة المحاسبة و للرقابة  العلياعلى الحاجة إلى التدخل من األجهزة 

 .الداخلية
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 1:وإعالن مكسيك :سادساً 

 (إنتوساي)بة المحاسو للرقابة  العليالقد انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للمنظمة الدولية لاجهزة 
بشأن  ن مكسيكوتوزيع هذه الوثيقة التي تحمل عنوان " إعالو قد تقرر تبني و  1118وفي مكسيك
 .موقع الكترونيال( 3-2، ص1118،مكسيكو )إعالن".  االستقاللية

ت عن المحاسبة بوجود ثمانية مبادئ رئيسية انبثقو  الماليةللرقابة  العلياتقر األجهزة  بصفة عامة، 
 لعليااها في المؤتمر السابع عشر للمنظمة الدولية لاجهزة إتخاذعن القرارات التي تم و إعالن ليما 

يمة في القطاع السل الماليةمتطلبات أساسية للرقابة و كشروط  (المحاسبة في سيول )كورياو للرقابة 
 .العام

تطبيقية واقعية خاصة مناسب وفعال وأحكام  قانوني-نظامي-دستوريوجود إطار  ل:والمبدأ ال 
للرقابة  ياالعلاألجهزة  ةلياستقالبمعني من المطلوب تشريع تحدد بالتفصيل مدي ، بهذا اإلطار

 .المحاسبةو 
رؤساء األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة " واألعضاء "، بما في ذلك ضمان  ستقالليةإ المبدأ الثاني:

 الحفاظ على المنصب والحصانة القانونية أثناء األداء العادي لمهامهم.
األعضاء و"ة المحاسبو  الماليةللرقابة  األعلىتحدد التشريعات المطبقة شروط تعيين رئيس الجهاز 

عادة تعيينهمو  ،" قالتهمو تقاعدهم و  ،عملهمو  ،ا   .ا 

 لطة التنفيذيةعن الس تهمليستقالإوفق إجراء يضمن  إقالتهم أوتعيينهم  إعادة أو ،يتم تعيينهم 

  يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم دون خوف  حتىمحددة و يكون تعيينهم لمدة طويلة كافية
 .من العقاب

  ن نتج ع حاضر أوتكون لديهم حصانه ضد المالحقة القضائية بخصوص أي عمل سابق
 .الطبيعي لمهامهم كما يقتضي الحالو األداء العادي 

ي أداء المحاسبة فو للرقابة  العلياحرية التصرف التامة لاجهزة و صالحية واسعة  المبدأ الثالث:
التي و المحاسبة للقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية و للرقابة  العليامع احترام األجهزة ، مهامها
 :التنفيذية أومن السلطة التشريعية  تدخل أوفإنها متحررة من أي توجيه  عليها،تطبق 
 عند اختيار مواضيع الرقابة. 
 تهامتابعو  ،وا عداد تقاريرها ،نجازهاا  و  ،هابرمجتو  ،عند التخطيط لعملياتها الرقابية. 

                                                           
executive-http://www.intosai.org/ar/issai-، علي الموقع ، )1001انظر الي اعالن مكسيكو،  1

eger.html-eindependenc-sai-on-declaration-mexico-the-10-summaries/view/article/issai) 

 

http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html
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  دارة جهازها الرقابيو عند تنظيم  .ا 
  ًللرقابة  االعليمن صالحية األجهزة  عند فرض عقوبات عندما يكون تطبيق العقوبات جزءا

 المحاسبة.و 

نطباع الا تعطي أوالمحاسبة بأي شكل من األشكال أن تتدخل و للرقابة  العلياال ينبغي لاجهزة 
اسبة أن تضمن للرقابة والمح العلياينبغي لاجهزة و ، ي إدارة الجهات الخاضعة لرقابتهابأنها تتدخل ف

 وأعدم قيام موظفيها بتكوين عالقات وثيقة مع الجهات الخاضعة للرقابة لكي تبقي موضوعية 
داء المهام أالمحاسبة حرية التصرف التامة في و للرقابة  العليارغم أن لاجهزة و ، موضوعيةتبدو 

إدخال  ىإلالتي تسعي و العامة و مع الجهات الحكومية  ناو تتعأن  أيضاً  عليهايجب  ،المنوطة بها
دارة األموال العامةو  استخدام علىتحسينات   .ا 

أن تلتزم و بة الرقابة المناسو المحاسبة أن تستخدم معايير العمل و للرقابة  العليااألجهزة  علىيتعين و 
الدولي  اتحاد المحاسبينو  اإلنتوسايبقواعد السلوك المهني المذكورة في الوثائق الرسمية لمنظمة 

 المعترف بها التي تضع المعايير. األخرى الهيئات أو

 إلىي تقوم بها باألنشطة الت خاصاً  سنوياً  المحاسبة أن تقدم تقريراً و للرقابة  العليااألجهزة  علىيجب 
 ،التشريعات وأاألساسية  القوانين أومؤسسات أخري في الدولة بمقتضى الدستور و ريعية السلطة التش

 الجمهور. علىأن تنشر هذا التقرير  عليهايجب و 
ة أن تتمتع المحاسبو للرقابة  العلياينبغي لاجهزة  الوصول غير المقيد للمعلومات: المبدأ الرابع:

افة الوثائق ك على ،في الوقت المناسبو  ،حرو مباشر و بالسلطات الكافية للحصول بشكل غير مقيد 
 الصحيح. والنح علىالمعلومات الالزمة ألداء مهامها القانونية و 

للرقابة  لياالعال ينبغي تقييد حرية األجهزة  وواجب إعداد تقارير بشأن أعمالهاحق  المبدأ الخامس:
 تقريراً  فينبغي بموجب القانون أن ترفع ،المحاسبة في إعداد تقارير بشأن نتائج أعمالها الرقابيةو 

 األقل مرة في كل سنة. على الماليةبشأن نتائج رقابتها 
 حرية تقرير محتوى تقارير الرقابة المالية وتوقيتها ونشرها وتوزيعها: المبدأ السادس:

 ،الرقابيةها مضمون تقارير و المحاسبة بحرية تقرير محتوي و للرقابة  العليايجب أن تتمتع األجهزة 
ي عين مع األخذ ف ،رفع التوصيات في تقاريرها الرقابيةو فضال عن حقها في إبداء المالحظات 

 .كلما كان مناسبا وجهة نظر الجهات المشمولة بالرقابة ،عتباراإل

بل األجهزة من ق الماليةعداد تقارير الرقابة إيعية حدا ادني للشروط المتعلقة بتحدد الهيئة التشر 
 .كلما كان مناسباً  ،المحاسبةو رقابة لل العليا
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 :المحاسبةو قابة للر  العليامتابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها األجهزة  آلياتوجود  المبدأ السابع:

 واإلداري وتوفر الموارد البشرية والمادية والنقدية المناسبة: الذاتي الماليستقالل اإل المبدأ الثامن:

دية الالزمة النقو  ،الماديةو المحاسبة أن تتمتع بالموارد البشرية و للرقابة  العلياينبغي لاجهزة 
تقوم  .توجيهها وأهذه الموارد  إلىللسلطة التنفيذية التحكم في طريقة الوصول  وال ينبغي ،المعقولةو 

 .تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها المحاسبة لكيو  الماليةللرقابة  العليااألجهزة 
 لعلياالجانها مسئولة عن ضمان توفير الموارد الالزمة لاجهزة  إحدى أويعية تكون السلطة التشر 

 المنوطة بها. القيام بالمهامالمحاسبة لكي تتمكن من و للرقابة 

رد السلطة التشريعية إذا كانت الموا إلىالمحاسبة أن تلجأ مباشرة و للرقابة  العليايحق لاجهزة 
 بالقيام بالمهام المنوطة بها.ال تسمح لها و المتاحة غير كافية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 الصادرة عن المنظمة الدولية  والمساءلة الشفافية مبادئ ل:وال المطلب 
 (اإلنتوساي)للرقابة العليا لألجهزة

 1الغاية والهداف:اًل: أو 

رتقاء بمبادئ اإل من المبادئ الصادرة عن المنظمة الدولية إلى 11يسعى المعيار رقم 
ثال من الريادة عبر إعطاء ال علىجل مساعدتها أللرقابة من  العلياالشفافية والمساءلة في األجهزة  ما

 خالل حوكمتها وممارستها.

 لعليااوتعد أفضل الممارسات المقدمة في هذه الوثيقة بضع أمثلة من ممارسات األجهزة 
 للرقابة المتعلقة بالشفافية والمحاسبة.

للرقابة تعمل في إطار تفويضات قانونية وأنماط  العلياأن األجهزة  إلىوتجدر اإلشارة 
لهدف من الدرجة لدي كل األجهزة، بل ان المبادئ يمكن أال يتم تطبيقها بنفس إف التاليمتباينة، وب

 الشفافية والمساءلة.  وهو ن تقودها تجاه هدف مشترك أ وهذه المبادئ ه

تورد الدراسة مفهوم مبادئ الشفافية والمساءلة الصادر عن المنظمة الدولية مع ديوان و 
 العلياة لاجهزة وفق المعايير الدولي 1113( لسنة 22الرقابة ومدى توافرها في قانون الديوان رقم )

 للرقابة )مبادئ الشفافية والمساءلة(.

 :والمساءلة الشفافية مبادئثانيًا: 

 والمساءلة. يتيح الشفافيةلرقابية بأداء مهامها ضمن إطار قانوني اتقوم األجهزة  .2

 ستراتيجياتهاواالتها ا ورسللرقابة باإلفصاح عن تفويضها القانوني ومسؤولياته العلياتقوم األجهزة  .1
 للعموم.

 .للرقابة معايير وعمليات ومنهجيات للرقابة تتسم بالموضوعية والشفافية العلياتتبني األجهزة  .1

لف موظفيها من مخت علىللنزاهة واألخالقيات  علياللرقابة معايير  العلياتطبق األجهزة  .3
 الدرجات.

                                                           
انظر الي مبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )االنتوساى(،  1

(http://ar.issai.org/media/14023/issai_20_a_.pdf) 

 

http://ar.issai.org/media/14023/issai_20_a_.pdf
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 االستعانةبقوم هة عندما تللرقابة أن مبادئ الشفافية والمساءلة ال تشوبها شب العلياتتأكد األجهزة  .2
 نجاز أنشطتها.إبمصادر خارجية من أجل 

وانين والتنظيمات للق وطبقاً  فاعليةوكفاءة و  قتصادباللرقابة بإدارة عملياتها  العلياتقوم األجهزة  .2
 كما تقوم بنشر تقارير للعموم حول هذه الجوانب.

 ستنتاجاتهااالعموم حول نتائج رقابتها وحول  عداد تقارير لفائدةإللرقابة ب العلياتقوم األجهزة  .8
 حول األنشطة الحكومية بصورة عامة.

للرقابة بصفة منتظمة وشاملة حول أنشطتها وحول نتائج عمليات الرقابة  العلياتتواصل األجهزة  .1
 وعبر وسائل أخري. لكترونيةاإلك عبر وسائل اإلعالم والمواقع التي تقوم بها وذل

جل تحسين أية المستقلة ومراجعة النظراء من الخارج ستشارةاالللرقابة  لياالعتستخدم األجهزة  .0
 جودة ومصداقية عملها.

واإلدارية مع مبادئ الشفافية  الماليةقانون ديوان الرقابة نص مدى توافق المطلب الثاني: 
 .والمحاسبة للرقابة العليالمنظمة الدولية لألجهزة الصادرة عن اوالمساءلة 

 مقدمة:

مبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لاجهزة الباحث في هذا المطلب  تناول
مع  امقارنتهم تعدة بنود، و مبادئ ويتفرع منها ( والتي تتكون من تسعة اإلنتوسايالعليا للرقابة )

مبادئ الشفافية م ومدي توافقه مع 1113( لسنة 22قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية رقم )نص 
 والمساءلة.

 يةيتيح الشفاف إطار قانونيللرقابية بأداء مهامها ضمن  العلياتقوم الجهزة  ل:وال المبدأ 
 والتي تنص علي: والمساءلة

 سلطة الرقابة وتشريعاتها ومسؤولياتها. .2

قالة رئيس الجهاز وأعضاء المؤسسات الجماعية. .1  الظروف المحيطة بتعين وا 

دارتها  .1  .الماليةمتطلبات عمل األجهزة وا 

 النشر المنتظم لتقارير الرقابة. .3

 أنشطة الجهاز. علىاإلشراف  .2

التوازن بين حصول العموم على المعلومات وسرية أدلة اإلثبات الرقابية وباقي المعلومات  .2
 عن الجهاز.
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ديوان قانون  والنصوص الواردة في مقارنة بين نصوص المعيار الدولي جراءمن خالل إ
 ما يلي: اتضح واإلدارية الماليةالرقابة 

( إنشاء ديوان للرقابة المالية 02جب النظام األساسي المعدل بموجب أحكام المادة )أو فقد 
 واإلدارية وتعيين رئيس له كما يلي:

اقبة بما في ذلك مر  ،أجهزة السلطة كافة علىواإلدارية  المالية( ينشأ ديوان الرقابة 2)رقم  بند
 تحصيل اإليرادات العامة واإلنفاق منها في حدود الموازنة.

 وأ( ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرًا سنويًا 1)رقم  بند
 عن أعماله ومالحظاته. ،الطلب عند
 سلطة الديوان وتشريعه في قانون الديوان: بخصوص .1

 المالية"ديوان الرقابة  ( ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون ديوان عام يسمى1)رقم المادة  
 واإلدارية" يكون له موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة.

قالتهفيما . 2  : على( وتنص 4)رقم المادة  ،يتعلق بظروف تعين رئيس الديوان وا 

وزراء على تنسيب من مجلس ال بناءً . يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية 2
 وبعد المصادقة على تعيينه باألغلبية المطلقة للمجلس التشريعي.

 . يعين نائب رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان.1

 . يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان.1

 من الموظفين لتمكين الديوان من القيام بمهامه. كافياً  . يعين رئيس الديوان عدداً 3
 ساً يشترط فيمن يعين رئي :شروط تعيين رئيس الديوان ونائبه تنص على (6مادة رقم )الو 

 لرئيس الديوان ما يلي: نائباً  أوللديوان 

 .. أن يكون فلسطينياً 2

 .واالختصاص. أن يكون من ذوي الكفاءة 1

 بالنزاهة وحسن السمعة.. من المشهود له 1

 . أال يقل عمره عن أربعين سنة.3

 أو األمانة أومخلة بالشرف  جنحة أو. أال يكون قد أدين من محكمة مختصة بأية جناية 2
 من جرائم األموال. جريمة
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 على:نص ي (2رقم ) بند ،(11المادة رقم ) بخصوص إقالة رئيس الديوان:و 

 من األسباب إال باألغلبية المطلقة للمجلس.ال يجوز عزل رئيس الديوان ألي سبب 
 .)اإليرادات والنفقات( متطلبات عمل الديوان والمور المالية بخصوص .3

 وهي: ختصاصاتهوا( أهداف الديوان 23)رقم المادة 

واإلداري في السلطة الوطنية  المالي ستقراروااليهدف الديوان إلى ضمان سالمة العمل 
واإلداري كافة  المالي االنحرافجه أو بسلطاتها الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف 

الوظيفة العامة والتأكد من أن األداء العام يتفق مع أحكام القوانين  ستغاللابما فيها حاالت 
أقل ودها وأنه يمارس بأفضل طريقة وبالنافذة وفي حد ماتعليوالتواألنظمة واللوائح والقرارات 

 تكلفة ممكنة وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي وفقا ألحكام القانون:  

اللوائح واألنظمة والسياسات الخاصة بعمل الديوان ورفعها للمجلس التشريعي  قتراحا .2
 إلقرارها.

 إعداد الخطط والبرامج لتمكين الديوان من القيام بمهامه.   .1

 رامج والدورات الخاصة لتأهيل الموظفين في الديوان وتدريبهموضع الب .1

إعداد مشروع موازنة سنوية خاصة بالديوان ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها ضمن  .3
 الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية.                                                              

كافة في  الماليةالرقابة والتفتيش والمتابعة الداخلية في المراكز التحقق من قيام أجهزة  .2
السلطة الوطنية بممارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ودراسة القواعد التي تنظم أعمالها 

 للتثبت من كفاءتها ودقتها في تحقيق األهداف المقررة لها.                                 

يراداتها والقروض والسلف والمخازن والمستودعات على مراقبة نفقات السلطة الو  .2 طنية وا 
 الوجه المبين في هذا القانون.                                                        

تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية والوضوح  .8
 في أعمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمها.                                 

بحث وتحري أسباب القصور في العمل واإلنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم  .1
ومة واألجهزة والمؤسسات العامة دارية والفنية التي تعرقل سير أعمال الحكواإل المالية

 وسائل تالفيها ومعالجتها.                                                                    قتراحوا
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واإلدارية والقانونية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم  الماليةالكشف عن المخالفات  .0
 .                                                                     بسببها أواجبات وظائفهم لو 

كشف وضبط المخالفات التي تقع من غير الموظفين والتي تستهدف المساس بسالمة  .21
 العامة.                                                                    الخدمة أوأداء واجبات الوظيفة 

فية أداء الواجبات الوظي في اإلهمالو التي يقدمها المواطنون عن المخالفات  اوىالشكبحث  .22
نواحي  لو اتتنصحفية  تحقيقات أو ىاو شكودراسة ما تنشره وسائل اإلعالم المختلفة من 

 .                                                         االستغالل أو اإلدارة سوء أو االستهتار أو اإلهمال

 عن:                                         يكون الديوان فيما يتعلق باإليرادات مسؤوالً  .21

ها الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من أن تقديرها وتحقق تتحقيقاأ. التدقيق في 
 قد تما وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها. 

نية للسلطة الوط التابعة أوب. التدقيق في معامالت بيع األراضي والعقارات الحكومية 
دارتها وتأجيرها.   وا 

د ا للتثبت من أن التحصيل قأنواعه ختالفاج. التدقيق في تحصيالت اإليرادات على 
 للقوانين واألنظمة المعمول بها.     قاته المعينة وفقاً أو جرى في 

 عن:   . يكون الديوان فيما يتعلق بالنفقات مسؤوالً 21

التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها لاغراض التي خصصت من أجلها ومن أن  .أ
 للقوانين واألنظمة المعمول بها.  الصرف قد تم وفقاً 

من للصرف للتثبت من صحتها و  التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييداً  .ب
 مثبت في القيود. مطابقة قيمتها لما هو

امر الصرف قد تم حسب األصول ومن قبل الجهات أو التثبت من أن إصدار  .ج
 المختصة.

نة العامة والشؤون المالية وقانون المواز  التثبت من تنفيذ أحكام قانون تنظيم الموازنة .د
 امر المالية والحواالت الصادرة بمقتضى أحكامه.و السنوي ومن صحة األ

ن ع . يكون الديوان فيما يتعلق بحسابات األمانات والسلف والقروض والتسويات مسؤوالً 23
 ومع ما ه اتدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقته
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قروض السلف وال استردادمثبت في القيود ومن أنها مؤيدة بالمستندات والوثائق الالزمة ومن 
                                  .للخزينة العامة عليهامع الفوائد المترتبة  الستردادهاقات المعينة و في األ

. العمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين العامين فيما يتعلق 22
مها، واإلجازات وأية بدالت أخرى وما في حك اتو والعالبالتعيينات والمرتبات واألجور والترقيات 

والتثبت من مدى مطابقتها للقوانين واألنظمة المعمول بها من جهة ومطابقتها للموازنة العامة 
 ن جهة أخرى.                                                                                                 م

ها والتأكد صرف آلية. العمل على مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات اإلدارية و 22
                                  من مدى اتفاقها مع القوانين واألنظمة المعمول بها.          

يحال إلى الديوان من رئيس السلطة الوطنية  أوتحال  تقرير أوحالة  أو. دراسة أية قضية 28
ى المختص حسب مقتض الوزير أوالوزراء  مجلس أوالتشريعي ولجانه المختصة  المجلس أو

الحال، مما يدخل في نطاق مهام وصالحيات الديوان، بما في ذلك التحقيق في المخالفات 
 التي يرتكبها الموظفون في الجهات اإلدارية المختلفة. الماليةاإلدارية و 

 

 عند أو( تتعلق بالتقارير ربع السنوية 26) رقمالنشر المنتظم للتقارير المادة  بخصوص .3
 الطلب:

أبحاثه الطلب متضمنة نتيجة تحرياته ودراساته و  عند أوسنوية يرفع رئيس الديوان تقارير ربع 
شأنها إلى والمالحظات والتوصيات ب عليهاومقترحاته والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة 

 ما يلزم بشأنها. تخاذالرئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء 
 (.7)رقم مسؤولية الديوان المادة  بخصوص .2

هام ميكون الديوان مسؤوال أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام المجلس التشريعي، ويتولى ال
 ألحكام القانون.     والصالحيات المناطة به وفقاً 

 اإلثبات. وأدلةالمعلومات للعموم  سرية .2

 حدأالخصوص وعند مقابلة المعلومات ال يوجد مادة بهذا  علىبما يتعلق بحصول العموم ف
يرجع ذلك لعده أسباب وهي ان طبيعة عمل الديوان ليس مع  :االتيموظفي الديوان تبين 

نماالجمهور  ( تبين الجهات 12)رقم مادة الخاصة المعروفة  اآلليات مع الموظفين حسب وا 
 :الخاضعة لرقابة الديوان
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دئ الشفافية ل من مباو يري الباحث هناك توافق كبير بين جميع بنود المبدأ األ تعليق الباحث: 
ن ديوان قانو نص ( و اإلنتوسايوالمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لاجهزة العليا للرقابة)

 لق بسرية المعلومات وتبين ذلك أنيتع ما وهو السادسد نبالالرقابة المالية واالدارية ما عدا 
 نما مع الموظفين.عمل الديوان ليس مع الجمهور وا  عة طبي

 باإلفصاح عن تفويضها القانونيالمبدأ الثاني: تقوم الجهزة العليا للرقابة  
 والتي تنص علي: ها للعمومومسؤولياتها ورسالتها واستراتيجيات

 للرقابة للعموم عن تفويضها القانوني. العلياتفصح األجهزة  .2

عالقتها بمختلف و  ستراتيجيتهاا  و للرقابة عن رسالتها وتنظيمها  العلياتفصح تقارير األجهزة  .1
 األطراف ذوي العالقة بما فيهم األجهزة التشريعية والسلطات التنفيذية.

عادة تعيين وتقاعد وعزل رئيس الجهاز وأعضاء  .1 تكشف للعموم عن شروط تعيين وا 
 المؤسسات الجماعية.

 ة بالكشف لفائدة العموم عن المعلومات األساسية حولي فضل ان تقوم األجهزة العليا للرقاب .3
اللغات  إحدى خداماستتفويضها القانوني ومسؤولياتها ورسالتها واستراتيجيتها وأنشطتها ب

 باإلضافة إلى لغتها الوطنية. لإلنتوسايالرسمية 
ديوان قانون في والنصوص الواردة  لمعيار الدوليجراء مقارنة بين نصوص امن خالل إ

 ما يلي: تضحا الرقابة المالية واإلدارية

 يوجد إفصاح للعموم وال يتعامل الديوان مع العموم باي طريقه.  ال .1

 .(12رقم ) المادةفيما يتعلق بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان وهم حسب 

ت اوزار -السلطة القضائية-المجلس التشريعي-رئيس وأعضاء المجلس التشريعي-)رئاسة السلطة
والنقابات  واألهليةوالمؤسسات العامة  الهيئات-األمنية األجهزةوكافة  األمنقوات -السلطة

خص المؤسسات التي ر -السلطة فيها تساهم أوالمؤسسات التي تمتلكها -والجمعيات واالتحادات
 الهيئات المحلية(-مرفق عام بإدارةلها 
 (.26) رقم اإلفصاح عن تقارير الديوان نصت المادة بخصوص .2

حاثه الطلب متضمنة نتيجة تحرياته ودراساته وأب عند أويرفع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية  
رئيس  إلىها والمالحظات والتوصيات بشأن عليهاومقترحاته والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة 

 ا.ما يلزم من بشأنه تخاذومجلس الوزراء إل التشريعيالسلطة الوطنية والمجلس 



11 

 

 المادةعزل رئيس الديوان  ص، وبخصو (2)ل رقم والتعين تم ذكره في المبدأ ال  بخصوص .3
 .(2( بند رقم )11)رقم 

ال باألغلبية المطلقة للمجلس التشريعي، إسبب من األسباب  أليال يجوز عزل رئيس الديوان 
 اهاأقصخر له خالل مده آغر مركز رئيس الديوان يعين بديل ش إذا(، 2رقم ) ( بند22رقم ) والمادة

  .القانون ألحكامشهر من تاريخ الشغور وفقا 
 ن الديوان ال يتعامل مع العموم.بأ وكما ذكرت سابقاً . ديوان الرقابة قانون في نصيوجد  ال .4

من مبادئ  الثانيالمبدأ في ة طيري الباحث ان هناك توافق بدرجة متوس تعليق الباحث:
قانون ص ن( و اإلنتوسايالمنظمة الدولية لاجهزة العليا للرقابة) الشفافية والمساءلة الصادرة عن

 ن الديوان.قانو نص ع ال يوجد ما يتوافق م ل والرابعو األبند ال ديوان الرقابة المالية واالدارية ما عدا
سم معايير وعمليات ومنهجيات للرقابة تتللرقابة  العلياالمبدأ الثالث: تتبني الجهزة 

 والتي تنص علي: والشفافيةبالموضوعية 
ألساسية للرقابة ا اإلنتوسايمعايير ومنهجيات للرقابة تتوافق مع مبادئ  العلياتتبني االجهزة  .2

 للرقابة. العلياالمعايير الدولية لاجهزة  فيوالمفصلة 

 بها. لتزامالاللرقابة بنشر ماهية تلك المعايير والمنهجيات وكيفية  العلياتقوم األجهزة  .1

إطار تفويضها  يفللرقابة بنشر نطاق أنشطتها الرقابية التي تقوم بها  العلياتقوم األجهزة  .1
 عمليات تقييمها للمخاطر وتخطيطها. علىالقانوني وبناء 

للرقابة مع الجهات الخاضعة لرقابتها حول المعايير التي ستعتمد  العلياتتواصل األجهزة  .3
 في إبداء آرائها. عليها

ونتائج  علم بأهداف ومنهجية علىللرقابة الجهات الخاضعة لرقابتها  العليات بقي األجهزة  .2
 مهماتها الرقابية.

وصياتها خضع تإبداء المالحظات وتا  جراءاتللرقابة إل العلياتخضع نتائج رقابة األجهزة  .2
 للنقاش والرد من قبل الجهات الخاضعة للرقابة.

فعالة لمتابعة توصياتها من أجل التأكد من أن الجهات  آلياتللرقابة  العلياتوفر األجهزة  .8
تلك  لىإالخاضعة للرقابة تتعامل بطريقة صحيحة مع مالحظاتها وتوصياتها باإلضافة 

 السابع(. المبدأ-ليةاالستقالحول  21)المعيار رقم التشريعية. الصادرة عن السلطة 
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ة تقوم الجهات الخاضعة للرقاب للرقابة بان العلياالمتابعة لدى األجهزة  إجراءاتتسمح  .1
لك ت إتخاذمبررات عدم  حول أوالتصحيحية المتخذة  جراءاتباإلدالء بمعلومات حول اإل

 .جراءاتاإل

للرقابة إرساء نظام مناسب لضمان الجودة حول أنشطتها الرقابية  العليااألجهزة  علىيتعين  .0
 إخضاع هذا النظام لمراجعة مستقبلة بصفة دورية. عليهاوحول تقاريرها، كما يتعين 

بة ديوان الرقاقانون في والنصوص الواردة  لمعيار الدوليجراء مقارنة بين نصوص امن خالل إ
 ما يلي: تضحا المالية واإلدارية

 نص على:تو من قانون الديوان  (4) رقم( بند 3المادة رقم) وافقتت .1

 لماليةاعزيز المصداقية والثقة بالسياسات لتاألداء العام و  في" ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح 
 ة للسلطة الوطنية الفلسطينية.اإلقتصاديواإلدارية و 

 رقابية. قانون الديوان ما يتعلق بنشر معايير ومنهجيات نص فييوجد  ال .2

 من مبادئ الشفافية والمساءلة: 3،4،3الفقرة رقم 

 جراءاتمفهوم الرقابة بأنه اإلم  1113( من قانون ديوان الرقابة لسنة 1)رقم ضحت المادة و 
المال العام في  استخداموحسن  الماليالنشاط . ضمان سالمة 2واألعمال الرقابية التي تستهدف: 

 استخدام. التفتيش اإلداري لضمان كفاءة األداء وحسن 1األغراض التي خصص من أجلها. 
 للقوانين واإلداري الماليالنشاط . مدى انسجام ومطابقة 1أينما وجد.  افاإلنحر السلطة والكشف عن 

. ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في األداء العام وتعزيز 3النافذة.  واألنظمة واللوائح والقرارات
 ة للسلطة الوطنية الفلسطينية.اإلقتصاديواإلدارية و  الماليةالمصداقية والثقة بالسياسات 

قانون ديوان الرقابة نص ( من 12)رقم ضحت المادة أو وقد : تالتوصيامتابعة  بخصوص .6
 وهي: لفقرة با

  ،ادة الم وأيضاً الرد على مالحظات الديوان خالل شهر من تاريخ إبالغ هذه الجهات بها
                                               لحكام هذا القانون يعد مخالفة إدارية ما يلي: وفقاً  :وهي (1رقم )( بند 41رقم )

  دون عذر مقبول  عليهاالتأخر في الرد  أو مراسالته أوعدم الرد على مالحظات الديوان
عن المواعيد المقررة في هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد اإلجابة بطريقة الغرض 

                                                                       .                         التسويف أومنها المماطلة 
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ألحكام هذا القانون يعد مخالفة إدارية التأخر دون مبرر  وفقاً  :(3رقم )( بند 41رقم ) المادة .8
هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شأن  فيفي إبالغ الديوان خالل الموعد المحدد 

 .إليهاالمخالفة التي ت بلغ 
 ألحكام هذا القانون يعد مخالفة إدارية ما يلي:                                      وفقاً ( 41رقم ) المادة .1

  التأخر في الرد عليها دون عذر مقبول  أو مراسالته أوعدم الرد على مالحظات الديوان
عن المواعيد المقررة في هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد اإلجابة بطريقة الغرض 

 .                                                                                               التسويف أومنها المماطلة 
 مهما يهاعل اطالعهرفض  أو، هإليعن تقديمها  متناعاإل أوالديوان،  إخفاء بيانات يطلبها ،

 ستدعاء.                                                 متناع عن تنفيذ طلب اإلكانت طبيعتها وكذلك اإل
  التأخير دون مبرر، في إبالغ الديوان خالل الموعد المحدد في هذا القانون، بما تتخذه

 .                                                         هاإليالجهة المختصة في شأن المخالفة التي تبلغ 
  ،في إدارة المرفق العام.                      أوالتقصير في العمل اإلداري                         
  في أداء الوظيفة.                                                     اإلهمال أوسوء األداء 
  ذات العالقة الصادرة عن الديوان.                                                                                 القرارات أو ماتعليالتمخالفة 

بعد البحث العميق في نصوص القانون الحظ الباحث بوجود و  ،الديوانقانون  نص يوجد في ال .9
 وتنص علي: .(11المادة رقم )

بحث وتحري أسباب  :ختصاصات الديوان هيإمن  (8رقم ) البند يضاً أ( 23المادة رقم )
ية التي واإلدارية والفن الماليةالقصور في العمل واإلنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم 

 قتراح وسائل تالفيها ومعالجتها.ا  ومة واألجهزة والمؤسسات العامة و تعرقل سير أعمال الحك

من مبادئ  الثالثالمبدأ طة في ن هناك توافق بدرجة متوسأيري الباحث  تعليق الباحث:
قانون ص ن( و اإلنتوسايالشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لاجهزة العليا للرقابة)

 انون الديوان.قنص ع ال يوجد ما يتوافق م البند الثاني والتاسعديوان الرقابة المالية واالدارية ما عدا 
 معايير عليا للنزاهة والخالقيات على موظفيهاتطبق الجهزة العليا للرقابة  المبدأ الرابع:

 والتي تنص علي: من مختلف الدرجات
وسياسات وممارسات أخالقية منسجمة مع  قوانين أوللرقابة قواعد  العلياتوفر األجهزة  .2

 لياالعالخاص بقواعد األخالقيات المدرج ضمن المعايير الدولية لاجهزة  11المعيار رقم 
 للرقابة.

 للرقابة بتشجيع السلوك األخالقي في المؤسسة. العلياتقوم األجهزة  .1
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المستوى الداخلي تضارب المصالح والفساد وتضمن  علىللرقابة  العلياتمنع األجهزة  .1
 الشفافية والمشروعية بالنسبة لعملياتها.

تنشر للعموم الشروط األخالقية وواجبات المراقبين )القضاة في نموذج المحكمة، الموظفين  .3
 المدنيين اآلخرين(.

 تها.ثباأجهزة الرقابة أن تنشر الحاالت المهمة لسوء السلوك األخالقي التي تم إ على .2
بة ديوان الرقاقانون في جراء مقارنة بين نصوص المعيار الدولي والنصوص الواردة من خالل إ

 ما يلي: تضحا المالية واإلدارية

 من مبادئ الشفافية والمساءلة: (2،1الفقرة )
 :وهي ( تضارب المصالح ونظام الموظفين في الديوان17المادة رقم )نصت 

 ن:أثناء تولى المنصب ونائبة والمدير العام أس الديوان ال يجوز لرئي

 يتولى أي وظيفة أخرى.    .2
إحدى الشخصيات المعنوية العامة  أومن أموال السلطة الوطنية  ماالً  يستأجر أويشتري  .1

ن أمواله م يبيعها شيئاً  أوبطريقة المزاد العلني وال أن يؤجرها  أوبطريقة غير مباشرة  ولو
 .       عليهيقايضها  أو

 الهيئات العامة. أوالمؤسسات  أوات تعقدها السلطة الوطنية التزاميشارك في  .1
كومية هيئة ح أومؤسسة  أويجمع بين الوظيفة في الديوان وعضوية مجلس إدارة أي شركة  .3

 غير حكومية. أو

  :: شروط تعيين موظفي الديوانالتاليوهي ك 2،3،4 رقم ( بند43وأيضا المادة رقم )

 في الديوان ما يلي: موظفاً يشترط فيمن يعين 

  ًأن يكون فلسطينيا. 
  اإلختصاصأن يكون من ذوي الكفاءة و. 
   سن السمعة.من المشهود له بالنزاهة وح 
   مانة األ أوخلة بالشرف في جنحة م   أوختصة في أية جناية أال يكون قد أدين من محكمة م

 جريمة من جرائم األموال. أو
 .الديوانقانون نص في  يقابلهيوجد ما  ال. 1
 .قانون الديوان نص في يقابلهيوجد ما  ال .3
 الديوان.نص قانون يوجد ما يقابلها في  ال .2
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من مبادئ ع الرابالمبدأ في  ضعيفةن هناك توافق بدرجة يري الباحث أ تعليق الباحث:
انون ديوان ( وقاإلنتوسايالشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لاجهزة العليا للرقابة)

انون قنص ال يوجد ما يتوافق مع  البند الثالث الرابع والخامسالرقابة المالية واالدارية ما عدا 
 الديوان.

المبدأ الخامس: تتأكد الجهزة العليا للرقابة أن مبادئ الشفافية والمساءلة ال تشوبها 
 لي:والتي تنص ع هابمصادر خارجية من أجل انجاز أنشطتشبهة عندما تقوم باالستعانة 

نجاز إل جاأن تعاقدها مع أطراف خارجية من  للرقابة أن تتأكد العليااألجهزة  علىيتعين  .2
 شبهة. أليةعرض مبادئ الشفافية والمساءلة بعض األنشطة ال ي  

ض لعمليات الرقابية التي تم تفويستعانة بها من جهات خارجية واإن الخبرات التي تم اإل .1
 للرقابة وتخضع للسياسات العليانجازها لجهات خارجية تظل ضمن مسئولية األجهزة إ

 األخالقية )خاصة في تضارب المصالح( والسياسات التي تضمن النزاهة والشفافية.

بة ديوان الرقاقانون في جراء مقارنة بين نصوص المعيار الدولي والنصوص الواردة من خالل إ
 ما يلي: تضحا المالية واإلدارية

 ( من مبادئ الشفافية والمساءلة:2،1الفقرة )

ين والخبراء ياإلختصاصستعانة بذكرها في سابقا وهي: للديوان اإل والتي تم (19رقم ) المادة نصت
بداء الرأي فيها مؤهالت خاصة وت   هعليعرض ت   التياألمور والمسائل  في رف صوتتطلب دراستها وا 

 مقابل خدماتهم وفقًا للوائح الخاصة بذلك. ماليةلهم مكافآت 

من امس الخالمبدأ في  كبيرة جداً ن هناك توافق بدرجة يري الباحث أ تعليق الباحث:
نص ( و ياإلنتوسامبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لاجهزة العليا للرقابة)

 البنود.واالدارية في جميع قانون ديوان الرقابة المالية 
وطبقا  ةقتصاد وكفاءة وفاعليإبإدارة عملياتها بالمبدأ السادس: تقوم الجهزة العليا للرقابة 

 علي: والتي تنص ر تقارير للعموم حول هذه الجوانبللقوانين والتنظيمات كما تقوم بنش
للرقابة ممارسات إدارية سليمة بما فيها أنظمة الضبط الداخلي المالئمة  العلياتطبق األجهزة  .2

 .الماليةإلدارتها وعملياتها 

 وأللرقابة وتخضع لرقابة خارجية مستقلة  العلياالخاصة باألجهزة  الماليةتنشر القوائم  .1
 لمراجعة برلمانية.
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مختلف  نجازاتها فيا  و لياتها للرقابة بتقييم ونشر تقارير حول عم العلياتقوم األجهزة  .1
واألنشطة القضائية )بالنسبة لاجهزة ذات  لتزاماالورقابة  الماليةالمجاالت مثل الرقابة 

 ستنتاجات حول أنشطة الحكومة.رقابة األداء وتقييم البرامج واإلالطابع القضائي( و 

ويرها من ها وتطالمهارات والقدرات التي تحتاج علىللرقابة بالحفاظ  العلياتقوم األجهزة  .3
 رسالتها والوفاء بمسؤولياتها. إلنجازجل القيام بعملها أ

لمالية اومصادر مواردها  ماليةللرقابة بنشر مبلغ ميزانياتها اإلج العلياتقوم األجهزة  .2
 ه الموارد.هذ استخدام( وكيفية أتعاب-هيئات-ماليةوزارة -ميزانية عامة-برلمانية عتماداتإ )

 .الماليةواردها م استخدام فاعليةللرقابة بقياس وا عداد تقارير حول كفاءة و  العلياتقوم األجهزة  .2

ء مستقلين اللرقابة أن تستعين بلجان تدقيق مشكلة من أغلبية أعض العليايمكن لاجهزة  .8
 .الماليةوا عدادها للتقارير  الماليةالرأي حول إدارتها  اءبدا  من اجل مراجعة و 

ملها جل تقييم القيمة المضافة لعأمؤشرات لاداء من  تخداماسللرقابة  العليايمكن لاجهزة  .1
 الرقابي لفائدة البرلمان والمواطنين وباقي األطراف ذوي العالقة.

للرقابة بقياس مدى ظهورها لدى العموم ونتائجها وتأثيرها عن طريق  العلياتقوم األجهزة  .0
 التغذية المرتدة من مصادر خارجية.

بة ديوان الرقاقانون في جراء مقارنة بين نصوص المعيار الدولي والنصوص الواردة من خالل إ
 ما يلي: تضحا المالية واإلدارية

 .(2رقم ) ( بند27المادة رقم ) في .2

لنتائج بما يضمن اظهار وتحليل ا الداخليعلى الصرف وعلى نظم الضبط  الماليةتتم أعمال الرقابة 
 والحسابات الختامية لهذه الجهات بحيث تعطي صورة حقيقية. الماليةالتي تعبر عنها المراكز 

 الديوان. قانونفي نص يوجد ما يقابلها  ال .1

 من قانون ديوان الرقابة على أنه.  (26) رقم المادة نصت. 1

ثه عند الطلب متضمنة نتيجة تحرياته ودراساته وأبحا أو"يرفع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية 
ها إلى رئيس والمالحظات والتوصيات بشأن عليهاومقترحاته والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة 

 ما يلزم بشأنها". تخاذالسلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء إل
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 ( حظر ندب موظفي الديوان للعمل في جهات أخرى.46رقم ) المادة .3

مل معين بشكل دائم بع أو ال يجوز لرئيس الديوان ندب أي من الموظفين في الديوان للقيام مؤقتاً 
 غير حكومية. أوفي أية جهة حكومية 

مكن ي وبعد البحث في نصوص القانون بشكل معمق، الديوان قانوننص يوجد ما يقابلها في  ال .2
( "ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون ديوان عام 1مثل المادة رقم ) تتالءماعتبار بعض مواد القانون 

يكون له موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة يسمى ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
لة لمباشرة كافة معتبارية المستقلة ويتمتع باألهلية القانونية الكا، ويتمتع بالشخصية اإلالوطنية

 األعمال والنشاطات التي تكفل تحقيق المهام التي قام من أجلها".
 .( تقارير كفاية الداء للموظفين49)رقم  المادة. 6

 نظام يصدر بقرار من رئيس الديوان. أوتنظم تقارير كفاية األداء للموظفين بالئحة 
 (.19وذلك يتوافق في المادة رقم )ستعانة بخبرات خارجية إلاعلى قانون الديوان  ينص .7

وتتطلب دراستها  هعليتعرض  التياألمور والمسائل  فييين والخبراء ختصاصاالستعانة بللديوان اإل 
بداء الرأي فيها مؤهالت خاصة وتصرف لهم مكافآت  ة مقابل خدماتهم وفقًا للوائح الخاص ماليةوا 

 بذلك.

  الديوان. قانوننص يوجد ما يقابلها في  ال. 1

  الديوان. قانوننص يوجد ما يقابلها في  ال .0
 ( الفقرة )ب( موافاة الديوان بالبيانات والمعلومات.36رقم ) المادة .21

 الرد على مالحظات الديوان خالل شهر من تاريخ إبالغ هذه الجهات بها.تنص على 

من مبادئ س السادالمبدأ في  ضعيفةيري الباحث ان هناك توافق بدرجة  تعليق الباحث:
انون ديوان ( وقاإلنتوسايالشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لاجهزة العليا للرقابة)

 نص يوجد ما يتوافق مع ال والتاسع لمالية واالدارية ما عدا البند الثاني والخامس والثامنالرقابة ا
 قانون الديوان.

ج رقابتها حول نتائ بإعداد تقارير لفائدة العمومقابة المبدأ السابع: تقوم الجهزة العليا للر 
 والتي تنص علي: حول النشطة الحكومية بصورة عامةستنتاجاتها إوحول 
 ستنتاجاتها وتوصياتها الناتجة عن عمليات الرقابة إال ما كانإللرقابة  العلياتنشر األجهزة  .2

 تنظيمات خاصة. أويعتبر سريا منها بحكم قوانين 



11 

 

 للرقابة تقارير حول التدابير المتخذة فيما يخص متابعة توصياتها. العليات عد األجهزة  .1

للرقابة )المكونة كمحاكم( تقارير حول العقوبات والغرامات المطبقة على  العليات عد األجهزة  .1
 المدراء. أوالمحاسبين 

رقابة المتضمنة ج العامة للللرقابة على العموم تقاريرها حول النتائ العلياوأيضاً تنشر األجهزة  .3
ذا سمح  ،الماليةوالعمليات  الماليوالوضع مواضيع مثل تنفيذ الميزانية العامة للحكومة  وا 

مكانياتها المهنية.  إطارها القانوني بذلك، رقابتها المهنية الداخلية وا 

جل أع اللجان البرلمانية المختصة من للرقابة على عالقة قوية م العلياتحافظ األجهزة  .2
 تخاذإجل مساعدتها على أستنتاجاتها ومن ا  على فهم أفضل لتقارير الرقابة و  مساعدتها

 المناسبة. جراءاتاإل

بة ديوان الرقاقانون في جراء مقارنة بين نصوص المعيار الدولي والنصوص الواردة إمن خالل 
 ما يلي: تضحا المالية واإلدارية

 الرقابة بخصوص نشر التقرير السنوي.من قانون ديوان ( 8المادة رقم ) نصت .1

ل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء تقريرّا الى كيقدم رئيس الديوان 
ن يزود رئيس السلطة والمجلس أ ةعليو عند الطلب عن أعماله ومالحظاته  أوسنويا مفصال 

اي أبحاث يطلبونها منه القيام ب أودراسات  أومعلومات  أوالتشريعي ومجلس الوزراء بأية بيانات 
 من أي منهم، وينشر التقرير السنوي في الجريدة الرسمية. هليإعمل آخر يعهد به 

 من قانون ديوان الرقابة على أنه. (26) رقم المادة نصت .2

ثه عند الطلب متضمنة نتيجة تحرياته ودراساته وأبحا أو"يرفع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية 
ها إلى رئيس والمالحظات والتوصيات بشأن عليهاومقترحاته والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة 

 ما يلزم بشأنها"    تخاذالسلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء إل
 .الديوان قانوننص  يوجد ما يقابلها في ال .3

 (1رقم بند ( بخصوص التقرير السنوي )ذكرت في 8) رقم المادة نصت. 4

 من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء تقريراً  ل  الى كيقدم رئيس الديوان 
أن يزود رئيس السلطة الوطنية والمجلس  هعليو عند الطلب عن أعماله ومالحظاته  أوسنويا 

أي أبحاث يطلبونها منه والقيام ب أودراسات  أومعلومات  أوالتشريعي ومجلس الوزراء بأية بيانات 
 من أي منهم، وينشر التقرير السنوي في الجريدة الرسمية. هإليعمل آخر يعهد به 
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  ( بخصوص تقارير الديوان:26المادة رقم ) نصتعالقتها مع البرلمان  بخصوص .3

ه عند الطلب متضمنة نتيجة تحرياته ودراساته وأبحاث أويرفع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية 
رئيس  إلىها والمالحظات والتوصيات بشأن عليهاومقترحاته والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة 

 ما يلزم من بشأنها. تخاذالوزراء إل السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس

من مبادئ  السابعالمبدأ في  كبيرةن هناك توافق بدرجة أ يري الباحث تعليق الباحث:
قانون ص ن( و اإلنتوسايالشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لاجهزة العليا للرقابة)

 ان.قانون الديو  نص ال يوجد ما يتوافق مع لمالية واالدارية ما عدا البند الثالثديوان الرقابة ا
 تتواصل الجهزة العليا للرقابة بصفة منتظمة وشاملة حول أنشطتها وحول :المبدأ الثامن

ة وعبر لكترونيك عبر وسائل اإلعالم والمواقع ال بها وذل نتائج عمليات الرقابة التي تقوم
 والتي تنص علي: ىوسائل أخر 

ول أي أطراف معينة أخرى ح أوللرقابة بانفتاح مع وسائل اإلعالم  العلياتتواصل األجهزة  .2
 عملياتها ونتائج رقابتها وتظل ظاهرة لدى الساحة العامة.

 ستنتاجاتها.إاالهتمام العام واألكاديمي بأهم للرقابة  العليات شجع األجهزة  .1

 نتوسايلإلتوفر ملخصات عن تقارير الرقابة واألحكام القضائية بإحدى اللغات الرسمية  .1
ضافة   لغاتها الوطنية. إلىوا 

نة في نجاز مهمات الرقابة وتقوم بنشر التقارير المعيا  ذ و للرقابة بتنفي العلياتبادر األجهزة  .3
انت أعمال الرقابة قات مناسبة، كما من شأن الشفافية والمساءلة أن تعزز أكثر إذا كأو 

 والمعلومات المعنية المدلى بها غير قديمة.

للرقابة بصيغة مفهومة ومتاحة للعموم عبر وسائل مختلفة  العلياتوفير تقارير األجهزة  .2
 .)كالملخصات والرسوم البيانية ولعروض المصورة والبيانات الصحافية(

بة ديوان الرقاقانون في الواردة جراء مقارنة بين نصوص المعيار الدولي والنصوص من خالل إ
 ما يلي: تضحا المالية واإلدارية

لتأكد موظفي الديوان تم ا أحدولكن حسب مقابلة مع  ،الديوان قانوننص يوجد ما يقابلها في  ال .1
 ن الديوان.قانو  نص على انه يتم التواصل مع وسائل اإلعالم ولكن ال يوجد ما يعزز وينظم ذلك في

 .الديوان قانون نص يوجد ما يقابلها في ال. 2
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وان حسب ديال علىسوى تقاريره الخاصة بالرقابة  الديوان قانون نص ما يقابلها في يوجد ال. 3
لس مام المجأمام رئيس السلطة الوطنية و أيكون مسؤوالً  والتي نصت " (7) رقمالقانون وهي المادة 

 به وفقا ألحكام القانون. المناطةالتشريعي، ويتولى المهام والصالحيات 
قات مناسبة فإن قانون أو  فينشر تقارير مفهومة ومتاحة للعموم و  بخصوص( 4،3الفقرة رقم )

 .سميةلجريدة الر في الثالث جهات وايضا نشر تقريره  على تنص (8) رقم ديوان الرقابة في المادة

 راً التشريعي ومجلس الوزراء تقرييقدم رئيس الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس "
السنوية  ذلك ينشر الديوان تقاريره السنوية وربع إلىباإلضافة  سنوياً وينشر في الجريدة الرسمية".

 الموقع الخاص به. علىوالشهرية 

من مبادئ  الثامنالمبدأ في  ضعيفةيري الباحث ان هناك توافق بدرجة  تعليق الباحث:
قانون ص ن( و اإلنتوسايالصادرة عن المنظمة الدولية لاجهزة العليا للرقابة)الشفافية والمساءلة 

نون ال والثاني والثالث ال يوجد ما يتوافق مع نص قو البند األديوان الرقابة المالية واالدارية ما عدا 
 الديوان.

راجعة النظراء وم ستشارة الخارجية المستقلةاالالمبدأ التاسع: تستخدم الجهزة العليا للرقابة 
 جل تحسين جودة ومصداقية عملها.امن 
 معليالتلى للرقابة وتسعى ا العلياللرقابة بالمعايير الدولية لاجهزة  العلياتلتزم األجهزة  .2

 ستعانة باألدلة والخبرة من أطراف خارجية.المستمر باإل

عايير بيقاتها للملعملياتها ولتطستعانة بتقييم خارجي مستقل للرقابة باإل العلياتقوم األجهزة  .1
 ستعانة بمراجعة النظير.ولتحقيق هذا الغرض يمكن اإل

ذلك  يفخبراء خارجيين إلبداء مشورة مستقلة بما  إلىللرقابة اللجوء  العليايمكن األجهزة  .1
 حول الفنية المتعلقة بالرقابة.

م الخارجي ظراء والتقييللرقابة تقارير حول نتائج عمليات مراجعة الن العلياتنشر األجهزة  .3
 المستقل.

 للرقابة في عمليات الرقابة المشتركة والمتزامنة. العلياتشارك األجهزة  .2

ر القدرات ن تساهم في تطويأللرقابة  العلياعن طريق تحسين جودة عملها، تستطيع األجهزة  .2
 ..(..دارات)التدريب، العالقة مع اال المالية اإلدارةالمهنية في مجال 
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بة ديوان الرقاقانون في جراء مقارنة بين نصوص المعيار الدولي والنصوص الواردة إمن خالل 
 ما يلي: تضحا المالية واإلدارية

ن موظفي الديوان يمك أحد، ومن خالل مقابلتي مع الديوان قانوننص يوجد ما يقابلها في  ال .1
 نصت علي: يوالت (.19اعتبار المادة رقم )

وتتطلب دراستها  هعليتعرض  التياألمور والمسائل  فييين والخبراء اإلختصاصستعانة بللديوان اإل 
بداء الرأي فيها مؤهالت خاصة وتصرف لهم مكافآت  ة مقابل خدماتهم وفقًا للوائح الخاص ماليةوا 

 بذلك.
 .الديوان قانوننص يوجد ما يقابلها في  ال. 2

 والخبراء. ييناإلختصاصب ستعانةاإل( 20) رقم البند رقم واحد للمادة نفس. 3

 بشأن بعض المسائل ذات على الديوان تقديم تقرير خاصيجب  علي" تنص (11رقم ) المادة. 4
كل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي  إلىاألهمية التي تستوجب سرعة النظر فيها 

 .ومجلس الوزراء والوزير المختص

ادة رقم المالقانون الخاص بالديوان ال يوجد من يشارك الديوان بأعماله وتوضيح لذلك  حسب .3
ال يجوز التدخل في أي عمل من أعمال الديوان وتلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة  (12)

 الكامل والتام فيما يطلب الديوان منها. ناو بالتعالديوان 
 (.23رقم ) المادة. 6

 .بمهامهإعداد الخطط والبرامج لتمكين الديوان من القيام  (2)بند 

 وضع البرامج والدورات الخاصة لتأهيل الموظفين في الديوان وتدريبهم. (3)بند 

من مبادئ ع التاسالمبدأ في  متوسطةن هناك توافق بدرجة يري الباحث أ تعليق الباحث:
قانون نص ( و اإلنتوساي) هزة العليا للرقابةالشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لاج

 ون الديوان.قاننص ال يوجد ما يتوافق مع ل والثاني و لمالية واالدارية ما عدا البند األديوان الرقابة ا
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة:
اصة المعايير الدولية وخاتسمت الدراسات المقدمة في نفس المجال بالندرة في مجال دراسة 

موضوع الدراسة وهو المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 
 إال أنه تم الوقوف على بعض الدراسات العامة التالية: )اإلنتوساي(،

 :والمحلية الدراسات العربيةاواًل: 
 م(2112: نور)دراسة .1

ة لألجهزة ستقالل الدوليفلسطين بمعايير اإلديوان الرقابة المالية واإلدارية في  التزام ىبعنوان" مد
 ة المالية والمحاسبة )اإلنتوساي(العليا للرقاب

تحديد مفهوم الرقابة من خالل معايير األجهزة العليا للرقابة المالية  إلىهدفت الدراسة 
متطلبات االستقالل الشكلي والحقيقي ومدي تطبيقاتهما في  علىوالمحاسبة )اإلنتوساي(، وركزت 

 التشريعات الفلسطينية.
ت غديوان الرقابة في فلسطين بتلك المعايير بل التزامأن نسبة  إلىأظهرت نتائج الدراسة و 

 هللا في ديوان الرقابة المالية واإلدارية في رام وأجريت حد ما. ىلإوهي نسبة متوسطة  36.6%
 .فقط واستثنت غزة

 م(2111) عبد الحسين دراسة .2
 جهزة الرقابية في مكافحة الفساد"بعنوان: "دور األ

إبراز مفهوم الفساد والرقابة وأسباب الفساد حيث بينت الدراسة أسباب  ىهدفت الدراسة إل
الفساد في العراق والوطن العربي ترجع إلي عدم خضوع السلطات السياسية واإلدارية لقوانين واضحة 
وضوابط معلنة تمكن من ممارسة الرقابة عليها، أو بسبب جهل المواطن أو خوفه أو بسبب انعدام 

ظهرت النتائج )دراسة غير ميدانية( وأ ىستخدمت الدراسة التحليلية في الوصول إلحرية التعبير ا
الدراسة أن الفساد له تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة فيعمل علي تأخير التنمية وتحقيق االزدهار 

رساء دولة القانون لطات دراسة مسئوليات الس ىعملت الدراسة عل ،للشعوب ويقوض الديمقراطية وا 
مية في الدولة وما لها من دور دستوري وقانوني في مقارعة أشكال الفساد وما تتمتع من الرس

الدراسة  ىاستقاللية في ممارسة دورها الرقابي علي كافة مرافق الدولة لضمان امتثالها للقانون وتر 
قرار وسائل مساءلة  ىأن الحكومة يجب أن تتجه إل تعزيز الشفافية داخل المؤسسات العامة وا 

لمسئولين اإلداريين العاملين ويتحقق ذلك كله من خالل إنشاء المؤسسات الرقابية المستقلة مثل ا
 .ومكاتب المفتشون العموميون ،ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة
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 م( 2111: )فروانه،دراسة .3
معات لجاا على: تقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية في الرقابة بعنوان

 الفلسطينية )دراسة تطبيقية(
تقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية الفلسطيني  ىهدفت الدراسة إل

في الرقابة علي أداء الجامعات الفلسطينية، وتوصلت الدراسة إلي مجموعة نتائج أهمها مخالفة 
رقابة رية للمعايير الدولية لألجهزة العليا لألجهزة العليا للبعض مواد قانون ديوان الرقابة المالية واإلدا

ات أداء الجه ىوخاصة إعالن مكسيكو مما يضعف الدور الرقابي لديوان الرقابة في الرقابة عل
 ،رقابة االستقالل المالي واإلداريالخاضعة لرقابته ومن ضمنها الجامعات ،مثل عدم منح ديوان ال

عض األدوار التي ينبغي القيام بها وفق قانون ديوان الرقابة وضعف االهتمام واهتمام ديوان الرقابة بب
ضعف  ىوأرجعت الدراسة ذلك إل ببعض األدوار األخرى التي يجب القيام بها وفق قانون الرقابة،
 تأهيل وتدريب موظفي الرقابة للقيام بهذه األدوار بشكل كافي.

 
 م( 2112، الغماري) دراسة .4

 فاعلية أساليب الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع غزة".بعنوان: "مدى 
هدفت الدراسة الي الرقابة المالية واإلدارية على المؤسسات العامة في السلطة الوطنية 
الفلسطينية، وخصائص النظام الرقابي الفعال، وتطرقت إلى الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية 

حفاظ على المال العام، وقد اهتمت الدراسة بتغطية جوانب الرقابة والعالقة بينمها، وأهميتهما في ال
المالية واإلدارية الداخلية والخارجية على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد خلصت الدراسة 

 .إلى عدم كفاءة األساليب الرقابية في المؤسسات العامة في قطاع غزة
زة وتدعيم الوسائل الرقابية بما يمكن األجه وقد توصلت إلى مجموعة من التوصيات لتقوية

والمؤسسات الرقابية من القيام بواجباتها بكفاءة وفعالية تحقق أهداف العمل الرقابي في المؤسسات 
 العامة.

 
 (.2112دراسة أبو هداف ) .5

بعنوان: "تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية دراسة تطبيقية على 
 المؤسسات الحكومية في قطاع غزة"

إلى تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية على : وهدفت هذه الدراسة
من خالل دراسة المقومات الضرورية للعمل الرقابي  غزة وذلكالمؤسسات الحكومية في قطاع 

لدولية، توفر يوان، اعتماد معايير الرقابة اوالمتغيرات المؤثرة فيها، والمتمثلة في توفر االستقالل للد
 التدريب واكتساب الخبرة للمفتشين العاملين بالديوان واختبرت الدراسة عدد من الفرضيات أهمها:
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  اإلدارية، و وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين توفر مقومات استقاللية ديوان الرقابة المالية
 ات القطاع العام.وتطوير األداء الرقابي على مؤسس وتقويم

  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق معايير العمل الميداني للرقابة المالية التي نصت
 عليها اإلعالنات الدولية للرقابة، وتقويم وتطوير األداء الرقابي على مؤسسات القطاع العام.

إلى مجموعة من النتائج أهمها، ضعف مستوى تحقيق الديوان للمهام الرقابية  :الدراسة توصلتو 
التي أنشئ من أجلها، كما أظهرت وجود بعض مظاهر الضعف في أداء الديوان باإلضافة 
إلى عدم كفاية االستقالل المالي واإلداري والوظيفي للديوان والعاملين فيه، كما أثبتت الدراسة 

معايير الرقابة الدولية التي تعتمدها األجهزة العليا للرقابة في دول العالم، أن الديوان لم يعتمد 
فضالً عن قصوره في االهتمام بالدورات التدريبية الالزمة لتأهيل المفتشين، ولم يستخدم الوسائل 

 التكنولوجية الحديثة، وال أساليب األداء الرقابي الحكومي في أداء األعمال الرقابية.
 

 م(2115ن )كنعا دراسة .2
 ارنة"دراسة مق المتحدة،بعنوان: "الرقابة المالية على األجهزة اإلدارية في دولة اإلمارات العربية  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور هيئات الرقابة المالية في دولة اإلمارات العربية 
ارية المالية على األجهزة اإلدالمتحدة، وهدفت الدراسة إلى إبراز المدلول القانوني واإلداري للرقابة 

وأهميتها كوسيلة لضمان حسن استخدام األموال العامة على المستوى المحلى أو الدولي من خالل 
اإلعالنات الدولية الصادرة في مجال الرقابة المالية وكذلك أهميتها في دولة اإلمارات العربية 

ها الرقابة المالية ومعرفة أهم أسباب المتحدة بشكل خاص وكذلك هدفت الدراسة إلى تحديد معوقات
 واقتراح الوسائل والحلول القانونية واإلدارية للحد منها أو منعها بهدف صون المال العام وحمايته.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 لرقابة ا التهاون من قبل األجهزة اإلدارية محل المراجعة والتدقيق والمتابعة في تعاملها مع هيئات

المالية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة مما يتطلب إيجاد جزاء رادع والعمل على نشر تلك 
 التقارير بصورة علنية. 

  تبعية جهاز ديوان المحاسبة للسلطة التنفيذية وعدم السماح له بممارسة أعماله باستقاللية مما
ى ائها المالية التي تؤثر عليحول دون تمكن الديوان من أداء مهامه بفاعلية خشية كشف أخط

 هيبتها ووضعها السياسي، مما يؤكد على استقاللية الديوان استقاللية تامة من جميع النواحي.
  لمتحدة،اتقادم الفترة الزمنية على إصدار أحكام قانون ديوان المحاسبة في دولة اإلمارات العربية 

نوده بعض ب يوالذي مضى على إصداره ما يزيد على ربع قرن والذي يتطلب إعادة النظر ف
 وتحديثها من خالل إصدار تعديالت على القانون الحالي. 
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 ) م 2003 : )حماد،دراسة .7
 على التطبيق مع "دراسة مقارنة الحكومي القطاع في المالية الرقابة منهج تقويم " :بعنوان 

 الفلسطينية السلطة مؤسسات
 خالل دراسة من الفلسطيني الحكومي القطاع في المالية الرقابة منهج تقويم هدفت الدراسة الي

 مع تطابق خصائصه مدى لمعرفة تطبيقه ووسائل الفعال الرقابي النظام خصائص وتحليل
 وفعالية كفاءة تحد من أن يمكن التي العوامل تحليل ثم ومن الفعال، الرقابي النظام خصائص

مكانية وسبل تالفيها، وسائل لتحديد الفلسطينية الوطنية السلطة في الرقابي النظام  تحسينها وا 
 لنظام تضمينها الواجب المؤشرات الرقابية أهم واستخالص الرقابي العمل يخدم بما وتطويرها
  .الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسسات في المالية الرقابة
 :أهمها النتائج من العديد إلى الدراسة خلصت وقد
 · .الفلسطينية السلطة مؤسسات على الفلسطيني الرقابي العمل وفعالية كفاءة ضعف .1
 · .الفلسطينية السلطة مؤسسات في الداخلية الرقابة ونظام المحاسبي النظام ضعف .2
 وعدم. العامة الرقابة بهيئة ممثلة فلسطين في للرقابة األعلى الجهاز ضعف .6

 
 م(2111الدبيس ) دراسة .8

مية في ي الدوائر الحكو بعنوان "تقويم دور ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري في تحسين األداء ف 
 األردن"

هدفت  الدراسة إلى التعرف على دور الديوان في تحسين األداء في الدوائر الحكومية من 
لتي يستند يير اخالل التحقق من األنواع الرقابية التي يمارسها الديوان  باإلضافة إلى دراسة المعا

إليها الديوان في ممارسة دورة الرقابي وقياس مدى تحقيق جهاز ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري 
ألهدافه التي أنشئ من أجلها كتحسين مستوى األداء واإلنتاجية في مؤسسات الدولة، وخلصت 

ية األجهزة الحكوم التزامالدراسة إلي مجموعة من النتائج و التوصيات أهمها أن تأكد الديوان من 
ها والتحقق من تنفيذ الدوائر الحكومية لخططها و برامج ،بالقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها

وار ممارسة من قبل الديوان حيث وصل التقييم لها إلي مستوى عالي أما بالنسبة داإلدارية أكثر األ
 ألنواع الرقابة:

 أن ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري يمارس الرقابة العالجية )بعد التنفيذ( بشكل إلى :توصلت النتائج
 لىإعالي ويقوم بالرقابة أثناء التنفيذ بشكل متوسط، وبخصوص استناد ديوان الرقابة والتفتيش 

 إلىاري أن مستوي استناد ديوان الرقابة والتفتيش اإلد إلىالمعايير الرقابية فقد كانت نتيجة الدراسة 
 الخ. واألنظمة،والتشريعات  المدنية،المعايير كان متوسطا مثل نظام الخدمة 
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بأن علي ديوان الرقابة و التفتيش اإلداري تفعيل دورة في بعض الجوانب التي  :وأوصت الدراسة
 : تطبيق مبدأ الثواب و العقاب أظهرت الدراسة ضعفا في أدائها و من أهم هذه الجوانب و األدوار

عدة في مواجهة الظروف غير المستقرة داخل العمل و خارجة ،...الخ ، وبخصوص أنواع المساو 
الرقابة أوصت الدراسة أن ال يقتصر تركيز ديوان الرقابة و التفتيش اإلداري علي ممارسة الرقابة 

و  ذالعالجية )بعد التنفيذ( فحسب بل ال بد و أن يمتد هذا التركيز علي ممارسة الرقابة أثناء التنفي
الرقابة الوقائية )قبل التنفيذ( و أوصت الدراسة أيضا بضرورة أن ال يقف ديوان الرقابة عند هذا 
المتوسط من االستناد إلي المعايير الرقابية بل ال بد من ارتفاع هذا المستوى و أن يصل إلي مراحل 

 متقدمة من االستناد إليها. 
 

 م(2111الحسني وخرابشه ) دراسة .2
 ية العليا للقيام برقابة األداء""متطلبات أجهزة الرقابة المالبعنوان 

وتمثلت مشكلة الدراسة في معرفة متطلبات أجهزة الرقابة المالية العليا للقيـام برقابـة   
خاصة وأن االهتمام األكثر في أغلب األجهزة العليا للرقابة ال يزال منصباً على الرقابة  األداء،
وهذا عكس ما يحدث في األجهزة الرقابية لبعض الدول المتقدمة التي ينصب "التقليدية"  المالية
 .رقابة األداء علـى

 منها:و  إلى تحقيق عدة متطلبات تحتاجها أجهزة الرقابة المالية العليا :وهدفت الدراسة  
 لماليـةاتحديد المستلزمات الداخلية للرقابة الشاملة الواجب توفرها في األجهزة العليا للرقابة -

 ومناقشتها.
 تحديد اإلطار العام لكل عنصر من عناصر مجموعة المستلزمات الداخلية، وتحديد األهميـة-

 النسبية لكل عنصر.
 توضيح المتطلبات الالزمة لألجهزة العليا كي تكون قادرة على القيام بعملها بكفاءة وفعاليـة-

 .واقتصاد
 ج كان أهمها. ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائ 
 حاجة األجهزة العليا للرقابة إلى الدعم السياسي لتمارس رقابة األداء.-
 حاجة األجهزة العليا للرقابة لبعض العوامل االستراتيجية الهامة، كتحديد األهـداف المتعلقـة-

 بإدخال وتطوير رقابة األداء، ووجود صالحيات رقابية واضحة ومستوى جيد من اإلمكانيـات
 طورة لألجهزة العليا للرقابة للتنفيذ الناجح لرقابة األداء.المت
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 حاجة األجهزة العليا للرقابة في الدول العربية إلى نقلة نوعية وكمية لمسايرة الـسابقين فـي-
 تأهيل هذه األجهزة للقيام بمهام رقابة األداء على أفضل وجه، والعمل على التطوير المـستمر،

كـسابهم المهـاراتمما يتطلب الفرص   التدريبية، وتنمية قدرات موظفي األجهزة الرقابيـة وا 
 الالزمة.

 حاجة األجهزة العليا للرقابة لموازنة ضخمة لتنفيذ رقابة األداء، مما يتطلـب دعـم الـسلطة-
 التشريعية لزيادة ميزانية تلك األجهزة.

 الرقـابي الل رئيسة واستقالل الكادرحاجة األجهزة العليا للرقابة االستقالل المتمثل في استق-
 الفني عن طريق النص صراحة ووضوح في الدسـتور بكـل أشـكال االسـتقالل "المـالي،

 ظيفي".العضوي، الو 
 

 م(1221الهلولي ) دراسة .11
بية العر دراسة مقارنة بين المملكة  –بعنوان "معايير استقالل أجهزة الرقابة المالية العليا  

 الكويت".السعودية ودولة 
 ومدى توافر مظاهر العليا،هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مفهوم وأهمية الرقابة المالية 

االستقالل اإلداري واالستقالل العضوي واالستقالل المالي في كل من ديوان المراقبة العامة بالمملكة 
ة على ت الدراسالعربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الكويت بهدف المقارنة. حيث اعتمد

األنظمة والقوانين المنشئة لهذين الجهازين ولوائحهما التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديالت في 
 تحديد مدى توافر مظاهر االستقالل.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها أن هناك أهمية كبيرة للرقابة المالية 
لية واالقتصادية المتاحة مما يتطلب االهتمام الجاد بتطوير خاصة في ظل ندرة الموارد الما العليا،

ديوان المراقبة باإلضافة إلى تمتع ديوان المراقبة العامة بقدر جيد من االستقالل اإلداري إال انه 
 يؤدى إلى تدعيم استقالل هذه األجهزة لتحقيق والعضوي الذيبحاجة إلى تدعيم استقالله المالي 

 أهدافها بشكل فعال.
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 ثانيًا: الدراسات األجنبية:
"مكتب المحاسبة األمريكي العام وحرية التدقيق  ن(. بعنوا(pomeranz,2004دراسة  .1

 األخطاء" إلىوالوصول 
 أُعدت هذه الدراسة عن مكتب المحاسبة في الواليات المتحدة األمريكية. -
مدى حرية مكتب المحاسبة العام في الوصول الي  علىالتعرف  إلىهدفت الدراسة  -

وذلك من اجل تقديم التقارير الرقابية التي تهدف الي  المعلومات التي يحتاجها أثناء عملة،
 تحسين وتطوير عمل الوحدات الحكومية.

ات، المعلوم إلىتوصلت الدراسة الي أن مكتب المحاسبة العام ال يملك حرية الوصول  -
 عف سلطة الكونغرس، الذي ينعكس علي عمل مكتب المحاسبة العام.وهذا يدل علي ض

 
 "الميزانية والتدقيق في )اسرائيل(" ن(. بعنواSchwartz,2002) دراسة .2

 أُعدت هذه الدراسة عن مكتب مراقب الدولة )إسرائيل(. -
هدفت الدراسة الي التعرف علي واقع نظام الرقابة والتدقيق المعمول به في )إسرائيل(  -

 من خالل مكتب مراقب الدولة )اإلسرائيلي(.
أن الرقابة في )إسرائيل( تعاني من عدة أمور منها: نقص الموارد  إلىتوصلت الدراسة  -

التي تحتاجها العملية الرقابية، ومحدودية دور الكنيست، وعدم وجود ربط بين مراحل 
 وتقييم األداء، والتدقيق. الموازنة،

 
 بعنوان: توفير بيئة لعمل التدقيق الداخلي. (Colbert, 2002) دراسة: .3
"Furnishing a Context for Internal Audit Work " 

وهدفت الى دراسة األبعاد واآلثار المترتبة على قيام معهد المدققين الداخليين في الواليات المتحدة 
على كل من  2222األمريكية بتحديث وتعديل قائمة معايير التدقيق الداخلي في كانون األول 

اإلدارة والمدققين الداخليين والمستثمرين، وقد خلصت الدراسة إلى أن المدققين الخارجيين يتأثرون 
إيجابا بالدور الجديد المناط بهم نتيجة التعديل والتحديث، وان عليهم أن يميزوا بين الخدمات 

من المناطة بهم تدخل ض االستشارية وخدمات ضمان سالمة العمليات المالية، وان المهام المختلفة
اإلطار العام لنظم الرقابة الداخلية التي يهتم المدققون الخارجي ون بتقييمها قبل اختبارها، كما 

التدقيق  المدقق بتطبيق معايير التزامبينت الدراسة أن المستثمرين والجهات األخرى تستفيد من 
 الداخلي المتعارف عليها.
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 القصوربعنوان: التدقيق والمراجعة وأوجه    (Mark,2001): دراسة .4
 " Audit Deficiencies " 

هدفت هذه الدراســــــــة إلى تحديد نقاط الضــــــــعف في عملية تدقيق الحســــــــابات المحددة من 
(، 1881-1891( للفترة من)SECهيئـــــة األوراق المـــــاليـــــة في الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة )

لكافية ، و بذل العناية المهنية ، و االحتفاظ بموقف وتوصلت الدراسة إلى أن جميع أدلة اإلثبات ا
بمتطلبات المبادئ المحاســــبية ، وتخطيط عملية التدقيق ووضــــع برامج  لتزامالشــــك المهني ، و اال

التدقيق، واالعتماد بشــكل كبير على االســتفســارات كأدلة إثبات، واالعتماد بشــكل كبير على نظام 
 .زليا من أهم نقاط ضعف عملية التدقيق التي وضعتها الهيئةالرقابة الداخلية مرتبة ترتيبا تنا

 (.Gay and Baines, 1998) دراسة .5
 بعنوان:" تصورات للرسائل المنقولة بواسطة المدققين وتدقيق التقارير"

الرسائل المتعلقة بتقارير المراجعة التي تعمل علي زيادة التوضيح لفهم  علىهدفت الدراسة 
ومراجعة  توضيح كيفية الرقابة والتدقيق إلىالمستعملين للتقارير لهذه التقارير، وتهدف 

 .وفيما يتعلق بالمدقق ومسؤوليات اإلدارة التقارير.
 

 اخلية واألخالقيات.بعنوان: حالة تعليمية في الرقابة الد (.Mills.1995) :دراسة .2
"Control and Ethics An Instructional Case in Internal " 

التي هدفت إلى التعرف على أهمية الرقابة الداخلية في المؤسسات غير الربحية وذلك بدراسة حالة 
جراءات  جامعة ميالنو، وتأثير ضعف الرقابة الداخلية على اتخاذ القرارات  الشراء فيسياسات وا 

اإلدارية فيها، وتفشي الممارسات الالأخالقية في العمل. وقام الباحث بتحليل تقرير مدير التدقيق 
الداخلي ومستشارة رئيس الجامعة حول التجاوزات التي حصلت في عملية بناء وتجهيز أحد مباني 

تائج الدراسة الى إحداث تغيرات هيكلية في الجامعة حيث تمت إعادة هيكلة الجامعة، وقد أدت ن
بعض الوحدات اإلدارية واستحداث وحدات جديدة ووظيفة نائب لرئيس الجامعة لشؤون الموازنة 

 للشؤون الرئيس بنائب من ارتباطه بدال الجامعة في الداخلي التدقيق جهاز له اتبع الذي والتخطيط،
 جديدة لدائرة سياسات وكذلك الجامعة في الداخلي للتدقيق فعال وكفء برنامج يوتبن اإلدارية،
البيانات المالية باتخاذ القرارات  علىوالثقة بالبيانات واالعتماد  البحث مدار الجامعة مشتريات

 المفيدة التي تخدم اإلدارة.
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 "األهمية النسبية في الحكومة": بعنوان :(Raman,1994) دراسة .7
 " Materiality in Government " 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان المدققون الحكوميون يتفقون على أساس مناسب الحتساب 
 النسبية؟األهمية النسبية؟  وما هي النسبة المئوية التي يعطونها بالنسبة لألهمية 

 :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها -
ال يتفقون على أساس مناسب لحساب األهمية النسبية و أن هناك حاجة  إن المدققين الحكوميين
ومية المؤسسات الحك فيحيث يكون مفيدا ، مية وجود معيار لكفاية التدقيقلوجود دليل على أه

وفي ظل غياب دليل لألهمية النسبية فمن المتوقع وجود  ،أكثر مما هو في المؤسسات الخاصة
من عينة الدراسة  %89ناء ممارسة التدقيق وأظهرت الدراسة أن تفاوت لتقدير تلك األهمية أث

منهم يتبعون  %18ملتزمون بالمتطلبات القانونية والتشريعات عند التخطيط لعمليات التدقيق، وأن 
القواعد نفسها في التخطيط وفقا لتعليمات إدارية محددة ووان المؤسسات العامة و الخاصة مهتمة 

عينة يؤكدون أن أفراد اللمدققين عند استقائهم موقفا ما و بين ما يقوم به ا بأن ال يكون هناك تباين
 الحاجة إلى دليل عام لألهمية النسبية.
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 التعليق على الدراسات السابقة:ثالثًا: 
تبين من الدراسات السابقة أنها ركزت بأشكال مختلفة على تقويم األداء الرقابي ألجهزة 

العليا في بلدان مختلفة في قطاعات وأجهزة إدارية مختلفة باإلضافة إلى دور األجهزة الرقابية الرقابة 
في تحقيق األهداف التي أنشأت من اجلها في تطوير أداء الجهات الخاضعة لرقابتها والحفاظ على 

 المال العام.
ء اإلدارية لية سواويرى الباحث أن أغلب الدراسات السابقة ركزت على األنظمة الرقابية الداخ

ذلك و  ، وذلك للتعرف على مدى كفاءة وفعالية هذه األنظمة،والخاصأو المالية في القطاعين العام 
على األدوات واإلجراءات الرقابية المستخدمة، أيضا تناولت الدراسات بالتعرف  من خالل التعرف

رقابة سبل الكفيلة بتفعيل الكما قامت بالبحث عن ال على الوسائل الرقابية على األموال العامة،
 لضبط األداء المالي ورفع كفاءته. 

سات والرقابة في مؤسعلي ديوان الرقابة المالية واإلدارية  تركز أنها  :أما ما يميز هذه الدراسة -
م، بوجود السلطة والوطنية ونشأة ديوان الرقابة المالية 2221م  الي عام 1881السلطة منذ عام 
المنظمة  للمعايير الدولية الصادرة عنمبادئ الشفافية والمساءلة الديوان ب التزاممدي واالدارية وقياس 

على األنظمة  الدراسة التعرفوتناولت ( ، اإلنتوسايوالمحاسبة ) الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية
لمساءلة لألجهزة افية واها بمبادئ الشفالتزامالرقابية المطبقة في ديوان الرقابة المالية واإلدارية ومدي 

عف ومعرفة مدى قوة أو ضومقارنتها بنصوص المعيار الدولي " اإلنتوسايالرقابة العليا لمنظمة "
 بهذه القوانين . لتزاماال

 لىعيضا تم الوقوف على انواع الرقابة المالية ومفهومها وأساليبها، وأيضا تسليط الضوء وأ
 ودورها. المالية للرقابة الدوليةاإلعالنات الدولية الصادرة من المنظمة 
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

 مقدمة:
يث حتإلعها الإلاحث ف  تطإليق د اسللللللللللت   اصللللللللللل ال اإلج وصللللللللللفا  ل   ا ا  الت  تناول الف

تإلع  الإلاحث  و  ت ج الد اسلللل   و ذلا  داد الد اسلللل  اي تع ض هذا الفصللللل  نهد الد اسلللل  الذسللللا
عدادها والتأ د  ن صدقها وثإلاتها    ا يتض ن وصفا  ل   ا ا  الت  قام إلها الإلاحث ف  تقنين  وا 

  دوا  الد اس  وتطإليقها.
 Package (SPSS) اإلحصللللللا   التحليل إل نا د خالل  ن تإلان سللللللاال وتحليل وقد تم تف يغ

for the Social Sciences التالي :اإلحصا ي األدوا  الإلاحث ف  هذا الفصل استخدم  وقد   
  ونإلاخ    لفا اختإلا  (Cronbach's Alpha)  ستإلان اال فق ا  ثإلا  ل ع ف. 
 إلين العالق  لد اسلللللل  ختإلا اال هذا   ويسللللللتخدم تإلاطاالد     إلي سللللللون لقيا  ا تإلاط  عا ل 

 اختإلا و  سللللتإلان الداخل  والصللللدق الإلنا   لال االتسللللاقسللللتخدا   لحسللللا  ا تغي ين  وقد تم 
 الف ضي  األولى.

 منهجية الدراسة:: أولا 

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  ف  فلسطين إل إلادئ  التزام دى  الى  ع ف الد اس    هدف 
ذا لالشفافي  وال سا ل  الصاد د عن ال نظ   الدولي  لأل هزد العليا لل قاإل  وال حاسإل  )اإلنتوساي(  

 ال نهد الوصف  التحليل  وذلا نظ ا  ل ال  ت  للد اس .  إلاستخدامقام الإلاحث 
  ا تو د ف  الواقج ويهتم إلوصفها وصفا  دقيقا  د اس  الظاه د  ويساعد هذا ال نهد على 

نها  و ن ثم ع والإليانا   يفيا  و  يا   ويع ل على   ج الحقا ق وال علو ا  ويعإل  عنها تعإلي ا  
 تحليلها للوصول إلى النتا د والتوصيا .

 واعت د الإلاحث ف    ج الإليانا  على ال صاد  التالي :
ال علو ا  الثانوي   ن ال ت  وال  ا ج الت  تناول   علىتم الحصول  المصادر الثانوية: -

  وضوع الد اس   والنش ا  وال  ال  ال تخصص  و ح  ا  الإلحث )عإل  االنت ن ( 
 ال تعلق و  العليا لل قاإل  ال الي  وال حاسإل  الصاد د عن األ هزدال  ال   على ج الت  يز 

  1.الدولي  إل عايي  الشفافي  وال سا ل 
                                                           

 .إل عايي  الشفافي  وال سا ل  الدولي  لأل هزد العليا لل قاإل  ال الي  وال حاسإل  الصاد د وال تعلق ل  ال  لالموقع االلكتروني  1
(www.intosai.org.) 

http://www.intosai.org/
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  األولية:البيانات  -
قإلول الف ضيا  ال وضوع   و عدم قإلولها  ولتحقيق هذا الغ ض  اختإلا الد اس    ستهدفا       

 SPSSالتحليل اإلحصللللللا    اسللللللتخداموتوزيعها على   ت ج الد اسلللللل  و ن ثم  اسللللللتإلان تم إعداد 
 .غزد ف  اإلدا ي لتحليل الإليانا   وال قاإلال  الشخصي   ج  وظف  ديوان ال قاإل  ال الي  و 

 ثانياا: مجتمع الدراسة:
ت ون   ت ج الدا سلللللللللل   ن   يج العا لين ف  ال سللللللللللتويا  اإلشلللللللللل افي  ف  ديوان ال قاإل  

ان قانون ( ف  ديو -  ي  شلللللللعإل -  ي  قسلللللللم- دي  –ال الي  واإلدا ي  والت  تشللللللل ل ) دي  عام 
( يصل    ت ج 1ل  قم )(  وظفا   و دو 104ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  ف  فلسلطين  وإللغ عددهم )

 الد اس .
 (1جدول رقم )

 يصف مجتمع الدراسة
 العدد المسمى الوظيفي
 1 وكيل مساعد

 8 مدير عام + نائب
 04 مدير  

 04 رئيس قسم/رئيس وحدة
 0 قانوني

 140 المجموع الكلي
 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية منيانات تم الحصول عليها المصدر: إعداد الباحث بالعتماد على ب"

 ثالثاا: عينة الدراسة:
(  وظفا   ن ال سلتويا  اإلش افي  إلديوان ال قاإل  101  يج  ف اد   ت ج الد اسل  ال  ون  ن )

الإلاحث  سللللللو  الحصللللل  الشلللللا ل للحصلللللول على  اسلللللتخدم  حيث ف  فلسلللللطين ال الي  واإلدا ي 
 الإليانا   ن  ف اد   ت ج الد اس .

 لى قسمين:إوانقسمت العينة 
 ستطالعية:العينة ال .1

الد اسلللللل   إلهد     ت ج  ن  ف دد (00)  ن   ون  سللللللتطالعي ا عين  ختيا اقام الإلاحث إل
سلللللت  اع اعليها و  سلللللتإلان اال  وتم توزيج سلللللتإلان االالتأ د  ن صلللللدق وثإلا   داد الد اسللللل  ال ت ثل  إل

  غزد ف على العا لين ف  ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  سلللتإلان اال  وقد وزع  هذه اسللتإلان ( 00)
الداخل  والصللللللدق الإلنا   وثإلا   االتسللللللاق  ن للتحقق اإلحصللللللا  التحليل  عليها وُ   ي و ام هللا 

 ي .تم توزيعها على العين  الفعل ختإلا لال ستإلان اال  وإلعد التأ د  ن صدق وسال   ستإلان لال
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 عينة الدراسة الفعلية: .2
عين  الد اسلللللل  على   يج العا لين ف  ال سللللللتويا  اإلشلللللل افي  ف  ديوان ال قاإل    ل اشللللللت

  سلللتشلللا ( ف  ديوان ال قاإل  ال الي -  ي  قسلللم- دي  –ال الي  واإلدا ي  والت  تشللل ل ) دي  عام 
وي  ج  (%51.11إلنسإل  ) استإلان ( 57(  وظفا   واسلت د الإلاحث )101واإلدا ي   والإلالغ عددهم )

ضلللع  نسلللإل  االسلللت داد إلى صلللعوإل  وصلللول الإلاحث إلى العا لين ف  ال سلللتويا  اإلشللل افي  ف  
 .ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  ف   ام هللا

 خصائص عينة الدراسة 
إلواسلللللللللللللط  ال ز  األول  ن  ال فحوصلللللللللللللين ن خالل الإليانا  العا   الت  تم   عها عن 

  تم تحديد خصلللللللا ا عين  الد اسللللللل   وذلا إلهد  إلحصلللللللا يا  وإلاسلللللللتخدام الت  ا ا  سلللللللتإلان اال
   اال ت لاعيلث الت  يإلل  العل يل  والع ليل  و  ن حيل فحوصللللللللللللللينالتع   على صللللللللللللللفلا    ت ج ال 

 وال داول التالي  توضح خصا ا عين  الد اس .
 :الجنس حسب العينة أفراد توزيع .1

 (2) رقم جدول
 الجنس حسب العينة أفراد توزيع

 النسبة % العدد الجنس

 82.67 26 ذكر
 17.33 11 أنثى

 %144 50 المجمـــــــوع

(  ن عين  الد اس  هم  ن  ن  %76.28 ن  ا نسإلت  ) (2) ال دول الساإلق  قم يإلين
  لي  ل  عالق  ف  ن ال ن  ىلإاإلناث. وي ى الإلاحث ( هم  ن %08.11الذ و   و ا نسإلت  )
ين ت ون يوط ق التع  إلتطإليق قانون ديوان ال قاإل  ز ونن   يج ال وظفين  لت وضوع الإلحث و 

 العام. ن خالل ال فا د وال ساإلقا  الت  يقوم إلها ديوان ال وظفين 
 

 العمر: حسب العينة أفراد توزيع .2
 (3)رقم جدول 

 حسب العمر أفراد العينة توزيع
 النسبة % العدد العمر

 44.0 33 32أقل من  – 22

 5253 35 52أقل من  – 32

 1.51 8 رـــفأكثــ – 52

 %..1 12 المجمـــــــوع
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(  ن عين  الد اس  تت اوح  ع ا هم  ا %44.0 ن  ا نسإلت  ) (3)  قمالساإلق  دول ال يإلين
إلى  قل  – 12( تت اوح  ع ا هم  ا إلين %3..3عا ا   و ا نسإلت  ) 12إلى  قل  ن  – 62إلين 
ن الع   لي  ل  وي ى الإلاحث   عام. 52( تزيد  ع ا هم عن %01.8عا ا   و ا نسإلت  ) 52 ن 

عالق  ف   وضوع الإلحث و ن ال  يج يخضعون لقانون ديوان ال قاإل   و يضا  تم اختيا  الإلاحث 
  ال ستويا  اإلش افي  ف  ديوان ال قاإل   ن   ت ج وعين  الد اس  هذلا أليعود عام  62الف    ن 

على    ي-ال قاإل العا لين ف  ديوان  نيتم تعي ن خالل  ي والذي-ال دين وحس  قانون الخد   
 قل ثالث سنوا  ف    ال ع ل . ن ي ون لدي  خإل د على األ ش اف يح ل  س ى إ  ن
 :العلمي المؤهل حسب العينة أفراد توزيع .3

 (5)رقم  جدول
 العلمي المؤهل حسب أفراد العينة توزيع

 النسبة % العدد المؤهل العلمي

 86.67 52 بكالوريوس

 2.67 2 دبلوم عالي
 10.67 8 ماجستير

 0.00 . دكتوراه

 %..1 12 المجمـــــــوع

(  ن عين  الد اس  هم  ن ح ل  %86.67 ن  ا نسإلت  ) (5)  قم الساإلقل  دو ال يإلين
و ا نسإلت   (  ن ح ل  الدإللوم العال  %2.67إل الو يو   و ا نسإلت  ) ؤهال  عل ي  إلد    

ى وي   ( هم  ن ح ل  )ال ا ستي (  إلين ا لم يح ل  حد  ف اد العين  د    الد تو اه.10.67%)
ال قاإل   ين ف  ديوانيذلا ال   ن التعيعود و عل  نسإل     إل الو يو ح ل  الن نسإل  عدد الإلاحث  

 خصص .ف  ت إل الو يو د     على ن ي ون حاصال  يشت ط  فين العام و ي ون عإل  ديوان ال وظ

 :التخصص العلمي حسب العينة أفراد توزيع .5
 (2) رقم جدول

 التخصص العلمي حسب أفراد العينة توزيع
 النسبة % العدد التخصص العلمي

 56.00 52 محاسبة

 17.33 13 إدارة أعمال
 5.33 5 قتصادإ

 4.00 3 قانوني

 17.33 13 حاسوب
 100.00 12 المجمـــــــوع

(  ن عين  الد اس   تخصصون ف  %56.00 ن  ا نسإلت  ) (2) قم  الساإلق ال دول يإلين
إدا د األع ال  إلين ا شّ ل  (  تخصصون ف    ال%17.33  ال ال حاسإل   و ا نسإلت  )
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 تخصصو القانون (  ن عين  الد اس   و ا  %5.33ال تخصصون ف    ال االقتصاد  ا نسإلت  )
(  وشّ ل الحاصلون على د  ا  عل ي  ف  تخصا الحاسو  على نسإل  %5.11إلنسإل  )

 نتخصا ال حاسإل  وذلا ألنسإل  ه   وي ى الإلاحث  ن  على (  ن عين  الد اس .08.11%)
ضا  يا لهذا الع ل هو تخصا ال حاسإل  و طإليع  ع ل الديوان ه  ال قاإل  ال الي  و فضل تخص

 ق قانون ديوان ال قاإل  ال الي  واالدا ي .لفهم وتطإلي

 :المسمى الوظيفي حسب العينة أفراد توزيع .5

 (5)رقم جدول 
 حسب المسمى الوظيفي الحالي العينة أفراد توزيع

 النسبة % العدد المسمى الوظيفي

 9.33 1 مدير عام
 36.00 21 مدير

 49.33 31 رئيس قسم

 5.33 5 مستشار-قانوني 
 100.00 12 المجمـــــــوع

(  ن عين  الد اسلللللللل  هم  ن ذوي %9.33 ن  ا نسللللللللإلت  ) (2)  قم السللللللللاإلق ال دول يإلين
(  ن ذوي  نصللل   دي   و ا نسلللإلت  %36.00 نصللل   دي  عام ونا    دي  عام  و ا نسلللإلت  )

–(  ن ذوي  نصللللللل  قانون  %5.33(  ن ذوي  نصللللللل    ي  قسلللللللم  و ا نسلللللللإلت  )49.33%)
الهي لي  ال عت دد  ن قإلل ال  ل   ىلإن ال سلللللللللل يا  الوظيفي  تعود  وي ى الإلاحث    سللللللللللتشللللللللللا 

 دا ي . يع  لديوان ال قاإل  ال الي  واإلالتش
 

 سنوات الخبرة: العينة أفراد توزيع .6
 (1)رقم  جدول

 حسب سنوات الخبرة أفراد العينة توزيع
 النسبة % العدد سنوات الخبرة

 69.33 22 سنوات .1أقل من  –سنوات  2

 14.67 11 سنة 12أقل من  –سنوات  .1

 16.00 12 سنة فأكثـــــــر 12

 %..1 12 المجمـــــــوع

(  ن عين  الد اسلللل  هم  ن الذين %69.33(  ن  ا نسللللإلت  )8) قم  يإلين ال دول السللللاإلق
خد تهم (  ن الذين %14.67سنوا   و ا نسإلت  ) 01سلنوا  إلى  قل  ن  2د تهم تت اوح إلين خ  

وي ى سن .  02(  ن الذين خد تهم   ث   ن %16.00سلن (  و ا نسإلت  ) 02 قل  ن -01 ن )
 ف  الع ل ال قاإل  ول ن ال  يج يطإلق قانون الديوان. الإلاحث  ن سنوا  الخإل د  ه    دا  
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 رابعاا: أداة الدراسة:   
 األنس  ل  ج الإليانا  واآل ا   حيث إنها األداد  أداد لهذه الد اس  استإلان قام الإلاحث إلإعداد 

 ن قس ين:  ستإلان االوت ون    ن  وظف  ال ستويا  اإلش افي  إلديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي 

وقد اشت ل على  سال  توضيحي  ل  يج العا لين ف  ال ستويا  اإلش افي  ف  القسم األول:  .1
ل ن   لي  )ال تغي ا  الدي غ افي ( وه : )اديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي   إضاف  إلى الإليانا  األو 

الع    وال ؤهل العل    والتخصا العل    وال س ى الوظيف   وسنوا  الخد   ف  ال س ى 
 .الوظيف (  وه  إليانا  تفيد الإلاحث ف  التع   على خصا ا عين  الد اس 

 ويت ون  ن  حو  الد اس  ال  يس  وهو: القسم الثاني: .2
لرقابة المالية واإلدارية في فلسطين بمبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة ديوان ا التزاممدى 

 عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، ويتكون من خمسة محاور وهي:

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إلاإلطا  القانون  الذي يض ن ال سا ل  والشفافي   التزام حو   .1
 (.11-1 . ويت ون  ن الفق ا  ) ن خالل اإلفصاح عن

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إل عايي  وع ليا  و نه يا  ال قاإل  الت  تتسم  التزام حو   .1
 (.11-11إلال وضوعي  والشفافي . ويت ون  ن الفق ا  )

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إل عايي  النزاه  والسلوا ال يد ل وظفي  و ستشا ي   التزام حو   .0
 (.01-11تتسم إلال سا ل  والشفافي . ويت ون  ن الفق ا  )

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إلإدا د ع ليات  إلاقتصاد و فا د وفاعلي  إل ا يض ن  التزام حو   .1
 (.14-01لفق ا  )ال سا ل  والشفافي . ويت ون  ن ا

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إلنش  نتا د ال قاإل  لل  هو  إلصف   نتظ   وشا ل   التزام حو   .7
 (.77-15وعإل  وسا ل اإلعالم إل ا يض ن ال سا ل  والشفافي . ويت ون  ن الفق ا  )

 :التال  لنحوا على ستإلان االإعداد  تم   ال الد اس   ف  ال تخصصين  ن عدد   ي ستطالعإ وإلعد

 والفق ا  الخاص  إل ل   ال استنادا  ل عايي   إلادئ  ستإلان تحديد ال  اال  ال  يسي  لال
الشفافي  وال سا ل  الصاد د عن ال نظ   الدولي  لأل هزد العليا لل قاإل  وال حاسإل   و ن ثم 

 وال علو ا . الإليانا    ج ف  استخدا ها   ل  ولي   ن استإلان  إعداد

  ن  وضوعي  وش ول. ستإلان اال هقواعد الإلحث العل   عند إعداد هذ  اعاد  
  الإليانا  ل  ج  ال  تها  دى اختإلا    ل  ن ال ش   على ستإلان االع ض. 
 ال ش   تو يها  حس   ول  إلش ل ستإلان اال تعديل. 
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 (  ن  ساتذد ال ا عا  10ال ح  ين إللغ عددهم )  ن    وع  على ستإلان اال ع ض تم
النصح  إلتقديم إلدو هم قا وا والذين ( 1)  قم الفلسطيني  والعا لين ف  هي   ال قاإل    لحق
 واإل شاد  و ن ثم إ  ا  التعديال  الالز  .

  وثإلاتها. صدق األداد لفحا ستإلان لال  ولي   يداني  استطالعي  د اس  إ  ا    

 ل  ج العين   ف اد   يج على توزيعها(  ثم 1) قم النها ي   لحق  إلصو تها ستإلان اال إعداد 

 .اإلحصا   التحليل إ  ا  ثم للد اس   الالز   الإليانا 

لي    الخ اسلللللل  ال  ون  ن خ   د  ا  لتحديد  ه ي   ل فق د  الإلاحث  قيا  اسللللللتخدم وقد
 ال دول التال : حس  ستإلان اال لفق ا  فحوصينال  ا است اإل لقيا    وذلاستإلان اال ن فق ا  

 (8) رقم جدول

 ليكرت الخماسي مقياس درجات
 قليلة جداا  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداا  موافق بدرجة

 1 2 3 5 2 الدرجة

   صدق أداه الدراسة:

 وتم التأ يد  ن قإلل الإلاحث لقياس   وضع   ا ستإلان اال س ل   تقي   ن ستإلان االإلصدق  ويقصد

 :إلط يقتين ستإلان اال صدق ن 

 :المحكمين من وجه نظر ستبانةال صدق .1
(  ن  ساتذد ال ا عا  10 ن ) تألف  ال ح  ين  ن    وع  على ستإلان اال الإلاحث ع ض

إلآ ا هم ف   دى  ناسإل   لالست شاد  وذلا (1)ق  قم  لح الفلسطيني  والعا لين ف  هي   ال قاإل  
 است ا  للهد   نها  و ذلا للتأ د  ن صح  الصياغ  اللغوي  ووضوحها  وقد ستإلان االفق ا  
 ال ح  ين  ن إضاف   و حذ   و تعديل لإلعض الفق ا . آل ا  الإلاحث

 :المقياس صدق .2
 الداخلي: التساق أولا:

  سلللتإلان اال فق ا   ن فق د  ل د  ا  إلين  تإلاطاال قود الداخل  االتسللاق إلصللدق ويقصللد
 لقيا  ال قيا  فق ا  صلللللدق  دى يقي   ي إلي   تنت   الذي ال  يسللللل  لل  ال ال لي والد    

  تإلاطاال  ن خالل حسللللا   عا ال  سللللتإلان اال لفق ا  الداخل  االتسللللاقاألهدا   وتم حسللللا  
  :يل    ا ل  لل حو  التاإلع  ال لي  فق د والد     ل إلين
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ديوان الرقابة المالية واإلدارية باإلطار القانوني الذي  التزامالداخلي لمحور  التســــاقنتائج  .أ
 يضمن المساءلة والشفافية من خالل اإلفصاح عنه

 (9)رقم جدول 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية باإلطار القانوني الذي يضمن المساءلة والشفافية من  التزاملمحور  رتباطال معامالت 
 خالل اإلفصاح عنه

معامل  الفقـرة م
 رتباطال 

القيمة 
 الحتمالية

 0.004 **0.510 َيتوفر لدى الديوان نصوص قانونية تتيح له المسئولية والمساءلة. 1

 0.001 **0.587 تغطى القوانين لدى الديوان سلطة الرقابة وتشريعها ومسؤولياتها. 2

3 
 المجلسينص قانون الديوان على مسؤوليته أمام كل من رئيس السلطة الوطنية ورئيس 

 التشريعي.
0.565** 0.001 

 0.403 0.158 ُيفصح قانون الديوان عن آلية وشروط تعيين وعزل وتقاعد رئيسه. 5

2 
يتوفر في قانون الديوان ما ينص على استقاللية الديوان اإلدارية والمالية للقيام بمهامه 

 الرقابية.
0.412* 0.024 

 0.001 **0.589 السنوي بالجريدة الرسمية.قانون الديوان ينص على نشر تقريره  5

 0.003 **0.526 ينص قانون الديوان على مسؤولية رئيسه في اإلشراف على األمور المالية واإلدارية. 1

8 
يوجد في قانون الديوان ما ينص على سرية المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها 

 موظفو الديوان بحكم عملهم.
0.253 0.178 

9 
يتوفر في قانون الديوان ما ينص على حق الجمهور في الحصول على نتائج التقارير 

 الرقابية.
0.502** 0.005 

1. 
ينشر الديوان كل من القانون الخاص به ورسالته وخطته الستراتيجية على الموقع 

 اللكتروني للديوان.
0.506** 0.004 

11 
األطراف ذوي العالقة بما فيهم المجلس التشريعي يحدد قانون الديوان عالقته بمختلف 

 والسلطات التنفيذية.
0.678** 0.000 

 α=5.2.دال إحصائياا عند مستوي دللة  رتباطال  *

 α=5.1.دال إحصائياا عند مستوي دللة  رتباطال  **
-9-7-6-5-3-2-1للفق ا  ) االحت الي (  ن القي   9)  قم يتضلللللح  ن ال دول السلللللاإلق    
ا  ط ديلللا  ا تإلللاطلل(  وهللذا يعن   ن هلللذه الفق ا    تإلطلل  1015(  للانلل  داللل  عنللد  سللللللللللللللتوى )11
له ا غي  دال  إحصللللللللللللللا يا  عند  االحت الي ( ف ان  القي   8-4  ل    ا الفق تين ) سللللللللللللللتإللانل االإلل

 أله يته ا. وقد  إلقى الإلاحث على هاتين الفق تين إلعد إعادد صياغته ا( 1015 ستوى )

 دال  (  و  يعها0.678- 0.412للفق ا  الدال  إلين )  تإلاطاال وت اوح   عا ال 
تقي  الفق ا  إل حو ها   الت  الفق ا  ا تإلاط على (  وتدل....إحصا ي ا عند  ستوى  عنوي  )

 .قياس  ف   ساسي  وه  تقيس   الذي ال حو   ج داخليا    تسق   نها يعن    ا
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ديوان الرقـابـة المـاليـة واإلداريـة بمعـايير وعمليات  التزامالـداخلي لمحور  التســـــــــاقنتـائج  .ب
 ومنهجيات الرقابة التي تتسم بالموضوعية والشفافية

 (.1) رقم جدول
 الشفافيةو  ساءلةديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير وعمليات ومنهجيات الرقابة التي تتسم بالم التزاملمحور  رتباطال معامالت 

معامل  الفقـرة م
 رتباطال 

القيمة 
 الحتمالية

 0.002 **0.543 يتبنى الديوان معايير ومنهجيات للرقابة تتوافق مع مبادئ الشفافية والمساءلة. 1
 0.001 **0.597 بها. لتزاميقوم الديوان بنشر المعايير الرقابية وآليات ال  2
 إطار تفويضه القانوني بناءا على عملياتيقوم الديوان بنشر نطاق أنشطته الرقابية في  3

 تقييم المخاطر.
0.362* 0.049 

ُيعلم الديوان الجهات الخاضعة لرقابته بالمعايير التي سيعتمد عليها في إبداء الرأي  5
صدار التقرير.  وا 

0.320 0.085 

تقرير بُيطلع الديوان الجهات الخاضعة لرقابته على أهداف الرقابة ومنهجيتها ويزودها  2
 المهمة الرقابية.

0.613** 0.000 

 0.070 0.336 تقوم الجهات الخاضعة للرقابة بالرد على مالحظات الديوان. 5
ُيوفر الديوان آليات فاعلة لمتابعة توصياته، للتأكد من أن الجهات الخاضعة للرقابة  1

 تتعامل بطريقة صحيحة مع مالحظاته وتوصياته.
0.521** 0.003 

إجراءات المتابعة لدى الديوان بأن تقوم المؤسسات الخاضعة للرقابة باإلدلء تسمح  8
 بمعلومات حول اإلجراءات التصحيحية المتخذة أو بمبررات عدم اتخاذها.

0.686** 0.000 

يخضع الديوان لمراجعات خارجية دورية من النظراء باألجهزة الرقابية أو أية مراجعات  9
 العمل الرقابي.أخرى من أجل ضمان جودة 

0.462* 0.010 

يقوم الديوان بنشر نتائج مراجعة النظراء أو أية مراجعات أخرى على الموقع اللكتروني  .1
 أو بأية صيغة مطبوعة.

0.471** 0.009 

 α=5.2.دال إحصائياا عند مستوي دللة  رتباطال  *

 α=5.1.دال إحصائياا عند مستوي دللة  رتباطال  **

ديوان ال قاإل  ال الي   التزام(  ن ال حو  الثان  "11) قم  ال لدول السللللللللللللللاإلقيتضللللللللللللللح  ن 
 ا  ا تإلاط  تإلط  "واإلدا ي  إل عايي  وع ليا  و نه يا  ال قاإل  الت  تتسللللم إلال وضللللوعي  والشللللفافي 

(  0.686-0.362إلين )  تإلاطاال  عا ال  تقيسلللللللللللل   وت اوح  الت  الفق ا    يج  ج ا  ط دي
 تقي  الت  الفق ا  ا تإلاط على وتدل ( ....إحصللللللللا ي ا عند  سللللللللتوى  عنوي  ) دال  و  يعها

 تقيس . الذي ال حو   ج داخليا    تسق   نها يعن  إلالد    ال لي  لل حو     ا ال حو  الثان 
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ديوان الرقـابـة المـاليـة واإلداريـة بمعايير النزاهة  التزامالـداخلي لمحور  التســـــــــاقنتـائج  .ت
 والسلوك الجيد لموظفيه ومستشاريه تتسم بالمساءلة والشفافية

 (11)رقم جدول 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير النزاهة والسلوك الجيد لموظفيه ومستشاريه تتسم  التزام رتباطال معامالت 

 بالمساءلة والشفافية

معامل  الفقـرة م
 رتباطال 

القيمة 
 الحتمالية

يتبنى الديوان مجموعة من القيم وأخالقيات المهنة ُمنسجمة مع المعايير الدولية  1
 )كمدونة السلوك المهني( في مجال عمله.

0.453* 0.012 

يقوم الديوان باإلعالن عن مجموعة القيم وأخالقيات المهنة )كمدونة السلوك  2
 الجمهور عليها. المهني( لطالع

0.464** 0.010 

يمنع الديوان تضارب المصالح كما يمنع الفساد على المستوي الداخلي لضمان  3
 الشفافية والمشروعية لعملياته.

0.455* 0.012 

 0.000 **0.711 يقوم الديوان بنشر مصاريف السفر الخاصة برئيس الديوان وكبار موظفيه. 5
بالسلوك األخالقي من خالل نظام  لتزامموظفيه على ال يقوم الديوان بتشجيع  2

 الحوافز وتعديل السلوك الخطأ. 
0.293 0.116 

 0.593 0.102 يقوم رئيس الديوان وكبار موظفيه بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة العمل. 5
يحق لرئيس الديوان وكبار موظفيه الجمع بين الوظيفة في الديوان وعضوية  1

 إدارة أية شركة أو هيئة حكومية أو غير حكومية.مجلس 
0.361 0.050 

 0.000 **0.621 يصرح موظفي الديوان عن أي تضارب مصالح قبل قيامهم بالعملية الرقابية. 8
يتأكد الديوان أن التعاقدات مع األطراف الخارجية من أجل إنجاز بعض األنشطة ل  9

 شبهه.يعرض مبادئ المساءلة والشفافية ألية 
0.652** 0.000 

 0.000 **0.602 ينشر الديوان جميع العقود التي أبرمها مع الجهات الخارجية. .1

 α=5.2.دال إحصائياا عند مستوي دللة  رتباطال  *

 α=5.1.دال إحصائياا عند مستوي دللة  رتباطال  **

-9-8-4-3-2-1)للفق ا   االحت الي (  ن القي   11) قم  يتضح  ن ال دول الساإلق
 ا تإلاط(  ا يعن  ....( وهذا يعن   ن هذه الفق ا  دال  عند  ستوى ).... ان    إل   ن ) (11

( .... قل  ن ) االحت الي ( ف ان  القي   7-6-.  ل    ا الفق ا  ) ستإلان االهذه الفق ا  إل
على هذه الفق ا  ( وقد  إلقى الإلاحث ....وهذا يعن   ن الفق ا  الثالث  غي  دال  عند  ستوى )

  تإلاطاال  عا ال  إلعد إ  ا  تعديل عليه ا   وذلا أله ي  هذه الفق ا  ف  هذا ال حو   وت اوح 
 ( ....إحصا ي ا عند  ستوى  عنوي  ) دال  (  و  يعها0.711-0.363إلين ) للفق ا  الدال 

  تسق   نها يعن    ا إلالد    ال لي  لل حو   ال حو  الثالث تقي  الت  الفق ا  ا تإلاط على وتدل
 .قياس  ف   ساسي  وه  تقيس   الذي ال حو   ج داخليا  
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ديوان الرقـابــة المـاليـة واإلداريـة بــلدارة عمليـاتــه  التزامالـداخلي لمحور  التســـــــــاقنتـائج  .ث
 باقتصاد وكفاءة وفاعلية بما يضمن المساءلة والشفافية

 (12)رقم جدول 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بلدارة عملياته باقتصاد وكفاءة وفاعلية بما يضمن المساءلة  التزام رتباطال معامالت 

 والشفافية
معامل  الفقـرة م

 رتباطال 

القيمة 
 الحتمالية

  0.000 **0.677 يوجد في الديوان وحدة للرقابة الداخلية. 1
  0.004 **0.506 بفاعلية.يتيح قانون الديوان لوحده ضبط الجودة أن تمارس عملها  2
  0.000 **0.664 ينشر الديوان القوائم المالية الخاصة به للجمهور وتخضع لرقابة خارجية مستقلة. 3
  0.141 0.275 يقوم الديوان بلصدار تقارير خاصة برقابة األداء. 5
  0.000 **0.696 قابي.لعملهم الر يوفر الديوان برنامج تدريبي إلزامي لتزويد الموظفين بالمهارات الالزمة  2
  0.000 **0.776 يقوم الديوان بنشر مصادر موارده المالية )ميزانيته( وآليات استخدامها. 5
  0.000 **0.754 يقوم الديوان بلعداد تقارير حول كفاءة استخدام موارده المالية وفعاليتها. 1
  0.001 **0.589 الرأي فيما يتعلق بعملة الرقابي. َيستعين الديوان بأجهزة رقابية أخرى من أجل إبداء 8
  0.000 **0.637 يقوم الديوان بلعداد تقارير تتضمن مؤشرات أداء لمعرفة القيمة المضافة لعمله الرقابي. 9
  0.000 **0.673 يقوم الديوان بقياس مدى رضا الجمهور عن نتائج أعماله. .1
  0.009 **0.468 الخاضعة للرقابة من مدى تنفيذها لتوصياته.يقوم الديوان بمتابعة الجهات  11
يلتزم الديوان بالمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ويسعى إلى التعلم المستمر  12

 بالستعانة بخبرة األطراف الخارجية.
0.500** 0.005  

  0.001 **0.557 يقوم الديوان بتقييم خارجي مستقل لمهامه الرقابية.  13
  0.002 **0.553 يلجأ الديوان إلى خبراء خارجيين لتمكين موظفيه من األمور الفنية المتعلقة بالرقابة. 15
  0.000 **0.606 ُيبرم الديوان اتفاقيات رسمية للتدريب مع مؤسسات مهنية مختصة. 12

 α=5.2.دال إحصائياا عند مستوي دللة  رتباطال  *

 α=5.1.دال إحصائياا عند مستوي دللة  رتباطال  **
-7-6-5-3-2-1)للفق ا   االحت الي (  ن القي   12) قم  يتضح  ن ال دول الساإلق

( وهذا يعن   ن هذه الفق ا  دال  .... ان    إل   ن ) ((8-9-11-11-12-13-14-15
( ف ان  3  ل    ا الفق د ال اإلع  ) ستإلان االهذه الفق ا  إل ا تإلاط(  ا يعن  ....عند  ستوى )

( وقد ....( وهذا يعن   ن الفق د ال اإلع  غي  دال  عند  ستوى ).... قل  ن ) االحت الي القي   
 إلقى الإلاحث على هذه الفق د إلعد إ  ا  تعديل عليها  وذلا أله ي  هذه الفق د ف  هذا ال حو   

إحصا ي ا عند  دال  (  و  يعها0.776-0.500) إلين للفق ا  الدال   تإلاطاال  عا ال  وت اوح 
إلالد    ال لي   ال حو  ال اإلج تقي  الت  الفق ا  ا تإلاط على وتدل ( .... ستوى  عنوي  )

 .قياس  ف   ساسي  وه  تقيس   الذي ال حو   ج داخليا    تسق   نها يعن  لل حو     ا
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ديوان الرقابة المالية واإلدارية بنشـــر نتائج الرقابة  التزامالداخلي لمحور  التســـاقنتائج  .ج
 للجمهور بصفة منتظمة وشاملة وعبر وسائل اإلعالم بما يضمن المساءلة والشفافية

 (13)رقم جدول 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بنشر نتائج الرقابة للجمهور بصفة منتظمة وشاملة وعبر وسائل  التزام رتباطال معامالت 

 عالم بما يضمن المساءلة والشفافيةاإل

القيمة  رتباطال معامل  الفقـرة م
 الحتمالية

  0.000 **0.722 ينشر الديوان استنتاجاته وتوصياته الناتجة عن عملياته الرقابية. 1
  0.001 **0.580 ينظم الديوان مؤتمراا صحفيا بعد نشر تقريره لشرح محتواه. 2
رقابته على الحساب الختامي للسلطة على الموقع اللكتروني لطالع ينشر الديوان نتائج  3

 الجمهور عليه.
0.600** 

0.000  

  0.051 0.360 يتواصل الديوان مع لجان المجلس التشريعي فيما يتعلق بالعمل الرقابي. 5
  0.000 **0.779 يتواصل الديوان بانفتاح مع وسائل اإلعالم حول عملياته ونتائج تقاريره الرقابية. 2
نجازها وينشر التقارير في األوقات المناسبة. 5   0.000 **0.731 يبادر الديوان بتنفيذ وانجاز مهام الرقابة وا 
د الديوان تقاريره بصيغة مفهومة ومتاحة للجمهور عبر وسائل مختلفة كالملخصات  1 ُيع 

 والرسوم البيانية والعروض المصورة.
0.562** 

0.001  

  0.003 **0.524 يتواصل الديوان مع مختصين لمراجعة تقاريره للتأكد من صياغتها بلغة سليمة ومفهومة. 8

  0.008 **0.474 يوجد وحدة للعالقات العامة في الديوان للتواصل مع وسائل اإلعالم بكفاءة وفاعلية. 9

 α=5.2.دال إحصائياا عند مستوي دللة  رتباطال  *

 α=5.1.دال إحصائياا عند مستوي دللة  رتباطال  **

-7-6-5-3-2-1)للفق ا   االحت الي (  ن القي   13) قم  يتضح  ن ال دول الساإلق
(  ا يعن  ....( وهذا يعن   ن هذه الفق ا  دال  عند  سللللللللللللللتوى ).... ان    إل   ن ) (8-9

 قللل  ن  االحت للاليلل ( ف للانلل  القي لل  3  للل    للا الفق د ال اإلعلل  ) سللللللللللللللتإلللانلل االهللذه الفق ا  إللل ا تإلللاط
( وقد  إلقى الإلاحث على هذه ....( وهذا يعن   ن الفق د ال اإلع  غي  دال  عند  سلللللللللتوى )....)

  عللا ال  وت اوحلل  الفق د إلعللد إ  ا  تعللديللل عليهللا  وذلللا أله يلل  هللذه الفق د ف  هللذا ال حو  
 (  وتدل....إحصلللللا ي ا عند  سلللللتوى  عنوي  ) دال  و  يعها  (0.779-0.367)إلين   تإلاطاال

  تسللللللق   نها يعن  ال حو  الخا   إلالد    ال لي  لل حو     ا تقي  الت  الفق ا  ا تإلاط على
 .قياس  ف   ساسي  وه  تقيس  الذي ال حو   ج داخليا

 ثانياا: الصدق البنائي:  

ت يد  الت  األهدا  تحقق  دى يقي  الذي األداد صدق  قايي   حد الإلنا   الصدق يعتإل 
لفق ا   ال لي  إلالد    الد اس   حاو   ن  حو   ل ا تإلاط ى د ويإلين إليها  الوصول األداد
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إلالد     الد اس    اال   ن   ال  ل ا تإلاط (  دى11) قم  التال  ال دول ويوضح .ستإلان اال
للد اس   وإلذلا ي ون الإلاحث قد تحقق  ن  ن  العام إلالهد  القوي    وعالقتهاستإلان االلفق ا   ال لي 

  ال قيا  يتسم إلد    عالي   ن الصدق.

 (15)رقم جدول 
 ستبانةلكل محور من المحاور الفرعية والدرجة الكلية لال رتباطال معامالت 

 الحتماليةالقيمة  رتباطال معامل  المحور م

ديوان الرقابة المالية واإلدارية باإلطار القانوني الذي يضمن  التزام 1
 المساءلة والشفافية من خالل اإلفصاح عنه

0.467** 0.002 

2 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير وعمليات ومنهجيات الرقابة  التزام

 التي تتسم بالموضوعية والشفافية
0.842** 0.000 

3 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير النزاهة والسلوك الجيد  التزام

 لموظفيه ومستشاريه تتسم بالمساءلة والشفافية
0.856** 0.000 

4 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بلدارة عملياته باقتصاد وكفاءة  التزام

 وفاعلية بما يضمن المساءلة والشفافية
0.913** 0.000 

5 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بنشر نتائج الرقابة للجمهور بصفة  التزام

 منتظمة وشاملة وعبر وسائل اإلعالم بما يضمن المساءلة والشفافية
0.813** 0.000 

 α=5.1.دال إحصائياا عند مستوي دللة  رتباطال  **

ا  اي اإليا  ا تإلاط(  ن   يج ال حاو  الف عي    تإلط  14) قم  يتضلللللح  ن ال دول السلللللاإلق
 دال    و  يعها(0.913-0.467)إلين   تإلاطاال  عا ال  وت اوح   سللللللللللللللتإللان إللاللد  ل  ال ليل  لال
. وإلهذا ي ون الإلاحث قد سللللللللتإلان ال حاو  الف عي  إلالد    ال لي  لال ا تإلاط على إحصلللللللا ي ا  وتدل
   و اهزيتها للتطإليق النها  .ستإلان االتحقق  ن صدق 

 الدراسة:أداه ثبات 

للتأ د  ن ثإلا  ال قيا  قام الإلاحث إلتطإليق هذا ال قيا  على عين  اسلللللللللتطالعي    ون  
(  وظفا   ن العا لين ف  ال سلللللللتويا  اإلشللللللل افي  إلديوان ال قاإل  ال الي  واالدا ي   و ن ثم 00 ن )

 الط يق  التالي : استخدم

 كرو نباخ:  –الثبات بطريقة ألفا 

نإلاخ لقيا  ثإلا   ل   ال  ن   اال  ال قيا  على حدد  إلاإلضاف   تم حسا   عا ل  لفا   و
( وهو  عا ل ثإلا  عاٍل يشلللللي  0.907إلى حسلللللا  ثإلا  ال قيا    ل  حيث إللغ  عدل الثإلا  )

 الد اس : ل حاو   قيا  الثإلا  (  عا ال .1)  قم ال دول يإلينإلى صالحي  ال قيا . و 
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 (12)رقم جدول 
 المقياس معامالت الثبات لمجالت

عدد  المحور م
 الفقرات

قيمة معامل ألفا 
 كرونباخ

ديوان الرقابة المالية واإلدارية باإلطار القانوني الذي يضمن المساءلة  التزام 1
 والشفافية من خالل اإلفصاح عنه

11 0.634 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير وعمليات ومنهجيات الرقابة التي تتسم  التزام 2
 بالموضوعية والشفافية

10 0.647 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير النزاهة والسلوك الجيد لموظفيه  التزام 3
 ومستشاريه تتسم بالمساءلة والشفافية

10 0.607 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بلدارة عملياته باقتصاد وكفاءة وفاعلية بما  التزام 4
 يضمن المساءلة والشفافية

15 0.864 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بنشر نتائج الرقابة للجمهور بصفة منتظمة  التزام 5
 وشاملة وعبر وسائل اإلعالم بما يضمن المساءلة والشفافية

9 0.761 

 0.905 55 الفقرات جميع
قي    عا ل  لفا   ونإلاخ   تفع    ن إلى (.1)  قم ال دول السلللللللللاإلق ف  ال إلين  النتا د تشلللللللللي 

 .الداخل  إلالثإلا  تت تج ال ستخد   ال قايي  إلأن القول ي  ن   وإلالتال ستإلان االل  يج فق ا  

 النها ي  صو تها ف  ستإلان االو صإلح   ال قيا  وثإلا  قد تأ د  ن صدق ي ون الإلاحث وإلذلا

 .الد اس  عين  على صالح  للتطإليق

 جودة التوفيق( –كولمجروف سمرنوف  اختبارالتوزيع الطبيعي ) اختبارخامساا: 

 تإلا خاالالإلاحث  استخدمالتوزيج الطإليع   م ال  تتإلج الإليانا    ا إذا  ان ل ع ف  
وذلا  الف ضيا   اختإلا ض و ي قإلل  ختإلا االس  نو (  حيث إن هذا -) ول   و  اإلحصا  

 .ختإلا اال( يوضح نتا د 14  ال ناسإل   و دول  قم )اإلحصا يلتحديد األسالي  

 (15جدول رقم )
 سمرنوف لجودة التوفيق(-كولمجروف اختبارالتوزيع الطبيعي ) اختبار

القيمة  Zقيمة  المحور م
 الحتمالية

ديوان الرقابة المالية واإلدارية باإلطار القانوني الذي يضمن المساءلة والشفافية  التزام 1
 من خالل اإلفصاح عنه

.727. .665. 

2 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير وعمليات ومنهجيات الرقابة التي تتسم  التزام

 بالموضوعية والشفافية
.792. .558. 
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القيمة  Zقيمة  المحور م
 الحتمالية

3 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير النزاهة والسلوك الجيد لموظفيه  التزام

 ومستشاريه تتسم بالمساءلة والشفافية
.846. .471. 

5 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بلدارة عملياته باقتصاد وكفاءة وفاعلية بما يضمن  التزام

 المساءلة والشفافية
.846. .471. 

2 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بنشر نتائج الرقابة للجمهور بصفة منتظمة  التزام

 وشاملة وعبر وسائل اإلعالم بما يضمن المساءلة والشفافية
1.042 .228. 

 .975. .480. الكل

(  ن القي   االحت الي  ل  يج ال حاو   ج االستإلان    ل  ان  14ويتضح  ن  دول  قم )
 ثوإلالتال  سيستخدم الإلاح( وهذا يعن   ن الإليانا  تتإلج التوزيج الطإليع   0.07  إل   ن )

 االختإلا ا  ال عل ي  حيث إنها األنس  ف  حال  الإليانا  الت  تإلتج التوزيج الطإليع .
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  :ًتحليل فقرات أداة الدراسة ومناقشتهااوال 

 ًفرضيات الدراسة ومناقشتها اختبار :ثانيا 

  :ًدراسةــج الـائـنتتفسير ثالثا 

 ًاتـرحـات والمقتـالتوصي: رابعا 

 

 

 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتها
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 مقدمة:

خالل  ن  وذلا الد اس   ف ضيا  واختإلا  الإليانا  لتحليل ع ضا   الفصل هذا يتض ن
 فق اتها  حليلخالل ت  ن إليها التوصل تم الت  النتا د   إل ز واستع اض الد اس    س ل  عن اإل اإل 
الد اس  والت  اشت ل  )ال ن   الع    ال ؤهل العل    سنوا  الخإل د    تغي ا  على والوقو 

  ن   ع ال ت للإليانا  إلحصا ي ا إ  ا  ال عال ا  تم ال س ى الوظيف   التخصا العل  (  لذا
 يلها.وتحل ع ضها سيتم الت  الد اس  نتا د على للحصول( SPSS)اإلحصا ي   الحزم إل نا د خالل

وحيث إن الإليانا  تتإلج التوزيج الطإليع  استخدم الإلاحث ف  الفصل الخا   األسالي  اإلحصا ي  
 التالي :

  اختإلا T – test ل ع ف   ا إذا  ان هناا ف وقا  ذا  دالل    سلللللللتقلتين ف  حال  عينتين
 إحصا ي  إلين    وعتين  ن الإليانا  ال ستقل . 

  ل ع ف   ا إذا  ان هناا ف وقا  ذا  دالل  إحصلللا ي  تحليل التإلاين ف  ات اه واحد  اختإلا
 إلين ثالث    وعا   و   ث   ن الإليانا .

 المقياس المعتمد للدراسة: 

الد اس   تم تحديد طول الخاليا ف   قيا  لي    الخ اس   ن لتحديد ال حا ال عت د ف  
(  و ن ثم تقسي   على   إل  قي   ف  1=1-7خالل حسا  ال دى إلين د  ا  ال قيا  )
(  وإلعد ذلا تم إضاف  هذه القي   إلى 0..0=1/7ال قيا  للحصول على طول الخلي   ي )

صحيح( وذلا لتحديد الحد األعلى لهذه  قل قي   ف  ال قيا  )إلداي  ال قيا  وه  الواحد ال
 :(1001011)الت ي     الخلي   وه ذا  صإلح طول الخاليا   ا هو  وضح ف  ال دول التال 

 (11جدول رقم )
 يوضح المحك المعتمد في الدراسة

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل له طول الخلية
 ضعيفة جداا  %35 - %.2من  .158 – 1من 
 ضعيفة %22 - %35أكبر من  .255 – .158أكبر من 
 متوسطة %58 - %22أكبر من  .355 – .255أكبر من 
 عالية %85 - %58أكبر من  .552 – .355أكبر من 

 عالية جداا  %..1 - %85أكبر من  2 - .552أكبر من 
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  كما يلي: ستبانةالنتائج تحليل 
 است ا    حاو  خ س  على فق د  وزع  (55)  ن ت ونالت  ت ستإلان اال فق ا  تحليل تم

لعين  واحدد لتحليل فق ا   T اختإلا استخدام  تم حيث الخ اس   لي     قيا  وفق العين   ف اد لها
  إل   ن  .Sig( )....  إل   ن ) االحت الي وت ون الفق د إي اإلي  إذا  ان  القي     ستإلان اال

( فإن  ال ي  ن  فض الف ضي  الصف ي  وي ون ف  هذه SPSS)حس  نتا د إل نا د  ( ....
الحال   توسط آ ا   ف اد العين  حول الظاه د  وضج الد اس  ال يختل   وه يا  عن  وافق إلد    

( فيتم .... قل  ن  .Sig( ) .... قل  ن ) االحت الي  ان  القي       ا إذا 3 توسط  وهى 
   وه يا  إلديل  القا ل  إلأن  توسط آ ا   ف اد العين  يختل فض الف ضي  الصف ي  وقإلول الف ضي  ال

عن د    ال وافق  ال توسط   وف  هذه الحال  ي  ن تحديد  ا إذا  ان  توسط اإل اإل  يزيد  و 
 .ه ي  عن د    ال وافق  ال توسط ينقا إلصو د  و 

 الذي يضمن القانونيباإلطار ديوان الرقابة المالية واإلدارية  التزام" محورنتائج تحليل  .أ
 "عنه المساءلة والشفافية من خالل اإلفصاح

سا ل  الذي يض ن ال  إلاإلطا  القانون ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي   التزاميت ون الإلعد األول "
  وفي ا يل  تحليل لهذه الفق ا   ن خالل حسا  دفق   (11) ن  "والشفافي   ن خالل اإلفصاح عن 

ل ل فق د  ن  االحت الي والقي    Tوقي    واالنح ا  ال عيا ي والوزن النسإل ال توسط الحساإل  
 يوضح ذلا. (11)رقم   و دول ال حو فق ا  هذا 

 (:18) رقم جدول
ديوان الرقابة المالية واإلدارية باإلطار القانوني الذي يضمن المساءلة والشفافية  التزام" نتائج تحليل فقرات 

 من خالل اإلفصاح عنه" 
 
 الفقرة م

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

درجة 
 الموافقة

َيتوفر لدى الديوان نصوص قانونية تتيح له  1
 المسئولية والمساءلة.

 عالية جداا  4  0.000  13.668 84.8 0.79 4.24

ريعها وتشتغطى القوانين لدى الديوان سلطة الرقابة  2
 ومسؤولياتها.

 عالية  7  0.000  11.714 81.9 0.81 4.09

ينص قانون الديوان على مسؤوليته أمام كل من  3
 رئيس السلطة الوطنية ورئيس المجلس التشريعي.

 عالية جداا  2  0.000  18.032 90.1 0.72 4.51

ُيفصح قانون الديوان عن آلية وشروط تعيين وعزل  5
 وتقاعد رئيسه.

 عالية جداا  3  0.000  14.145 89.1 0.89 4.45

يتوفر في قانون الديوان ما ينص على استقاللية  2
 الديوان اإلدارية والمالية للقيام بمهامه الرقابية.

 عالية  9  0.000  3.836 73.1 1.47 3.65
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المتوسط  الفقرة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

درجة  الترتيب
 الموافقة

يوجد في قانون الديوان عن على نشر تقريره  5
 السنوي بالجريدة الرسمية.

 عالية  10  0.001  3.390 71.7 1.50 3.59

ينص قانون الديوان على مسؤولية رئيسه في  1
 اإلشراف على األمور المالية واإلدارية.

 عالية  5  0.000  11.604 83.5 0.88 4.17

8 
يوجد في قانون الديوان ما ينص على سرية 
المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها 

 عملهم.موظفو الديوان بحكم 
 عالية جداا  1  0.000  26.928 93.9 0.54 4.69

يتوفر في قانون الديوان ما ينص على حق  9
 الجمهور في الحصول على نتائج التقارير الرقابية.

 متوسطة 11  0.121  1.569 64.3 1.18 3.21

1. 
ينشر الديوان كل من القانون الخاص به ورسالته 

على الموقع اللكتروني  الستراتيجيةوخطته 
 للديوان.

 عالية  8  0.000  7.974 81.9 1.19 4.09

11 
يحدد قانون الديوان عالقته بمختلف األطراف ذوي 
العالقة بما فيهم المجلس التشريعي والسلطات 

 التنفيذية.
 عالية  6  0.000  10.044 82.7 0.98 4.13

 عالية    0.000  19.596 81.5 0.48 4.08 الكل

للفق ا   قل  ن  االحت الي (  عاله  ن القيم .1 قم )الساإلق يتضح  ن خالل ال دول 
وهذا يعن   ن هذه الفق ا  إي اإلي   إل عنى و ا  ت تإلها  توسط   9 قم  ا عدا الفق د  –( 0.07)

 . ن  ف اد العين  يوافقون على  حتوى هذه الفق ا 

 أعلى فقرة:وكانت 

 يو د ف  قانون الديوان  ا ينا على س ي  ال علو ا  والإليانا على "الفق د الثا ن  والت  تنا  -
 " حيث  ا   د    ال وافق  عليها  نوالوثا ق الت  يطلج عليها  وظفو الديوان إلح م ع لهم
( ويعزو %93.9( وإلوزن نسإل  )4.69ق إلل  ف اد العين  إلد    عالي   دا   إل توسط حساإل  )

انون الديوان   ا يعن   ن ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  الإلاحث ذلا لو ود نا واضح ف  ق
ينا على س ي  ال علو ا  والإليانا  والوثا ق الت  يطلج عليها  وظفو الديوان ف  فلسطين 
 .إلح م ع لهم

 في حين أن أدنى فقرة كانت:

يتوف  ف  قانون الديوان  ا ينا على حق ال  هو  ف  التاسع  والت  تنا على "الفق د  -
إل توسط   إلد     توسط " حيث  ا   ال وافق  عليها صول على نتا د التقا ي  ال قاإلي لحا
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( ويعزو الإلاحث ذلا إلى عدم و ود  ا ينا عل  %64.3وإلوزن نسإل  إللغ )( 3.21حساإل  )
   االطالع على النتا د والتقا ي .حق ال  هو  ف

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إلاإلطا   التزام حو  "وإلش ل عام يتضح  ن ال دول الساإلق  ن  -
( 4.08 ا  إل توسط عام ) القانون  الذي يض ن ال سا ل  والشفافي   ن خالل اإلفصاح عن "

 عالي وهذا يدل على  ن هناا  وافق  ( 0.000وقي   احت الي  ) (%81.5وإلوزن نسإل  إللغ )
 .  ل ال حو على هذا  ال فحوصين ن ق إلل 

لرقابة ا بمعايير وعمليات ومنهجياتديوان الرقابة المالية واإلدارية  التزام" محورنتائج تحليل  .ب
 " التي تتسم بالموضوعية والشفافية

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إل عايي  وع ليا  و نه يا  ال قاإل  الت   التزاميت ون الإلعد الثان  "
تحليل لهذه الفق ا   ن خالل حسا  ( فق ا   وفي ا يل  10"  ن )تتسم إلال وضوعي  والشفافي 

ل ل فق د  ن  االحت الي والقي    Tوقي    ال توسط الحساإل  والوزن النسإل  واالنح ا  ال عيا ي
 ( يوضح ذلا.19) قم فق ا  هذا الإلعد  وال دول 

 (:19)رقم جدول 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير وعمليات ومنهجيات الرقابة التي تتسم  التزام نتائج تحليل فقرات بعد " 

 " بالموضوعية والشفافية

المتوسط  رقم الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
درجة  الترتيب الحتمالية

 الموافقة

 يتبنى الديوان معايير ومنهجيات للرقابة تتوافق مع 1
 مبادئ الشفافية والمساءلة.

 عالية جداا  1  0.000  16.957 84.8 0.63 4.24

 لتزاميقوم الديوان بنشر المعايير الرقابية وآليات ال  2
 بها.

 متوسطة 5  0.003  3.110 67.7 1.08 3.39

3 
يقوم الديوان بنشر نطاق أنشطته الرقابية في إطار 
 تفويضه القانوني بناءا على عمليات تقييم

 المخاطر.
 متوسطة 6  0.043  2.061 64.5 0.95 3.23

ُيعلم الديوان الجهات الخاضعة لرقابته بالمعايير  5
صدار التقرير.  التي سيعتمد عليها في إبداء الرأي وا 

 عالية  4  0.000  7.329 75.2 0.90 3.76

ُيطلع الديوان الجهات الخاضعة لرقابته على أهداف  2
 .ويزودها بتقرير المهمة الرقابيةالرقابة ومنهجيتها 

 عالية  2  0.000  12.580 83.7 0.82 4.19

تقوم الجهات الخاضعة للرقابة بالرد على مالحظات  5
 الديوان.

 عالية  3  0.000  10.159 76.5 0.70 3.83
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المتوسط  رقم الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

درجة  الترتيب
 الموافقة

1 
ُيوفر الديوان آليات فاعلة لمتابعة توصياته، للتأكد 

بطريقة  من أن الجهات الخاضعة للرقابة تتعامل
 صحيحة مع مالحظاته وتوصياته.

 متوسطة 8  0.071 1.831 54.9 1.20 2.75

8 

تسمح إجراءات المتابعة لدى الديوان بأن تقوم 
المؤسسات الخاضعة للرقابة باإلدلء بمعلومات 
حول اإلجراءات التصحيحية المتخذة أو بمبررات 

 عدم اتخاذها.

 متوسطة 7  0.198  1.300 63.2 1.07 3.16

9 
يخضع الديوان لمراجعات خارجية دورية من النظراء 
باألجهزة الرقابية أو أية مراجعات أخرى من أجل 

 ضمان جودة العمل الرقابي.
 ضعيفة  9  0.000 7.129 42.1 1.09 2.11

1. 
يقوم الديوان بنشر نتائج مراجعة النظراء أو أية 
مراجعات أخرى على الموقع اللكتروني أو بأية 

 مطبوعة.صيغة 
 ضعيفة 10  0.000 6.489  41.9 1.21 2.09

 متوسطة   0.000  4.004 65.5 0.59 3.27 الكل

للفق ا   قل  ن  االحت الي (  عاله  ن القيم 19 قم ) الساإلق يتضح  ن خالل ال دول
 وهذا يعن   ن هذه الفق ا  إي اإلي   إل عنى  ن  ف اد العين  يوافقون .-5 ا عدا الفق د –( 0.07)

 على  حتوى هذه الفق ا .

 أعاله أن أعلى فقرة كانت: (19رقم ) ويتضح من خالل الجدول

يتإلنى الديوان  عايي  و نه يا  لل قاإل  تتوافق  ج  إلادئ والت  تنا على " األولىالفق د  -
  ي   دا  إلد    عالحيث  ا   د    ال وافق  عليها  ن ق إلل  ف اد العين   الشفافي  وال سا ل .

( ويعزو الإلاحث ذلا الى توافق هذا الفق د %84.8( وإلوزن نسإل  إللغ )4.24حساإل  ) إل توسط
ض ان الشفافي  والنزاه  ( والت  تنا على "0) قم (  ن ال ادد 1إلقانون الديوان ف  إلند )

األدا  العام وعزيز ال صداقي  والثق  إلالسياسا  ال الي  واإلدا ي  واالقتصادي   ف والوضوح 
  "ي  الفلسطيني .للسلط  الوطن

 في حين أن أدنى فقرة كانت:

يقوم الديوان إلنش  نتا د   ا ع  النظ ا   و  ي    ا عا   خ ى العاش د والت  تنا على "الفق د  -
" حيث  ا   ال وافق  عليها إلد    ضعيف  ى ال وقج االل ت ون   و إلأي  صيغ   طإلوع عل
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( ويعزو الإلاحث ذلا إلى عدم توافق %41.9( وإلوزن نسإل  إللغ )2.09 دا   إل توسط حساإل  )
 ذلا  ج قانون الديوان ألن  ال يو د نظ ا  لديوان ال قاإل  يقو ون إل ثل ع ل الديوان.

 ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إل عايي  التزاموإلش ل عام يتضح  ن ال دول الساإلق  ن  حو  "
( وإلوزن 3.27"  ا  إل توسط عام )فافي وع ليا  و نه يا  ال قاإل  الت  تتسم إلال وضوعي  والش

على هذا   فحوصين( وهذا يدل على  ن هناا  وافق   توسط   ن ق إلل ال%65.5نسإل  إللغ )
 ال حو .

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير النزاهة والسلوك الجيد  التزام" محورنتائج تحليل  .ت

 "لموظفيه ومستشاريه تتسم بالمساءلة والشفافية

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إل عايي  النزاه  والسلوا ال يد ل وظفي   التزاميت ون الإلعد الثالث "
( فق ا   وفي ا يل  تحليل لهذه الفق ا   ن خالل 10"  ن )و ستشا ي  تتسم إلال سا ل  والشفافي 

ل ل فق د  الحت الي اوالقي    Tوقي    حسا  ال توسط الحساإل  والوزن النسإل  واالنح ا  ال عيا ي
 ( يوضح ذلا.10) قم  ن فق ا  هذا الإلعد  وال دول 

 (:.2)رقم جدول 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير النزاهة والسلوك الجيد لموظفيه  التزام نتائج تحليل فقرات بعد "

 " ومستشاريه تتسم بالمساءلة والشفافية

المتوسط  رقم الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
درجة  الترتيب الحتمالية

 الموافقة

1 
يتبنى الديوان مجموعة من القيم وأخالقيات المهنة 
ُمنسجمة مع المعايير الدولية )كمدونة السلوك 

 المهني( في مجال عمله.
 عالية جداا  1  0.000  10.685 84.5 0.99 4.23

2 
يقوم الديوان باإلعالن عن مجموعة القيم وأخالقيات 

الجمهور  لطالعالمهنة )كمدونة السلوك المهني( 
 عليها.

 عالية 3  0.000  5.500 74.4 1.13 3.72

3 
يمنع الديوان تضارب المصالح كما يمنع الفساد على 
المستوي الداخلي لضمان الشفافية والمشروعية 

 لعملياته.
 عالية  2  0.000  9.262 81.1 0.98 4.05

يقوم الديوان بنشر مصاريف السفر الخاصة برئيس  5
 الديوان وكبار موظفيه.

 ضعيفة  9  0.000 7.630  38.9 1.20 1.95

2 
السلوك ب لتزامال يقوم الديوان بتشجيع موظفيه على 

األخالقي من خالل نظام الحوافز وتعديل السلوك 
 الخطأ. 

 متوسطة 7  0.050 1.989  53.9 1.34 2.69
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المتوسط  رقم الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

درجة  الترتيب
 الموافقة

يقوم رئيس الديوان وكبار موظفيه بأداء اليمين  5
 العملالقانونية قبل 

 متوسطة  4  0.028  2.242 66.7 1.29 3.33

1 
يحق لرئيس الديوان وكبار موظفيه الجمع بين 
الوظيفة في الديوان وعضوية مجلس إدارة أية شركة 

 أو هيئة حكومية أو غير حكومية.
1.63 1.01 32.5 11.771 0.000  10 

ضعيفة 
 جداا 

يصرح موظفي الديوان عن أي تضارب مصالح قبل  8
 قيامهم بالعملية الرقابية.

 متوسطة 5  0.063  1.888 65.3 1.22 3.27

9 
يتأكد الديوان أن التعاقدات مع األطراف الخارجية من 
أجل إنجاز بعض األنشطة ل يعرض مبادئ 

 المساءلة والشفافية ألية شبهه.
 متوسطة  6  0.591  0.540 61.3 1.07 3.07

ينشر الديوان جميع العقود التي أبرمها مع الجهات  .1
 الخارجية.

 ضعيفة ا  8  0.000 4.222 48.5 1.18 2.43

 متوسطة   0.592  0.538 60.7 0.58 3.04 الكل

 أعاله أن أعلى فقرة كانت: (.2رقم )السابق  ويتضح من خالل الجدول

يتإلنى الديوان    وع   ن القيم و خالقيا  ال هن  ُ نس    الت  تنا على  ن " األولىالفق د  -
 ا   ف  ال  تإل  األولى  ن  " ج ال عايي  الدولي  )  دون  السلوا ال هن ( ف    ال ع ل 

ويشي  ذلا إلى  (%84.5)  إلوزن نسإل  إللغ (4.23)حيث قي   الوسط الحساإل  الت  إللغ  
 ن قإلل  ف اد عين  الد اس  ويعزو الإلاحث  ن ال وافق  على هذه الفق د  دا  د    عالي   و ود 

ذلا إلى و ود توافق تام إلين قانون الديوان إل ا يخا  خالقيا  ال هن  و إلادئ الشفافي  
 الدا س .  د عن ال نظ   الدولي   وضوعوال سا ل  الصاد

 في حين أن أدنى فقرة كانت:

يحق ل  ي  الديوان و إلا   وظفي  ال  ج إلين الوظيف  ف  "والت  تنا على  الساإلع الفق د  -
إلوسط حساإل  " الديوان وعضوي    ل  إدا د  ي  ش     و هي   ح و ي   و غي  ح و ي 

 ن  د    ضعيف   دا  (  وتشي  هذه الفق د إلى و ود %32.5(  وإلوزن نسإل  إللغ )1.63)
د عين  الد اس   ويعزو الإلاحث ذلا إلى و ود نا واضح ال وافق  على هذه الفق د  ن قإلل  ف ا

( إلند 15إلعدم ال  ج إلين الوظيف  ف  الديوان وع ل آخ  ف  قانون الديوان ف   ادد  قم )
وظيف   يتولى  يال ي وز ل  ي  الديوان ونا إل  وال دي  العام  ثنا  تولى ال نص   ن ( 1،1)

وعضوي    ل  إدا د  ي ش     و  ؤسس   و  ي  ج إلين الوظيف  ف  الديوان   و  ن   خ ى
ي  ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا   التزاموذلا يتوافق ويعزز  حو   هي   ح و ي   و غي  ح و ي 

 حو  الد اس .  إل عايي  النزاه  والسلوا ال يد ل وظفي  و ستشا ي  تتسم إلال سا ل  والشفافي 
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ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي   التزام  حو  "وإلش ل عام يتضح  ن ال دول الساإلق  ن 
 ا  إل توسط عام  "إل عايي  النزاه  والسلوا ال يد ل وظفي  و ستشا ي  تتسم إلال سا ل  والشفافي 

 نال فحوصي ن ق إلل  متوسطة( وهذا يدل على  ن هناا  وافق  %60.7( وإلوزن نسإل  إللغ )3.04)
 .  ل ال حو على هذا 

 

بإدارة عملياته باقتصاد وكفاءة ديوان الرقابة المالية واإلدارية  التزام " محورنتائج تحليل  .ث

 " بما يضمن المساءلة والشفافية وفاعلية

  وفي ا يل  تحليل لهذه الفق ا   ن خالل د( فق  15يت ون الإلعد ال اإلج "الع ل ال  اع "  ن )
ل ل فق د  االحت الي والقي    Tوقي    حسا  ال توسط الحساإل  والوزن النسإل  واالنح ا  ال عيا ي

 يوضح ذلا. (21)  قم  ن فق ا  هذا الإلعد  وال دول

 (:21) رقم جدول

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بلدارة عملياته باقتصاد وكفاءة وفاعلية بما  التزام نتائج تحليل فقرات بعد " 
 " يضمن المساءلة والشفافية

المتوسط  رقم الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
القيمة 
 درجة الموافقة الترتيب الحتمالية

 عالية جداا  1  0.000  8.662 85.1 1.25 4.25 يوجد في الديوان وحدة للرقابة الداخلية. 1

يتيح قانون الديوان لوحده ضبط الجودة أن تمارس  2
 عملها بفاعلية.

 متوسطة 6  0.462  0.740 62.4 1.40 3.12

ينشر الديوان القوائم المالية الخاصة به للجمهور  3
 وتخضع لرقابة خارجية مستقلة.

 ضعيفة  14  0.000 6.612 41.9 1.19 2.09

 متوسطة 8  0.074 1.814 54.9 1.21 2.75 يقوم الديوان بلصدار تقارير خاصة برقابة األداء. 5

وظفين الميوفر الديوان برنامج تدريبي إلزامي لتزويد  2
 بالمهارات الالزمة لعملهم الرقابي.

 عالية 5  0.005  2.922 68.5 1.26 3.43

يقوم الديوان بنشر مصادر موارده المالية )ميزانيته(  5
 وآليات استخدامها.

 عالية 9  0.026 2.280 53.3 1.27 2.67

يقوم الديوان بلعداد تقارير حول كفاءة استخدام  1
 وفعاليتها.موارده المالية 

 ضعيفة  11  0.000 3.776 50.1 1.13 2.51

َيستعين الديوان بأجهزة رقابية أخرى من أجل إبداء  8
 الرأي فيما يتعلق بعملة الرقابي.

 ضعيفة ا  12  0.000 5.802 45.3 1.09 2.27

يقوم الديوان بلعداد تقارير تتضمن مؤشرات أداء  9
 لمعرفة القيمة المضافة لعمله الرقابي.

 ضعيفة  10  0.000 3.871 50.7 1.04 2.53

يقوم الديوان بقياس مدى رضا الجمهور عن نتائج  .1
 أعماله.

 ضعيفة ا  15  0.000 7.631  41.9 1.03 2.09
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المتوسط  رقم الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
القيمة 
 درجة الموافقة الترتيب الحتمالية

يقوم الديوان بمتابعة الجهات الخاضعة للرقابة من  11
 مدى تنفيذها لتوصياته.

2.91 1.29 58.1 0.629 0.532  7 
 

 متوسطة

12 
يلتزم الديوان بالمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة 

التعلم المستمر بالستعانة بخبرة األطراف  إلىويسعى 
 الخارجية.

 عالية 2  0.000  6.928 75.5 0.97 3.77

 ضعيفة ا  13  0.000 5.923 45.1 1.09 2.25 يقوم الديوان بتقييم خارجي مستقل لمهامه الرقابية.  13

الديوان إلى خبراء خارجيين لتمكين موظفيه من يلجأ  15
 األمور الفنية المتعلقة بالرقابة.

 عالية 3  0.000  3.699 69.9 1.16 3.49

ُيبرم الديوان اتفاقيات رسمية للتدريب مع مؤسسات  12
 .مختصةمهنية 

 عالية 4  0.001  3.368 69.6 1.23 3.48

 متوسطة   0.000  8.662 58.2 0.72 2.91 الكل

 أعاله أن أعلى فقرة كانت: (21رقم ) السابق ويتضح من خالل الجدول

ل  تإل   ا   ف  ا "الفق د األولى الت  تنا على  ن "يو د ف  الديوان وحدد لل قاإل  الداخلي  -
( ويشي  %85.1(  إلوزن نسإل  إللغ )4.25األولى  ن حيث قي   الوسط الحساإل  الت  إللغ  )

يعزو و  ن ال وافق  على هذه الفق د  ن قإلل  ف اد عين  الد اس    جداا  درجة عاليةذلا إلى و ود 
الإلاحث ذلا إلى و ود وحدد لل قاإل  الداخلي  ف  هي لي  الديوان  و ها ها  قاإل  إدا ي  و الي  

 على  وظف  الديوان.
 في حين أن أدنى فقرة كانت:

 "يقوم الديوان إلقيا   دى  ضا ال  هو  عن نتا د  ع ال  الفق د العاش د والت  تنا على " -
(  وتشي  هذه الفق د إلى و ود د    ضعيف  %41.9(  وإلوزن نسإل  إللغ )2.09إلوسط حساإل  )

 دا   ن ال وافق  على هذه الفق د  ن قإلل  ف اد عين  الد اس   ويعزو الإلاحث ذلا إلى عدم و ود 
"ي فج ( 26)  قم وان وذلا حس  نا القانون ف   اددإلين ال  هو  وطإليع  ع ل الدي ا تإلاط

  ي  الديوان تقا ي   إلج سنوي   و عند الطل   تض ن  نتي   تح يات  ود اسات  و إلحاث  
و قت حات  وال خالفا  ال  ت إل  وال سؤولي  ال ت تإل  عليها وال الحظا  والتوصيا  إلشأنها إلى 

 .ل  الوز ا  التخاذ  ا يلزم إلشأنها"  ي  السلط  الوطني  وال  ل  التش يع  و  
ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إلإدا د  التزام  حو  "وإلش ل عام يتضح  ن ال دول الساإلق  ن 

وإلوزن  (2.91) ا  إل توسط عام  "ع ليات  إلاقتصاد و فا د وفاعلي  إل ا يض ن ال سا ل  والشفافي 
 ل حو اعلى هذا  فحوصين ن ق إلل ال  ضعيفةوهذا يدل على  ن هناا  وافق   (%58.2)نسإل  إللغ 

 .  ل
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 بنشر نتائج الرقابة للجمهورديوان الرقابة المالية واإلدارية  التزام " محورنتائج تحليل  .ج

 " بصفة منتظمة وشاملة وعبر وسائل اإلعالم بما يضمن المساءلة والشفافية

يل  تحليل لهذه الفق ا   ن خالل ( فق ا   وفي ا 9يت ون الإلعد الخا   "السلوا االإلداع "  ن )
ل ل فق د  االحت الي والقي    Tوقي    حسا  ال توسط الحساإل  والوزن النسإل  واالنح ا  ال عيا ي

 ( يوضح ذلا.11)  قم  ن فق ا  هذا الإلعد  وال دول
 (: 22)رقم جدول 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بنشر نتائج الرقابة للجمهور بصفة منتظمة  التزام نتائج تحليل فقرات بعد "
 " وشاملة وعبر وسائل اإلعالم بما يضمن المساءلة والشفافية

المتوسط  رقم الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
درجة  الترتيب الحتمالية

 الموافقة

 استنتاجاته وتوصياته الناتجة عنينشر الديوان  1
 عملياته الرقابية.

 عالية 1  0.001  3.536 69.3 1.14 3.47

ينظم الديوان مؤتمراا صحفيا بعد نشر تقريره  2
 لشرح محتواه.

 ضعيفة  9  0.000 6.743 41.9 1.16 2.09

3 
ينشر الديوان نتائج رقابته على الحساب الختامي 

ور الجمه لطالعللسلطة على الموقع اللكتروني 
 عليه.

 متوسطة 3  0.380  0.883 62.7 1.31 3.13

يتواصل الديوان مع لجان المجلس التشريعي  5
 فيما يتعلق بالعمل الرقابي.

 متوسطة 5  0.665  0.434 61.3 1.33 3.07

الديوان بانفتاح مع وسائل اإلعالم حول يتواصل  2
 عملياته ونتائج تقاريره الرقابية.

 ضعيفة 8  0.005 2.884 52.3 1.16 2.61

نجازها  5 يبادر الديوان بتنفيذ وانجاز مهام الرقابة وا 
 وينشر التقارير في األوقات المناسبة.

 متوسطة 4  0.392  0.861 62.4 1.21 3.12

1 
د الديوان  تقاريره بصيغة مفهومة ومتاحة ُيع 

للجمهور عبر وسائل مختلفة كالملخصات 
 المصورة. والعروض والرسوم البيانية

 متوسطة 6  0.847  0.193 60.5 1.20 3.03

يتواصل الديوان مع مختصين لمراجعة تقاريره  8
 للتأكد من صياغتها بلغة سليمة ومفهومة.

 ضعيفة 7  0.064 1.880 54.4 1.29 2.72

يوجد وحدة للعالقات العامة في الديوان للتواصل  9
 مع وسائل اإلعالم بكفاءة وفاعلية.

 متوسطة 2  0.184  1.340 64.3 1.38 3.21

 متوسطة   0.467 0.731 58.8 0.72 2.94 الكل
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 أن أعلى فقرة كانت:( 22رقم ) السابق ويتضح من خالل الجدول

 الديوان استنتا ات  وتوصيات  النات   عن ع ليات ينش  الفق د األولى الت  تنا على  ن " -
(  إلوزن 3.47"  ا   ف  ال  تإل  األولى  ن حيث قي   الوسط الحساإل  الت  إللغ  )ال قاإلي 

( ويشي  ذلا إلى و ود د     توسط   ن ال وافق  على هذه الفق د  ن %69.3نسإل  إللغ )
نا قانون  ف  قانون الديوان وه  ال ادد  الإلاحث ذلا إلى و ود قإلل  ف اد عين  الد اس   ويعزو

يقدم   ي  الديوان ل ل  ن   ي  السلط  الوطني  وال  ل  التش يع  و  ل  الوز ا   (8 قم )
تق ي اّ سنويا  فصال او عند الطل  عن  ع ال  و الحظات  وعلي  ان يزود   ي  السلط  وال  ل  

لقيام لاو د اسا  او  إلحاث يطلإلونها  ن  التش يع  و  ل  الوز ا  إلأي  إليانا  او  علو ا  
ذلا و   ن  ي  نهم  وينش  التق ي  السنوي ف  ال  يدد ال س ي .  إلاي ع ل آخ  يعهد إل  الي

 يتوافق  ج  إلادئ الشفافي  وال سا ل  الصاد د عن ال نظ   الدولي .
 في حين أن أدنى فقرة كانت:

" إلوسط واهت  ا  صحفيا إلعد نش  تق ي ه لش ح  حتينظم الديوان  ؤ الفق د الثاني  والت  تنا على " -
(  وتشي  هذه الفق د إلى و ود د    ضعيف   دا  %31.4(  وإلوزن نسإل  إللغ )2.09حساإل  )

 ن ال وافق  على هذه الفق د  ن قإلل  ف اد العين   ويعزو الإلاحث ذلا لتعا ض ذلا  ج قوانين 
د  لثالث  ها  وه  حس  نا القانون و س  ولوا ح قانون الديوان والن التق ي  فقط يص

 )  ي  السلط  وال  ل  التش يع  و  ل  الوز ا  التخاذ  ا يلزم(.
 

 لــكك ستبانةال محاور نتائج تحليل

 ن خالل حسا  ال حاو  الخ س   حاو   وفي ا وص  لهذه  ن خ س   ستإلان االتت ون 
ل ل فق د  ن  االحت الي والقي    Tوقي    ال توسط الحساإل  والوزن النسإل  واالنح ا  ال عيا ي
 يوضح ذلا. (23) رقم فق ا  هذا الإلعد  وت تي  الفق د ود    ال وافق . وال دول

 (:23) رقم جدول

 ككل ستبانةالاور نتائج تحليل مح

المتوسط  ستبانةال محاور م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

درجة 
 الموافقة

1 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية باإلطار  التزام

القانوني الذي يضمن المساءلة والشفافية من 
 خالل اإلفصاح عنه

 عالية  000. 19.596 81.5 0.48 4.08
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المتوسط  ستبانةال محاور م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

درجة 
 الموافقة

2 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير  التزام

وعمليات ومنهجيات الرقابة التي تتسم بالموضوعية 
 والشفافية

 متوسطة 000. 4.004 65.5 0.59 3.27

3 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير النزاهة  التزام

والسلوك الجيد لموظفيه ومستشاريه تتسم 
 بالمساءلة والشفافية

 متوسطة 592. 538. 60.7 0.58 3.04

5 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بلدارة عملياته  التزام 

باقتصاد وكفاءة وفاعلية بما يضمن المساءلة 
 والشفافية

 متوسطة 270. 1.111- 58.2 0.72 2.91

2 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية بنشر نتائج  التزام

الرقابة للجمهور بصفة منتظمة وشاملة وعبر 
 وسائل اإلعالم بما يضمن المساءلة والشفافية

 متوسطة 467. 731.- 58.8 0.72 2.94

  000. 4.097 64.7 0.50 3.24 ككل ستبانةال

إل توسط  المرتبة األولى فياألول  ا   ال حو  ن  (10 قم )ويتضح  ن ال دول الساإلق 
 نال فحوصي ن ق إلل  جداا  عالية( وهذا يدل على  ن هناا  وافق  81.5( وإلوزن نسإل  إللغ )4.08عام )

إل  ال الي  ال قا ديوان ج نا قانون ويعزو الإلاحث ذلا إلى توافق هذا ال حو    ل  على هذا الإلعد 
 واإلدا ي   ويعن  ذلا  ن الديوان يلتزم إلالقانون الدول  إلش ل  إلي .

( وهذا 65.5( وإلوزن نسإل  إللغ )3.27إل توسط عام ) المرتبة الثانيةف   ال حو  الثان و ا  
على هذا الإلعد   ل  ويعزو الإلاحث ذلا  ال فحوصين ن ق إلل  متوسطةيدل على  ن هناا  وافق  

 الديوان إلال عايي  الدولي  ف  ع ليات  ال قاإلي . زامالتإلى 

( وهذا 60.7( وإلوزن نسإل  إللغ )3.04إل توسط عام ) المرتبة الثالثةال حو  الثالث ف  وحّل 
ذلا  ويعزو الإلاحثعلى هذا الإلعد   ل    فحوصين ن ق إلل ال متوسطةيدل على  ن هناا  وافق  

ي   ان ي ون  شهود ل  إلالنزاه  والس ع  وذلا ف  تعيين  ي  وظ   الديوانش وط  ن  ن  ىلإ
ج الع ل على تطإليق  عايي  النزاه  ف  ع ليات  ال قاإلي  توافقا   ال قاإل   و يضا  ديوان إلنا قانون 

 نا القوانين الدولي .

( وهذا %58.8( وإلوزن نسإل  إللغ )2.94إل توسط عام ) المرتبة الرابعةف  ال حو  الخا   في ا  ا  
احث ذلا الإل ويعزو، على هذا الإلعد   ل ال فحوصين ن ق إلل  ضعيفةيدل على  ن هناا  وافق  

إلى عدم و ود  ا ينا عل   يفي  التعا ل  ج اإلعالم  وهنا ي ي الإلاحث ان هناا نا قانون  
لل  هو  ووسا ل اإلعالم الن الديوان ال يتعا ل  ج ال  هو    واضح إل ا يتعلق إلع لي  نش  التقا ي
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"ي فج   ي  الديوان ( 14)  قم ف   اددحس  نا القانون وفقط يتعا ل  ج ثالث  ها  وه  
تقا ي   إلج سنوي   و عند الطل   تض ن  نتي   تح يات  ود اسات  و إلحاث  و قت حات  وال خالفا  

ليها وال الحظا  والتوصيا  إلشأنها إلى   ي  السلط  الوطني  ال  ت إل  وال سؤولي  ال ت تإل  ع
  .وال  ل  التش يع  و  ل  الوز ا  التخاذ  ا يلزم إلشأنها"

( وإلوزن نسإل  2.91إل توسط عام ) واألخيرة الخامسةالمرتبة  ال حو  ال اإلج ف و خي ا   ا  
  على هذا الإلعد   ل ال فحوصين ن ق إلل  ضعيفةوهذا يدل على  ن هناا  وافق  ( %58.2إللغ )

  إدا د فال قاإل  ال الي  واإلدا ي  ديوان ذلا إلى و ود نا واضح ف  نا قانون ويعزو الإلاحث 
 ع ليات  إلاقتصاد واقل ت لف   ن حيث عدد ال وظفين والوق  وال هد ال إلذول ف  ع ليات  ال قاإلي .
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 فرضيات الدراسة: اختبارثانياا: 

 ألولى:الفرضية الرئيسية ا

ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين بمبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن  ل يلتزم
 .(اإلنتوسايالمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )

 د     توسط  ان إذا  ا و ع ف  صحتها   دى اختإلا و  هذه الف ضي   ن للتحقق
 واالنح ا  الحساإل  ال توسط إلإي اد الإلاحث قام .ال  م 3 وه  الحياد د    صلت قد اإل اإل 
   ان فإذا  (T test) اختإلا  استخدام إلى إلاإلضاف    ال  ل ل النسإل  الوزن و ذلا ال عيا ي

ن   ا إذا   ا الصف ي   لف ضي يتم قإلول ا فإن  (....) الدالل   ستوى  ن   إل القي   االحت الي  
 .الصف ي  الف ضي   فض فيتم( ....)  ستوى  ن  قلالقي   االحت الي  

 الفرضيات الفرعية: اختبار

فرضية "يؤثر تطبيق اإلطار القانوني واإلفصاح عنه لضمان المساءلة والشفافية عند  اختبار .1
 ديوان الرقابة المالية واإلدارية". التزام( على مدى α ≤0.05مستوي دلله )

 (25جدول رقم )

 للمحور األول ت اختباروالنحراف المعياري والوزن النسبي و المتوسط الحسابي 

الوسط  المحور األول
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
 الحتمالية

ديوان الرقابة المالية واإلدارية باإلطار  التزام
القانوني الذي يضمن المساءلة والشفافية من خالل 

 اإلفصاح عنه.
4.08 0.48 81.5 19.596 0.000 

(  4.08( يتضح  ن الوسط الحساإل  لل حو  األول إللغ )11 قم )الساإلق  ن خالل ال دول 
( وهو  قل  ن 0.000وإل ستوى  عنوي  )  ي إلد     وافق  عالي   (%81.5وإلوزن نسإل  إللغ )

 إلي  لتطإليق اإلطا  القانون  واإلفصاح عن  لض ان  ن هناا تأثي   ( وهذا يدل على0.07 ستوى )
 .ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  التزامال سا ل  والشفافي  على 

  ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  ديوان ج نا قانون ويعزو الإلاحث ذلا إلى توافق هذا ال حو  
 ويعن  ذلا  ن الديوان يلتزم إلالقانون الدول  إلش ل  إلي .
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عية التي تتسم بالموضو  لرقابةاعمليات ومنهجيات و معايير فرضية "يؤثر تطبيق  اختبار. 2
 ديوان الرقابة المالية واإلدارية". التزام( على مدى α ≤0.05والشفافية عند مستوى دلله )

 (22جدول رقم )

 للمحور الثاني ت اختبارالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي و 

الوسط  األول المحور
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير وعمليات  التزام
ومنهجيات الرقابة التي تتسم بالموضوعية 

 .والشفافية
3.27 0.59 65.5 4.004 0.000 

 ( 3.27إللغ ) الثان ( يتضح  ن الوسط الحساإل  لل حو  17 قم )الساإلق  ن خالل ال دول 
( وهو  قل  ن 0.000وإل ستوى  عنوي  )  ي إلد     وافق   توسط   (%65.5وإلوزن نسإل  إللغ )

لت  تتسم ا ل قاإل اع ليا  و نه يا  و  عايي  األث  ال إلي  لتطإليق ( وهذا يدل على 0.07 ستوى )
  ال قاإل  ال الي  واإلدا ي . ديوان التزامعلى إلال وضوعي  والشفافي  

النزاهة والسلوك الجيد للموظفين والمستشارين والمساءلة معايير فرضية يؤثر تطبيق  اختبار. 3
 ديوان الرقابة المالية واإلدارية. التزام( على مدى α ≤0.05والشفافية عند مستوى دلله )

 (25جدول رقم )

 للمحور الثاني ت اختبارالنسبي و المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن 

الوسط  المحور األول
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمعايير النزاهة  التزام
والسلوك الجيد لموظفيه ومستشاريه تتسم بالمساءلة 

 .والشفافية
3.04 0.58 60.7 0.538 0.592 

(  3.04( يتضح  ن الوسط الحساإل  لل حو  األول إللغ )14 قم )الساإلق  ن خالل ال دول 
( وهذا يدل 0.07 ن  ستوى )   إل ( وهو 0.592( وإل ستوى  عنوي  )%60.7وإلوزن نسإل  إللغ )

النزاه  والسلوا ال يد لل وظفين وال ستشا ين وال سا ل   عايي  لتطإليق عدم و ود تأثي  على 
 .ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  التزام( على  دى α ≤0.05عند  ستوى دالل  )والشفافي  
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ن ي ون  ي      وظ  ف  تعيين  ي الديوانش وط  ن  ن  ىلإويعزو الإلاحث ذلا 
لع ل على ا   و يضا  ال الي  واإلدا ي  ال قاإل ديوان ل  إلالنزاه  والس ع  وذلا إلنا قانون   شهود  

  ج نا القوانين الدولي . تطإليق  عايي  النزاه  ف  ع ليات  ال قاإلي  توافقا  

فية وفاعلية بما يضمن المساءلة والشفا باقتصاد وكفاءة العملياتإدارة تؤثر "فرضية  اختبار. 5
 ديوان الرقابة المالية واإلدارية".  التزاممدى ( على α ≤0.05عند مستوى دلله )

 (21) جدول رقم

 للمحور الرابع ت اختبارالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي و 

الوسط  المحور األول
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
 الحتمالية

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بلدارة عملياته باقتصاد  التزام
 وكفاءة وفاعلية بما يضمن المساءلة والشفافية

2.91 0.72 58.2 -1.111 0.270 

(  2.91إللغ ) ال اإلج( يتضح  ن الوسط الحساإل  لل حو  15 قم )الساإلق  ن خالل ال دول 
( وهذا يدل 0.07 ن  ستوى )   إل ( وهو 0.270( وإل ستوى  عنوي  )%58.2وإلوزن نسإل  إللغ )

لى وفاعلي  إل ا يض ن ال سا ل  والشفافي  ع إلاقتصاد و فا د الع ليا دا د عدم و ود تأثي  إلعلى 
ذلا إلى و ود نا واضح ف  قانون ويعزو الإلاحث  .ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  التزام دى 

والوق   قل ت لف   ن حيث عدد ال وظفين ف  إدا د ع ليات  إلاقتصاد و  ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي 
 وال هد ال إلذول ف  ع ليات  ال قاإلي .

بر وسائل عللجمهور بصفة منتظمة وشاملة نشر نتائج عمليات الرقابة يؤثر فرضية " اختبار. 2
ديوان  التزام( على مدى α ≤0.05بما يضمن المساءلة والشفافية عند مستوى دلله ) اإلعالم

 "الرقابة المالية واإلدارية

 (28جدول رقم )

 للمحور الخامس ت اختبارالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي و 

 المحور األول
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
 الحتمالية

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بنشر نتائج الرقابة للجمهور  التزام
بصفة منتظمة وشاملة وعبر وسائل اإلعالم بما يضمن المساءلة 

 والشفافية
2.94 0.72 58.8 -0.731 0.467 
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(  2.94( يتضح  ن الوسط الحساإل  لل حو  األول إللغ ).1 قم )الساإلق  ن خالل ال دول 
( وهذا يدل 0.07 ن  ستوى )   إل ( وهو 0.467وإل ستوى  عنوي  )( %58.8وإلوزن نسإل  إللغ )

وسا ل  عإل لل  هو  إلصف   نتظ   وشا ل  نتا د ع ليا  ال قاإل  عدم و ود تأثي  لنش  على 
 .ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  التزامإل ا يض ن ال سا ل  والشفافي  على  دى  اإلعالم

في  التعا ل  ج اإلعالم  وهنا ي ى ينا عل   يالإلاحث ذلا إلى عدم و ود  ا  ويعزو
ن عالم أللل  هو  ووسا ل اإل  ن هناا نا قانون  واضح إل ا يتعلق إلع لي  نش  التقا يالإلاحث  

 فقط يتعا ل  ج ثالث  ها  وه ديوان ال قاإل   قانون ن ال يتعا ل  ج ال  هو  حس  نا الديوا
"ي فج   ي  الديوان تقا ي   إلج سنوي   و عند الطل   تض ن  نتي   تح يات  ( 14) قم  ادد ال حس 

ود اسات  و إلحاث  و قت حات  وال خالفا  ال  ت إل  وال سؤولي  ال ت تإل  عليها وال الحظا  والتوصيا  
  ."ا  ي  السلط  الوطني  وال  ل  التش يع  و  ل  الوز ا  التخاذ  ا يلزم إلشأنهإلشأنها إلى 

 ية الرئيسية الثانية:الفرض

بين متوسطات ( α ≤0.05)يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ل  
ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين بمعايير  التزامحول مدى  المفحوصين اتاستجاب

ل من ك( تعزى إلى اإلنتوسايالمساءلة والشفافية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )
المتغيرات التالية: )الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والتخصص العلمي، والمسمى الوظيفي، 

 سنوات الخبرة(

    اختإلا)الإلاحث إلاسلللتخدام  هذه الف ضلللي  والف ضللليا  الف عي   قاموللتحقق  ن صلللح  
 ا  ل ع ف  الف وق إلين آ انيسللللللللللللللتخد  ان عل ي اناختإلا    اوهاختإللا  تحليلل التإللاين األحلادي(  –

 وال سلللللا ل   الشلللللفافي إل إلادئف  فلسلللللطين  واإلدا ي  ال الي  ال قاإل  ديوان التزامال سلللللت يإلين حول 
ا  ي  تعزى إلى  تغ (اإلنتوسللللاي) وال حاسللللإل  لل قاإل  العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصللللاد د

 .الد اس  ال ختلف 

 الفرضية الفرعية األولى: .1
 اتاستجاببين متوسطات ( α ≤0.05)يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ل      

ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين بمعايير المساءلة  التزامحول مدى  المفحوصين
 . جنسالمتغير ( تعزى إلى اإلنتوسايوالشفافية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )
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ا  الف وق إلين  توسللللللطا  تقدي   ختإلا ال   اختإلا هذه الف ضللللللي  تم اسللللللتخدام  ختإلا وال
 (.19) قم تعزى ل تغي  ال ن  )ذ     نثى( والنتا د  إلين  ف   دول  العين  ف اد 

 (: 29)رقم جدول 

 لمتغير الجنستعزى الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة  ختبارل اختبار تنتائج 

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

النحراف 
 الدللة sigقيمة قيمة ت المعياري

 األول
         0.485 4.097 62 ذكر

0.810  
 

        
0.420  

 
 غير دالة

 0.435 3.979 13 أنثى

 الثاني
         0.597 3.316 62 ذكر

1.377  
 

        
0.173  

 
 غير دالة

 0.536 3.069 13 أنثى

 الثالث
         0.569 3.090 62 ذكر

1.799  
 

        
0.076  

 
 غير دالة

 0.580 2.777 13 أنثى

 الرابع
         0.725 2.927 62 ذكر

0.506  
 

        
0.614  

 
 غير دالة

 0.732 2.815 13 أنثى

 الخامس
         0.727 2.966 62 ذكر

0.695  
 

        
0.489  

 
 غير دالة

 0.722 2.812 13 أنثى

 الستبانة ككل
         0.499 3.268 62 ذكر

1.185  
 

        
0.240  

 
 غير دالة

 0.502 3.088 13 أنثى

 الخ س  ستإلان االل حاو   االحت الي  ن القي    (19 قم )الساإلق  ويتإلين  ن ال دول
ذا  دالل  إحصا ي     ا يدل على عدم و ود ف وق (α≤0.07)  إل   ن   ل  ان   ستإلان االو 

 ال الي  قاإل ال   ديوان التزام  دىالتع   على " استإلان ف   ال فحوصين ا است اإل توسطا   إلين
 لل قاإل  العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل  الشفافي  إل إلادئف  فلسطين  واإلدا ي 
 عزى ل تغي  ال ن  )ذ     نثى(.تُ " (اإلنتوساي) وال حاسإل 

 الفرضية الفرعية الثانية: .6
بين متوســــــــطات ( α ≤0.05)يوجد فروق ذات دللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى دللة ل 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلســــطين بمعايير  التزامحول مدى  المفحوصــــين اتاســــتجاب

من  ( تعزى إلى كلاإلنتوســـايالمســـاءلة والشـــفافية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـبة )
 .العمرمتغير 
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( وهو تحليل التإلاين االحادي) اختإلا وللتحقق  ن صح  هذا الف ض قام الإلاحث إلاستخدام 
 واإلدا ي  ال الي   ال قاإل ديوان التزام عل   يستخدم ل ع ف  الف وق إلين آ ا  ال ست يإلين حول  اختإلا 

 ل قاإل ل العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل  الشفافي  إل إلادئف  فلسطين 
 :(.3 قم ) دول وقد  ان  النتا د   ا ف    الع  تعزى إلى  تغي   (اإلنتوساي) وال حاسإل 

 (.3)رقم جدول 
 لمتغير العمر تعزى بين متوسطات تقديرات أفراد العينة للفروق تحليل التباين الحادي اختبارنتائج 

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 الدللة sigقيمة

 األول
 835.. 2 1.671 بين المجموعات

 209.. 72 15.084 داخل المجموعات دالة إحصائياا  023.. 3.988

  74 16.754 المجموع

 الثاني
 440.. 2 880.. بين المجموعات

1.267 ..288 
دالة غير 

 347.. 72 24.987 داخل المجموعات إحصائياا 

  74 25.867 المجموع

 الثالث
 182.. 2 364.. بين المجموعات

..535 ..588 
دالة غير 

 340.. 72 24.489 داخل المجموعات إحصائياا 

  74 24.853 المجموع

 الرابع
 266.. 2 531.. بين المجموعات

..502 ..608 
دالة غير 

 529.. 72 38.110 داخل المجموعات إحصائياا 

  74 38.641 المجموع

 الخامس
 

 176.. 2 352.. بين المجموعات

..330 ..720 
دالة غير 

 534.. 72 38.428 داخل المجموعات إحصائياا 

  74 38.780 المجموع

 ستبانةالفقرات 
 ككل

 205.. 2 409.. بين المجموعات

..811 ..449 
دالة غير 

 252.. 72 18.175 داخل المجموعات إحصائياا 

  74 18.585 المجموع

  ل  ان   ستإلان االل حاو  الد اس  و  االحت الي ن القي   (  00 قم )الساإلق ويتإلين  ن ال دول 
 توسطا   يدل على عدم و ود ف وق ذا  دالل  إحصا ي  إلين   ا (0.07  إل   ن  ستوى الدالل  )

ف   دا ي واإل ال الي  ال قاإل  ديوان التزام  دىالتع   على " استإلان ف   ال فحوصين ا است اإل
 وال حاسإل  اإل لل ق العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل  الشفافي  إل إلادئفلسطين 

 (.فأعلى 17-17 ن  اقل-07  ن-07 ن  اقل-17 ن ) الع  عزى ل تغي  تُ " (اإلنتوساي)
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 ن القي   االحت الي  لل حو  األول  ان   قل  ن  الساإلق ظه   النتا د ف  ال دول و 
  ولتحديد ات اه الف وق استخدم الإلاحث إحصا ي (   ا يدل على و ود ف وق دالل  ذا  0.07)

 ل حو  األول تعزى ل تغي  الع  لعلى ات اه الف وق وداللتها  للتع   Scheffeاختإلا  شيفي  
 (:31)جدول رقم 

 للتعرف على اتجاه الفروق ودللتها في الدرجة للمحور األول تعزى لمتغير العمر Scheffe Testنتائج اختبار شيفيه 
 الفروق بين المتوسطات العمر

 فأعلى 52 52من  أقل-32 من 32من  أقل-22من  

   - 32من  أقل-22من 
  - 1693..- 52من  أقل-32 من

 - *4915.. 3221.. فأعلى 52

 17(  ن الف وق إلين ف ا  الع    ان  إلين )01دول  قم ) ويإلين اختإلا  شيفي  ف  
( ويعزو الإلاحث ذلا إلى الخإل د ال إلي د الت  فأعلى 17( ولصالح )17 ن   قل-07 ( و ) نفأعلى

 سن . 17يت تج إلها العا لون ف  ال ستويا  اإلش افي  والذين تزيد  ع ا هم عن 

 الثالثة:الفرضية الفرعية 

 اتاســـتجاب( بين متوســـطات α ≤0.05)ل يوجد فروق ذات دللة إحصـــائية عند مســـتوى دللة 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلســــــطين بمعايير المســــــاءلة  التزامحول مدى  المفحوصــــــين

 لمؤهل.ا( تعزى إلى كل من متغير اإلنتوسايوالشفافية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )
( تحليل التإلاين االحادي) اختإلا وللتحقق  ن صلللللللح  هذا الف ض قام الإلاحث إلاسلللللللتخدام 

 ال الي  ل قاإل ا ديوان التزام عل   يسلللتخدم ل ع ف  الف وق إلين آ ا  ال سلللت يإلين حول  اختإلا وهو 
 العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصلللللاد د وال سلللللا ل  الشلللللفافي  إل إلادئف  فلسلللللطين  واإلدا ي 
وقد   )إل الو يو   دإللوم عال    ا سلللتي (ال ؤهل العل     تغي  (اإلنتوسلللاي) وال حاسلللإل  لل قاإل 

 :(32 قم )  ان  النتا د   ا ف  ال دول التال 
 :(16)رقم جدول 

 لمتغير المؤهل العلمي )بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير( تعزى تحليل التباين الحادي اختبارنتائج 

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 الدللة sigقيمة

 األول
 050.. 2 099.. بين المجموعات

..215  ..807 
دالة غير 

 231.. 72 16.655 داخل المجموعات إحصائياا 

   74 16.754 المجموع
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 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 الدللة sigقيمة

 الثاني
 008.. 2 017.. بين المجموعات

..023  ..977  
دالة غير 

 359.. 72 25.850 داخل المجموعات إحصائياا 

   74 25.867 المجموع

 الثالث
 284.. 2 568.. بين المجموعات

..842 ..435  
دالة غير 

 337.. 72 24.285 داخل المجموعات إحصائياا 

   74 24.853 المجموع

 الرابع
 476.. 2 951.. بين المجموعات

..909   ..408 
دالة غير 

 523.. 72 37.690 داخل المجموعات إحصائياا 

   74 38.641 المجموع

 الخامس
 

 430.. 2 860.. بين المجموعات

..816  ..446 
دالة غير 

 527.. 72 37.920 داخل المجموعات إحصائياا 

   74 38.780 المجموع

 ستبانةالفقرات 
 ككل

 165.. 2 329.. بين المجموعات

..649 ..525 
دالة غير 

 254.. 72 18.255 داخل المجموعات إحصائياا 

   74 18.585 المجموع

ل حاو  الد اس  الخ س   االحت الي ن القي   (  01 قم )الساإلق ويتإلين  ن ال دول 
ف وق ذا  دالل  يدل على عدم و ود    ا (0.07  ل  ان    إل   ن  ستوى الدالل  ) ستإلان االو 

 ال قاإل  ديوان التزام  دىالتع   على " استإلان ف   فحوصينال  ا است اإل توسطا   إحصا ي  إلين
 العليا أل هزدل الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل  الشفافي  إل إلادئف  فلسطين  واإلدا ي  ال الي 
 .تي ()إل الو يو   دإللوم عال    ا سل تغي  ال ؤهل العل   تعزى " (اإلنتوساي) وال حاسإل  لل قاإل 

 الفرضية الفرعية الرابعة: .1
بين متوســــــــطات ( α ≤0.05)يوجد فروق ذات دللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى دللة ل 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلســــطين بمعايير  التزامحول مدى  المفحوصــــين اتاســــتجاب

من  ( تعزى إلى كلاإلنتوســـايالمســـاءلة والشـــفافية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـبة )
 متغير التخصص العلمي.

( تحليل التإلاين االحادي) اختإلا وللتحقق  ن صلللللللح  هذا الف ض قام الإلاحث إلاسلللللللتخدام 
 ال الي  ل قاإل ا ديوان التزامدم ل ع ف  الف وق إلين آ ا  ال سلللت يإلين حول  عل   يسلللتخ اختإلا وهو 

 العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصلللللاد د وال سلللللا ل  الشلللللفافي  إل إلادئف  فلسلللللطين  واإلدا ي 
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  قانون   اقتصاد  إدا د  ع ال  حاسإل  )التخصا العل    تغي   (اإلنتوساي) وال حاسإل  لل قاإل 
 :وقد  ان  النتا د   ا ف  ال دول التال   (حاسو 

 :(11)رقم  جدول

 لمتغير التخصص العلمي )محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، قانوني، حاسوب( تعزىاألحادي تحليل التباين  اختبارنتائج 

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 الدللة sigقيمة

 األول
  0.157  4  0.627 بين المجموعات

0.681 0.608 
دالة غير 

 إحصائياا 
  0.230  70  16.127 داخل المجموعات

    74  16.754 المجموع

 الثاني
  0.244  4  0.975 بين المجموعات

0.685 0.605 
دالة غير 

 إحصائياا 
  0.356  70  24.892 داخل المجموعات

    74  25.867 المجموع

 الثالث
  0.268  4  1.071 بين المجموعات

0.788 0.537 
دالة غير 

  0.340  70  23.782 داخل المجموعات إحصائياا 

    74  24.853 المجموع

 الرابع
  0.329  4  1.317 بين المجموعات

0.618 0.651 
دالة غير 

  0.533  70  37.324 داخل المجموعات إحصائياا 

    74  38.641 المجموع

 الخامس
 

  0.466  4  1.864 بين المجموعات

0.884 0.478 
دالة غير 

  0.527  70  36.916 داخل المجموعات إحصائياا 

    74  38.780 المجموع

 ستبانةالفقرات 
 ككل

  0.130  4  0.522 بين المجموعات

0.506 0.732 
دالة غير 

  0.258  70  18.063 داخل المجموعات إحصائياا 

    74  18.585 المجموع

ل حاو  الد اس  الخ س   االحت الي ن القي   (  00 قم )الساإلق ويتإلين  ن ال دول 
يدل على عدم و ود ف وق ذا  دالل     ا (0.07  ل  ان    إل   ن  ستوى الدالل  ) ستإلان االو 

 ال قاإل  ديوان التزام  دىالتع   على " استإلان ف   فحوصينال  ا است اإل توسطا   إحصا ي  إلين
 العليا أل هزدل الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل  الشفافي  إل إلادئف  فلسطين  واإلدا ي  ال الي 
  اقتصاد  إدا د  ع ال  حاسإل  )التخصا العل   تعزى إلى  تغي  " (اإلنتوساي) وال حاسإل  لل قاإل 
 .(حاسو   قانون 
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 :الخامسةالفرضية الفرعية  .0
بين متوســــــــطات ( α ≤0.05)يوجد فروق ذات دللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى دللة ل 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلســــطين بمعايير  التزامحول مدى  المفحوصــــين اتاســــتجاب

من  ( تعزى إلى كلاإلنتوســـايالمســـاءلة والشـــفافية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـبة )
 متغير المسمى الوظيفي.

( تحليل التإلاين االحادي) اختإلا وللتحقق  ن صلللللللح  هذا الف ض قام الإلاحث إلاسلللللللتخدام 
 ال الي  ل قاإل ا ديوان التزامخدم ل ع ف  الف وق إلين آ ا  ال سلللت يإلين حول  عل   يسلللت اختإلا وهو 

 العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصلللللاد د وال سلللللا ل  الشلللللفافي  إل إلادئف  فلسلللللطين  واإلدا ي 
-انون ق  ي  قسللم     دي    دي  عام)ال سلل ى الوظيف   تغي   (اإلنتوسللاي) وال حاسللإل  لل قاإل 

 : ان  النتا د   ا ف  ال دول التال    وقد( ستشا 
 :(10) رقم جدول

 ،(رئيس قسم، مدير، مدير عام)المسمى الوظيفي لمتغير  تعزى تحليل التباين الحادي اختبارنتائج 

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 الدللة sigقيمة

 األول
 264.. 3 793.. المجموعاتبين 

1.176 ..325 
دالة غير 

 225.. 71 15.961 داخل المجموعات إحصائياا 

  74 16.754 المجموع

 الثاني
 359.. 3 1.076 بين المجموعات

1.027 ..386 
دالة غير 

 349.. 71 24.791 داخل المجموعات إحصائياا 

  74 25.867 المجموع

 الثالث
 096.. 3 288.. المجموعاتبين 

..278 ..841 
دالة غير 

 346.. 71 24.564 داخل المجموعات إحصائياا 

  74 24.853 المجموع

 الرابع
 225.. 3 676.. بين المجموعات

..422 ..738 
دالة غير 

 535.. 71 37.965 داخل المجموعات إحصائياا 

  74 38.641 المجموع

 الخامس
 

 449.. 3 1.347 المجموعاتبين 

..852 ..470 
دالة غير 

 527.. 71 37.433 داخل المجموعات إحصائياا 

  74 38.780 المجموع

 563.. 687.. 175.. 3 525.. بين المجموعات
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 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 الدللة sigقيمة

 الستبانةفقرات 
 ككل

دالة غير  254.. 71 18.060 داخل المجموعات
  74 18.585 المجموع إحصائياا 

ل حاو  الد اس  الخ س   االحت الي ن القي   (  01 قم )الساإلق ويتإلين  ن ال دول 
يدل على عدم و ود ف وق ذا  دالل     ا (0.07  ل  ان    إل   ن  ستوى الدالل  ) ستإلان االو 

 ال قاإل  ديوان التزام  دىالتع   على " استإلان ف    فحوصينال ا است اإل توسطا   إحصا ي  إلين
 العليا أل هزدل الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل  الشفافي  إل إلادئف  فلسطين  واإلدا ي  ال الي 
 .ال س ى الوظيف عزى إلى  تغي  تُ " (اإلنتوساي) وال حاسإل  لل قاإل 

 :السادسةالفرضية الفرعية  .0
بين متوســــــــطات ( α ≤0.05)يوجد فروق ذات دللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى دللة ل 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلســــطين بمعايير  التزامحول مدى  المفحوصــــين اتاســــتجاب

من  ( تعزى إلى كلاإلنتوســـايالمســـاءلة والشـــفافية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاســـبة )
 متغير سنوات الخبرة.

( تحليل التإلاين االحادي) اختإلا وللتحقق  ن صلللللللح  هذا الف ض قام الإلاحث إلاسلللللللتخدام 
 ال الي  ل قاإل ا ديوان التزام عل   يسلللتخدم ل ع ف  الف وق إلين آ ا  ال سلللت يإلين حول  اختإلا وهو 

 العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصلللللاد د وال سلللللا ل  الشلللللفافي  إل إلادئف  فلسلللللطين  واإلدا ي 
 .1  15 قل  ن  –1.  .1 قل  ن  – .)سللنوا  الخإل د  تغي   (اإلنتوسللاي) وال حاسللإل  لل قاإل 
 :  وقد  ان  النتا د   ا ف  ال دول التال (فأ ث 

 :(10) رقم جدول

 (فأكثر 10، 15أقل من  –41، 14أقل من  – 0) سنوات الخبرةلمتغير  تعزى تحليل التباين الحادي اختبارنتائج 

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 الدللة sigقيمة المحسوبة

 األول
  0.792 2 1.585 بين المجموعات

3.760 0..28 
دالة غير 

  0.211 72 15.170 داخل المجموعات إحصائياا 

   74 16.754 المجموع

 الثاني
  1.607 2 3.214 بين المجموعات

5.107 0...8 
دالة غير 

  0.315 72 22.653 داخل المجموعات إحصائياا 

   74 25.867 المجموع

 0.191 1.696  0.559 2 1.118 بين المجموعات الثالث
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 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 الدللة sigقيمة المحسوبة

دالة غير   0.330 72 23.735 داخل المجموعات
   74 24.853 المجموع إحصائياا 

 الرابع
  0.887 2 1.774 بين المجموعات

1.733 
0.184 

 

دالة غير 
  0.512 72 36.867 داخل المجموعات إحصائياا 

   74 38.641 المجموع

 الخامس
 

  0.457 2 914. بين المجموعات

0.869 
0.424 

 

دالة غير 
  0.526 72 37.866 داخل المجموعات إحصائياا 

   74 38.780 المجموع

 ستبانةالفقرات 
 ككل

  0.581 2 1.163 بين المجموعات

2.402 0.098 
دالة غير 

  0.242 72 17.422 داخل المجموعات إحصائياا 

   74 18.585 المجموع

لل حو ين األول والثان   ان   االحت الي ن القي   (  07 قم )الساإلق ويتإلين  ن ال دول 
(   ا يعن  و ود فوق ذا  دالل  0.07 قل  ن ) االحت الي دال  إحصا يا   حيث  ان  القي   

 ل  ان    إل    ستإلان االتإلعا  ل تغي  سنوا  الخإل د    ا إلاق  ال حاو  و  ال فحوصينإحصا ي  إلين 
 توسطا   يدل على عدم و ود ف وق ذا  دالل  إحصا ي  إلين   ا (0.07 ن  ستوى الدالل  )

ف   دا ي واإل ال الي  ال قاإل  ديوان التزام  دىالتع   على " استإلان ف   ال فحوصين ا است اإل
 وال حاسإل  اإل لل ق العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل  الشفافي  إل إلادئفلسطين 

 فأ ث (. 17  15 قل  ن  –01  10 قل  ن  – 7سنوا  الخإل د )ل تغي  تعزى " (اإلنتوساي)
على ات اه الف وق وداللتها  للتع   Scheffeولتحديد ات اه الف وق استخدم الإلاحث اختإلا  شيفي  

 سنوا  الخد  تعزى ل تغي   والثان  األولل حو  ل
 (:35جدول رقم )

ى تعز والمحور الثاني للتعرف على اتجاه الفروق ودللتها في الدرجة للمحور األول  Scheffe Testنتائج اختبار شيفيه 
 سنوات الخدمةلمتغير 

 الفروق بين المتوسطات المتغير المحور

 فأكثر 12 12أقل من -.1 .1أقل من -2 سنوات الخدمة

 
 األول

   - .1أقل من -2
  - 0.2416- 12أقل من -.1

 - *0.5229 0.2812 فأكثر 12

 
 الثاني

   - .1أقل من -2
  - 0.3615 12أقل من -.1

 - 0.1500 *0.5115 فأكثر 12
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سنوا  الخد   (  ن الف وق إلين ف ا  01دول  قم ) ف  الساإلق ويإلين اختإلا  شيفي  
فأ ث (  و ن الف وق إلين  17( ولصالح )12أقل من -.1( و )فأ ث  17 ان  إلين ) لل حو  األول

 17ولصالح ف   ) (.1أقل من -2( و )فأ ث  17)ف ا  سنوا  الخد   لل حو  الثان   ان  إلين 
ويعزو الإلاحث ذلا إلى الخإل د ال إلي د الت  يت تج إلها العا لون ف  ال ستويا  اإلش افي  فأ ث (. 
 سن  ف    ال االش ا  ف  ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي . 17د عن والذين تزي
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 نتائج الدراسة :ثالثاا 
 الدراسة: استبانةتحليل فقرات نتائج  .1

ومحاورها توصلت الدراسة إلى مجموعة من  ستبانةاللفقرات  اإلحصائيبعد إجراء التحليل 
 النتائج أهمها:

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إلاإلطا  القانون  الذي يض ن ال سا ل   التزام" األول ا  ال حو   .1
( وإلوزن نسإل  إللغ 4.08إل توسط عام ) في المرتبة األولى والشفافي   ن خالل اإلفصاح عن "

 على هذا الإلعد   ل  ال فحوصين ن ق إلل  عالية جداا ( وهذا يدل على  ن هناا  وافق  81.5)
ن إلش ل الديوان إلالقانو  التزامقانون الديوان و نا ويعزو الإلاحث ذلا إلى توافق هذا ال حو   ج 

  إلي .

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إل عايي  وع ليا  و نه يا  ال قاإل   التزام ا  ال حو  الثان  " .1
( وإلوزن نسإل  إللغ 3.27إل توسط عام ) المرتبة الثانية" ف  الت  تتسم إلال وضوعي  والشفافي 

على هذا الإلعد   ل   ال فحوصين ن ق إلل  متوسطة( وهذا يدل على  ن هناا  وافق  65.5)
هذا يتوافق و  إلال عايي  الدولي  ف  ع ليات  ال قاإلي  ديوان ال قاإل  التزامزو الإلاحث ذلا إلى ويع

 ي  إل عايي  وع ليا  و نه يا  ال قاإل  ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا التزامإل ج ال حو  اعاله 
 .الت  تتسم إلال وضوعي  والشفافي 

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إل عايي  النزاه  والسلوا ال يد ل وظفي   التزام"ال حو  الثالث   ا  .0
( وإلوزن نسإل  إللغ 3.04إل توسط عام ) المرتبة الثالثة" ف  و ستشا ي  تتسم إلال سا ل  والشفافي 

على هذا الإلعد   ل   ال فحوصين ن ق إلل  متوسطة( وهذا يدل على  ن هناا  وافق  60.7)
ويعزو الإلاحث ذلا ان  س    ن س ا   وظف  الديوان ف  تعيين  ي  وظ  ي   ان ي ون 
 شهود ل  إلالنزاه  والس ع  وذلا إلنا قانون ال قاإل   و يضا الع ل على تطإليق  عايي  النزاه  

 اإلي  توافقا  ج القوانين الدولي .ف  ع ليات  ال ق

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إلنش  نتا د ال قاإل  لل  هو  إلصف   التزام" ا  ال حو  الخا   و  .1
 ةالمرتبة الرابعف  "  نتظ   وشا ل  وعإل  وسا ل اإلعالم إل ا يض ن ال سا ل  والشفافي 

 ن  ضعيفةلى  ن هناا  وافق  ( وهذا يدل ع%58.8( وإلوزن نسإل  إللغ )2.94إل توسط عام )
في  و ود  ا ينا عل   ي عدم الإلاحث ذلا إلى ويعزو، على هذا الإلعد   ل ال فحوصينق إلل 

التعا ل  ج اإلعالم  وهنا ي ي الإلاحث هنا ان هناا نا قانون  واضح إل ا يتعلق إلع لي  نش  
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   ي  ال يتعا ل  ج ال  هو ال قاإل  ال الي  واإلداديوان لل  هو  ووسا ل اإلعالم ألن   التقا ي
"ي فج   ي  ( 14)  قم فقط يتعا ل  ج ثالث  ها  وه  ف   اددالديوان   قانونحس  نا 

الديوان تقا ي   إلج سنوي   و عند الطل   تض ن  نتي   تح يات  ود اسات  و إلحاث  و قت حات  
ى   ي  إلشأنها إلوال خالفا  ال  ت إل  وال سؤولي  ال ت تإل  عليها وال الحظا  والتوصيا  
  .السلط  الوطني  وال  ل  التش يع  و  ل  الوز ا  التخاذ  ا يلزم إلشأنها"

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إلإدا د ع ليات  إلاقتصاد و فا د  التزام" و خي ا   ا  ال حو  ال اإلج .7
( 2.91إل توسط عام ) المرتبة الخامسة واألخيرة" ف  وفاعلي  إل ا يض ن ال سا ل  والشفافي 

لى ع ال فحوصين ن ق إلل  ضعيفة( وهذا يدل على  ن هناا  وافق  %58.2وإلوزن نسإل  إللغ )
 ن ديوان ال قاإل   فحوصينال عدم  ع ف  واطالع  هذا الإلعد   ل  ويعزو الإلاحث ذلا إلى

د صاإدا د ع ليات  إلاقتإلش ل  يد  وي ى الإلاحث ان نا القانون إلنا قانون الديوان  على
 س  الديوان ال قاإلي  ي ا  هد ال إلذول ف  ع ليات قل ت لف   ن حيث عدد ال وظفين والوق  والو 

  وظفي . على

الفرضية الرئيسية األولى: اختبارنتائج . 2           

( توصل  الد اس  SPSS ن خالل إل نا د ) ستإلان االل حاو   اإلحصا  إلعد إ  ا  التحليل 
  ه ها:إلى    وع   ن النتا د 

 لتزاما إلي  لتطإليق اإلطا  القانون  واإلفصاح عن  لض ان ال سا ل  والشفافي  على هناا تأثي   .1
 .ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي 

ي  والشفافي  الت  تتسم إلال وضوع ل قاإل اع ليا  و نه يا  و  عايي   إلي  لتطإليق هناا تأثي   .1
  ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي . التزامعلى 

النزاه  والسلوا ال يد لل وظفين وال ستشا ين وال سا ل   عايي  لتطإليق عدم و ود تأثي   .0
 .ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  التزام( على  دى α ≤0.05والشفافي  عند  ستوى دالل  )

ى وفاعلي  إل ا يض ن ال سا ل  والشفافي  عل إلاقتصاد و فا د الع ليا دا د عدم و ود تأثي  إل .1
 ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي . التزام دى 

سا ل عإل  و لل  هو  إلصف   نتظ   وشا ل  نتا د ع ليا  ال قاإل  عدم و ود تأثي  لنش   .7
 .ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  التزامإل ا يض ن ال سا ل  والشفافي  على  دى  اإلعالم
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الفرضية الرئيسية الثانية: اختبار وتفسير نتائج  .3  

( توصل  الد اس  SPSS ن خالل إل نا د ) ستإلان االل حاو   اإلحصا  إلعد إ  ا  التحليل 
 إلى    وع   ن النتا د  ه ها:

 تإلان اسف   ال فحوصين ا است اإل توسطا   ذا  دالل  إحصا ي  إلينال تو د ف وق  .1
 شفافي ال إل إلادئف  فلسطين  واإلدا ي  ال الي  ال قاإل  ديوان التزام  دىالتع   على "

" (اياإلنتوس) وال حاسإل  لل قاإل  العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل 
 عزى ل تغي  ال ن  )ذ     نثى(.تُ 

ويعزو الإلاحث ذلا إلى  ن عا ل ال ن  ل   ه ي  إلش ل عام ف  الح م على إلعض  
ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  ف  فلسطين إل إلادئ  التزام دى في ا يتعلق إل األ و  األخ ى    ا

 (اإلنتوساي) الشفافي  وال سا ل  الصاد د عن ال نظ   الدولي  لأل هزد العليا لل قاإل  وال حاسإل 
 (.2.12دراسة )نور، فلي  لل ن   ي  ه ي  ف  ذلا  وتتفق هذه النتي    ج 

 

 تإلان اسف   ال فحوصين ا است اإل توسطا   إحصا ي  إلينو د ف وق ذا  دالل  ال ت .1
 شفافي ال إل إلادئف  فلسطين  واإلدا ي  ال الي  ال قاإل  ديوان التزام  دىالتع   على "

" (اياإلنتوس) وال حاسإل  لل قاإل  العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل 
 (.فأعلى 17-17 ن  قل -07  ن-07 ن  قل -17 ن ) الع  تعزى ل تغي  

ويعزو الإلاحث ذلا إلى  ن عا ل الع   ل   ه ي  إلش ل عام ف  الح م على إلعض  
 ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  ف  فلسطين إل إلادئ التزام دى األ و  األخ ى    ا في ا يتعلق إل

 (اإلنتوساي) اسإل الشفافي  وال سا ل  الصاد د عن ال نظ   الدولي  لأل هزد العليا لل قاإل  وال ح
، وتختلف هذه (2.12دراسة )نور، فلي  للع    ي  ه ي  ف  ذلا  وتتفق هذه النتي    ج 

 (.2.11النتيجة مع دراسة )فروانة، 
 

 تإلان اسف   ال فحوصين ا است اإل توسطا   ال تو د ف وق ذا  دالل  إحصا ي  إلين .0
 شفافي ال إل إلادئف  فلسطين  واإلدا ي  ال الي  ال قاإل  ديوان التزام  دىالتع   على "

" (اياإلنتوس) وال حاسإل  لل قاإل  العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل 
 تعزى ل تغي  ال ؤهل العل   )إل الو يو   دإللوم عال    ا ستي (.
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ويعزو الإلاحث ذلا إلى ال ؤهل العل   ل وظف  ال ستويا  اإلش افي  لي  ل  الح م  
ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  ف  فلسطين إل إلادئ الشفافي  وال سا ل   التزام دى الصحيح على 

ى الإلاحث وعلي  ي   (اإلنتوساي) الصاد د عن ال نظ   الدولي  لأل هزد العليا لل قاإل  وال حاسإل 
 ي   ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا التزامال ؤهل العل   لي  ل  تأثي   إلي  ف  تحديد  دى   ن

، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )فروانة، (2.12دراسة )نور، وتتفق هذه النتي    ج 
2.11.) 

 

 تإلان اسف   ال فحوصين ا است اإل توسطا   و د ف وق ذا  دالل  إحصا ي  إلينال ت .1
 شفافي ال إل إلادئف  فلسطين  واإلدا ي  ال الي  ال قاإل  ديوان التزام  دىالتع   على "

" (اياإلنتوس) وال حاسإل  لل قاإل  العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل 
 .(حاسو   قانون   اقتصاد  إدا د  ع ال  حاسإل  )التخصا العل   تعزى إلى  تغي  

ويعزو الإلاحث ذلا إلى  ن التخصا العل   ل وظف  ال ستويا  اإلش افي  لي  ل  الح م  
ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  ف  فلسطين إل إلادئ الشفافي  وال سا ل   التزام دى الصحيح على 

 ى الإلاحثوعلي  ي   (اإلنتوساي) الصاد د عن ال نظ   الدولي  لأل هزد العليا لل قاإل  وال حاسإل 
إل  ال الي  ديوان ال قا التزام ن  تغي  التخصا العل   لي  ل  تأثي   إلي  ف  تحديد  دى 

، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (2.12دراسة )نور، واإلدا ي   وتتفق هذه النتي    ج 
 (.2.11)فروانة، 

 

 تإلان اسف   ال فحوصين ا است اإل توسطا   و د ف وق ذا  دالل  إحصا ي  إلينال ت .7
 شفافي ال إل إلادئف  فلسطين  واإلدا ي  ال الي  ال قاإل  ديوان التزام  دىالتع   على "

" (اياإلنتوس) وال حاسإل  لل قاإل  العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل 
 .(/ ستشا قانون   ي  قسم     دي    دي  عام)ال س ى الوظيف  تعزى إلى  تغي  

ويعزو الإلاحث ذلا إلى  ن تعا ل ال ستويا  اإلش افي   ج نا قانون ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  
ال يختل   حيث إن القانون  وحد وثاإل  وتخضج  ل ال ستويا  اإلش افي  ل . واختلف  هذه 

 (.2.11، )فروانة، (2.12)نور، النتي    ج د اس   ل  ن 
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 تإلان اسف   ال فحوصين ا است اإل توسطا   و د ف وق ذا  دالل  إحصا ي  إلينال ت .4
 شفافي ال إل إلادئف  فلسطين  واإلدا ي  ال الي  ال قاإل  ديوان التزام  دىالتع   على "

" (اياإلنتوس) وال حاسإل  لل قاإل  العليا لأل هزد الدولي  ال نظ   عن الصاد د وال سا ل 
 فأ ث (. 02  15 قل  ن  –11  01 قل  ن  – 2سنوا  الخإل د )ل تغي  تعزى 

سنوا   وحس  نا  7لديهم خإل د تزيد عن  ال فحوصينويعزو الإلاحث ذلا إلى  ن   يج 
قانون الديوان وقانون الخد   ال دني  إلأن   يج  وظف  الديوان هم  وظفين ح و يين ويتإلعون 

ال تقل  خإل هإلو هم لقانون الخد   ال دني   لذا فإن ال وظفين ال يتقلدون  ناص  إش افي  إال إلعد    
ي     وتتفق هذه النتستإلان االسنوا . وهذا يساعد على إإلدا  آ ا   تقا إل  حول  وضوع  7عن 

 (.1011( وتختل   ج د اس  )نو   1011 ج د اس  )ف وان  
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 :اتـــالتوصيرابعـاا: 
طين  صإلح  فلسن (  خاص  إلعد  اإلنتوساىض و د انض ام الديوان إلى ال نظ   الدولي  ) .1

 ف   نظ   )اليونس و( إحدى و اال  األ م ال تحدد ال تخصص . عضوا  

 (.وساىاإلنتض و د تحديث قانون الديوان إل ا يتال م  ج القوانين الدولي  وخاص  قانون ) .2

 والصعوإلا  الت  تحول دون استخدام  عايي  ال قاإل  الدولي   الع ل على  عال   ال ش ال  .3

 الي  واإلدا ي  خاص  ف  ظل األوضاع الخاص  إلفلسطين حفاظا  على إلديوان ال قاإل  ال
 ال ال العام.

  إلحيث ذهاوتنفي إعطا    ي  الديوان الصالحيا  الالز   وال تعلق  إلإق ا   وازنت  ال الي  .5
ي ون ال  ل  التش يع  هو ال ه  الوحيدد الت  يحق لها اعت اد هذه ال وازن  وال وافق  

 ي .عليها إلصو د نها 

تش يج الديوان ل وظفي  على الإلحث العل   ف    ال  عايي  ال قاإل  الدولي  وتحفيزهم  .2
 على الإلحث والد اس  إل ا إلتعلق إلذلا.

الع ل على تنظيم دو ا  تد يإلي  داخلي  وخا  ي  ل وظف  الديوان إل ا يتناس   ج ال عايي   .5
  ع الهم. الدولي  ال تساإلهم الخإل د ال طلوإل  والت  تفيدهم ف  تأدي 

ن تحظى توصيا  الديوان إلاهت ام ال  ل  التش يع  لي ون الديوان قاد ا  على  ض و د  .1
(  ن قانون 01إلزام ال ها  الخاضع  لل قاإل  الديوان إلتنفيذها حس  قانون الديوان  ادد )

 الديوان.

وع ضها   تفعيل دو  الل ان الإل ل اني  ال تخصص  لد اس  تقا ي  الديوان  وتقديم االقت احا .8
 على ال  ل  التش يع .

 ال  ل  التش يع .  وازن  الديوان  واعت ادها  نو ود النا الواضح إلشأن آلي  إعداد  .9

  إلإضاف   ادد ف واإلدا ي  الفلسطين ديوان ال قاإل  ال الي    ن قانون( 16) دتعديل ال اد  ..1
سؤولي   ج   ناس والعالوا  تتوضج نظام لل وات  والحوافز ال الي   ىالقانون تنا عل

  اشيا  ت واالحتفاظ إلهاالع ل ال قاإل  ت  ن الديوان  ن است ال  ال وا د الإلش ي  ال ؤهل  
اعت اد سلم  وات  السلط  القضا ي  الوا د ف  قانون  ي ى الإلاحث ج ال عايي  الدولي  و 

لتتناس   ي فالسلط  القضا ي  الخاا إلالقضاد وو ال  النياإل   ج تغيي  ال س يا  الوا دد 
 واإلدا ي . ج  س يا  ديوان ال قاإل  ال الي  
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دد ال س ي  يض و د النا إلالقانون األساس  الفلسطين  على نش  تق ي  الديوان ف  ال    .11
 تأ يدا  على  إلد  الشفافي  وال سا ل .  ط ا  ذا  العالق  عليلض ان اطالع   يج األ

 

 دراسات مقترحة:

ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إل عايي  اإلنتوساي غي   التزامإ  ا  د اسا  تإلحث  دى  -
 .ال ستخد   ف  هذه الد اس 

تإلحث ف  تطإليق القوانين الدولي  ال تعلق  إلال قاإل  ال الي  واإلدا ي  ف  ال ؤسسا   إ  ا  د اسا  -
 الح و ي .

قوانين يتال م  ج التطوي  وتحديث قانون ديوان ال قاإل  ال الي  واإلدا ي  إل ا القيام إلد اس  ل -
 الدولي  وخاص  قانون )اإلنتوساي(.

إ  ا  د اسا  حول تطإليق ال ا عا  الفلسطيني  لل عايي  الدولي  لل قاإل  ال الي  واإلدا ي    -
 وخاص    إلادئ الشفافي  وال سا ل .
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 املراجعاملصادر و
ً:المصادر:ًأولًا

 القرآنًالكريم 
 ًالسنةًالنبوية
ً:القوانينثانياا:ً
 " م، الوقائع الفلسطينية، العدد الحادي عشر، 7991" للعام 71قانون هيئة الرقابة العامة رقم

 م.7991فبراير 
  ة العليا للرقابة المالي لألجهزةمبادي الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية

 .(اإلنتوسايوالمحاسبة )
  م.2002الوقائع الفلسطينية، عدد يوليو م، 2002النظام األساسي الفلسطيني للعام 
 " م الوقائع الفلسطينية، العدد 2002" للعام 71قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم

 م.2001الثالث والخمسين، فبراير 
  الكترونية. م، صفحة7912(،22) االردني، رقمقانون ديوان المحاسبة  

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=28&year=1952l  
 ها في السلطة لية سنتقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن حول التشريعات وآ

 .2070ديسمبر  ،، صفحة الكترونيةدأبو هنو الوطنية، 
 http://www.ichr.ps/pdfs/legal3.pdf 

  تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية، صفحة الكترونية عن عام 
 2002.http://www.saacb.ps/BruRpts/report-2008.pdf 

  م2070ديسمبر  الكترونية،صفحة  مكسيكو،إعالن.  
http://www.intosai.org/blueline/upload/issai10a.pdf 

   2070نوفمبر  الكترونية،صفحة  ليما،إعالن. 
 saacb.ps/ControlDocuments%5CLEMA.doc  

  ،ديسمبر  الكترونية،صفحة  ،7992إعالن نيودلهي، ترجمة ديوان المراقبة السعودي
 م.2070

. www.saacb.ps/ControlDocuments%5CNEWDELHE.doc  
  يسمبر د الكترونية،المؤسسات الدولية، صفحة  علىأفضل المبادئ لإلجراءات الرقابية

 باللغة.النسخة كاملة  م،2070
http://www.issai.org/media%28748،1033%29/ISSAI_5000_E.pdf 

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=28&year=1952l
http://www.saacb.ps/BruRpts/report-2008.pdf
http://www.intosai.org/blueline/upload/issai10a.pdf
http://www.saacb.ps/ControlDocuments%5CNEWDELHE.doc
http://www.issai.org/media%28748،1033%29/ISSAI_5000_E.pdf
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  لإلنتوسايالموقع الرسمي  علىاالنجليزية  اإلنتوسايموقع .(www.intosai.org)  
 موقع 79، ص2002المؤسسات الدولية،  علىالمبادئ لإلجراءات الرقابية  أفضل ،

  www.intosai.orgكاملة  النسخة-الكتروني 
  اول عدد ، موقع الكتروني، 2071-2077لألجهزة العليا للرقابة  االستراتيجيةالخطة

 .21ص
  اليابان(.-طوكيو  7921)اعالن طوكيو بشأن مبادئ المساءلة العامة، مايو 

ً
ً:المحليةًوًالمراجعًالعربيةثالثاا:ً
  مدى فاعلية أساليب الرقابة في المؤسسات  (،2002، )ماضي، كامل أحمد إبراهيمأبو"

 ، غزة.الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير ،ي قطاع غـزة"العامة ف
  ،تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية (2001)أبو هداف، ماجد " ،

في قطاع غزة، رسالة ماجستير )غير منشورة(، دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية 
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

  ،حرية المعرفة واالطالع أساس للشفافية والمساءلة، رام هللا: االئتالف من  (،2001)أمان
 أمان.–اجل النزاهة والمساءلة 

  ،إيجن، رئيس منظمة الشفافية الدولية" Security and Opportunity through Law 
and Justice"  )م.2007كلمة ألقاها في سانت بطرسبرغ، روسيا في تموز )يوليو 

 ،دورة " الرقابة والتدقيق في المؤسسات الحكومية "جمعية (2001) عوني، الباشا ،
 المحاسبين الفلسطينية، غزة.

  ،(، "الرقابة على المؤسسات العامة"، دراسة تحليلية لوسائل 7922)بدوي، عبد السالم
تحقيق الرقابة على القطاع العام ووحدته اإلنتاجية، الطبعة األولى، مكتبة اإلنجلوا المصرية 

 للنشر، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
  ،(، "الرقابة على المؤسسات العامة"، دراسة تحليلية لوسائل 7922)بدوي، عبد السالم

رية الطبعة األولى، مكتبة اإلنجلوا المصتحقيق الرقابة على القطاع العام ووحدته اإلنتاجية، 
 للنشر، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

 701ص (،2002)ية اإلنسانية العربية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنم. 
 ،م، بعنوان دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 2077تقرير حول مكافحة الفساد

 مساءلة.في تعزيز الشفافية وال
  ،مجاالت مساهمة المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في (2001) يوسف،جربوع" ،

تحسين القرارات المالية لمجلس اإلدارة وفقًا لقواعد حوكمة الشركات والمؤسسات العاملة 
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في قطاع غزة" دراسة تحليلية آلراء المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين لدى 
 والمؤسسات العاملة في قطاع غزة، )بحث منشور(، غزة.الشركات 

  ،دور المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في (2002)جربوع، يوسف، والحلو، اعتدال "،
قياس الكفاءة والفاعلية وتقييم األداء في المشروعات االقتصادية في فلسطين )بحث 

 .الجامعة االسالمية، غزةمجلة منشور(، 
 مؤتمر دور التقنيات الحديثة في الكشف عن الغش (2001) لمحاسبات،الجهاز المركزي ل ،

 عن كالب، سعيد، محاضرة بديوان الرقابة المالية واإلدارية، غزة، فلسطين. والفساد، نقالً 
  ،درجتا المساءلة والفاعلية اإلدارية التربوية والعالقة  (،2070) محمد محمود، ميالحسن

كومية الثانوية ومديراتها في محافظات الضفة الغربية من بينهما لدى مديري المدارس الح
س، ، رسالة ماجستير جامعة النجاح، نابلين في مديريات التربية والتعليموجهة نظر العامل

 فلسطين.
 متطلبات أجهزة الرقابة المالية العليا للقيام برقابة (2000)خرابشة، عبد، و  صادق، الحسني ،

دراسات، الجامعة األردنية، عمان، األردن، المجلد السابع األداء، )بحث منشور(، مجلة 
 والعشرون.

 ،دراسة مقارنة الحكومي، القطاع في المالية الرقابة منهج تقويم(، 2002، )أكرم حماد -
 .السودان-والتمويل المحاسبة قسم الجزيرة، جامعة-دكتوراه رسالة

  ،مؤسسات السلطة الفلسطينية بحث ، تقويم أداء اإلدارات المالية في (2001)حماد، أكرم
تطبيقي على عدد من الوزارات الحكومية في قطاع "بحث مقدم الي المؤتمر العلمي األول 

 االستثمار والتمويل في فلسطين، الجامعة االسالمية، غزة.
  رق ـة طـالعربيل التعليم العالي في الدول تموي (،2000) سعيد،، البشيرو حماد، خليل

اد ـس اتحـلمجل 22المؤتمر العلمي المصاحب للدورة "، اسة حالة األردن ر تقليدية "درـغي
 .بيروت، ات. العربيةـالجامع

  ،دراسة ميدانية، )بحث -تقييم أداء ديوان المحاسبة األردني ،(7999)خشارمه، حسين
منشور(، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، نابلس، 

 فلسطين.
 تقويم دور ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري في تحسين األداء في (2000)س، فضل، الدبي ،

مقارنة، رسالة ماجستير )غير منشورة(، الجامعة  األردن، دراسةالدوائر الحكومية في 
 األردنية، عمان، األردن.

 المصرية، ااالنجلو  " مكتبة"أصول اإلدارة العامة (،7992ليلي) تكال، الكريم، درويش، عبد 
 مصر.
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 ،دار  "، األردن، عمان،( "إدارة الموازنات العامة 7999) طاهر، الجنابي، مؤيد، الدوري
  للنشر.زهران 

  ،دور قانون ديوان المحاسبة في المحافظة على األموال العامة (2001)الرحاحلة، محمد ،
األردنية  المجلة في المملكة األردنية الهاشمية في ظل المتغيرات المعاصرة، )بحث منشور(،

 في إدارة األعمال، األردن، المجلد الثاني، العدد الثاني، عمان واألردن.
  ،أثر التطوير اإلداري على أداء ديوان المحاسبة األردني، (2002) ،خرابشةالسعايدة ،

 عشر، العدد أربعة، مؤتة، االردن )بحث منشور(، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الثامن
 عمان ،المسيرة دار ،القيادة االدارية الفعالة (،2070خلف) بالل ،السكارنة. 
 ،إطار مقترح لتطوير أداء الرقابة المالية" رسالة ماجستير )غير  (2001) ،خليل السيد"

 منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة.
   ،اعته"طبي بهامفهوم الشفافية والمقصود المحاسبة،  (، ديوان2001)السيد، محمد عفيفي 

 ."وأهدافها
  ،بلديات والرقابة في للتخطيط كأداة الموازنات فاعلية "مدى (2001) إبراهيم،الشيخ عيد 

 غزة )رسالة ماجستير )غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة. قطاع
 ،(،التصحيح-التقييم –المعايير -الرقابة اإلدارية )مبادئ (7991)، الرحمنعبد  الصباح 

 عمان. والتوزيع،زهران للنشر  دار
 بحث منشور(، مجلة الحكومي (، الرقابة المالية في القطاع 7992لطحلة، حامد داوود، )ا(

 .702المحاسب القانوني العربي، العدد 
  األردن. عمان، "،" تدقيق،(2002)طالل،  ،غزالةأبو 
  ،الفلسطينية الجامعات في الداخلي التدقيق أجهزة فاعلية " مدى،(2009) عصام،الطويل 

، رسالة ماجستير تطبيقية دراسة – الدولية الداخلي التدقيق معايير ظل في بقطاع غزة
 )غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة

 هيئة النزاهة العراقية الفساد،، دور االجهزة الرقابية في مكافحة (2077) عبد، ،الحسين، 
 ( ،دور الرقابة 2001العلمي، صباح سعد الدين" ) المالية واالدارية كمدخل للتنمية

 .وإلصالح االداري" بحث ماجستير، رام هللا
 ،والية الدولة في الرقابة على االوقاف" بحث منشور في منتدى  (2077) العنزي، عصام "

قضايا الوقف الفقهية الخامس الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية التركية والمديرية العامة 
اون مع األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت والبنك اإلسالمي للتنمية لألوقاف التركية بالتع

 بجدة.
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  ،ؤسسات التعليم العالي "أثر الرقابة المالية علي تمويل م(2009)الغماري، محمود حمزة
دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، رسالة ، في فلسطين"

 .معة اإلسالمية، غزة، فلسطينالجا ماجستير )غير منشورة(،
  تقويم وتطوير الدور الرقابة لديوان الرقابة اإلدارية والمالية  (2077) أحمد،فروانة، رامي"

 .فلسطين ،جامعة األزهر بغزة، معات الفلسطينية"، رسالة ماجستيرفي الرقابة على أداء الجا
 ،ة دار النهض " ومتطلبات التحديثعالم متغير "اإلدارة العامة بين (،2000صالح، ) فوزي

 القاهرة.، العربية
  ،ميدانية ة"دراس الحكوميواقع الرقابة الداخلية في القطاع (، 2002)كالب، سعيد يوسف 

الجامعة -"، بحث ماجستيرعلى وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة
 االسالمية.

 ( ،الرقابة المالية على 2001كنعان، نواف ،) األجهزة الحكومية، )بحث منشور(، مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، المجلد الثاني، 

 العدد الثاني.
 ،مؤسسة الصحافة ،أردنيةنحو شفافية  ،م(2000) باسم وسكجها،سائدة  الكيالني. 
 ( 2007المجمع العربي للمحاسبين القانونيين " ،)األساسية للتدقيق"، مطابع  المبادئم

 الشمس، عمان، األردن.
 ( ،مجلة الرقابة المالية، بيان سدني 7922المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية ،)

لشأن رقابة األداء والرقابة المالية على المشروعات العامة ونوعية الرقابة المالية، تونس، 
 سابعة، العدد األول.طارق الساطي، السنة ال-ترجمة

 الزقازيق. ة"، مصر، جامع"دراسات في مبادئ اإلدارة العامة (7990) المنعم، محفوظ، عبد 
 ،دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها  (2009) المزين، محمد "

 غزة. –من وجهة نظرهم " رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة األزهر 
 ،(، " التقديرات اإلحصائية للمهام الرقابية المختلفة لديوان المحاسبة 7992)محمد،  مسعود

األردني "، )بحث منشور(، دراسات العلوم االدارية، المجلد الخامس والعشرون، العدد 
 الثاني، عمان األردن.

 بة م(، مجلة الرقا7997)األسوساي(، ) المنظمة اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة المالية
المالية، إعالن بكين بشأن اإلرشادات المتعلقة برفع مستوى فعالية إدارة المالية العامة 

ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية وآخرون، -واالستثمارات، تونس، ترجمة
 السنة العاشرة، العدد الثاني.
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 (تحدي الـحكم الرشيد: مصر، لبن2070منظمة الشفافية الدولية ،)ان، المغرب وفلسطين. م
 .منظمة الشفافية الدولية ،برلين

 مدي التزام ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين بمعايير  (،2072، )نور، ايمان حسن
ماجستير، لة رسا-االستقالل الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )اإلنتوساي(، 

 .نابلس-النجاح جامعة
  معايير استقالل أجهزة الرقابة المالية العليا، )بحث (7997) مسعود،الهلولي، سعود ،

 .10منشور(، مجلة اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، العدد 
 م. (2002) الثامن لعام يالتقرير السنو -المستقلة لحقوق المواطن ةالهيئة الفلسطيني 
  ة لمشاركة في االجتماع الرقابة المالية، جمهورية العراق للمشاركورقة مقدمة من ديوان

في قصر االمارات في ابو ظبي، دولة اإلمارات العربية  عقدرابوساي الذي الثالث األ
 من للفتــــــرة. 29- 30/3/2011المتحدة 

 بعنوان "نحو 2002وقد صدر عن البرنامج ثالثة تقارير أخرى وهي التقرير الثاني لسنة  
بعنوان "دعوة للحرية والحكم الصالح  2002إقامة مجتمع المعرفة" والتقرير الثالث لسنة 

بعنوان "نحو نهوض المرأة في الوطن  2001في العالم العربي" والتقرير الرابع لسنة 
 العربي". ويعتبر التقرير األول أهم مرجعية حول العمل األهلي في الوطن العربي.

ًنررن::اًلمواقعًً:رابعاًا
 م1/9/2072. موقع ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين، الصفحة الكترونية .7
 م.7/70/2072الكترونية.هيكلية ديوان الرقابة المالية واإلدارية، صفحة  .2
 :كترونيةالفساد ومكافحته، صفحة التقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين بعنوان  .2

    http://www.saacb.ps/BruRpts/report-special.pdfم 7/2/2071م.2070أكتوبر 
، صفحة 2009تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين عن عام  .2

 م70/72/2072.الكترونية
   http://www.saacb.ps/BruRpts/annualsummary2009a.pdf 

 م2009، سبتمبر 2002، صفحة الكترونية عن عام واإلداريةتقرير ديوان الرقابة المالية  .1
http://www.saacb.ps/BruRpts/report-2008.pdf 

 م7/2/2071 يوليو( 20، 2070 ،ايليب –لمالية )موقع جهاز المراجعة ا .1
http://www.shaffaflibya.com/index.php?option=com_content&view=article

&Itemid=182-------&id=308:g 
 مhttp://zaiou.weebly.com 22/1/2071 زايو من أجل دعم قيم الشفافيةموقع  .1

 

http://www.saacb.ps/BruRpts/annualsummary2009a.pdf
http://www.saacb.ps/BruRpts/report-2008.pdf
http://www.shaffaflibya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308:g-------&Itemid=182
http://www.shaffaflibya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308:g-------&Itemid=182
http://zaiou.weebly.com/
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ً:المراجعًاألجنبيةً:خامساًا
 Colbert، J.L. Furnishing a context for internal audit work”. CPA 

Journal، Vol.72 (5) May (2002) pp.34-38. Finance Committee on 
Corporate Governance. 

 Gay، G.E and Pound، G.D.، (1998)  ،  "The Role of the Auditor in 
Fraud Detection and Reporting"، Company and Securities law 
Journal، (April 1998). 

 Mark.carcello j. and hermanson D. Audit Deficiencies. Journal of 
Accountancy. April 2001. Securities and Exchange commission 
P.130. 

 Promeranc، Felix (2004): “The US General Accounting Office: Is 
Freedom of Audit Access Imperiled?” Managerial Auditing .
Journal. Vo.119، No.3، pp.394-399. 

 Raman، k،k. van Daniker، and Relmond، p. materiality in 
Government. Journal of accounting. feb. 1994، (77)، issue 2، 71 

 Schwartz، R. (2002): “Controlling Government: Budgeting، 
Evaluation and Mills، Patti A. Milianaw University: An Instructional 
Case in . Internal Control and Ethics، Accounting Education، Fall 
1995، 10، Issue 2. 
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1

 

 االسم
 

 الوضع الوظيفي الدرجة العلمية

 أستاذ مشارك في االحصاء صافيأ.د. سمير 
نائب عميد كلية التجارة بالجامعة 

 االسالمية

 التطبيقي واإلحصاء االقتصاد قسم والرياضيات اإلحصاء في مساعد أستاذ د. نافذ بركات
 االسالمية الجامعةب

مدير وحدة الدراسات التجارية  أستاذ مساعد في إدارة االعمال وائل الدايةد. 
 بالجامعة االسالمية

جامعة قسم المحاسبة برئيس  أستاذ مساعد في المحاسبة د. عماد الباز
 االزهر

عميد كلية اإلدارة والتمويل بجامعة  أستاذ مساعد في المحاسبة عبد هللاد. نضال 
 االقصى

ن الرئيس للشؤو نائب مساعد  في المناهج وطرق التدريس مشاركأستاذ  د. فؤاد عياد
 بجامعة االقصى األكاديمية

بجامعة  عميد شؤون الطلبة سابقا علم النفس مساعد في أستاذ  د. درداح الشاعر
 االقصى

 محاسبة سبكالوريو  الشرفا أشرفأ. 
 للرقابة العامةة اإلدار مدير  أ ق.

بديوان الرقابة  االقتصاد على
 المالية واإلدارية.

 ماجستير منازعات ضريبية أ. إيمان نور
الرقابة المالية  في ديوان رئيس قسم

 واالدارية
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 األخ الكريم/ األخت الكريمة،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 تعبئة استبانة لبحث ماجستير

مدى التزام ديوان الرقابة الماليةة وادداريةة  ةي في إطار بحث الماجستير يقوم الباحث بدراسة 
بمبادئ الشفا ية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليةا للرقابةة والمحاسةبة  لسطين 

؛ ولهذذذذل الةايذذذة العلميذذذة أتقذذذدم إلذذذيكم باالسذذذتبانة المرفقذذذةب راجيذذذا  مذذذنكم التكذذذرم باإلجابذذذة عذذذن (ادنتوسةةةا )
ن حرصكم على تقديم المعلومات الكافية بدقة وموضوعية سيؤدي إلى تق ييم أفضل لموضوع األسئلة. وا 

 الدراسة. علما  بأّن جميع البيانات ستعامل بسرية فائقةب ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 

ذ أشكر لكم  تعاونكم ومساهمتكم الفاعلة في إنجاح هذا البحث عبر ملء االستبانةب -مقدما   –وا 
اد الكامل لإلجابة عن مالحظاتكم يشرفني أن أعرب لكم عن عظيم االمتنان والشكر وعن االستعدكما و 

 واستفساراتكم.
 

 مالحظات:
 .تعبئة البيانات األولية مهم الختبار فرضيات الدراسة 
  أمام درجة الموافقة التي تعّبر عن رأيك.)×( يرجى وضع عالمة 
 .يرجى عدم ترك أي فقرة دون إجابة وذلك لصدق بيانات الدراسة 

 
 
 
 

 الباحث                      
 عبد النعيز نائل                                                                                   
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 :)أولّية( شخصية معلومات: أوالا 
 . الجنس1

 ذكر    أنثى 
 :العمر. 2

 22- 52أقل من  52-  52أقل من  52  فأكثر. 
 العلمي لمؤهل. ا3
 بكالوريوس   دبلوم عالي  ماجستير  دكتورال 
 . التخصص العلمي4
  محاسبة  إدارة أعمال  اقتصاد مستشار   حاسوب ..... غير ذلك حدد 
 الحالي لوظيفيا المسمى. 5

 مدير عام  مدير  رئيس قسم   قانوني حدد.... غير ذلك. 
 سنوات الخبرة  ي العمل الرقابي. 6
 2  سنوات 01أقل من  –سنوات  11  سنة  15أقل من  –سنوات  02 فأكثر 

 :ةانثانياا: محاور االستب
 كل أمام (×)إشارة  وضع خالل من المرفق بالدليل واالسترشاد بةاالستبان فقرات بقراءة التكرم يرجى
 ممارسات وصف ىإل يكون ما أقرب بأنها تعتقدون والتي نظركمب ووجهة الذي يتالءم العمود في فقرة

 .عمل ديوان الرقابة

 ةانةمحاور االستبةةة م.
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 الذ  يضمن المساءلة والشفا ية من خالل اد صاح عنه؟ بادطار القانونيالمحور األول: التزام ديوان الرقابة المالية واددارية 
      له المسئولية والمساءلة.َيتوفر لدى الديوان نصوص قانونية تتيح  0
      تةطى القوانين لدى الديوان سلطة الرقابة وتشريعها ومسؤولياتها. 2
      ينص قانون الديوان على مسؤوليته أمام كل من رئيس السلطة الوطنية ورئيس المجلس التشريعي.  5
      ُيفصح قانون الديوان عن آلية وشروط تعيين وعزل وتقاعد رئيسه. 5
      الرقابية.يتوفر في قانون الديوان ما ينص على استقاللية الديوان اإلدارية والمالية للقيام بمهامه  2
      يوجد في قانون الديوان عن على نشر تقريرل السنوي بالجريدة الرسمية. 6
      ينص قانون الديوان على مسؤولية رئيسه في اإلشراف على األمور المالية واإلدارية. 7

8 
عليها موظفو يوجد في قانون الديوان ما ينص على سرية المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع 

 الديوان بحكم عملهم.
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 ةانةمحاور االستبةةة م.
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      يتوفر في قانون الديوان ما ينص على حق الجمهور في الحصول على نتائج التقارير الرقابية. 9

01 
على الموقع االلكتروني  االستراتيجيةينشر الديوان كل من القانون الخاص به ورسالته وخطته 

 للديوان.
     

00 
عالقته بمختلف األطراف ذوي العالقة بما فيهم المجلس التشريعي والسلطات يحدد قانون الديوان 

 التنفيذية.
     

 المحور الثاني: التزام ديوان الرقابة المالية واددارية بمعايير وعمليات ومنهجيات الرقابة التي تتسم بالموضوعية والشفا ية؟
      مبادئ الشفافية والمساءلة.يتبنى الديوان معايير ومنهجيات للرقابة تتوافق مع  0
      يقوم الديوان بنشر المعايير الرقابية وآليات االلتزام بها. 2

5 
يقوم الديوان بنشر نطاق أنشطته الرقابية في إطار تفويضه القانوني بناء  على عمليات تقييم 

 المخاطر.
     

صدار التقرير.ُيعلم الديوان الجهات الخاضعة لرقابته بالمعايير التي  5       سيعتمد عليها في إبداء الرأي وا 

2 
ُيطلع الديوان الجهات الخاضعة لرقابته على أهداف الرقابة ومنهجيتها ويزودها بتقرير المهمة 

 الرقابية.
     

      تقوم الجهات الخاضعة للرقابة بالرد على مالحظات الديوان. 6

7 
توصياتهب للتأكد من أن الجهات الخاضعة للرقابة تتعامل بطريقة ُيوفر الديوان آليات فاعلة لمتابعة 
 صحيحة مع مالحظاته وتوصياته.

     

8 
تسمح إجراءات المتابعة لدى الديوان بأن تقوم المؤسسات الخاضعة للرقابة باإلدالء بمعلومات حول 

 اإلجراءات التصحيحية المتخذة أو بمبررات عدم اتخاذها.
     

9 
الديوان لمراجعات خارجية دورية من النظراء باألجهزة الرقابية أو أية مراجعات أخرى من أجل يخضع 

 ضمان جودة العمل الرقابي.
     

01 
يقوم الديوان بنشر نتائج مراجعة النظراء أو أية مراجعات أخرى على الموقع االلكتروني أو بأية 

 صيةة مطبوعة.
     

 الرقابة المالية واددارية بمعايير النزاهة والسلوك الجيد لموظفيه ومستشاريه تتسم بالمساءلة والشفا ية؟المحور الثالث: التزام ديوان 

0 
يتبنى الديوان مجموعة من القيم وأخالقيات المهنة ُمنسجمة مع المعايير الدولية )كمدونة السلوك 

 المهني( في مجال عمله.
     

2 
 الطالعيقوم الديوان باإلعالن عن مجموعة القيم وأخالقيات المهنة )كمدونة السلوك المهني( 

 الجمهور عليها.
     

5 
يمنع الديوان تضارب المصالح كما يمنع الفساد على المستوي الداخلي لضمان الشفافية والمشروعية 

 لعملياته.
     

      برئيس الديوان وكبار موظفيه.يقوم الديوان بنشر مصاريف السفر الخاصة  5
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2 
يقوم الديوان بتشجيع موظفيه على االلتزام بالسلوك األخالقي من خالل نظام الحوافز وتعديل السلوك 

 الخطأ. 
     

      يقوم رئيس الديوان وكبار موظفيه بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة العمل. 6

7 
الجمع بين الوظيفة في الديوان وعضوية مجلس إدارة أية شركة أو يحق لرئيس الديوان وكبار موظفيه 

 هيئة حكومية أو غير حكومية.
     

      يصرح موظفي الديوان عن أي تضارب مصالح قبل قيامهم بالعملية الرقابية. 8

9 
يتأكد الديوان أن التعاقدات مع األطراف الخارجية من أجل إنجاز بعض األنشطة ال يعرض مبادئ 

 المساءلة والشفافية ألية شبهه.
     

      ينشر الديوان جميع العقود التي أبرمها مع الجهات الخارجية. 01
 بما يضمن المساءلة والشفا ية؟ بإدارة عملياته باقتصاد وكفاءة و اعليةالمحور الرابع: التزام ديوان الرقابة المالية واددارية 

      الداخلية.يوجد في الديوان وحدة للرقابة  0
      يتيح قانون الديوان لوحدل ضبط الجودة أن تمارس عملها بفاعلية. 2
      ينشر الديوان القوائم المالية الخاصة به للجمهور وتخضع لرقابة خارجية مستقلة. 5
      يقوم الديوان بإصدار تقارير خاصة برقابة األداء. 5
      إلزامي لتزويد الموظفين بالمهارات الالزمة لعملهم الرقابي.يوفر الديوان برنامج تدريبي  2
      يقوم الديوان بنشر مصادر مواردل المالية )ميزانيته( وآليات استخدامها. 6
      يقوم الديوان بإعداد تقارير حول كفاءة استخدام مواردل المالية وفعاليتها. 7
      من أجل إبداء الرأي فيما يتعلق بعملة الرقابي.َيستعين الديوان بأجهزة رقابية أخرى  8
      يقوم الديوان بإعداد تقارير تتضمن مؤشرات أداء لمعرفة القيمة المضافة لعمله الرقابي. 9
      يقوم الديوان بقياس مدى رضا الجمهور عن نتائج أعماله. 01
      تنفيذها لتوصياته.يقوم الديوان بمتابعة الجهات الخاضعة للرقابة من مدى  00

02 
التعلم المستمر باالستعانة بخبرة  إلىيلتزم الديوان بالمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ويسعى 

 األطراف الخارجية.
     

      يقوم الديوان بتقييم خارجي مستقل لمهامه الرقابية.  05
      من األمور الفنية المتعلقة بالرقابة.يلجأ الديوان إلى خبراء خارجيين لتمكين موظفيه  05
      ُيبرم الديوان اتفاقيات رسمية للتدريب مع مؤسسات مهنية مختصة. 02

بصفة منتظمة وشاملة وعبر وسائل ادعالم بما  بنشر نتائج الرقابة للجمهورالمحور الخامس: التزام ديوان الرقابة المالية واددارية 
 يضمن المساءلة والشفا ية؟

      ينشر الديوان استنتاجاته وتوصياته الناتجة عن عملياته الرقابية. 0
      ينظم الديوان مؤتمرا  صحفيا بعد نشر تقريرل لشرح محتوال. 2
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5 
الجمهور  الطالعينشر الديوان نتائج رقابته على الحساب الختامي للسلطة على الموقع االلكتروني 

 عليه.
     

      يتواصل الديوان مع لجان المجلس التشريعي فيما يتعلق بالعمل الرقابي. 5
      يتواصل الديوان بانفتاح مع وسائل اإلعالم حول عملياته ونتائج تقاريرل الرقابية. 2
نجازها وينشر التقارير في األوقات المناسبة. 6       يبادر الديوان بتنفيذ وانجاز مهام الرقابة وا 

7 
ُيِعد الديوان تقاريرل بصيةة مفهومة ومتاحة للجمهور عبر وسائل مختلفة كالملخصات والرسوم البيانية 

 والعروض المصورة.
     

      تقاريرل للتأكد من صياغتها بلةة سليمة ومفهومة.يتواصل الديوان مع مختصين لمراجعة  8
      يوجد وحدة للعالقات العامة في الديوان للتواصل مع وسائل اإلعالم بكفاءة وفاعلية. 9

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                                            

 عبد النعيز نائل                                                                              
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 حفظه هللا،،، الرقابة المالية واالدارية معالي رئيس ديوان 

 المحترم،،،  مةةةةةةةةإياد تي :األستاذالقاضي 

 

 تزويد  ببعض المعلومات لغايات البحث العلميالموضوع: 

تمنى لكم مزيدا  من النجاحب كما أرجو من معاليكم الموافقة على تزويدي ببعض المعلومات بداية  أ    
قسام في ديوان الرقابة وعدد رؤساء األ دارية وهي )عدد المفتشينالية واإلالخاصة بديوان الرقابة الم

جمالي عدد موظفي مستشارين وعدد المدراء العامين وا  وعدد المدراء وعدد القانونين وعدد ال الرقابيين
على موظفي ديوان الرقابة  الذي تم توزيعه بموافقة معاليكم ستبيانالا الديوان( وذلك لةايات تحليل

 الشفا ية بمبادئ ي  لسطين  واددارية المالية الرقابة ديوان التزام مدىدارية بعنوان "المالية واإل
وذلك  "(ادنتوسا ) والمحاسبة للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة عن الصادرة والمساءلة
والسياسة  القيادة واإلدارة من أكاديمية االدارةفي للحصول على درجة الماجستير لمتطلبات  استكماال  

 غزة. - للدراسات العليا

 "ولكم جزيل الشكر"

 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                                                   

 عبد النعيز نائل                                                                                   
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 المحترم    ،،،  ر يق النتشة/ السيد معالي 

 حفظه هللا،،، رئيس ديوان الرقابة المالية واالدارية / ق.أ      

 

 

 الموضوع: توزيع االستبانة

 واددارية المالية الرقابة ديوان التزام مدىبعنوان الموافقة على توزيع استبيان رجو من معاليكم أ     
 للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة عن الصادرة والمساءلة الشفا ية بمبادئ ي  لسطين 

في القيادة واإلدارة للحصول على درجة الماجستير لمتطلبات  وذلك استكماال   (ادنتوسا ) والمحاسبة
 غزة.-من أكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا 

 

  

 

 االستبانة: مر ق

 "ولكم جزيل الشكر"

                                                                                     

 

 

 

 الباحث                                                                                  

 عبد النعيز نائل                                                                                   
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 المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة " االنتوسا "

 النظام األساسي:

 م7002نو مير / تشرين الثاني 

 مقدمة:

 واشنطن مدينة في 0992 األول تشرين/ أكتوبر في انعقد الذي اإلنتوساي لمنظمة عشر الرابع المؤتمر اعتمد
 الدائمة اللوائح محل األساسي النظام هذا يحل حيث اإلنتوسايب لمنظمة األساسي النظام األمريكية المتحدة بالواليات

 اإلنتوساي مؤتمر قرر ولقد ب0977 عام فيآخري  مرة تعديلها وتم 0968 عام في التنفيذ حيز دخلت والتي لإلنتوساي
 عدد رفع قرر 2110 سنة األول تشرين/ أكتوبر بشهر سيول الجنوبية كوريا عاصمة في انعقد الذي عشر السابع
 بالعاصمة 2115 سنة انعقد الذي عشر الثامن اإلنتوساي مؤتمر أما بعضوا   08 إلى 06 من التنفيذي المجلس أعضاء
  يتعلق فيما وذلك اإلنتوساي لمنظمة األساسي النظام على التعديالت من العديد إدخال قرر فلقد بودابست المجرية
 انعقد الذي عشر التاسع اإلنتوساي مؤتمر قرر ولقد 2101 ذ 2112 للسنوات لإلنتوساي االستراتيجية الخطة بتطبيق

 باألعضاء يتعلق فيما األساسي النظام تعديل قرر المكسيك مدينة في 2117 الثاني تشرين/  نوفمبر شهر في
 .المنتسبين

 مادة. 14مواد النظام االساسي:  ي المالحق ويتكون من 

us/statutes.html-http://www.intosai.org/ar/about 

http://www.intosai.org/ar/about-us/statutes.html
http://www.intosai.org/ar/about-us/statutes.html
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 مواد النظام االساسي:
 واألهداف االسم: 0 المادة 
 المشاركة: 2 المادة 
 األجهزة: 5 المادة 
 المؤتمر: 5 المادة 
 التنفيذي المجلس: 2 المادة 
 العامة األمانة: 6 المادة 
 اإلقليمي العمل مجموعات: 6 المادة 
 اللجان: 8 المادة 
 المالية الشؤون: 9 المادة 
 الحسابات رقابة: 01 المادة 
 الخالفات حسم: أ 01 المادة 
 اإلنتوساي لةات: 00 المادة 
 االنتوساي من االنسحاب: 02 المادة 
 اإلنتوساي حل: 05 المادة 
 انتقالية أحكام: 05 المادة 

us/statutes.html-http://www.intosai.org/ar/about 

 :فاالسم واألهدا  -1

 وذاتية مستقلة مؤسسة هي( اإلنتوساي) والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة إن 
 العليا األجهزة بين والخبرات اآلراء تبادل وتشجيع لدعم دائمة كمؤسسة ُأنِشَئت وقد سياسية وغير السيادة
 . لها مقرا النمسا في فيينا مدينة اإلنتوساي اتخذت ولقد العامةب األموال رقابة مجال في المالية للرقابة

 المشاركة: -7

 المتحدة األمم منظمة مع القائمة بعالقاتها اإلنتوساي ستحتفظ. 

 لذ مفتوحة تبقى كامل كعضو أجهزتها وجميع اإلنتوساي نشاطات في المشاركة إن: 

أو  المتحدة األمم منظمة في األعضاء بالدول الخاصة والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا األجهزة -أ
  المتخصصةب منظماتها إحدى في

 الوطنية الوالية نطاق تتجاوز لمنظمات التابعة والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا األجهزة -ب
 أو الفني االقتصادي التكامل من مناسبة بدرجة وتتسم قانوني بمركز وتتمتع الدولية للقوانين وتخضع
 .أو المالي التنظيمي

 أو  لدولة تابعة عامة هيئة كل الصدد هذا في والمحاسبة العامة المالية للرقابة األعلى الجهاز مفهوم ويشمل
 نشاط تمارس التي – أو تنظيمها أو تركيبها تسميتها عن النظر بةض – الوطنية الوالية ز نطاقتتجاو  لمنظمة

http://www.intosai.org/ar/about-us/statutes.html
http://www.intosai.org/ar/about-us/statutes.html
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 هذا تطبق والتي السائدةب الرسمية أو اللوائح للقوانين تنفيذا المعنية أو المنظمة الدولة في العليا المالية الرقابة
 .أو بدونه قضائي باختصاص سواء مستقلة بصورة النشاط

 المتخصصة والمنظمات الدولية المنظمات لجميع مفتوح منتسب كعضو اإلنتوساي منظمة في المشاركة إن 
 عضوية طلبات تُقدم ما وعادة العامةب الخارجية المالية الرقابة أهداف تتقاسم التي المنظمات من وغيرها

 الدولية المؤسسات أما العامةب المالية للرقابة الوطنية األجهزة خالل من العامة األمانة إلى االنتساب
 وال مباشرةب العامة لألمانة االنتساب لعضوية طلباتها فتقدم الوطنية الوالية نطاق زتتجاو  التي والمنظمات

 اإلنتوساي وبرامج تظاهرات في المشاركة حقهم من ولكن التصويتب بحق المنتسبون األعضاء يتمتع
نجازاتها نشاطاتها من واالستفادة  .وا 

 اإلنتوساي في منتسب كعضو منظمة لقبول المعايير التالية توفير ُيشترط: 

 .الدولي الصعيد على تعمل دولية منظمة تكون أن          

 والشفافية المساءلة مثل بمجاالت مباشرة أو غير مباشرة بصورة المنظمة هذل أنشطة تتعلق أن يجب -أ
  .اإلدارة/والحوكمة واالرتشاء الفساد ومكافحة

 تسعى أو ال ربحية غير أو منظمة عامة مصلحة أو ذات حكومية مؤسسة إما المنظمة هذل تكون أن -ب
 .للربح

 .اإلنتوساي منظمة أعضاء قبل من واسع بدعم تتمتع سياسية غير منظمة تكون أن -ج

 كاملة بعضوية سواء الجدد األعضاء وقبول اإلنتوساي بمنظمة لاللتحاق المطلوبة المؤهالت وتقييم دراسة تقع 
 .التنفيذي المجلس مسؤولية في تقع انتساب أو عضوية

 ذا  كاملة بعضوية دائما يتمتعون اإلنتوساي منظمة أعضاء فإن ذلكب غير على األساسي النظام ينص لم وا 
 .األساسي النظام من الثانية المادة من األولى الفقرة عليه تنص لما طبقا

 األجهزة -3
 : األجهزة التالية من االنتوساى منظمة تتكون
 المؤتمر. -أ
 المجلس التنفيذي. -ب
 االمانة العامة. -ج
 مجموعات العمل االقليمية. -د

 المؤتمر: -4

 ويعقد المنتسبينب وأعضائها الدائمين أعضائها جميع من ويتألف المنظمة في جهاز أعلى هو اإلنتوساي مؤتمر إن 
  الجهاز رئيس من وبدعوة رئاسة تحت سنوات ثالثة كل الدوري اجتماعه المؤتمر

 .المؤتمر بها ُيعقد التي للدولة والمحاسبة التابع العامة المالية للرقابة األعلى

 يتطلب والتي األساسي النظام بتعديل المتعلقة القرارات باستثناء لألصواتب البسيطة باألغلبية المؤتمر قرارات تُتخذ 
 . األصوات ثلثي بنسبة أغلبية إقرارها
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 واحد بصوت التصويت المؤتمر في تشارك التي والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا األجهزة من جهاز لكل يحق 
 .المؤتمر في له الممثلين المندوبين عدد عن النظر بةض فقط

 به الخاصة اإلجرائية القواعد مؤتمر كل يعتمد. 

 يلي فيما المؤتمر واجبات تتمثل: 

 والتوصيات القرارات واتخاذ حولها والتشاور المشترك االهتمام ذات والفنية المهنية الموضوعات مناقشة -أ
 .والتجارب األفكار تبادل أجل من وذلك بها المتعلقة

 .بواجبات العامة واألمانة التنفيذي المجلس بتكليف -ب

 .بواجبات وتكليفها اللجان تشكيل -ج

 وتعديله. لإلنتوساي األساسي النظام على المصادقة -د

 .المؤتمر على التنفيذي المجلس يعرضها التي القضايا كل معالجة -ه

 .التاسعة المادة من 2و 5 الفقرتين ألحكام طبقا لإلنتوساي سنوات الثالث ميزانية على الموافقة -و

 .المراجع السنوي بيانها المالي وعلى السنوي العامة األمانة تقرير على المصادقة -ز

 على بناء وذلك القادم المؤتمر تنظيم والمحاسبة المالية للرقابة األعلى جهازها سيتولى التي الدولة تحديد -ح
  .التنفيذي المجلس من اقتراح

 اعتبار على والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولي التعاون بشؤون المتعلقة القرارات اتخاذ -ط
 .اإلنتوساي بمنظمة سلطة أعلى المؤتمر

 .التنفيذي المجلس القتراحات وفقا المنظمة حسابات مراقبو تعيين -ي

 في أو ذكرها تحديدها يتم أو لم عليها ينص لم والتي المنظمة تخص التي بالمسائل المتعلقة القرارات اتخاذ -ك
 .األساسي النظام

 المجلس التنفيذ : -5

 :  الواجبات التالية إنجار التنفيذي المجلس على يتوجب -0

 ضرورية أنها المؤتمر يرى التي- مؤتمرين انعقاد بين تفصل التي الفترة في- الالزمة اإلجراءات اتخاذ -أ
 .المؤتمر قبل من التنفيذي المجلس بها ُكلِّف التي الواجبات إنجاز وخاصة اإلنتوسايب أهداف لتحقيق

 في ترغب التي والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا األجهزة في العضوية شروط توفير مدى دراسة -ب
 . االنضمام هذا بشأن القرار واتخاذ اإلنتوساي منظمة إلى االنضمام

 منظمة إطار في نشاطات في المشاركة في بدورها ترغب التي اإلقليمية العمل بمجموعات االعتراف -ج
 . اإلنتوساي

 هذل أعضاء أحد يكون بحيث أعضائهب من أفراد خمسة من تتألف والمالية اإلدارية للشؤون لجنة تأسيس -د
 المالية الشؤون لجنة رئيس منصب العضو هذا ويحتل التنفيذي المجلس لرئيس الثاني النائب هو اللجنة
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 الشؤون لجنة إلى أيضا العام األمين وينتمي التصويتب بحق الخمسة اللجنة أعضاء ويتمتع واإلداريةب
 .       التصويت حق بدون ولكن واإلدارية المالية

 واشتراكات العضوية مبالغ بتسويات المتعلقة االقتراحات ذلك في بما سنواتب الثالث ميزانية مشروع اعتماد -ه
 .المؤتمر على وعرضها األعضاء

 .لإلنتوساي االستراتيجية الخطة تنفيذ مراعاة مع السنوية الميزانية اعتماد -و

 المادة من األولى الفقرة من" و" البند في عليه المنصوص العامة لألمانة السنوي التقرير واعتماد مراجعة -ز
 . عليه للمصادقة المؤتمر على التنفيذي المجلس وتعليقات بمالحظات مشفوعا عرضه ثم السادسةب

 :يلي كما عضوا 08 من التنفيذي المجلس يتألف -2

 األخيرةب الثالثة المؤتمرات بها عقدت التي للدول والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا األجهزة رؤساء -أ

 المقبلب المؤتمر بها سيعقد التي للدولة والمحاسبة العامة المالية للرقابة األعلى الجهاز رئيس -ب

 .العام األمين -ج

 للرقابة الدولية المجلة إصدار عن المسؤولون والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا األجهزة رؤساء -د
 الرؤساء انتخاب يتم ثم اقتراحاته التنفيذي المجلس ويقدم للتنميةب اإلنتوساي مبادرة وعن الحكومية المالية

 .(انتخابهم إعادة مع) للتجديد قابلة سنوات ست لفترة المؤتمر قبل من

 .(انتخابهم إعادة مع) للتجديد قابلة سنوات ست لفترة المؤتمر ينتخبهم عضوا عشر أحد -ه

 بحيث المقاعد توزع أن ينبةي متوازن بشكل اإلنتوساي بمنظمة األعضاء الدول جميع تمثيل ولضمان -و
 أعضائها من واحد بعضو التنفيذي المجلس في ممثلة اإلقليمية العمل مجموعات من مجموعة كل تكون
 العامة المالية للرقابة العليا األجهزة تتبعها التي العامة المالية للرقابة الرئيسية النظم تمثل وأن األقلب على

 .التنفيذي بالمجلس فعليا تمثيال والمحاسبة

 يتولى مؤتمر آخر فيها عقد التي للدولة والمحاسبة العامة المالية للرقابة األعلى الجهاز رئيس يتولى -5
 للدولة والمحاسبة العامة المالية للرقابة األعلى الجهاز رئيس يتولى كما التنفيذيب المجلس رئاسة

 فيتم التنفيذي المجلس لرئيس الثاني النائب أما للرئيسب األول النائب منصب القادم للمؤتمر المستضيفة
 .المنتخبين األعضاء بين من وُيختار للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة التنفيذي المجلس قبل من تعيينه

 األمانة العامة: -6

 : الواجبات التالية تنفيذ العامة األمانة تتولى -0

 .بينها فيما العالقات وتسهيل المؤتمرات بين الفاصلة الفترات في اإلنتوساي بأعضاء الدائم االتصال -أ

 نشاطات سير وتشجيع بها ُكلفت التي الواجبات إنجاز في واللجان التنفيذي المجلس مساعدة -ب
 .ككل المنظمة وعمل اإلقليمية العمل مجموعات

 .اإلنتوساي بأهداف للنهوض أخرى وأنشطة والدراسات الندوات تنظيم -ج
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 التنفيذيب للمجلس وتقديمه واإلدارية المالية اللجنة مع بالتشاور سنوات الثالث ميزانية مشروع إعداد -د
 مع بالتشاور وذلك المقبلة وللسنة الجارية للسنة السنوية الميزانية مشروع وتحديث إعداد وكذلك
 .التنفيذي للمجلس تقديمه ثم واإلدارية المالية اللجنة

دارة الميزانية تطبيق -ه  .اإلنتوساي ودفاتر حسابات وا 

 للسنتين المقارن والبيان المراجع السنوي التقرير المالي ذلك في بما السنوي العامة األمانة تقرير نشر -و
 .عام كل من نيسان/أبريل 02 تاريخ حتى التنفيذي المجلس على وعرضه السابقتين

 .التنفيذي أو المجلس المؤتمر قبل من العامة األمانة بها ُتَكلَّف أخرى واجبات أية إنجاز -ز

 النمساوي الجهاز مقر في وذلك لها مقرا فيينا النمساوية العاصمة العامة وأمانتها اإلنتوساي اتخذت -2
 .والمحاسبة العامة المالية للرقابة األعلى

 كما العامةب األمانة رئاسة يتولى والمحاسبة العامة المالية للرقابة األعلى النمساوي الجهاز رئيس يتولى -5
 . العامة األمانة رئيس نائب منصب النمساوي الرقابي الجهاز رئيس نائب يتولى

 .مهامه تنفيذ نطاق في اإلنتوساي منظمة العام األمين يمثل -5

 مجموعات العمل االقليمي: -2

 وتشجيع تطوير بهدف أسست والتي أعضائها من المتكونة اإلقليمية العمل بمجموعات اإلنتوساي تعترف .0
 .اإلقليمي الصعيد على األعضاء األجهزة بين والمهني الفني التعاون

 لإلنتوساي التنفيذي المجلس إلى العام أمينها قبل من اإلقليمية العمل بمجموعة االعتراف طلب يقدَّم .2
 إطار في للتعاون استعدادها عن اإلقليمية العمل مجموعة تعبير االعتراف طلب ويتضمن تحريرياب

 .األساسية ألنظمتها ووفقا اإلنتوساي

 المجموعة أنشطة حول العادية جلساته في المؤتمر إلى تقارير اإلقليمية العمل مجموعات رؤساء يرفع .5
 .المؤتمر تسبق التي الثالث السنوات خالل

 اللجةةان:  -8

 هذل مهام بتحديد المؤتمر ويقوم محددةب مسائل دراسة لتنفيذ الخاصة اللجان بتشكيل المؤتمر يقوم قد .0
 . الداخلية وأنظمتها وهيكلها اللجان

 ومراقبة المالي  التخطيط مجال في العامة األمانة مع التعاون في واإلدارية المالية اللجنة واجبات تتمثل .2
 لمبالغ األولي التحديد يخص فيما التنفيذي للمجلس توصية وتقديم الميزانيةب تطبيق على واإلشراف
 أقصال موعد في اجتماع عقد وكذلك التنفيذيب المجلس قبل من العتمادها المنتسبين لألعضاء الشراكة

 لألعضاء العضوية مبالغ رفع مسألة حول التنفيذي للمجلس توصية لتقديم المؤتمر انعقاد قبل أشهر ستة
 ذلك في بما - المهمة والظروف الوقائع أخذ مع رفعها تقرر إن رفعها نسبة وتحديد والمنتسبين الدائمين
 تفيد أن واإلدارية المالية اللجنة على يجب فإنه لذلك إضافة االعتبارب عين في - المالي  التضخم
 .لواجباتها إنجازها ومدى بمهامها علما ذلك طلب إن المؤتمر وكذلك التنفيذي المجلس
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 :المالية الشؤون -9

 : اإليرادات التالية من االنتوساى منظمة نفقات تةطية تتم -0

 وفقا العضوية مبالغ تصنيف يتم حيث ب(الدائمين األعضاء) العضوية الكاملين األعضاء اشتراكات -أ
 بدرجة علما األعضاء األجهزة العامة األمانة وتحيط المتحدةب األمم منظمة لدى المعتمد للتصنيف
 ميالديةب سنة كل بداية في العضوية مبالغ تسديد ويجب تصنيفهاب

 الخاص أو القطاع العام القطاع أو مؤسسات أفراد من الُمَقدمة والمساهمات والمنح المالية المعونات -ب
  أو المتبرعب المانح بتحديدل يقوم معين غرض أو لتنفيذ عامة بصفة اإلنتوساي ألغراض

 األخرىب أنشطتها ومن اإلنتوساي منشورات من اإليرادات -ج

 لموافقة وفقا المنتسبين األعضاء مساهمات ذلك في بما التنفيذيب المجلس عليها يوافق أخرى إيرادات أية -د
 .عليها المؤتمر ولمصادقة التنفيذي المجلس

 العامة األمانة إلدارة والمباني الموظفين والمحاسبة العامة المالية للرقابة األعلى النمساوي الجهاز يوفر -2
 .ذلك عن الناجمة النفقات ويتحمل

 للمؤتمر المستضيفة للدولة التابع والمحاسبة العامة المالية للرقابة األعلى الجهاز يتحمل عامة وكقاعدة -5
 اإلنتوساي أموال من المؤتمر تكاليف في بالمساهمة ُيسمح أنه غير المؤتمرب تنظيم عن الناجمة النفقات

 .المعني الميزانية لبند طبقا لذلك المخصصة

 للسنة الثاني كانون/ يناير ١ من بداية وذلك سنواتب ثالث لفترة المفعول سارية اإلنتوساي ميزانية تبقى -5
 . المؤتمر تلي التي الميالدية

 إيرادات ومن األعضاء من تحصيلها يتم التي العضوية مبالغ من اإلنتوساي ميزانية إيرادات تتكون -2
م النفقات أما أخرىب تقديرية  :األبواب التالية على فتُقسَّ

 العامةب األمانة نفقات 

 العامةب المالية للرقابة الدولية المجلة تكلفة في المساهمة  

 والتكوينب التدريب برامج 

 المؤتمر تكاليف في المساهمة. 

م -6  .ذلك األمر اقتضى كلما ميزانية بنود إلى السنوية الميزانية أبواب تَُقسَّ

 الباب إطار في أما التنفيذيب المجلس موافقة المختلفة الميزانية أبواب بين الميزانية أموال نقل يتطلب -7
 . المالية والقواعد النظام المالي وفق األموال نقل فُيمكن الواحد

عداد والمحاسبة للميزانية األخرى التفاصيل تحديد سيتم -8  واإلبالغ المالي المالية والمراقبة الحسابات وا 
 .التنفيذي المجلس قبل من اعتمادل يتم والذي لإلنتوساي الخاص والنظام المالي المالية القواعد ضمن
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 :الحسابات رقابة -10

دارة والتقرير المالي الختامية المالية البيانات تخضع .0  قبل من ومراجعة رقابة إلى االنتوساى أموال وا 
 .للحسابات ومدققين مراقبين

 المجلس من الُمقدم االقتراح على بناء  - للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة- إثنين مراقبين المؤتمر ُيعين .2
 عضوا ليست التي والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا األجهزة من المراقبين اختيار ويتم التنفيذيب
 . التنفيذي بالمجلس

 حاالت في ولكن مهامهمب إلنجاز كتعويض سفر أو نفقات مكافآت أية على المراقبان يحصل ال .5
 . المراقبين سفر نفقات في المساهمة على التنفيذي المجلس يوافق قد ُمقدم طلب على وبناء استثنائية

 هذل تنفيذ على وتساعدهما مهامهما ألداء الضرورية المعلومات كافة للمراقبين العامة األمانة توفر .5
 . المهام

" و" للبند وفقا ُينشر والذي السنوي التقرير في إدراجه يتم حتى العامة األمانة إلى تقريرهما المراقبان يرفع .2
 .السادسة المادة من األولى الفقرة من

 الخال ات حسم-/أ10       

 والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة أعضاء بين الخالفات حسم إن .0
 طبقا تحديدهم يتم الذين المحّكمين من تتألف والتي اإلنتوساي تحكيم لجنة عاتق على تقع( اإلنتوساي)

 .أ/01 المادة من الثانية للفقرة

: التالي  بالشكل وتتأسس المنظمةب أعضاء من أعضاء ثالثة من اإلنتوساي بمنظمة التحكيم لجنة تتألف .2
 تعيينه يطلب الذي العضو باسم تحريريا لإلنتوساي العامة األمانة بإعالم الخالف أطراف من طرف يقوم

 اإلنتوساي أعضاء من عضوا بتحديد الثاني للطرف طلبا أسبوعين خالل العامة األمانة توجه ثم كمحكمب
 العامة األمانة تفيد - أسبوعين خالل في – ثم أسابيعب أربعة مهلة ظرف في وذلك ثاني كمحكم

 أعضاء بين من الثالث المحكم ينتخبا أن منهما وتطلب التحكيم لجنة في بتعيينهما علما العضوين
 اللجوء يتم األصوات تساوي حالة وفي أخرىب أسابيع أربعة خالل وذلك التحكيمب للجنة رئيسا اإلنتوساي

 . القرعة إلى

 يتعلق التي-المؤتمر باستثناء – اإلنتوساي أجهزة من جهاز أي إلى التحكيم لجنة أعضاء ينتمي أال يجب .5
 .الخالف بموضوع عملها مجال

 ستة أقصاها فترة في وذلك قرارها تتخذ وأن النزاع طرفي مرافعات تسمع أن التحكيم لجنة على يجب .5
 كل بحضور القرار ُيتخذ أن يجب حيث لهاب الخالف حسم طلب وتقديم اللجنة تعيين تاريخ من أشهر

 البسيطة وباألغلبية ومعرفة ضمير نزاهة بكل قرارها اللجنة تتخذ أن على التحكيم لجنة أعضاء
ن لألصواتب  . اإلنتوساي أو ساط في المفعول وسارية نهائية قرارات تعتبر اللجنة تتخذها التي القرارات وا 

 علما التنفيذي المجلس رئيس تفيد أن العامة األمانة فعلى أ/01 المادة من 5 إلى 0 الفقرات مع وتماشيا .2
 .التحكيم للجنة تقديمها يتم التي القضايا بكل
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 ادنتوسا  لغات -11

 .والفرنسية واالنجليزية واأللمانية واإلسبانية العربية اللةة هي اإلنتوساي بمنظمة الرسمية العمل لةات إن

 االنتوسا  من االنسحاب  -17

لةاء االنسحاب والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا األجهزة من جهاز لكل يحق .0  في عضويته وا 
 .المنظمة من بانسحابه تحريريا العامة األمانة يخبر أن بشرط اإلنتوساي

 من انسحبت التي الرقابية األجهزة بأسماء والمؤتمر التنفيذي المجلس بإعالم العامة األمانة تقوم .2
 .اإلنتوساي

 ادنتوسا  حل -13

 . أعضائها ثلثي بموافقة إال أو تصفيتها اإلنتوساى حل يجوز ال .0

 .العامة األمانة لمقر المستضيفة للدولة القانونية اللوائح فُتطبق اإلنتوسايب حل قرار اُتخذ إن .2

 انتقالية أحكام  -14

 مباشرةب المؤتمر قبل من اعتمادها بعد التنفيذ حيز اإلنتوساي بمنظمة األساسي النظام في تعديالت أية تدخل
 .ذلك غير المؤتمر قرر إذا إال
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 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 على القانون األساسي المعدل، االطالعبعد 

 ، 1995لسنة  12وعلى قانون هيئة الرقابة العامة رقم 
 بإنشاء هيئة الرقابة العامة،  1994لسنة  77وعلى القرار رقم 
 بتعيين رئيس لهيئة الرقابة العامة،  1995لسنة  301وعلى القرار رقم 

 م14/4/7004وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 
 أصدرنا القانون التالي:

  
 الفصل األول 

 تعارف وأحكام عامة 
 ( 1المادة )

  تعاريف
 ي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على 

 خالف ذلك:
 السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

 رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
 لوطنية.مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة ا

 المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
 األغلبية المطلقة للمجلس: أكثرية )نصف + واحد( لكل عدد أعضاء المجلس التشريعي.

 الديوان: ديوان الرقابة المالية واددارية.
 رئيس الديوان: رئيس ديوان الرقابة المالية واددارية.

 الرقابة المالية واددارية. نائب رئيس الديوان: نائب رئيس ديوان
 المدير العام: مدير عام ديوان الرقابة المالية واددارية.

  
 ( 7المادة )

  إنشاء ديوان الرقابة المالية واددارية
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون ديوان عةام يسةمى "ديةوان الرقابةة الماليةة وادداريةة" يكةون لةه موازنةة خاصةة ضةمن 

للسةلطة الوطنيةة ويتمتةع بالشخصةية ادعتباريةة المسةتقلة ويتمتةع باألهليةة القانونيةة الكاملةة لمباشةرة الموازنة العامة 
 كا ةةةةةةةةةةةةةة األعمةةةةةةةةةةةةةال والنشةةةةةةةةةةةةةاطات التةةةةةةةةةةةةةي تكفةةةةةةةةةةةةةل تحقيةةةةةةةةةةةةةق المهةةةةةةةةةةةةةام التةةةةةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةةةةةام مةةةةةةةةةةةةةن أجلهةةةةةةةةةةةةةا.

 
 ( 3المادة )

  مقصود الرقابة
 يقصد بالرقابة، ادجراءات واألعمال الرقابية التي تستهدف:

 النشةةةاط المةةةالي وحسةةةن اسةةةتخدام المةةةال العةةةام  ةةةي األغةةةراض التةةةي خصةةةص مةةةن أجلهةةةا.. ضةةةمان سةةةالمة 1
 . التفتيش اددار  لضمان كفاءة األداء، وحسن استخدام السلطة والكشف عن االنحراف أينما وجد.7
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 . مةةةةةةدى انسةةةةةةجام ومطابقةةةةةةة النشةةةةةةاط المةةةةةةالي واددار  للقةةةةةةوانين واألنظمةةةةةةة واللةةةةةةوائ  والقةةةةةةرارات النا ةةةةةةذة.3
الشةةفا ية والنزاهةةة والوضةةوح  ةةي األداء العةةام وتعزيةةز المصةةداقية والثقةةة بالسياسةةات الماليةةة وادداريةةة  . ضةةمان4

 واالقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 ( 4المادة ) 

 التعيينات
. يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد المصادقة على 1

 تعيينه باألغلبية المطلقة للمجلس التشريعي.
 . يعين نائب رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان.7
 . يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان.3
 .كين الديوان من القيام بمهامه. يعين رئيس الديوان عددا كا يا من الموظفين لتم4
 

 ( 5المادة )
  ر ض المصادقة على تعيين رئيس الديوان

يقدم رئيس السلطة الوطنية بديال عن رئيس الديوان خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ ر ض المجلس التشريعي 
 لى المرش  لمنصب رئيس الديوان.المصادقة ع

 ( 6المادة )
  شروط تعيين رئيس الديوان ونائبه

 رئيسا للديوان أو نائبا لرئيس الديوان ما يلي:يشترط  يمن يعين 
 . أن يكون  لسطينيا.1
 . أن يكون من ذو  الكفاءة واالختصاص.7
 . من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.3
 . أال يقل عمره عن أربعين سنة.4
مة من جرائم مانة أو جري. أال يكون قد أدين من محكمة مختصة بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األ5

 األموال.
 ( 2المادة )

  مسؤولية الديوان
يكون الديوان مسؤوال أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام المجلس التشةريعي، ويتةولى المهةام والصةالحيات المناطةة بةه 

                                 و قا ألحكام القانون.           
 ( 8المادة )

  التقرير السنو 
الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلةس الةوزراء تقريةرا سةنويا أو عنةد الطلةب يقدم رئيس 

عن أعماله ومالحظاته وعليه أن يزود رئةيس السةلطة الوطنيةة والمجلةس التشةريعي ومجلةس الةوزراء بأيةة بيانةات أو 
بةةه إليةةه مةةن أ  مةةنهم، وينشةةر التقريةةر  معلومةةات أو دراسةةات أو أبحةةاث يطلبونهةةا منةةه والقيةةام بةةأ  عمةةل  خةةر يعهةةد

 السنو   ي الجريدة الرسمية.
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 ( 9المادة )
 مقر الديوان

 يكةةةةون المقةةةةر الةةةةرئيس للةةةةديوان  ةةةةي مدينةةةةة القةةةةدس، ولةةةةه مقةةةةران مؤقتةةةةان  ةةةةي كةةةةل مةةةةن مةةةةدينتي غةةةةزة ورام هللا.
 

 ( 10المادة )
  رئيس الديوان

 قابلة للتجديد.   . تكون مدة رئاسة الديوان سبع سنوات لفترة واحدة غير 1
 . ال يجوز عزل رئيس الديوان أل  سبب من األسباب إال باألغلبية المطلقة للمجلس.7
. يحةةدد الراتةةب والحقةةوق الماليةةةة األخةةرى لةةرئيس الةةةديوان بقةةرار مةةن رئةةيس السةةةلطة الوطنيةةة ومصةةادقة المجلةةةس 3

 التشريعي وينشر القرار  ي الجريدة الرسمية. 
                                                

 ( 11المادة )
  الحصانة

و قا ألحكام هذا القانون يتمتع رئيس الديوان ونائبه والمدير وموظفو الةديوان بالحصةانة عةن كةل مةا يقومةون بةه مةن 
 أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم. 

 ( 17المادة )
  االستقالل وتعاون الجهات المعنية

مال الديوان وتلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالتعةاون الكامةل والتةام ال يجوز التدخل  ي أ  عمل من أع
  يما يطلب الديوان منها.  

 
 الفصل الثاني 
 تشكيل الديوان 

 ( 13المادة )
  تشكيل الديوان

مفتشةةين . ُيشةةكل الةةديوان مةةن رئةةيس الةةديوان ونائبةةه والمةةدير العةةام وعةةدد مةةن المةةديرين والمستشةةارين والخبةةراء وال1
                                                                        والفنيةةةةين والمةةةةوظفين و قةةةةا للهيكةةةةل التنظيمةةةةي وجةةةةدول تشةةةةكيالت الوظةةةةائف المعتمةةةةد مةةةةن المجلةةةةس التشةةةةريعي.                   

                                          وزارة. يكةةةةةةون رئةةةةةةيس الةةةةةةديوان بدرجةةةةةةة وزيةةةةةةر، ونائةةةةةةب رئةةةةةةيس الةةةةةةديوان بدرجةةةةةةة وكيةةةةةةل 7
 

 ( 14المادة )
  شغور مركز رئيس الديوان

 يعد مركز رئيس الديوان شاغرا  ي إحدى الحاالت التالية:     
                . الو اة.                                                                          1
                                                                                          . االستقالة.  7
 . العزل.  3
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 ( 15المادة )
 تعيين بديل لرئيس الديوان

 
. إذا شغر مركز رئيس الديوان يعين بديل  خر له خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ الشغور و قا ألحكام هذا 1

                                                                  القانون.         
 ( أعاله.1. يقوم نائب رئيس الديوان بمهام رئيس الديوان خالل المدة المذكورة  ي الفقرة )7
 

 ( 16المادة )
  تعيين موظفي الديوان

والفنيين والموظفين و قا ألحكام هذا يعين رئيس الديوان المديرين التنفيذيين والمفتشين والمستشارين والخبراء 
 القانون وقانون الخدمة المدينة.

  
 ( 12المادة )

  تضارب المصال 
 ال يجوز لرئيس الديوان ونائبه والمدير العام أثناء تولي المنصب أن:    

 . يتولى أ  وظيفة أخرى.  1
المعنويةةةة العامةةةة ولةةةو بطريقةةةة . يشةةةتر  أو يسةةةتأجر مةةةاال مةةةن أمةةةوال السةةةلطة الوطنيةةةة أو إحةةةدى الشخصةةةيات 7

                                                                    غيةةةةةر مباشةةةةةرة أو بطريقةةةةةة المةةةةةزاد العلنةةةةةي وال أن يؤجرهةةةةةا أو يبيعهةةةةةا شةةةةةيئا مةةةةةن أموالةةةةةه أو يقايضةةةةةها عليةةةةةةه.                                   
 لوطنيةةةةةةةةةةةةة أو المؤسسةةةةةةةةةةةةات أو الهيئةةةةةةةةةةةةات العامةةةةةةةةةةةةة.. يشةةةةةةةةةةةةارك  ةةةةةةةةةةةةي التزامةةةةةةةةةةةةات تعقةةةةةةةةةةةةدها السةةةةةةةةةةةةلطة ا3
. يجمةةةع بةةةةين الوظيفةةةةة  ةةةةي الةةةةديوان وعضةةةةوية مجلةةةةس إدارة أ  شةةةةركة أو مؤسسةةةةة أو هيئةةةةة حكوميةةةةة أو غيةةةةر 4

  حكومية.    
 ( 18المادة )

  هيكلية الديوان
 

ون المتابعة والدراسات تنشأ  ي الديوان الدوائر واألقسام الضرورية ددارة شؤونه المالية واددارية والقانونية وشؤ 
                                                                                    الديوان.  واألبحاث والتطوير والتخطيط الالزمة ألداء مهامه بموجب تعليمات يصدرها رئيس 

 
 ( 19المادة )

  االستعانة باالختصاصيين والخبراء
بةداء الةرأ   يهةا  للديوان االستعانة باالختصاصيين والخبراء  ي األمور والمسائل التي تعرض عليه وتتطلب دراسةتها واب

 مؤهالت وخبرات خاصة وتصرف لهم مكا آت مالية مقابل خدماتهم و قا للوائ  الخاصة بذلك.    
 ( 70المادة ) 

 تأليف لجان مؤقتة
رقابةةة أو التفتةةيش أو التحقيةةق أو لجةةان للدراسةةة واالستقصةةاء برئاسةةة مفةةتش، لةةرئيس الةةديوان تةةأليف لجةةان مؤقتةةة لل

 وتفويضها بمهام أو قضايا محددة تدخل ضمن مهام الديوان وصالحياته وتقديم نتائج أعمالها إليه.
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 ( 71المادة )
 شروط تعيين أو انتداب المفتش

لقيام بأعماله إال إذا كان حاصال علةى الشةهادة ال يجوز أن يعين أ  شخص  ي وظيفة مفتش  ي الديوان أو ينتدب ل
 الجامعية األولى على األقل حسب االختصاص.

 ( 77المادة )
 ممارسة مهام رئيس الديوان عند غيابه

يمارس نائب رئيس الديوان مهةام ومسةؤوليات رئةيس الةديوان  ةي حالةة غيابةه، وكةل مةا يفوضةه بةه و قةا ألحكةام هةذا 
 القانون.  

 الفصل الثالث 
 اختصاصات الديوان 

 ( 73المادة )
  أهداف الديوان واختصاصاته

يهدف الديوان إلةى ضةمان سةالمة العمةل واالسةتقرار المةالي واددار   ةي السةلطة الوطنيةة بسةلطاتها الةثالث التنفيذيةة 
عامةة والتأكةد والتشريعية والقضائية وكشف أوجه االنحراف المةالي واددار  كا ةة بمةا  يهةا حةاالت اسةتغالل الوظيفةة ال

من أن األداء العام يتفق مع أحكام القوانين واألنظمة واللوائ  والقرارات والتعليمات النا ةذة و ةي حةدودها وأنةه يمةارس 
      بأ ضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة وله  ي سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي و قا ألحكام القانون:                                      

 . اقتراح اللوائ  واألنظمة والسياسات الخاصة بعمل الديوان ور عها للمجلس التشريعي دقرارها.1 
 . إعداد الخطط والبرامج لتمكين الديوان من القيام بمهامه.  7
 . وضع البرامج والدورات الخاصة لتأهيل الموظفين  ي الديوان وتدريبهم.3
ان ور عها إلى مجلس الوزراء دقرارها ضمن الموازنة العامة السنوية . إعداد مشروع موازنة سنوية خاصة بالديو 4

  للسلطة الوطنية.                                                             
. التحقق من قيام أجهزة الرقابة والتفتيش والمتابعة الداخلية  ي المراكز المالية كا ة  ي السلطة الوطنية بممارسة 5

ها بصورة سليمة و عالة ودراسة القواعد التي تنظم أعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها  ي تحقيق األهداف مهام
 المقررة لها.                                    

يراداتها والقروض والسلف والمخازن والمستودعات على الوجه المبين  ي هذا 6 . مراقبة نفقات السلطة الوطنية واب
                                                            القانون.

. تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز الشفا ية والمصداقية والوضوح  ي أعمال الحكومة 2
 والمؤسسات والهيئات العامة ومن  ي حكمها.                                       

سباب القصور  ي العمل وادنتاج بما  ي ذلك الكشف عن عيوب النظم المالية واددارية والفنية . بحث وتحر  أ8
                                          التي تعرقل سير أعمال الحكومة واألجهزة والمؤسسات العامة واقتراح وسائل تال يها ومعالجتها.                                      

الكشف عن المخالفات المالية واددارية والقانونية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو  .9
 بسببها.                                                                       

ة أداء واجبات الوظيفة أو . كشف وضبط المخالفات التي تقع من غير الموظفين والتي تستهدف المساس بسالم10
 الخدمة العامة.                                                                     

. بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن المخالفات أو ادهمال  ي أداء الواجبات الوظيفية ودراسة ما تنشره 11
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صحفية تتناول نواحي ادهمال أو االستهتار أو سوء اددارة أو وسائل ادعالم المختلفة من شكاوى أو تحقيقات 
 االستغالل.                                                         

                                     عن:  . يكون الديوان  يما يتعلق باديرادات مسؤوال 17
ائد المختلفة للتثبت من أن تقديرها وتحققها قد تما و قا للقوانين أ. التدقيق  ي تحققات الضرائب والرسوم والعو 

 واألنظمة المعمول بها. 
دارتها وتأجيرها.   ب. التدقيق  ي معامالت بيع األراضي والعقارات الحكومية أو التابعة للسلطة الوطنية واب

قةد جةرى  ةي أوقاتةه المعينةة و قةا  ج. التدقيق  ي تحصيالت اديرادات على إختالف أنواعهةا للتثبةت مةن أن التحصةيل
 للقوانين واألنظمة المعمول بها.    

 . يكون الديوان  يما يتعلق بالنفقات مسؤوال عن:  13
أ. التدقيق  ي النفقات للتثبت من صةر ها لألغةراض التةي خصصةت مةن أجلهةا ومةن أن الصةرف قةد تةم و قةا للقةوانين 

 واألنظمة المعمول بها. 
ندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها لما هو مثبت  ةي ب. التدقيق  ي المست

 القيود.
 ج. التثبةةةةةةت مةةةةةةن أن إصةةةةةةدار أوامةةةةةةر الصةةةةةةرف قةةةةةةد تةةةةةةم حسةةةةةةب األصةةةةةةول ومةةةةةةن قبةةةةةةل الجهةةةةةةات المختصةةةةةةة.

السنو  ومن صةحة األوامةر د. التثبت من تنفيذ أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وقانون الموازنة 
 المالية والحواالت الصادرة بمقتضى أحكامه.

. يكةةون الةةديوان  يمةةا يتعلةةق بحسةةابات األمانةةات والسةةلف والقةةروض والتسةةويات مسةةؤوال عةةن تةةدقيق جميةةع هةةذه 14
الحسةةابات للتثبةةت مةةن صةةحة العمليةةات المتعلقةةة بهةةا ومةةن مطابقتهةةا مةةع مةةا هةةو مثبةةت  ةةي القيةةود ومةةن أنهةةا مؤيةةدة 
بالمسةةتندات والوثةةائق الالزمةةة ومةةن اسةةترداد السةةلف والقةةروض  ةةي األوقةةات المعينةةة السةةتردادها مةةع الفوائةةد المترتبةةة 

 عليها للخزينة العامة. 
. العمةةل علةةى مراقبةةة ومراجعةةة القةةرارات الخاصةةة بشةةؤون المةةوظفين العةةامين  يمةةا يتعلةةق بالتعيينةةات والمرتبةةات 15

ادجةةازات وأيةةة بةةدالت أخةةرى ومةةا  ةةي حكمهةةا، والتثبةةت مةةن مةةدى مطابقتهةةا للقةةوانين واألجةةور والترقيةةات والعةةالوات و 
                                       واألنظمةةةةةةةةةةةة المعمةةةةةةةةةةةول بهةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةن جهةةةةةةةةةةةة ومطابقتهةةةةةةةةةةةا للموازنةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةن جهةةةةةةةةةةةة أخةةةةةةةةةةةرى.                                                           

المن  والهبات والتبرعات المقدمة للجهات اددارية و لية صر ها والتأكد من مدى اتفاقها مةع  . العمل على مراجعة16
 القوانين واألنظمة المعمول بها. 

. دراسة أية قضية أو حالة أو تقرير تحال أو يحال إلى الديوان من رئيس السلطة الوطنية أو المجلس التشةريعي 12
الوزير المختص حسب مقتضى الحال، مما يدخل  ي نطاق مهةام وصةالحيات ولجانه المختصة أو مجلس الوزراء أو 

 الديوان، بما  ي ذلك التحقيق  ي المخالفات اددارية والمالية التي يرتكبها الموظفون  ي الجهات اددارية المختلفة.
                                                

 ( 74المادة )
  علوماتصالحية التدقيق وطلب الم

للديوان التدقيق  ي الحسابات والوثائق والمستندات واللوازم  ي أية دائرة، وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا 
مهمته ويقدموا له كا ة المعلومات التي يطلبها وله أن يلفت نظرهم إلى ما يبدو له من مالحظات وأن يستوض  

 مالت.منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر  ي إنجاز المعا
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 ( 75المادة )
  صالحية االطالع

للديوان االطالع على كا ة التقارير والمعلومات والبيانات الةواردة مةن المةوظفين وعلةى تقةارير التحقيةق  ةي المخالفةات 
يضةاحات  التي لها مساس باألمور المالية واددارية وله أن يطلب تزويده بكل مةا يريةد االطةالع عليةه مةن معلومةات واب

  الدوائر الحكومية مما له عالقة بأعمالها.من جميع 
 
 ( 76المادة )

  التقارير ربع السنوية أو عند الطلب
ير ع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية أو عند الطلب متضمنة نتيجة تحرياته ودراساته وأبحاثه ومقترحاته والمخالفات 

نها إلةى رئةيس السةلطة الوطنيةة والمجلةس التشةريعي المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها والمالحظات والتوصيات بشأ
 راء التخاذ ما يلزم بشأنها.ومجلس الوز 

 ( 72المادة )
  القيام بأعمال الرقابة

. تةتم أعمةال الرقابةةة  ةي أ  جهةة إداريةةة للتحقةق مةةن مةدى تنفيةذ أحكةةام وقواعةد المحاسةبة الحكوميةةة ومةدى التةةزام 1
 العامة للسلطة الوطنية وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها.الجهات اددارية  ي تنفيذ الموازنة 

                                                                          
. تتم أعمال الرقابة المالية على الصرف وعلةى نظةم الضةبط الةداخلي بمةا يضةمن إظهةار وتحليةل النتةائج التةي تعبةر 7

 ا المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات بحيث تعطي صورة حقيقية لها.عنه
 
 ( 78المادة )

 تقديم تقارير خاصة
على الديوان تقديم تقةارير خاصةة بشةأن بعةض المسةائل ذات األهميةة التةي تسةتوجب سةرعة النظةر  يهةا إلةى كةل مةن 

 والةةةةةةةةةةةةةوزير المخةةةةةةةةةةةةةتص.رئةةةةةةةةةةةةةيس السةةةةةةةةةةةةةلطة الوطنيةةةةةةةةةةةةةة والمجلةةةةةةةةةةةةةس التشةةةةةةةةةةةةةريعي ومجلةةةةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةةةةوزراء 
 

 ( 79المادة )
  حق االطالع أو التحفظ

و قا ألحكام القانون للديوان  ي سبيل مباشرة اختصاصاته حق طلب أو االطالع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات 
أو أوراق أو مسةةتندات أو معلومةةات أو الحصةةول علةةى صةةور منهةةا وذلةةك مةةن الجهةةة الموجةةودة  يهةةا هةةذه الملفةةات أو 

بيانةةات أو األوراق أو المسةةتندات أو المعلومةةات بمةةا  ةةي ذلةةك الجهةةات التةةي تعتبةةر كةةل ذلةةك سةةر  التةةداول وكةةذلك ال
 استدعاء من يرى سماع أقوالهم.

 
 ( 30المادة )

  طلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته
بعةاده عنهةا مؤقتةا و قا ألحكام القانون للديوان أن يطلب من جهة االختصاص وقف الموظف عن أعمةال وظيفتةه أو إ

 إذا تبين أن وجوده على رأس عمله يضر بإجراءات التحقيق.
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 الفصل الرابع 
 الجهات الخاضعة لرقابة الديوان 

 ( 31المادة )
  الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

                                التالية:  و قا ألحكام هذا القانون تخضع لرقابة الديوان الجهات 
 ئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها.                                                    . ر 1
 . رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن  ي حكمهم.                                            7
داراته.                             3                          . المجلس التشريعي بما  ي ذلك هيئاته واب
 . السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها.                                           4
 . وزارات وأجهزة السلطة الوطنية.                                                                 5
 األمنية والعسكرية.                                         . قوات األمن والشرطة وكا ة األجهزة 6
. الهيئات والمؤسسات العامة واألهلية والنقابات والجمعيات واالتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن  ي 2

 حكمها.                                                                         
ركات التي تملكها أو تساهم السلطة الوطنية  يها أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات . المؤسسات والش8

 المانحة للسلطة الوطنية 
 . المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغالل أو إدارة مر ق عام.                            9  

                          . الهيئات المحلية ومن  ي حكمها.                           10
.  يما لم يرد بشأنه نص خاص تسر  أحكام هذا القانون على الجهات التي تتضمن القوانين أو األنظمة أو 11

 اللوائ  أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة.
 ارية".                              . ويطلق على الهيئات والدوائر والوحدات التي تسر  عليها أحكام هذا القانون "الجهات ادد17

 
 الفصل الخامس 

 ( 37المادة )-التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
  تقرير بشأن وضع الموازنة العامة

تقةةدم وزارة الماليةةة إلةةى الةةديوان تقريةةرا نهايةةة كةةل ربةةع سةةنة مفصةةال ومحلةةال لوضةةع الموازنةةة العامةةة ويتضةةمن التقريةةر 
واتجاهةات حركةة اديةةرادات والنفقةات مقارنةة مةع التوقعةات وكةةذلك تفسةير االنحرا ةات الهامةة وتحليةةل  التطةورات الماليةة

تةةةد ق النقةةةد وتةةةأثير هةةةذه التطةةةورات علةةةى الوضةةةع المةةةالي العةةةام للسةةةلطة الوطنيةةةة. ويسةةةتعرض اقتراحةةةات ادجةةةراءات 
 التصحيحية المناسبة الستعادة التوازن المالي.

 
 

 ( 33المادة )
 الموحدة التمهيديةالحسابات 

ُتعد وزارة المالية حسابات موحةدة تمهيديةة للمعةامالت العةام وتقةدمها إلةى الةديوان  ةي غضةون سةتة أشةهر مةن أقفةال 
السنة المالية. وتبين الحسابات ضمن أشةياء أخةرى أرصةدة اال تتةاح وادقفةال للصةندوق الموحةد والصةناديق الخاصةة، 

لمواجهة العجةز المةالي "إن وجةد" وصةا ي الةدين العةام المحلةي واألجنبةي، وتةذكر وتفاصيل العمليات المالية التي تمت 
 الحسابات أيضا القروض المعطاة خالل السنة وااللتزامات المرتبطة بها والناتجة عنها.  
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 (34المادة )
 مسودة الحساب الختامي

مسودة الحساب الختامي وتقدمها إلةى  ( تعد وزارة المالية33على أساس الحسابات التمهيدية المعدة بموجب المادة )
 الديوان خالل سنة من نهاية السنة المالية لدراستها ور ع مالحظاته بشأنها إلى المجلس التشريعي.

 ( 35المادة )
  ادبالغ عن المخالفات المالية  ي الصرف

يتضةةمن الصةةرف  يهةةا مخالفةةة علةةى المةةدققين المةةاليين  ةةي المراكةةز الماليةةة كا ةةة إبةةالغ الةةديوان بجميةةع الحةةاالت التةةي 
 أسبوعان من تاريخ وقوعها. مالية، وذلك خالل مدة أقصاها

 ( 36المادة )
  موا اة الديوان بالبيانات والمعلومات

على مفوضي ادنفاق  ي المراكز المالية كا ة وجميع الجهات األخرى الخاضعة لرقابة الديوان، إبالغه بما يقع  ي 
الس، أو السرقة، أو التبديد، أو ادتالف، أو الحريق، أو ادهمال، وما  ي حكمها، يوم هذه الجهات من وقائع االخت

                                اكتشا ها، وعليهم أيضا أن يوا وا الديون بالقرارات الصادرة بشأنها  ور صدورها وكذلك:                                            
بالبيانات والمؤشرات الالزمة لمتابعة تنفيذ خطة تقويم األداء، طبقا للنظم والنماذج التي يعدها أ. موا اة الديوان 

 الديوان.                                                                                        
 ب. الرد على مالحظات الديوان خالل شهر من تاريخ إبالغ هذه الجهات بها.

 .ج. تزويد الديوان بجميع القوانين واألنظمة واللوائ  والقرارات والتعليمات التي تصدرها هذه الجهات
 
 ( 32المادة )

 موا اة الديوان بصورة عن العقود واالتفاقيات
ة على الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية تكون السلطة الوطنية طر ا أو شريكا  يها موا اة الديوان بصور 
 عن العقود واالتفاقيات والمناقصات لكل مشروع استثمار  وكذلك بأية تعديالت تطرأ عليها أثناء تنفيذ المشروع. 

 
 ( 38المادة ) 

  مكان عمل موظفي الديوان
يقوم موظفو الديوان بأعمالهم  ي مكاتبهم، أو  ي مكاتب الجهات ذات العالقة، أو  ي ميادين العمل، وعلى الجهات 

 لرقابة الديوان تهيئة المكان الالزم لهم  ي مكاتبها، عندما يطلب منها ذلك. الخاضعة
 
 ( 39المادة )

  عرض مالحظات الديوان
( من هذا القانون، عرض مالحظات الديوان على مجالس 31( من المادة )8، 2على الجهات الواردة بالبندين )

 ى الجمعيات العمومية حال انعقادها.إدارتها خالل شهر على األكثر من تاريخ إبالغها بها وعل
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 الفصل السادس 
 المخالفات المالية واددارية 

 ( 40المادة )
  المخالفات المالية

 و قا ألحكام هذا القانون يعد مخالفة مالية ما يلي:                                      
 وانين واألنظمة أو اللوائ  النا ذة ذات العالقة.. مخالفة القواعد وادجراءات المالية المنصوص عليها  ي الق1
 . مخالفة القواعد وادجراءات واألحكام الخاصة بتنفيذ قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية.7
دارة المستودعات، بما  يها تلك المتعلقة بالنظم 3 . مخالفة القواعد وادجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات واب

 ية والمحاسبية السارية بهذا الشأن.واألحكام المال
. كل تصرف يترتب عليه صرف مبلغ من أموال السلطة الوطنية بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية 4

 للسلطة الوطنية، أو أ  من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
 ها أحكام هذا القانون.                                                                                                    . عدم موا اة الديوان بصورة من العقود أو االتفاقيات أو المناقصات التي توجب5
. عدم موا اة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها  ي المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو بيانات أو 6

وثائق أو غيرها مما يكون له الحق  ي  حصها أو مراجعتها أو االطالع عليها و قا  قرارات أو محاضر جلسات أو
 ألحكام القانون. 

 

 (41المادة )
 المخالفات اددارية

 و قا ألحكام هذا القانون يعد مخالفة إدارية ما يلي:                                             
. عدم الرد على مالحظات الديوان أو مراسالته أو التأخر  ي الرد عليها دون عذر مقبول عن المواعيد المقررة  ي 1

                                                     هذا القانون، ويعتبر  ي حكم عدم الرد ادجابة بطريقة الغرض منها المماطلة أو التسويف.                                           
. إخفاء بيانات يطلبها الديوان، أو االمتناع عن تقديمها إليه، أو ر ض اطالعه عليها، مهما كانت طبيعتها وكذلك 7

 االمتناع عن تنفيذ طلب االستدعاء.                                                 
ل الموعد المحدد  ي هذا القانون، بما تتخذه الجهة المختصة  ي شأن . التأخير دون مبرر،  ي إبالغ الديوان خال 3

 المخالفة التي تبلغ إليها.                                                         
 . التقصير  ي العمل اددار ، أو  ي إدارة المر ق العام.                                             4
 داء أو ادهمال  ي أداء الوظيفة.                                                    . سوء األ5
 . مخالفة التعليمات أو القرارات ذات العالقة الصادرة عن الديوان.                                 6
 

 ( 47المادة )
 العقوبات التأديبية 

مةن المخالفةات الماليةة أو ادداريةة، أو يسةاهم  ةي ارتكابهةا، أو يسةهل . و قا ألحكام القانون كل موظف يرتكةب أيةا 1
وقوعهةةا، أو يتسةةتر علةةى مرتكبيهةةا، أو يقصةةر  ةةي ادبةةالغ عنهةةا، يعاقةةب تأديبيةةا، مةةع عةةدم ادخةةالل بإقامةةة الةةدعوى 

 الجزائية أو المدنية و ق ألحكام القانون.
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 لمبةةةةةالغ التةةةةةي تةةةةةم صةةةةةر ها دون وجةةةةةه حةةةةةق.. تتخةةةةةذ الجهةةةةةات المختصةةةةةة مةةةةةا يلةةةةةزم مةةةةةن إجةةةةةراءات السةةةةةترداد ا7
. إلةةزام المخةةالف بةةرد المبةةالغ المختلسةةة، أو التةةي تسةةبب  ةةي ضةةياعها علةةى خزينةةة السةةلطة الوطنيةةة، أو أ  مةةن 3

 الجهات األخرى الخاضعة لرقابة الديوان.
                                                  

 ( 43المادة )
 التأديبيةإعفاء المرؤوس من العقوبة 

ال يعفى الموظف من العقوبة التأديبية، استنادا إلى أمر رئيسه، إال إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا ألمر 
كتابي صادر إليه من رئيسه، وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة، و ي هذه الحالة تكون 

                                                                            المسئولية على من أصدر األمر.      
 ( 44المادة )

  إبالغ الديوان عن المخالفات
على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، إبالغ الديوان  ور اكتشا ها أليةة مخالفةة ماليةة إو إداريةة لةديها، أو أ  

خسارة مالية للسلطة الوطنية، أو ضياع حق من حقوقها، أو يعةرض أصةولها الثابتةة حادث من شأنه أن تترتب عليه 
أو المنقولة للضياع أو التلةف علةى أ  وجةه، وذلةك التخةاذ االجةراءات الواجبةة طبقةا لهةذا القةانون، ودون إخةالل بمةا 

 يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى.
 الفصل السابع

 نظام الموظفين  ي الديوان 
 ( 45المادة )

  شروط تعيين موظفي الديوان
 يشترط  يمن يعين موظفا  ي الديوان ما يلي:

 . أن يكون  لسطينيا.1
 . أن يكون من ذو  الكفاءة واالختصاص.7
 . من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.3
انة أو جريمة من جرائم م. أال يكون قد أدين من محكمة مختصة  ي أية جناية أو  ي جنحة مخلة بالشرف أو األ4

 األموال.
 ( 46المادة )

  حظر ندب موظفي الديوان للعمل  ي جهات أخرى
ال يجةةوز لةةرئيس الةةديوان نةةدب أ  مةةن المةةوظفين  ةةي الةةديوان للقيةةام مؤقتةةا أو بشةةكل دائةةم بعمةةل معةةين  ةةي أيةةة جهةةة 

 حكومية أو غير حكومية.
 ( 42المادة )

  من  صفة الضبطية القضائية
فوضهم رئيس الديوان صفة الضبطية القضائية  يما يتعلق بإنجاز أعمال وظيفتهم و قا ألحكام هذا يكون لمن ي

 القانون.
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 ( 48المادة )
صدار التعليمات والقرارات   ادشراف واب

 يشرف رئيس الديوان على أعمال الديوان كا ة ويصدر التعليمات والقرارات التي يطلبها سير العمل  يه.
 ( 49المادة )

 ارير كفاية األداء للموظفينتق
 تنظم تقارير كفاية األداء للموظفين بالئحة أو نظام يصدر بقرار من رئيس الديوان.

 ( 50المادة ) 
 معاقبة موظفي الديوان تأديبيا

كةةل مةةن يعمةةل  ةةي الةةديوان ويخةةرج علةةى مقتضةةى الواجةةب  ةةي أعمةةال وظيفتةةه أو يظهةةر بمظهةةر مخةةل بشةةرف الوظيفةةة 
ب تأديبيةا وذلةك مةع عةدم ادخةالل بإقامةة الةدعوى الجزائيةة أو المدنيةة عنةد االقتضةاء وال يعفةى مةن المسندة إليه يعاقة

العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه  ي العمل إال إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كةان تنفيةذا ألمةر مكتةوب بةذلك صةادر إليةه 
 ذه الحالة تكون المسئولية على ُمصدر األمر. من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة و ي ه

 ( 51المادة )
  المحا ظة على سرية المعلومات

تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون  ي الديوان بحكم وظائفهم و ةي سةياق قيةامهم بأعمةال 
الرقابة المالية واددارية أو بسببها، أنها سرية، وأن يجر  التداول بهةا علةى هةذا األسةاس، وأن ال تفشةى أو تبةرز أو 

عةةوى ناجمةةة عةةن أعمةةال الرقابةةة الماليةةة أو ادداريةةة  قةةط، وللجهةةة يسةةم  للغيةةر بةةاالطالع عليهةةا إال للقضةةاء  ةةي د
المختصة بالديوان أو المرجع الرسمي الذ  تر ع إليه تقةاريره وتوصةياته ونتةائج أعمالةه بمقتضةى أحكةام هةذا القةانون 

                                                   وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية.                                               
 ( 57المادة )

  إجراءات توقيع العقوبات التأديبية
ال يجوز توقيع أ  من العقوبات التأديبية إال بعد سماع أقوال الموظف  ي الديوان ود اعه ويكون قرار رئةيس الةديوان 

                                          ي ذلك كتابيا ومسببا وبعد تشكيل لجنة تحقيق.                                    
 ( 53المادة )

  تطبيق أحكام
   على الموظفين  ي الديوان أحكام قانون الخدمة المدنية  يما لم يرد بشأنه نص  ي هذا القانونتسر 

 ( 54المادة )
 أداء اليمين القانونية

. يؤد  رئيس الديوان ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين القانونية التالية أمام رئيس السلطة الوطنية والمجلس 1
                                                          التشريعي.                    

"أقسم باهلل العظيم أن أقوم بعملي بإخالص وأمانة وأن أخدم وطني بشرف وأال أخالف القوانين واألنظمة المعمول بها 
  ي السلطة الوطنية"                                           

 القانونية أمام رئيس الديوان. . ويؤد  موظفو الديوان اليمين7
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 ( 55المادة )
  تقديم إقرار بالذمة المالية

على رئيس الديوان أن يقدم إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبةأوالده القصةر مفصةال  يةه كةل مةا يملكةون مةن 
 ةي الةداخل والخةارج ومةا علةيهم مةن ديةون إلةى المحكمةة العليةا التةي  عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات وأمةوال نقديةة

 تضع الترتيبات الالزمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية وال يجوز االطالع عليها إال بإذن منها عند االقتضاء. 
 الفصل الثامن

 أحكام انتقالية وختامية 
 ( 56المادة )

  ممتلكات هيئة الرقابة العامة وموظفوها
وموظفوها إلى ديوان الرقابة المالية  1995( لسنة 12ممتلكات هيئة الرقابة العامة المنشأة بالقانون رقم ) تؤول

 واددارية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.                                  
 (                                    52المادة )

 تطبيق تشريعات
أ  مهام أو أمور أخرى تدخل ضمن اختصاصات الديوان ولم يرد لها نص  ي هذا القانون تسر   يما يتعلق ب

                                القوانين األخرى المعمول بها  ي السلطة الوطنية.          
 ( 58المادة )

  إلغاءات
بشأن إنشاء هيئة الرقابة  1994 لسنة 77والقرار رقم  1995( لسنة 12يلغى قانون هيئة الرقابة العامة رقم )

               العامة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.                      
 ( 59المادة )

  إصدار لوائ  وأنظمة تنفيذية
اللةوائ  يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الديوان وبعد التنسيق مع لجنة الموازنة العامة  ي المجلس التشةريعي 

 واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 ( 60المادة )

  التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل  يما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره  ةي 

                الجريةةةةةدة الرسةةةةةمية.               
 

             ميالديةةةةة.  7004/ ديسةةةةمبر/ 72صةةةدر بمدينةةةةة رام هللا بتةةةةاريخ: 
             هجريةةةةةةةةة.     1475/ ذو القعةةةةةةةةدة/ 15الموا ةةةةةةةةق: 

 
              روحةةةةةةةي  تةةةةةةةوح  

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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ادلغاءنح تـادا انشفافيح و 

  يقـذيـح
انغـايح و األهـذاف 

ألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ِٓ أخً ِغحلذهتح لًٍ جٌشَحدز ج يف جدلغحءٌسذحدب جٌؾفحفُس و مب جالسضمحءجٌغحَس ِٓ ٘زٖ جٌىثُمس ٍ٘ 
دعطىسٌ ؽحًِ يف دوذلح جدلخطٍفس وين و ِٓ ٔفحَ لحْ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس خضء ضمطربو    .هتحجو ممحسط زىوّطهحي يف َظذالؽحء جمَل

لٓ ختؽُػ و ضٕفُز  ِغثىٌسجألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس  أْوّح    .جتحٖ لذز أؼشجف مبح فُهح جألخهضز جٌطؾشَمُس و جٌمّىَِغثىٌس ضمذ و
ق حتكؼس جٌمحِس و و جٌؾفحفُس يف جألٔؼ ضمضص جدلغحءٌسِٓ أخً جٌطسمك ِٓ أهنح  ِٕحعرس ِمحَريو  ِٕهدُحشرلحي لٍّهح و جعطمّحي 

. ذؾىً وحًِ وِىظىلٌٍُحهتح تىمبظ ضمىَجٌمحٔىُٔس و  ضفىَعحهتح
 

فهُ أفعً ألدوجس٘ح جدلخطٍفس و ِهحِهح يف ججملطّك  ضمضَضو ِٓ أُ٘ جٌطسذَحش جٌيت ضىجخٗ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ٘ى وُفُس 
لٍىِحش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جيد أْ  حتىّهح، فاْ َجٌمحٔىُٔس جٌيت ضفىَعحهتح وأؼش٘حو دتحؽُح ِك    .وىِسظّٓ جٌمّىَ و جحل

٘زٖ جألخهضز لًٍ وّح جيد  ؛جيد أْ ضىىْ ؽفحفس ِٕطدحهتحوّح أْ جدلٕح٘ح جخلحصس ذمٍّهح و أٔؾؽطهح و ؛ِطحزس و ِفُذزضىىْ 
. يف جٌغحزس جٌمحِس زحظشزو أْ ضىىْ  ؛جٌطىجصً ذحٔفطحذ ِك وعحتً جإللالَ و ذحلٍ جألؼشجف جدلهطّس

 
ال َطدضأ ِٓ ذحلٍ جدلمحَري جٌذوٌُس ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس و هتذف جدلرحدب جدلذسخس فُهح ئىل أْ َطُ  ضؾىً ٘زٖ جٌىثُمس خضًء

. جعطمّحذلح ذحدلىجصجز ِك ٘زٖ جدلمحَري
 

فاْ ٘زٖ جدلرحدب  و أمنحغ ِطرحَٕس، و ذحٌطحيل ضفىَعحش لحٔىُٔسيف ئؼحس  ضمًّو جتذس جإلؽحسز ئىل أْ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس 
جتحٖ ٘ذف ِؾطشن ٘ى  ضمىد٘ح٘ى أْ  جذلذف ِٓ ٘زٖ جدلرحديءٌذي وً جألخهضز، ذً  جٌذسخسميىٓ أال َطُ ضؽرُمهح ذٕفظ 

. جدلغحءٌسجٌؾفحفُس و 
 

: انشفافيحادلغائهح و  يفاهيى
جٌيت  ٌذلحِطنيج ْو ضؾىال زويبو ِظ زِغطمً ززىىٍِ سلحذسِٓ أخً  ضنيأعحعٍلحلذضني ضمذ عُحدز جٌمحٔىْ و جٌذميمشجؼُس 

 ِطؽٍرحش ِغرمسجٌؾفحفُس ذحٌٕغرس ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ٍ٘ رج فاْ جالعطمالٌُس و جدلغحءٌس وو ٘ه   ".ئلالْ ٌُّح"ج ََمىَ لٍُٗ
 لضَضشو  جدَلَثًأعحعُس ٌذميمشجؼُس ِرُٕس لًٍ عُحدز جٌمحٔىْ وّح دتىٓ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ِٓ جٌشَحدز لٓ ؼشَك ئلؽحء و

. ِصذجلُطهح
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أْ حتحسخ جٌفغحد  ججلُذز، ئر ئْ جٌؾفحفُس ٍ٘ لىز ِإثشز ضغطؽُك ووّسوّح ضمذ جدلغحءٌس و جٌؾفحفُس لٕصشَٓ ِهّني يف جحل
    .جدلغحءٌس ضمضصِس و أْ و أْ حتغٓ جحلىن

ذحٌطمحسَش  ججلّهىسلالَ وايف ِمفُ جحلحالش وال ميىٓ فصً جدلغحءٌس و جٌؾفحفُس ذغهىٌس ئر ضؾًّ والمهح ٔفظ جإلخشجءجش 
. ضمشَف أو ئخشجء وجزذيف  جَفصٍٗ، فىً ِٕهُ َطفشد مبدّىلس خىجٔد ممح َصمد أِش لًٍ عرًُ جدلثحي

 
هنح أْ ضعّٓ أْ جٌيت ِٓ ؽأو جإلعطشجضُدُس و جإلخشجءجش  ؛و جذلُىً جٌطٕفٍُّجٌمحٔىين  إلؼحسذحِفهىَ جدلغحءٌس  َشضرػو 

: جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس
. ذطىصَك ِىجسد٘ح وضمُُُ أدجؤ٘حجدلطمٍمس وجخرحهتح جٌمحٔىُٔس ضفٍ خ -
. دلىجسد٘ح جعطخذجِهحو  ضصشفحهتحئخشجءجهتح و خؽىجهتح و ذحإلظحفس ئىلجدلحي جٌمحَ  وفحءز جعطخذجَلٓ لحٔىُٔس و  ضفصر -
. وٌىْ لٓ ألّحذلُز وِىـفى ججلهحص ِغةِحلٍجدلإعغحش ججلو ألعحء ججلهحص ستُظ  -
 

 أوظحلهحوجظسس و ِفُذز لٓ ز و ِىثىلس وذؽشَمس آيّنذحإلفصحذ جٌمحَ َحَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذكَ جٌؾفحفُس ِفهى َطمٍكو 
ِفهىَ جٌؾفحفُس ظشوسز  ٍَضَوّح  .  أدجتهحئعطشجضُدُطهح وو لٍُّحهتح و  َسجدلحي و ئدجسهتحو أٔؾؽطهح  ضفىَعحهتح جٌمحٔىُٔسو 

ِٓ جحلصىي لًٍ جدلمٍىِحش زىي جألخهضز  جٌمّىَذحإلظحفس ئىل دتىني  جعطٕطحخحهتحو زجٌشلحخلٓ ٔطحتح لٍُّحش  جإلفصحذ جٌمحَ
. جٌمٍُح ٌٍشلحذس

 
ادلثادا 

 
: ادلثـذأ األول

. تقىو األجهضج انؼهيا نهشقاتح تأداء يهًاهتا ضًٍ إطاس قاَىين يتيخ ادلغاءنح و انشفافيح
. ميحش ِىخهس ضىىْ مبىخرهح ِغثىٌس وِغحءٌسجيد أْ ضطىفش ٌذي جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس لىجٔني و ضٕؿ -
جٌفشوف جحملُؽس ذطمُني  -2و ِغإوٌُحهتح،  ضؾشَمهحعٍؽس جٌشلحذس و  -1: ضغؽٍ ٘زٖ جٌمىجٔني و جٌطٕفُّحش لحدز-

جٌٕؾش -4    جألخهضز و ئدجسهتح جدلحٌُس، لًِّطؽٍرحش  -3، جدلإعغحش ججلّحلُسو ئلحٌس ستُظ ججلهحص و ألعحء 
و عشَس   جٌطىجصْ ذني زصىي جٌمّىَ لًٍ جدلمٍىِحش-6جإلؽشجف لًٍ أٔؾؽس ججلهحص،  -5س جٌشلحذس، جدلٕطفُ ٌطمحسٌ

. و ذحلٍ جدلمٍىِحش لٓ ججلهحص جإلثرحش جٌشلحذُسأدٌس 
 

: ادلثـذأ انثاين
. تقىو األجهضج انؼهيا نهشقاتح تاإلفصاح ػٍ تفىيضها انقاَىين و يغؤونياهتا وسعانتها و إعتشاجتيتها نهؼًىو

ضفصر جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ٌٍمّىَ لٓ ضفىَعهح جٌمحٔىين  -
روٌ  جألؼشجف سعحٌطهح وضٕفُّهح و ئعطشجضُدُطهح و لاللطهح مبخطٍف ْجألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس قضمحسَش ضفصر   -

  .جٌماللس مبح فُهُ جألخهضز جٌطؾشَمُس و جٌغٍؽحش جٌطٕفُزَس
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. ججلّحلُس و ضمحلذ و لضي ستُظ ججلهحص و ألعحء جدلإعغحش ٌٍمّىَ لٓ ؽشوغ ضمُني و ئلحدز ضمُني ضىؾف -
جٌىؾف، ٌفحتذز جٌمّىَ، لٓ جدلمٍىِحش جألعحعُس زىي ضفىَعهح خجألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس  ي أْ ضمىَفّطٌُ -

ىل ئزذي جٌٍغحش جٌشمسُس ٌإلٔطىعحٌ ذحإلظحفس ئ ذاعطخذجَو أٔؾؽطهح  ججٌمحٔىين و ِغإوٌُحهتح و سعحٌطهح وئعطشججتُطٗ
. هتح جٌىؼُٕسجٌغ
 

: ادلثـذأ انثانث
. نهشقاتح تتغى تادلىضىػيح و انشفافيح يُهجياختتثىن األجهضج انؼهيا نهشقاتح يؼايري و ػًهياخ و 

جألعحعُس ٌٍشلحذس و جدلفصٍس  جإلٔطىعحٌ ذحدبضطىجفك ِك َضطرىن جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ِمحَري و ِٕهدُحش ٌٍشلحذس  -
. ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذسيف جدلمحَري جٌذوٌُس 

. ضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذٕؾش ِحُ٘س ضٍه جدلمحَري وجدلٕهدُحش ووُفُس جالٌطضجَ هبح -
ضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذٕؾش ٔؽحق أٔؾؽطهح جٌشلحذُس جٌيت ضمىَ هبح يف ئؼحس ضفىَعهح جٌمحٔىين و ذٕحء لًٍ  -

. لٍُّحش ضمُُّهح ٌٍّخحؼش و ختؽُؽهح
. جصً جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ِك جدلإعغحش جخلحظمس ٌشلحذطهح زىي جدلمحَري جٌيت عطمطّذ لٍُهح يف ئذذجء آسجتهحضطى -
 .ضرمٍ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جدلإعغحش جخلحظمس ٌشلحذطهح لًٍ لٍُ ذأ٘ذجف و ِٕهدُس و ٔطحتح ِهّحهتح جٌشلحذُس -

. جخلحظمس ٌٍشلحذس ٘حشججل لرًِٓ  و جٌشد ئذذجء جدلالزفحشجءجش ختعك ٔطحتح سلحذس جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس إلخش -
جخلحظمس ٌٍشلحذس ضطمحًِ  ٘حشججلضىفش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس آٌُحش فمحٌس دلطحذمس ضىصُحهتح ِٓ أخً جٌطأوذ ِٓ أْ  -

زىي  10س سلُ جدلمُح)ذؽشَمس صسُسس ِك ِالزفحهتح وضىصُحهتح ذحإلظحفس ئىل ضٍه جٌصحدسز لٓ جٌغٍؽس جٌطؾشَمُس 
(. جدلرذأ جٌغحذك  -جالعطمالٌُس 

ضغّر ئخشجءجش جدلطحذمس ٌذي جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذأْ ضمىَ جدلإعغحش جخلحظمس ٌٍشلحذس ذحإلدالء مبمٍىِحش  -
. (ئلالْ ٌُّح) لذَ جختحر ضٍه جإلخشجءجش ِربسجشجدلطخزز أو زىي  جٌطصسُسُسزىي جإلخشجءجش 

ج ٌٍشلحذس ئسعحء ٔفحَ ِٕحعد ٌعّحْ ججلىدز زىي أٔؾؽطهح جٌشلحذُس وزىي ضمحسَش٘ح، َطمني لًٍ جألخهضز جٌمٍٍ -
. ذصفس دوسَس ِىظىلُسوّح َطمني لٍُهح ئخعحق ٘زج جٌٕفحَ دلشجخمس 

 
: انشاتغ ادلثـذأ

. يىظفيها يٍ خمتهف انذسجاخ ػهًتطثق األجهضج انؼهيا نهشقاتح يؼايري ػهيا نهُضاهح و األخالقياخ 
سلُ  ISSAIضىفش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس لىجلذ أو لىجٔني و عُحعحش وممحسعحش أخاللُس ِٕغدّس ِك جدلمُحس  -

. جٌذوٌُس ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ظّٓ جدلمحَري جدلذسججخلحؿ ذمىجلذ جألخاللُحش  30
ِٓ جٌؾفحفُس و جدلؾشولُس دتٕك جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس لًٍ جدلغطىي جٌذجخٍٍ ضعحسخ جدلصححل و جٌفغحد و ضط -

. ذحٌٕغرس ٌمٍُّحهتح
. يف جدلإعغسضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذطؾدُك جٌغٍىن جألخاللٍ  -
. (جدلىـفني جدلذُٔني و جِخشَٓ ، يف منىرج جحملىّسجٌمعحز ) ضٕؾش ٌٍمّىَ جٌؾشوغ جألخاللُس ووجخرحش جدلشجلرني -
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. ٌغىء جٌغٍىن جألخاللٍ جٌيت مت ئثرحهتحلًٍ أخهضز جٌشلحذس أْ ضٕؾش جحلحالش جدلهّس -
 

: اخلايظ ادلثـذأ
األجهضج انؼهيا نهشقاتح أٌ يثادا ادلغاءنح و انشفافيح ال تشىهبا شثهح ػُذيا تقىو تاالعتؼاَح مبصادس  تتأكذ

. خاسجيح يٍ أجم إجناص أَشطتها
ِٓ أخً ججنحص ذمط جألٔؾؽس ال  َطمني لًٍ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس أْ ضطأوذ أْ ضمحلذ٘ح ِك أؼشجف خحسخُس -

. َمشض ِرحدب جدلغحءٌس و جٌؾفحفُس ألَس ؽرهس
وجٌمٍُّحش جٌشلحذُس جٌيت مت ضفىَط ئجنحص٘ح جلهحش خحسخُس  ِٓ خهحش خحسخُس ئْ جخلربجش جٌيت مت جالعطمحٔس هبح-

وجٌغُحعحش ( خ جدلصححلخحصس يف رلحي ضعحس)ضفً ظّٓ ِغثىٌُس جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس وختعك ٌٍغُحعحش جألخاللُس 
. جٌيت ضعّٓ جٌٕضج٘س

 
: ادلثـذأ انغادط

تقىو األجهضج انؼهيا نهشقاتح تئداسج ػًهياهتا تاقتصاد و كفاءج و فؼانيح و طثقا نهقىاَني و انتُظيًاخ كًا تقىو 
. دىل هزِ اجلىاَةنهؼًىو تُشش تقاسيش 

و لٍُّحهتح  إلدجسهتح٘ح أٔفّس جٌعرػ جٌذجخٍٍ جدلالتّس مبح يف زضؽرك جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ممحسعحش ئدجسَس عٍُُ -
أخشي ِٕصىؿ لٍُهح  ئخشجءجشو ميىٓ أْ ضؾًّ ٘زٖ جدلّحسعحش لًٍ جٌشلحذس جٌذجخٍُس و .   وسلحذطهح جٌذجخٍُس جدلحٌُس
. INTOSAI GOV 9100يف 

. خُس ِغطمٍس أو دلشجخمس ذشدلحُٔسوختعك ٌشلحذس خحس ٌٍمّىَضٕؾش جٌمىجتُ جدلحٌُس جخلحصس ذحألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس  -
ضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذطمُُُ و ٔؾش ضمحسَش زىي لٍُّحهتح و ججنحصجهتح يف خمطٍف ججملحالش ِثً جٌشلحذس جدلحٌُس و  -

و سلحذس جألدجء و ضمُُُ جٌربجِح و ( ذحٌٕغرس ٌألخهضز رجش جٌؽحذك جٌمعحتٍ)سلحذس جالٌطضجَ و جألٔؾؽس جٌمعحتُس 
. ٔطحخحش زىي أٔؾؽس جحلىىِسجالعص
جٌمُحَ ذمٍّهح  أخًضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذححلفحؾ لًٍ جدلهحسجش و جٌمذسجش جٌيت حتطحخهح و ضؽىَش٘ح ِٓ  -

. إلجنحص سعحٌطهح و جٌىفحء مبغإوٌُحهتح
 جعطخذجَو وُفُس ( لحخأش -وصجسز جدلحٌُس-ُِضجُٔس لحِس)ضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذٕؾش ِصحدس ِىجسد٘ح جدلحٌُس  -

. ٘زٖ جدلىجسد
. ِىجسد٘ح جدلحٌُس ئعطخذجَضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذمُحط و ئلذجد ضمحسَش زىي وفحءز و فمحٌُس  -
جلحْ ضذلُك ِؾىٍس ِٓ أغٍرُس ألعحء ِغطمٍني ِٓ أخً ِشجخمس و خ ضغطمنيميىٓ ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس أْ  -

. َس و ئلذجد٘ح ٌٍطمحسَش جدلحٌُسئذذجء جٌشأٌ زىي ئدجسهتح جدلحي
ميىٓ ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جعطخذجَ ِإؽشجش ٌألدجء ِٓ أخً ضمُُُ جٌمُّس جدلعحفس ٌمٍّهح جٌشلحيب ٌفحتذز جٌربدلحْ -

. روٌ جٌماللس جألؼشجف و جدلىجؼٕني و ذحلٍ
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ِٓ لٓ ؼشَك جٌطغزَس جدلشضذز  جضأثريٖـهىس٘ح ٌذي جٌمّىَ و ٔطحتدهح و  ذمُحط ِذيضمىَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس -
ج يف وعحتً جإللالَ وجدلىجلك ٌٗجسز ػلًٍ عرًُ جدلثحي جعطرُحٔحش جٌمّالء، لُحط جألثش، لذد ِشجش جإل) خحسخُسِصحدس 

(. جإلٌىطشؤُس
 

  :ادلثـذأ انغاتغ
هتا دىل األَشطح تقىو األجهضج انؼهيا نهشقاتح تئػذاد تقاسيش نفائذج انؼًىو دىل َتائج سقاتتها ودىل اعتُتاجا

. تصىسج ػايح احلكىييح
تقيظ أجهضج انشقاتح تأثريها ػهً انكفاءج وانفؼانيح انُاجتح ػٍ تىصياخ يهًاهتا انشقاتيح ػهً انقطاع انؼاو -

. رنكبوانقيًح احملصهح يٍ انؼًم انشقايب وتقىو تئػذاد تقاسيش 
لمىذحش و جٌغشجِحش جدلؽرمس لًٍ جحملحعرني أو زىي جي ضمحسَش (وّسحوُ جدلىىٔس)ضمذ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس -
. جدلذسجء
. ضٕؾش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جعطٕطحخحهتح و ضىصُحهتح جٌٕحجتس لٓ لٍُّحش جٌشلحذس -
ِىجظُك ِثً ضٕفُز جدلُضجُٔس جٌمحِس ٌٍسىىِس و جدلطعّٕس ضٕؾش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس لًٍ جٌمّىَ ضمحسَش٘ح  وأَعًح-

. سلحذطهح جٌذجخٍُس وئِىحُٔحهتح جدلهُٕسجٌمٍُّحش جدلحٌُس ، و ئرج مسر ئؼحس٘ح جٌمحٔىين ذزٌه، جٌىظك جدلحيل و 
حتحفؿ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس لًٍ لاللس لىَس ِك جٌٍدحْ جٌربدلحُٔس جدلخطصس ِٓ أخً ِغحلذهتح لًٍ فهُ أفعً  -

. جءجش جدلٕحعرسجختحر جإلخشِغحلذهتح لًٍ ٌطمحسَش جٌشلحذس و جعطٕطحخحهتح و ِٓ أخً 
 

: ادلثـذأ انثايٍ
دىل أَشطتها و دىل َتائج ػًهياخ انشقاتح انيت تقىو  وشايهحتتىاصم األجهضج انؼهيا نهشقاتح تصفح يُتظًح 

. هبا ورنك ػرب وعائم اإلػالو و ادلىاقغ االنكتشوَيح و ػرب وعائم أخشي
أؼشجف ِمُٕس أخشي زىي لٍُّحهتح و ٔطحتح  أٌ ضطىجصً جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذحٔفطحذ ِك وعحتً جإللالَ أو -

. سلحذطهح و ضفً ـح٘شز ٌذي جٌغحزس جٌمحِس
. و جألوحدميٍ ذأُ٘ جعطٕطحخحهتح جٌمحَضؾدك جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جال٘طّحَ  -
 ٌغحهتح ئظحفس ئىل ٌإلٔطىعحٌئزذي جٌٍغحش جٌشمسُس خٍِخصحش لٓ ضمحسَش جٌشلحذس و جألزىحَ جٌمعحتُس  ضىفش -

. ٌىؼُٕسج
وّح .   ِهّحش جٌشلحذس و ضمىَ ذٕؾش جٌطمحسَش جدلمُٕس يف أولحش ِٕحعرس ذطٕفُز وئجنحص جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس  ضرحدس -

. لذميسِٓ  ؽأْ جٌؾفحفُس و جدلغحءٌس أْ ضطمضص أوثش ئرج وحٔص ألّحي جٌشلحذس و جدلمٍىِحش جدلمُٕس جدلذىل هبح غري 
وحدلٍخصحش و جٌشعىَ  ) ٌٍشلحذس ذصُغس ِفهىِس وِطحزس ٌٍمّىَ لرب وعحتً خمطٍفس  ضىفري ضمحسَش جألخهضز جٌمٍُح -

(. جدلصىسز و جٌرُحٔحش جٌصسحفُس جٌمشوضجٌرُحُٔس و 
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 :انتاعغ ادلثـذأ
يٍ أجم حتغني جىدج و يشاجؼح انُظشاء واألجهضج انؼهيا نهشقاتح االعتشاسج اخلاسجيح ادلغتقهح  تغتخذو

. يصذاقيح ػًهها
جٌطمٍُ جدلغطّش ذحالعطمحٔس ذحألدٌس و  وضغمً ئىلَ جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ذحدلمحَري جٌذوٌُس ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ضٍطض -

. جخلربز ِٓ أؼشجف خحسخُس
. ٌٍّمحَريذطمُُُ خحسخٍ ِغطمً ٌمٍُّحهتح و ٌطؽرُمحهتح  ذحالعطمحٔسجٌمٍُح ٌٍشلحذس  ضمىَ جألخهضز -
. عطمحٔس مبشجخمس جٌٕفريوٌطسمُك ٘زج جٌغشض ميىٓ جال -
جٌفُٕس  ميىٓ ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جٌٍدىء ئىل خربجء خحسخُني إلذذجء ِؾىسز ِغطمٍس مبح يف رٌه زىي جألِىس -

. جدلطمٍمس ذحٌشلحذس
ميىٓ ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس جعطخذجَ ِشجخمس جٌٕفشجء ٌٍسصىي لًٍ ضمُُُ خحسخٍ ِغطمً ٌمٍُّحهتح وٌطؽرُمحهتح -
. َش جٌذوٌُس ٌألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذسٌٍّمحٌ
. ضٕؾش جألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس ضمحسَش زىي ٔطحتح ِشجخمس جٌٕفشجء -
. لٍُّحش جٌشلحذس جدلؾطشوس و جدلطضجِٕس يفجٌمٍُح ٌٍشلحذس  ضؾحسن جألخهضز -
خ، جٌماللس ِك جٌطذسٌ) جإلدجسز جدلحٌُس يف رلحي جٌمذسجش جدلهُٕسجألخهضز جٌمٍُح ٌٍشلحذس يف ضؽىَش  ضغحُ٘ -

. ....(ججلحِمحش
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