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 الممخص
 المعايير ضكء في غزة قطاع في كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف عمؿ تقكيـ إلى الدراسة ىدفت
 كاإلجابة الدراسة فرضيات كلفحص ، الديكاف أداء لتطكير استراتيجيات كضع ثـ كمف الدكلية
 مف مككنة مف استبانة تصميـ تـ كقد التحميمي، الكصفي المنيج الباحث استخدـ تساؤالتيا عمى
 تـ كالتي ،(انتكسام) لمرقابة العميا لألجيزة الدكلية المنظمة معايير مف مستنبطة محاكر أربعة

 أسمكب الباحث استخدـ ككذلؾ الديكاف، بمكظفي المتمثمة الدراسة كعينة مجتمع عمى تكزيعيا
 كالمعالجات لمتحميؿ  SPSS برنامج باستخداـ الباحث كقاـ المختصيف مع الشخصية المقابالت
 .اإلحصائية

 الخاصة الدكلية الرقابة معايير تطبيؽ درجة ضعؼ: أىميا مف النتائج مف عدد الدراسة كأظيرت
 عمى لمعمؿ الديكاف تكجو كضعؼ المعايير، بتمؾ المكظفيف معرفة كتدني ،(االنتكسام) بمنظمة
 الشفافية لمعيار النسبي الكزف تدنى كما الدكلية، كالمعايير الخاص قانكنو بيف التعارض إزالة

 الرقابي العمؿ نتائج عمى الجميكر اطالع عدـ بسبب كذلؾ% 42.7 إلى كبير بشكؿ كالمساءلة
 مف سكاء العامة كالمساءلة الشفافية التزامات الديكاف تقديـ عدـ كذلؾ اإلعالـ، كسائؿ خالؿ مف
 .لمرقابة الخاضعة الجيات أك الديكاف قبؿ

% 65 النسبي الكزف بمغ حيث صكره بشتى االستقالؿ لمعيار الديكاف تطبيؽ انخفض كذلؾ
 الديكاف لتطبيؽ النسبيالكزف  ارتفع بينما الديكاف، عمؿ مقكمات أىـ في خمؿ ىناؾ يككف كبذلؾ
 .النسبة ىذه عف المعايير باقي تطبيؽ انخفض حيف في ،%79.2 إلى إلثبات دليؿ لمعيار

 الرقابة معايير الديكاف يتبنى أف: بينيا مف تكصيات عدة الباحث قدـ النتائج ىذه عمى كبناء
 منظمة في عضكان  أصبحت فمسطيف أف حيث بينيما، تعارض أم يزيؿ كأف كعمميان  نظريان  الدكلية

 الدكلية المنظمة بمعايير لتكعيتيـ لمكظفيو التدريبية العمؿ ككرش الدكرات كعقد ،(االنتكسام)
 التركيز إلى باإلضافة كالمساءلة الشفافية معيار آليات تطبيؽ عمى كالتأكيد ،(االنتكسام) لمرقابة
 مع بالتنسيؽ كذلؾ( اإلدارم-الكظيفي-المالي)  صكره بشتى االستقالؿ معيار تطبيؽ عمى

 أم مع الديكاف تجاكب كعدـ كامؿ بشكؿ الديكاف استقالؿ تضمف قكانيف لسف التشريعي المجمس
  .استقاللو مف تنقص خاصة أحزاب أك أطراؼ
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Abstract 

The aim of this study is to evaluate the work of Financial and Administrative Control 

Bureau in the Gaza Strip in light of the international standards, and then draw 

strategies that help in developing its performance. The researcher adopted descriptive-

analytical approach to examine study hypotheses and answer its questions. In this 

regard, a four-domain questionnaire derived from The International Organization of 

Supreme Audit Institutions (INTOSAI) was designed and distributed on a sample of 

the Bureau employees' population. The researcher also depended on the experts' 

interviews method, and used SPSS software package to analyze and process statistical 

data. 

The study showed a set of findings, the most important ones are that; 

The degree of implementing the international standards of control regarding to 

(INTOSAI) is weak, and the employees' knowledge of such standards is low. 

Additionally, the Bureau dedication to remove the contradiction between its own 

standards and the international ones is also weak. Furthermore, the relative weight of 

transparency and accountability standard is significantly low (42.7%) and that can be 

contributed to the fact that audience are kept uninformed via various media channels 

about the outcomes of the controlling work. In addition, neither the Bureau nor other 

entities under control present obligation about transparency and accountability. 

In addition to that, the implementation of all aspects of "independency" standard has 

declined with a relative weight of (65%), and that indicates a setback in the most 

important fundamentals of the Bureau wok. However, the implementation of "proof of 

evidence" standard has increased with a relative weight of (79.2%), while the 

implementation of other standards has declined below this percentage. 

In light of the abovementioned findings, the researcher reached a set of 

recommendations, among them are: 

The Bureau should adopt the international standards of control theoretically and 

practically, and should eliminate any contradiction that may arise, giving the fact that 

Palestine has become a member of (INTOSAI) organization. Furthermore, there is a 

need to convene training courses and workshops for the Bureau employees to create 

awareness and edification about the standards of (INTOSAI). In addition, mechanisms 

of implementing the transparency and accountability standard should be carried into 

effect, and all aspects of the independency standard (financial, functional, and 

administrative) should be considered in the implementation process. This can be 

achieved via coordination with Legislative Council to promulgate laws that both 

guarantee the independency of the Bureau in whole and insure that the Bureau will 

not comply with any parties or bodies compromising its independency. 
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 اآلية القرآنية
 

 

  ُكُمِّ شًَْءٍ رَقٍِبًاعَلَىًَكَاٌَ انهَّو ٰ 
 [52: األحزاب] 

 

  

https://quran.v22v.net/tafseer-3585-33.html
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 االىداء
 كالدتي العمؿ ىذا  أىدييا ثـ  أىدييا ثـ  أىدييا صحابتي بحسف الناس أحؽ ىي مف إلى

 .الغالية

 "اهلل رحمو" الفاضؿ كالدم الطاىرة ركحو إلى ىمو، أكبر تربيتنا كجعؿ حدكد، بال أعطى مف إلى

 زكجتي  الركح إلى الركح كسكنت  كرحمة مكدة بيننا اهلل جعؿ مف إلى

 إيماف عدناف، ابراىيـ،: أبنائي حياتي كنكر  اهلل أحباب إلى

               كأخكاتي إخكتي  حياتي في كساندكني جانبي إلى ككقفكا الطفكلة ذكريات شارككني مف إلى

 أىدم ىذا العمؿ المتكاضع...
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 تقدير شكر و
 بفضمو الذم هلل الحمد لمعالميف، رحمة المبعكث عمى كالسالـ كالصالة العالميف، رب هلل الحمد
 .المتكاضع العمؿ ىذا إنجاز عمى أعانني الذم اهلل الحمد فيو، مباركان  طيبان  حمدان  الصالحات، تتـ

 ركاه) "اهلل يشكر ال الناس يشكر ال مف"  كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قكؿ مف كانطالقان 
 (.الترمذم

 حمس اهلل عبد سالم/ الدكتور األستاذ مف  كال إلى كالثناء الشكر معاني بكؿ أتقدـ فإني
 النصح مف لي قدما كما رسالتي عمى باإلشراؼ تفضميما عمى الشرفا طو عبد ياسر/ الدكتورو 

 .حسناتيما ميزاف في أعماليما صالح اهلل جعؿ كاإلرشاد،

 ماجد/ الدكتور األستاذ الرسالة مناقشة بقبكؿ لتفضميما المناقشة لمجنة مكصكؿ الشكر أف كما
 شاىين. اهلل عبد عمي/ الدكتور الفرا ، و األستاذ محمد

 في المكمؼ الرئيس  سممية أبو يوسف/ األستاذ إلى الكامؿ كالتقدير الشكر تقديـ أنسى ال كما
 بإجراء الكامؿ كتعاكنو البحث ميمة تسييؿ عمى غزة بقطاع كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف
 كأخص الخالص، تعاكنيـ عمى الديكاف في العامميف لجميع الشكر كذلؾ الشخصية، المقابمة
 .الديكاف في االستبيانات تكزيع تسييؿ عمى اسماعيل إبراىيم سمر/ األستاذة أختي بالذكر

 كما أتقدـ بجزيؿ الشكر لكؿ مف مد يد العكف إلنجاز ىذا العمؿ كخاصة السادة المحكميف.

 في الرائع العمؿ إنجاز في لمساعدتي الفضؿ لو كاف لمف كالتقدير الشكر آيات كؿب أتقدـ كأخيران 
 الكتابة في مساعدتيا عمى القزاز عدنان عبير. م/ الفاضمة لزكجتي فالشكر قياسي كقت

  .العديدة أعبائيا رغـ كالتنسيؽ
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 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة
 مقدمة: 1.1 

ًَانْقًََرُ  انشًَّْسُلقد خمؽ اهلل السمكات كاالرض كفقان لنامكس اليي دقيؽ فقاؿ سبحانو" 

فأجرل كؿ شيء  [ 8 -1:الرحمف] ( ًَانسًََّاءَ رَفَعَيَا ًًََضَعَ انًٍِْزَا1ٌَ( ًَاننَّجْىُ ًَانشَّجَرُ ٌَسْجُدَاٌِ )5بِحُسْبَاٌٍ )

سبحانو بميزاف إذا زاغ تزيغ معو الحياة بقدر زيغو كبعده عف ىذا القانكف، ككذلؾ الحياة 
اإلنسانية ال تستقيـ إال بقانكف دقيؽ ينظـ كؿ جكانبيا، كيجعؿ اإلنساف منسجمان مع نفسو كمع 

ا نًََ مُضِا ٌَهَفَ ايَدَىُ عَبَاتٍَّ ًَفَالككف مف حكلو لذا أرسؿ اهلل الرسؿ كأنزؿ الكتب، كقاؿ سبحانو كتعالى" 

كقاؿ ،  [321 -321طو:] "عًىأَ ةِايٍََقِانْ وٌٌََْ هُرُشُحًَََْ اًكَنْضَ ةًشٍَْعِيَ وُنَ ٌَّإِفَ يْرِكْذِ ٍْعَ ضَرَعْأَ ٍْيَى ًَقَشٌَْ

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ " تركت فيكـ ما اف تمسكتـ بو لف تضمكا بعدم أبدا، كتاب اهلل 
كلكف كيؼ يككف ذلؾ كقد خمؽ االنساف خطاء سكاء بقصد منو ، [7/159ابف العربي،]كسنتي" 

اقْرَأْ "  كتعالىأك ىكل، لذلؾ أكمؿ اهلل سبحانو منياجو القكيـ بالرقابة بكؿ أنكاعيا فقاؿ سبحانو 

ًَكَاٌَ انهَّوُ عَهَىٰ كُمِّ شًَْءٍ كقاؿ أيضان " ،[52اإلسراء:  ]  " كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ انٌٍَْْوَ عَهٍَْكَ حَسٍِبًا

" :  ، كقاؿ الرسكؿ [36ؽ: ]"  يَا ٌَهْفِظُ يٍِْ قٌَْلٍ إِنَّا نَدٌَْوِ رَقٍِبٌ عَتٍِدٌككذلؾ" ، [12األحزاب: ]" رَقٍِبًا

 .[ت.ابف كثير، د]اعبد اهلل كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ"

ىمية كضركرة الرقابة كجعميا أحد مككنات عمـ اإلدارة كرابع كظائفيا كالتي ال يمكف أيتأكد بذلؾ 
مف القصكر كحمايتو العمؿ  رقابةب إاللمؤسسة الكصكؿ الى أىدافيا بالدرجة المطمكبة 

 .(ـ  2002 ) زيارة،مستكل الكفاءة كالفعالية كاالنحراؼ باستمرار كلتقكيـ العمؿ كرفع

طات الحديثة فقد أدت كثرة المياـ التي تقـك بيا الى كثرة اتساع السمأما في الدكلة 
، مما أكجد لدييـ شعكران بزيادة القكة كالنفكذ مما استدعى حاجة الممنكحة لممكظفيف الحككمييف

حيث األىمية العالية التي ،  (331 ـ، ص2002)كنعاف، لمرقابة عمييـ بكسائؿ كانكاع متعددة.
رقابية مف رفع كفاءة العمؿ كفعاليتو كتعزيز الشفافية كالمساءلة فدفع الدكؿ االجيزة ال تقكـ بيا

بإيجاد منظمات دكلية تعنى بالعمؿ الرقابي لجعؿ الرقابة اكثر نفعان كمينية مثؿ  االىتماـالى 

https://quran.v22v.net/tafseer-3585-33.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3585-33.html
https://quran.v22v.net/tafseer-3585-33.html
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كالتي رفعت شعارىا اف التجربة المتبادلة المنظمة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبية )االنتكسام(، 
التي اجتمعت فضؿ الممارسات أفع الجميع حيث قامت بإصدار معايير كتكصيات تعكس تن

عمييا االجيزة العميا لمرقابة كتعمؿ عمى تطكيرىا، كما أقيمت منظمات إقميمية لنفس اليدؼ 
 مثؿ: ارابكسام، كافركسام، كاسكسام.

ـ بالرقابة كشأف باقي الدكؿ، 3221عاـ  نشأتياكقد اىتمت السمطة الفمسطينية منذ 
ـ ثـ طكرتيا إلى ديكانا لرقابة المالية 3221لسنة  34فانشت ىيئة عميا لمرقابة بمكجب القانكف 

ـ )قانكف ديكاف الرقابة 3221لسنة  32مف القانكف رقـ  23كاإلدارية بمقتضى احكاـ المادة 
و ليشمؿ األجيزة األمنية حيث كسعت مف صالحياتو كنطاؽ عمم، (م2226 المالية كاإلدارية،

 باإلضافة إلى جميع األجيزة الحككمية كالمؤسسات ك الجمعيات األىمية.

تمخضت عف تجربة عريقة لجميع الدكؿ  (االنتكسام)كنظران ألف معايير منظمة 
، فاف الحاجة تزداد الييا في جميع األعضاء لدل تمؾ المنظمة كتالقح األفكار كالتجارب لدييا

ظركفو كحاجتو  تكفي قطاع غزة خاصة نتيجة لمظركؼ التي عاشيا القطاع تغير الدكؿ عامة، 
 (االنتكسام)إلى التطكير، فالبد مف بحث عمؿ ديكاف بالمقارنة مع المعايير الدكلية لمنظمة 

، كقد تـ ذلؾ مف خالؿ دراسة (االنتكسام)لمعرفة مدل التزاـ الديكاف بالمعايير الدكلية لمنظمة 
عممية مف خالؿ استبانة متخصصة قدمت إلى مكظفي ديكاف الرقابة المالية  نظرية كميدانية

عمى أكاإلدارية، كأدت إلى تكصيات كنتائج يمكف االستفادة منيا كالرقي بعمؿ الديكاف إلى 
 المستكيات الدكلية.

 مشكمة الدراسة: 1.2 

 كظركؼ حالة ،كنظران لما تعيشو دكلة فمسطيف بشكؿ عاـ كقطاع غزة بشكؿ خاص
خاصة مف كؿ النكاحي السياسية كاألمنية كاإلدارية كاالقتصادية كغيرىا. كخاصة أف الدراسات 

ككذلؾ دراسة  مثؿ دراسة أبك ىداؼ كدراسة النعيزم كدراسة نكرعبر سنكات سابقة  السابقة
كلقد  الديكاف،في االرتقاء بعمؿ الرقابة  أظيرت الحاجة الىكنعاف كدراسة فركانة كدراسات أخرل 

عمؿ كذلؾ لما كجده مف نقص في  ات)أماف( كرش عقد االئتالؼ مف أجؿ الشفافية كالمساءلة
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حكارات  عقد عدة  كماة، الرقابتطكير  أساليبالشفافية  كالمساءلة  كالحاجة الى الكقكؼ عمى 
http://www.aman-الديكافعمؿ  مع كزارت مختمفة مف أجؿ تعزيز المساءلة في

palestine.org16/2/2016 

مف الضركرم أف يمتفت القائميف عمى رعاية مصالح المنطقة إلى متابعة كرقابة إف ذلؾ يجعؿ 
 سير األعماؿ بيا، كالتطمع دائما إلى تحسيف عمؿ الرقابة بالمنطقة كمتابعة أم قصكر تـ قياسو 

كتكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي:" ما ىي استراتيجيات تطكير أداء  
 لمالية كاإلدارية في قطاع غزة في ضكء المعايير الدكلية؟"ديكاف الرقابة ا

 :أسئمة الدراسة 1.3

في ضكء داء الرقابة العميا في قطاع غزة أالسؤاؿ الرئيسي لمدراسة" ما ىي استراتيجيات تطكير 
 ؟"المعايير الدكلية

 تي:عدة اسئمة فرعية كىي كاآل السؤاؿكيتفرع مف ىذا 

لمعطيات األساسية باديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في قطاع غزة  درجة إلتزاـما  .5
 ؟لمنظمة انتكسام

لقكاعد العامة لمنظمة با ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في قطاع غزة درجة إلتزاـما  .2
 ؟انتكسام

لقكاعد الميدانية لمنظمة با ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في قطاع غزة درجة إلتزاـما  .2
 ؟نتكساما

قارير معايير إعداد التب ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في قطاع غزة درجة إلتزاـما  .2
 ؟لمنظمة انتكسام

في متكسطات  α≤0.05مستكل داللة  عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجدىؿ   .1
حكؿ استراتيجيات تطكير أداء الرقابة العميا في قطاع غزة في  استجابات المبحكثيف

سنكات الخبرة، ، )الجنس، المؤىؿ العممي اتضكء المعايير الدكلية تعزل لمتغير 
 الكظيفة(؟

 ما ىي االستراتيجيات المقترحة لتقكيـ عمؿ الديكاف في ضكء المعايير الدكلية؟ .6

http://www.aman-palestine.org16/2/2016
http://www.aman-palestine.org16/2/2016
http://www.aman-palestine.org16/2/2016
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 فرضيات الدراسة 1.4

فػػي  (α ≤ 0.05) مسػتكل داللػػة عنػد إحصػائية داللػػة ذات فػركؽ تكجػدالفرضػية:  .1
متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ اسػػتراتيجيات تطػػكير أداء الرقابػػة العميػػا فػػي قطػػاع 

كالمؤىػؿ العممػي كسػنكات الخبػرة  الجػنس) اتغزة في ضػكء المعػايير الدكليػة تعػزل لمتغيػر 
 .(كالكظيفة

 أىمية الدراسة 1.5

: تعتبر ىذه الدراسة امتدادان لدراسات الباحثيف الذيف درسكا كاقع عمؿ األىمية العممية
ال سيما أف قطاع غزة يعيش أكضاعان خاصة مف جميع النكاحي ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية، 

السياسية كاألمنية كالمادية كغيرىا، كما أف السمطة الفمسطينية تعتمد بشكؿ أساسي في مكازنتيا 
مانحة مما جعؿ قطاع غزة يقع تحت بؤرة الرقابة العالمية بشكؿ دائـ. لذلؾ كاف عمى الجيات ال

فيد لزامان تطكير آليات رقابية متقدمة كمناسبة تتماشى مع تقدـ الرقابة في باقي دكؿ العالـ كتست
مما جعؿ تقييـ عمؿ الديكاف في ضكء المعايير الدكلية بشكؿ كامؿ ، مف المعايير الدكلية لمرقابة

 ميـ لمكقكؼ عمى جكانب الضعؼ كىي الخطكة األكلى إليجاد حمكؿ ليا. أمر

 ومن الناحية العممية فان الدراسة تسيم في:

عمؿ الديكاف كفقان لممعايير الدكلية لمرقابة كتضع االستراتيجيات المناسبة لتطكير عمؿ  تقكيـ
 الديكاف بما يكفؿ إدارة المؤسسات العامة بكفاءة كفعالية.

أيدم القائميف عمى الرقابة في الديكاف خطة عممية لتطكير العمؿ الرقابي كفقا ألحدث تضع بيف 
 ما تكصمت إليو أجيزة الرقابة العميا في العالـ.

 :أىداف الدراسة 1.6

 .المالية كاالدارية في قطاع غزة في ضكء المعايير الدكلية ديكاف الرقابة تقييـ عمؿ .1
 بة.التعرؼ عمى القكانيف الدكلية لمرقا .2
( في متكسط تقييـ α≤0.05) ركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلالكشؼ عف كجكد ف .3

 .)الجنس، المؤىؿ العممي ، الكظيفة، سنكات الخبرة(يعزل داء الديكاف أ
 داء الديكاف في قطاع غزة.أكضع تصكر لسبؿ كاستراتيجيات لتطكير  .4
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 :مصطمحات الدراسة 1.7

دارة لمتأكػػػػد مػػػػف صػػػػحة أداء األعمػػػػاؿ كاألنشػػػػطة تتبعيػػػػا اإلجػػػػراءات التػػػػي مجمكعػػػػة اإل :الرقابــــة
لمخطػػط كالبػػرامج المحػػددة مسػػبقان، كبمػػا يكفػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ  المختمفػػة مػػف قبػػؿ المرؤكسػػيف كفقػػان 

ات عػػػف الخطػػط المكضػػػكعة، المنظمػػة بػػػأعمى كفػػاءة اقتصػػػادية ممكنػػة، كمػػػف ثػػـ تحديػػػد االنحرافػػ
يحية بمػػػػػػػػػا يمنػػػػػػػػػع كقكعيػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػتقبالن لمػػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػػف اتخػػػػػػػػػاذ اإلجػػػػػػػػػراءات العالجيػػػػػػػػػة كالتصػػػػػػػػػح

                                                             (.17ـ،ص2012)العازمي،

عممية قياس النتائج الفعمية لألداء، كمقارنتيا باألداء المتكقع مف خالؿ الخطط  الرقابة اإلدارية:
التعديالت الالزمة لضماف سير  المرسكمة، كتحميؿ أسباب االنحرافات إف كجدت بيدؼ إجراء

 .(12 ص ،ـ2003العمؿ المخطط لو كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة)حسكف،

اـ بما يتفؽ مع أىداؼ الرقابة التي تستيدؼ التأكد مف حسف استعماؿ الماؿ الع الرقابة المالية:
 دارم.التنظيـ اإل

 ديوان الرقابة المالية واالدارية:

 الرقابة بمياـ يقـك الذم األعمى الرقابي الجياز كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف يعتبر
 شتى بفحص يقـك حيث كالتطكيرية، كالرأسمالية الجارية، العامة عمى النفقات الخارجية
 الحسابات فحص طريؽ عف القبض، معامالت أك الصرؼ، سكاء معامالت المالية المعامالت
 كافة عمى االطالع في الحؽ كلمديكاف حككمية، دائرة أية كالمكاـز في كالمستندات كالكثائؽ
 التي المخالفات في التحقيؽ تقارير كعمى المكظفيف، الكاردة مف كالبيانات كالمعمكمات التقارير

 مف عميو االطالع يريد ما بكؿ تزكيده أف يطمب كلو كاإلدارية، المالية باألمكر مساس ليا
يضاحات معمكمات  الديكاف ، كألعضاء بأعماليا لو عالقة مما الحككمية الدكائر جميع مف كا 

رقابة ديكاف ال لمرقابة) الخاضعة المؤسسات مكاتب أك في مكاتبيـ أعماليـ إنجاز في الحؽ
 (.3 ص ،ـ2001 ،المالية كاإلدارية

 منو، (23) المادة ألحكاـ الفمسطيني إعماال األساسي القانكف ألحكاـ تنفيذنا الديكاف أنشئ
 المكازنة ضمف خاصة كلو مكازنة  (2004)لسنة ( 32) رقـ بو الخاص القانكف أعمالو كينظـ
 القانكنية كاألىمية االعتبارية المستقمة بالشخصية كيتمتع الفمسطينية، الكطنية لمسمطة العامة
 القانكف حسب كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف كيعتبر .بيا كمؼ التي األعماؿ لممارسة الكاممة
 األجيزة كافة تضـ التي بكسامار األ منظمة في عضك فمسطيف، كىك في لمرقابة األعمى الجياز
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لى المنظمة إ ـ2033عاـ ديسمبر كانضـ حديثا في ، (332 ـ،2030لمرقابة)أماف، العميا العربية
في أبك ظبي لتصبح المنعقد  22خالؿ المؤتمر  (االنتكسام) الدكلية لمييئات العميا لمرقابة

 .ٍ 321فمسطيف العضك رقـ 

  معايير الدولية:لم جرائياالالتعريف 

ييئات العميا لم المنظمة الدكلية يعرؼ الباحث المعايير الدكلية مف تحميؿ اإلعالنات الصادرة عف
 .لمرقابة

 مة الدكليةالتي تضمنتيا االعالنات الصادرة عف المنظ القكاعدىي جممة :المعايير الدولية 
لمرقابة. معاييركاألعضاء كاتفقت عمييا الدكؿ  )االنتكسام(، لمرقابة العميا لمييئات



 
 

 
 
 

 الفصـــل الثاني

 الدراسات السابقة
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 الدراسات السابقةالفصل الثاني: 
 :مقدمة 2.1

يقدـ الباحث في ىذا الفصؿ أىـ الدراسات السابقة التي تـ حصرىا كالتي تنكعت بيف 
الدراسات المحمية كالعربية كاألجنبية كبشكؿ خاص الدراسات التي تتعمؽ بمدل تطبيؽ المعايير 

، كالتي جاءت جميعيا متفقة عمى أىمية الرقابة ىذا البحثالدكلية، حيث أنيا جؿ اىتماـ 
ث إلى حدحث أكالن الدراسات العربية مف األكالجياز الخاص بذلؾ، كيستعرض البكضركرة عمميا 

ما القسـ الثاني مف ىذا األقدـ ثـ الدراسات االجنبية كقسـ اكؿ في فصؿ الدراسات السابقة، أ
 تعقيب عمى ىذه الدراسات.الفيو  ـتالفصؿ في

 الدراسات العربية: 2.2

الرقابة المالية واالدارية في تطوير االداء دور ديوان  :(م2102)الظاظا دراسة .1
  .االداري

األداء  تطكير في كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف دكر عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ
الضركرية  خالؿ دراسة المقكمات مف غزة، قطاع في  )المدني لشؽ)ا الداخمية كزارة في اإلدارم
 الالزمة، التقنية كالكسائؿ األدكات الكظيفي، كتكفر كاالستقالؿ ،)مادم /بشرم( الرقابي لمعمؿ

 المالية الرقابة ديكاف تكاجو التي كالمعكقات المشكالت عمى كالكقكؼ المطمكبة بذؿ العناية
راء المبحكثيف أاستطالع  خالؿ مف الالزمة البيانات جمع الرقابي. تـ لنشاطو أدائو كاإلدارية في

كيمثمكف  مدققان  (27) عددىـ كالبالغ  )المدققيف( كاإلدارية المالية الرقابة بديكاف العامميف مف لكؿ
  (170 ) عددىـ كالبالغ المدني الشؽ -في كزارة الداخمية العامميف كفئة الدراسة، كعينة مجتمع
 استخداـ تـ كقد ، ( مكظفا  118بعدد) منيـ عينة اختيار كتـ ،ان مكظف (840) أصؿ انمف مكظؼ

 .يالتحميم المنيج الكصفي

 ديكاف أداء في الضعؼ أكجو بعض كجكد أىميا نتائج عدة الدراسة إلى كتكصمت
بعض  تتكفر ال كما أجميا، مف أنشئ التي المياـ تحقيؽ في يؤثر مما كاإلدارية الرقابة المالية

كفاية  عدـ بسبب الفنية كالميارات الكفاءة ضعؼ عف فضالن  الكافية، بالدرجة االستقاللية جكانب
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 ساىـ مما االلكتركنية الرقابية الكسائؿ استخداـ كمحدكدية لمكظفيو، الالزمة التدريبية الدكرات
 .كالفاعمية الكفاءة حيث مف المطمكب المستكل إلى الكصكؿ الحد مف في

استقالليتو  تدعيـ خالؿ مف لمديكاف الرقابي الدكر تعزيز أكصت الدراسة بضركرة كقد
 العمؿ مجاؿ في خاصة الديكاف، لمكظفي تخصصية تدريبيةدكرات  تكفير أعضائو، كاستقاللية
 .كفاعميتيا كفاءتيا مف كالرفع الرقابي لمسيرة العمؿ دعمان  الحديثة التقنية كالكسائؿ

 دراسة الرشيد الحكم تعزيز في البرلمانية الرقابة (: دورم2102عطا اهلل ) دراسة .2
 " م  2008 -2013 الفمسطيني التشريعي المجمس عمى تطبيقية

التنفيذية،  السمطة أعماؿ عمى البرلمانية الرقابة تطبيؽ كاقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 الكصفي التحميمي، المنيج أسمكب الباحث كاستخدـ الرشيد، الحكـ معايير لتعزيز تأثيرىا كمستكل
 نكاب مف الكظائؼ السيادية أصحاب تمثمت عينة الدراسة في أداة لمدراسة، االستبانة مف متخذان 

 الككالء المساعديف، مف العميا اإلشرافية الكظائؼ كأصحاب الحككمة، ككزراء التشريعي المجمس
 فقد مجتمع الدراسة حجـ لصغر ، نظران  كككيالن  ككزيرا   نائبان  114 ) اإلجمالي) عددىـ كالبالغ
 مجمكعة لىإ تكصمت الدراسة فردان ، كقد  (114 ) البالغ مجتمعيا الدراسة كامؿ عينة شممت
 في البرلمانية الرقابة كسائؿ لتطبيؽ النسبي الكزف بمغ:التالي أىميا كاف كالتي النتائج مف

 البرلمانية الرقابة تأثير لمستكل النسبي الكزف كما بمغ 63.20%  الفمسطيني التشريعي المجمس
 كجكد إلى يشير ما ، 66.15 % الرشيد معايير الحكـ تعزيز في الفمسطيني التشريعي بالمجمس
 كاألىمية السياسية الجيكد تكاتؼ ضركرة :أىـ التكصيات مكجبة، كمف طردية ارتباطية عالقة
 لتفعيؿ الدؤكب كالسعي الكطنية، المصالحة كالكحدة لتحقيؽ الجاد كالسعي االنقساـ، صفحة لطي

 تنظيـ عمى كالعمؿ كتمو البرلمانية، بكافة لالنعقاد كدعكتو الفمسطيني التشريعي المجمس
 .عامة كتشريعية رئاسية انتخابات
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مدى التزام ديوان الرقابة المالية واالدارية في فمسطين بمبادئ : (م2015)النعيزي  دراسة .3
الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لألجيزة العميا لمرقابة والمحاسبة 

 )االنتوساي(.

الرقابة المالية كاالدارية في فمسطيف بمبادئ ىدفت الدراسة إلى تحديد مدل التزاـ ديكاف 
الشفافية كالمساءلة الصادرة عف المنظمة الدكلية لألجيزة العميا لمرقابة )االنتكسام(، كقد استخدـ 

مف مكظفي المستكيات  (104)الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتـ تكزيع االستبانة عمى 
رية، كقد أظيرت النتائج أف ىناؾ تأثير كبير لتطبيؽ االشرافية في ديكاف الرقابة المالية كاالدا

االطار القانكني كاالفصاح عنو عمى مدل التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية بمبادئ الشفافية 
كالمساءلة، كأكصت الدراسة الى ضركرة انضماـ الديكاف الى )االنتكسام( كتحديث قانكف الديكاف 

 ية.بما يتالءـ مع القكانيف الدكل

 في عمييا المتعارف الحكومية التدقيق معايير تطبيق مدىم(: 2015) األغا دراسة .4
 ن.بفمسطي واإلدارية المالية ديوان الرقابة

 الرقابة ديكاف في الحككمية التدقيؽ معايير تطبيؽ مدل عمى التعرؼ الدراسة إلى ىدفت 
 كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف ممارسة درجة قياس خالؿ مف كذلؾ فمسطيف، في كاإلدارية المالية
 الكصفي المنيج اتبعت الدراسة كقد عمييا، المتعارؼ الحككمية التدقيؽ لمعايير غزة بقطاع

 في الدكائر كمدراء مفتشيف مجتمع الدراسة جميع أفراد عمى استبياف (10) تكزيع كتـ التحميمي
 ديكاف أف كمف أىميا النتائج بعض إلىخمصت الدراسة  كقد كاإلدارية، ) المالية الرقابة ديكاف
 كجكد مع عمييا المتعارؼ الحككمية التدقيؽ معايير يطبؽ غزة بقطاع كاإلدارية المالية الرقابة
 لمفتشي التدريبية الدكرات بعقد الكافي االىتماـ عدـ:مثؿ الجكانب بعض تطبيؽ في قصكر
 قصكر كجكد جانب إلى الديكاف، لمفتشي الكافي كالتشجيع كاإلرشاد التكجيو تكفر كعدـ الديكاف

 التمكيؿ كجيات باستالميا المخكلة الجيات إلى الديكاف أعماؿ نتائج تقارير إيصاؿ في
 الخارجية.

 بتعزيز االىتماـ بتطبيؽ الديكاف إدارة قياـ ضركرة قدمتيا الدراسة التي التكصيات كمف أىـ
 مفتشي لدل المينية ك العممية الكفاءة لرفع الدكرات المتخصصة بعقد االىتماـ مع, المعايير

 .الديكاف
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 .ة الداخمية في الوزارات الداخمية(:  تقييم فاعمية الرقابم2102) ابو كميل دراسة .5

ىدفت الدراسة إلى تقييـ فاعمية الرقابة الداخمية في كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية 
العاـ، كالتعرؼ عمى أسباب كمعكقات تحكؿ دكف كبياف أىمية الرقابة في المحافظة عمى الماؿ 

تطبيؽ نظـ رقابة داخمية جديدة في كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية . كقد اعتمدت الدراسة 
عمى المنيج الكصفي التحميمي، كقد طكر الباحث استبانة الستطالع رأم العامميف في مجاالت 

كظفيف العامميف في دكائر الرقابة الداخمية بكزارات الرقابة الداخمية كتمثمت عينة الدراسة جميع الم
، كمف أىـ نتائج الدراسة كجكد (300السمطة الكطنية الفمسطينية بقطاع غزة كالباغ عددىـ )

نظاـ محاسب كنظاـ مراجعة داخمية جيد قادر عمى ضبط النفقات كااليرادات كلكف ال يتـ تقييـ 
رتو عمى تقديـ بيانات صحيحة، كمف أىـ النظاـ المحاسبي بشكؿ مستمر لمتأكد مف قد

التكصيات أف يتـ تطكير النظاـ المحاسبي المطبؽ كتكضيح أكثر لمقكانيف كالتشريعات التي 
 تضبط العمؿ الرقابي، كاشراؾ العامميف في الرقابة الداخمية بعد إعدادىا.

(: مدى التزام ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فمسطين بمعايير م2012)دراسة نور .6
  اإلستقالل الدولية لألجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة )اإلنتوساي(

ىدفت الدراسة الى تحديد مفيكـ ىذه الرقابة مف خالؿ معايير األجيزة العميا لمرقابة 
الي عمى متطمبات االستقالؿ الشكمي كالحقيقي كمدل المالية كالمحاسبة )اإلنتكسام(، كركزت بالت

كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتككف  .تطبيقاتيما في التشريعات الفمسطينية
مجتمع الدراسة مف مكظفي ديكاف الرقابة المالية كاالدارية في راـ اهلل كالمراقبيف المالييف في كزارة 

فرد،  134)ف في ديكاف المكظفيف العاـ. كبمغت عينة الدراسة )المالية كالمراقبيف االداريي
%  63.3كأظيرت نتائج الدراسة أّف نسبة التزاـ ديكاف الرقابة في فمسطيف بتمؾ المعايير بمغت 

كىي نسبة متكسطة إلى حّد ما. بناءن عمى ذلؾ أكصت الدراسة ضركرة التزاـ ديكاف الرقابة 
ة فيما يتعمؽ بعالقة ىذا المحكر مع السمطات العامة في بمعايير االستقالؿ الدكلية، خاص

الدكلة، كما أكصت الدراسة بأىمية كضركرة تكّفر اإلرادة السياسية لدعـ الديكاف خصكصان فيما 
 يتعّمؽ باستقالليتو المالية كاإلدارية.



13 
 

 يةواإلدار  المالية الرقابة لديوان الرقابي الدور وتطوير تقويمم(: 2011) فروانة دراسة .7
 .الفمسطينية الجامعات أداء عمى في الرقابة

 الرقابة لديكاف الرقابي الدكر كتطكير لتقكيـ الالزمة السبؿ تحديد إلى ىدفت الدراسة
 الدكر تفعيؿ آلية دراسة خالؿ مف الفمسطينية، الجامعات أداء عمى الرقابة في كاإلدارية  المالية
 في الديكاف مفتشك إلييا يستند التي المعايير كتقييـ كاإلدارية، المالية لديكاف الرقابة الرقابي
 ) تكزيع خالؿ مف التحميؿ الكصفي المنيج عمى الدراسة اعتمدت الرقابية، كقد أعماليـ ممارسة
 العالي كالتعميـ في كزارة التربية بيا المعترؼ الفمسطينية مختمؼ الجامعات عمى استبانة  (77

 تدعيـ عمى الفمسطينية الجامعات حرص أىميا نتائج ةإلى عد الدراسة خمصت كقد غزة، في
 استخداـ ككذلؾ الفمسطينية، الجامعات عمى في الرقابة كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف استقاللية
أكصت  كقد الفمسطينية، الجامعات عمى في رقابتو الرقابة ديكاف ِقبؿ مف الالحقة الرقابة أسمكب
 بجميع لمقياـ كاؼ بشكؿ كاإلدارية الرقابة المالية ديكاف مفتشي كتأىيؿ تدريب بضركرة الدراسة
 األساليب دكف معيف رقابي عمى أسمكب االقتصار عدـ ككذلؾ الرقابة، ميامو أداء عند األدكار
 .الرقابية العممية في األخرل

ىمية في في المنظمات األ(: واقع الرقابة االدارية الداخمية م2113شاىين ) دراسة .8
 .قطاع غزة

ىدفت الدراسة الى القاء الضكء عمى كاحدة مف أىـ الكظائؼ االدارية التي تمارسيا 
االدارة كىي الرقابة االدارية الداخمية كتكضيح الدكر الذم تمعبو في تحقيؽ أىداؼ المنظمات 

خالؿ تحميؿ ميماتيا، كالتعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في الرقابة الداخمية فييا  األىمية مف
كالمتمثمة في الييكؿ التنظيمي كاالساليب الرقابية كتقييـ االداء كاالتصاؿ، أجريت الدراسة عمى 

منظمة أىمية في قطاع غزة تعمؿ في مجاالت تنمكية كاجتماعية  (320عينة مككنة مف )
طكير استبانة الستطالع رأم القائميف عمى رقابة  المنظمات األىمية. كمف أىـ مختمفة، كقد تـ ت

نتائج الدراسة تكفر مقكمات البناء التنظيمي في المنظمات األىمية في قطاع غزة بدرجة عالية، 
ككجكد عالقة طردية بيف تكفر مقكمات الرقابة الداخمية كتحقيؽ أىدافيا كقد خمصت الدراسة إلى 
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الكعي بأىمية العمؿ الرقابي كاليدؼ منو ىك تصحيح األداء كاعطاء صفة المركنة ضركرة نشر 
 إلجراء التعديالت عمى معايير الرقابة كالتحديث المستمر في األساليب الرقابية المستخدمة.

 كأداة المسؤولية محاسبة نظام تطبيق إمكانية قياس :(م2113الجدبة ) دراسة .9
 .(ميدانية دراسة( الفمسطينية الحكومية األجيزة في وتقييم األداء لمرقابة

 لنظاـ الفمسطينية الحككمية األجيزة تطبيؽ إمكانية مدل لبياف الدراسة ىذه ىدفت
براز األداء، كتقييـ لمرقابة كأداة محاسبة المسئكلية  معكقات كبياف النظاـ ىذا كأىداؼ أىمية كا 
 .النظاـ ىذا تطبيؽ تعيؽ التي الضعؼ نقاط لمعالجة الحمكؿ بعض تطبيقو، كاقتراح

 محاسبة نظاـ عمييا يقـك التي األساسية المقكمات دراسة تـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ
 تـ الدراسة أىداؼ كالستكماؿ.المجاؿ ىذا في السابقة الدراسات عمى باالعتماد المسئكلية كذلؾ

كزارات  سبع في يعممكف فردان  (174) مف المككف الدراسة مجتمع عمى كزعت استبانة، إعداد
 األجيزة في المسؤكلية محاسبة نظاـ تطبيؽ مقكمات إلى ضعؼ التكصؿ تـ كقد,رئيسية،
 كضع تـ كقد .النظاـ ىذا عمييا يرتكز التي كالقكاعد لعدـ تكافر األسس الفمسطينية الحككمية
 بمفيـك الفمسطينية الحككمية األجيزة في العامميف تكعية أىميا، مف التكصيات مف مجمكعة
 المعمكمات كنظـ الحككمية التنظيمية اليياكؿ تطكير عمى كالعمؿ تطبيؽ النظاـ كمقكمات
 لمتقارير كنظاـ التخطيطية المكازنات كبناء المسؤكلية، محاسبة يتناسب كتطبيؽ بما المحاسبية
 مف االعمي اإلدارة تتمكف حتى فعاؿ، حكافز نظاـ إقرار ككذلؾ عممية كمينية أسس عمى الرقابية
 األداء. في قصكر أم أك أم انحراؼ عف األفراد مساءلة

: بعنوان "تقويم وتطوير االداء الرقابي لديوان الرقابة (م2006أبو ىداف ) دراسة .10
 .ى المؤسسات الحكومية في قطاع غزةالمالية واالدارية: دراسة تطبيقية عم

ىدفت الدراسة إلى تطكير كتقكيـ األداء الرقابي لديكاف الرقابة المالية كاالدارية في قطاع 
غزة، كقد استخدمت المنيج الكصفي التحميمي، كتككف مجتمع الدراسة مف مفتشي ديكاف الرقابة 
المالية كاالدارية كالمحاسبيف العامميف بالجيات الخاضعة لمرقابة، كتمثمت عينة الدراسة مف 

(، كتكصمت (582( مف المحاسبيف مف أصؿ 146جميع مفتشي الديكاف، باإلضافة إلى ) 
الدراسة الى ضركرة ربط ديكاف الرقابة بالسمطة التشريعية بما يحقؽ االستقاللية التامة عف 
 السمطة التنفيذية، اضافة الى ضركرة تنظيـ دكرات داخمية كخارجية متخصصة لمفتشي الديكاف.
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 دولة اإلمارات في اإلدارية األجيزة عمى المالية الرقابة :م(2005كنعان ) دراسة .11
 ة.مقارن دراسة المتحدة، العربية

الكسائؿ  كاقتراح أسبابيا، كمعرفة المالية الرقابة معكقات تحديد ىدفت الدراسة الى 
 الرقابة أنكاع بياف ك .كحمايتو العاـ الماؿ صكف بيدؼ منيا لمحد كاإلدارية القانكنية كالحمكؿ
المتحدة كقد  العربية اإلمارات دكلة المالية في الرقابة ىيئات بو تقـك الذم كالدكر المالية،

 إلى الدراسة كقد خمصت استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمكصكؿ الى النتائج ،
 التنفيذية، السمطة أىميا: زيادة نفكذ مف كاف كالتي كالمعكقات المشكالت مف العديد تحديد
 دكف يحكؿ مما أعمالو باستقاللية، بممارسة لو السماح كعدـ ليا الرقابة ديكاف جياز كتبعية
 لمحد فعالة آلية كجكد المالية كعدـ أخطائيا كشؼ خشية بفاعميو ميامو أداء مف الديكاف تمكف
 كالتدقيؽ بالمراجعة المشمكلة األجيزة اإلدارية قبؿ مف كالتياكف المالية، الرقابة قصكر ظاىرة مف

 كجكد تطمب مما المحاسبة، ديكاف كعمى رأسيا المالية، الرقابة ىيئات مع تعامميا في كالمتابعة
 عمنية. المالية بصكرة الرقابة نتائج تقارير كنشر رادع، جزاء

 العامة في المؤسسات في الرقابة أساليب فعالية مدى م(:2004ماضي ) دراسة .12
 .غزة قطاع

 لمعمؿ مف مناسبتيا كمدل الرقابة، أساليب كمينية فعالية مدل تحديد الىىدفت الدراسة 
 مدل التعرؼ عمى إلى الدراسة ىدفت حيث الرقابة، عممية تعترض التي العكائؽ ىي كما عدمو،
 مجمكعة الدراسة إلى خمصت كقد غزة، بقطاع العامة المؤسسات في المستخدمة الرقابة أساليب

 العامة، المؤسسات عمى التشريعي لممجمس الرقابي الدكر فعالية مف أىميا: عدـ  النتائج مف
 التشريعي، المجمس لدم تقاريرىا مناقشة عدـ في كخاصة العامة ىيئة الرقابة دكر كضعؼ
العامة، كقد  المؤسسات أىداؼ كتحقيؽ اإلدارم العمؿ تطكير عممية في يشكؿ عائقان  الذم األمر

بضركرة تفعيؿ دكر المجمس التشريعي في الرقابة، كذلؾ البد مف زيادة أكصت الدراسة: 
 التكاصؿ بيف ىيئة الرقابة العامة كالمجمس التشريعي كخاصة في مناقشة التقارير.
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 ميدانية الحكومي )دراسة القطاع في الداخمية الرقابة واقع م(:2004كالب ) دراسة .13
 غزة( اعقط في الفمسطينية الوطنية السمطة وزارات عمى

الكطنية  السمطة كزارات في الداخمية الرقابة كاقع كتشخيص تحميؿ إلى ىدفت الدراسة
ما  تطبيؽ كمستكل األساسية، كالمالية اإلدارية مقكماتيا استكماؿ كمدل غزة، بقطاع الفمسطينية

 العامميف الرقابييف المكظفيف رأم استطالع ركزت الدراسة عمى المقكمات. كقد ىذه مف تكفر
 الفئات أكثر باعتبارىـ غزة قطاع في الفمسطينية الكطنية السمطة الداخمية بكزارات الرقابة بدكائر

 تـ كما. الغرض ليذا استبانة تطكير خالؿ مف ذلؾ تـ كقد الكاقع، مع ىذا تماسا   الكظيفية
 نتائج لتأكيد الشخصية كالمقابالت كالصحفية الرسمية كالتقارير باألبحاث كالدراسات االستعانة
 األساسية المقكمات تطبيؽ كمستكل تكفر في ضعؼ كجكد إلى تكصؿ البحث كقد .البحث
 عف الداخمية الرقابة نظـ ضعؼ في أدل ما كىك الفمسطينية بكزارات السمطة الداخمية لمرقابة
 كتضخـ إدارم، مالي ك تسيب مف السمبية الظكاىر كتفشي المنكطة بيا، األىداؼ تحقيؽ
 بضركرة تعزيز كالمساءلة، كقد أكصى الباحث الشفافية كغياب لعاـ، األداءكضعؼ  كظيفي،

 األىداؼ تحقيؽ مف يمكنيا بما الفمسطينية الكطنية السمطة الداخمية في كزارات الرقابة نظـ
 .كفاءة ممكنة بأقصى بيا المنكطة

 في تحسين اإلداري والتفتيش الرقابة ديوان دور تقويم م(:2000الدبيس ) دراسة .14
 .األردن في الحكومية الدوائر في األداء

الدكائر  أداء تحسيف في األردني كالتفتيش الرقابة ديكاف دكر تقكيـ إلى الدراسة ىدفت
 أنشئ التي اإلدارم ألىدافو كالتفتيش الرقابة ديكاف جياز تحقيؽ مدل قياس إلى ك الحككمية،

 األداء كتحسيف مستكل اإلدارية كاألعماؿ اإلجراءات تطكير حكؿ تدكر كالتي أجميا، مف
المختمفة، مف خالؿ استبانة تـ تطبيقيا عمى عينة مف  كدكائرىا الدكلة مؤسسات في كاإلنتاجية

 مف إلى العديد الدراسة خمصت مكظفي الديكاف كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كلقد
بيا، كأكصى  كالتعميمات المعمكؿ ةكاألنظم بالقكانيف الحككمية الدكائر التزاـ النتائج: ضعؼ في

مع  يتفؽ بما اإلدارية كبرامجيا لخططيا الحككمية الدكائر تنفيذ مف بضركرة التحقؽ الباحث
اإلنتاج   كمستكل األداء ضعؼ إلى تؤدم التي األسباب مف أكثر السارية القكانيف ك األنظمة

 العمؿ.  في
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 الدراسات االجنبية: 2.2

بعنوان "دور المساءلة والحوكمة في تعزيز المزيد من : (Huque،2102)دراسة .1
   اآلليات البيروقراطية "

"Accountability and Governance Strengthening extra bureaucratic 

mechanisms" 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ترتيبات المساءلة في بنغالدش كالكقكؼ عمى امكانات 
مكانية التحسيف، كقد استخدـ الباحث المنيج التحميمي، كمف أىـ نتائج الدراسة:  القكة كالضعؼ كا 

النظاـ االدارم يحتكـ إلى اجراءات معقدة كدعـ مؤسساتي ضعيؼ، آليات المساءلة الداخمية في 
المنظمات غير فعالة، كما أف المكائح الداخمية في المنظمات تحتاج إلى تفعيؿ دكر مؤسسات 

جاف كاألحزاب السياسية كمف أىـ التكصيات: ينبغي العمؿ بجدية المجتمع المدني كالبرلماف كالم
نحك تعزيز اليات المساءلة الخارجية كينبغي العمؿ عمى دعـ المزيد مف آليات المساءلة، النظاـ 
اإلدارم، كتعزيز القيـ المرتبطة بالديمكغرافية مثؿ سيادة القانكف، كحقكؽ اإلنساف، كانتخابات 

 نزيية.

 األميركية، دراسة آليات المؤسسات في االحتيال (م2112) Holtfreter دراسة .7
 .الرقابة

 "Fraod in US Organisations, an examination of control 

mechanisms" 

 خالؿ المكظفيف بيا يقـك التي االحتياؿ جرائـ عمى التعرؼ إلى ىدفت الدراسة
 التي الرقابة آليات الدراسة األمريكية كتناكلت المتحدة الكاليات في الكظيفية ممارستيـ لمياميـ

 التدقيؽ كمنيا االحتياؿ، جرائـ مف الرقابي كالحد بالنشاط لمقياـ أمريكا في المؤسسات تتبعيا
 تحقيؽ ىذه في ىامان  سببان  كانت السرية كالتي التقارير المكظفيف، خمفيات كالخارجي، الداخمي

 أدكات كجكد عدـ االحتياؿ، تكمفة ارتفاع أىميا نتائج عدة إلى الدراسة خمصت الجرائـ.  كقد
 ما كجكد ككذلؾ االجتماعية، بالعكامؿ الرتباطيا كذلؾ االحتياؿ لقياس كمحددة قياس كاضحة
 أكصت كقد العمؿ، في بزمالئيـ لإليقاع المكظفكف يستخدميا التي السرية يسمى بالتقارير

 التكمفة لتخفيض كصكالن  الكظيفي االحتياؿ قياس إلمكانية كاضحة معايير بأىمية تحديد الدراسة
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 مف الحد عمى العمؿ ضركرة مع كالتدليس، االحتياؿ أنشطة نتيجة تتحمميا المؤسسات التي
 .األداء عمى كاضح سمبي أثر مف لو لما المكظفيف بيف التقارير السرية استخداـ

االمريكية  حرية المكاتب المحاسبية في الواليات: (م2004) pomeranz دراسة .3
 .حرية مراجعة الحسابات ذات الخطورة

"The US General Accounting Office: Freedom of Audit Access 

Imperiled" 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل حرية مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة 

تيدؼ إلى تحسيف مف أجؿ الكصكؿ إلى المعمكمات مف أجؿ تقديـ التقارير الرقابية التي 
كتطكير عمؿ الكحدات الحككمية. كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كباستخداـ 
استبانة تـ تطبيقيا عمى عينة مف مكظفي مكتب المحاسبة تكصمت الدراسة إلى أف مكتب 
المحاسبة العاـ ال يمكف الكصكؿ إلى المعمكمات كىذا يدؿ عمى ضعؼ سمطة الككنغرس، كلذلؾ 

كصت الدراسة إلى تفعيؿ التعاكف بيف الكحدات الحككمية كمكاتب المحاسبة لتحسيف كتطكير أ
 العمؿ الرقابي.

، تقييم ومراجعة التحكم في الميزانية الحكومية (:م2002) Schwartzدراسة  .4
 .الحسابات في إسرائيل

"Controlling Government Budgeting," Evaluation and Auditing in 

Israel" 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع الرقابة كالتدقيؽ المعمكؿ بو في اسرائيؿ خالؿ مكتب      
مراقب الدكلة االسرائيمي كقد تكصمت الدراسة إلى أف الرقابة في اسرائيؿ تعاني مف عدة أمكر 

ىناؾ مثؿ : نقص المكارد التي تحتاجيا العممية الرقابية، كمحدكدية دكر الكنيست، كما بينت أف 
عدـ ربط بيف مراحؿ المكازنة كتقييـ األداء كالتدقيؽ، كقد أكصت الدراسة زيادة تفعيؿ دكر 

 .كتطكير ديكاف الرقابة كتزكيده باحتياجاتو الكنيست في األعماؿ الرقابية بشتى صكرىا
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 الحكومية المالية لإلدارة األداء : تدقيقم( Dittenhofer (2002 دراسة .5

"Performance Auditing for Government Financial Management" 

المؤسسات  في الحككمية المالية لإلدارة األداء تدقيؽ التعرؼ عمى إلى ىدفت الدراسة 
 كقد المتاحة، المكارد استغالؿ في فعاليتييا كمدل األمريكية، المتحدة الكاليات في الحككمية

 ظؿ في التمكيؿ في حقيقية مشكالت كجكد تبيف حيث التحميمي الكصفي اتبعت الدراسة المنيج
 الحككمة تحمؿ في زيادة كجكد يعني كىذا الحككمية، التمكيؿ خدمات عمى ازدياد الطمب
 تقديـ عمى قادرة المالي األداء كتقييـ التدقيؽ أنظمة أف طالما اإلشكالية، لحؿ ىذه لمسؤكلياتيا

 أف أىميا نتائج عدة إلى الدراسة تكصمت كقد .القائمة االقتصادية حؿ المشكمة في تساىـ حمكؿ
 ككاف .الحقيقية االحتياجات تغطي كال السكؽ، تمبي طمبات ال حاليان  المستخدمة المالية البرامج

 في عممية الحككمة قبؿ مف المستخدمة الطرؽ في النظر إعادة تكصيات الدراسة أىـ مف
 المجدية. البرامج غير تمؾ كترؾ المجدية المشاريع ك البرامج كتحديد اإلنفاؽ،

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 2.2

ف كانت  أخرل كاختمفت فيعدة نقاط في أنيا تشابيت  كجدنات السابقة بعد استطالع الدراسا كا 
في جكىرىا تؤكد عمى مفيـك الرقابة كدكره كقياس مدل تطبيؽ المعايير الرقابية، كيمكف تمخيص 

 أىـ ما جاء فييا كما يمي:

 في كاإلدارية، سكاء  المالية الرقابة ديكاف دكر تشابو ىدؼ عدة دراسات في قياس أواًل: اليدف:
األداء اإلدارم منيا في قطاع غزة ككاحدة في الكاليات المتحدة األمريكية ، أك في درجة  تطكير

ة تطبيؽ مبادئ الشفافية كالمساءلة الصادرة عف المنظمة الدكلية لألجيزة العميا لمرقاب
في قطاع غزة أك في بمداف عربية  الحككمية التدقيؽ معايير تطبيؽ )االنتكسام(، أك مدل

، كىدفت دراسات أخرل إلى تقييـ فاعمية الرقابة الداخمية في كزارات كاإلمارات العربية كاألردف
السمطة الكطنية الفمسطينية كبياف أىمية الرقابة في المحافظة عمى الماؿ العاـ ، كتحديد 

الخارجي كالداخمي كتطبيؽ المعايير الرقابية  الرقابي الدكر كتطكير لتقكيـ الالزمة األساليب
المختمفة، كيتشابو ىدؼ الدراسة الحالية مع عدة دراسات في قياس تطبيؽ ديكاف الرقابة المالية 

 كاالدارية لمعايير المنظمة الدكلية لألجيزة العميا لمرقابة )االنتكسام(.
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استخدـ المنيج الكصفي التحميمي في أغمب الدراسات حيث ناسب اليدؼ الذم  نيج:ثانيًا: الم
 أعدت مف أجمو، كيستخدـ الباحث ىذا المنيج لمدراسة الحالية.

: اختمفت الدراسات السابقة في اختيار العينة بيا بما يتناسب مع أىداؼ األبحاث، ثالثُا: العينة
 كمدراء ، مفتشي )المدققيف( كاإلدارية المالية لرقابةا بديكاف كتناكلت عدة دراسات، العامميف

المالية كاإلدارية، في قطاع غزة كأخرل في راـ اهلل، كعينة لمدراسة أما  الرقابة ديكاف في الدكائر
الدراسات  التي ىدفت لدراسة الرقابة الداخمية فتمثمت عينتيا في رأم العامميف في مجاالت 

 لرقابة الداخمية بكزارات السمطة الكطنية الفمسطينية، كجاء أصحابالرقابة الداخمية كفي دكائر ا
 اإلشرافية الكظائؼ كأصحاب الحككمة، ككزراء التشريعي المجمس نكاب مف الكظائؼ السيادية

 المساعديف كعينة دراسية أخرل.  الككالء كالككالء مف العميا

كنظران ألف الدراسة الحالية تتعمؽ بالرقابة في ديكاف الرقابة المالية كاالدارية بقطاع غزة 
مكظفي ديكاف المتمثمة بمجتمع الكافة أفراد عينة ال كمحدكدية عدد المكظفيف فيو فقد شممت

 الرقابة المالية كاإلدارية في قطاع غزة ذكم الصمة بالعمؿ الرقابي.

 خداـ االستبانة كأداة لمدراسة في أغمب الدراسات، كما استخدـ الباحثتـ استرابعٌا: األداة: 
 االستبانة في دراستو، باإلضافة إلى استخداـ المقابمة الشخصية.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

ا جاءت الدراسة مستكفية المعايير الدكلية في الرقابة الخارجية  كما نشرتيا المنظمة العمي .1
ركزت كؿ منيا عمى  الدراسات السابقة ، في حيف أفلمرقابة )االنتكسام( بشكؿ كامؿ

 معيار كاحد أك أكثر كلـ تشمؿ جميع المعايير الدكلية.

تعتبر ىذه الدراسة األكلى عمى حد عمـ الباحث التي تتناكؿ عمؿ ديكاف الرقابة المالية  .2
 كاالدارية في قطاع غزة بشكؿ كامؿ.

المنظمات  التكصؿ إلييا عبر جيكدالدكلية التي تـ  المعايير صةخال قدمت الدراسة .3
 العميا لمرقابة.الدكلية 
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 : الرقابة المالية واإلداريةالفصل الثالث
 مقدمة 3.1

 عبر كمؤسساتو المجتمع تنظيـ في رئيسي بدكر ساىمت اإلدارية الكظائؼ مف كغيرىا الرقابة
 إلى يفتقر نظامان  يعتبر كمنتظمة فعالة رقابة فيو يتكفر ال مالي أك إدارم نظاـ أم إف ، التاريخ مراحؿ
 تمثؿ ألنيا األعماؿ، منظمات في كطبيعية ضركرية الرقابة أف العمماء ىؤالء كيرل كجكده، مقكمات
 .(103 ـ، ص2012 مصطفى،)الغير إلى أثره يتعدل إدارم تصرؼ لكؿ ضكابط

 :الرقابة مفيوم 3.2

" عف عبارة بأنيا الرقابة (فيكؿ) اإلدارة عالـ يعرؼ حيث تقاربيا، رغـ الرقابة تعريفات تعددت
ـ، 2013 عكاد،)"السارية كالمبادئ الصادرة كالتعميمات المقررة، الخطة يطابؽ يحدث ما بأف التحقؽ
 (.235ص 

 األداء تقييـ كمتابعة التنفيذ لعمميات الدقيؽ التحديد"  ىي الرقابة أيضان  (تيرم) العالـ كيرل 
، عند التصحيحية االجراءات اتخاذ يمكف حتى   الخطط مع الفعمي األداء إتقاف إلى يؤدم بما المزـك

 (.462ـ، ص  2012 عكاد،)"مسبقان  المحددة كاألىداؼ

 مف لمتأكد محاكالتيـ في المديركف بيا يقكـ التي األنشطة جميع تتضمف"  بأنيا الرقابة يعتبر مف كمنيـ
 (35ـ، ص 2011ديرم، )المخططة العمميات تماثؿ أك تطابؽ الفعمية العمميات أف

 األىداؼ أف مف لمتأكد كذلؾ المرؤكسيف أداء كتصحيح قياس بأنيا( ككنتز) عرفيا كقد
 كحتى الرئيس مف مدير، كؿ كظيفة بذلؾ كىي".تحقيقيا تـ قد المنشأة كضعتيا التي كالخطط
 (.90 ـ، ص2012 مصطفى،)المشرؼ

 أف مف التحقؽ مف المشركع عمى المشرفيف تمكف التي الكسائؿ مجمكعة" بأنيا آخركف كعرفيا
 اتخاذ سمطة ىؤالء يعطي أف عمى تحديدىا، سبؽ التي كالبرامج كالسياسات لألىداؼ كفقان  يسير العمؿ

 األىداؼ عف االنحراؼ درجة تحدد التي المقاييس ليـ تكفر كأف العمؿ، سير تضمف التي القرارات
 ىذه لمعالجة اإلجراءات مف يمـز ما كاتخاذ ظيكره، بمجرد أسبابو تحميؿ ثـ المكضكعة، كالبرامج

 .(88، ص  ـ1982، بدكم)"االنحرافات



23 
 

 إضافة تشمؿ" : بأنيا الداخمية الرقابة ككيمز،  إنجمترا في القانكنييف المحاسبيف معيد كعّرؼ
 تضعيا كالتي غيرىا أك مالية كانت أف الرقابة أنظمة مجمكع الداخمي كالتدقيؽ الداخمي الضبط إلى

 قدر كالتأكد مكجكداتيا، سالمة عمى كلمحفاظ منتظـ، بشكؿ المؤسسة عمؿ تسيير أجؿ مف اإلدارة
 The Institute of Chartered )سجالتيا في المدكنة المعمكمات كصحة دقة مف المستطاع

Accountants in England and Wales1976, p19) 

 اعماؿ كمتابعة إدارة الجياز في المدير بكاسطتيا يتكلى التي العممية بأنيا الرقابة عرفت كما
 اإلدارة بو تقكـ الذم النشاط بأنيا تعرؼ ككذلؾ اىدافيا، يحققكف البشر يجعؿ أف محاكال المنظمة
  يمكف حتى ضعؼ مف يعترييا ما إصالح عمى كالعمؿ كتقييميا المكضكعة السياسات تنفيذ  لمتابعة
 .(19 -18ـ، ص ص 2003 ،النمياف)"المنشكدة االىداؼ تحقيؽ

 مع األداء معايير لكضع منظـ جيد عف عبارة" نياأب الرقابة Robert Mockler عرؼ كلقد
 مسبقان، المحددة بالمعايير الفعمي اإلنجاز لمقارنة عكسية تغذية معمكمات نظـ لتصميـ التخطيط أىداؼ
 مكارد جميع أف مف لمتأكد مطمكب عمؿ أم التخاذ أىميتيا كتحديد انحرافات ىناؾ  كاف إذا ما لتحديد
 2012عكض،)المنظمة أىداؼ تحقيؽ في ممكنة ككفاءة  فاعمية الطرؽ بأكثر استخداميا يتـ المنظمة
 .(20ـ، ص 

 المنظمة مكارد كاستغالؿ كفاءة مف التحقؽ إلى يسعى إدارم نشاط" بأنيا الرقابة كعرفت
 التأكد إلى تسعى بحيث المؤسسة، اك التنظيـ في  أىمية ذك إدارم نشاط ىي كبالتالي اىدافيا، كتحقيؽ
، )ليا المخطط األىداؼ كفؽ تستغؿ المؤسسة داخؿ المكارد أف مف كالتحقؽ  .(15 ـ، ص2008 بمـك

 األىداؼ تحقؽ مدل مف التحقؽ عممية:  أنيا عمى الرقابة تعرؼ العاـ المكظفيف ديكاف كحسب
 كقت أقصر في االنحرافات تعديؿ عمى كالعمؿ تحقيقيا معيقات عف كالكشؼ بكفاية المرسكمة

 .(ـ2008العاـ، المكظفيف ديكاف)ممكف

 أداء صحة مف لمتأكد االدارة تتبعيا التي االجراءات مجمكعة: " بأنيا العازمي عرفيا كلقد
 تحقيؽ يكفؿ كبما مسبقان، المحددة كالبرامج لمخطط كفقا المرؤكسيف قبؿ مف المختمفة كاألنشطة األعماؿ
 المكضكعة، الخطط عف االنحرافات تحديد ثـ كمف ممكنة، اقتصادية كفاءة بأعمى المنظمة أىداؼ
، 2012العازمي،)مستقبالن  كقكعيا يمنع بما كالتصحيحية العالجية االجراءات اتخاذ مف لمتمكف
 (.17ص
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 منيج" أنيا عمى المالية الرقابة مفيكـ ـ1977 عاـ المنعقد لمرقابة األكؿ العربي المؤتمر حدد كقد
 ييدؼ كاإلدارية  كالمحاسبية كاالقتصادية القانكنية المفاىيـ بيف كاالندماج التكامؿ يتطمب شامؿ، عممي
 النتائج في الفعالية كتحقيؽ استخداميا كفاءة كرفع العامة األمكاؿ عمى المحافظة مف التأكد الى

 لمسمطة خاضع غير التشريعية السمطة عف ينكب مستقؿ جياز الميمة بيذه يقكـ أف عمى المتحققة
 .(192 ـ، ص2002الشريؼ،")التنفيذية

 :التالية النقاط عمى أجمعت اأني إال الرقابة تعريفات تعدد رغمأنو  الحظويُ 

 .بالخطة كضعيا تـ التي بالمعايير مقارنتو طريؽ عف األداء بقياس تيتـ الرقابة أف .1
 .األخرل اإلدارية الكظائؼ عف منفصمة أك مستقمة كظيفة ليست الرقابة أف .2
 .بدكنيما بعممو يقكـ الأ المدير عمى يجب أساسي شرط أىدافيا كتحديد الخطة كضع أف .3

 المستكيات مف مستكل لكؿ ضركرية إدارية كظيفة األعماؿ منظمات في الرقابة .4
 .التنظيـ في اإلدارية

 تمؾ تحقيؽ نحك بدقة يسير العمؿ أف مف التاـ لمتأكد االنشطة لجميع ضركرية كاجبة الرقابة أف .5
 (.91ـ، ص2012مصطفى،)األىداؼ

 لمتابعة مستقمة عميا سمطة قبؿ مف المتبعة اإلجراءات مجمكعة: أنيا عمى الرقابة الباحث كيعرؼ
 أجؿ مف عمييا متفؽ معايير كفؽ لمرقابة الخاضعة لمجيات انحرافات أم عف كالكشؼ العمؿ سير

 .ككفاءة بفاعمية األىداؼ كتحقيؽ التصحيح

 :التاريخ عبر الرقابة تطور 3.3

 كجدت الرقابة بأف  يشيد التاريخ أف يجد التاريخ في فالناظر بالحديث ليس الرقابة مفيكـ إف
 تمؾ في كجدت التي الطينية األلكاح تبيف السنيف، آالؼ منذ الرافديف بالد في مختمفة، حضارات في

 التدقيؽ في المستعممة المصادقات يشبو ما إلى تشير األكادية بالمغة مكتكبة قكانيف كجكد عمى البالد
 ليحاسبيـ لو إنفاقيـ ككيفية بالمخزكف المتعمقة المكظفيف تقارير إلى يستمع المراقب كاف كقد المعاصر،

 . ذلؾ عمى

 كلقد الدكلة، أمكاؿ في يتالعب الذم المكظؼ مصير الجمد فكاف الفرعكنية الحضارة كأما
 لممكانة كذلؾ الفرعكف، قبر بجكار كجد المدقؽ قبر أف درجة إلى بالمدقؽ الفرعكنية الدكلة اىتمت
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 لممحاسبيف العربي المجمع)العصر ذلؾ في المدقؽ بيا يتمتع كاف التي كاألىمية
 .(1 صـ،2001القانكنييف،

 السمطات كجكد إلي الحاجة فظيرت فأكثر، أكثر الرقابة تطكرت الكسطي العصكر كفي
 ففي التنفيذية، السمطة جانب إلي كالقضائية التشريعية السمطة كىي أكركبا، في الدكلة نظاـ في الثالث
 الرقابة مياميا مف ككاف لكيس، سانت الممؾ أنشأىا التي باريس محاسبة غرفة تأسست ـ1256 عاـ
صدار الحسابات عمى  إلي كالحاجة الرقابة مفاىيـ عمى متالحقة تطكرات بعد فيما كتكالت األحكاـ، كا 

بافـ،  1789 عاـ ففي استخداميا،  في الشعب لممثمي مكتسبان  حقان  الرقابة أصبحت الفرنسية الثكرة كا 
دارتيا تنظيميا كأسمكب العامة النفقات مناقشة  .(18 ، ص2001عباس،)كا 

 :الراشدي والعيد النبوي العيد في الرقابة 3.4  

 استعمؿ قاؿ الساعدم حميد أبي عف البخارم صحيح ففي عمالو، عمى الرقابة  النبي مارس
 قاؿ حاسبو جاء فمما المتبية، بف يدعى سميـ بني صدقات عمى رجالن  كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ
 تأتيؾ حتى كأمؾ أبيؾ بيت في جمست فيال كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فقاؿ ىداية كىذا مالكـ ىذا

 .البخارم صحيح" صادقان  كنت إف ىديتؾ

 أشد األمر بيذا ميتمان  كاف إذ اإلدارية، الرقابة ألية طكر فقد عنو، اهلل رضي عمر كأما
 أكنت فعدؿ، أمرنو ثـ أعمـ، مف خير عميكـ استعممت إذا أرأيتـ:" لجمسائو يكمان  قاؿ فقد االىتماـ،
 استشعار ، حيث أف"ال اـ أمرتو بما أعمؿ عممو، في أنظر حتى ال: قاؿ نعـ،: قالكا عمي؟ ما قضيت
 حتى دائمة، رقابة ىي بؿ كاحدة لمرة الرقابة كليست اإلماـ، كاجبات مف يراىا جعمو لممسؤكلية الخميفة

 كيحاسبيـ عمالو، سمكؾ يراقب عنو، اهلل رضي عمر كاف كما،تجاكزات فيو يحصؿ أك العمؿ، يقؿ ال
 كاف كما،فعزلو لمخمر مدح فييا بأبيات يتماثؿ عمالو أحد أف بمغو فقد عدالتيـ، في يقدح ما رأل إذا

 كممارسة منيا كالتحقؽ الرعية شكاكم كتفحص الكالة عمى لمرقابة مسممة بف محمد العاـ المفتش يرسؿ
 سعد كالييـ ضد العراؽ أىؿ بعض شككل في تحقيقو ذلؾ في ركم ما أشير كمف الكالة، مع التحقيؽ

 .كقاص أبي بف

 بالرقابة باالىتماـ كأمره مصر، عمى كاله حيف النخعي لألشتر كجيو اهلل كـر عمي كتب كما
 فإف عمييـ، كالكفاء الصدؽ أىؿ مف العيكف كابعث أعماليـ تفقد ثـ:" لو كتابو  ففي العمؿ، عمى
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 ـ ص ص2012مصطفى،)"بالرعية كالرفؽ الػأمانة استعماؿ عمى ليـ جدكة ألمكرىـ السر في تعاىدؾ
68- 71). 

 :يمي ما الباحث كيالحظ

الرقابة ليست بالمفيكـ الحديث كىذا ما تؤكده سيرة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كالصحابة  .1
 مف بعده.

 كأىميتيا.ما جاء في السيرة يؤكد عمى ضركرة الرقابة  .2
 إف لمرقابة معايير يجب السير كفقيا لتحقيؽ أىداؼ العمؿ جاء منيا: .3
 مستمرة عممية الرقابة إف . 
 الرقابة في لمعمؿ الكفي الصادؽ تكلية يجب. 

 :الرقابة أىمية 3.5

 يجنب بما كتصحيحو األداء قياس كسائؿ مف كسيمة باعتبارىا ميمان  دكران  الرقابة تمعب
 أـ صغيرة كانت سكاء منظمة ألم عنيا غنى كال ضركرية عممية كتعد المخاطر، مف الكثير المؤسسة
 األقؿ عمى أك كتمنع مسبقان، لو خطط لما كفقان  صحيحة بصكرة يسير العمؿ أف تؤكد أنيا حيث كبيرة،
 ككارث حدكث تمنع أنيا السيما كالتطكير التنمية تحقيؽ في دكر كليا االخطاء، حدكث مف تقمؿ

 الكمي االقتصاد في أثر الكبرل لممؤسسات لما ككؿ لمدكلة حتى أك لممؤسسات اقتصادية
 .(13 ـ، ص2005 السيقمي،)لمدكلة

 دكر تطكر مع الرقابة أىمية تطكرت كقد االدارية، لمعممية األساسية العناصر مف الرقابة تعد
 التي الدكلة إلى الداخمي األمف كحفظ الخارجي األمف عمى المحافظة الى تيدؼ التي الدكلة مف الدكلة
 .المكظفيف شؤكف جميع في تدخؿ كأف االقتصادية الحياة مناحي مختمؼ في تتدخؿ

 في حيكية بكظيفة تقـك لككنيا اإلدارة في الزاكية حجز أنيا عمى االدارية الرقابة إلى كينظر
 .البمداف بعض في الدكلة في اليامة السطات مصاؼ في تضعيا التي بالدرجة الحديثة الدكلة

 إلى القانكف حدكد في يمارس الحككمي النشاط أف مف التحقؽ مجرد مف الرقابة دكر تطكر كقد
 .أيضان  القانكف حدكد كفي كفاعمية ككفاءة بسرعة يمارس النشاط ىذا أف مف التأكد
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 ضركرة الى ذلؾ كؿ أدل فييا، اإلدارية التنظيمات ككثرة مجاالتيا، كتعدد االدارة نطاؽ التساع كنظران 
 .(21 -20 ـ، ص ص2010قبيالت،) اإلدارية األجيزة أداء عمى بالرقابة االىتماـ

دارتيا األمكاؿ ىذه االستخداـ حسف كمراقبة العامة لألمكاؿ األمثؿ االستخداـ إف  كاستغالليا كا 
 قياـ إلى الحاجة نشأت ىنا مف دكلة، أم لكياف األساسية الدعامات إحدل يشكؿ عمييا كالمحافظة

 .االختصاص ىذا يمارس دكلة كؿ في التشريعية لمسمطة تابع مستقؿ جياز اك تنظيـ أك ىيئة

 كىي االختصاصات، ىذه تمارس مستقمة أجيزة لدييا -كميا يكف لـ إف -العالـ دكؿ كمعظـ
ف  ىدؼ في تتفؽ أنيا إال لمدكلة التنظيمي اليـر مف كمكقعيا اإلدارية كتككيناتيا تسمياتيا اختمفت كا 
 "الدكلة أجيزة عمى المالية الرقابة ممارسة في الدكلة عف النيابة" ىك كاحد

 نطاؽ بتحديد يتعمؽ فيما أخرل إلى دكلة مف تختمؼ الييئات ليذه الممنكحة االختصاصات أف كمع
 الرقابة اختصاصات منحيا في كميا تتفؽ أنيا إال تشمميا، التي كالتصرفات تمارسيا التي الرقابة
 (.92 -91 ـ، ص ص2002الشريؼ،)المالية الدكلة أجيزة تصرفات عمى الشاممة الالحقة

 كقائية إجراءات خالؿ مف الصحيحة باألشياء القياـ عمى التأكيد تتضمف الرقابة أف كما
 القرار التخاذ اإليجابيات أثر كدراسة االنحرافات، أسباب تحميؿ إلى خالليا مف اإلدارة تسعى كعالجية،
 (.1ـ ، ص 2008 النعيمي،. ) الممكنة النتائج أفضؿ إلى الكصكؿ يضمف الذم بالشكؿ المناسب

 كمياـ ألنشطة النيائية المحصمة تمثؿ ألنيا أىمية ذات الرقابية العممية بأف بمكـ أشار كقد
 كقتو في يكتشؼ ال الذم الصغير الخطأ أف كما األداء، كفاءة قياس يمكف خالليا كمف المنظمة
 كمحاكلة كقتيا في األخطاء عف الكشؼ مف االدارة يمكف الفعاؿ الرقابة كنظاـ  كبيران  خطأن  يصبح
،)حميا  (.44 ـ، ص2008بمـك

 ألنيا المنظمة مستكيات جميع في المدراء لجميع أساسية كظيفة تعد حيث أىمية ذات الرقابة تعد كما
 .(27ـ، ص 2007 شاىيف،) الحاجة عند التصحيحي االجراء كتأخذ األداء تراقب

 بالمجتمع، لحقت التي كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية لمتطكرات نتيجة الرقابة كجدت كقد
 بيف الفصؿ نتائج إحدل الرقابة كتعد أيضان، تطكرات مف الدكلة في اإلدارية بالتنظيمات لحؽ كما

 التنفيذية لمسطمة اختصاصاتيا مف جزء التشريعية السمطة فكضت أف فبعد الدكؿ، في السمطات
 جانب مف التزاـ التفكيض ىذا يتبع التشريعية السمطة أقرتيا التي لمدكلة العامة المكازنة تنفيذ كخصكصان 
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 مف كالتحقؽ لمراجعتيا التشريعية السمطة إلى المالية لتصرفاتيا ختامي حساب بتقديـ التنفيذية السمطة
 المالية الرقابة ممارسة التشريعية السمطة تمارسو الذم النشاط حجـ كازدياد التساع كنتيجة سالمتيا،
 إلى الدكؿ بعض حدا مما العمؿ، بيذا منيا بدالن  يقـك مف تفكيض إلى تمجأ جعميا الذم األمر لكحدىا
 االجيزة ىذه تقدـ أف عمى التشريعية السمطة عف نيابة المالية بالرقابة لمقياـ متخصصة أجيزة إنشاء
 .(129 ـ، ص2010قبيالت،)التشريعية أعماليا عف تقريران 

 :أسباب لعدة الداخمية المالية بالرقابة االىتمام ازدياد

 كتنكع كتعدد االدارية التنظيمات حجـ في المطرد النمك إف :االدارية التنظيمات حجـ كبر .1
 ىذه مراقبة عممية جعؿ مما ليا، التنظيمي البناء كتشعب تعقيد إلى أدل أنشطتيا ك عممياتيا
 كالثقة الدقة مف عالية درجة فييا تتكافر تحميمية ككشكؼ تقارير الى بحاجة بفعالية العمميات
 .اإلدارة عمييا تعتمد

 كلككف كثرة كفركع مكاتب عمى كتكزيعو اإلدارية التنظيمات الزدياد نظران : السمطات تفكيض .2
 مف جزء تفكيض الى ذلؾ أدل فقد االنشطة، ىذه مف كؿ متابعة في محدكدة المسؤكؿ قدرة

 يتـ كحتى الجيات، ىذه كؿ مع الشخصي االتصاؿ لتعذر التنظيـ إدارات بعض إلى سمطاتو
 بإجراءاتيا الداخمية الرقابة فكرة جاءت السمطات، ىذه استخداـ اإلساءة عدـ عمى االطمئناف
 .المفكضة السمطات ضمف االعماؿ تنفيذ سالمة لتضمف المختمفة

 المنظمة مكجكدات عمى المحافظة مسؤكلية اإلدارم الرئيس عائؽ عمى يقع: المكجكدات حماية .3
 ال بذلؾ القياـ اإلدارم لمرئيس يمكف كحتى األخطاء، كمنع االختالسات كشؼ ككذلؾ اإلدارية

 .ذلؾ في يساعده الداخمية المالية لمرقابة فعاؿ نظاـ مف لو بد
 مكاجية في فعاالن  دكران  الداخمي المالية المراقبة نظاـ يمعب: كاالختالسات االخطاء مكاجية .4

 محاكالت أك األخطاء كقكع احتماالت يخفضاف كالتدقيؽ المراجعة اف إذ البشرم، الضعؼ
 المنظمة في العامميف المكظفيف جميع لعمـ تكتشؼ أف دكف طكيمة فترة تبقى التي االختالس
 .االختالسات تمؾ كشؼ عمى قادر داخمي مالي رقابي نظاـ بكجكد اإلدارية

 عف كمالية محاسبية بيانات الى دائمان  تحتاج االدارة إف: دقيقة دكرية بيانات إلى اإلدارة حاجة .5
 المالي الرقابي النظاـ دكر تأتي ىنا كمف المناسبة، القرارات التخاذ كأعماليا أنشطتيا مختمؼ
 .االدارم لمتنظيـ كالمحاسبية المالية البيانات كدقة صحة يضمف الذم السميـ الداخمي
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 العمميات تفاصيؿ كافة في الدخكؿ الخارجية الرقابة أجيزة عمى يتعذر: الخارجية الرقابة خدمة .6
 الرقابة نظاـ عمى االعتماد إلى الخارجية الرقابة اجيزة تمجأ لذلؾ التنظيـ بيا يقكـ التي المالية

 في العينة أسمكب عمى الخارجية الرقابة االعتماد زاد كمما قكيان  النظاـ ىذا كاف فكمما الداخمية،
 (.137 -135 ـ،2010قبيالت،) االثبات أدلة عمى الحصكؿ

 :الرقابة أىداف 3.6 

 أىدافيا كتحقيؽ التكازف نحك بيا كتدفع األمكر تضبط ألنيا كبيرة فائدة ذات إدارية كظيفة الرقابة تعتبر
 .مناسبة كبتكمفة بسيكلة

 تحقيقيا، إلى يسعى أىداؼ لو نظاـ كؿ اف كحيث نظاـ أم داخؿ حيكم نشاط تمثؿ أنيا كما
 النظاـ ىذا مككنات كتحفيز دفع بيدؼ النظاـ ىذا خؿاد لألداء مالزمة تككف اف يجب الرقابة فاف لذلؾ
 (42 ـ، ص2006حسكف،. )األىداؼ تمؾ تحقيؽ أجؿ مف

 .ضركرتيا عمى يؤكد مما ، الرقابة أىداؼ تناكلت التي كاالبحاث الكتب تعددت كلقد

 :(34 ـ،2008عباس،) يمي ما األىداؼ ىذه مفـ أف 2008يرل عباس،ك  

 .األفراد عمؿ تنظـ التي كالقكانيف كالمكائح لمنظـ المؤسسة إخضاع .6
 .االفراد عمى كاإلشراؼ التكجيو في االقساـ كرؤساء المدير ممارسات مراقبة .3
 .مثمى بطريقة تستخدـ البشرية المكارد أف مف التأكد .6
 .كتكافئيـ المبدعيف المدراء عف تكشؼ .6
 .اإلدارية المستكيات مختمؼ بيف متيف اتصاؿ قياـ .5

 (95-94ـ،ص ص2012)مصطفى،:يمي كما الرقابة أىداؼ تتضح كما

 خططو كفؽ العمؿ كسير النشاطات، بمراقبة كذلؾ الرقابة، محكر كىي: العاـ الصالح حماية .6
 .المرجكة األىداؼ يحدد تكاممي شكؿ في كبرامجو

 لتصحيح مناسبة قرارات كاتخاذ العاـ، الصالح لحماية السريع التدخؿ إلى االدارية القيادة تكجيو .3
 .األخطاء
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 تقميؿ أك االنحراؼ منع في أسيمت كظيفية عناصر مف الرقابة عممية عف تكشؼ أف يحتمؿ ما .6
 .كتحفيزىا العناصر ىذه مكافأة الى يؤدم كىذا األخطاء،

 :(345 ـ، ص2008العالؽ،) إلى الرقابة تيدؼ كما

 مسبقا   المرسكمة بالخطط اإلنجازات مقارنة خالؿ مف الخطط كاقعية مدل عمى التعرؼ .1
 .مستقبالن  تجنبيا ككيفية التنفيذ عممية تكاجو التي الصعكبات تحديد .2
 .مسارىا كتصحيح الخمؿ عف كالمسؤكلة الجيات مراقبة .3

 (28 ـ، ص2008العاجز،) :إلى تيدؼ الرقابة بأف 2008 العاجز، كذكر 

 صدرت التي أىداؼ كفؽ تنفذ كتعميمات اكامر مف المنظمة تصدرىا التي القرارات مف التأكد .1
 .أجميا مف

يجاد السمكؾ أك لألداء بالنسبة أكانت سكاء التطبيؽ مجاؿ في االنحرافات كشؼ .2  الحمكؿ كا 
 .ألدائيا المناسبة

 كمعمكمات تتخذ كما كتحفيزىـ سمككيـ لتعديؿ العامميف أداء عف الكاقعية المعمكمات تكفير .3
                                                                                           .التقكيـ عممية عند العميا لمدارة

147 

 :( 130 ـ، ص2010 قبيالت،)أىداؼ ثالثة  في الرقابة أىداؼ كتتمثؿ

 يتعمؽ فيما التشريعية السمطة عميو كافقت ما تطبيؽ في التحقؽ عف عبارة: سياسي ىدؼ .1
 االيرادات كجباية ليا، خصصت التي االكجو في االعتمادات االستخداـ يعني ما كىك بالميزانية
 .كالمكائح االنظمة حسب

 المالية كاالجراءات التصرفات كسالمة الحسابات صحة مف التحقؽ عف عبارة كىك: مالي ىدؼ .2
 المكضكعة لألىداؼ كفقان  األداء كمراقبة كاالختالسات، المالية كاألخطاء االنحرافات ككشؼ
 .اإلنفاؽ في الترشيد مراقبة كبالتالي

 الممكنة، النفقات بأقؿ ممكف نفع أكبر إلى تؤدم العمؿ أنظمة أف مف التأكد: إدارم ىدؼ .3
 التفنيد أك التخطيط مراحؿ كافة في العمؿ سير حسف إلى يؤدم مما اإلدارية القرارات كتصحيح

 .المتابعة أك
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 :الرقابة عناصر 3.7

 :(95م، ص 2012مصطفى،)تتثمل عناصر الرقابة فيما يمي   

 .المعايير ككضع األىداؼ تحديد .1
 .المرسكمة المعايير مع المتحققة النتائج مقارنة .2
 .أسبابيا عمى كالتعرؼ الفركؽ قياس .3
 . التنفيذ سير كمتابعة االنحرافات تصحيح .4

 :الرقابة خطوات 3.8 

 :(98 -97 ـ، ص ص2012مصطفى،)التالية الثالث الخطكات الرقابة تتضمف

 العمؿ كمية تحديد أساس عمى مكضكعية معايير كضع بيا يقصد :األداء معدالت كضع .1
 تحقؽ التي اإلنجازات لقياس ألدائيا الالـز كالزمف ليا النكعي كالمستكل انجازىا المطمكب
 .التنظيـ أىداؼ عف كتعبر

 تقييـ أم لألداء سمفان  المكضكعة بالمعدالت المحققة النتائج مقارنة كتعني :األعماؿ قياس .2
 .العمؿ أداء بعد لإلنجاز

 عممية عنيا تسفر التي كاالنحرافات األخطاء إبراز بيا كيقصد :كاالنحرافات األخطاء تصحيح .3
 .السابقة األعماؿ قياس

 :الرقابة وسائل 3.9

 :(99 ـ، ص2012 مصطفى،)تشمؿ الرقابة العناصر التالية

 .التقديرية المكازنة: كالن أ

 .البيانية كالرسكـ اإلحصائية البيانات: ثانيا  

 .السجالت: ثالثان 

 . الشخصية المالحظة: رابعان 

 . اإلدارية التقارير: خامسان 
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 :الرقابة أنواع 3.10

 الدراسات فبعض عمييا، تبنى التي لمعاييرا الختالؼ تبعان  أقساـ عدة إلى المالية الرقابة تقسـ
 ليا، المخكلة لمسمطات تبعنا المالية الرقابة تمارسيا، التي لمجية كفقنا المالية الرقابة إلى أقساميا أكردت
 حيث مف المالية الرقابة حدكثيا، تكقيت حيث مف المالية الرقابة فييا، الدكلة لدكر كفقنا المالية الرقابة
 كقد أساسيف، قسميف الى الرقابة قسمت كما الدكرية درجة حيث مف المالية ،الرقابة االنحراؼ نكعية
 :كىما الدراسة بمكضكع المباشرة لعالقتيما أكالن  تعريفيما بذكر الباحث عني

 :(45 ـ، ص2006حسكف،)الرئيسية الرقابة أقسام: أوالَ 

 الخطط خالؿ مف المتكقع باألداء كمقارنتيا لألداء، الفعمية النتائج قياس عممية: اإلدارية الرقابة .1
 سير لضماف الالزمة التعديالت إجراء بيدؼ كجدت إف االنحرافات أسباب كتحميؿ المرسكمة،

 .المنشكدة األىداؼ كتحقيؽ لو المخطط العمؿ
 أىداؼ مع يتفؽ بما العاـ الماؿ استعماؿ حسف مف التأكد تستيدؼ التي الرقابة: المالية الرقابة .2

 .االدارم التنظيـ

 :(99 ـ، ص2012مصطفى،)المعايير أساس عمى الرقابة: ثانياً 

 العامة، المنظمات عف تصدر التي التصرفات تقيس حيث: اإلجراءات أساس عمى الرقابة .1
 مف النكع ىذا كيركز كاإلجراءات، كالطرؽ كالضكابط كالقكاعد   القكانيف بمجمكعة كمطابقتيا

 عمى كليس فييا، العامميف كمف العامة اإلدارة كحدات مف تصدر التي التصرفات عمى الرقابة
 .نيائية نتائج مف التصرفات ىذه تحققو ما

 معايير كفؽ العامة، المنظمات تحققيا التي النيائية النتائج تقيس: النتائج أساس عمى الرقابة .2
 العامة، المنظمة كنشاطات تصرفات يتابع ال الرقابة مف النكع كىذا مكضكعيان، قياسيا يمكف
نما  .المنظمة تحققيا التي النتائج عمى يركز فقط كا 

 :األداء من موقعيا حسب الرقابة: ثالثاً 

 :كىما قسميف الى كتنقسـ
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 أك االداء حسـ ضماف الى كتيدؼ الكقائية، اك المانعة بالرقابة أيضأن  كتسمى: السابقة الرقابة .1
 مصطفى،)اإلجراءات تنفيذ أك القرارات إصدار في كالتعميمات القكانيف بنصكص االلتزاـ
 (.100 ـ، ص2012

 تساعدىـ التي المعمكمات مف قدر اكبر عمى الحصكؿ الى الرقابة مف النكع ىذا في المسؤكلكف كيسعى
 كالكيؼ الكـ حيث مف كبير بشكؿ النشاط بمدخالت االىتماـ يتـ بحيث خطأ، أم بحدكث التنبؤ في

 ، ص2011محمكد،)المنظمة سياسة كضع في المساىمة عف فضالن  كالقكاعد كاالجراءات المكجكدة
26). 

 الرقابة كىي العمؿ، تنفيذ في البدء قبؿ تبدأ الرقابة كىذه التنفيذ قبؿ بالرقابة السابقة الرقابة تسمى كما
 إلى أساسان  تيدؼ كىي ككاقعية، صحيحة ككنيا مف لمتأكد األكلى مراحميا في الخطط بتدقيؽ تقكـ التي
 ال ألنو اإليرادات، عمى كليست النفقات، عمى أساسان  تتـ الرقابة كىذه البداية منذ األخطاء كقكع منع
 طريقيا عف التي الخطط مراجعة يمكف كلكف اإليرادات، تحصيؿ عمى الرقابة تتـ أف التصكر يمكف

 كتحقؽ العامة المكارد تبديد دكف تحكؿ ألنيا المانعة، الرقابة أسـ عمييا يطمؽ كلذلؾ اإليرادات، تحصؿ
 نتيجتيا  دقة بكؿ المالية كالتعميمات كاإلجراءات القكانيف تنفيذ في اإلدارة تساعد. العاـ األنفاؽ في كفران 

 بالتنفيذ يقكـ مف عمى الممقاة المسؤكليات تقميؿ كالمخالفات األخطاء ارتكاب فرص تقميؿ في سريعة
 . األخطاء عف كبعد مشركعية بكؿ بالتنفيذ لقياميـ

 كقع قد األداء ىذا يككف أف بعد األداء تقكيـ يتـ حيث البعدية، الرقابة كتسمى: الالحقة الرقابة .2
 (.100 ـ، ص2012 مصطفى،)تصحيحي أك تقكيمي طابع ذات الالحقة الرقابة يجعؿ بالفعؿ

 االنتياء بعد دكرىا كيتركز العالجية، بالرقابة يسمى ما أك التنفيذ بعد بالرقابة الالحقة الرقابة كتسمى
 االنتياء تـ التي المالية العمميات كمراجعة فحص طريؽ عف كيتـ المطمكب، العمؿ مراحؿ إنجاز مف

 المكضكعة بالمعايير إنجازه تـ ما مقارنة طريؽ عف كانحرافات، مخالفات مف كقع ما عف لمكشؼ منيا،
  .مراجعتيا بعد البيانات في تعديؿ أم حدكث عدـ يضمف ما كىذا سمفان،

 كنقيمو الحالي االداء فتقيس ، بأكؿ أكالن  العمؿ سير مراقبة النكع بيذا يقصد: المتزامنة الرقابة .3
 العمؿ انجاز بمجرد تتكقؼ كال الخطأ، أك االنحراؼ الكتشاؼ المكضكعة المعايير مع بمقارنتو
 االجراء ىذا مف كالغرض مسبقان، المكضكعة المعايير مع العاـ الفعمي االنجاز ىذا يقارف حيث
 .( 27 ـ، ص2011عباس،)لعالجيا عنيا كاالبالغ االنحرافات رصد ىك
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 حيث مستمرة، بصكرة كالمستندات الحسابات بمراجعة المراقب يقكـ كىنا التنفيذ أثناء بالرقابة تسمى كما
 اإلدارة تقكـ كبذلؾ حساباتيا، بمراجعة يقكـ التي الفترة طكاؿ لممنشأة متعددة ميدانية بزيارات يقكـ

 داخؿ أجيزة بو تقـك ما كغالبان  بسيطة، فترة بعد أك الكقت، نفس في تحدث التي االنحرافات بتصحيح
 كالسياسات لمخطط كفقان  يسير التنفيذ أف كمف العمؿ، عميو يجرم ما سالمة مف لمتأكد اإلدارية الكحدات

 . المكضكعة

 :لمصادرىا وفقاً  الرقابة: رابعاً 

 كاالفراد االدارية، المستكيات كافة كعمى المؤسسة داخؿ تتـ التي الرقابة ىي: الداخمية الرقابة .1
 .(28 ـ، ص2011عباس،)فييا كالعامميف

 تؤدييا التي كالعمميات النشاطات أكجو عمى بنفسيا منظمة كؿ تمارسيا التي الرقابة انكاع أحد كىي
 .المختمفة التنظيـ مستكيات خالؿ تمتد كالتي

 .يمي فيما الداخمية المالية الرقابة أىداؼ

 مسبقان  المقررة لألىداؼ كفقا النفقات كصرؼ اإليرادات تحصيؿ مطابقة . 
 أسبابيا لمعرفة كالتحرم كاألخطاء االنحرافات عف الكشؼ محاكلة. 
 (ـ2005 كنعاف،)تحدث قد أخطاء أك انحرافات ألم الالزمة كاإلجراءات القرارات اتخاذ. 
 متخصصة، رقابية أجيزة بيا كتقكـ المؤسسة خارج مف تتـ التي الرقابة كىي: الخارجية الرقابة .2

 .(28 ـ، ص2011عباس،)لمدكلة الغمب في تبعيتيا كتمكف

 االتقاف مف عالية درجة عمى الداخمية الرقابة عمؿ كاف فاذا الداخمية، لمرقابة متممان  عمال كتعتبر
 كما شاممة الخارجية الرقابة فاف كلذلؾ خارجية، رقابة الى داع ىناؾ ليس فانو األداء، حسف يكفؿ بما
 بيا تقـك الرقابة كىذه ،(101 ـ، ص2012مصطفى،)متخصصة مستقمة أجيزة قبؿ مف تمارس أنيا
 فني رأم إلي الكصكؿ الرقابة ىذه كراء مف كاليدؼ المؤسسة، تمؾ إدارة عف مستقمة خارجية جية

 .أعماليا كنتائج الختامية الحسابات تصكير عدالة عف كمحايد

 :االدارية مستوياتيا حيث من الرقابة: خامساَ 

 :الى المعيار ىذا كفؽ الرقابة تصنؼ
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 كمعرفة العامميف ألفراد أداء تقييـ إلى الرقابة مف النكع ىذا يسعى: الفرد مستكل عمى الرقابة .1
 .بذلؾ الخاصة المعايير مع أدائيـ بمقارنة كذلؾ كسمككيـ العمؿ في كفاءتيـ مستكل

 مف قسـ أك كاحدة إلدارة االنجاز كتقييـ قياس الى تيدؼ: االدارية الكحدة مستكل عمى الرقابة .2
 .منيا المطمكبة أىداؼ كتحقيؽ لمياميا إدائيا كفاءة مدل لمعرفة أقساميا

 مدل كمعرفة لممؤسسة الكمي األداء تقييـ إلى كييدؼ: ككؿ المؤسسة مستكل عمى الرقابة .3
 .تحقيقيا أجؿ مف تعمؿ التي العامة األىداؼ تحقيؽ في كفاءتيا

 :االنحراف نوعية حيث من الرقابة: سادساً 

 .سمبية كرقابة إيجابية رقابة نكعيف إلى المعيار ىذا كفؽ الرقابة تصنؼ

 ثـ كمف كتدعيميا أسبابيا لمعرفة اإليجابية االنحرافات تحديد بيا كيقصد: االيجابية الرقابة .1
 .المستقبؿ في أكثر بشكؿ منيا االستفادة

 تخاذاك  تصحيحيا عمى كالعمؿ كاالنحرافات األخطاء عف الكشؼ بيا كيقصد: السمبية الرقابة .2
 .حدكثيا تكرار لمنع جراءاتإلا

 .(108-106 ـ، ص ص2012مصطفى،) :تنظيميا حيث من الرقابة: سابعاَ 

 دكف العمؿ ضبط أجؿ مف انذار سابؽ كبدكف مفاجئة بصكرة تتـ حيث: المفاجئة الرقابة .1
 .المدير مف مسبقة ترتيبات

 . زمني جدكؿ كفؽ زمنية فترة كؿ تنفذ التي كىي: الدكرية الرقابة .2
 العمؿ ألداء المستمر كالتقييـ كاالشراؼ المتابعة طريؽ عف تتـ: المستمرة الرقابة .3

 .المخولة السمطات حيث من الرقابة: ثامناً 

 قدرة كمدل بيا، االلتزاـ المطمكب اآلراء تنفيذ في الجية لتمؾ المخكلة السمطة حيث مف الرقابة تنقسـ
 .الرقابة مف نكعيف إلى كالتعميمات القكانيف مخالفة عند محاسبة في الجية تمؾ

 لمتأكد معينة نتائج إلي لمكصكؿ كتحميميا البيانات جمع ميمتيا التي الرقابة ىي: إدارية رقابة .1
 سمطة كجكد مع تامة بكفاءة المكضكعة األىداؼ كتحقيؽ كالتعميمات، المكائح تطبيؽ مف

 الرقابة مف النكع ىذا فدكر مخالفات، أك انحراؼ أم لتجنب المناسبة القرارات باتخاذ التكصية
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 كبيذا .المختصة لمسمطات أحالتيا أك إلييا كالتنبيو كالمخالفات األخطاء اكتشاؼ عند ينتيي
 كبدكف بشأنيا، كالتكصية كاالنحرافات المخالفات كشؼ فقط ميمتيا تككف اإلدارية الرقابة فإف
صدار المخالفات ىذه عف المسئكليف بمحاكمة الحؽ ليا يككف أف  كتتمثؿ الالزمة العقكبات كا 
 كالرقابة المالية، كزارة تتبع أك الكزارة، تتبع كالتي الداخمية الرقابة مف كؿ في الرقابة ىذه

 .اإلدارية الرقابة أجيزة في كالمتمثمة مستقمة، جية بيا تقكـ كالتي الخارجية
 األخطاء اكتشاؼ في الحؽ ليا مستقمة قضائية ىيئة بيا تقكـ التي الرقابة كىي: قضائية رقابة .2

صدار االنحرافات، لتمؾ إدانتو يثبت مف لمحاكمة باإلضافة كاالنحرافات  الالزمة العقكبات كا 
 عف تصدر قد التي االنحرافات كمكاجية المخالفيف معاقبة في يككف ىدفيا فإف كبذلؾ بحقيـ،

 .القانكف بسمطة السمكؾ ىذا

 :الحكومة لدور وفقاً  الرقابة: تاسعاً 

 بو تقكـ التي التنفيذم الدكر في متمثؿ أحدىما قسميف إلى الحككمة لدكر كفقا الرقابة كتنقسـ

  كالمتمثؿ الحككمة بمراقبة يقكـ أخر كقسـ العاـ، الماؿ استخداـ حسف مف لمتحقؽ نفسيا الحككمة

 الماؿ استخداـ حسف مف التأكد بغرض الحككمية األجيزة بيا تقكـ الرقابة كىي: التنفيذية الرقابة .1
 رقابة أك داخمية، رقابة سكاء األداء، كرقابة المستندات، مراجعة في الرقابة ىذه كتتمثؿ العاـ

 .التنفيذ حيف أك بعد أك قبؿ كانت سكاء خارجية،
 التشريعي المجمس في المتمثمة التشريعية الييئة بيا تقكـ التي الرقابة كىي: التشريعية الرقابة .2

 الرقابة كتتـ بالتنفيذ تقكـ التي اإلدارة عمى كاإلشراؼ العاـ، الماؿ برقابة يقكـ كالذم المنتخب،
 .الدكلة عميو تسير الذم الدستكرم النظاـ باختالؼ تختمؼ طرؽ، بعدة التشريعية

 المؤسسات لجميع الشعب أفراد رقابة طريؽ عف يتـ الرقابة مف النكع كىذا: الشعبية الرقابة .3
 كالتقارير المحمية، كالمجالس كالجمعيات، النقابات، طريؽ عف صكرتيا تظير كالتي العامة،

 .الصحفية
 الحككمية الدائرة داخؿ أك مكتبو في كىك المراقب بيا يقكـ التي الرقابة كىي: مكتبية رقابة .4

 يبدم أف يستطيع طريقيا عف كالتي كالكشكؼ، كالسجالت المستندات طريؽ عف أك ليا، التابع
 .عممو إلتماـ مكاف مف أكثر إلى االنتقاؿ إلى يحتاج ال فيك كبذلؾ العمميات، تمؾ عف رأيو
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 إلتماـ جية مف أكثر إلى االنتقاؿ إلى المراقب فييا يحتاج التي الرقابة كىي: ميدانية رقابة .5
 رقابة تككف ما غالبان  الرقابة كىذه فقط، مكتبو داخؿ بالعمؿ عممو يقتصر ال كأف عممو،

 . مناسبان  يراه لما كفقان  الرقابتيف بكال كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف كيقكـ مستقمة كرقابة خارجية،

 .( 33 – 31ـ، ص ص2011عباس،) :نجاحو وعوامل الرقابة نظام مكونات 3.11

 :ىي أساسية عناصر من الرقابة نظام يتكون

 .لو كمرسكـ مخطط ىك ما مع لألداء كتقييـ قياس كأدكات االىداؼ أك اليدؼ يستخدـ :اليدؼ .1
 المؤسسة مف أك االفراد مف مجمكعة اك فرد مف انجازه المطمكب العمؿ نكعية اك كمية :المعيار .2

 يكشؼ الكقت ذات كفي انجازه المطمكب ىك ما كيكضح محسكبة، كتكمفة معيف زمف في ككؿ
 مدركسا يككف اف يجب فالمعيار فعال، تحقيقو تـ ما مع المعيار مقارنة عند االنحرافات عف
 . كاضحان  كضعو عند

 يالئـ كاحد آف في المتعددة الرقابة أنكاع مف نكع مف أكثر تختار أف لمشركة يمكف :الرقابة نكع .3
 .كحجميا كأىدافيا نشاطيا طبيعة

 كمجاؿ كنكعيا الرقابة طبيعة فإف كلذلؾ الرقابية، لألدكات أنكاع عدة ىناؾ :الرقابية األدكات .4
 .المناسبة الرقابية األداة يحدد استخداميا

 المعمكمات لنقؿ ضركرم أمر لالتصاؿ كمتكامؿ حديث نظاـ كجكد يعتبر :لالتصاؿ جيد نظاـ .5
 كمساعديو المدير إلييا يحتاج فاعمة أداة االتصاؿ ميارة تعتبر كعميو النتائج، كاستقباؿ
 .كالرقابة كالتكجيو االشراؼ عممية في كمرؤكسيو

 .االنحراؼ بمعالجة القرار اتخاذ عف المسؤكؿ مف .6

 :االداري الفساد عمى القضاء في وانجاحيا الرقابة تفعيل 3.12

 :وىي عوامل عدة خالل من الرقابة تفعيل يمكن

 كبار يككف أف الرقابية، العممية يسيؿ ما اف: سمطتيـ تحت لمف المكظفيف كبار مف القدكة .1
 .كسمـ عميو اهلل صمى محمد نبينا القدكات كأعظـ دكنيـ، لمف قدكة المكظفيف

 ثـ بأنكاعيا لمرقابة كجيدان  أمكاالن  المنشأة تتكمؼ أف يعقؿ ال: الرقابة عمى المترتب القرار سرعة .2
 .متأخر قرار يصدر أك شئ ذلؾ عمى يترتب ال
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 اإلدارية المبادئ ببث العامميف، بيف الكظيفية التكعية تنشر أف الضركرم مف: الكظيفي الكعي .3
 مف أكثر العمؿ جكدة عمى يحرص أف المبادئ تمؾ أىـ كمف األخطاء، في يقعكا ال حتى

 .انيائو سرعة عمى حرصو
 يككف بأف الكفاءة ىك االدارم المنصب في التعييف معيار يككف أف بد ال: األميف الكؼء تعييف .4

" تعالى قاؿ التنزيؿ، في جاء كلذلؾ الكالية ركني أحدل األمانة كصفة كتقكل، صالح ذا أمينان 
 (.26:القصص سكرة")االميف القكم استجرت مف خير إف

 عاصـ بف قيس قاؿ كتجربة، خبرة ذا المنصب في المعيف يككف أف بد ال: الخبرة ذكم تقديـ .5
 أصغركـ تسكدكا كال أبييـ، أحيكا أكبرىـ سكدكا إذا القكـ فإف أكبركـ فسكدكا مت إذا:" لبنيو
 "عمييـ كتيكنكف كباركـ الناس فيسفو

 :عنو اهلل رضي عمى قاؿ اختباره، قبؿ منصب في أحد تعييف الخطأ مف: االختيار ثـ االختبار .6
 :أربعة بطرؽ االختبار كيمكف ،"عجز االختبار قبؿ أحد كؿ إلى الطمأنينة" 
 الشخصية المقابمة. 
 التحريرم االختبار. 
 المينية الكظائؼ في العممي، االختبار. 
 معينة لمدة التجربة. 
 الفساد يمنع ما أعظـ مف بأكؿ أكال المالية حقكقو المكظؼ إعطاء(: المرتب) األجرة تحديد .7

 أف كيجب" عرقو يجؼ أف قبؿ أجره األجير أعط" كسمـ عميو اهلل صمى الرسكؿ كقاؿ اإلدارم،
 العائمي االستقرار ألف إغفالو، ينبغي ال أمر كأىميتيا الكظيفة حساسية مع المرتب يتناسب
 لنا كاف مف" كسمـ عميو اهلل صمى قاؿ كلذا المكظؼ، أداء في البالغ أثره لو لممكظؼ كالمالي
 فإف خادمان، لو فميكتسب خادـ، لو يكف لـ فاف زكجة، لو فميكتسب زكجة، لو يكف فمـ ال عامالن 

 االتجاه ىك كىذا" سارؽ أك غاؿ فيك ذلؾ غير اتخذ كمف مسكنان، فميكتسب مسكف لو يكف لـ
 .الناجحة الشركات مف لكثير الحديث

 التاـ التفرغ اإلدارم، الضبط عمى تساعد التي األسباب مف: لمعمؿ تاـ تفرغ بؿ لالزدكاج ال .8
 -109 ـ، ص ص2012مصطفى،)  كغيره تجارة مف أخرل بأعماؿ االنشغاؿ كعدـ لمعمؿ
118). 
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 :الجيدة الرقابة خصائص 3.13

 التنظيمية األىداؼ تحقيؽ في كالحساسية األىمية مف عالية درجة عمى إدارية كظيفة الرقابة إف
 مقارنة لألفراد الفعمي اإلنجاز حجـ عف معمكمات مف يتكفر ما مدل عمى فعاليتيا تعتمد حيث لمشركة،
 ، اليامة الخصائص يعض بيا تتكفر أف البد كلذلؾ النشاطات، خطط في سمفان  المكضكعة بالمعايير

 :يمي ما كىي التالية الخصائص عمى االتفاؽ تـ أنو إال المميزات ىذه تحديد صعكبة مف الرغـ كعمى

 المعمكمات مف الكثير عمى عادة بيا المحتفظ كالكثائؽ المحاسبية السجالت تحتكم: التكقيت .1
 كقيمة طبيعة ذات كىي معينة زمنية فترة خالؿ الشركة نشاطات عف المفصمة كالبيانات الدقيقة

 عميو سيككف بما كالتنبؤ التخطيط عممية في األىمية مف كبير قدر ليا أف حيث تاريخية،
 أف حيث ، مناسب غير أصبح تكقيتيا ألف رقابية كتقارير كافية تككف ما غالبان  كلكف الحاؿ،
 .حدكثيا قبؿ المعايير عف السمبية باالنحرافات التنبؤ عمى يساعد الذم ىك األمثؿ التكقيت

 كالمنيج ككيج لمكاتب المتشدد الرقابي المنيج إف: التنظيمية كالمسارات الخطكات اتباع .2
 فميس الصالحيات، تفكيض في الفشؿ كىك التنظيمي العيب نفس يعكساف لركجرز المتساىؿ

 حدكد تعييف إلى افتقار ىناؾ فإف كبالتالي ، لمصالحيات تفكيض كال لممسؤكليات تحديد ىناؾ
 المسئكؿ المدير إلى المعمكمات رفع تـ اذا كلكف العمؿ، عمى المشرفيف لمسئكلة كاضحة
 عند الجيدة الرقابة لممارسة فعالة كسيمة تعتبر التنظيمية المسارات كباتباع منتظمة كبطريقة
 .لمشركة التنظيمي الييكؿ في كأعالىا المستكيات أدنى

 صغيرة كانت سكاءن  الشركات في العمؿ جكانب كؿ مراقبة الصعب مف أنو: االستراتيجية الرقابة .3
 تعنى كلذلؾ األحياف، مف كثير في تعقيد مف العمؿ عميو ينطكم ما بسبب الحجـ كبيرة أك

 .لإلنجاز االستراتيجية المراحؿ في رقابية نقاط بكضع االستراتيجية الرقابة
 إف حيث االستثناء، مبدأ عمى تركز كالفعالة الحديثة الرقابية النظـ إف: االستثناء عمى التركيز  .4

 نشاط كؿ مراجعة فإف كلذلؾ ضخـ، المعمكمات حجـ يككف عندما المدير يساعد المبدأ
 نحك يتجو اىتمامو فإف المدير عمى االستثنائية المعمكمات عرض أف كما كبيران، كقتان  سيستنفذ
 ألف بالتفكيض كثيقان  ارتباطان  باالستثناء المراقبة كترتبط فكرم، عالج إلى تحتاج التي األمكر
 كليس العمؿ إنجاز خالؿ تتـ استثنائية اعماؿ أم أك السمبية االنحرافات تصحيح ممارسة

 .(77 -70 ـ، ص ص2008عباس،) تنفيذه مف االنتياء بعد بالضركرة
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 :المالي المراقب واجبات 3.14

 .(177 -176: ـ2002الشريؼ،) :يمي مما كؿ المراقب كاجبات مف

 . عممو بحكـ عمييا يطمع التي المعمكمات سرية عمى المحافظة .1
  بفحصيا يقكـ التي الحاالت ظركؼ تفيـ .2
 .كقتيا في إليو المككمة األعماؿ انجاز عمى لحرصا .3
 .بعممو عالقة ليـ ممف االخريف مع اتصالو في التعامؿ كحسف كالمياقة السمكؾ بآداب االلتزاـ .4
 التعبيرات انتقاء في كالعناية كمالحظتو، التقارير عرض في كمرتب كاضح أسمكب انتياج .5

 .يستخدميا التي كاأللفاظ
 .تأخير دكف المحددة األكقات في بيا يقكـ التي األعماؿ نتائج تقديـ .6
 خالؿ مف كالدكريات المتخصصة المجالت في الرقابة حكؿ ينشر أك يكتب ما عمى االطالع .7

 .المتخصصة كالمراكز المعاىد

 :الواجب توفرىا في المراقب المالي واإلداري الصفات 3.15

 ما أف حيث القاضي، ىي المراقب عمى اطالقيا يمكف صفة أفضؿ أف إلى ـ(2002الشريؼ ) يبيف
 كال المحكمة، في القاضي عمؿ يشبو عمييا كالحكـ األعماؿ نتائج كقياس األمكر متابعة مف بو يقكـ
 يتمتع أف يجب أنو إال قاضي يككف أف شخص ألم يمكف ال مثمما مراؽ يككف أم شخص ألم يمكف
 .(174 -173 ـ،ص ص2002الشريؼ،) :يمي ما الصفات ىذه كمف ، كمؤىالت صفات بعدة

 .الذات كمراقبة كاالستقامة كاالخالص كالنزاىة األمانة مف الحميدة باألخالؽ يتحمى أف .1
 .االمكر عمى الحكـ في كالتركم النظر بعد .2
 .العمؿ بمجاؿ يحيط ما بكؿ كااللماـ االطالع سعة .3
 .كالمحاسبي كالمالي الرقابي العمؿ مجاؿ في االكاديمي التأىؿ .4
 .كالمحاسبية كاإلدارية المالية االعماؿ مجاؿ في المطمكبة الخبرة اكتساب .5
 .االشياء عمى الحكـ عند دكالتجر  الحياد .6
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ـ، ص 2012مصطفى،) :في المراقبين ما يمي أيضاً  تتوفر أن يجب انو الى االشارة رويجد كما
 (.75 -72 ص

 الجكالت تكف حتى :الرقابية العممية في المفاجأة عنصر كاستعماليـ كانتشارىـ المراقبيف كثرة .1
 بكر أبك الخميفة كتب كلقد مدركسة، أسس عمى تككف اف البد ثمارىا، تيةؤ كم فعالة الرقابية
 اهلل رضي سفياف أبي بف يزيد إلى خطابو في التفتيشية، تلمدكرا اإلرشادات بعض الصديؽ

 في مفاجأتيـ كأكثر عسكرؾ في دىـكبد حرسؾ كأكثر: "قاؿ الركـ لقتاؿ بالجيش مسيره في عنو
 كاعقب افراط غير مف كعاقبو فأدبو محرسو عف غفؿ كجدتو فمف ، منيـ عمـ بغير محارسيـ

 .النيار مف لقربيا أيسرىما فإنيا األخيرة مف أطكؿ األكلى النكبة كاجعؿ بالميؿ بينيـ
 الناجح المراقب يميز ما أىـ القرارات اتخاذ في الشجاعة تعتبر :القرارات اتخاذ في الشجاعة .2

  غيره عف
 اف الرقابية بالعممية بقكـ بمف المستحسف مف ليس حيث :جدان  اليسيرة بالمخالفات االىتماـ عدـ .3

 .بشر منيا يخمك ال التي اليسيرة األشياء في يدقؽ
 غاية المراقب يككف كأف سرية، الرقابية األعماؿ بعض تككف أف ينبغي :النجاح طريؽ السرية .4

 " بالكتماف حكائجكف قضاء عمى استعينكا الشريؼ الحديث في كرد كما ، كالثقة األمانة في
 المشاكؿ يعالج كأف حكيما، الرقابية بالعممية القائـ يككف أف بد ال :الرقابية العممية في الحكمة .5

 .فاأليسر األيسر
 عف البحث عف منصبة الرقابة تككف أف العدؿ مف ليس :المخالفات قبؿ الحسنات عمى الرقابة .6

 التقدير يستحؽ عامالن  اك مكظفان  المراقب كجد فإف العمؿ، سير في لمنظر عممية ىي بؿ الخمؿ،
ال ذلؾ، يغفؿ فال   .العامميف جميع عمى ثقيالن  أمرا المراقب قدكـ سيككف كا 

 :الرقابية النظم نجاح معوقات 5.88

 :أىميا مف كثيرة عكامؿ إلى ذلؾ كيرجع ليا، العامميف مقاكمة مف الرقابية النظـ تعاني
 .(105 -104 ـ، ص ص2012مصطفى،)

 رفضيـ إلى تؤدم عنيا زادت إذا الرقابة، مف معينة درجة عادة العاممكف يقبؿ :الزائدة الرقابة .1
 .ليا
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 مع تتفؽ ال معينة نقاط عمى كثيرة أحياف في الرقابية النظـ بعض تركز :محمو غير في التركيز .2
 ضد العامميف يثير قد مما جدان  محددة رؤية نظرىـ كجية مف تعكس حيث العامميف، نظر كجية
 .الرقابة ىذه

 عمييـ الكاقعة المسؤكلية بأف أحيانان  العاممكف يشعر :كالصالحيات المسؤكليات بيف التكازف عدـ .3
 الرقابة الرقابي النظاـ يتطمب قد الكقت نفس كفي صالحيات مف ليـ ممنكح ىك ما تفكؽ

 مع كالتجاكب العامميف بقبكؿ سمبيان  يرتبط مما العـ، جزئيات لكؿ التفصيمية كالمراجعة المصيقة
 .الرقابية النظـ

 عمييا يحصؿ التي المكافآت اك العائد كفاية يككف قد :كالتكاليؼ العائد بيف التكازف عدـ .4
 .الرقابية لمنظـ ىؤالء مقاكمة أسباب مف العاممكف

 ليذه العامميف قبكؿ عدـ إلى محايد بشكؿ الرقابية النظـ تصميـ عدـ يؤدم قد :الحيادية عدـ .5
  .النظـ

 : العامة والمؤسسات االدارية الوحدات عمى الرقابية األجيزة3.17

 البد كاف لذلؾ الرقابة، مكضكع بالذات ألنيا ممكف غير أمر بالحككمة المالية الرقابة ميمة اناطة إف
 لتعرض المالية الرقابة تتكلى بحيث كمستقمة محايدة تككف رقابية ىيئة الى الميمة ىذه إيكاؿ مف

 بديكاف أناطيا الدكؿ بعض فإف كلذلؾ. المكضكع في لمفصؿ الكممة صاحب البرلماف عمى نتائجيا
 في تتفؽ مسمياتيا اختالؼ عمى الييئات كىذه المالية، الرقابة ديكاف أك المحاسبات ديكاف أك المحاسبة
ـ، 2010قبيالت،)التشريعية السمطة يدم بيف نتيجتيا لتضع المالية بالرقابة القياـ كىي ميمتيا مكضكع
 .(138 -137 ص ص

 ميماتيا، كتعدد الدكلة التساع نظرا   جاء المؤسسات عمى الرقابة بدكر تقـك التي األجيزة تعدد إف
 .خارجية كرقابة داخمية رقابة بيف ما الرقابية األجيزة فتنكعت العاـ، الماؿ حجـ زيادة ككذلؾ

 :الداخمية الرقابة: والً أ

 المالية كزارة رقابة : 

 الرقابة كىما لممؤسسات المالي النظاـ ألقساـ كفقان  الرقابة مف قسميف الى المالية كزارة رقابة تنقسـ
 .الداخمي التدقيؽ كرقابة الداخمية، المالية
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 المالية كزير قياـ عمى المالي النظاـ مف( 145) المادة نصت لقد :الداخمية المالية الرقابة .1
 ذلؾ تنفيذ مراقبة مسؤكلية بيـ تناط حككمية، دائرة كؿ في داخميف مالييف مراقبيف بتعييف
 التنظيمية التعميمات بكضع المالية كزارة تقكـ أف عمى العالقة، ذات األخرل كاألنظمة النظاـ،

 .(ـ2005العامة، لممؤسسات المالي النظاـ)أعماليا كتطكير الرقابة لكحدات كالتطبيقية
 تنشأ أف عمى( 151) المادة في العامة لممؤسسات المالي النظاـ نص :الداخمي التدقيؽ دائرة .2

 المالي التدقيؽ لنظاـ كفقان  مياميا كتؤدم المالية، كزير تتبع مختصة دائرة المالية كزارة في
 العامة، لممكارد كاالقتصادم المالئـ االستخداـ لضماف كذلؾ المالية، كزارة تضعو الذم الداخمي
 المالي النظاـ) المعتمدة المالية التشريعات كفؽ باإلنفاؽ ككحداتيا الدكائر كؿ التزاـ كلضماف

 .(2005العامة، لممؤسسات

 :يمي ما في كالمتمثؿ الرقابي بالدكر المالية كزارة تقكـ

 المالية بكزارة العامة المكازنة دائرة خالؿ مف لمكزارات التقديرية المكازنة مناقشة. 
 قفاؿ لمكزارات الحسابات مراجعة  .الداخمي كالتدقيؽ الرقابة دائرة خالؿ مف السمؼ كا 

 إجراء خالؿ مف لمدكلة، العامة التقديرية المكازنة تجييز في التنفيذية السمطة المالية كزارة كتمثؿ
 نفقات مكازنة في غيرىا مف األقدر الجية ىي باعتبارىا العامة، كالنفقات لإليرادات المتكقعة التقديرات
 رقابة سمطة الفمسطيني القانكف منحيا فقد كبالتالي عمييا، الحصكؿ المتكقع اإليرادات مع الدكلة،

 لمسمطة الخاضعة المؤسسات في كالنفقات اإليرادات

 بالمؤسسة الداخمية الرقابة. 

 حيث بأكؿ، أكالن  المؤسسة أعماؿ بمتابعة تقـك داخمية، رقابة دائرة بتشكيؿ العامة المؤسسات أغمب تقـك
 اليـر برأس الدائرة ىذه كترتبط تصحيحيا، عمى مباشرة كالعمؿ أخطاء مف ينتج قد ما باكتشاؼ تقكـ

 مف نكع مف أكثر في تندمج الرقابة كىذه عنو، مستقمة كليست لو تابعة يجعميا مما مباشرة، بالمؤسسة
 مكتبية، داخمية، رقابة أنيا إلى باإلضافة التنفيذ، كخالؿ قبؿ تتـ رقابة فيي الذكر، سالفة الرقابة أنكاع
 .ككاممة دكرية،
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 .الخارجية الرقابة ثانياً 

 التشريعي المجمس رقابة: 

 السمطة أعماؿ جميع عمى الشعب، عامة قبؿ مف منتخبكف أعضاء بيا يقكـ التي الرقابة كىي
 قبمو، مف المعتمدة كالقكانيف بالدستكر التنفيذية السمطة أعضاء التزاـ مف التأكد خالؿ مف التنفيذية،
 ،(43) مادة ، ـ(2002 الفمسطيني، األساسي النظاـ) لمشعب العميا المصمحة بتحقيؽ التزاميا كمدل
. التنفيذية السمطة بتنفيذىا تقكـ التي األعماؿ شتى لمتابعة لجاف تشكيؿ طريؽ عف الرقابة ىذه كتتـ
 -:كمنيا التشريعي المجمس أعضاء صالحيات عمى األساسي القانكف مف( 43) المادة نصت حيث
 إلى كاالستجكابات األسئمة تكجيو  المجمس جمسات خالؿ مف إقرارىا عمى كالعمؿ القكانيف، اقتراح

 .(ـ2002 الفمسطيني، األساسي النظاـ) حكميـ في كمف الكزراء، أحد إلى أك الحككمة،

 العام الموظفين ديوان رقابة. 

 المؤسسات في العاممة القكل عمؿ تنظـ التي الكحيدة اإلدارية الجية ىك العاـ المكظفيف ديكاف يعتبر
( 131) رقـ رئاسي قرار بمكجب أنشئ كلقد ـ1998  لعاـ( 4) رقـ المدنية الخدمة لقانكف تبعان  العامة
 :التالية المياـ مف بكؿ يقكـ حيث ـ 1994لعاـ

 الحككمية الدكائر سائر تطبيؽ مف كالتحقؽ المدنية الخدمة قانكف أحكاـ تطبيؽ مراقبة .1
 .المدنية الخدمة لتشريعات

 التي كالنماذج المعايير ككضع المدنية الخدمة في المكظفيف كفاءة لقياس العامة السياسة كضع .2
 .الكفاءة تمؾ لقياس تستخدـ

 .كتبسيطيا تطكيرىا عمى كالعمؿ االدارية االجيزة في كاالجراءات العمؿ أساليب دراسة .3
 الكضع عمى يطرأ ما كؿ كيتابع الجدد، لممكظفيف المالي الكادر كتحديد التعييف، بعمميات يقكـ .4

 .الترقيات كمتابعة العالكات، استحقاؽ مثؿ لممكظفيف الكظيفي
 أم كمراجعة لممكظفيف، اإلدارية لمشئكف متابعتو خالؿ مف بالرقابة العاـ المكظفيف ديكاف كيقكـ .5

 خارجية رقابة الرقابة ىذه كتعتبر عامة، مؤسسة بأم المكظفيف أعماؿ عف ناتج مالي استحقاؽ
 (.2015العاـ، المكظفيف ديكاف) دكرية
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 واإلدارية المالية الرقابة ديوان: 

 الخارجية الرقابة بمياـ يقكـ الذم األعمى الرقابي الجياز كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف كيعتبر
 سكاء المالية المعامالت شتى بفحص يقكـ حيث كالتطكيرية، كالرأسمالية الجارية، العامة النفقات عمى

 في كالمكاـز كالمستندات كالكثائؽ الحسابات فحص طريؽ عف القبض، معامالت أك الصرؼ، معامالت
 مف الكاردة كالبيانات كالمعمكمات التقارير كافة عمى االطالع في الحؽ كلمديكاف حككمية، دائرة أية

 أف كلو كاإلدارية، المالية باألمكر مساس ليا التي المخالفات في التحقيؽ تقارير كعمى المكظفيف،
يضاحات معمكمات مف عميو االطالع يريد ما بكؿ تزكيده يطمب  لو مما الحككمية الدكائر جميع مف كا 
 المؤسسات مكاتب أك مكاتبيـ في أعماليـ إنجاز في الحؽ الديكاف كألعضاء ، بأعماليا عالقة

 مكظفك يقكـ" كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف قانكف مف (38) المادة نصت حيث لمرقابة، الخاضعة
 الجيات كعمى العمؿ، مياديف أكفي العالقة، ذات الجيات مكاتب في أك مكاتبيـ، في بأعماليـ الديكاف

 ".ذلؾ منيا يطمب عندما مكاتبيا، في ليـ الالـز المكاف تييئة الديكاف لرقابة الخاضعة

 كاألىمية االعتبارية المستقمة بالشخصية كيتمتع الفمسطيني القانكف ألحكاـ تنفيذان  أنشئ كلقد
 (.1 ـ، ص2004،الرقابة المالية كاإلدارية ديكاف ) أعمالو لممارسة الكاممة القانكنية

 :الفمسطينية المؤسسات في لمرقابة التاريخية المراحل 3.18

  م:1967 يونيو قبل ما الفترةالمرحمة األولى: 

 كقد. غزة كقطاع الغربية الضفة ىما منطقتيف الي الفترة ىذه خالؿ الفمسطينية األرضي قسمت
 خضع فقد غزة قطاع أما الياشمية، االردنية المممكة مباشر كبشكؿ اداريان  تتبع الغربية الضفة كانت
 كانت كالتي غزة لقطاع العاـ الحاكـ ادارة خالؿ مف كذلؾ المصرية، لإلدارة مباشر غير بشكؿ إداريان 
 المؤسسات مف عدد غزة لقطاع العاـ الحاكـ إدارة إطار في أنشأت كقد المصرية، الداخمية لكزارة تتبع

 كالتعميمات كاألنظمة القكانيف مستكم عمى سكاء المديريات ىذه في الرقابة إطار كاف كقد،  الحككمية
 كاألنظمة العثماني، الحكـ أباف الصادرة الفمسطينية كاألنظمة القكانيف بيف خميط الرقابية المؤسسات أك

 تتبع محمية مراقبة دائرة المصرية اإلدارة أنشأت كما المصرم، اإلدارم الحاكـ عف الصادرة كالتعميمات
 الرقابة أما. لممديريات المالية المعامالت عمى الداخمية الرقابة أعماؿ تتكلي كانت المالية مديرية

 المصرم المحاسبة لديكاف فرع بمثابة كىك المحاسبة، ديكاف باسـ عرؼ مكتب تكالىا فقد الخارجية
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 مصر جميكرية رئيس يتبع كالذم لممحاسبات المركزم الجياز باسـ حاليا مصر في يعرؼ كالذم
 (147 ـ، ص2005حماد،.)العربية

 : م 1994 مايو وحتى م 1967 يونيو بعد ما الفترة وتشمل: الثانية المرحمة

 االراضي جميع خضعت حيث الفمسطينية، لألراضي االسرائيمي االحتالؿ فترة تمثؿ كىي
 مف العديد أصدرت كالتي ، اإلسرائيمي االحتالؿ لسمطة غزة كقطاع الغربية الضفة في الفمسطينية
 يتماشى بما الفمسطيني المجتمع كأنشطة أعماؿ تنظيـ خالليا مف أعادت العسكرية كالمناشير األكامر

 سمطة تتبع مستقمة إلدارة منيا كؿ خضعت غزة كقطاع الغربية الضفة أف ذكره كالجدير مصالحيا، مع
 في المحاسبة ديكاف استمر حيث الحككمية الدكائر كاقع مف جزءان  الرقابي الكاقع كاف كقد االحتالؿ
 في المحاسبة ديكاف استمر كما الضفة، في الحككمية الدكائر عمى الرقابة أعماؿ بمباشرة الغربية الضفة
 كاف دكرية ميدانية زيارات خالؿ مف كذلؾ الحككمية، الدكائر عمى كالرقابة الداخمي بالتفتيش غزة قطاع
 لمدكائر كاإلدارية المالية األعماؿ كتدقيؽ لفحص العاـ مدار عمى اداريكف ك ماليكف المراقبكف بيا يقكـ

 .الجمركية االيرادات كخاصة العامة المكازنة كتدقيؽ فحص حؽ ليـ يككف أف دكف التقميدية الحككمية

 :م 1994 مايو بعد ما الفترة وتشمل: الثالثة المرحمة

 كحككمة الفمسطينية التحرير منظمة بيف المكقع كسمك أ التفاؽ ان  كتطبيؽ ـ 1994 مايك في
 تكلت الفمسطينية، السمطة الي العسكرم كالحكـ المدنية اإلدارة صالحيات بنقؿ يقضى كالذم إسرائيؿ،
 االستقالؿ مف جديده حقبة بدأت الفمسطينية، األراضي في كمسئكلياتيا صالحياتيا الفمسطينية السمطة
 تطكر كالتي الحككمية كالمؤسسات الكزارات مف العديد الفمسطينية السمطة كأنشأت. الفمسطينية كالسيادة
 عاـ نياية في مكظؼ ألؼ 231 الي كصؿ حتى بيا العامميف عدد كتضاعؼ متسارع، بشكؿ عددىا
 ( ـ2002المكاطف، لحقكؽ المستقمة الفمسطينية لمييئة السنكم التقرير.)ـ 1121

 :العامة الرقابة ديوان نشأة 3.19

 السمطة رئيس عف الصادر ـ1994 لسنة( 22)  رقـ القرار عمى بناءن  العامة الرقابة ىيئة أنشأت
 األجيزة عمى كالمالية اإلدارية الرقابة ميمة إلييا عيد متخصصة عامة كييئة الفمسطينية، الكطنية
 إلى باإلضافة استغالليا، ككيفية العامة األمكاؿ صرؼ رقبة مراقبة لغرض الحككمية كغير الحككمية
 لسنة( 17) رقـ العامة الرقابة ىيئة قانكف صدكر ذلؾ تال ثـ. العامة اإلدارة نشاط عمى الرقابة
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 قانكف مف( 2) المادة ألحكاـ ككفقا كصالحياتيا، الييئة اختصاصات اك طبيعة حدد الذم ،ـ1995
 شخصية ذات مستقمة ىيئة كىي العامة الرقابة ىيئة فإف ، ـ1995 لسنة( 17) رقـ العامة الرقابة ىيئة

 القانكف مف ذاتيا المادة كحددت. المباشر إلشرافو كتخضع الكطنية السمطة رئيس تتبع اعتبارية
 ىذا استغاللو، حسف كضماف العاـ، الماؿ عمى الرقابة بتحقيؽ العامة، الرقابة ىيئة أىداؼ المذككر
 .كاإلنتاج األداء كتحسيف اإلدارية كاإلجراءات السياسات تطكير الى إضافة

 آخر كعدد كالمتخصصة، الفنية الرقابية الكظائؼ مف كاؼ كعدد رئيس كنائب رئيس مف الييئة كتتككف
 كدكائر مركزية قطاعات الى تقسيميا خالؿ مف الييئة في العمؿ كيجرم المساعدة، الكظائؼ مف

 اإلقتصادية، أك كاليندسية، كالمالية، القانكنية، التخصصات تغطي متخصصة، رقابية بطكاقـ مزكدة
  العامة الرقابة ىيئة لرقابة الخاضعة الجيات جميع عمى بالرقابة الطكاقـ ىذه كتقكـ كاإلدارية،

 : واإلدارية المالية الرقابة ديوان 3.20

 كينظـ منو،( 96) المادة ألحكاـ إعماال الفمسطيني األساسي القانكف ألحكاـ تنفيذنا أنشئ
 لمسمطة العامة المكازنة ضمف خاصة مكازنة كلو(  ـ2004)لسنة(  15) رقـ بو الخاص القانكف أعمالو
 األعماؿ لممارسة الكاممة القانكنية كاألىمية المستقمة االعتبارية بالشخصية كيتمتع الفمسطينية، الكطنية
 في لمرقابة األعمى الجياز القانكف حسب كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف كيعتبر. بيا كمؼ التي

 حديثا كانضـ لمرقابة، العميا العربية األجيزة كافة تضـ التي اإلربكسام منظمة في عضك كىك فمسطيف،
 مف الكثير مع كاسعة دكلية عالقات يمتمؾ أنو كما االنتكسام، العميا المنظمة الى 2016 عاـ في

 .العالـ دكؿ في الرقابية األجيزة

 لسنة( 15) رقـ قانكنو مف بدءنا القانكف، لو كفميا صمبة مرتكزات إلى عممو في الديكاف يستند

 ىذه منحتو التي فمسطيف في السائدة كالتعميمات كاألنظمة القكانيف جميع إلى باإلضافة ، ـ 2004
 (.115 ـ،2010أماف،. )المكانة

 : واإلدارية المالية الرقابة ديوان رسالة

 في النافذة كالتعميمات كالقرارات كالمكائح كاألنظمة القكانيف أحكاـ مع يتفؽ العاـ األداء أف مف التأكد
 العاـ األداء في كالكضكح كالنزاىة  الشفافية لضماف كفعالية، ككفاءة باقتصاد يمارس كأنو حدكدىا،
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 بالسياسات كالثقة لممصداقية، كتعزيزان  المشركعية، لمبدأ تحقيقا كالسمطة، العاـ الماؿ استخداـ كحسف
 .العامة الرقابة ىيئة بإنشاء ـ2003. فمسطيف بدكلة االقتصادية أك كاإلدارية، المالية

  http://www.facb.gov.ps/19/1/2017:واالدارية المالية الرقابة ديوان أىداف

 فمسطيف دكلة في كاإلدارم المالي كاالستقرار ، العمؿ سالمة ضماف إلى الديكاف ييدؼ .1
 .(القضائية – التشريعية – التنفيذية)  :الثالث بسمطاتيا

 .العامة الكظيفة استغالؿ حاالت فييا بما كافة كاإلدارم المالي االنحراؼ أكجو كشؼ .2
 كالتعميمات كالقرارات ، كالمكائح ، كاألنظمة ، القكانيف أحكاـ مع يتفؽ العاـ األداء أف مف التأكد .3

 . ممكنة تكمفة كبأقؿ طريقة بأفضؿ يمارس ،كأنو حدكدىا كفي ، النافذة
 

 http://www.facb.gov.ps/19/1/2017: واالدارية المالية الرقابة ديوان اختصاصات

 (25 ،24 ،23) رقـ مادة الديكاف لقانكف استنادا  

عداد الديكاف، بعمؿ الخاصة كالسياسات كاألنظمة المكائح اقتراح .1  . كالبرامج الخطط كا 
 بممارسة لرقابتو الخاضعة الجيات في الداخمية كالرقابة كالتفتيش الرقابة أجيزة قياـ مف التحقؽ .2

 .كفعالة سميمة بصكرة مياميا
يراداتيا السمطة نفقات مراقبة .3  .القانكف في المبيف الكجو عمى كالمخازف كالسمؼ كالقركض كا 
 . كالمصداقية الشفافية يعزز بما كالتفتيش بالرقابة الخاصة السياسات تنفيذ .4
 كاإلدارية المالية األنظمة عيكب عف كالكشؼ كاإلنتاج العمؿ في القصكر أسباب كتحرم بحث .5

 .كالفنية
 بسالمة المساس تستيدؼ التي المكظفيف كغير المكظفيف مف تقع التي المخالفات عف الكشؼ .6

 .الفمسطينية الكطنية السمطة أداء
 بشؤكف الخاصة القرارات كمراجعة مراقبة. اإلعالـ كسائؿ في يرد كما الجميكر شكاكل بحث .7

 .الحككمية لمجيات المقدمة كالتبرعات كاليبات المنح مراجعة. المكظفيف
 .االختصاص جيات مف لمديكاف ترفع حالة أك قضية أم دراسة .8

 

http://www.facb.gov.ps/19/1/2017
http://www.facb.gov.ps/19/1/2017
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 http://www.facb.gov.ps/19/1/2017واإلدارية المالية الرقابة لديوان الخاضعة الجيات

 كمف الكزراء مجمس كأعضاء رئيس. ليا التابعة كالمؤسسات الفمسطينية الكطنية السمطة رئاسة .1
دارتو ىيئاتو ذلؾ في بما التشريعي المجمس. حكميـ في  .كا 

 الكطنية السمطة كأجيزة كزارات. كمكظفكىا كأعضاؤىا العامة كالنيابة القضائية السمطة .2
 .الفمسطينية

 .كالعسكرية األمنية األجيزة ككافة كالشرطة األمف قكات .3
 أنكاعيا بجميع كاالتحادات كالجمعيات كالنقابات كاألىمية العامة كالمؤسسات الييئات .4

 .حكميا في كمف كمستكياتيا
 أك منيا مساعدة تتمقى أك فييا الكطنية السمطة تساىـ أك تممكيا التي كالشركات المؤسسات .5

 .الكطنية لمسمطة المانحة الجيات مف
 .عاـ مرفؽ إدارة أك باستغالؿ ليا رخص التي كالشركات المؤسسات .6
 .حكميا في كمف المحمية الييئات .7
 خاصة قكاعد أنظمتيا أك قكانينيا تتضمف التي الجيات عمى القانكف ىذا أحكاـ تسرم كما .8

 .الديكاف لرقابة تخضعيا

 

 كاالدارم المالية الرقابة لديكاف التنظيمي الييكؿ :(3.1شكل )

http://www.facb.gov.ps/19/1/2017
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 غزة-كاإلدارية المالية الرقابة لديكاف اإللكتركني المكقع/ المصدر

 :الرقابة ديوان استقاللية

 مف كال كبيف بينو كفصؿ المالية لمرقابة مستقمة كييئة الديكاف حيادية عمى الديكاف انشاء قانكف حرص
 المادة نصت حيث كحيادية، شفافية بكؿ تقاريره الديكاف يصدر حتى كالتشريعية، التنفيذية تيف\السمط

 ديكاف القانكف ىذا بمقتضى ينشأ" يمي ما عمى ـ2004 لسنة( 15) رقـ الديكاف إنشاء قانكف مف( 2)
 لمسمطة العامة مكازنة اؿ ضمف خاصة مكازنة  لو يككف( كاالدارية المالية الرقابة ديكاف) يسمى عاـ

 في المباشرة الكاممة القانكنية باألىمية كيتمتع المستقمة االعتبارية بالشخصية كيتمتع الفمسطينية الكطنية
 " أجميا مف قاـ التي المياـ تحقيؽ تكفؿ التي كالنشاطات االعماؿ كافة

 االشخاص أك الجيات عف االستقالؿ كؿ رأيو في مستقال الديكاف يككف اف: باالستقاللية كيعنى
 كانت ميما لمرقابة الخاضعة المؤسسة ألىكاء تبعان  حكمو في يغير أال عميو كيجب لرقابتو، الخاضعيف
 الديكاف لرقابة الخاضعة المؤسسة في شخصية مصالح لو تككف أال المراقب عمى يجب كما األسباب،

 ( 36 ـ، ص2011فركانة،. ) عممو أداء في مستقالن  يككف حتى

 :الرقابة ديوان عمل منيجية

 إجراءات عمى تقكـ كالزمنية المينية الناحية مف كمترابطة محدثة عمؿ منيجية باتباع الديكاف يقكـ
 :كىي الرقابة ديكاف بمكجبيا يعمؿ

 : من كل عمى ويحتوي التكميف كتاب .1
 .عمييا الرقابة سيتـ التي المالية كالسنة الرقابية الميمة تحديد .أ 
 .الرقابية الميمة حجـ تحديد .ب 
 .كالتدقيؽ لمرقابة الديكاف يتبعيا التي كالقكانيف المكائح تحديد .ج 
 .الديكاف عمييا يستند التي الرقابية المعايير تحديد .د 
 .بو اإلدارية الجية تزكيد ثـ كمف الرقابة ديكاف إلى التقرير إصدار مسؤكلية إناطة .ق 
 أداء لتقييـ التكميؼ كتاب عمى التكقيع يمزميا مما الرقابية الميمة بشركط اإلدارية الجية معرفة .ك 

 .بشفافية المؤسسة
 :والتدقيق الرقابة ميام تنفيذ .2

 :يمي مما بكل الميام ىذه وتقوم

 .الرقابية لمميمة التخطيط .أ 
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شراؼ كمتابعة تنفيذ خالؿ مف الميداني التنفيذ مرحمة .ب   .المعتمدة الخطة عمى كا 
 .لو الخاضعة كالجية الديكاف بيف الكصؿ صمة كىك الرقابي التقرير إعداد مرحمة .ج 

 :يمي مما كل ويشمل الرقابي التقرير .3
 التكصية مالحظة، كؿ عمى المترتبة األثار الديكاف، مالحظات: كيتضمف االكلي التقرير .أ 

 .مالحظة لكؿ المقترحة
 خالؿ عميو الرد يتـ لـ إذا نيائيان  تقريران  االكلي التقرير يككف بحيث: النيائي الرقابي المنتج .ب 

ذا ، شير  .األمر اقتضى اذا مالحظة أم تعديؿ يتـ عميو الرد تـ كا 
 فترة بعد الديكاف يقكـ ثـ الرسمية، الديكاف كثائؽ مف كيصبح النيائية بصكرتو التقرير يصدر .ج 

 .لرقابتو الخاضعة الجية قبؿ مف التقرير تكصيات تنفيذ بمتابعة كافية

http://www.facb.gov.ps/19/1/2017 ) 

http://www.facb.gov.ps/19/1/2017
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 الفصل الرابع: المعايير الدولية لمرقابة

 :مقدمة 4.1

 عنيا كنتج أعكاـ عدة خالؿ صدرت التي المالية لمرقابة الدكلية اإلعالنات الفصؿ ىذايتناكؿ 
 المختمفة، المنظمات في المشاركة الدكؿ جميع عمييا اتفقت التي المالية الرقابة كمعايير قكانيف
 .لمرقابة العميا المنظمات عف نبذة إلعطاء ضركرة ىناؾ أف الباحث يرل ليذا

 :المالية لمرقابة الدولية المنظمات 4.2

 أساسية مبادئ أقرت التي كاإلقميمية الدكلية المنظمات نشأت فمقد الرقابة مكضكع ألىمية نظران 
 الرقابة أجيزة بيف التعاكف كتنمية لإلدارة، الرقابي األداء تحسيف عمى ساعدت العامة لمرقابة
 .العميا

 (انتوساي) لمرقابة العميا لألجيزة العالمية المنظمة .1

International Organization of Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI( 

 دكلي تشكيؿ عف عبارة ىي( انتكسام) كاختصارىا لمرقابة العميا لألجيزة العالمية المنظمة إف
 األعضاء الدكؿ في المالية لمرقابة العميا لألجيزة مفتكحة كعضكيتيا بالنمسا، فينا مدينة مركزىا

 بيف كاآلراء الخبرات تبادؿ ك لمرقابة دكلية معايير كضع إلى كتيدؼ المتحدة، األمـ ىيئة في
 في استشارية ىيئة تعتبر كما العامة، األمكاؿ رقابة مجاؿ في لممحاسبة العميا االجيزة مختمؼ
 مجمس المؤتمر،: إلى المنظمة كتنقسـ. المتحدة األمـ لييئة التابع كاالجتماع االقتصاد مجمس
 (123: 2002الشريؼ،.)العامة السكرتارية االدارة،

 (األربوساي) العربية الدول في والمحاسبة لمرقابة العميا لألجيزة العمل مجموعة .2

 مجمكعة لتككف العربية الدكؿ في كالمحاسبة لمرقابة العميا لألجيزة العمؿ مجمكعة أنشئت
 لممنظمة الثامف المؤتمر انعقاد خالؿ ـ1974 عاـ مايك في العربية لمدكؿ خاصة إقميمية
 كليبيا كلبناف كالعراؽ كالسكداف كالجزائر تكنس مف كؿ كشاركت مدريد في( اإلنتكسام)الدكلية
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 إطار في العربية لمدكؿ خاصة منظمة قياـ فكرة كبحثكا الجنكبي، كاليمف كالمغرب كمصر
 إلنشاء الدكلية المنظمة لنداء كتكافقان  األعضاء، األجيزة لحاجة استجابة العربية الجامعة

 . الدكلية المنظمة إطار في إقميمية مجمكعات

 عمى المكافقة ـ20/10/1975 بتاريخ 3349 برقـ قرار العربية الجامعة عف صدر كقد
 العربية الدكؿ في كالمحاسبة لمرقابة العميا األجيزة بيف التعاكف تنمية بيدؼ المنظمة إنشاء فكرة

 الييئات مع التعاكف كتنظيـ األجيزة، ىذه مثؿ إنشاء في ترغب التي الدكؿ كمساعدة األعضاء
 .الميداف نفس في تعمؿ التي األخرل كاإلقميمية الدكلية

 في كتـ ـ1976عاـ مف مايك 24 في عربية دكلة عشرة اثنتي التأسيسي المؤتمر حضر
 ليا، العامة األمانة كاختيار العمؿ لمجمكعة كالتنظيمية التأسيسية المكائح إقرار المؤتمر ىذا

 الشريؼ،.)فيو تبحث التي الفنية المكضكعات كاختيار ليا األكؿ المؤتمر عقد مكعد كتحديد
 (131 -129 ـ، ص ص2002

 (اإلسوساي)  لمرقابة العميا لألجيزة اآلسيوية المنظمة .3

Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) 

 الكفكد اجتماع محضر بمكجب ـ1978 أكتكبر 4 بتاريخ اآلسيكية المنظمة أنشئت
 الغربية، برليف مدينة في المنعقد اجتماعيـ خالؿ اآلسيكية األجيزة مف أجيزة لتسعة الممثمة
 نطاؽ في كقارية إقميمية مجمكعات بإنشاء العالمية المنظمة كتكصيات القتراحات استجابة كذلؾ

 األجيزة بيف فيما كالخبرات المنافع كتبادؿ التعاكف ركابط تعزيز عمى تقكـ العالمية المنظمة
 .األعضاء

 المنظمة في األعضاء اآلسيكية القارة في المالية لمرقابة العميا األجيزة كافة كتعتبر
 لمتدقيؽ اآلسيكية المجمة مف عدد أكؿ المنظمة أصدرت ،.اآلسيكية المنظمة في أعضاء العالمية
  ـ1982 عاـ الحككمي
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 :إلى المنظمة كتيدؼ

التفاىـ بيف األجيزة األعضاء عف طريؽ تبادؿ األفكار كالخبرات في مجاؿ تعزيز  .1
 المحاسبة القانكنية.

إنشاء عالقات يسكدىا التفاىـ كالتعاكف بيف األجيزة األعضاء بتبادؿ اآلراء كالخبرات في  .2
 مجاؿ الرقابة العامة.

ييف بيدؼ تكفير التسييالت الخاصة بالتدريب كالتعميـ المستمر لممراجعيف الحككم .3
 تحسيف األداء.

مية بالمنظمات كاالجيزة التي تعمؿ في ؿ مركز المعمكمات كحمقة كصؿ إقميالقياـ بعم .4
 (155 -154 ـ، ص ص2002مجاؿ الرقابة العامة. )الشريؼ،

 (أفروساي) العامة األموال عمى لمرقابة العميا لألجيزة اإلفريقية المنظمة. 4

African Organization of Supreme Audit Institutions (AFROSI) 

 نكفمبر 19 بتاريخ العامة األمكاؿ عمى لمرقابة العميا لألجيزة اإلفريقية المنظمة أنشئت
  المالية لمرقابة العميا األجيزة ممثمك اجتمع حيث الكمركف عاصمة ياكندم مدينة في ـ 1976
 اإلفريقية األجيزة ممثمك عميو كصادؽ  ـ1974 مايك 22 بتاريخ كقع الذم المحضر عمى

 نظران  ، المنظمة إنشاء فكرة كبحثكا( نتكسامإ) العالمية لممنظمة الثامف المؤتمر في المشاركة
 الدكؿ في العامة األمكاؿ عمى لمرقابة العميا األجيزة بيف مشتركة كاىتمامات مشاكؿ لكجكد

 .اإلفريقية

 :المنظمة أىداف

 العامة األمكاؿ عمى لمرقابة العميا األجيزة بيف الفنية كالخبرات اآلراء تبادؿ كتنمية تشجيع .1
 .العامة أنشطتيا مجاالت مختمؼ في كذلؾ اإلفريقية الدكؿ في

 .العامة األمكاؿ عمى الرقابة مجاؿ في منياجية دراسات إنجاز تشجيع .2
 الدكؿ مف عديد مف أك الدكلة مف بطمب نكعية دراسات إنجاز عمى كالمساعدة التنسيؽ .3

 .المنظمة في األعضاء األجيزة إلييا تنتمي التي
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 كالتشجيع بينيا، التشاكر بتنمية كذلؾ لمرقابة العميا األجيزة بيف اتصاؿ مركز تككف أف .4
 .كالخبراء المتخصصيف تبادؿ عمى

 الرقابة في متخصصة كأجيزة منظمات مع كفنية نكعية صبغة ذات عالقات إقامة  .5
 (162 -160 ـ، ص ص2002 الشريؼ،.) العامة األمكاؿ عمى العميا

 : لمرقابة الدولية بالمنظمات فمسطين دولة عالقة 4.3

 كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا لألجيزة الدكلية لممنظمة 22الػ المؤتمر عف نتج
 المالية الرقابة ديكاف انضماـ رسميان  ظبي، أبك اإلماراتية العاصمة استضافتو الذم ،"االنتكسام"

 فمسطيف تككف بحيث الدكلية، المنظمة في العضكية كامؿ كعضك فمسطيف، دكلة في كاإلدارية
 http://www.intosai.org/ar/news. المنظمة في 194 رقـ العضك

ف  كيفتح الصادرة، التقارير ثقة مف ،سيعزز"االنتكسام" منظمة إلى االنضماـ ىذا كا 
 تتمثؿ اىداؼ كتحقيؽ الدكلية، المنظمة كخبرات امكانيات مف لالستفادة الرقابة لديكاف المجاؿ

 المشاركة خالؿ مف كالعممية، الفنية الخبرات كتطكير الديكاف مكظفي قدرات كتعزيز بناء في
 ألدلة األمثؿ كاالستخداـ المنظمة، تنفذىا التي التدريب كانشطة برامج جميع مف كاالستفادة
 مع كالمعارؼ الخبرات كتبادؿ المنظمة، عف الصادرة الدكلية التدقيؽ كمعايير الرقابية اإلجراءات
 .تجاربيا عمى كاالطالع النظيرة الدكلية األجيزة

 مجاؿ في المنظمة في األعضاء األجيزة مع الشراكات إقامة  إلى المجاؿ سيفتح كما
تاحة فرص كخمؽ التخصصية، كالدراسات العممية كاألبحاث التدقيؽ  تكقيع أماـ المجاؿ كا 
 الديكاف أماـ المجاؿ كفتح فمسطيف، لدكلة المقدمة المنح عمى المشترؾ لمتدقيؽ اتفاقيات
 التي ،"اآلسكسام" كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا لألجيزة اآلسيكية المنظمة إلى لالنضماـ

 كالنتائج التجارب كتبادؿ فييا، العضكية لقبكؿ أساسيا شرطا االنتكسام لمنظمة االنضماـ تعتبر
 التطكير لمكاصمة ضمانات تمثؿ كالتي المجاالت، ىذه في االنتكسام أعضاء بيف كاآلراء

 لمرقابة العربية المنظمة في كعضك فمسطيف دخكؿ ذلؾ سبؽ كما العامة، المالية لمرقابة المستمر
 ( 25/2/2017https://www.maannews.net) ( االربكسام)
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 لمرقابة الدولية المؤتمرات 4.4

 إصدارىا خالؿ مف الحككمية األجيزة عمى المالية بالرقابة الدكلية المنظمات اىتمت
 لمرقابة العميا لألجيزة العالمية المنظمة كأجممت أصدرت كلقد الدكلية، اإلعالنات مف لمعديد

(INTOSAI )مف كذلؾ الحككمية المالية الرقابة لشؤكف دكلية تنظيمية ىيئة أعمى تعتبر كالتي 
 كتعتبر.  ـ 1977 عاـ في( بيرك) عاصمة( ليما) مدينة في عقد الذم التاسع مؤتمرىا خالؿ
 ىذه كتطبيؽ الرقابي، العمؿ لممارسة الرقابية األجيزة لمساعدة رئيسية أداة الدكلية الرقابة معايير
 .بأعماليا القياـ في الرقابة أجيزة دكر كتقكية المراقب عمؿ تحسيف إلى يؤدم المعايير

 (م1977، انتوساي:) ليما إعالن: أوالً 

 لمرقابة العميا لمييئات الدكلية المنظمة عف صدرت التي اإلعالنات أىـ مف ليما إعالف يعتبر
 العاـ في البيرك عاصمة( ليما) مدينة في عقد الذم التاسع مؤتمرىا خالؿ مف (انتكسام) المالية
 في بيا االسترشاد يمكف التي األساسية القكاعد بعض عمى اإلعالف ىذا تضمف كقد ـ1977
 مف الكثير بتكضيح جميعيا اىتمت قسـ 25عمى اإلعالف احتكل كلقد الرقابة، بأعماؿ القياـ
 الرقابة) مجمة كقامت العميا، المالية لمرقابة كمبادئ كأعمنت تأديتيا، ككيفية المالية الرقابة مفاىيـ
  عمى اشتممت كقد. ـ1982 عاـ أكتكبر في الصدر االكؿ العدد في المبادئ تمؾ بنشر( المالية

 :يمي منيا نستخمص مبادئ عدة

 كأىمية كالالحقة السابقة الرقابة مف ككؿ المالية الرقابة ىدؼ تحديد في عامة قكاعد .1
 .نشاطيا أكجو بجميع اإلدارة رقابة عمى التركيز

 المالية النكاحي مف لمرقابة العميا الييئات استقالؿ عمى الدستكر ينص أف ضركرة .2
 .كالكظيفية كاإلدارية

 .التنفيذية كاالدارة كالحككمة التشريعية بالسمطة العالقة تنظيـ .3
 .كاجراءاتيا المالية الرقابة أساليب تكضيح .4
 . التشريعية السمطة رأسيا كعمى الدكلة ألجيزة تقديميا كآلية التقارير إعداد معيار .5
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 يكضح أساسان  الدستكر تضميف كضركرة العميا، الرقابية لألجيزة الرقابية االختصاصات .6
 (60 -43 ـ، ص ص2002الشريؼ،.)االختصاصات ىذه

 مف يتضح كالذم الرقابي، لمعمؿ األساسي النظاـ بمثابة ليما إعالف اعتبار كيمكف ىذا
 كالتي الرقابي، لمعمؿ الضركرية بالمتطمبات لمنيكض الالزمة المفاىيـ مف العديد إرساء خالؿ
 االرتكاز تستطيع لكي الرقابية األجيزة جميع إلى العامة المبادئ تكجيو في العمكـ صفة أخذت
 اإلعالف ىذا شمكلية يكضحو ما كىذا الرقابية، أعماليا تأدية عند يناسبيا ما تحديد في عمييا
 .محددة مكضكعات عمى تركيزه كعدـ

 (:م1985 األسوساي، )طوكيو إعالن: ثانيا

 التنمية، سبيؿ في الحككمي االنفاؽ كفي العاـ القطاع نشاطات في المطرد لمنمك نتيجة
 تحكيؿ نحك الدكؿ بعض في االتجاه كبسب المحمية، السمطة إلدارات أكبر استقالؿ كمنح

 قد كأبعادىا كنطاقيا العامة المساءلة طبيعة فاف الخاص، القطاع إلى العاـ القطاع مشركعات
 عامة مساءلة بإجراء المطالبة زيادة إلى أدل الكعي زيادة أف كما قبؿ، ذم مف أكثر اتسعت

 مكانو كفي فعاالن  المساءلة أسمكب يككف أف كالبد عامة، مكارد تدير التي كالييئات لألشخاص
 .الصحيح

 النظـ تكفير بضركرة متزايدة بصكرة تيتـ أصبحت المالية لمرقابة العميا الييئات أف كما
 (71 -70 ـ، ص ص2002 الشريؼ،.)كظائفيا ممارسة عمى تساعد التي الرقابة مف المناسبة

 لمييئات اآلسيكية لممنظمة الثالثة العامة الجمعية قرار في سببان  كانت السابقة االعتبارات فإف
 حمقة في ـ1985 مايك في طككيك، مدينة في تجتمع أف ،(أسكسام ) المالية لمرقابة العميا
 العاـ مف فبراير في مبكرلككاال في األكلى الدراسية الحمقة عقدت أف بعد لممنظمة، أخرل دراسية
 في المالية لمرقابة العميا الييئات دكر" عمى الرئيسي مكضكعة في اإلعالف ىذا ركز كقد نفسو،
 األشخاص إلزاـ" أنو عمى العامة المساءلة مبدأ اإلعالف عرؼ كقد ،"العامة المساءلة دعـ

 بحيث المكاد تمؾ بإدارة المتعمقة بالمعمكمات باإلدالء العامة المكاد بإدارة المخكلة كالسمطات
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دارة المالية الجكانب في ليـ المخكلة بالمسئكلية قياميـ بخصكص لالستجكاب عرضة يككنكف  كا 
 ". كالبرامج األعماؿ

 كما توضيحيا يمكن فرعية مواضيع أربعة خالل من الرئيسي الموضوع اإلعالن تناول ولقد
 :يمي

 كنتائجيا مفاىيميا حيث مف العامة المساءلة كتناكؿ: األكؿ الفرعي المكضكع .1
 .كمشكالتيا

 المساءلة دعـ كسائؿ مف ككسيمة األداء رقابة بدراسة عني: الثاني الفرعي المكضكع .2
 بديالن  كليست المشركعية لرقابة مكمؿ جزء أنيا عمى إلييا ينظر األداء رقابة إف العامة،
 النجاح مدل عمى كلمجميكر التشريعية لمسمطة أكبر اطالعان  تحقؽ أف بيا كيقصد عنيا،

 صرفيـ حيف النقكد قيمة عمى الحصكؿ في العامكف المكظفكف حققو الذم خالفو، أك
 جميع أف مف تثبيت أجؿ مف البحث كفي بالمكارد االنتفاع كفي العامة، لمنفقات

 بد ال فانو اليدؼ ىذا تحقيؽ أجؿ كمف تحصيميا، تـ قد لمدكلة المستحقة االيرادات
 ككيفيتيا األداء رقابة تقارير كفاءة مستكل مف تتحقؽ أف مف المالية لمرقابة العميا لمييئات
 بالحجج مؤيدة مالحظات مف تحكيو فيما كمتكازنة كحقيقية آنية التقارير ىذه تككف بحيث
 .  نتائج مف تتضمنو كما المقنعة

: كىي بأنكاعيا العامة المشركعات في المساءلة كتناكؿ: الثالث الفرعي المكضكع .3
 الييئات أك القانكنية المؤسسات مباشرة بصكرة إدارتيا تتـ التي العامة المشركعات

 إنشاؤىا يتـ التي المستقمة الييئات قانكف عمى بناء أك بقانكف إنشاؤىا يتـ التي المستقمة
 الشركات، قانكف عمى بناء المنشأة أك المؤممة الشركات إدارم أمر أك قرار بمكجب
 .ليا كمراقبتيا عمييا سيطرتيا تقتضي مصمحة لمدكلة تككف حيث

 التكصية تمت كقد العامة، المسائمة دعـ في التدريب دكر: الرابع الفرعي المكضكع .4
 :التدريب خالؿ مف العامة المساءلة لدعـ التالية بالمبادئ

 الحمقة كفي الثانية الجمعية في اقرارىا تـ التي بالتدريب المتعمقة المبادئ تزاؿ ال 
 .مناسبة االكلى الدراسية
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 يككف أف يجب كما خاص، بكجو حديثان  المعينيف المكظفيف تدريب عمى التركيز يجب 
 .المكظفيف مستكيات لجميع كالتدريب المستمر التثقيؼ ىك التدريب مف اليدؼ

 الخاصة كالمكاتب المالية لمرقابة العميا الييئات بيف ما المشترؾ العمؿ عالقات إف 
 .الييئات مكظفي تدريب نشاط تدعـ أف يمكف الحسابات لمراقبة

 كتسييؿ لزيادة تمكيؿ عمى لمحصكؿ تسعى أف يجب المالية لمرقابة العميا الييئات إف 
 الكافية األعداد تكفر تحقيؽ أجؿ مف تبحث أف يجب كما ليا، المتاحة التدريب فرص
. رقابتيا بأعماؿ القياـ أجؿ مف عاؿ مستكل عمى لدييا المتدربيف الخبراء مف
 (83 -82 ـ، ص ص2002الشريؼ،)

 (م1988 األربوساي: )سدني بيان: ثالثا

 مدينة في البياف ىذا صدر  المالية، لمرقابة العميا لمييئات الثاني الدكلي المؤتمر انعقاد بعد
 كتناكؿ العامة، المالية الرقابة بأعماؿ تتعمؽ مكاضيع عدة ناقش حيث ـ، 1986 العاـ في سدني

 :يمي فيما أىميا نمخص كفرعية رئيسية مكاضيع عدة المكضكع

 األداء رقابة أساليب كاألىداؼ، كالحدكد المفيكـ كتناكؿ األداء مراقبة مكضكع دراسة .1
عداد  .البشرية بالمكرد االنتفاع مدل عمى المالية الرقابة بشأنيا، التقارير كا 

 الييئات دكر تحديد خالؿ مف العامة المشركعات عمى المالية الرقابة مكضكع دراسة .2
 المالية، الرقابة كتقنيات أساليب العامة، المشركعات مراقبة في المالية لمرقابة العميا
 المالي الرقابي النشاط في النكعية دعـ. العامة المشركعات في الداخمية الرقابة

 لمقطاع المالية الرقابة قكاعد لتطكير المطمكبة الكيفية دراستو كتمت عميو، كالمحافظة
 .النكعية تحقيؽ تكفؿ برامج كتنفيذ كضع العاـ،

 بأغمب المالية بالرقابة سدني بياف اىتـ كقد العامة، المشركعات مراقبة مكضكع دراسة .3
 األعماؿ بتأدية يقكـ مف ميمة تسييؿ في تساعد التي الداخمية الرقابة كتفعيؿ أشكاليا،
 دكؿ أغمب في المتكفرة التقنيات حسب العامة المشركعات مراقبة عمى كالتركيز الرقابية،
 ذلؾ، تحقؽ التي البرامج تطكير خالؿ مف المتبعة القكاعد تطكير عمى كالعمؿ العالـ،
 كتفعيؿ األداء، مستكل لقياس أساليب بكضع طالب حيث األداء، بمراقبة البياف اىتـ كما
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 البشرية بالمكارد االستفادة إلى يؤدم الذم األمر بشأنيا، تقرير إعداد طريؽ عف ذلؾ
 (االنتكسام لمنظمة االلكتركني المكقع.) ممكنة إنتاجية أفضؿ كتحقيؽ المتاحة

 (م1988 األسوساي،: )بالي إعالن :رابعاً 

 بالي في المالية لمرقابة العميا لمييئات اآلسيكية لممنظمات الثالثة الدكلية الحمقة انعقدت
 :يمي كما كىي فرعية مكضكعات كثالثة رئيسي مكضكع كناقشت ـ،1988 عاـ مف

دارة عامة إدارة إلى لمكصكؿ اإلصالح دعـ في المالية الرقابة دكر: الرئيسي المكضكع .1  كا 
 .العالية بالكفاءة تتمتعاف ىيئات

  عمى اإلعالف أكد حيث المالية، لمرقابة القانكنية السمطة: األكؿ الفرعي المكضكع .2
 منحيا تتضمف كاسعة قانكنية سمطة المالية لمرقابة العميا الييئة لدم يككف أف ضركرة

 كأكجو كالبرامج العامة، األمكاؿ مراقبة مف كتمكنيا األداء، برقابة القياـ اختصاص
 .مناسبا تراه لما كفقا كذلؾ القانكنية، سمطتيا ضمف الداخمة النشاط

 المكضكع ىذا ركز حيث كممارستيا، المالية الرقابة مناىج: الثاني الفرعي المكضكع .3
 :كىما رئيسيف شقيف عمى
 الضرائب عمى المالية الرقابة. 
 العاـ الديف عمى المالية كالرقابة. 
 األداء تحسيف ككسائؿ النكعية، تحقيؽ المكضكع ىذا كتضمف: الثالث الفرعي المكضكع .4

 الرقابة ديكاف مكقع.)كفعاؿ كؼء أداء إلى لمكصكؿ المالية، لمرقابة العميا الييئة في
 (اهلل راـ -كاإلدارية المالية

 عند الفاعمية كتحقيؽ العامة، اإلدارة لتحسيف كأساس تكصيات عدة بالي إعالف قدـ لقد
 ليا المقررة القانكنية كالسمطة المالية الرقابة تقكية خالؿ مف كذلؾ المالية، الرقابة بكظيفة القياـ

 قانكنية سمطة المالية لمرقابة العميا الييئة لدل تككف أف يجب حيث ليا، المخصصة كالمكارد
 كأكجو كالبرامج العامة األمكاؿ كمراقبة األداء بمراقبة القياـ اختصاص منحيا تتضمف كاسعة
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 مع يتالءـ كتنظيمي ككظيفي إدارم استقالؿ ىناؾ يككف أف يجب كما الداخمة، النشاط
 . المطمكبة المينية بالكفاءة بكاجباتيا كقياميا القانكنية الختصاصاتيا ممارساتيا

ف  اإلدارة في أفضؿ كفاءة إلى لمكصكؿ أساس اإلعالف مف الثاني الفرع تكصيات كا 
 الضرائب، كإيرادات العامة الحسابات مراجعة في القانكنية الرقابية السمطة حؽ خالؿ مف العامة
 تصدرىا التي كالتعاميـ كاألنظمة األحكاـ تفحص أف يجب المالية لمسمطة العميا الييئات أف كما

 كتحصيميا الضرائب تحقيؽ اجراءات مف تتثبت كي الضرائب لتشريعات تطبيقان  التنفيذ جيات
 .لمتشريعات كفقان 

ف  في األداء تحسيف ككسائؿ النكعية تحقيؽ مف الثالث الفرعي المكضكع في جاء ما كا 
 كتكفي تقاريرىا، كفي المالية الرقابة فب  النكعية لرفع اساس المالية لمرقابة العميا الييئة

 .الخارجية لمرقابة ىيئات بصفتيا الييئة لتمؾ الضمانات

 (م1991األسوساي،: )بكين إعالن :خامساً 

 في( أسكسام) المالية لمرقابة العميا لألجيزة اآلسيكية لممنظمة الخامسة العامة الجمعية تدارست

 ناقش الذم اإلعالف كأصدرت. ـ 1991 العاـ في الشعبية الصيف جميكرية في بكيف مدينة

 :يمي كما كجاءت فرعية، مكضكعات كثالثة رئيسي مكضكع

 اإلدارة فعالية مستكل رفع في المالية لمرقابة العميا األجيزة دكر: الرئيسي المكضكع .1
 .كاالستثمارات العامة المالية

 تحسيف في كمناىجيا كاستراتيجيتيا المالية الرقابة اختصاصات: األكؿ الفرعي المكضكع .2
 .العامة المالية اإلدارة

  خالؿ مف كذلؾ العامة، االستثمارات عمى المالية الرقابة: الثاني الفرعي المكضكع .3
 أك لمدكلة، المممككة سكاء االستثمارات، أشكاؿ جميع في كالفعالية الكفاءة جكانب فحص

 .كضمانات منح، قركض، شكؿ في الدكلة قبؿ مف المدعكمة
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 كخاصة التأميف، كشركات المالية الييئات عمى المالية الرقابة :الثالث الفرعي المكضكع .4
 كاالستثمارات األمكاؿ كتنمية المصرفية باألعماؿ تختص ىامة كحدات تتضمف التي

 .كالتأميف

 منيا، االستفادة يضمف بشكؿ العامة األمكاؿ إدارة تكفؿ التي اآللية عمى بكيف إعالف ركز كقد

 كالنشاطات األعماؿ كمقاكالت التنمية نشاطات في الحككمات مشاركة تزايد بعد خاصة
 الضركرم مف كاف كلذلؾ المتعددة، بأشكاليا االستثمارات في كالمتمثمة األخرل، االقتصادية

 مكارد إلدارة كفاعمية، كفاءة أكثر إدارة تكفير في المشاركة عمى لمرقابة العميا األجيزة حث
 لإلدارة تقنيات كضع سبيؿ في الكسائؿ بمختمؼ الحككمات حث خالؿ مف كذلؾ العاـ، القطاع
 لمرقابة العميا األجيزة قدرات تطكير. فاعمية أكثر تككف التقارير إلعداد عامة كقكاعد المالية،
 كالتمكيؿ االستثمار نشاطات عمى التركيز  مع األداء كرقابة النظامية بالرقابة القياـ عمى

 /http://www.intosai.org/ar/news كالتأميف

 (م1994 األسوساي،)نيودليي إعالن: سادساً 

 كالتي الخامسة الدكلية كالندكة السادسة، العامة الجمعية نتاج نيكدليي إعالف كيعتبر
 أربعة اإلعالف ىذا ناقش كقد ـ، 1994 العاـ في اليند في نيكدليي مدينة في منيا كؿ أقيمت
 :يمي كما تكضيحيا كيمكف فرعية، كاألخرل رئيسي أحدىا ميمة مكاضع

 لمرقابة مالئـ كنظاـ فعالة بمحاسبة االرتقاء في لمرقابة األعمى الجياز دكر: الرئيسي المكضكع

 .الحككمي القطاع في الداخمية

 كنظاـ المحاسبة لتحسيف كاألساليب كاالستراتيجيات التدقيؽ صالحيات: األكؿ الفرعي المكضكع
 .الحككمي القطاع في الداخمية الرقابة

 .الحككمية المالية كالتقارير القكائـ تدقيؽ:  الثاني الفرعي المكضكع

 كنظاـ فعالة محاسبة لضماف لمرقابة األعمى لمجياز المكارد اعتبارات: الثالث الفرعي المكضكع
 .الداخمية لمرقابة مالئـ
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 :يمي ما العامة الجمعية إلية توصمت ما أىم من وكان

 المحاسبة، كنظـ الداخمية، كالرقابة الميزانية، السميـ، التخطيط في المتمثمة العكامؿ .1
 .الحككمي القطاع في المسائمة عممية كتسيؿ تساعد التي كالتقارير

 لمجيات كمساعدتيا لممسائمة، ىامة كأداة باعتبارىا لمرقابة العميا لألجيزة المزدكج الدكر .2
 .األخرل الحككمية

 الجيات كطكرتيا أنشأتيا التي األنظمة أف مف لمرقابة العميا األجيزة تأكد ضركرة .3
 كاقتراح مراجعتيا خالؿ مف كمناسبة، فعالة الداخمية كالرقابة لممحاسبة الحككمية

 .عمييا كالتحسينات
 المحاسبة لقكاعد الدائمة( االنتكسام) لجنة إلييا تكصمت التي النتائج عمى التأكيد .4

 أنظمة لتحسيف فعاؿ بشكؿ لمرقابة العميا األجيزة تدخؿ إلى الحاجة عمى الداخمية كالرقابة
 باعتبارىا الداخمية الرقابة عمى نيكدليي إعالف ركز لقد. الداخمية كالرقابة المحاسبة
 إذ الخارجي، لممراقب الرئيسي كالمكجو الرقابي، العمؿ في األكلى األساسية النقطة
 يقـك التي المؤسسة عمؿ في الخارجي المراقب يطمئف ما فاعمة داخمية رقابة بكجكد

 يكفر ما كىذا سيجرييا، التي االختبارات عدد بتخفيض يقكـ كبالتالي أعماليا، بمراجعة
 تطكير مف يجعؿ الذم األمر مستمر، بشكؿ كمتابعتو العمؿ إنجاز في كالجيد الكقت
 محاسبة دكر لتفعيؿ مقبكال أساسا يكفر كأنو خاصة يا،ضركر  أمرا الداخمية الرقابة أنظمة

 .المسئكليف

 م1995 القاىرة بيان :سابعاً 

 في المالية لمرقابة العميا لألجيزة عشر الخامس الدكلي المؤتمر لعقد نتيجة البياف ىذا ككاف
 لمرقابة، أعمى جيازا كعشركف كخمسة مائة المؤتمر بيذا شارؾ كلقد ـ، 1995 العاـ في القاىرة
 يمكف فرعي مكضكع مف أكثر عمى منيا كؿ يحتكم رئيسيف، مكضكعيف المؤتمر ناقش حيث

 :يمي فيما تكضيحيا

 فرعية مكاضيع ثالثة إلى المكضكع ىذا قسـ حيث البيئة، مراجعة: األكؿ الرئيسي المكضكع
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 .بذلؾ المكمؼ الفريؽ عمؿ كنتائج البيئة، مراجعة كتعريؼ أىمية: األكؿ الفرعي المكضكع

 .البيئة مجاؿ  في المالية لمرقابة العميا األجيزة كمسؤكليات أدكار :الثاني الفرعي المكضكع

 .البيئة مراجعة في المستخدمة الحديثة كالتقنيات المناىج :الثالث الفرعي المكضكع

 في الدائمة المجاف طريؽ عف الحككمية المالية اإلدارة تحسيف: الثاني الرئيسي المكضكع
 المراجعة، معايير المحاسبة، معايير في، تتمثؿ مكاضيع ستة المكضكع ىذا كتناكؿ االنتكسام،

 كتقييـ لمبيانات، اإللكتركنية المعالجة مراجعة العاـ، الديف مراجعة الداخمية، المراقبة معايير
 خالؿ االعتبار في البيئة مسائؿ لمرقابة العميا األجيزة تضع أف عمى المؤتمر أكد كلقد البرامج،
 .الرقابية كمسؤكلياتيا لدكرىا تأديتيا

 م1997 برلين مؤتمر:ثامناً 

 في( االنتكسام) المالية لمرقابة العميا لمييئات الدكلية لممنظمة عشر الثالث الدكلي المؤتمر انعقد
 تمبية أجؿ مف تعديمو يجب الذكر آنفة المنظمة القكاعد بأف تكصية عنو كانبثؽ برليف،

 .حسابات محاكـ بصكرة المالية لمرقابة العميا الييئات فييا تبدك التي لمبمداف الخاصة االحتياجات

 لذا  حية، كثيقة ىي القكاعد ىذه أف المالية الرقابة قكاعد كلجنة التنفيذم المجمس مف كؿ كيرل
 .كممارستيا  المالية الرقابة لمنيج الحالية كاالىتمامات كالمسائؿ االتجاىات تعكس، أف يجب

 المجنة رئيس كقاـ بشأنيا، المقدمة المالحظات كأخذ العامة الرقابة قكاعد في النظر إعادة تـ كقد
جراء المالحظات بتصفية العاـ كاالميف التنفيذية  :يمي كما كجاءت عمييا التعديالت كا 

 أساسية مسممات عف عبارة كىي: الحككمية المالية الرقابة في االساسية المعطيات .1
 المالية لمرقابة قكاعد كضع عمى تساعد منطقية كمبادئ كمتطمبات متسقة كمقدمات
عداد آرائيـ تككيف في المالييف المراقبيف كتخدـ  ال التي الحاالت في خاصة تقاريرىـ كا 
 :يمي فيما كتتمثؿ عامة قكاعد فييا تطبؽ

 المالية الرقابة لقكاعد مطابقة تصرفاتيا تأتي بأف االىتماـ المالية لمرقابة الييئة عمى يجب 
 .نسبية أىمية ذات تعتبر التي األمكر جميع في كذلؾ( االنتكسام) بمنظمة الخاصة



66 
 

 األمكر لجميع بالنسبة بنفسيا الالـز القرار تتخذ أف المالية لمرقابة العميا الييئة عمى 
 .المالية الحككمية بالرقابة القياـ أثناء أماميا تظير التي المختمفة

  الكحدات أك االفراد عمى العامة المساءلة بتقرير المطالبة أصبحت العاـ الكعي الزدياد نظران 
 المساءلة عممية إليجاد ممحة الحاجة كأصبحت كضكح أكثر عامة مكارد تديرىا التي

دارتيا  .بفاعمية كا 
 المالية التقارير ككفاية صحة عف اإلدارة ىيئة مسؤكلية. 
 عف كالكشؼ المالية التقارير إعداد اجؿ مف مقبكلة محاسبية قكاعد إصدار تكفير 

 .بالحككمة المتعمقة االحتياجات
 المالي لممركز نزيو عرض يؤدم أف يجب المقبكلة المحاسبة لقكاعد المتسؽ التطبيؽ 

 .العمميات كلنتائج
 كالمخالفات األخطاء أخطار مف يقمؿ سكؼ الداخمية لممراقبة مالئـ نظاـ كجكد. 
 لمرقابة الخاضعة الكحدات تعاكف مف يسيؿ التشريعات سف . 
 المالية لمرقابة القانكنية السمطة ضمف داخمة تككف اف يجب المالية الرقابة انشطة جميع 

 .المالية لمرقابة العميا الييئة بيا تقكـ التي
 صحة مدل لمراقبة الالزمة التقنيات تحسيف اجؿ مف لمرقابة العميا الييئات تتعامؿ اف يجب 

 .األداء مقاييس
 المالي المراقب بيف المصالح تضارب تتجنب أف المالية لمرقابة العميا الييئات عمى يجب 

 .المالية لمرقابة الخاضعة كالكحدة
 المراقب مؤىالت المالية لمرقابة العامة القكاعد تبيف: الحككمية الرقابة في العامة القكاعد .2

 بالقكاعد المتعمقة المياـ تنفيذ الممكف مف يصبح لكي كذلؾ المالية الرقابة ىيئة أك المالي
 .فعالة بطريقة التقارير بإعداد كالمتعمقة الميدانية

ف  :يمي كما لمرقابة العميا كالييئات المالييف المراقبيف بيف المشتركة القكاعد كا 

 .المالية لمرقابة العميا كالييئة المالي المراقب مف كؿ استقالؿ .1
 .لكمييما كالكفاءة األىمية تكفر .2
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 ( .االنتكسام)  قكاعد مع كالتطابؽ المناسبة العناية ممارسة ضركرة .3
 أك المعايير كضع ىك منيا اليدؼ أف حيث: الحككمية الرقابة في الميدانية القكاعد .4

 كىي المالي المراقب يتبعيا التي كالمتكازنة كالنظامية اليادفة لمخطكات الكامؿ اإلطار
 :يمي كما

 تنفيذىا يتـ نكعية رقابة لتحقيؽ بأسمكب المالية لمرقابة يخطط أف المالي المراقب عمى يجب 
 .الكقت ذات في كفعالة اقتصادية بطريقة

 الرقابة مراحؿ مف مرحمة أم في مناسب إشراؼ إلى المالية الرقابة مكظفك يخضع. 
 بالرقابة الكثكؽ درجة يقيـ أف المالية الرقابة مدل تحديد عند المالي المراقب عمى يجب 

 .الداخمية
 العمميات مطابقة لمدل اختبار إجراء يجب( التقميدية المالية) النظامية بالرقابة القياـ عند 

 .النافذة كالنظـ لمقكانيف المالية
 كالنتائج الرأم لدعـ بالمكضع صمة كذم كمعقكؿ كاؼ إثبات دليؿ عمى الحصكؿ يجب 

 .المالية الرقابة محؿ الكظيفة اك كالبرنامج الييئة بشاف المالي المراقب عف الصادرة
 المالييف المراقبيف عمى يجب األخرل الرقابات أنكاع مف كغيرىا النظامية بالرقابة القياـ عند 

 المالية التقارير إيجاد بشأف المحاسبة قكاعد كانت إذا فيما لمتثبت المالية البيانات يحمكا اف
 .مراعاتيا تمت قد
 :يمي فيما تتمثؿ التقارير إعداد إف: الحككمية الرقابة في التقارير إعداد قكاعد .5
 فيو يضع مالئـ، ىك حسبما تقريران  أك مكتكبان  رأيان  يعد أف المالي المراقب عمى يجب 

 الغمكض عف كبعيدان  فيمو يسيؿ محتكاه يككف كأف مناسبة، بصيغة المكتشفة المالحظات
 .بدليؿ المؤيدة المعمكمات فقط يتضمف كأف كااللتباس،

 بالنسبة اتخاذه الكاجب اإلجراء نيائية بصكرة تقرر اف المالية لمرقابة العميا الييئة عمى 
 المالييف المراقبيف قبؿ مف المكتشفة الخطيرة المخالفات أك االحتيالية لمممارسات

http://www.intosai.org/ar/news/ 

 



68 
 

 م2007 مكسيسكو مؤتمر :تاسعاً 

( االنتكسام) كالمحاسبة لمرقابة العميا لألجيزة الدكلية لممنظمة عشر التاسع الدكلي المؤتمر انعقد
 "اإلستقاللية بشأف مكسيسكك" عنكاف اإلعالف كحمؿ ـ2007 مكسيسكك في

 السابع المؤتمر كعف ليما مؤتمر مف انبثقت التي االساسية الثمانية الشركط عمى اإلعالف أكد
 كىي العاـ القطاع في السميمة المالية لمرقابة أساسية كمتطمبات كشركط الدكلية لممنظمة عشر
 :يمي كما

 كتطبيقية كاقعية أحكاـ ككجكد كفعاؿ، مناسب ،قضائي نظامي ، دستكرم إطار كجكد .1
 .العميا الرقابية االجيزة استقاللية مبدأ عمى التركيز أم اإلطار، بيذا خاصة

 ضماف ذلؾ في بما ،"كاألعضاء"  كالمحاسبة لمرقابة العميا األجيزة رؤساء استقاللية .2
 لمياميـ العادم األداء أثناء القانكنية كالحصانة المنصب عمى الحفاظ

 احتراـ مع مياميا، أداء في الرقابة ألجيزة التامة التصرؼ كحرية كاسعة صالحية .3
 . العميا األجيزة

 تتمتع أف لمحاسبة أك لمرقابة العميا ألجيزة ينبغي: لممعمكمات المقيد غير الكصكؿ .4
 عمى المناسب، الكقت كفي كحر، كمباشر مقيد غير بشكؿ لمحصكؿ الكافية بالسمطات

 .الصحيح النحك عمى القانكنية مياميا ألداء الالزمة لمعمكمات أك الكثائؽ كافة
 أك لمرقابة العميا األجيزة حرية تقييد ينبغي ال أعماليا بشأف تقارير إعداد ككاجب حؽ .5

 ترفع أف القانكف بمكجب فينبغي الرقابية، أعماليا نتائج بشأف تقارير إعداد في لمحاسبة
 .سنة كؿ في مرة األقؿ عمى المالية رقابتيا نتائج بشأف تقرم

 كمضمكف محتكم تقرير بحرية لمحاسبة أك لمرقابة العميا األجيزة تتمتع أف يجب  .6
 تقاريرىا في التكصيات كرفع المالحظات إبداء في حقيا عف فضال الرقابية، تقاريرىا
 المشمكلة الجيات نظر كجية مناسبا كاف كمما االعتبار، في األخذ مع الرقابية،
 .بالرقابة

 .المحاسبة أك لمرقابة العميا األجيزة ترفعيا التي لمتكصيات فعالة متابعة آليات كجكد  .7
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. المناسبة كالنقدية كالمادية البشرية المكارد كتكفر كاإلدارم المالي الذاتي االستقالؿ .8
http://www.intosai.org/ar/news/ 

 م2013 بكين مؤتمر :عاشراً 

 في رسميان ( إلنتكسام( لمرقابة العميا لألجيزة كالعشريف الحادم الدكلي المؤتمر افتتح
 مكفدان  546  مف أكثر كالعشريف الحادماالنتكسام  اجتذب. بكيف في ، ـ2013 عاـ أكتكبر22

 33 ك لإلنتكسام، زمالء أعضاء ثالثة يمثمكف ان  مكفد 19 ك لمرقابة، أعمى جيازان  158 يمثمكف
: بعنكاف خاص منشكر أصدر لإلنتكسام الستيف لمذكرل تكريمان . منظمة  22 يمثمكف مراقبان 

 الرشيدة، الحككمة ك المساءلة، ك الشفافية،:  سنة 50 العامة األمانة - سنة 60 اإلنتكسام
 .التذكارية الطكابع مف كسمسمة

 ركزت التي المؤتمر، مكضكعات تقارير عمي كالعشريف الحادم تكساماإلن كافؽ كما
 :التالي النحك عمى كانت ك الرشيدة، الحككمة تعزيز في لمرقابة العميا األجيزة دكر عمى

 الكطنية الحككمة ك الكطنية المراجعة: األكؿ المكضكع

 لمسياسات األجؿ طكيمة االستدامة حماية في لمرقابة العميا األجيزة دكر: الثاني المكضكع
 .المالية

 . لمرقابة العميا األجيزة بكاسطة الرشيدة الحككمة تعزيز إلى يدعك الذم بكيف، إعالف كاعتمد

  لمرقابة األعمى الجياز بقبكؿ العضكية كامؿ عضكان 192 إلى لإلنتكسام الكاممة العضكية نمت

 لمرقابة األعمى الجياز قبكؿ بعد زمالء أعضاء خمسة الزميمة العضكية كتبمغ. لطاجيكستاف
 .أفريقيا لغرب كالنقدم االقتصادم لالتحاد

 م2016 ظبي أبو مؤتمر :عشر حادي

 كالعشريف الثاني الدكلي المؤتمر أعماؿ أبكظبي في  2016 لعاـ ديسمبر مف السادس في انعقد
 كالتي السابقة كالمبادرات اإلنجازات عمى استند الذم" أبكظبي إعالف" باعتماد" االنككسام"
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 أجؿ مف المعنية حككماتيا مساندة مف كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تمكيف إلى تيدؼ
 .الفساد كمكافحة كالمساءلة الشفافية مبادئ كترسيخ األداء مستكل تحسيف

 المالية الرقابة مجاؿ في المينية الدكلة مكانة لتعزيز المؤتمر استضاؼ قد المحاسبة ديكاف ككاف
 الكطني أبكظبي مركز في أياـ سبعة مدل عمى كذلؾ العاـ القطاع في الفساد كمكافحة
 عمؿ أكراؽ استعرضكا دكلية منظمة  15 ك دكلة  192 مف مشارؾ700 بحضكر لممعارض

 .رقابي جياز 165 مف مقدمو

 المحاسبة ديكاف مبادرة منيا"  االنتكسام"  عمر في التاريخية القرارات مف جممة اعتماد تـ كقد
عادة بتعديؿ تقضي التي اإلمارات في  كتتضمف االنتكسام لمنظمة األساسي النظاـ صياغة كا 

 مالية رقابية معايير رساءبإ تتعمؽ مينية كجكانب لممنظمة الداخمي بالتنظيـ خاصة إدارية جكانب
 إطار كاعتماد العالـ دكؿ جميع في الرقابية األجيزة قبؿ مف بيا كااللتزاـ عمييا العمؿ يتـ حتى
 ثالث في اإلنتكسام منتجات جميع تصنيؼ فيو يتـ كالذم المينية لمتكجييات اإلنتكسام عمؿ
 : كىي فئات

  اإلنتكسام، مبادئ .6
  اإلنتكسام، معايير .3
 . اإلنتكسام تكجييات .6
 كالتي اإلنتكسام لدل المعايير لكضع كييئة لإلنتكسام المينية التكجييات منتدل إنشاء 

 المالية لمرقابة العميا لألجيزة الدكلية المعايير مثؿ المينية التكجييات كاعتماد بتقييـ ستقـك
 الشأف؛ ىذا في المتبعة العمؿ إلجراءات طبقان  كذلؾ كالمحاسبة،

 مف 3ك كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا لألجيزة الدكلية المعايير مف معيار 30  اعتماد 
 الرشيدة؛ لمحككمة اإلنتكسام تكجييات

 قرار اعتماد إلى إضافة  ،( 2022 -2017) مف لمفترة لممنظمة االستراتيجية الخطة كا 
 لمرقابة العميا األجيزة لمساىمة بالشفافية كالمتسـ كالفعاؿ الشامؿ التنفيذ إلى تيدؼ كالتي
 يحقؽ بما كذلؾ العامة، اإلدارة في كالشفافية المساءلة تحسيف في كالمحاسبة المالية
 .العالـ أنحاء جميع في كالمكاطنات المكاطنيف مصمحة
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 مع يتماشى بما كذلؾ عميو، التعديالت إدخاؿ بعد لإلنتكسام األساسي النظاـ اعتماد 
 تمبية في يساىـ كبما كأىدافيا، استراتيجياتيا كمع لممنظمة الحالي التنظيمي الييكؿ

 .أفضؿ نحك عمى االستراتيجييف كشركائيا اعضائيا احتياجات
 كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة أداء قياس عمؿ إطار اعتماد. 
 التنفيذم بالمجمس كأعضاء التالية كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة انتخاب 

 كأعضاء أك جدد كأعضاء إما كذلؾ الحالي، الكقت في عضكا 20 يضـ كالذم لإلنتكسام
 االتحادية، ركسيا البرتغاؿ، بيرك، اليند، البرازيؿ، الباىاما، األرجنتيف،: انتخابيـ إعادة تـ

 عمؿ إطار في المينية القدرات بناء لدعـ إقميمي منتدل إنشاء السعكدية، العربية المممكة
 ؛(الثاني االستراتيجي اليدؼ) القدرات ببناء المعنية المجنة

 تتمتع التي كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة بيف التعاكف لتكثيؼ منتدل إنشاء 
 .قضائية بصالحيات

 بناء كبرامج لممدققيف مينية شيادات باعتماد تتعمؽ قضايا كمناقشة إقرار عف فضال 
 بعض عضكية بشأف القرارات مف عدد تخاذا تـ  كما. الرقابية باألجيزة المينية القدرات
 في تامة بعضكية قبكليما كتـ مراقبيف عضكيف كانتا المتاف فمسطيف ك سيشيؿ مثؿ الدكؿ

 /http://www.intosai.org/ar/news   االنتكسام

 

 الدولية الرقابة معايير 4.5

 لمرقابة العميا لمييئات الدكلية المنظمة المالية الرقابة لقكاعد العاـ اإلطار استنباط تـ
 قبؿ مف إقرارىا تـ التي كاإلعالنات كالبيانات التقارير كمف كطككيك ليما إعالني مف( انتكسام)

 التقرير كمف ، ـ1997 لعاـ برليف مؤتمر كخاصة المؤتمرات مف العديد في(  انتكسام) منظمة
 في المالية كالرقابة العامة بالمحاسبة"  كالخاص  المتحدة األمـ خبراء فريؽ اجتماع عف المنبثؽ
 أربعة مف( انتكسام) لمنظمة كقكاعد ـ1997 عاـ في األربعة القكاعد نشر كتـ" النامية البمداف
 (.التقارير إعداد قكاعد الميدانية، القكاعد العامة، القكاعد األساسية، المعطيات: )كىي أقساـ
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 معاٌٌر الرقابة الدولٌة

قواعد إعداد 
 التقارٌر

 الشكل

 (التوقٌع-التارٌخ-العنوان )

-مادة الموضوع-الكمال)المحتوى
المطابقة مع -االساس القانونً

  -المطابقة مع القوانٌن-القواعد
 التقٌد بالزمن

القواعد 
 المٌدانٌة

 التخطٌط

 االشراف والفحص

 الرقابة الداخلٌة

 المطابقة مع القوانٌن

 دلٌل اإلثبات

 تحلٌل البٌانات

 القواعد العامة

 االستقالل

 األهلٌة والكفاءة

 العناٌة المناسبة

قواعد عامة 
 أخرى

المعطٌات 
 االساسٌة 

 قابلٌة القواعد للتطبٌق

القرار أو الحكم غٌر 
 المتحٌز

 المساءلة العامة

 مسؤولٌة االدارة

 إصدار القواعد

 اتساق القواعد

 أنواع الرقابة الداخلٌة

 االطالع على المعلومات

 تحسٌن تقنٌات الرقابة المالٌة

 

 

 

 

 

 دكليةال الرقابة معايير :(4:1)شكل

 االنتكسام منظمة عف الصادر ـ1997 برليف تقرير/المصدر
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 ممحؽ خالؿ مف معرفتيا يمكف المعايير ليذه الكمية التفاصيؿ بينما المعايير ليذه ذكر يمي كفيما
 (1)رقـ

 األساسية المعطيات: أوالً 

 المالية لرقابة العميا الييئة عمى يجب بأنو المالية لمرقابة األساسية المعطيات تشترط .1
" االنتكسام" بمنظمة الخاصة المالية الرقابة لقكاعد مطابقة تصرفاتيا تأتي بأف االىتماـ

 ما مسألة عمى الحكـ يمكف عامة كبصفة نسبية، أىمية ذات األمكر جميع في كذلؾ ،
 :خالؿ مف نسبية اىمية ذات بأنيا

 بشأف الخاص قرارىا المالية لمرقابة العميا الييئة تتخذ أف األساسية المعطيات تشترط .2
 .الحككمية المالية بالرقابة قياميا عند أماميا تثكر قد التي المختمفة األكضاع

 يديركف الذيف لألشخاص العامة بالمساءلة المطالبة اف األساسية المعطيات تشترط .3
  المكارد

 كالتقكيـ الداخمية كالرقابة لممعمكمات مناسبة نظـ تطكير عمى األساسية المعطيات تشترط .4
عداد ف المساءلة، عممية يسيؿ الحككمية اإلدارة ضمف التقارير كا   عف مسؤكلة اإلدارة كا 
 .األخرل كالمعمكمات المالية التقارير كمحتكل صيغة ككفاية صحة

 قكاعد صدكر مف بالتحقؽ المختصة السمطات تقكـ أف األساسية المعطيات تشترط كما .5
قفاؿ المالية التقارير إعداد بشأف مقبكلة محاسبية  اإلدارة بحاجات تتعمؽ الحسابات كا 
 كقابمة محددة تفصيمية أىداؼ بكضع لمرقابة الخاضعة الكحدات تقكـ كما الحككمية،
 .باألداء تتعمؽ كمية أىداؼ كضع عف فضالن  لمقياس

 المقبكلة المحاسبة لقكاعد المستمر التطبيؽ يجب أنو أيضان  األساسية المعطيات كتشترط .6
 .العمميات كلنتائج المالي لممركز دقيؽ تقديـ إلى يؤدم أف

 خطر مف يقمؿ الداخمية المالية لمرقابة مالئـ نظاـ كجكد عمى األساسية المعطيات تشترط .7
 .كالمخالفات األخطاء
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 الخاضعة الجيات تعاكف التشريعية القكاعد تسيؿ أف األساسية المعطيات اشترطت كما .8
 بمكضكع المتعمقة المعمكمات لجميع بالنسبة عميو كالمحافظة االطالع حؽ بتكفير لمرقابة

 .الرقابة محؿ لألنشطة الشامؿ التقكيـ أجؿ مف كالالزمة ما
 ضمف داخمة المالية الرقابة نشاط اكجو جميع تككف بأف تشترط األساسية المعطيات إف .9

 .المالية لمرقابة العميا الييئة تمارسيا التي المالية لمرقابة القانكنية السمطة
 نحك تعمؿ أف المالية لمرقابة العميا الييئات عمى يجب أنو األساسية المعطيات تشترط .10

 .األداء مقايس صحة بمراقبة لمقياـ الالزمة التقنيات تحسيف
 المصالح تعارض تتجنب اف المالية لمرقابة العميا الييئات عمى يجب بأنو تشترط كأخيران  .11

 .لمرقابة الخاضعة كالكحدة المالي المراقب بيف ما

 .الحكومية المالية الرقابة في عامة قواعد ثانياً 

 المالية الرقابة ىيئة أك/  ك المالي المراقب مؤىالت تبيف الحككمية الرقابة في العامة القكاعد
 التقارير بإعداد كالمتعمقة الميدانية بالقكاعد المتعمقة المياـ تنفيذ الممكف مف يصبح لكي كذلؾ
 مؤىالت المالية لمرقابة العامة القكاعد تبيف: الحككمية الرقابة في العامة القكاعد فعالة، بطريقة
 المتعمقة المياـ تنفيذ الممكف مف يصبح لكي كذلؾ المالية الرقابة ىيئة أك/  ك المالي المراقب
 .فعالة بطريقة التقارير بإعداد كالمتعمقة الميدانية بالقكاعد

( االنتكسام) منظمة عمييا اكدت التي المعايير مف االستقالؿ معيار يعد :االستقالل .1
 الخاضعة كالكحدة كالتنفيذية التشريعية السمطة مف كال عف االستقالؿ قكانيف ككضحت
 .لمرقابة

 كىي مبادئ ثماف تضمف االستقاللية عف مفصالن  تقريران  2007 عاـ مكسيكك إعالف قدـ كقد
 :كاالتي

 .اإلطار بيذا خاصة كاقعية تطبيقية كاحكاـ فعاؿ كقانكني نظامي دستكرم إطار كجكد .أ 
 عمى الحفاظ ذلؾ في بما كاألعضاء، المتتالية لمرقابة العميا األجيزة رؤساء استقالؿ .ب 

 .لمياميـ ادائيـ أثناء القانكنية كالحصانة المنصب
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 كالمحاسبية المالية لمرقابة العميا لألجيزة التامة التصرؼ كحرية كافية كاسعة صالحية .ج 
 .مياميا أداء في

 .لبيانات المقيد غير الكصكؿ .د 
 .اعماليا بشأف تقارير إعداد ككاجب حؽ .ق 
 .كتكزيعيا كنشرىا كتكقيتيا المالية الرقابة تقارير محتكل تقرير حرية .ك 
 .كالمحاسبة لمرقابة العميا لألجيزة ترفعيا التي لمتكصيات فعالة متابعة أليات كجكد .ز 
 المناسبة كالنقدية كالمادية البشرية المكارد كتكفر كاإلدارم كالمالي الذاتي االستقالؿ .ح 

http://www.intosai.org/ar/news/15/1/2017 
 

 .المالية لمرقابة العميا والييئة المالي لممراقب والكفاءة األىمية توفر .2

 المطمكبة األىمية أك االختصاص المالية لمرقابة العميا كالييئة المالي لممراقب يككف أف يجب
عداد صياغة كاجب عمييا تفرض المالية لمرقابة العميا لمييئة القانكنية السمطة أف حيث  تقارير كا 
 الييئة داخؿ القرارات كاتخاذ اآلراء كضع كمكضكعية كتكصياتيا كنتائجيا المالية الرقابة بآراء
 كخبرات ميارات لدييا تككف الف بحاجة المالية لمرقابة العميا الييئة إف كما المالية، لمرقابة العميا
 .القانكنية لسمطتيا الفعالة الممارسة  أجؿ مف

 ( .االنتوساي)  قواعد مع والتطابق المناسبة العناية ممارسة ضرورة .3

 كالمشركعات لمكحدات مراقبتيا في مكضكعية تككف أف يجب المالية لمرقابة العميا الييئة إف
 عند المناسبة العناية تكفير بشأنيا، التقارير إعداد كفي الرقابة لنتائج تقكيميا في كدقيقة العامة،
 .المالية الرقابة قكاعد بالمكاصفات كاالىتماـ مالي مراقب أم استخداـ

 :أخرى عامة قواعد .4
 مكظفيف استقطاب إجراءات ك سياسات تتبنى أف لمرقابة العميا الييئة عمى يجب كما 

 .مناسبة مؤىالت ذكم
 رشادات مكتكبة أخرل كتكجييات كتيبات إعداد   المالية بالرقابة بالقياـ تتعمؽ كا 
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 خارجية مصادر مف متخصصة ميارات تكتسب اف لمييئة متاحان  يككف أف يجب . 
 المختص المكظؼ مف لمبدء خاص تفكيض صدكر مف البد مالية، رقابة بأم القياـ قبؿ 

 التركيز يتـ التي كاألمكر كنطاقيا المالية الرقابة أىداؼ التفكيض يتضمف كأف بالعمؿ،
 . كالترتيب كالطاقة الميارة حيث مف المالية لمرقابة المطمكبة كالمكارد عمييا

 المالية الرقابة في الميدانية القواعد: ثالثاً 

 كاإلجراءات لمخطكات الكامؿ اإلطار أك المعايير كضع ىك الميدانية القكاعد كراء مف اليدؼ إف
 :يمي كما جاءت الميدانية القكاعد ىذه الماليكف المراقبكف يتبعيا التي اليادفة

 :التخطيط .1

 التي لمبيئة اليامة الجكانب يحدد أف المالي المراقب عمى يجب المالية لمرقابة التخطيط عند
 ييتـ كأف بالمساءلة المتعمقة العالقات مفيـك يطكر كأف لممراقبة الخاضعة الكحدة فييا تعمؿ
 .منيا كالمستفيديف كبمحتكاىا تقاريرىا أك كنتائجيا المالية الرقابة آراء بشكؿ

 : والفحص اإلشراف .2

 عف النظر بصرؼ األحكاؿ جميع في ضركرياف ىما الداخمية كالرقابة المناسب االشراؼ إف
 الرقابة كأسمكب المالية الرقابة جكىر الى اإلشراؼ يكجو اف كيجب المالييف، المراقبيف كفاءة
 الرقابة فريؽ أعضاء لدل المالية الرقابة لخطة كمستمر كاضح فيـ: التحقؽ خالؿ مف المالية
 .المالية لمرقابة العميا الييئة كممارسات لقكاعد كفقان  المالية الرقابة تتـ المالية

 :المفعول سارية واألنظمة لمقوانين المطابقة .3

 المالية، الرقابة قكانيف اتبعت ما إذا يحدد ألنو ىاـ أمر كاألنظمة القكانيف مع المطابقة فحص إف
 بصكرة تؤثر أف يمكف كالتي ، المشركعة غير لمتصرفات يقظ المالي المراقب يككف أف كيجب
 الرقابة خطكات يختار أف المالي المراقب عمى يجب كما. المالية الرقابة نتائج عمى مباشرة غير

 .لمظركؼ مناسبة الميني، لتقديرىـ كفقان  كاجراءاتيا، المالية
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 :اإلثبات دليل .4

 الصادرة كالنتائج الرأم لدعـ بالمكضع صمة كذم كمعقكؿ كاؼ إثبات دليؿ عمى الحصكؿ يجب
 .المالية الرقابة محؿ الكظيفة اك كالبرنامج الييئة بشاف المالي المراقب عف

 البيانات تحميل .5

 كانت إذا فيما لمتثبت المالية البيانات يحمكا أف المالييف المراقبيف عمى يجب بالرقابة القياـ عند
 .مراعاتيا تمت قد المالية التقارير إيجاد بشأف المحاسبة قكاعد

 :والشفافية المساءلة .6

 مف كالشفافية المساءلة يتيح قانكني إطار ضمف مياميا بأداء لمرقابة العميا األجيزة تقكـ  
 عمى الحصكؿ بيف كالتكازف الجياز، انظمة عمى كاإلشراؼ الرقابة لتقارير المنتظـ النشر خالؿ

 . الجياز عف المعمكمات كباقي الرقابية اإلثبات أدلة كسرية المعمكمات

 :المالية الرقابة في التقارير إعداد قواعد: رابعا

 مجمكعة عمى األخرل كالمالحظات المالي المراقب رأم مف كالن  التقارير إعداد يتضمف
ف النظامية، لمرقابة كنتيجة المالية البيانات  البيانات مف مجمكعة بشأف المالي المراقب رأم كا 
 كاألعماؿ لالختبارات الكاسع المدل نتائج يعكس كمكحد مكجز بشكؿ عامة، بصفة يككف، المالية
ف. المالية لمرقابة األخرل  :مف كؿ تتضمف اف فيجب كالتقارير اآلراء مف كؿ كا 

 محؿ المادة تحديد يجب كما إليو، كالمرسؿ كالنطاؽ، كاألىداؼ كالتكقيع كالتاريخ العنكاف)
 القكاعد، مع المطابقة ضكرة مع كالتقارير اآلراء مف لكؿ القانكني األساس تحديد كيتـ التقرير،
 (.المناسب التكقيت مراعاة كأخيران 

. الرأم أنكاع تراعي كأف كالرأم التقرير مف كؿ كتابة بمعايير تمتـز أف لمرقابة العميا الييئة كعمى
http://www.intosai.org/ar/news/17/1/2017 
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 :لمرقابة الفمسطيني والقانون الدولية المعايير من كل عمى التعقيب4.6

 تترؾ كلـ الرقابة في تطبيقيا الكاجب المعايير لكؿ كاسعان  تفصيالن ( االنتكسام) منظمة قدمت .1
 بينما دكلي كبإجماع العمؿ في كاسعة خبرة عمى بناء كاضح، تفصيؿ بو قدمت إال جانب
 .كامؿ بشكؿ بيا العمؿ الكاجب المعايير يستكفي كلـ مختصران  جاء الفمسطيني الرقابة قانكف

 :غزة بقطاع المطبؽ الديكاف كقانكف( االنتكسام) لمنظمة الدكلية المعايير بيف االتفاؽ أكجو .2
 مف كؿٍ  مع غزة قطاع في حاليان  المطبؽ الفمسطيني الرقابة قانكف مف( 3) مادة اتفقت 

 المادة مف األكلى الثالثة البنكد في المفعكؿ السارية كاألنظمة كالقكانيف المطابقة معيارم
 .المادة نفس مف الرابع البند في كالنزاىة الشفافية معيار ككذلؾ

 ذلؾ الحالي الديكاف كقانكف(  االنتكسام) الدكلية المنظمة معايير بيف اتفاؽ ىناؾ كاف 
 عمؿ أم في التدخؿ يجكز ال"  عمى نصت كالتي( 12) رقـ المادة بيف اتفاؽ خالؿ مف
 يطمب فيما كالتاـ الكامؿ التعاكف لمرقابة الخاضعة الجيات كتمتـز الديكاف اعماؿ مف
 جميع عمى كالحر الكامؿ باالطالع الديكاف يتمتع" الدكلي المعيار مع" الديكاف منيا

 ،"لمرقابة الخاضعة بالكحدات كالخاصة لمرقابة الالزمة منيا الحساسة حتى المعمكمات
 في كالتدقيؽ االطالع في الديكاف حؽ عمى أكدت كالتي( 24)رقـ المادة اتفقت كذلؾ

 .السابؽ المعيار مع دائرة أم في كالمكاـز كالكثاؽ الحسابات
 الدكلي بالمعيار غزة قطاع في بو المعمكؿ الديكف قانكف مف( 19) رقـ المادة اتفقت 

 الحاجة، عند خارجييف باستشارييف اإلستعانة جكاز عمى ينص كالذم االنتكسام لمنظمة
 .عميو الباقية المسؤكلية تجاه شئ أم يذكر لـ الديكاف قانكف أف االختالؼ ذلؾ في كيرد

 لمقكانيف كالعمميات التصرفات مطابقة مدل مف المراقب يتأكد" عمى ينص الذم المعيار 
 ككذلؾ ،(23) مادة الديكاف قانكف مع يتفؽ" النظامية الرقابة في المفعكؿ السارية كالنظـ
 (.27) المادة

 يقـك التي األمكر عف مفصؿ تقرير الديكاف يقدـ" معيار مع متفقة( 26) المادة جاءت 
 "بمراقبتيا
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 الذم الدكلي المعيار مع( 28) المادة فاتفقت التقارير كتابة ضكرة عمى اتفاؽ ىناؾ 
 "كمفصؿ مكتكب تقرير رقابية عممية كؿ نياية في المراقب يعد" أف عمى ينص

 عمييا يطمع التي الكثائؽ المعمكمات سرية عمى نصت كالتي( 51) رقـ المادة اتفقت 
 يحافظ الدكلي المعيار مع االطالع لمغير يسمح أك تفشى كال الديكاف في العاممكف
 الخاضعة بالكحدة المتعمقة المعمكمات استخداـ عدـ عمى كيعمؿ السرية عمى الديكاف
 ".الرقابة نطاؽ عف خارجة ألىداؼ لمرقابة

 بقطاع المطبق الديوان وقانون( االنتوساي) لمنظمة الدولية المعايير بين االختالف أوجو .3
 :غزة
 لمرقابة الدكلية المنظمة معايير مع غزة بقطاع المطبؽ القانكف مكاد بعض تتفؽ لـ 

 المطمكبة المعايير لكؿ كفايتيا كعدـ التفصيالت في قصكر ىناؾ كاف كما( االنتكسام)
 االستقالؿ مع تكافؽ  ىناؾ ليس  الديكاف قانكف مف( 8) رقـ المادة خالؿ مف كيتضح
 قبؿ مف إليو بيا يعيد أعماؿ بأم يقـك اف الديكاف عمى تفرض حيث لمديكاف االدارم
 االستقالؿ معيار بخالؼ كىذا الكزراء مجمس أك التشريعي المجمس أك السمطة رئيس

 (.االنتكسام) عف المنبثؽ االدارم
  بمكظفي تتعمؽ معايير أكردت كالتي السابع الفصؿ مف( 45)  رقـ المادة خالؿ مف 

 ".ليـ الكظيفي االستقالؿ عمى الضكء تمؽِ  لـ الديكاف
 المدنية الخدمة قانكف أحكاـ الديكاف في المكظفيف عمى تسرم أنو( 53) المادة تنص 

 مكظفك يتمتع أف عمى تحث كالتي( االنتكسام) معايير في جاء ما مع يتعارض كىذا
 .القضاه قكانيف يشابو خاص كحكافز كعالكات ركاتب بقانكف الديكاف

  الرقابة عمميات نتائج بنشر تتعمؽ مكاد أم غزة بقطاع الرقابة ديكاف قانكف يحتكم لـ 
 كرد ما عدا أخرل، كسائؿ عبر أك اإللكتركنية كالمكاقع اإلعالـ كسائؿ عبر تقكـ التي
 كافة بذلؾ متجاىالن  الرسمية الجريدة في فقط السنكم التقرير نشر مف 8 مادة في

 في خاصة التكقيت ميزة انجازىا بعد مباشرة نشرىا كأف السنة خالؿ تصدر التي التقارير
 .الجميكر تيـ التي األحداث



 
 

 
 

  
 الفصـــل الخامس

 المنيجية واالجراءات
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 الفصل الخامس: المنيجية واالجراءات
 :مقدمة 1.0

يعػػػػػرض ىػػػػذا الفصػػػؿ اإلجػػػػػراءات كالخطػػػػكات المنيجيػػػػػة التػػػي تمػػػت فػػػي مجػػػػاؿ الدراسػػػة 
تكضيػػح  إلىالميدانية، حيث يتناكؿ مجتمػع الدراسػػة، كالعينػة التي طبقت عمييػا الدراسػة، إضػافػةن 

كخطكاتيػا كمنيجيا، كاألساليب اإلحصائيػة التي اسػتخدمت فػي  ،األدكات المستخدمػة في الدراسػة
 تحميػؿ البيانػات، كفيما يمي تفاصيػؿ مػا تقػدـ.

 منيج الدراسة:  1.2

 يحػاكؿ قيػاس كالػذم ،التحميمي الكصفي المنيج ـاستخدا تـ  الدراسة أىداؼ تحقيؽ جؿأ مف
، كيحػػاكؿ "ضــوء المعــايير الدوليــة اســتراتيجيات تطــوير أداء الرقابــة العميــا فــي قطــاع غــزة فــي"

 يزيد ،ذات معنى تعميمات ىإل في التكصؿ أمالن  ،ـ  ي  ق  كي   ر  سّ ف  كي   أف يقارف   الكصفي التحميمي المنيج

 كما يمي: البيانات مف المصادر األكلية كالثانكية تـ جمع عف المكضكع، كقد المعرفة بيا رصيد

 :وليةاأل  المصادر .أ 

 كحصػر مفػردات الدراسػة، بعػض لدراسػة اسػتبيانات بتكزيػع الميػداني الجانػب فػي بالبحػث كذلػؾ

 ،كتحميميػا اإلحصػائي تفريغيػا ثػـ كمػف ،كتجميعيػا البحػث مكضػكع فػي الالزمػة المعمكمػات
 تػدعـ كمؤشػرات قيمػة ذات لػدالالت الكصػكؿ بيػدؼ ،المناسػبة اإلحصػائية االختبارات كاستخداـ

 مقابمة شخصية.، باإلضافة إلى إجراء الدراسة مكضكع

 الثانوية: المصادر .ب 

 :اآلتي خالؿ مف النظرم لمدراسة اإلطار معالجة في الثانكية البيانات مصادر استخداـ تـ

 الدراسة. مكضكع تناكلت التي كالمراجع العربية كاألجنبية الكتب .1

 .العالقة ذات المنشكرة كالدراسات كالمقاالت الدكريات .2

 .العالقة ذات كالمراكز المؤسسات عف الصادرة كالنشرات التقارير .3
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 .صفحاتيا عمى المكجكدة اإللكتركنية نترنت كالنسخشبكة اإل .4

 مجتمــع وعينة الدراسة:  5.3

كقػػد اسػػتخدـ ة، بػػة الماليػػة كاالداريػػة فػػي قطػػاع غػػز ديػػكاف الرقامجتمػػع الدراسػػة العػػامميف فػػي  بشػػمؿ
كقػد قػاـ الباحػػث  ( مكظػػؼ،41)لجميػع العػػامميف كالبػالغ عػددىـ أسػمكب الحصػػر الشػامؿ  الباحػث
( استبانة، أم بنسػبة اسػتجابة بمغػت 35( استبانة عمى مجتمع الدراسة، كتـ استرداد )41بتكزيع )

 ( استبانة.35%(، كبعد تفحص االستبانات لـ ي ْست ْبع د أمٌّ منيا، كبالتالي تـ تحميؿ )85.4)

 :الدراسةأداة  5.4

ت تطوير أداء الرقابة العميا في قطـاع غـزة فـي استراتيجياإعداد استبانة تدكر حػكؿ " تـ
بػة الماليػة كاالداريػة فػي ديػكاف الرقا" كذلػؾ مػف خػالؿ دراسػة تطبيقيػة عمػى ضوء المعايير الدوليـة

 : اآلتيكىما عمى النحك  ،أقساـ 3حيث تتككف استبانة الدراسة مف ، ةقطاع غز 

 فقرات. 4البيانات الشخصية، كيتككف مف  القسم األول:

 :محاكر، كىي 4: كيتككف مف متغيرات الدراسة القسم الثاني:

 المعطيات االساسيةالمحور األول: 

 ، وتتكون من:القواعد العامةالمحور الثاني: 

 االستقالؿ 

 االختصاص كاالىمية 

 العناية المناسبة 

 قكاعد عامة أخرل 

 ، وتتكون من:القواعد الميدانيةالمحور الثالث: 

 التخطيط 



83 
 

  كالفحصاالشراؼ 

 المطابقة كالقكانيف كاالنظمة السارية المفعكؿ 

  دليؿ اثبات الرقابة 

 تحميؿ البيانات 

 المساءلة كالشفافية 

 إعداد التقاريرالمحور الرابع: 

دؿ ذلػػؾ عمػػى المكافقػػة العاليػػة  13( لالسػػتجابة، فكممػػا اقتربػػت اإلجابػػة مػػف 13-1التػػدرج ) يمثػػؿ
 %.13صحيح، ككؿ تدرج لو كزف نسبي عمى ما كرد في الفقرة المعنية كالعكس 

 (10-1درجات المقياس ) :(5.1جدول )

  االستجابة

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 خطوات إعداد أداة الدراسة )االستبانة(:  5.5

 :اآلتيةلمخطكات  اأداة الدراسة كفقن  أعدت

كاسػػػتخالص االسػػػتبانة مػػػف ىػػػذه  دراسػػػة المعػػػايير الدكليػػػة المنبثقػػػة عمػػػى منظمػػػة اإلنتكسػػػام .1
 المعايير كتفصيالتيا الكاردة في إعالنات المنظمة.

تـ إعداد مسكدة أكلية لالستبانة، مف أجؿ تقييميا كعرضيا عمى المشرؼ، كأخذ آرائػو حػكؿ  .2
 صالحية االستبانة لمدارسة.

عادة صياغة فقراتيا، كفؽ التعديالت التي أبداىا  .3  المشرؼ.تـ ترتيب محاكر االستبانة، كا 

تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية، كعرضيا عمى عدد مف المحكميف مف ذكم الخبرة  .4
 .كخبراء في الرقابة يفصمف أساتذة كمتخص
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في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االسػتبانة مػف حيػث الحػذؼ أك االضػافة أك  .5
 (.3حؽ رقـ )التعديؿ، لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية كما في مم

 صـدق أداة الدراسة )االستبانة(: 5.6

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": .0

عػػػرض أداة الدراسػػػة فػػػي صػػػكرتيا األكليػػػة عمػػى مجمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف تألفػػػت أعضػػػاء مػػػف  تػػـ
(، كقػد طمػب الباحػث مػف 4الييئة التدريسية في الجامعات الفمسػطينية بمحافظػة غػزة )ممحػؽ رقػـ 

آرائيػػػـ فػػػي مػػػدل مالئمػػػة العبػػػارات لقيػػػاس مػػػا كضػػػعت ألجمػػػو، كمػػػدل كضػػػكح المحكمػػػيف إبػػػداء 
كمػػػدل مناسػػػبة كػػػؿ عبػػػارة لممحػػػكر الػػػذم ينتمػػػي إليػػػو، كمػػػدل كفايػػػة العبػػػارات  ،صػػػياغة العبػػػارات

مػػػف تعػػػديؿ  ااقتػػػراح مػػػا يركنػػػو ضػػػركرين  إلػػػىلتغطيػػػة كػػػؿ محػػػكر مػػػف محػػػاكر الدراسػػػة، باإلضػػػافة 
المالحظػػػات كالتكجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكف قػػػاـ  إلػػى اصػػياغة العبػػارات أك حػػذفيا، كاسػػتنادن 

 .فالباحث بإجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا المحكمك 

 :الداخميصدق االتساق  .2

الػذم  المحػكر مػع ،االسػتبانة فقػرات مػف فقػرة كػؿ اتسػاؽ مػدل الػداخمي االتسػاؽ بصػدؽ يقصػد
لفقػػػرات االسػػػتبياف، كذلػػػؾ بحسػػػاب ، كقػػػد تػػػـ حسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي الفقػػػرة إليػػػو ىػػػذه تنتمػػػي

 معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو.

 لممحور األول المعطيات األساسية:: نتائج صدق االتساق الداخمي أواًل 

" المعطيػػػات األساسػػػيةمعػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات محػػػكر " اآلتػػػييبػػػيف الجػػػدكؿ 
حػػػػكر، كالػػػػذم يبػػػػيف أف معػػػػامالت االرتبػػػػاط المبينػػػػة دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة كالدرجػػػػة الكميػػػػة لمم

كبػػػذلؾ تعتبػػػر فقػػػرات المحػػػكر  ،3.35(، حيػػػث أف القيمػػػة االحتماليػػػة لكػػػؿ فقػػػرة أقػػػؿ مػػػف 3.35)
 صادقة لما كضعت لقياسو.

 لممحوروالدرجة الكمية  المعطيات األساسيةمحور معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.2ل )جدو
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 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
تعرفت جيدان عمػى قكاعػد الرقابػة الدكليػة المنبثقػة عػف منظمػة ىيئػات الرقابػة 

 العميا في العالـ )االنتكسام(
3.78 *0.000 

2 
فػػي  (االنتكسػػام)تصػػرفات الػػديكاف مطابقػػة لقكاعػػد الرقابػػة الخاصػػة بمنظمػػة 

 مكر جميع األ
3.93 *0.000 

3 
يتبػػػع الػػػديكاف قكاعػػػد مالئمػػػة لضػػػماف انجػػػاز العمػػػؿ الرقػػػابي بدرجػػػة عاليػػػة 

 النكعية
3.76 *0.000 

 0.000* 3.83 ماموأكضاع التي تظير ف جميع األأيتخذ الديكاف قراره الخاص بش 4

5 
 (االنتكسػػػام)مػػػف قبػػػؿ منظمػػػة  المكضػػػكعةديكاف القكاعػػػد الرقابيػػػة الػػػيعتبػػػر 
 عميو  يان مجمعان أتمثؿ ر 

3.84 *0.000 

 0.000* 3.73 (االنتكسام)الة أم تعارض مع قكاعد إز يسعى الديكاف الى  6

7 
يعمػػؿ الػػديكاف بشػػكؿ جػػاد كمناسػػب لكػػي يضػػع المسػػاءلة العامػػة فػػي مكانيػػا 

 الصحيح لجميع االشخاص كالكحدات الخاضعة لمرقابة
3.78 *0.000 

8 
عػػػداد ا  كلمرقابػػػة الداخميػػػة كالتقػػػكيـ ك يطػػػكر الػػػديكاف نظمػػػان مناسػػػبة لممعمكمػػػات 

 التقارير 
3.72 *0.000 

9 
يعمؿ الديكاف بالتعػاكف مػع المجمػس التشػريعي عمػى اصػدار قكاعػد تشػريعية 

 تسيؿ عمؿ الرقابة 
3.55 *0.000 

13 
كجػػػو النشػػػاط الرقػػػابي الػػػذم يقػػػـك بػػػو الػػػديكاف داخمػػػة ضػػػمف السػػػمطة أجميػػػع 

 القانكنية لمرقابة
3.44 *0.000 

11 
عمػػػػؿ الػػػػديكاف عمػػػػى نصػػػػكص دسػػػػتكرية كتشػػػػريعية مناسػػػػبة ك يعتمػػػػد كجػػػػكد 

 ككاضحة
3.51 *0.000 

 0.000* 3.72 نحراؼ عف المعايير القياسيةإللى كشؼ اإييدؼ الديكاف  12

13 
لى كشؼ مخالفة قكاعد المشػركعية كالكفػاءة كالفاعميػة كذلػؾ إييدؼ الديكاف 

 اإلجراءات التصحيحيةبسرعة كافية تجعؿ مف الممكف اتخاذ 
3.76 *0.000 

14 
يجػػػػػاد تكامػػػػػؿ بينػػػػػو كبػػػػػيف عمػػػػػؿ السػػػػػمطة القضػػػػػائية إيعمػػػػػؿ الػػػػػديكاف عمػػػػػى 

 كالتشريعية
3.74 *0.000 

 0.000* 3.49 داءيقـك الديكاف بالرقابة الكاممة كالتي تشمؿ الرقابة المالية كرقابة األ 15

 0.000* 3.73 االداء مدل كفاءة كفاعمية يقـك الديكاف برقابة  16

 0.000* 3.71 داءس األيزمة لمقياـ بمراقبة صحة مقاييقـك الديكاف بتحسيف التقنيات الال 17
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 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 3.42 يقـك الديكاف بتجنب تعارض المصالح بيف المراقب كالكحدة الخاضعة  18

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

 لممحور الثاني القواعد العامة:: نتائج صدق االتساق الداخمي ثانياً 

 :البعد األول: االستقالل( 8)

" كالدرجػػة الكميػػة االسػػتقالؿ" ب عػػديبػػيف الجػػدكؿ التػػالي معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 
أف القيمة (، حيث 3.35، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )لمب عد

 صادقة لما كضعت لقياسو. الب عدكبذلؾ تعتبر فقرات  3.35االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 

 لمُبعدوالدرجة الكمية  االستقالل ُبعدمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.3ل )جدو

معامل  راتـــــالفق م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 3.86 يتمتع الديكاف بدرجة مناسبة مف االستقالؿ عف السمطة التشريعية  1

 0.000* 3.93 يتمتع الديكاف بدرجة مناسبة مف االستقالؿ عف السمطة التنفيذية )الحككمة( 2

 0.000* 3.74 تجاكب مع أم رغبات أك مصالح سياسية مال يظير الديكاف ا 3

4 
فػي  اك التنفيذيػة أك جيػات خارجيػة السمطة التشػريعيةال يخضع الديكاف لتكجيو مف 

 برمجة رقابتو كتخطيطيا 
3.73 *0.000 

5 
يتمتػػع الػػديكاف بالحريػػة التامػػة فػػي كضػػع أكلكياتػػو كبرمجػػة عممػػو كفػػي تبنػػي المنػػاىج 

 المالئمة لمرقابة كاعداد التقارير كمحتكاىا
3.73 *0.000 

6 
قة المراقػب الخػارجي بالسمطة التنفيذية ىي عالالعالقة االساسية التي تربط الديكاف 

 ليا
3.77 *0.000 

7 
تكفر السمطة التنفيذية لمديكاف المػكارد الكافيػة لتمكينػو مػف القيػاـ بمسػؤكلياتو بطريقػة 

 معقكلة دكف المساس باستقاللو
3.78 *0.000 

8 
يػا مناسػة سطالع الكامػؿ كالحػر عمػى جميػع المعمكمػات حتػى الحيتمتع الديكاف بػاال

 بةرقابة كالخاصة بالكحدات الخاضعة لمارقمالالزمة ل
3.68 *0.000 

 0.000* 3.83 ك فصمو اك تقاعدهأيتمتع رئيس الديكاف باالستقالؿ المناسب فيما يتعمؽ بتعينو  9

13 
يتمتع اعضاء ديكاف الرقابة بمػف فػييـ المػدير العػاـ كالمػراقبيف باالسػتقالؿ المناسػب 

 ستقالؿ القضاةال مشابيةمف خالؿ التمتع بضمانات مختمفة 
3.84 *0.000 
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معامل  راتـــــالفق م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

11 
يعمػػؿ الػػديكاف عمػػى اف تكػػكف سػػمطتو القانكنيػػة ككضػػعيا المسػػتقؿ مفيػػكميف بصػػكرة 

 جيدة في المجتمع الذم يعمؿ فيو
3.86 *0.000 

 0.000* 3.86 يتمتع الديكاف باالستقالؿ الكظيفي المناسب بالنسبة لجميع مكظفيو 12

 0.000* 3.87 يتمتع الديكاف باالستقالؿ التاـ عف الكحدات الخاضعة لمرقابة 13

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

 :( البعد الثاني: االختصاص واألىمية2)

االختصػػػػاص " ب عػػػػديبػػػيف الجػػػػدكؿ التػػػػالي معػػػػامالت االرتبػػػػاط بػػػػيف كػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف فقػػػػرات 
، كالذم يبػيف أف معػامالت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل داللػة لمب عد" كالدرجة الكمية كاألىمية

صػػادقة  الب عػدكبػذلؾ تعتبػػر فقػرات  3.35(، حيػث أف القيمػة االحتماليػػة لكػؿ فقػرة أقػػؿ مػف 3.35)
 عت لقياسو.لما كض

 لمُبعدوالدرجة الكمية  االختصاص واألىمية ُبعدمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.4ل )جدو

معامل  الفقـــــرات م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
يتمتػػع  الػػديكاف كمكظفػػكه باالختصػػاص كاالىميػػة كالكفػػاءة كالخبػػرات الكافيػػة لطبيعػػة 

 الرقابةكنطاؽ كتعقيدات اعماؿ 
0.58 *0.000 

 0.000* 0.56 يطبؽ الديكاف مناىج كممارسات رقابية مف أعمى النكعيات جكدة 2

3 
يػػزكد الػػديكاف نفسػػو بمػػدل كامػػؿ مػػف منػػاىج كاسػػاليب الرقابػػة الحديثػػة مثػػؿ التقنيػػات 
المسػػتندة الػػى الػػنظـ كاسػػاليب الفحػػص التحميمػػي كالعينػػات االحصػػائية كمراقبػػة نظػػـ 

 المعمكمات 
0.66 *0.000 

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

 :البعد الثالث: العناية المناسبة( 5)

" كالدرجػػة العنايػػة المناسػػبة" ب عػػديبػػيف الجػػدكؿ التػػالي معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 
(، حيػث أف 3.35داللة ) ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكللمب عدالكمية 

 صادقة لما كضعت لقياسو. الب عدكبذلؾ تعتبر فقرات  3.35القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 
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 لمُبعدوالدرجة الكمية  العناية المناسبة ُبعدمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.5ل )جدو

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
يبػػذؿ الػػديكاف كالمراقبػػكف العنايػػة المناسػػبة فػػي تحديػػد دليػػؿ االثبػػات كجمعػػو 

 كتقييمو
3.71 *0.000 

2 
يبػػػػذؿ الػػػػديكف العنايػػػػة المناسػػػػبة فػػػػي دقػػػػة التحميػػػػؿ كاعػػػػداد التقػػػػارير بشػػػػاف 

 المالحظات المكتشفة كالنتائج كالتكصيات
3.64 *0.000 

 0.000* 3.81 يتميز الديكاف بالمكضكعية في عممو الرقابي 3

4 
يمػػارس الػػديكاف كمكظفيػػو اعمػػاليـ الرقابيػػة بميػػارة فنيػػة كبمسػػتكل عػػالي مػػف 

 النكعية المناسبة لمتعقيدات الرقابية
3.68 *0.000 

5 
يبػػذؿ المراقبػػكف المػػاليكف العنايػػة كاالنتبػػاه لألكضػػاع كألكجػػو ضػػعؼ الرقابػػة 

 الداخمية كاالخطاء بأنكاعيا المختمفة في العمؿ
3.73 *0.000 

6 

يبػػػػذؿ الػػػػػديكاف العنايػػػػػة المناسػػػػػبة مػػػػػف اىميػػػػػة ككفػػػػػاءة كجػػػػػدارة االستشػػػػػارييف 
الخارجييف في القياـ باألعمػاؿ المكمفػيف بيػا كذلػؾ عنػد اسػتخداـ استشػارييف 

 خارجييف
3.78 *0.000 

7 
عند االستعانة باالستشارييف الخارجييف يحتفظ الديكاف لنفسػو بالقيػاـ بالميػاـ 

 الرقابة كاعداد التقاريرالرئيسية مثؿ تخطيط نطاؽ 
3.81 *0.000 

8 
عنػػػد االسػػػتعانة باالستشػػػارييف الخػػػارجييف ال يحػػػرر الػػػديكاف مػػػف مسػػػؤكليتو 

 تجاه اآلراء المصاغة كالنتائج التي تـ التكصؿ الييا
3.86 *0.000 

9 
تتطػػػػابؽ أعمػػػػاؿ المستشػػػػار الخػػػػارجي مػػػػع قكاعػػػػد الرقابػػػػة ذات الصػػػػمة فػػػػي 

 المكضكع
3.78 *0.000 

13 
يحافظ الػديكاف عمػى السػرية كيعمػؿ عمػى عػدـ اسػتخداـ المعمكمػات المتعمقػة 

 بالكحدة الخاضعة لمرقابة ألىداؼ خارجة عف نطاؽ الرقابة
3.66 *0.000 

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

 :البعد الرابع: القواعد العامة األخرى( 8)

" القكاعػػد العامػػة األخػػػرل" ب عػػديبػػيف الجػػدكؿ التػػالي معػػامالت االرتبػػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػػرات 
(، 3.35، كالذم يبيف أف معامالت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل داللػة )لمب عدكالدرجة الكمية 
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ا كضػعت صادقة لم الب عدكبذلؾ تعتبر فقرات  3.35حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 
 لقياسو.

 لمُبعدوالدرجة الكمية  القواعد العامة األخرى ُبعدمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.6ل )جدو

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 3.79 يعمؿ الديكاف جاىدا عمى استقطاب المكظفيف ذكم المؤىالت المناسبة 1

2 
يتبنػػى الػػديكاف سياسػػات كاجػػراءات لتنميػػة مسػػتمرة لممػػكظفيف داخػػؿ الػػديكاف 

 كخارجو 
3.84 *0.000 

3 
يطػػػػكر الػػػػديكاف معػػػػايير تشػػػػمؿ النػػػػكاحي الثقافيػػػػة كالعمميػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ ترقيػػػػة 

 المكظفيف
3.83 *0.000 

4 
يتمتػػػع مكظفػػػك الػػػديكاف بػػػالفيـ الجيػػػد لمبيئػػػة الحككميػػػة كالجيػػػات الخاضػػػعة 

 كقكانينيا كطبيعة عمميالمرقابة 
3.75 *0.000 

 0.000* 3.66 يتمتع المكظفكف بمعرفة جيدة ألساليب الرقابة المالية كرقابة األداء 5

6 
يقػػػـك الػػػديكاف بتبنػػػي سياسػػػات إلعػػػداد كتيبػػػات كتكجييػػػات كارشػػػادات تتعمػػػؽ 

 بالعمؿ الرقابي
3.73 *0.000 

 0.000* 3.86 الميارات كالكفاءاتيكزع الديكف األعماؿ الرقابية بناء عمى  7

 0.000* 3.72 يكفر الديكاف عدد كاؼ مف االفراد لمقياـ بالعممية الرقابية 8

9 
يتمتػػع مكظفػػك الػػديكاف بنظػػاـ ركاتػػب كحػػكافز كعػػالكات خػػاص يفػػكؽ قػػانكف 

 الخدمة المدنية
3.43 *0.000 

13 
تنفيػذ يقدـ الديكاف الحػد االقصػى مػف الضػماف الممكػف اسػتعمالو بخصػكص 

 التزامات المسائمة العامة بكاسطة كؿ الكحدات الخاضعة لمرقابة
3.82 *0.000 

11 
يخطػػط الػػديكاف تخطيطيػػا اسػػتراتيجيا لتحديػػد نطػػاـ مناسػػب ألكلكيػػة األعمػػاؿ 

 التي يجب أف تنجز ضمف اطار زمني محدد
3.74 *0.000 

12 
الكحػػدة يحػػتفظ الػػديكاف بمحفظػػة معمكمػػات تتعمػػؽ ببنيػػة ككظػػائؼ كعمميػػات 

 الخاضعة لمرقابة
3.52 *0.000 

13 
قبػؿ البػػدء بالرقابػة يصػػدر الػديكاف اذف لممكظػػؼ المخػتص يبػػيف فيػو اىػػداؼ 
 كنطاؽ كمكارد الرقابة المطمكبة مف حيث الميارة كالتكاريخ لمعمؿ الميداني 

3.57 *0.000 

14 
 يتبنػػى الػػديكاف سياسػػات كاجػػراءات لفحػػػص كفػػاءة كفعاليػػة القكاعػػد الداخميػػػة

 لمديكاف
3.69 *0.000 
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 لممحور الثالث القواعد الميدانية:: نتائج صدق االتساق الداخمي ثالثاً 

 :البعد األول: التخطيط( 8)

" كالدرجػػة الكميػػة التخطػػيط" ب عػػديبػػيف الجػػدكؿ التػػالي معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 
(، حيث أف القيمة 3.35عند مستكل داللة )، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة لمب عد

 صادقة لما كضعت لقياسو. الب عدكبذلؾ تعتبر فقرات  3.35االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 

 لمُبعدوالدرجة الكمية  التخطيط ُبعدمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.7ل )جدو

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
يقػػػـك الػػػديكاف بتخطػػػيط الرقابػػػة بحيػػػث تكػػػكف ذات نكعيػػػة كبطريقػػػة اقتصػػػادية 

 ككفؤة كفعالة كفي الكقت المناسب
3.94 *0.000 

 0.000* 3.93 يحدد المراقب الجكانب اليامة لمبيئة التي تعمؿ بيا الكحدة الخاضعة لمرقابة 2

 0.000* 3.85 يطكر المراقب مفيـك العالقات المتعمقة بالمساءلة 3

 0.000* 3.89 يحدد المراقب أىداؼ الرقابة الالزمة بتغطيتيا كأسمكب الرقابة األكثر فاعمية 4

5 
يحػػػدد المراقػػػب نظػػػـ االدارة االساسػػػية كأنػػػكاع الرقابػػػة الداخميػػػة كجكانػػػب القػػػكة 

 كالضعؼ  بيا ك يقيـ المراقب مدل االعتماد عمى المراقبيف الداخمييف
3.93 *0.000 

 0.000* 3.84 خطة لمرقابة مف اجؿ العمؿ الميداني المقترحيكثؽ المراقب  6

 0.000* 3.74 يمقي المراقب الضكء عمى بعض المشكالت التي تظير عند تخطيط الرقابة  7

 0.000* 3.74 يعد المراقب مكازنة تقديرية كجدكؿ لمرقابة 8

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

 :الثاني: االشراف والفحصالبعد ( 2)

" كالدرجػة االشػراؼ كالفحػص" ب عػديبيف الجدكؿ التالي معامالت االرتباط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات 
(، حيػث أف 3.35، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )لمب عدالكمية 

 صادقة لما كضعت لقياسو. الب عدت كبذلؾ تعتبر فقرا 3.35القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 
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 لمُبعدوالدرجة الكمية  االشراف والفحص  ُبعدمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.8ل )جدو

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 3.81 يخضع عمؿ المراقبيف الميدانييف إلشراؼ مناسب مف قبؿ مف ىـ أعمى رتبة كخبرة  1

2 
يتضػػمف عمػػؿ االشػػراؼ عمػػى المػػراقبيف التحقػػؽ مػػف أف المػػراقبيف لػػدييـ فيػػـ كاضػػح كمسػػتمر 

 لخطة الرقابة
3.89 *0.000 

 0.000* 3.96 يقـك المشرؼ بالتأكد مف تحقيؽ اىداؼ الرقابة بما يشمؿ دليؿ االثبات كفقا لمعايير الرقابة 3

 0.000* 3.93 كيكثقيا بصكرة مناسبة كيعالجيايقـك المشرؼ بجميع االخطاء كاكجو النقص  4

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

 :البعد الثالث: المطابقة والقوانين واألنظمة السارية المفعول( 5)

المطابقػة كالقػكانيف كاألنظمػة " ب عػديبيف الجدكؿ التالي معامالت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات 
، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل لمب عد" كالدرجة الكمية المفعكؿالسارية 
 الب عػػدكبػػذلؾ تعتبػػر فقػػرات  3.35(، حيػػث أف القيمػػة االحتماليػػة لكػػؿ فقػػرة أقػػؿ مػػف 3.35داللػػة )

 صادقة لما كضعت لقياسو.

 ة والقوانين واألنظمة السارية المفعولالمطابق ُبعدمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.9ل )جدو
 لمُبعدوالدرجة الكمية 

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
يتأكد المراقب مف مدل مطابقة التصرفات كالعمميػات لمقػكانيف كالػنظـ السػارية 

 المفعكؿ في الرقابة النظامية
3.84 *0.000 

2 
المشػػركعة كالتػػػي تػػؤثر عمػػػى نتػػائج الرقابػػػة يالحػػظ المراقػػػب التصػػرفات غيػػػر 

 كيحدد درجة اثر ىذه التصرفات عمى نتائج الرقابة
3.83 *0.000 

3 
يقػػـك الػػديكاف بإيجػػاد نظػػاـ فعػػاؿ ألنػػكاع الرقابػػة الداخميػػة لمتحقػػؽ مػػف المطابقػػة 

 مع القكانيف كاالنظمة
3.81 *0.000 

4 
كالييئػػػات التػػػي تضػػػع يعمػػؿ الػػػديكاف عمػػػى استشػػػارة مستشػػػار قػػػانكني مناسػػػب 

 القكانيف سارية المفعكؿ مف اجؿ تحديد خطكات كاجراءات الرقابة
3.83 *0.000 

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا
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 :البعد الرابع: دليل اثبات الرقابة( 8) 

" كالدرجػة الرقابػةدليػؿ اثبػات " ب عػديبيف الجدكؿ التالي معامالت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات 
(، حيػث أف 3.35، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )لمب عدالكمية 

 صادقة لما كضعت لقياسو. الب عدكبذلؾ تعتبر فقرات  3.35القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 

 لمُبعدوالدرجة الكمية  اثبات الرقابةدليل  ُبعدمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.10ل )جدو

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
يعمػػػؿ الػػػديكاف جػػػادا لمحصػػػكؿ عمػػػى دليػػػؿ اثبػػػات كػػػاؼ كمعقػػػكؿ كذم صػػػمة 

 بالمكضكع لدعـ الرام كالنتائج الصادرة عف الرقابة 
3.92 *0.000 

2 
المتعمقػػػة بػػػالتفتيش كالمالحظػػػة لػػدل المراقػػػب فيػػػـ سػػػميـ لمتقنيػػػات كاإلجػػػراءات 
 كاالستجكاب كالتثبت مف اجؿ جمع دليؿ اثبات

3.88 *0.000 

3 
يتحقػػؽ الػػديكاف مػػف اف التقنيػػات المسػػتخدمة كافيػػة مػػف اجػػؿ تحػػرم األخطػػاء 

 المادية كالمخالفات مف الناحية الكمية كالكيفية بصكرة معقكلة
3.82 *0.000 

4 
إثبػػات ضػمف أكراؽ العمػػؿ بحػث يتضػػمف يكثػؽ المراقػػب بصػكرة مالئمػػة دليػؿ 

 أساس التخطيط كمداه كالعمؿ المنجز كالمالحظات التي تـ اكتشافيا
3.82 *0.000 

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

 :البعد الخامس: تحميل البيانات( 3)

" كالدرجػػة تحميػػؿ البيانػػات" ب عػػديبػػيف الجػػدكؿ التػػالي معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 
(، حيػث أف 3.35، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )لمب عدالكمية 

 صادقة لما كضعت لقياسو. الب عدكبذلؾ تعتبر فقرات  3.35القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 

 لمُبعدوالدرجة الكمية  تحميل البيانات  ُبعدمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.11ل )جدو

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 3.82 يحمؿ المراقب المالي البيانات لمتأكد مف اتباع قكاعد المحاسبة المناسبة 1

2 
يحمؿ المراقب المالي البيانات المالية الى الحػد الػذم يػتـ فيػو الحصػكؿ عمػى 

 إلبداء الرام في تمؾ البياناتاساس معقكؿ 
3.94 *0.000 
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 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 3.91 يتأكد المراقب مف اف االيضاحات كافية بشأف العناصر المختمفة لمبيانات 3

4 
يتحقػؽ مػف أف العناصػر المختمفػة لمبيانػات الماليػة قػد قكمػت كقيسػت بصػػكرة 

 مناسبة 
3.88 *0.000 

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا

 :البعد السادس: المساءلة والشفافية( 8)

" كالدرجػة المسػاءلة كالشػفافية" ب عػديبيف الجدكؿ التالي معامالت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات 
(، حيػث أف 3.35، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )لمب عدالكمية 
 صادقة لما كضعت لقياسو. الب عدكبذلؾ تعتبر فقرات  3.35االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف القيمة 

 لمُبعدوالدرجة الكمية  المساءلة والشفافية ُبعدمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.12ل )جدو

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 3.54 كمنيجيات الشفافية كالمساءلةيتبنى الديكاف معايير  1

 0.000* 3.65 يقـك الديكاف بنشر تقريره السنكم بالجريدة الرسمية كالمكاقع اإللكتركنية 2

 0.000* 3.61 يحؽ لمجميكر االطالع عمى نتائج التقارير الرقابية  3

4 
االلكتركنػػي ينشػر الػػديكاف قانكنػػو الخػاص كخطتػػو االسػػتراتيجية عمػى المكقػػع 

 لمديكاف
3.62 *0.000 

5 
يخضػػػع الػػػديكاف لمراجعػػػات خارجيػػػة دكريػػػة مػػػف أجػػػؿ ضػػػماف جػػػكدة العمػػػؿ 

 الرقابي
3.73 *0.000 

 0.000* 3.76 يكجد في الديكاف كحدة لمرقابة الداخمية 6

 0.000* 3.73 يقـك الديكاف بنشر مصادر مكارده المالية) الميزانية( كطرؽ استخداميا 7

 0.000* 3.77 الديكاف مدل رضا الجميكر عف نتائج أعمالويقيس  8

 0.000* 3.72 ينظـ الديكاف مؤتمران صحفيان لنشر كشرح محتكل تقاريره السنكية 9

13 
يتكاصػػؿ الػػديكاف بانفتػػاح مػػع كسػػائؿ االعػػالـ حػػكؿ عممياتػػو كنتػػائج تقػػاريره 

 الرقابية
3.72 *0.000 

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا
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 لممحور الرابع اعداد التقارير:: نتائج صدق االتساق الداخمي رابعاً 

" كالدرجػػة اعػػداد التقػػاريرمعػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات محػػكر " اآلتػػييبػػيف الجػػدكؿ 
يػث (، ح3.35الكمية لممحكر، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل داللػة )

كبػذلؾ تعتبػر فقػرات المحػكر صػادقة لمػا كضػعت  ،3.35أف القيمة االحتمالية لكػؿ فقػرة أقػؿ مػف 
 لقياسو.

 لممحوروالدرجة الكمية  اعداد التقاريرمحور معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (:5.13ل )جدو

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 3.49 نياية كؿ عممية رقابية تقرير مكتكب كمفصؿيعد المراقب في  1

2 
يقػػػػرر الػػػػديكاف االجػػػػراء المناسػػػػب لممخالفػػػػات الخطيػػػػرة المكتشػػػػفة مػػػػف قبػػػػؿ 

 المراقبيف
3.74 *0.000 

3 

يتضػػػمف التقريػػػر كػػػؿ مػػػف العنػػػكاف كالتكقيػػػع كالتػػػاريخ كاالىػػػداؼ كبمػػػكغ حػػػد 
كاالسػػػػػاس القػػػػػانكني الكمػػػػػاؿ كالمرسػػػػػؿ اليػػػػػو كتحديػػػػػد المػػػػػادة محػػػػػؿ التقريػػػػػر 

 كالمطابقة مع القكاعد كمراعاة الكقت المناسب
3.67 *0.000 

 0.000* 3.43 يعد المراقب التقرير ضمف صيغة نمكذجية تتعمؽ بالبيانات 4

5 
يعػد المراقػب رأيػػان مطمقػان )بػراءة الذمػػة( عنػدما تقػـك الكحػػدة الخاضػعة لمرقابػػة 

 بعمميا بشكؿ صحيح
3.65 *0.000 

6 
المراقػب رأيػا معارضػا عنػدما يكػكف عمػؿ الكحػدة الخاضػعة لمرقابػة فػي يقػدـ 

 كميتو أك اجزاء منو غير صحيح
3.78 *0.000 

7 
يقدـ المراقب رأيا مقيدا عندما يكػكف غيػر متأكػد مػف سػالمة احػد بنػكد عمػؿ 

 الكحدة الخاضعة لمرقابة
3.75 *0.000 

8 
الػػى الكصػػكؿ الػػى  يتنػػازؿ المراقػػب عػػف تقػػديـ رأم عنػػدما يكػػكف غيػػر قػػادر

 رأم محدد
3.53 *0.000 

9 
يحػػػػافظ المراقػػػػػب عمػػػػى المكضػػػػػكعية كاالسػػػػػتقالؿ فػػػػي صػػػػػياغة التكصػػػػػيات 

 كمتابعتيا
3.52 *0.000 

13 
تتضػػػمف التقػػػارير انتقػػػادات جسػػػيمة كاضػػػحة كمفصػػػمة كتكصػػػيات عالجيػػػة 

 لألخطاء التي تـ اكتشافيا
3.76 *0.000 

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا
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 كيتضح مف ذلؾ أف جميع محاكر كفقرات االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو.

 الصدق البنائي: .4

األداة  تريػد التػي األىػداؼ تحقػؽ مػدل يقػيس الػذم األداة صػدؽ مقػاييس أحػد البنػائي يعتبػر الصػدؽ
 االستبانة. لفقرات الكمية محاكر الدراسة بالدرجة مف محكر كؿ ارتباط مدل كيبيف إلييا، الكصكؿ

االسػػتبانة كالدرجػػة  أبعػػادمػػف  ب عػػدبػػيف معػػدؿ كػػؿ ( معػػامالت االرتبػػاط 5.14كيبػػيف جػػدكؿ رقػػـ )
الكميػػػة لممحػػػكر التابعػػػة لػػػو، كالػػػذم يبػػػيف أف معػػػامالت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة 

الدراسػة  كمحػاكر بػر أبعػاد، كبػذلؾ تعت3.35، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ ب عػد أقػؿ مػف 3.35
 صادقة في تمثيميا لما كضعت لقياسو.

 االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة محاورمن  محورمعامل االرتباط بين معدل كل  :(5.14جدول )

 معامل االرتباط المحور
القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 1.13 المحور األول: القواعد األساسية

 0.000* 1.98 العامةالمحور الثاني: القواعد 

 0.000* 3.93 البعد األكؿ: االستقالؿ

 0.000* 3.79 البعد الثاني: االختصاص كاالىمية

 0.000* 3.89 البعد الثالث: العناية المناسبة

 0.000* 3.91 البعد الرابع: قكاعد عامة أخرل

 0.000* 1.98 المحور الثالث: القواعد الميدانية

 0.000* 3.83 التخطيطالبعد األكؿ: 

 0.000* 3.82 االشراؼ كالفحص: الثانيالبعد 

 0.000* 3.79 المطابقة كالقكانيف كاالنظمة السارية المفعكؿ: الثالثالبعد 

 0.000* 3.47 دليؿ اثبات الرقابة : الرابعالبعد 

 0.000* 3.76 تحميؿ البيانات: الخامسالبعد 

 0.000* 3.69 المساءلة كالشفافية: السادسالبعد 

 0.000* 1.18 إعداد التقارير: الرابعالمحور 

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط* االرتبا
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 ثبات أداة الدراسة )االستبانة(:  5.7

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي نفس النتيجػة فػي حػاؿ تػـ إعػادة تطبيقيػا أكثػر مػف مػرة 
 ،إف ثبػػات االسػػتبانة يعنػػي االسػػتقرار فػػي نتػػائج االسػػتبانة :تحػػت نفػػس الظػػركؼ، أك بعبػػارة أخػػرل

كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عدة مرات خالؿ فتػرات زمنيػة معينػة، كقػد تػـ 
 حساب الثبات بطريقتيف:

 كرونباخ: –الثبات بطريقة ألفا  .1

يػػػث بمػػػغ (، ح0.6أكبػػػر مػػػف )ألفػػػا كركنبػػػاخ  أف جميػػػع معػػػامالت (5.15ؿ )ك يبػػػيف جػػػد
تمتع بمعامػؿ ت االستبانةعمى أف  يدؿكىذا (، 0.98) االستبانةمعامؿ ألفا كركنباخ لجميع فقرات 

 .مرتفع ثبات

 يوضح طريقة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة :(5.15جدول )

 المحكر
 عدد 
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كركنباخ

 3.93 18 المحكر األكؿ: القكاعد األساسية

 3.97 43 المحكر الثاني: القكاعد العامة

 3.95 13 البعد األكؿ: االستقالؿ

 3.88 3 البعد الثاني: االختصاص كاالىمية

 3.93 13 البعد الثالث: العناية المناسبة

 3.91 14 البعد الرابع: قكاعد عامة أخرل

 3.93 34 المحكر الثالث: القكاعد الميدانية

 3.94 8 التخطيطالبعد األكؿ: 

 3.92 4 االشراؼ كالفحص: الثانيالبعد 

 3.82 4 المطابقة كالقكانيف كاالنظمة السارية المفعكؿ: الثالثالبعد 

 3.86 4 دليؿ اثبات الرقابة : الرابعالبعد 

 3.93 4 تحميؿ البيانات: الخامسالبعد 

 3.87 13 المساءلة كالشفافية: السادسالبعد 

 3.81 13 التقاريرإعداد : الرابعالمحكر 

 3.98 132 جميع فقرات االستبانة
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 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .2

األرقػاـ  ذات األرقػاـ الفرديػة، كاألسػئمة ذات األسػئمة: جػزأيِف كىمػا إلػى االختبػار فقػرات تػـ تجزئػة
 الفرديػة، كدرجػات األسػئمة األسػئمة درجػات بػيف االرتبػاط معامػؿ احتسػاب تػـ كبعد ذلؾالزكجية، 
 .Spearman Brownبراكف  سبيرماف بمعادلة االرتباط معامؿ تـ تصحيح ذلؾ كبعد الزكجية،

=   المصػحح االرتبػاط معامػؿ
r

r

1

 الفرديػة األسػئمة درجػات بػيف االرتبػاط معامػؿ rحيػث    2
 .األسئمة الزكجية كدرجات

( مرتفػع كدالػة Spearman Brownقيمػة معامػؿ االرتبػاط المصػحح )( أف 4.16جدكؿ ) كيبيف
 .مرتفع تمتع بمعامؿ ثباتت االستبانةعمى أف  يدؿكىذا  إحصائيا،

 لقياس ثبات االستبانة التجزئة النصفيةيوضح طريقة  :(5.16جدول )

 معامل االرتباط المحور
معامل االرتباط 

 المصحح
 1.12 1.11 المحور األول: القواعد األساسية

 1.19 1.11 القواعد العامةالمحور الثاني: 

 3.94 3.89 البعد األكؿ: االستقالؿ

 3.89 3.81 البعد الثاني: االختصاص كاالىمية

 3.65 3.4 البعد الثالث: العناية المناسبة

 3.83 3.67 البعد الرابع: قكاعد عامة أخرل

 1.18 1.82 المحور الثالث: القواعد الميدانية

 3.91 3.85 التخطيطالبعد األكؿ: 

 3.95 3.91 االشراؼ كالفحص: الثانيالبعد 

 3.77 3.63 المطابقة كالقكانيف كاالنظمة السارية المفعكؿ: الثالثالبعد 

 3.93 3.82 دليؿ اثبات الرقابة : الرابعالبعد 

 3.89 3.83 تحميؿ البيانات: الخامسالبعد 

 3.78 3.65 المساءلة كالشفافية: السادسالبعد 

 1.12 1.11 إعداد التقارير: الرابعالمحور 

 1.98 1.19 جميع فقرات االستبانة
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 األساليب اإلحصائية: 5.8

اعتمػػػػدت ىػػػػذه الدراسػػػػة بشػػػػكؿ أساسػػػػي عمػػػػى اسػػػػتخداـ الحزمػػػػة االحصػػػػائية لمعمػػػػكـ االجتماعيػػػػة 
Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS) في معالجة كتحميؿ البيانات ،

 :اآلتيةالتي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ أداة الدراسة، كقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية 

كاالنحػراؼ المعيػارم، كالػكزف  ،إحصاءات كصفية منيا: النسبة المئكيػة، كالمتكسػط الحسػابي -
 النسبي.

لقيػػاس صػػدؽ فقػػرات (: Person Correlation Coefficientمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف ) -
 ، كلمتعرؼ عمى العالقة بيف المتغيرات.االستبانة

 (: لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaمعامؿ ألفا كركنباخ ) -

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. ،معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتجزئة النصفية المتساكية -

ذا كانػػػت البيانػػػات ، لمعرفػػػة مػػػا إرنكؼسػػػم -اختبػػػار كػػػكلمجركؼ: اختبػػػار التكزيػػػع الطبيعػػػي -
 تخضع لمتكزيع الطبيعي أـ ال.

ىنػػاؾ فػػركؽ ذات  تلمعرفػػة مػػا إذا كانػػ Independent - Sample T-Test)) اختبػػار -
 داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات الترتيبية.

ىنػػاؾ  تلمعرفػػة مػػا إذا كانػػ (one- Way ANOVA –)تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم اختبػػار  -
 .فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات الترتيبية



 
 

 
 
 

 الفصـــل السادس

 تحميل البيانات واختبار الفرضيات
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 : تحميل البيانات واختبار الفرضياتالسادسالفصل 

 

 مقدمة: 1.0
جابة فرضيات الدراسة، كذلؾ مف خالؿ اإلفي ىذا الفصؿ يتـ عرض تحميؿ البيانات كاختبار 

كاستعراض أبرز نتائج االستبانة التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ  ،أسئمة الدراسة عمى
الحزمة  فقراتيا كأبعادىا، كالكقكؼ عمى المتغيرات الشخصية لممبحكثيف، كقد تـ استخداـ برنامج

كالحصكؿ عمى نتائج الدراسة  ا،حصائين ( لتحميؿ البيانات إSPSS) حصائية لمعمكـ االجتماعيةاإل
حصائية ف خالؿ االعتماد عمى األساليب اإلالتي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ، كذلؾ م

 المناسبة.

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة: 6.2 

 ،ذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ الإر ككلمجركؼ سمرنكؼ لمعرفة ما فيما يمي اختبا
حيث  ،( نتائج االختبار6.1، كيكضح جدكؿ )ر ضركرم في حالة اختبار الفرضياتكىك اختبا

، كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع 0.05لكؿ محكر أكبر مف  ف القيمة االحتماليةإ
 االختبارات المعممية.الطبيعي كيجب استخداـ 

 اختبار التوزيع الطبيعي :(6.1جدول )

 المحور
 قيمة

 االختبار 
القيمة 
 االحتمالية

 1.38 1.11 المحور األول: القواعد األساسية

 1.83 1.15 المحور الثاني: القواعد العامة

 3.22 1.34 البعد األكؿ: االستقالؿ

 3.73 3.68 البعد الثاني: االختصاص كاالىمية

 3.35 3.92 البعد الثالث: العناية المناسبة

 3.79 3.64 البعد الرابع: قكاعد عامة أخرل

 1.88 1.13 المحور الثالث: القواعد الميدانية
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 3.21 1.35 التخطيطالبعد األكؿ: 

 3.21 1.35 االشراؼ كالفحص: الثانيالبعد 

 3.17 1.39 المفعكؿالمطابقة كالقكانيف كاالنظمة السارية : الثالثالبعد 

 3.63 3.76 دليؿ اثبات الرقابة : الرابعالبعد 

 3.88 3.58 تحميؿ البيانات: الخامسالبعد 

 3.98 3.47 المساءلة كالشفافية: السادسالبعد 

 1.18 1.88 إعداد التقارير: الرابعالمحور 

 1.19 1.31 جميع فقرات االستبانة

 الشخصية لممبحوثين:حصائي لممتغيرات صف اإلالو  1.4

تـ استخداـ النسبة المئكية كالتكرارات لكصؼ أفراد مجتمع الدراسة كفؽ البيانات الشخصية التي 
 تـ جمعيا منيـ، كفيما يمي نتائج التحميؿ الكصفي لمبيانات الشخصية:

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس: .1

عينة الدراسة ذككر، بينما % مف أفراد 85.7( أف 6.2تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
 % مف عينة الدراسة.14.3ناث ما نسبتو شكؿ اإل

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس :(6.2جدول )

 النسبة % التكرار الجنس
 85.7 30 ذكر

 14.3 5 نثىأ
 100 53 المجموع

% منيف 80ف أمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح تدني نسبة مشاركة االناث بالديكاف باإلضافة 
سنكات، مما يدلؿ عمى أف مجتمع الديكاف مجتمع ذككرم بشكؿ كبير،  5ذكات خبرة أقؿ مف 

كلكف تعييف االناث في السنكات األخيرة يبعث األمؿ بتغيير نظاـ التكظيؼ كزيادة حصة  
 مشاركة االناث
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 :المؤىل العمميوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ت .2

% مف أفراد عينة الدراسة مؤىميـ العممي 71.4( أف 6.3تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
 ماجستير فأعمي.مؤىميـ العممي  %28.6بينما بكالكريكس، 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي :(6.3جدول )

 النسبة % التكرار المؤىل العممي
 71.4 25 بكالكريكس
 28.6 10 ىماجستير فأعم
 100 30 المجموع

، كىذا يتفؽ يالحظ الباحث أف مكظفي الديكاف يحممكف مؤىالت عميا تفي بتحقيؽ أىداؼ الديكاف
مف قانكف الديكاف في تكظيؼ األشخاص ذكم الكفاءة  21مع المعايير الدكلية كمع مادة رقـ 

 ككاجبات الرقابة الالزمة لمقياـ بأعماؿ

 :سنوات الخبرةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  .3

خبرتيـ العممية % مف أفراد عينة الدراسة 14.3( أف 6.4تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
سنكات(،  10إلى أقؿ مف  5% تتراكح خبرتيـ العممية بيف )48.6سنكات(، بينما  5)أقؿ مف 

% خبرتيـ 34.3سنة(، في حيف أف  15إلى أقؿ مف  10) % تتراكح خبرتيـ العممية بيف2.9ك
 سنة(. 15العممية )أكثر مف 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة :(6.4جدول )

 النسبة % التكرار سنوات الخبرة
 14.3 5 سنكات 5اقؿ  مف 

 48.6 17 سنكات 10إلى أقؿ مف  5
 2.9 1 سنكات 15إلى أقؿ مف  10

 34.3 12 سنة 15اكثر مف 
 100 35 المجموع
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ تمتع مكظفي الديكاف بخبرات جيدة في العمؿ الرقابي حيث يتمتع ما 
عام، كما ٌتبٌن تدفق دماء جدٌدة فً الدٌوان واجتذاب  51يزيد عف ثمث مكظفيو بخبرة تعمك 

 موظفٌن جدد ذوي مؤهالت علمٌة تفً بأغراض الرقابة.

 :الوظيفيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  .4

% مف أفراد عينة الدراسة مسماىـ 34.3( أف 6.5تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
% ادارم، 8.6% رئيس قسـ، ك5.7ك، مفتش% مسماىـ الكظيفي 34.3، بينما مديرالكظيفي 

 .% محاسبيف8.6% مساعد قانكني، في حيف أف 8.6ك

 الوظيفةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  :(6.5جدول )

 النسبة % التكرار الوظيفة
 34.3 12 مدير
 34.3 12 مفتش 
 5.7 2 رئيس قسـ
 8.6 3 ادارم

 8.6 3 مساعد قانكني
 8.6 3 محاسب
 100 35 المجموع

يتضح مما سبؽ تدني نسبة المفتشيف)المراقبيف الميدانييف( لدل الديكاف مقارنة بنسبة باقي 
 مكظفك الديكاف، رغـ أىمية دكرىـ بشكؿ خاص في ديكاف الرقابة.

 تحميل النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: 1.3

جابة ىا، بيدؼ اإلكمحاكر  ىاكأبعاد حصائي لفقرات أداة الدراسةفيما يمي عرض نتائج التحميؿ اإل
ف كجية نظر مجتمع مف خالؿ تحديد المستكل العاـ لمتغيرات الدراسة م ،عمى تساؤالت الدراسة

ؾ الترتيب عرض المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي، ككذل ـالدراسة، حيث ت
عد كمحكر مف محاكر أداة كعمى الدرجة الكمية لكؿ ب   ،لدرجة المكافقة لكؿ فقرة مف الفقرات

 الدراسة.
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 لالستبانة المحاور الرئيسيةتحميل نتائج  :(6.6جدول )
االنحراؼ  المتكسط الحسابي المحكر ـ

 المعيارم
الكزف 
 النسبي%

 الترتيب

 4 68.1 1.61 6.81 المعطيات األساسية 1
 3 68.7 1.56 6.87 القكاعد العامة 2
 2 70.0 1.26 7 القكاعد الميدانية 3
 1 78.7 1.28 7.87 إعداد التقارير 4

  71.3 1.32 7.13 الدرجة الكمية

اف درجة تطبيؽ معيار إعداد التقارير جاء في المرتبة األكلى ( 6.6يالحظ مف خالؿ جدكؿ)
% ، كجاء في المرتبة الثانية تطبيؽ معيار القكاعد الميدانية بكزف نسبي 71.3بكزف نسبي 

%، أما 68.7%، كجاء تطبيؽ معيار القكاعد العامة في المرتبة الثالثة بكزف نسبي 70.0
%، كستكضح 68.1يات األساسية  بكزف نسبي بالمرتبة االخيرة جاء تطبيؽ معيار المعط

 الدراسة تفصيؿ تطبيؽ فقرات كؿ محكر مع تكضيح األسباب المؤدية لذلؾ.
ــا درجــة إلتــزام: المحــور األول ــي قطــاع غــزة با م ــة واإلداريــة ف ــة المالي لمعطيــات ديــوان الرقاب

 ؟األساسية لمنظمة انتوساي
 ةالحسػابي اتالمتكسػطلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ اسػتخدـ الباحػث االختبػارات الكصػفية المناسػبة: 

لمحػػػكر المعطيػػػات األساسػػػية كالدرجػػػة الكميػػػة كاألكزاف النسػػػبية، كالترتيػػػب  ةالمعياريػػػ اتكاالنحرافػػػ
 لفقراتو.

 المعطيات األساسيةتحميل فقرات محور: نتائج  :(6.7جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

1 
تعرفت جيدان عمػى قكاعػد الرقابػة الدكليػة المنبثقػة عػف 
 منظمة ىيئات الرقابة العميا في العالـ )االنتكسام(

5.06 2.98 50.6 16 

2 
تصػػػػرفات الػػػػديكاف مطابقػػػػة لقكاعػػػػد الرقابػػػػة الخاصػػػػة 

 مكر في جميع األ (االنتكسام)بمنظمة 
4.71 2.79 47.1 17 

 13 61.1 2.41 6.11يتبػػػع الػػػديكاف قكاعػػػػد مالئمػػػة لضػػػػماف انجػػػاز العمػػػػؿ  3
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 الرقابي بدرجة عالية النكعية

4 
كضػػػاع ف جميػػػع األأيتخػػػذ الػػػديكاف قػػػراره الخػػػاص بشػػػ

 ماموأالتي تظير 
6.49 2.77 64.9 11 

5 
مػػػف قبػػػؿ  المكضػػػكعةديكاف القكاعػػػد الرقابيػػػة الػػػيعتبػػػر 
 عميو  يان مجمعان أتمثؿ ر  (االنتكسام)منظمة 

5.14 3.11 51.4 15 

6 
الػػػػة أم تعػػػػارض مػػػػع قكاعػػػػػد إز يسػػػػعى الػػػػديكاف الػػػػى 

 (االنتكسام)
4.71 3.08 47.1 17 

7 

يعمػػػػػؿ الػػػػػديكاف بشػػػػػكؿ جػػػػػاد كمناسػػػػػب لكػػػػػي يضػػػػػع 
المسػػػػػػػاءلة العامػػػػػػػة فػػػػػػػي مكانيػػػػػػػا الصػػػػػػػحيح لجميػػػػػػػع 

 االشخاص كالكحدات الخاضعة لمرقابة
6.97 2.41 69.7 9 

8 
الػػػػػديكاف نظمػػػػػان مناسػػػػػبة لممعمكمػػػػػات كلمرقابػػػػػة يطػػػػػكر 

 عداد التقارير ا  الداخمية كالتقكيـ ك 
6.31 2.48 63.1 12 

9 
يعمػػؿ الػػديكاف بالتعػػاكف مػػع المجمػػس التشػػريعي عمػػى 

 اصدار قكاعد تشريعية تسيؿ عمؿ الرقابة 
5.66 2.65 56.6 14 

13 
كجػػػو النشػػػاط الرقػػػابي الػػػذم يقػػػـك بػػػو الػػػديكاف أجميػػػع 

 السمطة القانكنية لمرقابة داخمة ضمف
8.40 1.52 84.0 3 

11 
يعتمػػػد كجػػػكد عمػػػؿ الػػػديكاف عمػػػى نصػػػكص دسػػػتكرية 

 كتشريعية مناسبة ككاضحة
8.63 1.73 86.3 2 

12 
لػػػى كشػػػؼ االنحػػػراؼ عػػػف المعػػػايير إييػػػدؼ الػػػديكاف 

 القياسية
7.91 2.08 79.1 6 

13 

لػػى كشػػؼ مخالفػػة قكاعػػد المشػػركعية إييػػدؼ الػػديكاف 
كالفاعميػػػػة كذلػػػػؾ بسػػػػرعة كافيػػػػة تجعػػػػؿ مػػػػف كالكفػػػػاءة 

 الممكف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
7.37 2.07 73.7 7 

14 
يجػػػاد تكامػػػؿ بينػػػو كبػػػيف عمػػػؿ إيعمػػػؿ الػػػديكاف عمػػػى 

 السمطة القضائية كالتشريعية
7.20 2.07 72.0 8 

15 
يقػػػػـك الػػػػديكاف بالرقابػػػػة الكاممػػػػة كالتػػػػي تشػػػػمؿ الرقابػػػػة 

 داءالمالية كرقابة األ
8.86 1.14 88.6 1 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 4 82.3 1.21 8.23 االداء مدل كفاءة كفاعمية يقـك الديكاف برقابة  16

17 
زمػػة لمقيػػاـ بمراقبػػة يقػػـك الػػديكاف بتحسػػيف التقنيػػات الال

 داءس األيصحة مقاي
6.74 2.05 67.4 10 

18 
يقػػـك الػػديكاف بتجنػػب تعػػارض المصػػالح بػػيف المراقػػب 

 كالكحدة الخاضعة 
8.03 2.04 80.3 5 

  68.1 1.61 6.81 الدرجة الكمية

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

يقـوم الـديوان بالرقابـة الكاممـة والتـي تشـمل الرقابـة الماليـة ورقابـة الفقرة التي تػنص عمػى " -
مػػف  8.86" جػػاءت فػػي المرتبػػة األكلػػى مػػف بػػيف بػػاقي الفقػػرات بمتكسػػط حسػػابي قػػدره )داءاأل
كجػػػكد درجػػػة  إلػػػى%(، كىػػػذا يشػػػير 88.6(، كبػػػكزف نسػػػبي )1.14(، كبػػػانحراؼ معيػػػارم )13

 مرتفعة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة.

كىذا مؤشر جيد عمى قياـ الديكاف بالكاجبات التي أنشئ مف أجميا كىما الرقابة المالية كرقابة 
 األداء، كلـ يقتصر عمى أحداىما دكف األخرل.

تصـــرفات الـــديوان مطابقـــة لقواعـــد الرقابـــة الخاصـــة بمنظمـــة التػػػي تػػػنص عمػػػى " ات الفقػػػر  -
الـــة أي تعـــارض مـــع قواعـــد إز يســـعى الـــديوان الـــى  ، ك""مـــورفـــي جميـــع األ (االنتوســـاي)
 4.71جاءت في المرتبة األخيرة مف بيف باقي الفقرات بمتكسط حسابي قدره ) "،(االنتوساي)

مػف المكافقػة عمػى  منخفضػةة كجكد درجػ إلى%(، كىذا يشير 47.1(، كبكزف نسبي )13مف 
 ىذه الفقرة.

كيدؿ ذلؾ ليس فقط عمى عدـ تبني الديكاف عمميان لمعايير الرقابة الدكليػة لمنظمػة االنتكسػام 
تعرفت جيدًا عمى قواعد الرقابـة الدوليـة المنبثقـة عـن منظمـة بؿ كأبعد مف ذلؾ نجد الفقرة" 

كتشػير الػى  %50.6بنسبة 33جاءت الترتيػب " الرقابة العميا في العالم )االنتوساي( ىيئات
درجة منخفضة مف معرفة مػكظفي الػديكاف بمعػايير دكليػة تخػص مجػاؿ عمميػـ كىػي معػايير 

 كالعمؿ بيا.تبنييا االنتكسام، كىذه المعايير يجب اف تككف معركفة لدييـ لالستفادة منيا ك 
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"المعطيػات األساسػية" بمػغ كيالحظ أف المتكسط الحسابي الكمي إلجابػات المبحػكثيف عمػى محػكر 
%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى كجػػكد 68.1(، كبػػكزف نسػػبي )1.61(، كبػػانحراؼ معيػػارم )13مػػف  6.81)

ديػػػكاف الرقابػػػة الماليػػػة تػػػأثير لتطبيػػػؽ المعطيػػػات األساسػػػية لمنظمػػػة انتكسػػػام عمػػػى تقػػػكيـ عمػػػؿ 
 .ةكاالدارية في قطاع غز 

الدكليػػة متكسػػطة مرتفعػػة كذلػػؾ لػػيس ألف إف درجػػة تطبيػػؽ الػػديكاف لممعطيػػات األساسػػية لممعػػايير 
الػػػديكاف يتبنػػػى المعػػػايير الدكليػػػة بػػػؿ نتيجػػػة مصػػػادفة تكافػػػؽ معػػػايير الػػػديكاف الخاصػػػة بالمعػػػايير 

 الدكلية.

 العامـة القواعـدديوان الرقابة الماليـة واإلداريـة فـي قطـاع غـزة ب ما درجة إلتزام: الثاني محورال
 لمنظمة انتوساي ؟

 ةالحسػابي اتالمتكسػطاؤؿ اسػتخدـ الباحػث االختبػارات الكصػفية المناسػبة: لإلجابة عمى ىذا التس
ألبعػػػاد محػػػكر القكاعػػػد العامػػػة كالدرجػػػة الكميػػػة كاألكزاف النسػػػبية، كالترتيػػػب  ةالمعياريػػػ اتكاالنحرافػػػ
 بعد مف أبعاد القكاعد العامة:، ثـ قاـ الباحث بتحميؿ كؿ لفقراتو

من  ُبعدواألوزان النسبية والترتيب لكل  ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 6.8جدول )
 والدرجة الكمية لفقراتو القواعد العامة أبعاد

 البعد م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 4 65.0 2.13 6.50 البعد األكؿ: االستقالؿ 1

 1 72.6 1.56 7.26 البعد الثاني: االختصاص كاالىمية 2

 2 71.8 1.63 7.18 البعد الثالث: العناية المناسبة 3

 3 65.4 1.43 6.54 البعد الرابع: قكاعد عامة أخرل 4

  68.7 1.56 6.87 الدرجة الكمية

( نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائي ألبعػػاد القكاعػػد العامػػة، كمػػدل تػػكافر ىػػذه 6.8يمخػػص الجػػدكؿ رقػػـ )
ـــةاألبعػػػاد، إذ يالحػػػظ أف ب عػػػد " " جػػػاء فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى بمتكسػػػط حسػػػابي االختصـــاص واألىمي

" بمتكسػػػط العنايـــة المناســـبة%(، يميػػػو فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة ب عػػػد "72.6(، كبػػػكزف نسػػػبي )7.26)
" القواعــد العامــة األخــرى%(، كفػػي المرتبػػة الثالثػػة ب عػػد "71.8(، كبػػكزف نسػػبي )7.18حسػػابي )
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" االســتقالل%(، يميػػو فػػي المرتبػػة الرابعػػة ب عػػد "65.4(، كبػػكزف نسػػبي )6.54بمتكسػػط حسػػابي )
 (.%65(، كبكزف نسبي )6.50بمتكسط حسابي )

معػػػايير الػػػديكاف منننن ( 15جػػػاءت االختصػػػاص كاألىميػػػة فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى حيػػػث أف  المػػػادة )
تشػػترط أنػػو ال يجػػػكز تعيػػيف شػػػخص بكظيفػػة مفػػتش اال إذا كػػػاف حػػامالن لشػػػيادة الجامعػػة األكلػػػى 

االختصػػاص حيػػث يتكافػػؽ ىػػذا التكجػػو مػػع المعػػايير الدكليػػة، كيالحػػظ مػػف خػػالؿ جػػدكؿ حسػػب 
حاصميف عمى دراسات عميا، كما أنيػـ يتمتعػكف  51و سحاملً لمؤهل بكالورٌو 11أن  (1.5)

 .(46.بخبرة كاسعة كما تمت االشارة لذلؾ في جدكؿ )

فػػػؽ مػػػع نتػػػائج دراسػػػة كػػػؿ مػػػف  كيالحػػػظ أف بعػػػد االسػػػتقالؿ جػػػاء فػػػي المرتبػػػة االخيػػػرة  كىػػػذا يتكا
التي بينت اف جكانػب االسػتقاللية ال تتػكفر بالدرجػة الكافيػة ، كمػا اتفقػت مػع  ( 2033)الظاظا، 

، كمػا جػاء أيضػا %3131حيػث جػاءت نسػبة االلتػزاـ بمعػايير االسػتقالؿ  ( 2032دراسة )نكر، 
     لالستقاللية.( اف تبعية الديكاف تحكؿ دكف ممارستو 2005في دراسة )كنعاف،

( مف قانكف الديكاف  ال تتكافؽ مع االستقالؿ االدارم لمديكاف حيث تفرض 8حيث أف المادة رقـ )
عمى الديكاف اف يقكـ بأم أعماؿ يعيد بيػا إليػو مػف قبػؿ رئػيس السػمطة أك المجمػس التشػريعي أك 

 اممجمس الكزراء كىذا بخالؼ معيار االستقالؿ االدارم المنبثؽ عف االنتكس

كيستدؿ مف الدرجة الكمية لمقكاعد العامة أف المتكسط الحسابي الكمي لإلجابات عمى ىذا المحكر 
%(، كىػػػػذا يػػػدؿ عمػػػػى كجػػػكد تػػػػأثير لتطبيػػػؽ القكاعػػػػد العامػػػػة 68.7( كبػػػػكزف نسػػػبي )6.87بمػػػغ )

 لمنظمة انتكسام عمى تقكيـ عمؿ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية في قطاع غزة.

ـــة )وتوضـــح الجـــداول  ـــاد 6.12( )6.11( )6.10( )6.9التالي ( اإلحصـــاءات الوصـــفية ألبع
 محور القواعد العامة:
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 البعد األول: االستقاللنتائج تحميل فقرات 

 االستقالل: ُبعدتحميل فقرات نتائج  :(6.9جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

1 
يتمتػػػػع الػػػػديكاف بدرجػػػػة مناسػػػػبة مػػػػف االسػػػػتقالؿ عػػػػف 

 السمطة التشريعية 
6.74 2.49 67.4 4 

2 
يتمتػػػػع الػػػػديكاف بدرجػػػػة مناسػػػػبة مػػػػف االسػػػػتقالؿ عػػػػف 

 السمطة التنفيذية )الحككمة(
6.43 2.75 64.3 9 

3 
تجػػػػػػاكب مػػػػػػع أم رغبػػػػػػات أك  مال يظيػػػػػػر الػػػػػػديكاف ا

 مصالح سياسية
5.97 2.54 59.7 12 

4 

اك  الػػديكاف لتكجيػػو مػػف السػػمطة التشػػريعيةال يخضػػع 
فػػػػػػي برمجػػػػػػة رقابتػػػػػػو  التنفيذيػػػػػػة أك جيػػػػػػات خارجيػػػػػػة

 كتخطيطيا 
6.06 2.81 60.6 11 

5 

يتمتػػػػع الػػػػديكاف بالحريػػػػة التامػػػػة فػػػػي كضػػػػع أكلكياتػػػػو 
كبرمجػػػة عممػػػو كفػػػي تبنػػػي المنػػػاىج المالئمػػػة لمرقابػػػة 

 كاعداد التقارير كمحتكاىا
6.94 2.51 69.4 3 

6 
االساسػػػػػػية التػػػػػػي تػػػػػػربط الػػػػػػديكاف بالسػػػػػػمطة العالقػػػػػػة 

 قة المراقب الخارجي لياالتنفيذية ىي عال
6.57 2.75 65.7 7 

7 

تكفر السمطة التنفيذية لمديكاف المكارد الكافيػة لتمكينػو 
مػػف القيػػاـ بمسػػؤكلياتو بطريقػػة معقكلػػة دكف المسػػاس 

 باستقاللو
6.29 2.12 62.9 10 

8 

كالحػػػر عمػػػى جميػػػع طالع الكامػػؿ يتمتػػع الػػػديكاف بػػػاال
بػػػػػة ارقميػػػػػا الالزمػػػػػة لمناسػػػػػة سالمعمكمػػػػػات حتػػػػػى الح

 بةرقاكالخاصة بالكحدات الخاضعة لم
7.40 2.20 74.0 1 

9 
يتمتع رئيس الديكاف باالسػتقالؿ المناسػب فيمػا يتعمػؽ 

 ك فصمو اك تقاعدهأبتعينو 
6.71 2.93 67.1 5 

13 
يتمتػػع اعضػػاء ديػػكاف الرقابػػة بمػػف فػػييـ المػػدير العػػاـ 
كالمػػػػراقبيف باالسػػػػتقالؿ المناسػػػػب مػػػػف خػػػػالؿ التمتػػػػع 

5.69 2.93 56.9 6 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 ستقالؿ القضاةال مشابيةبضمانات مختمفة 

11 

يعمػػػػػػؿ الػػػػػػديكاف عمػػػػػػى اف تكػػػػػػكف سػػػػػػمطتو القانكنيػػػػػػة 
ككضػػػػػػعيا المسػػػػػػتقؿ مفيػػػػػػكميف بصػػػػػػكرة جيػػػػػػدة فػػػػػػي 

 المجتمع الذم يعمؿ فيو
6.57 2.45 65.7 7 

12 
يتمتػػع الػػديكاف باالسػػتقالؿ الػػكظيفي المناسػػب بالنسػػبة 

 لجميع مكظفيو
5.83 2.98 58.3 13 

13 
يتمتػػػػػػػع الػػػػػػػديكاف باالسػػػػػػػتقالؿ التػػػػػػػاـ عػػػػػػػف الكحػػػػػػػدات 

 الخاضعة لمرقابة
7.29 2.75 72.9 2 

  65.0 2.13 6.50 الدرجة الكمية

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

ــديوان بــاالتػػنص عمػػى "الفقػػرة التػػي  ــى جميــع المعمومــات حتــى يتمتــع ال طالع الكامــل والحــر عم
" جػاءت فػي المرتبػة األكلػى بةرقابة والخاصة بالوحدات الخاضعة لمارقميا الالزمة لمناسة سالح

(، كبكزف 2.23(، كبانحراؼ معيارم )13مف  7.43مف بيف باقي الفقرات بمتكسط حسابي قدره )
 كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة. إلىر %(، كىذا يشي74نسبي )

( كالتػي نصػت 12إف ارتفاع نسبة المكافقة ليذه الفقرة عػف غيرىػا جػاء نظػران ألف كػؿ مػف المػادة )
عمػػػى أنػػػو ال يجػػػكز التػػػدخؿ فػػػي أم عمػػػؿ مػػػف أعمػػػاؿ الػػػديكاف كتمتػػػـز الجيػػػات الخاضػػػعة لمرقابػػػة 

( أكػػػدت عمػػػى حػػػؽ الػػػديكاف فػػػي 24ف، كمػػػا أف المػػػادة )بالتعػػػاكف الكامػػػؿ التػػػاـ فيمػػػا يطمػػػب الػػػديكا
االطػػػالع كالتػػػدقيؽ فػػػي الحسػػػابات كالكثػػػاؽ كالمػػػكاـز فػػػي أم دائػػػرة كعمػػػييـ أنػػػو يسػػػممكه المعمكمػػػات 

 المطمكبة، مما يعني أف ىناؾ اتفاؽ بيف قانكف الديكف المطبؽ كمعايير االنتكسام.

" ظيفي المناسـب بالنسـبة لجميـع موظفيـويتمتـع الـديوان باالسـتقالل الـو الفقرة التي تنص عمى "
(، 13مػػػػف  5.83جػػػػاءت فػػػػي المرتبػػػػة األخيػػػػرة مػػػػف بػػػػيف بػػػػاقي الفقػػػػرات بمتكسػػػػط حسػػػػابي قػػػػدره )

مػف  متكسػطةكجػكد درجػة  إلػى%(، كىػذا يشػير 58.3(، كبكزف نسبي )2.98كبانحراؼ معيارم )
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ديكاف كالتػي تمنػع تػدخؿ ( فػي قػانكف الػ12، يبدك ىنا تناقض بػيف المػادة )المكافقة عمى ىذه الفقرة
( كالتػػي تفػػرض عمػػى 8أم جيػػة خاضػػعة لرقابػػة الػػديكاف فػػي أم عمػػؿ مػػف أعمالػػو كبػػيف المػػادة )

الديكاف أف يقكـ بأم عمؿ يعيد بػو إليػو مػف قبػؿ رئػيس السػمطة أك المجمػس التشػريعي أك مجمػس 
عامػؿ مػع طمبػات الكزراء غيػر أف رئػيس ديػكاف الرقابػة المكمػؼ بػيف فػي مقابمػة معػو أف الػديكاف يت

 الجيات المذككرة أعاله كفقان لبرامجو كخططو كليس كما ىك مفركض عميو.

( مػف الفصػؿ السػابع كالتػي أكردت معػايير تتعمػؽ بمػكظفي الػديكاف لػـ 45مف خالؿ المػادة رقػـ  )
تجػاكب مػع أم  مال يظيػر الػديكاف ا "تمقي الضكء عمى االسػتقالؿ الػكظيفي ليػـ، كمػا أف الفقػرة 

اك التنفيذيػة  ال يخضػع الػديكاف لتكجيػو مػف السػمطة التشػريعية" كالفقػرة" رغبات أك مصالح سياسػية
يػػب عمػػى الترت 6.06ك 5.97 جػػاءت بمتكسػػط "فػػي برمجػػة رقابتػػو كتخطيطيػػا أك جيػػات خارجيػػة

ذلؾ المالي ايضان بجانب االستقالؿ الكظيفي، كك ؿكىك منخفض ايضان مما يؤكد ضعؼ االستقال
تكفر السمطة التنفيذية لمديكاف المكارد الكافية لتمكينو مف القياـ  االستقالؿ المالي حيث اف الفقرة "

كبعبارة أخرل يتضح   6.29بمسؤكلياتو بطريقة معقكلة دكف المساس باستقاللو" جاءت بمتكسط 
ذلػػؾ لػػيس  مػػف ذلػػؾ ضػػعؼ اسػػتقالؿ الػػديكاف بكػػؿ أشػػكالو المػػالي كاإلدارم كالػػكظيفي، كيبػػدك أف

مقتصر عمى قطاع غزة فحسب بؿ أنو ممتد إلى ديكاف الرقابة في الضفة الغربيػة كالػدكؿ العربيػة 
 .(1111( ك)كنعاف،1151كما أثبت ذلؾ دراسة )نكر،

مػف  6.53كيالحظ أف المتكسػط الحسػابي الكمػي إلجابػات المبحػكثيف عمػى ب عػد "االسػتقالؿ" بمػغ )
لتطبيػػػؽ كجػػكد تػػأثير %(، ممػػا يػػدؿ عمػػى 65(، كبػػكزف نسػػبي )2.13(، كبػػانحراؼ معيػػارم )13

 .ةديكاف الرقابة المالية كاالدارية في قطاع غز الستقالؿ عمى تقكيـ عمؿ معيار ا

 ختصاص واألىميةإلبعد الثاني: االنتائج تحميل فقرات 

 االختصاص واألىمية: ُبعدتحميل فقرات نتائج  :(6.10جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 1 84.3 1.27 8.43باالختصػػػػػػػاص كاالىميػػػػػػػة  مكظفػػػػػػػكهيتمتػػػػػػػع  الػػػػػػػديكاف ك  1
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

كالخبػػػرات الكافيػػػة لطبيعػػػة كنطػػػاؽ كتعقيػػػدات  كالكفػػػاءة
 اعماؿ الرقابة

2 
عمػػػػى أيطبػػػػؽ الػػػػديكاف منػػػػاىج كممارسػػػػات رقابيػػػػة مػػػػف 

 النكعيات جكدة
7.20 1.81 72.0 2 

3 

يػػزكد الػػديكاف نفسػػو بمػػدل كامػػؿ مػػف منػػاىج كاسػػاليب 
الرقابػػػػة الحديثػػػػة مثػػػػؿ التقنيػػػػات المسػػػػتندة الػػػػى الػػػػنظـ 
كاسػػػػػػػاليب الفحػػػػػػػص التحميمػػػػػػػي كالعينػػػػػػػات االحصػػػػػػػائية 

 كمراقبة نظـ المعمكمات 

6.14 2.05 61.4 3 

  72.6 1.56 7.26 الدرجة الكمية

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

والخبــرات  باالختصــاص واالىميــة والكفــاءة موظفــوهيتمتــع  الــديوان و الفقػػرة التػػي تػػنص عمػػى "
" جاءت في المرتبة األكلى مف بيف بػاقي الفقػرات الكافية لطبيعة ونطاق وتعقيدات اعمال الرقابة

%(، 84.3(، كبػػكزف نسػػبي )1.27(، كبػػانحراؼ معيػػارم )13مػػف  8.43بمتكسػػط حسػػابي قػػدره )
كىػػذا يتكافػػؽ مػػع مػػا تػػـ ذكػػره  كجػػكد درجػػة مرتفعػػة مػػف المكافقػػة عمػػى ىػػذه الفقػػرة. إلػػىكىػػذا يشػػير 

 ( كمعايير االنتكسام.45سابقا  بالتكافؽ بيف معايير الديكاف حسب المادة رقـ)

يـزود الـديوان نفسـو بمـدى كامـل مـن منـاىج واسـاليب الرقابـة الحديثـة الفقرة التػي تػنص عمػى "
مثل التقنيات المستندة الى النظم واساليب الفحص التحميمي والعينات االحصـائية ومراقبـة نظـم 

مػػف  6.14" جػػاءت فػػي المرتبػػة األخيػرة مػػف بػػيف بػػاقي الفقػػرات بمتكسػػط حسػػابي قػػدره )المعمومــات
كجػػػػػكد درجػػػػػة  إلػػػػػى%(، كىػػػػػذا يشػػػػػير 61.4، كبػػػػػكزف نسػػػػػبي )(2.35(، كبػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم )13

 متكسطة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة.
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حيث أف الديكاف لـ يقـ بػأم تحػديث يػذكر كمػازاؿ يسػتخدـ قػانكف الػديكاف الخػاص بفمسػطيف دكف 
الرجػػػكع لمقػػػكانيف الدكليػػػة المجمػػػع عمييػػػا كعػػػدـ تطػػػكير نفسػػػو كقكانينػػػو كضػػػعؼ البرنػػػامج التنمػػػكم 

 (2316، كتتكافؽ نتيجة ىذه الفقرة مع ما جاء في دراسة )الظاظا،لممكظفيف

" بمػػغ ختصــاص واألىميــةإلا" ب عػػدكيالحػػظ أف المتكسػػط الحسػػابي الكمػػي إلجابػػات المبحػػكثيف عمػػى 
 ب عػػد%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 72.6(، كبػػكزف نسػػبي )1.56(، كبػػانحراؼ معيػػارم )13مػػف  7.26)
 مف المكافقة. جيدة" يحظى بدرجة االختصاص واألىمية"

 البعد الثالث: العناية المناسبةنتائج تحميل فقرات 

 العناية المناسبة: ُبعدتحميل فقرات نتائج  :(6.11جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

1 
يبػػذؿ الػػديكاف كالمراقبػػكف العنايػػة المناسػػبة فػػي تحديػػد 

 كتقييمودليؿ االثبات كجمعو 
8.29 1.66 82.9 3 

2 

يبذؿ الديكف العناية المناسبة فػي دقػة التحميػؿ كاعػداد 
التقػػػػػػػػارير بشػػػػػػػػاف المالحظػػػػػػػػات المكتشػػػػػػػػفة كالنتػػػػػػػػائج 

 كالتكصيات
8.00 1.71 80.0 4 

 2 83.4 1.83 8.34 يتميز الديكاف بالمكضكعية في عممو الرقابي 3

4 

بميارة فنيػة يمارس الديكاف كمكظفيو اعماليـ الرقابية 
كبمسػػػػػتكل عػػػػػالي مػػػػػف النكعيػػػػػة المناسػػػػػبة لمتعقيػػػػػدات 

 الرقابية
7.94 1.53 79.4 6 

5 

يبػػػذؿ المراقبػػػكف المػػػاليكف العنايػػػة كاالنتبػػػاه لألكضػػػاع 
كألكجػػػو ضػػػعؼ الرقابػػػة الداخميػػػة كاالخطػػػاء بأنكاعيػػػا 

 المختمفة في العمؿ
7.97 1.50 79.7 5 

6 

ككفػػػػاءة  يبػػػػذؿ الػػػػديكاف العنايػػػػة المناسػػػػبة مػػػػف اىميػػػػة
كجػػدارة االستشػػارييف الخػػارجييف فػػي القيػػاـ باألعمػػاؿ 
المكمفػػػػػػػيف بيػػػػػػػا كذلػػػػػػػؾ عنػػػػػػػد اسػػػػػػػتخداـ استشػػػػػػػارييف 

 خارجييف

5.66 2.59 56.6 8 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

7 

عنػػػػػػد االسػػػػػػتعانة باالستشػػػػػػارييف الخػػػػػػارجييف يحػػػػػػتفظ 
الػػديكاف لنفسػػو بالقيػػاـ بالميػػاـ الرئيسػػية مثػػؿ تخطػػيط 

 نطاؽ الرقابة كاعداد التقارير
5.51 2.87 55.1 9 

8 

عنػػػػد االسػػػػتعانة باالستشػػػػارييف الخػػػػارجييف ال يحػػػػرر 
الػػديكاف مػػف مسػػؤكليتو تجػػاه اآلراء المصػػاغة كالنتػػائج 

 التي تـ التكصؿ الييا
5.51 2.99 55.1 9 

9 
تتطابؽ أعماؿ المستشار الخارجي مػع قكاعػد الرقابػة 

 ذات الصمة في المكضكع
5.80 3.04 58.0 7 

13 

السػػػػػرية كيعمػػػػػؿ عمػػػػػى عػػػػػدـ يحػػػػػافظ الػػػػػديكاف عمػػػػػى 
اسػػػػػػتخداـ المعمكمػػػػػػات المتعمقػػػػػػة بالكحػػػػػػدة الخاضػػػػػػعة 

 لمرقابة ألىداؼ خارجة عف نطاؽ الرقابة
8.74 1.60 87.4 1 

  71.8 1.63 7.18 الدرجة الكمية

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

ــى عــدم اســتخدام "الفقػػرة التػػي تػػنص عمػػى  ــى الســرية ويعمــل عم ــديوان عم المعمومــات يحــافظ ال
" جاءت في المرتبػة األكلػى المتعمقة بالوحدة الخاضعة لمرقابة ألىداف خارجة عن نطاق الرقابة

(، كبكزف 1.63(، كبانحراؼ معيارم )13مف  8.74مف بيف باقي الفقرات بمتكسط حسابي قدره )
 %(، كىذا يشير إلى كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة.71.8نسبي )

( كالتي نصت عمى سرية المعمكمات الكثائؽ التي يطمػع عمييػا العػاممكف 51ف المادة رقـ )حيث أ
فػػػي الػػػديكاف كال تفشػػػى أك يسػػػمح لمغيػػػر االطػػػالع عمييػػػا كليػػػذا ارتفعػػػت نسػػػبة المكافقػػػة ألف ىػػػذا 

 (51المعيار يتكافؽ مع أحد مكاد القانكف الفمسطيني كىي المادة )

االستعانة باالستشاريين الخارجيين يحتفظ الديوان لنفسـو بالقيـام عند التي تنص عمى " اتالفقر 
عنـد االسـتعانة باالستشـاريين ك" "بالميام الرئيسية مثـل تخطـيط نطـاق الرقابـة واعـداد التقـارير

الخــارجيين ال يحــرر الــديوان مــن مســؤوليتو تجــاه اآلراء المصــاغة والنتــائج التــي تــم التوصــل 
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(، 13مػف  5.51يػرة مػف بػيف بػاقي الفقػرات بمتكسػط حسػابي قػدره )جاءت فػي المرتبػة األخ "الييا
مػف  متكسػطةكجػكد درجػة  إلػى%(، كىػذا يشػير 55.1(، كبكزف نسبي )2.99كبانحراؼ معيارم )

 .اتالمكافقة عمى ىذه الفقر 

( 19يستدؿ مف ذلؾ أف الديكاف عند االستعانة بخبػرات خارجيػة ال يتتبػع األداء حيػث أف المػادة )
الػػديكاف كالتػػي بينػػت امكانيػػة االسػػتعانة بخبػػرات خارجيػػة عنػػد الحاجػػة لػػـ تمقػػي الضػػكء مػػف قػػانكف 

نما فقط إتاحة الفرصة لالستعانة فقط بالخبرات كىذا ما يجعؿ  عمى متابعة الديكاف لسير العمؿ كا 
 مكظفي الديكاف غير مكافقكف بدرجة كبيرة عمى متابعة العمؿ كتقكيمو.

ـــة المناســـبة" ب عػػػدلكمػػػي إلجابػػػات المبحػػػكثيف عمػػػى كيالحػػػظ أف المتكسػػػط الحسػػػابي ا " بمػػػغ العناي
كجػػكد ممػػا يػػدؿ عمػػى %(، 71.8(، كبػػكزف نسػػبي )1.63(، كبػػانحراؼ معيػػارم )13مػػف  7.18)

ديػكاف الرقابػة الماليػة كاالداريػة فػي قطػػاع عمػى تقػكيـ عمػؿ  لتطبيػؽ معيػار العنايػة المناسػبةتػأثير 
 .ةغز 

 القواعد العامة االخرى البعد الرابع:نتائج تحميل فقرات 

 القواعد العامة األخرى: ُبعدتحميل فقرات نتائج  :(6.12جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

1 
يعمػػؿ الػػديكاف جاىػػدا عمػػى اسػػتقطاب المػػكظفيف ذكم 

 المؤىالت المناسبة
8.54 1.44 85.4 1 

2 
يتبنػػػػى الػػػػديكاف سياسػػػػات كاجػػػػراءات لتنميػػػػة مسػػػػتمرة 

 لممكظفيف داخؿ الديكاف كخارجو 
6.29 2.37 62.9 9 

3 
يطػػػػػػكر الػػػػػػػديكاف معػػػػػػػايير تشػػػػػػمؿ النػػػػػػػكاحي الثقافيػػػػػػػة 

 كالعممية مف أجؿ ترقية المكظفيف
5.69 2.48 56.9 13 

4 
يتمتػػع مكظفػػك الػػديكاف بػػالفيـ الجيػػد لمبيئػػة الحككميػػة 

 لمرقابة كقكانينيا كطبيعة عممياكالجيات الخاضعة 
7.83 1.58 78.3 3 

 2 81.1 1.49 8.11يتمتػػػػػع المكظفػػػػػكف بمعرفػػػػػة جيػػػػػدة ألسػػػػػاليب الرقابػػػػػة  5
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 المالية كرقابة األداء

6 
يقػػػػػػػـك الػػػػػػػديكاف بتبنػػػػػػػي سياسػػػػػػػات إلعػػػػػػػداد كتيبػػػػػػػات 

 كتكجييات كارشادات تتعمؽ بالعمؿ الرقابي
5.71 2.41 57.1 12 

7 
الرقابيػػػة بنػػػاء عمػػػى الميػػػارات يػػػكزع الػػػديكف األعمػػػاؿ 

 كالكفاءات
6.40 2.57 64.0 8 

8 
يػػكفر الػػػديكاف عػػدد كػػػاؼ مػػف االفػػػراد لمقيػػاـ بالعمميػػػة 

 الرقابية
6.03 2.24 60.3 11 

9 
يتمتع مكظفك الديكاف بنظاـ ركاتب كحػكافز كعػالكات 

 خاص يفكؽ قانكف الخدمة المدنية
3.03 1.62 30.3 14 

13 

االقصػػػػى مػػػػف الضػػػػماف الممكػػػػف يقػػػػدـ الػػػػديكاف الحػػػػد 
اسػػتعمالو بخصػػكص تنفيػػذ التزامػػات المسػػائمة العامػػة 

 بكاسطة كؿ الكحدات الخاضعة لمرقابة
6.20 2.01 62.0 10 

11 

يخطػػػػط الػػػػديكاف تخطيطيػػػػا اسػػػػتراتيجيا لتحديػػػػد نطػػػػاـ 
مناسب ألكلكية األعماؿ التػي يجػب أف تنجػز ضػمف 

 اطار زمني محدد
6.91 2.43 69.1 6 

12 
الػػػػػػديكاف بمحفظػػػػػػة معمكمػػػػػػات تتعمػػػػػػؽ ببنيػػػػػػة يحػػػػػػتفظ 

 ككظائؼ كعمميات الكحدة الخاضعة لمرقابة
6.97 1.74 69.7 5 

13 

قبػػػػػؿ البػػػػػدء بالرقابػػػػػة يصػػػػػدر الػػػػػديكاف اذف لممكظػػػػػؼ 
المخػػػتص يبػػػيف فيػػػو اىػػػداؼ كنطػػػاؽ كمػػػكارد الرقابػػػة 
 المطمكبة مف حيث الميارة كالتكاريخ لمعمؿ الميداني 

7.14 1.94 71.4 4 

14 
الػػػػػديكاف سياسػػػػػات كاجػػػػراءات لفحػػػػػص كفػػػػػاءة  يتبنػػػػى

 كفعالية القكاعد الداخمية لمديكاف
6.71 2.09 67.1 7 

  65.4 1.43 6.54 الدرجة الكمية

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

" يعمل الديوان جاىدا عمى استقطاب الموظفين ذوي المؤىالت المناسـبةالفقرة التي تنص عمى "
(، 13مػػػػف  8.54األكلػػػػى مػػػػف بػػػػيف بػػػػاقي الفقػػػػرات بمتكسػػػػط حسػػػػابي قػػػػدره )جػػػػاءت فػػػػي المرتبػػػػة 
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كجػػكد درجػػة مرتفعػػة مػػف  إلػػى%(، كىػػذا يشػػير 85.4(، كبػػكزف نسػػبي )1.44كبػػانحراؼ معيػػارم )
 المكافقة عمى ىذه الفقرة.

كما سبؽ االشارة مسبقان أف قانكف الديكاف يستقطب ذكم األىمية كاالختصاص كيشترط فػي مػكاده 
 لمراقبكف مف حممة الشيادات الجامعية.أف يككف ا

ــديوان بنظــام رواتــب وحــوافز وعــالوات خــاص يفــوق الفقػػرة التػػي تػػنص عمػػى " يتمتــع موظفــو ال
" جػاءت فػي المرتبػة األخيػرة مػف بػيف بػاقي الفقػرات بمتكسػط حسػابي قػدره قانون الخدمـة المدنيـة

كجػػكد  إلػػىىػػذا يشػػير %(، ك 33.3(، كبػػكزف نسػػبي )1.62(، كبػػانحراؼ معيػػارم )13مػػف  3.33)
 مف المكافقة عمى ىذه الفقرة. منخفضةدرجة 

( أنػػو تسػػرم عمػػى المػػكظفيف فػػي الػػديكاف أحكػػاـ قػػانكف 53كذلػػؾ بسػػبب مػػا تػػنص عميػػو المػػادة )
الخدمػػة المدنيػػة كىػػذا يتعػػارض مػػع مػػا جػػاء فػػي معػػايير االنتكسػػام كالتػػي تحػػث عمػػى أف يتمتػػع 

 فز خاص يشابو قكانيف القضاه.مكظفك الديكاف بقانكف ركاتب كعالكات كحكا

" بمػغ القواعـد العامـة األخـرى" ب عػدكيالحظ أف المتكسط الحسابي الكمي إلجابات المبحكثيف عمى 
كجػػكد ممػػا يػػدؿ عمػػى %(، 65.4(، كبػػكزف نسػػبي )1.43(، كبػػانحراؼ معيػػارم )13مػػف  6.54)

الماليػػة كاالداريػة فػػي قطػػاع ديػػكاف الرقابػة عمػػى تقػػكيـ عمػؿ  لتطبيػػؽ القكاعػد العامػػة األخػرلتػأثير 
 ، كما يدؿ عمى تطبيؽ الديكاف لممعايير العامة األخرل بدرجة متكسطة.ةغز 

القواعـد تطبيـق ب ديوان الرقابة المالية واإلداريـة فـي قطـاع غـزة : ما درجة التزامالثالث محورال
 انتوساي؟ لمنظمة الميدانية

 ةالحسػػػابي اتالمتكسػػػطاالختبػػػارات الكصػػػفية المناسػػػبة:  تػػػـ اسػػػتخداـلإلجابػػػة عمػػػى ىػػػذا التسػػػاؤؿ 
ألبعػػاد محػػكر القكاعػػد الميدانيػػة كالدرجػػة الكميػػة كاألكزاف النسػػبية، كالترتيػػب  ةالمعياريػػ اتكاالنحرافػػ
 بعد مف أبعاد القكاعد الميدانية:، ثـ قاـ الباحث بتحميؿ كؿ لفقراتو
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من  ُبعدواألوزان النسبية والترتيب لكل  ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 6.13جدول )
 والدرجة الكمية لفقراتو القواعد الميدانية أبعاد

 البعد م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 4 72.0 1.63 7.20 التخطيطالبعد األكؿ:  1

 5 70.0 2.16 7.00 االشراؼ كالفحص: الثانيالبعد  2

3 
المطابقة كالقكانيف كاالنظمة السارية : الثالثالبعد 

 المفعكؿ
7.73 1.37 77.3 3 

 1 79.2 1.45 7.92 دليؿ اثبات الرقابة : الرابعالبعد  4

 2 78.9 1.56 7.89 تحميؿ البيانات: الخامسالبعد  5

 6 42.7 1.92 4.27 المساءلة كالشفافية: السادسالبعد  6

  70.0 1.26 7.00 الدرجة الكمية

، كمدل تكافر ىػذه الميدانية( نتائج التحميؿ اإلحصائي ألبعاد القكاعد 6.13يمخص الجدكؿ رقـ )
" جػػػاء فػػػػي المرتبػػػة األكلػػػػى بمتكسػػػط حسػػػػابي دليــــل اثبـــات الرقابــــةاألبعػػػاد، إذ يالحػػػظ أف ب عػػػػد "

كىػذا يبػيف فيػـ المراقبػكف لطبيعػة عمميػـ مػف حيػث الحصػكؿ  %(79.2(، كبكزف نسبي )7.92)
 عمى دليؿ االثبات كالذم يعتبر حجر الزاكية في العمؿ الرقابي كيمنحو الثقة كالمصداقية.

(، كبػػػػػكزف نسػػػػػبي 7.89" بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي )تحميـــــل البيانـــــاتيميػػػػػو فػػػػػي المرتبػػػػػة الثانيػػػػػة ب عػػػػػد " 
" بمتكسػػط ة والقــوانين واألنظمـة الســارية المفعـولالمطابقـ%(، كفػي المرتبػة الثالثػة ب عػػد "78.9)

" بمتكسػػػط التخطـــيط%(، يميػػػو فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة ب عػػػد "77.3(، كبػػػكزف نسػػػبي )7.73حسػػػابي )
" بالمرتبػػة الخامسػػة االشــراف والفحــص، ثػػـ جػػاء ب عػػد "(%72(، كبػػكزف نسػػبي )7.20حسػػابي )

السادسػة ب عػد "المسػائمة كالشػػفافية" %(، يميػو فػي المرتبػة 70(، كبػكزف نسػبي )7متكسػط حسػابي )
%(، كقػد اتفقػػت النتيجػة مػع مػا جػاء فػي دراسػػة 42.7(، كبػكزف نسػبي )4.27بمتكسػط حسػابي )

( كالتػي أكصػت بضػركرة انضػماـ ديػكاف الرقابػة الماليػة كاالداريػة الػى االنتكسػام 2015)النعيزم،
اؿ يطبػؽ القػػانكف الخػاص بػو كالػػذم لالرتقػاء بجانػب الشػػفافية كالمسػاءلة، كنظػران الف الػػديكاف مػا ز 

 يفتقر الى دعـ الشفافية كالمساءلة حيث تدنت نسبة ىذا الجانب كما ىك مبيف.
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أف المتكسػػػط الحسػػػابي الكمػػػي لإلجابػػػات عمػػػى ىػػػذا  الميدانيػػػةكيسػػػتدؿ مػػػف الدرجػػػة الكميػػػة لمقكاعػػػد 
الميدانيػػػة  لتطبيػػؽ القكاعػػدكجػػكد تػػأثير ممػػا يػػػدؿ عمػػى %(، 70( كبػػكزف نسػػبي )7المحػػكر بمػػغ )

 .ةديكاف الرقابة المالية كاالدارية في قطاع غز عمى تقكيـ عمؿ  لمنظمة انتكسام

اف ارتفػػاع المتكسػػط الحسػػابي ليػػذا المحػػكر إلػػى درجػػة جيػػدة ألنػػو يتعمػػؽ بالجانػػب العممػػي لمعمػػؿ 
الرقابي كالذم أصػبح كاضػحان لمػكظفي الػديكاف أنيػـ ذكم خبػرة فػي ىػذا المجػاؿ حيػث عمػؿ أكثػر 

 سنكات في الديكاف.  10ثيـ أكثر مف مف ثم

كرغـ ذلؾ فإف تطبيؽ ىذه الدرجة لممعايير الميدانية غير كافية حيث بمغت جيدة منخفضة كيرل 
الباحػػث اف ذلػػؾ بسػػبب ضػػعؼ البػػرامج التدريبيػػة كعػػدـ اسػػتمراريتيا كقمػػة التكاصػػؿ كاالسػػتفادة مػػف 

 اع غزة.تجارب األخريف كذلؾ ألسباب منيا الحصار المفركض عمى قط

اإلحصـاءات  (6.19( )6.18) (6.17( )6.16( )6.15( )6.14وتوضح الجـداول التاليـة )
 :الميدانيةالوصفية ألبعاد محور القواعد 

 البعد األول: التخطيطنتائج تحميل فقرات 

 التخطيط: ُبعدتحميل فقرات نتائج  :(6.14جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

1 
يقػـك الػػديكاف بتخطػػيط الرقابػة بحيػػث تكػػكف ذات نكعيػػة 
 كبطريقة اقتصادية ككفؤة كفعالة كفي الكقت المناسب

7.23 2.16 72.3 5 

2 
يحػػدد المراقػػب الجكانػػب اليامػػة لمبيئػػة التػػي تعمػػؿ بيػػا 

 الكحدة الخاضعة لمرقابة
7.43 1.88 74.3 3 

 7 68.0 1.95 6.80 المتعمقة بالمساءلةيطكر المراقب مفيـك العالقات  3

4 
يحػػػػػػدد المراقػػػػػػب أىػػػػػػداؼ الرقابػػػػػػة الالزمػػػػػػة بتغطيتيػػػػػػا 

 كأسمكب الرقابة األكثر فاعمية
7.34 1.92 73.4 4 

5 
يحػػػػدد المراقػػػػب نظػػػػـ االدارة االساسػػػػية كأنػػػػكاع الرقابػػػػة 
الداخميػػة كجكانػػب القػػكة كالضػػعؼ  بيػػا ك يقػػيـ المراقػػب 

7.14 1.91 71.4 6 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 الداخمييف مدل االعتماد عمى المراقبيف

6 
يكثػػؽ المراقػػب خطػػة لمرقابػػة مػػف اجػػؿ العمػػؿ الميػػداني 

 المقترح
7.63 1.91 76.3 2 

7 
يمقػػػػي المراقػػػػب الضػػػػكء عمػػػػى بعػػػػض المشػػػػكالت التػػػػي 

 تظير عند تخطيط الرقابة 
7.71 1.49 77.1 1 

 8 62.9 1.92 6.29 يعد المراقب مكازنة تقديرية كجدكؿ لمرقابة 8

  72.0 1.63 7.20 الكمية الدرجة

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

يمقـي المراقـب الضـوء عمــى بعـض المشـكالت التـي تظيـر عنـد تخطــيط الفقػرة التػي تػنص عمػى "
(، 13مػف  7.71" جاءت في المرتبة األكلى مف بيف باقي الفقػرات بمتكسػط حسػابي قػدره )الرقابة

كجػػكد درجػػة مرتفعػػة مػػف  إلػػى%(، كىػػذا يشػػير 77.1)(، كبػػكزف نسػػبي 1.49كبػػانحراؼ معيػػارم )
  المكافقة عمى ىذه الفقرة.

ي فسر ذلؾ خبرة المراقبيف الكاسعة كامتالكيـ لميارات معرفية كعممية فػي جانػب الرقابػة كمػا سػبؽ 
 الحديث عف مؤىالتيـ العممية كخبرتيـ. 

" جػاءت فػي المرتبػة األخيػرة يعد المراقب موازنـة تقديريـة وجـدول لمرقابـةالفقرة التي تنص عمػى "
(، كبكزف 1.92(، كبانحراؼ معيارم )13مف  6.29مف بيف باقي الفقرات بمتكسط حسابي قدره )

 مف المكافقة عمى ىذه الفقرة. متكسطةكجكد درجة  إلى%(، كىذا يشير 62.9نسبي )

عداد مكازنة ليس مف مياـ المراقب إيالحظ أف  ،الديكاف الفمسطينيقانكف مف خالؿ مراجعة مكاد 
 لكؿ عممية رقابية.
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مػػف  7.23" بمػػغ )التخطــيط" ب عػػدكيالحػػظ أف المتكسػػط الحسػػابي الكمػػي إلجابػػات المبحػػكثيف عمػػى 
لتطبيػػػؽ كجػػكد تػػأثير ممػػا يػػدؿ عمػػى %(، 72(، كبػػكزف نسػػبي )1.63(، كبػػانحراؼ معيػػارم )13

 .ةغز  ديكاف الرقابة المالية كاالدارية في قطاععمى تقكيـ عمؿ  معيار التخطيط

 كما يالحظ أف كؿ فقرات ىذا البعد تراكحت بيف المتكسطة كالجيدة في درجة المكافقة عمييا.

 البعد الثاني: االشراف والفحصنتائج تحميل فقرات 

 االشراف والفحص: ُبعدتحميل فقرات نتائج  :(6.15جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

1 
يخضع عمؿ المراقبيف الميدانييف إلشػراؼ مناسػب مػف 

 قبؿ مف ىـ أعمى رتبة كخبرة 
7.83 2.35 78.3 1 

2 
يتضمف عمػؿ االشػراؼ عمػى المػراقبيف التحقػؽ مػف أف 

 المراقبيف لدييـ فيـ كاضح كمستمر لخطة الرقابة
7.09 2.25 70.9 2 

3 
يقػػـك المشػػرؼ بالتأكػػد مػػػف تحقيػػؽ اىػػداؼ الرقابػػة بمػػػا 

 دليؿ االثبات كفقا لمعايير الرقابةيشمؿ 
6.80 2.42 68.0 3 

4 
يقػػـك المشػػرؼ بجميػػع االخطػػاء كاكجػػو الػػنقص كيكثقيػػا 

 بصكرة مناسبة كيعالجيا
6.29 2.54 62.9 4 

  70.0 2.16 7.00 الدرجة الكمية

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

إلشراف مناسب من قبل من ىم أعمى  يخضع عمل المراقبين الميدانيينالفقرة التي تنص عمى "
مف  7.83" جاءت في المرتبة األكلى مف بيف باقي الفقرات بمتكسط حسابي قدره )رتبة وخبرة

 جيدةكجكد درجة  إلى%(، كىذا يشير 78.3(، كبكزف نسبي )2.35(، كبانحراؼ معيارم )13
 مف المكافقة عمى ىذه الفقرة.
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خطاء واوجو النقص ويوثقيا بصورة مناسبة يع األيقوم المشرف بجمالفقرة التي تنص عمى "
مف  6.29" جاءت في المرتبة األخيرة مف بيف باقي الفقرات بمتكسط حسابي قدره )ويعالجيا

كجكد درجة  إلى%(، كىذا يشير 62.9(، كبكزف نسبي )2.54(، كبانحراؼ معيارم )13
 مف المكافقة عمى ىذه الفقرة.متكسطة 

طاء تعد ميارات عميا كتأتي بدرجة أعمى مف ميارات تحديد النقص إف ميارات المعالجة لألخ
كاالخطاء كليذا فاف المكظفيف بحاجة لمتدريب كالتطكير لرفع قدراتيـ في مجاؿ الرقابة كلكف كما 
سبؽ ذكره بأف الديكاف لـ يقـ بأم متابعة لمتحديث كاتباع  أساليب رقابية حديثة كما جاء في 

في مقابمة شخصية أجرت مع رئيس الديكاف المكمؼ أكضح أف (، غير أنو ك 6.13جدكؿ )
الديكاف يقكـ بعممية إشراؼ دقيقة مف قبؿ رئيس الفريؽ كيتأكد مف أف جميع إجراءات الرقابة قد 
تمت كفقان لممعايير كالقانكف المعمكؿ بو مف حيث تسمسؿ الرقابة في خطكاتيا كنطاقيا كقكانينيا 

 كتحصيميا عمى دليؿ اإلثبات.

 7" بمغ )االشراف والفحص" ب عدكيالحظ أف المتكسط الحسابي الكمي إلجابات المبحكثيف عمى 
لتطبيؽ كجكد تأثير مما يدؿ عمى %(، 73(، كبكزف نسبي )2.16(، كبانحراؼ معيارم )13مف 

 .ةديكاف الرقابة المالية كاالدارية في قطاع غز عمى تقكيـ عمؿ  معيار االشراؼ كالفحص

 البعد الثالث: المطابقة لمقوانين واألنظمة السارية المفعولقرات نتائج تحميل ف

 قوانين واألنظمة السارية المفعوللمالمطابقة : ُبعدتحميل فقرات نتائج  :(6.16جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

1 
 يتأكػد المراقػب مػف مػػدل مطابقػة التصػرفات كالعمميػػات
 لمقكانيف كالنظـ السارية المفعكؿ في الرقابة النظامية

8.29 1.47 82.9 1 

2 

يالحظ المراقب التصرفات غير المشػركعة كالتػي تػؤثر 
عمػػى نتػػائج الرقابػػة كيحػػدد درجػػة اثػػر ىػػذه التصػػرفات 

 عمى نتائج الرقابة
7.97 1.25 79.7 2 

 3 73.4 1.94 7.34يقـك الديكاف بإيجاد نظػاـ فعػاؿ ألنػكاع الرقابػة الداخميػة  3
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 لمتحقؽ مف المطابقة مع القكانيف كاالنظمة

4 

يعمػػؿ الػػديكاف عمػػى استشػػارة مستشػػار قػػانكني مناسػػب 
كالييئات التػي تضػع القػكانيف سػارية المفعػكؿ مػف اجػؿ 

 تحديد خطكات كاجراءات الرقابة
7.31 2.03 73.1 4 

  77.3 1.37 7.73 الدرجة الكمية

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

يتأكد المراقب من مدى مطابقة التصرفات والعمميات لمقوانين والنظم الفقرة التي تنص عمى "
" جاءت في المرتبة األكلى مف بيف باقي الفقرات بمتكسط السارية المفعول في الرقابة النظامية

%(، كىذا يشير 82.9(، كبكزف نسبي )1.47(، كبانحراؼ معيارم )13مف  8.29حسابي قدره )
حيث يتفؽ ذلؾ مع قانكف الديكاف مادة  مف المكافقة عمى ىذه الفقرة. جيدةكجكد درجة  إلى
يعمل الديوان عمى استشارة مستشار الفقرة التي تنص عمى "(. كما 27(، ككذلؾ المادة )23)

ع القوانين سارية المفعول من اجل تحديد خطوات واجراءات قانوني مناسب والييئات التي تض
(، 13مف  7.31" جاءت في المرتبة األخيرة مف بيف باقي الفقرات بمتكسط حسابي قدره )الرقابة

مف  جيدةكجكد درجة  إلى%(، كىذا يشير 73.1(، كبكزف نسبي )2.33كبانحراؼ معيارم )
 المكافقة عمى ىذه الفقرة.

الترتيب األخير اال انيا حصمت عمى متكسط حسابي مرتفع كبدرجة مكافقة رغـ انيا جاءت 
 ( مف قانكف الديكاف.19جيدة أيضان، كحيث يتفؽ ذلؾ أيضان مع المادة رقـ )

المتكسط الحسابي كيالحظ مف ذلؾ ارتفاع درجة تكافؽ المبحكثيف لم بعد بشكؿ كامؿ حيث بمغ 
 7.73" بمغ )بقة لمقوانين واألنظمة السارية المفعولالمطا" ب عدالكمي إلجابات المبحكثيف عمى 

، مما أم بدرجة جيدة مرتفعة %(77.3)(، كبكزف نسبي 1.37(، كبانحراؼ معيارم )13مف 
عمى تقكيـ  المطابقة كالقكانيف كاألنظمة السارية المفعكؿكجكد تأثير لتطبيؽ معيار يدؿ عمى 

 .ةغز ديكاف الرقابة المالية كاالدارية في قطاع عمؿ 
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 البعد الرابع: دليل اثبات الرقابةنتائج تحميل فقرات 

 دليل اثبات الرقابة: ُبعدتحميل فقرات نتائج  :(6.17جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

1 

يعمػػؿ الػػديكاف جػػادا لمحصػػكؿ عمػػى دليػػؿ اثبػػات كػػاؼ 
كمعقػػػكؿ كذم صػػػػمة بالمكضػػػػكع لػػػدعـ الػػػػرام كالنتػػػػائج 

 الصادرة عف الرقابة 
8.20 1.64 82.0 1 

2 

لػػدل المراقػػب فيػػـ سػػميـ لمتقنيػػات كاإلجػػراءات المتعمقػػة 
بػػػالتفتيش كالمالحظػػػة كاالسػػػتجكاب كالتثبػػػت مػػػف اجػػػؿ 

 جمع دليؿ اثبات
8.14 1.33 81.4 2 

3 

يتحقػػؽ الػػديكاف مػػف اف التقنيػػات المسػػتخدمة كافيػػة مػػف 
اجػػؿ تحػػرم األخطػػاء الماديػػة كالمخالفػػات مػػف الناحيػػة 

 الكمية كالكيفية بصكرة معقكلة
7.63 1.63 76.3 4 

4 

يكثؽ المراقب بصكرة مالئمة دليػؿ إثبػات ضػمف أكراؽ 
العمػػػؿ بحػػػث يتضػػػمف أسػػػاس التخطػػػيط كمػػػداه كالعمػػػؿ 

 التي تـ اكتشافياالمنجز كالمالحظات 
7.71 2.15 77.1 3 

  79.2 1.45 7.92 الدرجة الكمية

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

يعمل الديوان جادا لمحصول عمى دليـل اثبـات كـاف ومعقـول وذي صـمة الفقرة التي تنص عمى "
بػيف بػاقي " جػاءت فػي المرتبػة األكلػى مػف بالموضوع لـدعم الـراي والنتـائج الصـادرة عـن الرقابـة

(، كبػػػػكزف نسػػػػبي 1.64(، كبػػػػانحراؼ معيػػػػارم )13مػػػػف  8.23الفقػػػػرات بمتكسػػػػط حسػػػػابي قػػػػدره )
، حيػػث بمغػػت درجػػة كجػػكد درجػػة مرتفعػػة مػػف المكافقػػة عمػػى ىػػذه الفقػػرة إلػػى%(، كىػػذا يشػػير 82)

جيػػدة جػػدان ذلػػؾ ألف عمػػؿ الػػديكاف قػػائـ عمػػى تحصػػيؿ دليػػؿ اإلثبػػات لتقػػاريره الرقابيػػة كالػػذم بدكنػػو 
 التقرير ثقتو كمصداقيتو. يفقد
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ــة مــن اجــل تحــري الفقػػرة التػػي تػػنص عمػػى " ــات المســتخدمة كافي ــديوان مــن ان التقني ــق ال يتحق
" جػػاءت فػػي المرتبػػة األخطــاء الماديــة والمخالفــات مــن الناحيــة الكميــة والكيفيــة بصــورة معقولــة

معيػػػػارم (، كبػػػػانحراؼ 13مػػػػف  7.63األخيػػػػرة مػػػػف بػػػػيف بػػػػاقي الفقػػػػرات بمتكسػػػػط حسػػػػابي قػػػػدره )
مػف المكافقػة عمػى  جيػدة مرتفعػةكجػكد درجػة  إلػى%(، كىػذا يشػير 76.3(، كبكزف نسػبي )1.63)

، إال أنػػو رغػػـ ذلػػؾ يبػػيف حاجػػة الػػديكاف إلػػى تطػػكير نفسػػو بالتقنيػػات المناسػػبة كالحديثػػة ىػػذه الفقػػرة
كالتػػػي تسػػػػاىـ بشػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػي إنجػػػػاح عممػػػػو، كقػػػد بػػػػرر رئػػػػيس الػػػػديكاف المكمػػػػؼ ذلػػػػؾ بضػػػػعؼ  

 انيات المادية بسب الحصار المفركض عمى قطاع غزة بكافة مؤسساتو.االمك

اف ارتفاع المتكسط الحسابي لجميع فقرات ىذا البعد ألنو يعتبر األساس في نتائج العمؿ الرقػابي 
 مما يخمؽ الثقة .

ــة" ب عػػدكيالحػػظ أف المتكسػػط الحسػػابي الكمػػي إلجابػػات المبحػػكثيف عمػػى  ــات الرقاب ــل اثب " بمػػغ دلي
كجػػكد ممػػا يػػدؿ عمػػى %(، 79.2(، كبػػكزف نسػػبي )1.45(، كبػػانحراؼ معيػػارم )13مػػف  7.92)

ديكاف الرقابة المالية كاالداريػة فػي قطػاع عمى تقكيـ عمؿ  دليؿ اثبات الرقابةتأثير لتطبيؽ معيار 
، كبذلؾ يككف تطبيؽ الديكاف لمعيار دليؿ اإلثبات قد بمغ أقصى درجة مف بيف كافة المعايير ةغز 

رب عمى درجة جيدة جدان، كيرل الباحث أنو البد لمديكاف اف يبذؿ مجيكدان أكثػر مػف ذلػؾ حيث قا
 في تطبيؽ ىذا المعيار الذم يرتكز عميو ثقة كمصداقية عمؿ الرقابة.

 البعد الخامس: تحميل البياناتنتائج تحميل فقرات 

 تحميل البيانات: ُبعدتحميل فقرات نتائج  :(6.18جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

1 
يحمػػؿ المراقػػب المػػالي البيانػػات لمتأكػػد مػػف اتبػػاع قكاعػػد 

 المحاسبة المناسبة
7.89 2.07 78.9 3 

2 
يحمػػؿ المراقػػب المػػالي البيانػػات الماليػػة الػػى الحػػد الػػذم 
يتـ فيو الحصكؿ عمى اسػاس معقػكؿ إلبػداء الػرام فػي 

8.03 1.52 80.3 1 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 البياناتتمؾ 

3 
يتأكػػػػػػد المراقػػػػػػب مػػػػػػف اف االيضػػػػػػاحات كافيػػػػػػة بشػػػػػػأف 

 العناصر المختمفة لمبيانات
8.03 1.58 80.3 1 

4 
يتحقػػؽ مػػف أف العناصػػر المختمفػػة لمبيانػػات الماليػػة قػػد 

 قكمت كقيست بصكرة مناسبة 
7.60 1.83 76.0 4 

  78.9 1.56 7.89 الدرجة الكمية

 الجدول السابق ما يمي:يتضح من خالل 

يحمل المراقب المالي البيانات المالية الى الحد الذي يتم فيو الحصول التي تنص عمى " اتالفقر 
يتأكد المراقب من ان االيضاحات كافية ك " "عمى اساس معقول إلبداء الراي في تمك البيانات

باقي الفقرات بمتكسط جاءت في المرتبة األكلى مف بيف  "بشأن العناصر المختمفة لمبيانات
إلى  كجكد درجة مرتفعة إلى%(، كىذا يشير 83.3(، كبكزف نسبي )13مف  8.33حسابي قدره )

 .اتمف المكافقة عمى ىذه الفقر  جيدة جدان 

يتحقق من أن العناصر المختمفة لمبيانات المالية قد قومت وقيست الفقرة التي تنص عمى "
 7.63ة مف بيف باقي الفقرات بمتكسط حسابي قدره )" جاءت في المرتبة األخير بصورة مناسبة

جيدة كجكد درجة  إلى%(، كىذا يشير 76(، كبكزف نسبي )1.83(، كبانحراؼ معيارم )13مف 
 مف المكافقة عمى ىذه الفقرة. مرتفعة

يالحظ أف المراقبيف لدييـ قدرة عمى جمع البيانات كتحميميا بشكؿ أكبر مف التقييـ كما سبؽ 
خطاء واوجو النقص ويوثقيا بصورة مناسبة يقوم المشرف بجميع األ لذلؾ في الفقرة "االشارة 
 (.6.15مف الجدكؿ ) "ويعالجيا

 7.89" بمغ )تحميل البيانات" ب عدكيالحظ أف المتكسط الحسابي الكمي إلجابات المبحكثيف عمى 
مما يدؿ عمى  أم جيدة مرتفعة %(،78.9(، كبكزف نسبي )1.56(، كبانحراؼ معيارم )13مف 



127 
 

ديكاف الرقابة المالية كاالدارية في عمى تقكيـ عمؿ  تحميؿ البياناتكجكد تأثير لتطبيؽ معيار 
، كما يبيف ذلؾ ارتفاع درجة تطبيؽ الديكاف لمعيار تحميؿ البيانات إلى جيدة مرتفعة ةقطاع غز 

حيث بمغت المكافقة عمى كؿ عبارات ىذا المعيار بيف جيدة مرتفعة إلى جيدة جدان كىذا ألف 
عمؿ الرقابة ال يمكف أف يكتمؿ دكف ترتيب كتحميؿ البيانات كاستخالص النتائج كالتكصيات 

 ا. الرقابية مني

 البعد السادس: المساءلة والشفافيةنتائج تحميل فقرات 

 المساءلة والشفافية: ُبعدتحميل فقرات نتائج  :(6.19جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

 1 79.7 2.01 7.97 يتبنى الديكاف معايير كمنيجيات الشفافية كالمساءلة 1

2 
الػػديكاف بنشػػر تقريػػره السػػنكم بالجريػػدة الرسػػمية يقػػـك 

 كالمكاقع اإللكتركنية
4.31 3.23 43.1 4 

 3 43.7 3.41 4.37 يحؽ لمجميكر االطالع عمى نتائج التقارير الرقابية  3

4 
ينشػػػر الػػػديكاف قانكنػػػو الخػػػاص كخطتػػػو االسػػػتراتيجية 

 عمى المكقع االلكتركني لمديكاف
6.37 3.13 63.7 2 

5 
الػػديكاف لمراجعػػات خارجيػػة دكريػػة مػػف أجػػؿ يخضػػع 

 ضماف جكدة العمؿ الرقابي
3.83 2.93 38.3 5 

 7 37.1 3.11 3.71 يكجد في الديكاف كحدة لمرقابة الداخمية 6

7 
يقـك الديكاف بنشر مصػادر مػكارده الماليػة )الميزانيػة( 

 كطرؽ استخداميا
2.63 2.21 26.3 9 

 9 26.3 2.37 2.63 نتائج أعمالو يقيس الديكاف مدل رضا الجميكر عف 8

9 
يػػػنظـ الػػػديكاف مػػػؤتمران صػػػحفيان لنشػػػر كشػػػرح محتػػػكل 

 تقاريره السنكية
3.03 2.70 30.3 8 

13 
يتكاصػػػؿ الػػػديكاف بانفتػػػاح مػػػع كسػػػائؿ االعػػػالـ حػػػكؿ 

 عممياتو كنتائج تقاريره الرقابية
3.80 2.82 38.0 6 

  42.7 1.92 4.27 الدرجة الكمية
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 الجدول السابق ما يمي:يتضح من خالل 

" جاءت في المرتبة يتبنى الديوان معايير ومنيجيات الشفافية والمساءلةالفقرة التي تنص عمى "
(، كبانحراؼ معيارم 13مف  7.97األكلى مف بيف باقي الفقرات بمتكسط حسابي قدره )

مى ىذه كجكد درجة مرتفعة مف المكافقة ع إلى%(، كىذا يشير 79.7(، كبكزف نسبي )2.31)
 الفقرة.

يقوم الديوان بنشر مصادر موارده المالية) الميزانية( وطرق التي تنص عمى " اتالفقر بينما 
جاءت في المرتبة األخيرة " يقيس الديوان مدى رضا الجميور عن نتائج أعمالوك "" استخداميا

%(، كىذا 26.3(، كبكزف نسبي )13مف  2.63مف بيف باقي الفقرات بمتكسط حسابي قدره )
، بؿ كأكثر مف ذلؾ فقد جاءت كؿ مف المكافقة عمى ىذه الفقرة منخفضةكجكد درجة  إلىيشير 

فقرات ىذا البعد كالتي ت فصؿ معيار الشفافية كالمساءلة بكزف نسبي منخفض جدان تراكح بيف 
% كىذا يدؿ عمى شدة ضعؼ تطبيؽ الديكاف لمعيار الشفافية كالمساءلة كتكمف أسباب 33-43
عؼ تطبيؽ الديكاف ليذا المعيار في عدـ كجكد نصكص ممزمة في قانكف الديكاف لنشر تقاريره ض

بشكؿ دائـ كانفتاحو اماـ كسائؿ اإلعالـ كعمى المكاقع اإللكتركنية، ذلؾ باستثناء ما كرد في 
( مف قانكف الديكاف الذم ينص عمى نشر الديكاف لتقريره السنكم عمى مكقعو 8المادة)

 ..ياإللكتركن

" بمغ المساءلة والشفافية" ب عدكيالحظ أف المتكسط الحسابي الكمي إلجابات المبحكثيف عمى 
كجكد مما يدؿ عمى %(، 42.7(، كبكزف نسبي )1.92(، كبانحراؼ معيارم )13مف  4.27)

ديكاف الرقابة المالية كاالدارية في قطاع عمى تقكيـ عمؿ  المساءلة كالشفافيةتأثير لتطبيؽ معيار 
 .ةز غ

 تطبيق معايير إعداد التقاريرما درجة التزام ديوان الرقابة المالية اإلدارية ب: الرابع المحور
 لمنظمة انتوساي ؟

 ةالحسابي اتالمتكسطلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ استخدـ الباحث االختبارات الكصفية المناسبة: 
 إعداد التقارير كالدرجة الكمية لفقراتو.لمحكر كاألكزاف النسبية، كالترتيب  ةالمعياري اتكاالنحراف
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 إعداد التقاريرتحميل فقرات محور: نتائج  :(6.20جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 الترتيب

1 
يعػػػػد المراقػػػػب فػػػػي نيايػػػػة كػػػػؿ عمميػػػػة رقابيػػػػة تقريػػػػر 

 مكتكب كمفصؿ
9.31 0.96 93.1 1 

2 
المناسػػػب لممخالفػػػات الخطيػػػرة يقػػػرر الػػػديكاف االجػػػراء 

 المكتشفة مف قبؿ المراقبيف
8.51 1.90 85.1 4 

3 

يتضػػػمف التقريػػػر كػػػؿ مػػػف العنػػػكاف كالتكقيػػػع كالتػػػاريخ 
كاالىػػػداؼ كبمػػػكغ حػػػد الكمػػػاؿ كالمرسػػػؿ اليػػػو كتحديػػػد 
المادة محؿ التقرير كاالسػاس القػانكني كالمطابقػة مػع 

 القكاعد كمراعاة الكقت المناسب

8.86 1.22 88.6 2 

4 
يعػػد المراقػػب التقريػػر ضػػػمف صػػيغة نمكذجيػػة تتعمػػػؽ 

 بالبيانات
7.89 1.95 78.9 6 

5 
يعػػػد المراقػػػب رأيػػػان مطمقػػػان )بػػػراءة الذمػػػة( عنػػػدما تقػػػـك 

 الكحدة الخاضعة لمرقابة بعمميا بشكؿ صحيح
6.60 2.58 66.0 9 

6 

يقدـ المراقب رأيا معارضػا عنػدما يكػكف عمػؿ الكحػدة 
كميتػػػػػو أك اجػػػػػزاء منػػػػػو غيػػػػػر الخاضػػػػػعة لمرقابػػػػػة فػػػػػي 

 صحيح
7.51 2.21 75.1 7 

7 
يقدـ المراقب رأيػا مقيػدا عنػدما يكػكف غيػر متأكػد مػف 

 سالمة احد بنكد عمؿ الكحدة الخاضعة لمرقابة
6.77 2.58 67.7 8 

8 
يتنػػػازؿ المراقػػػػب عػػػف تقػػػػديـ رأم عنػػػدما يكػػػػكف غيػػػػر 

 قادر الى الكصكؿ الى رأم محدد
6.20 2.70 62.0 10 

9 
المراقػػػػب عمػػػػى المكضػػػػكعية كاالسػػػػتقالؿ فػػػػي  يحػػػػافظ

 صياغة التكصيات كمتابعتيا
8.37 2.18 83.7 5 

13 
تتضػػمف التقػػارير انتقػػادات جسػػيمة كاضػػحة كمفصػػمة 

 كتكصيات عالجية لألخطاء التي تـ اكتشافيا
8.69 1.84 86.9 3 

  78.7 1.28 7.87 الدرجة الكمية
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 يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:

" يعــد المراقــب فــي نيايــة كـل عمميــة رقابيــة تقريــر مكتــوب ومفصــلالفقػرة التػي تػػنص عمػى " .1
(، 13مػػف  9.31جػػاءت فػػي المرتبػػة األكلػػى مػػف بػػيف بػػاقي الفقػػرات بمتكسػػط حسػػابي قػػدره )

مف  ممتازةكجكد درجة  إلى%(، كىذا يشير 93.1(، كبكزف نسبي )3.96كبانحراؼ معيارم )
حيث بمغت درجة المكافقة عمػى ىػذه الفقػرة أعمػى درجػة الم درجػة ،  المكافقة عمى ىذه الفقرة

 في االستبانة بشكؿ كامؿ.

( أكػػػدت عمػػػى كتابػػػة التقػػػارير بشػػػاف المسػػػائؿ التػػػي تػػػـ التعػػػرض ليػػػا، فيقػػػـك 28حيػػػث اف المػػػادة )
 المراقب بإعداد التقرير فيما يقـك بالرقابة عميو.

" تقديم رأي عندما يكون غير قادر الـى الوصـول الـى رأي محـدديتنازل المراقب عن الفقرة التي تنص عمى "بينما 
(، 13مػػػػف  6.23مػػػػف بػػػػيف بػػػػاقي الفقػػػػرات بمتكسػػػػط حسػػػػابي قػػػػدره ) األخيػػػػرةجػػػػاءت فػػػػي المرتبػػػػة 
 متكسػػػػطةكجػػػػكد درجػػػػة  إلػػػػى%(، كىػػػػذا يشػػػػير 62(، كبػػػػكزف نسػػػػبي )2.73كبػػػػانحراؼ معيػػػػارم )

 مف المكافقة عمى ىذه الفقرة.منخفضة 

يكاف الفمسػطيني تفصػيالن فػي الحػاالت التػي ال يسػتطيع المراقػب إعطػاء رأم بيػا لـ يقدـ قانكف الد
أك يقدـ رأم معارض أك مقيد كليذا جاءت جميع الفقرات المتعمقة بإبداء رأم بمتكسطات حسابية 

 منخفضة. 

 7.87كيالحظ أف المتكسط الحسابي الكمي إلجابات المبحكثيف عمى محكر "اعداد التقارير" بمغ )
ممػػا يػػدؿ بدرجػػة جيػػدة مرتفعػػة %(، 78.7(، كبػػكزف نسػػبي )1.28(، كبػػانحراؼ معيػػارم )13مػػف 
ديػكاف الرقابػة كجكد تأثير لتطبيػؽ معيػار إعػداد التقػارير لمنظمػة انتكسػام عمػى تقػكيـ عمػؿ عمى 

 .ةالمالية كاالدارية في قطاع غز 

اع كعػػي المػػراقبيف كجػػاء المتكسػػط الحسػػابي ليػػذا المحػػكر أعمػػى مػػف السػػابؽ ممػػا يػػدلؿ عمػػى ارتفػػ
( مػػف قػػانكف الػػديكاف الفمسػػطيني كالتػػي أكصػػت 28بإعػػداد التقػػارير كتطبيػػؽ مػػا جػػاء فػػي المػػادة )

 بضركرة تقديـ تقارير خاصة بشأف المسائؿ ذات األىمية.
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كلكف يبقى اإلشكاؿ في غياب قانكف يمـز بنشر ىذه التقػارير كاإلعػالف عنيػا فػي كسػائؿ اإلعػالـ 
الجميػػكر مػػف اإلطػػالع عمػػى نتػػائج العمميػػة الرقابيػػة كيضػػعؼ منيػػا كمػػف ثقػػة المختمفػػة ممػػا يحػػـر 

 الشعب بيا كذلؾ خالفان لما كرد في القكانيف الدكلية.

 اختبار فرضيات الدراسة: 6.5

فــي متوســطات  α≤1.13مسددىود  للددة  عندد  إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد: ل أولا 
أداء الرقابــة العميــا فــي قطــاع غــزة فــي ضــوء اســتراتيجيات تطــوير اســتجابات المبحــوثين حــول 

 تعزى لمتغير الجنس. المعايير الدولية

 لعينتػػيف مسػػتقمتيف لكشػػؼ الفػػركؽ فػػي متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف (T)تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
تعػػػزل  اسػػػتراتيجيات تطػػػكير أداء الرقابػػػة العميػػػا فػػػي قطػػػاع غػػػزة فػػػي ضػػػكء المعػػػايير الدكليػػػةحػػكؿ 

 نتائج مكضحة في الجدكؿ التالي:، كاللمتغير الجنس
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 متوسطات استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنسفي لكشف الفروق ( Tنتائج اختبار ) :(6.21جدول )

 الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 Tاختبار 

القيمة 
 االحتمالية

 مالحظة

 1.30 6.99 ذكر
2.174 0.037 

حصائية إتكجد فركؽ ذات داللة 
0.05عند مستكل   1.00 5.66 أنثى 

 (T)( المقابمة الختبار sigأف القيمة االحتمالية )السابؽ جدكؿ التبيف مف النتائج المكضحة في 
تكجد فركؽ في متكسطات  :(، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو≥0.05αمف مستكل الداللة ) أقؿ

العميا في قطاع غزة في ضكء استراتيجيات تطكير أداء الرقابة حكؿ استجابات المبحكثيف 
 كالفركؽ كانت لصالح الذككر. .تعزل لمتغير الجنس المعايير الدكلية

، كباإلضافة ( يالحظ أف قمة عدد اإلناث المكظفات في الديكاف5.2مف خالؿ الرجكع إلى جدكؿ)
إلى ذلؾ فإف معظـ اإلناث في مجتمع الدراسة ال يعممف في كظائؼ رقابية بؿ يعممف في 

إدارية يشير ذلؾ إلى قمة إشراؾ اإلناث في العمؿ الرقابي بنفس درجة الذككر، كؿ ذلؾ  كظائؼ
مف شأنو اف يخمؽ فيميف كرأيف متباينيف بيف الذككر كاإلناث كلكف ككما كرد سابقان اف ىناؾ 
تكجو جديد في الديكاف لصالح اإلناث بما يزيد مف عددىف كدرجة إشراكيف الفعمية. 



133 
 

في متوسطات  α≤1.13مسىود  للة  عن  إحصائية داللة ذات فروق توجد: ل ثانياا 
استراتيجيات تطوير أداء الرقابة العميا في قطاع غزة في ضوء استجابات المبحوثين حول 

 .المؤىل العمميتعزى لمتغير  المعايير الدولية

متكسطات ( لكشؼ الفركؽ في Anova One Wayتـ استخداـ اختبار )تحميؿ التبايف األحادم 
اسػػػتراتيجيات تطػػػكير أداء الرقابػػػة العميػػػا فػػػي قطػػػاع غػػػزة فػػػي ضػػػكء حػػػكؿ  اسػػػتجابات المبحػػػكثيف

 ، كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي:تعزل لمتغير المؤىؿ العممي المعايير الدكلية

استجابات المبحوثين تعزى   نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات :(6.22جدول )
 المؤىل العمميتغير لم

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 مالحظة

 13.276 1 13.276 المجمكعات بيف

1.034 0.431 

تكجد فركؽ ال 
ذات داللة 

حصائية عند إ
0.05مستكل   

 1.424 33 46.988 المجمكعات داخؿ

  34 60.264 المجمكع

( المقابمػػػة الختبػػػار sigاالحتماليػػػة )أف القيمػػػة السػػػابؽ جػػػدكؿ التبػػػيف مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي 
تكجػد ال : (، كبذلؾ يمكف اسػتنتاج أنػو≥0.05αمف مستكل الداللة ) أكبراألحادم  التباٌنتحميؿ 

فػي قطػاع استراتيجيات تطكير أداء الرقابة العميا حكؿ  فركؽ في متكسطات استجابات المبحكثيف
 .تعزل لمتغير المؤىؿ العممي غزة في ضكء المعايير الدكلية

حيػػث أف االخػػتالؼ فػػي المؤىػػؿ العممػػي متقػػارب بدرجػػة معينػػة كمػػا يعكضػػو التسػػاكم فػػي سػػنكات 
 الخبرة الكاسعة لمغالبية منيـ مما يقمؿ مف تأثير فارؽ المؤىؿ العممي.

فــي متوســطات  α≤1.13مسددىود  للدة  عندد  إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد: ل ثالثداا 
اســتراتيجيات تطــوير أداء الرقابــة العميــا فــي قطــاع غــزة فــي ضــوء اســتجابات المبحــوثين حــول 

 .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  المعايير الدولية
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( لكشؼ الفركؽ في متكسطات Anova One Wayتـ استخداـ اختبار )تحميؿ التبايف األحادم 
اسػػػتراتيجيات تطػػػكير أداء الرقابػػػة العميػػػا فػػػي قطػػػاع غػػػزة فػػػي ضػػػكء حػػػكؿ  اسػػػتجابات المبحػػػكثيف

 ، كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي:سنكات الخبرةتعزل لمتغير  المعايير الدكلية

نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين تعزى  :(6.23جدول )
 سنوات الخبرةلمتغير 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 مالحظة

 2.231 3 6.692 المجمكعات بيف

1.291 0.295 

تكجد فركؽ ال 
ذات داللة 

حصائية عند إ
0.05مستكل   

 1.728 31 53.572 المجمكعات داخؿ

  34 60.264 المجمكع

( المقابمػػػة الختبػػػار sigاالحتماليػػػة )أف القيمػػػة السػػػابؽ جػػػدكؿ التبػػػيف مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي 
تكجػد ال : (، كبذلؾ يمكف اسػتنتاج أنػو≥0.05αمف مستكل الداللة ) أكبراألحادم  التباٌنتحميؿ 

استراتيجيات تطكير أداء الرقابة العميا فػي قطػاع حكؿ  فركؽ في متكسطات استجابات المبحكثيف
 .سنكات الخبرةتعزل لمتغير  غزة في ضكء المعايير الدكلية

( أف المكظفيف لدييـ خبرة كاسعة في العمػؿ الرقػابي عنػد غػالبيتيـ ممػا 6.23يالحظ مف جدكؿ )
 يقارب بينيـ في األداء كالرأم.

فـي متوسـطات  α≤1.13مسدىود  للدة  عند  إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد: ل رابعداا 
اســتراتيجيات تطــوير أداء الرقابــة العميــا فــي قطــاع غــزة فــي ضــوء اســتجابات المبحــوثين حــول 

 .الوظيفةتعزى لمتغير  المعايير الدولية

( لكشػػػػؼ الفػػػػركؽ فػػػػي Anova One Wayتحميػػػػؿ التبػػػػايف األحػػػػادم  تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار )
الرقابػة العميػا فػي قطػاع غػزة فػي اسػتراتيجيات تطػكير أداء حػكؿ  متكسطات استجابات المبحكثيف

 ، كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي:الكظيفةتعزل لمتغير  ضكء المعايير الدكلية
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استجابات المبحوثين تعزى   نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات :(6.24جدول )
 الوظيفةلمتغير 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 مالحظة

 2.718 7 19.025 المجمكعات بيف

1.779 0.133 

تكجد فركؽ ال 
ذات داللة 

حصائية عند إ
0.05مستكل   

 1.527 27 41.239 المجمكعات داخؿ

  34 60.264 المجمكع

( المقابمػػػة الختبػػػار sigاالحتماليػػػة )أف القيمػػػة السػػػابؽ جػػػدكؿ التبػػػيف مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي 
تكجػد ال : (، كبذلؾ يمكف اسػتنتاج أنػو≥0.05αمف مستكل الداللة ) أكبراألحادم  التباٌنتحميؿ 

استراتيجيات تطكير أداء الرقابة العميا فػي قطػاع حكؿ  فركؽ في متكسطات استجابات المبحكثيف
 .الكظيفةتعزل لمتغير  غزة في ضكء المعايير الدكلية

معظػػـ مػػكظفي الػػديكاف الػػذيف يعممػػكف اآلف فػػي األعمػػاؿ اإلداريػػة قػػامكا سػػابقان بأعمػػاؿ الرقابػػة  إف
 كالتفتيش مما يساكم بينيـ كبيف المفتشيف الحالييف في الرأم.



 
 

 

 
 
 

 الفصـــل السابع

 النتائج والتوصيات
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 الفصل السابع: النتائج والتوصيات
 مقدمة  7.1

 خالصػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػػػػة مبينػػػػػػػػػػػػػػان النتػػػػػػػػػػػػػػائج التػػػػػػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػػػػػمت يتنػػػػػػػػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػػػػػػػػذا الفصػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 إلييا كالتكصيات المترتبة عمى تمؾ النتائج.

 

 النتائج:7.2
% كما 50لقد تدنت معرفة مكظفك ديكاف الرقابة بالمعايير الدكلية إلى الكزف النسبي  .1

يعمؿ عمى إزالة التعارض %، كأف الديكاف ال 51تدنت نسبة تبني الديكاف ليذه المعايير إلى 
%، في حيف نسبة تطابؽ 47بيف قانكنو كالمعايير الدكلية حيث تدنى الكزف النسبي إلى 

 %.71عمؿ الديكاف لممعايير الدكلية ككؿ 
معطيات األساسية لممعايير الدكلية كالتي تعتبر بمثابة الشركط المسبقة الطبؽ الديكاف ي  .2

 .ؿ الرقابيكغير كافية لنجاح العممتكسطة بدرجة 
 .درجة تطبيؽ الديكاف لمقكاعد العامة جاءت منخفضة .3
ىناؾ انخفاض في تطبيؽ الديكاف لمعيار االستقالؿ بشتى صكره المالي كاإلدارم  .4

 .كالكظيفي
الديكاف لمعيار االختصاص كاألىمية درجة متكسطة بالرغـ مف تمتع درجة تطبيؽ  .5

ة إال أف ضعؼ الديكاف في تطكير نفسو مكظفي الديكاف بالدرجات العممية كالخبرة الكاسع
 بالمناىج كاألساليب الحديثة في العمؿ الرقابي أدل إلى انخفاض الكزف النسبي لمبعد ككؿ.

 ستشارييف الخارجييف.ال يستعيف الديكاف باال .6
ركاتب كعالكات كحكافز تتكافؽ كطبيعة عمميـ كذلؾ عدد  ومكظفي ال يمنح الديكاف .7

مع المياـ الرقابية المنكطة بالديكاف، كما ليس ىناؾ برامج  مكظفي الديكاف ال يتكافؽ
لمتدريب كالتطكير المستمر كضعؼ في تنفيذ التزامات المساءلة العامة مف قبؿ الكحدات 

 الخاضعة لمرقابة.
 درجة تطبيؽ الديكاف لمعيار القكاعد الميدانية درجة غير كافية. .8
 .الرغـ مف أىميتو ألم عممية إداريةانخفض تطبيؽ الديكاف لمعيار التخطيط عمى  .9

ليات كأساليب مناسبة ككافية لإلشراؼ كالفحص عمى عمؿ المراقبيف ألغياب  ىناؾ .10
 كتصحيح كعالج األخطاء كأكجو الضعؼ كمحاكلة تالفييا في المستقبؿ.
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المطابقة لمقكانيف كاألنظمة سارية  :كال مف المعايير التاليةارتفع تطبيؽ الديكاف ل .11
 .دليؿ اإلثبات كتحميؿ البيانات المفعكؿ ك

اطالع الجميكر عمى نتائج العمؿ الرقابي مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ، كذلؾ عدـ  ال يتـ .12
تقديـ الديكاف التزامات الشفافية كالمساءلة العامة سكاء مف قبؿ الديكاف أك الجيات الخاضعة 

 لمرقابة.
م بصكره المختمفة كالمتفؽ ليس ىناؾ كعي بألية تمنح المراقب الحرية في إبداء الرأ .13

 عمييا دكليان. 
في  α≤3.35مستوى داللة  عند إحصائية داللة ذاتليس ىناؾ فركؽ فردية   .14

متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ استراتيجيات تطكير أداء الرقابة العميا في قطاع غزة 
رة بينما تكجد في ضكء المعايير الدكلية تعزل لمتغير الكظيفة كالمؤىؿ العممي كسنكات الخب

 .فركؽ فردية تعزل لمتغير الجنس
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 التوصيات:7.3
بناء عمى ما تكصمت إليو نتائج الدراسة، فال بد مف اتباع عدة خطكات إجرائية مف شأنيا تطكير 

أداء عمؿ ديكاف الرقابة كالمالية العمؿ الرقابي بما يتفؽ مع المعايير الدكلية كيعمؿ عمى تحسيف 
 كذلؾ كما يمي:

 معايير الرقابة الدكلية الصادرة عف منظمة )االنتكسام(تبني  .1
عمؿ نظران ألف المعايير الدكلية شاممة لجميع بنكد الرقابة االزمة لمعمؿ الرقابي فإنو يجب ال

تعديؿ قانكف الرقابة الفمسطيني المعمكؿ بو كاألخذ بمعايير بيا نظريان كعمميان مف خالؿ 
 :مف خالؿ ؾكيتـ ذل منظمة االنتكسام كصياغتيا،

  عقد كرش نقاش تستقطب الخبراء في العمؿ الرقابي ككذلؾ استشارييف خارجييف
 مف أجؿ عممية التعديؿ.

  تنظيـ دكرات لممفتشيف كالعامميف في ىذا المجاؿ مف أجؿ تعريفيـ ببنكد
القانكف، كرفع قدرتيـ الرقابية في العمؿ بما يتفؽ مع المعايير المنبثقة عف 

 (.منظمة )االنتكسام
  مراقبة أداء الديكاف بكاسطة لجاف خاصة مف خبراء في الديكاف كاستشارييف فترة

يتـ االتفاؽ عمييا مف أجؿ التأكد مف درجة تبني الديكاف لمعمؿ بالمعايير الدكلية 
 كقدرة العامميف عمى فيميا.

  عقد لقاءات مع خبراء مف دكؿ أخرل طبقت معايير )االنتكسام( لالستفادة مف
 تجاربيا.

  متابعة كؿ ما يصدر مف تقارير عف منظمات الرقابة، بؿ كالمشاركة فييا حيث
 في المنظمة الدكلية )االنتكسام(. امعتمد اأف فمسطيف أصبحت عضك 

 
لتكعيتيـ بمعايير المنظمة الدكلية  الديكاف عقد الدكرات ككرش العمؿ التدريبية لمكظفي .2

 لمرقابة االنتكسام.
 عند تكعيتيـ بمعايير ية يجب أف تتسـ باالستمرارية ليس اف الكرش التدريب

 ، بؿ يجب أف تستمر المتابعة في عقد الدكرات.حسبم فاالنتكسا
 .يجب أف يككف ىناؾ مشاركة مف المفتشيف في المؤتمرات الدكلية كأكراؽ العمؿ 

-الكظيفي-الماليعمى الديكاف التركيز عمى تطبيؽ معيار االستقالؿ بشتى صكره )  .3
 :اإلدارم( كذلؾ
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 تضمف استقالؿ الديكاف بشكؿ كامؿ بالتنسيؽ مع المجمس التشريعي لسف قكانيف  
  حزاب تنقص مف استقاللو.أك أطراؼ أم أكعدـ تجاكب الديكاف مع 
 .منح المكظفيف ركاتب كعالكات خاصة 

المستندة إلى نظـ  أف يزكد الديكاف نفسو بمناىج كأساليب الرقابة الحديثة مثؿ التقنيات .4
 كأساليب الفحص التحميمي كالعينات اإلحصائية كمراقبة نظـ المعمكمات.

 .كالمسؤكلية عنو االستعانة بالخبراء كاالستشارييف مع االحتفاظ لمديكاف بمتابعة العمؿ .5
  خارجية لالرتقاء باألداء الرقابيالتنسيؽ مع جيات. 
 تشارييف.تخصيص ميزانية مالية الستقطاب الخبراء كاالس 

 :حث المكظفيف عمى تنمية قدرتيـ بالعمؿ الرقابي مف خالؿ .6
 .الدكرات المتخصصة كالمشاركة في المؤتمرات الدكلية المتعمقة بالرقابة 
 .تخصيص حكافز مالية عمى التطكر الميني كالعممي لممكظفيف 
 .تخفيض ساعات العمؿ كالكاجبات 

 الديكاف كتقميؿ ضغط العمؿ عمييـ.زيادة عدد المكظفيف لتتناسب مع حجـ كاجبات  .7
 ضركرة منح مكظفي الديكاف ركاتب كعالكات كترقيات خاصة تتكافؽ كطبيعة عمميـ. .8
ضركرة المحافظة أكثر المعايير تطبيقا مثؿ دليؿ اإلثبات كتحميؿ البيانات كالمطابقة  .9

 لمقكانيف كاألنظمة كالعمؿ عمى اإلرتقاء بيا.
بتنفيذ إلتزامات المساءلة كتكصيات الرقابة كذلؾ مف إلزاـ الكحدات الخاضعة لمرقابة  .10

 خالؿ التنسيؽ نع المجمس التشريعي كالجياز القضائي.
 ة مف خالؿ:التركيز عمى تطبيؽ المعايير الميدانية التي تعتبر مركز العمؿ الرقابي .11

 ،تنمية قدرات المكظفيف عمى عممية التخطيط 
 .إعداد خطط استراتيجية لمعمؿ الرقابي 
 .التأكيد عمى أف المراقبيف الميدانييف يخضعكف إلشراؼ مف ىـ أعمى منيـ رتبة 
 .تكعية المراقبيف بجمع األخطاء كأكجو النقص كتكثيقيا بطريقة مناسبة 
  مستشار قانكني مناسب لمتأكد مطابقة القكانيف.استشارة 
  تسيؿ العمؿ استخداـ التكنكلكجيا الحديثة كمتابعة التقنيات كالكسائؿ الممكنة التي

 الرقابي.
 مف خالؿ:تبني معيار الشفافية كالمساءلة  .12
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  اطالع الجميكر عمى نتائج العمؿ الرقابي مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ المرئية
 كالمسمكعة كاإللكتركنية.

 عف عمؿ الديكاف قياس درجة رضا الجميكر. 
 التقرير السنكم. كخاصة كافة التقارير تنظيـ مؤتمرات صحفية لنشر 
 ع لمراجعات خارجية دكرية.أف يخض 
 .تكفير كحدة لمرقابة الداخمية 
 
تحسيف كتابة إعداد التقارير كالتي تعتبر ثمرة العمؿ الرقابي  كالتركيز عمى ما جاء في  .13

خراج العمؿ النيائي  بما يشمؿ: المعايير الدكلية مف الصيغة المتفؽ عمييا في الكتابة كا 
  نمكذجة.إعداد تقرير مفصؿ كمكتكب ضمف صيغة 
 .تقديـ رأم مطمؽ عندما تككف الجية الخاضعة لمرقابة قد أدت عمميا بشكؿ سميـ 
 .تقديـ رأم معارض عندما يككف ىناؾ نقص في عمؿ الكحدة الخاضعة لمرقابة 
 .تقديـ رأم مقيد عندما يككف ىناؾ خمؿ في عمؿ الكحدة الخاضعة لمرقابة 
  تقديـ الرأم.المحافظة عمى المكضكعية كاالستقاللية عند 
 ضركرة إشراؾ اإلناث بشكؿ أكبر في العمؿ الرقابي كتشجيعيف عمى االرتقاء بعمميف .14

شراكيف في جميع أعماؿ الديكاف  .كذلؾ مف خالؿ زيادة عدد اإلناث كا 



 
 

 

 

 

 المصادر والمراجع
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 العربية قائمة المصادر والمراجع
 .أواًل: قائمة المصادر

 القرآف الكريـ.

 .ثانيًا: قائمة المراجع

حريػػػػة المعرفػػػػػة كاالطػػػػالع أسػػػػػاس ـ(. 2010أمػػػػاف.) –اإلئػػػػتالؼ مػػػػف أجػػػػػؿ المسػػػػاءلة كالنزاىػػػػػة 
 . فمسطيف :راـ اهلل.لممساءلة كالشفافية

مػػػدل تطبيػػػؽ معػػػايير التػػػدقيؽ الحككميػػػة المتعػػػارؼ عمييػػػا فػػػي ديػػػكاف  (.ـ2015األغػػػا، نعمػػػاف.)
 ) رسالة ماجستير غير منشكرة(.الجامعة اإلسالمية، غزة.الرقابة المالية كاإلدارية بفمسطيف
ـ، المكقع: 2017فبراير  25ية. تاريخ االطالع لإعالف مكسيكك بشأف االستقال

http://www.intosai.org/blueline/upload/issai10a.pd25/2/2017f 
دراسػػة تحميميػػة لكسػػائؿ تحقيػػؽ –الرقابػػة عمػػى المؤسسػػات العامػػة  (.ـ1982بػػدكم، عبػػد السػػالـ .)

 .القاىرة: مكتبة االنجمك المصرية. ةيالرقابة عمى القطاع العاـ ككحداتو اإلنتاج
، ) رسػػػػالة االقتصػػػػاديةأسػػػػاليب الرقابػػػػة كدكرىػػػػا فػػػػي تقيػػػػيـ أداء المؤسسػػػػة ـ( 2008).السػػػػعيد بمػػػـك

 ماجستير غير منشكرة(.
(. تقكيـ أداء اإلدارات المالية فػي مؤسسػات السػمطة الكطنيػة بحػث تطبيقػي ـ(. 2005حماد، أكـر

العممػػي  المػػؤتمر كرقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػى. عمػػى عػػدد مػػف الػػكزارات الحككميػػة فػػي قطػػاع غػػزة
 األكؿ لالستثمار كالتمكيؿ في فمسطيف: الجامعة اإلسالمية غزة، 

فػي  األداء تحسػيف فػي اإلدارم كالتفتػيش الرقابػة ديػكاف دكر تقػكيـ(. ـ2000) فضػؿ، الػدبيس
(.الجامعة رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة )مقارنػة دراسػة – األردف فػي الحككميػة الػدكائر
 .عماف ،األردنية
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. عماف:)د.ط(.  . الرقابة اإلدارية(.ـ2011).ديرم، زاىد

 .دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع عماف:)د.ط(.  .كظائؼ اإلدارة(.2009ـ).فريد زيارة،

http://www.intosai.org/blueline/upload/issai10a.pd25/2/2017f
http://www.intosai.org/blueline/upload/issai10a.pd25/2/2017f
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لجنػة  المبادئ األساسية لمرقابة المصػرفية الفعالػة الصػادرة عػف(.2005ـمحمد صالح.) السيقمي،
)رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة(. الجامعػػػة اإلسػػػالمية 1997 فية لسػػػنةبػػػازؿ لمرقابػػػة المصػػػر 

 غزة.
 كاقػػع اإلدارة اإلداريػػة الداخميػػة فػػي المنظمػػات األىميػػة فػػي قطػػاع غػػزة(. ـ2007شػػاىيف، سػػمر.)

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية غزة.
: دراسػة تاريخيػة العربيػة السػعكديةالرقابػة الماليػة فػي المممكػة (.ـ2002الشريؼ، محمد عبد اهلل.)

 . الرياض: دار طكيؽ لمنشر كالتكزيع.تحميمية مقارنة
-دكر ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في تطكير األداء اإلدارم(.ـ2016الظاظا، إسالـ شكرم.) 

) رسػالة ماجسػػتير دراسػة تطبيقيػة عمػى كزارة الداخميػة الشػؽ المػػدني فػي الحككمػة الفمسػطينية
 نشكرة(. أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، غزة.غير م

دكر المصػػارؼ فػػي الرقابػػة عمػػى عمميػػات غسػػيؿ األمػػكاؿ دراسػػات عمػػى (. ـ2008العػػاجز، رنػػا.)
 ) رسالة ماجستير غير منشكرة(.الجامعة اإلسالمية غزة.المصارؼ الفمسطينية بقطاع غزة

فػػي تطبيػػؽ معػػايير الرقابػػة الداخميػػة كأثرىػػا عمػػى دكر مجػػالس اإلدارة . (ـ2012العػػازمي، فػػايؽ.)
)دراسػػة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة(.جامعة الشػػرؽ األكسػػط، تحقيػػؽ اىػػداؼ الصػػناعات الككيتيػػة

 الككيت.
عماف: اثػراء لمنشػر. ابػف )د.ط(. . الرقابة اإلدارية في منظمات األعماؿ(.ـ2008عباس، عمي.)

 .159/7العربي، عارضة األجكزم،
. عمػػاف: دار صػػفاء لمنشػػر إدارة األعمػػاؿ الحديثػػة بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ(.ـ2013عػػكاد، فتحػػي)
 كالتكزيع.

مدل فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في ظؿ نظاـ المعمكمػات المحاسػبية (. ـ2012عكاد، ناريماف.)
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. دراسة عمى المصارؼ اإلسالمية في قطاع غزة-اإللكتركنية
 اإلسالمية غزة.الجامعة 
 دار اليازكرم العممية. عماف: .نظريات كمفاىيـ– أسس اإلدارة الحديثة(.ـ1999العالؽ، بشير.)
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–العالقػػة بػػيف عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة كجػػكدة الخػػدمات المصػػرفية (. ـ2012عػػكض، تػػامر.)
) رسػػالة ماجسػػتير دراسػػة عمػػى المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف

 منشكرة(.الجامعة اإلسالمية غزة. غير
 عمى الرقابة فيتقكيـ كتطكير دكر الرقابة لديكاف الرقابة المالية (. ـ2011فركانة، رامي أحمد .)

 ) رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة األزىر، غزة. الفمسطينية الجامعات أداء
 . فمسطيف.الكقائع الفمسطينية. 2004( لمعاـ 15قانكف ديكاف الرقابة المالية  كاإلدارية رقـ )
 . راـ اهلل: فمسطيف.الكقائع الفمسطينية. 2015قانكف ديكاف الرقابة المالية  كاإلدارية لمعاـ 

 تحميمية: دراسة الرقابة االدارية المالية عمى األجيزة الحككمية(.ـ2010قبيالت، حمدم سميماف.)
 عماف: دار الثقافة.)د.ط(.  .كتطبيقية

دراسػة ميدانيػة عمػى كزارات -كاقػع الرقابػة الداخميػة فػي القطػاع الحكػكمي(.ـ2004سػعيد.)كالب، 
) رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػكرة(. الجامعػػػػة السػػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطينية فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة

 االسالمية غزة.
تطػػػػػكير أدكات الرقابػػػػػة الداخميػػػػػة  ليػػػػػدؼ حمايػػػػػة البيانػػػػػات المعػػػػػدة (.ـ2011أبػػػػػك كميػػػػػؿ، سػػػػػعد.)

 (. جامعة القاىرة.غير منشكرة ) رسالة ماجستيردراسة تطبيقية-إلكتركنيا
 ،مصر: دار الشعب.1ابف كثير، اسماعيؿ. تفسير القراف.ط

الرقابػػة الماليػػة عمػػى األجيػػػزة الحككميػػة. مجمػػة جامعػػة الشػػارقة لمعمػػػـك (. ـ2005كنعػػاف، نػػكاؼ)
 .73-45(2)2،اإلنسانية

 فػػػػػي قطػػػػػاع العامػػػػػة المؤسسػػػػػات فػػػػػي الرقابػػػػػة أسػػػػػاليب فعاليػػػػػة مػػػػػدل (.ـ2004).ماضػػػػػي، كامػػػػػؿ
 رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة االسالمية غزة.)غزة

 :عمػػػاف)د.ط(.  .المبػػػادئ األساسػػػية لمتػػػدقيؽ(. ـ2001المجمػػػع العربػػػي لممحاسػػػبيف القػػػانكنييف.)
 )د.ـ(

عمػػػاف: دار المسػػػيرة لمنشػػػر )د.ط(. . عمػػػـ تػػػدقيؽ الحسػػػابات(. 2011محمػػػكد، رأفػػػت كاخػػػركف.)
 كالتكزيع.

 عماف :دار البداية. )د.ط(.  .اإلدارة العامة(.2012مصطفى. محمكد.)
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 19. تاريخ االطالع: الرقابة المالية كاإلداريةـ(. 2017مكقع ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية.)
 http://www.facb.gov.ps/19/1/2017ـ، المكقع: 2015يناير 

ـ، المكقع: 2016ديسمبر 15ـ(. تاريخ االطالع: 2016المكقع الرسمي لمنظمة النتكسام. )
http://www.intosai.org/ar/news/141216-incosai-15/12/2016  

ـ، المكقع: 2016فبراير  16المكقع االلكتركني لمؤسسة أماف. تاريخ االطالع 
palestine.org16/2/2016g-http://www.aman 

 ـ، المكقع:2017فبراير  25المكقع االخبارم أبك ظبي. تاريخ االطالع: 
25/2/2017news.net/https://www.maan 

مدل التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلداريػة فػي فمسػطيف بمبػادئ الشػفافية (. 2015النعيزم، نائؿ.)
 كالمسػػػاءلة الصػػػادرة عػػػف المنظمػػػة الدكليػػػة لألجيػػػزة العميػػػا لمرقابػػػة كالمحاسػػػبة )االنتكسػػػام(

 غزة.أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا،  )رسالة ماجستير غير منشكرة(.
 . فمسطيف.الكقائع الفمسطينية(. 2002النظاـ االساسي الفمسطيني.)

 .فمسطيف. الكقائع الفمسطينية(. 2005النظاـ المالي لممؤسسات العامة.)
مػػػدل التػػػزاـ ديػػػكاف الرقابػػػة الماليػػػة كاإلداريػػػة فػػػي فمسػػػطيف بمعػػػايير (.2015نػػػكر، إيمػػػاف حسػػػف.)

رسػػالة ماجسػػتير  )(الماليػػة كالمحاسػػبة )االنتكسػػاماالسػػتقالؿ الدكليػػة لألجيػػزة العميػػا لمرقابػػة 
 نابمس.، جامعة النجاح (.غير منشكرة

–الرقابة اإلداريػة كعالقتيػا بػاألداء الػكظيفي فػي األجيػزة األمنيػة ق(. 1424النيماف، عبد اهلل.) 
(.أكاديمية نػػايؼ غيػػر منشػػكرة ) رسػػالة ماجسػػتيرعمػػى شػػرطة منطقػػة حائػػؿ -دراسػػة مسػػحية

 األمنية، المممكة العربية السعكدية.لمعمـك 
تقكيـ كتطكير األداء الرقابي لػديكاف الرقابػة الماليػة كاإلداريػة دراسػة (. 2001أبك ىداؼ، ماجد .)

)رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة( الجامعػػة تطبيقيػػة عمػػى المؤسسػػات الحككميػػة فػػي قطػػاع غػػزة
 االسالمية غزة.

 
  

http://www.facb.gov.ps/19/1/2017
http://www.intosai.org/ar/news/141216-incosai-15/12/2016
http://www.intosai.org/ar/news/141216-incosai-15/12/2016
http://www.aman-palestine.org16/2/2016g
http://www.aman-palestine.org16/2/2016g
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 1997المعايير الدولية المستمدة من إعالن برلين  :(1ممحق رقم )

 األساسيةأواًل: المعطيات 

تشترط المعطيات األساسية لمرقابة المالية بأنو يجب عمى الييئة العميا لرقابة المالية االىتماـ  .1
بأف تأتي تصرفاتيا مطابقة لقكاعد الرقابة المالية الخاصة بمنظمة "االنتكسام" ، كذلؾ في 

ت اىمية جميع األمكر ذات أىمية نسبية، كبصفة عامة يمكف الحكـ عمى مسألة ما بأنيا ذا
 نسبية مف خالؿ:

  ك رقابة األداء.أإذا كانت معرفتيا تؤثر عمى المستفيديف مف البيانات المالية 
  كما أف الحكـ عمى األىمية النسبية ألمر يككف مستندا  إلى قيمتو، إال أف الطبيعة األصمية

 ىي التي يمكف اف تجعؿ لو أىمية نسبية.
 ث فيو مثاؿ ذلؾ:دك المحيط الذم يحكقد تككف األىمية النسبية بسب البيئة أ 

 النظرة الشاممة المعطاة لممعمكمات المالية. -
 المجمكعة التي تعتبر تمؾ المسألة جزءان منيا. -
 األمكر المرتبطة بيا. -
 المبمغ المماثؿ في السنكات السابقة. -

  الرقابة بناءن قد تمارس الييئة العميا لمرقابة المالية أنشطة ال يمكف اعتبارىا مف أعماؿ ىذه
 عمى المفيـك الضيؽ لمرقابة عمى الرغـ مف ؟انياال تساىـ في تحسيف االدارة كمثاؿ ذلؾ:

 جمع المعمكمات دكف القياـ بتحميميا الجكىرم. -
 أعماؿ قانكنية. -
تقديـ معمكمات لمجمعية التشريعية منتخبة بنتيجة فحص مشركعات الميزانيات  -

 التقديرية.
التشريعية المنتخبة بشأف التحقيقات كاالستشارات الكاردة مساعدة اعضاء الجمعية  -

 في ممفات الييئات العميا لمرقابة المالية.
 أنشطة إدارية. -
 أعماؿ معالجة البيانات عف طريؽ الحاسكب. -
  ال يمكف تطبيؽ جميع قكاعد الرقابة المالية عمى جميع اكجو نشاط الييئات العميا

 كأسمكب سير العمؿ فييا.لمرقابة المالية كذلؾ بسب تككينيا 
  يجب إتباع قكاعد مالئمة مف أجؿ ضماف إنجاز العمؿ الرقابي بدرجة عالية مف

 النكعية



C 
 

تشترط المعطيات األساسية أف تتخذ الييئة العميا لمرقابة المالية قرارىا الخاص بشأف  .2
 األكضاع المختمفة التي قد تثكر أماميا عند قياميا بالرقابة المالية الحككمية.

  إف دليؿ اإلثبات الذم تعتمد عميو الرقابة المالية يمعب دكران ىامان بالنسبة لقرار
المراقب المالي الذم يتخذه بشأف اختيار األمكر كالجكانب التي تتناكليا الرقابة 

جراءاتيا.  المالية في تحديد طبيعة كتكقيت كنطاؽ اختبارات ىذه الرقابة كا 
 ية لمييئة العميا لمرقابة المالية، ىي الجديرة إف النصكص المحددة لمسمطة القانكن

باإلتباع حيف قياـ التعارض بينيا كبيف قكاعد الرقابة المحاسبية المتعارؼ عمييا، 
كنتيجة لذلؾ ال يمكف لقكاعد الرقابة المالية المكضكعة مف قبؿ " االنتكسام" اك أم 

مي عمى ىيئة الرقابة قكاعد رقابية أخرل أف تككف آمرة أك ليا صفة التطبيؽ اإللزا
 أك مكظفييا.

  يجب أػف تتخذ الييئة العميا لمرقابة المالية أف تتخذ قراران تحدد فيو المدل الذم تككف
 فيو قكاعد الرقابة المالية الخارجية منسجمة مع أداء الييئة لسمطاتيا القانكنية.

  ف مماثمة ألىداؼ إف أىداؼ الرقابة المالية في الييئة العميا لمرقابة المالية قد تكك
الرقابة المالية في القطاع الخاص، كيبدك ذلؾ كاضحان لبعض عناصر مف السمطة 
القانكنية لمييئة العميا لمرقابة المالية، كبكجو خاص حيف إجراء الرقابة المالية عمى 

 البيانات المالية.
ركف المكارد تشترط المعطيات األساسية اف المطالبة بالمساءلة العامة لألشخاص الذيف يدي .3

 العامة، أصبحت كاضحة بصكرة متزايدة .
  تطالب بعض التنظيمات الكحدات الخاضعة لممساءلة أف تتقدـ بتقارير إلى رئيس

الدكلة أك الممؾ أك مجمس الدكلة، كلكـ في أغمبيا تتقدـ إلى سمطة تشريعية منتخبة 
يئات العميا إما مباشرة أك مف خالؿ الفرع التنفيذم لمحككمة، كما أف بعض الي

لمرقابة المالية ليا كضع قضائي، كتمارس السمطة القضائية، مستندة إلى نظاـ 
البمد، عمى الحسابات كالمحاسبيف أك حتى عمى رجاؿ اإلدارة، فإف ىذه األحكاـ 

 كالقرارات تعتبر تتمة لكظيفة الرقابة المالية اإلدارية الكمفة بالقياـ بيا.
 يضان بتنفيذ كاجبات المساءلة العامة .إف المشركعات العامة مطالبة أ 

تشترط المعطيات األساسية عمى تطكير نظـ مناسبة لممعمكمات كالرقابة الداخمية كالتقكيـ  .4
ف اإلدارة مسؤكلة عف  عداد التقارير ضمف اإلدارة الحككمية يسيؿ عممية المساءلة، كا  كا 

 .صحة ككفاية صيغة كمحتكل التقارير المالية كالمعمكمات األخرل
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  إف صحة ككفاية التقارير كالبيانات المالية تعني تعبير الكحدة عف المركز المالي
كنتائج العمميات، كما أف كاجب الكحدة أف تصمـ نظامان عمميان يكفر عمميات تتعمؽ 

 بالمكضكع كمكثكؽ بيا.
كما تشترط المعطيات األساسية أف تقكـ السمطات المختصة بالتحقؽ مف صدكر قكاعد  .5

قفاؿ الحسابات تتعمؽ بحاجات اإلدارة  محاسبية مقبكلة بشأف إعداد التقارير المالية كا 
الحككمية، كما تقكـ الكحدات الخاضعة لمرقابة بكضع أىداؼ تفصيمية محددة كقابمة لمقياس 

 فضالن عف كضع أىداؼ كمية تتعمؽ باألداء.
 ضع قكاعد يجب أف تتعامؿ الييئات العميا لمرقابة المالية مع الييئات التي ت

محاسبية كذلؾ في سبيؿ المساعدة في التأكد مف أف قكاعد محاسبية مالئمة صدرت 
 عف اإلدارة الحككمية.

  يجب أف تكصي الييئات العميا لمرابة المالية الكحدات الخاضعة لمرقابة المالية بأف
تضع أىدافان كاضحة كقابمة لمقياس كأف تضع األىداؼ الكمية لألداء المتعمقة بتمؾ 

 األىداؼ التفصيمية.
كتشترط المعطيات األساسية أيضان أنو يجب التطبيؽ المستمر لقكاعد المحاسبة المقبكلة أف  .6

 يؤدم إلى تقديـ دقيؽ لممركز المالي كلنتائج المميات.
  إف االستمرار في تطبيؽ قكاعد المحاسبة الذم ىك دعامة أساسية في مراعاة الدقة

الكحدة الخاضعة لمرقابة المالية أف تجعؿ تصرفاتيا أك العدؿ، يعني انو يجب عمى 
مطابقة لمقكاعد المحاسبية حسب الظركؼ المالئمة فضالن عف ضركرة تطبيؽ مثؿ 

 تمؾ القكاعد بصفة مستمرة.
تشترط المعطيات األساسية عمى كجكد نظاـ مالئـ لمرقابة المالية الداخمية يقمؿ مف خطر  .7

 األخطاء كالمخالفات.
 الكحدة الخاضعة لمرقابة المالية في أف تضع نظامان مناسبان لمرقابة  إنيا مسؤكلية

الداخمية لممحافظة عمى كاردىا، كىي ليست مسؤكلية المراقب المالي، إنو مف كاجب 
الكحدة الخاضعة لمرقابة المالية أيضان أف تتحقؽ مف أف أنكاع الرقابة الداخمية قد 

عدة في التحقؽ مف اف التصرفات قد كضعف في محميا الصحيح، كانيا تعمؿ لممسا
 جاءت مطابقة لمقكانيف كاألنظمة النافذة.
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كما اشترطت المعطيات األساسية أف تسيؿ القكاعد التشريعية تعاكف الجيات الخاضعة  .8
لمرقابة بتكفير حؽ االطالع كالمحافظة عميو بالنسبة لجميع المعمكمات المتعمقة بمكضكع ما 

 لشامؿ لألنشطة محؿ الرقابة.كالالزمة مف أجؿ التقكيـ ا
  يجب أف يككف لمييئة العميا لمرقابة المالية حؽ االطالع عمى مصادر المعمكمات

كالبيانات فضالن عف حؽ االتصاؿ بمكظفي كمستخدمي الكحدة الخاضعة لمرقابة 
المالية كذلؾ مف أجؿ القياـ بصكرة مناسبة بمسؤكليتيا الرقابية، إف سف التشريعات 

اجؿ إطالع المراقب المالي عمى مثؿ ىذه المعمكمات كمف أجؿ اتصالو  الالزمة مف
 بالمكظفيف سكؼ يساعد عمى تقميؿ المشكالت المستقبمية في ىذا الجانب.

إف المعطيات األساسية تشترط بأف تككف جميع اكجو نشاط الرقابة المالية داخمة ضمف  .9
 ة العميا لمرقابة المالية.السمطة القانكنية لمرقابة المالية التي تمارسيا الييئ

  يتـ إنشاء الييئة العميا لمرقابة المالية مف قبؿ الييئة العميا التي تتكلى كضع
 القكانيف، أك بكاسطة نص دستكرم.

  ميما تكف الترتيبات المتعمقة بالييئة العميا لمرقابة المالية، فإف كظيفتيا األساسية
 يجب أف تككف دعف كتأييد المساءلة العامة.

  ،ىناؾ تكامؿ ىاـ بيف السمطة القضائية كباقي الخصائص األخرل لمرقابة المالية
كيجب النظر إلى ىذه الخصائص عمى أنيا جزء مف منطؽ األىداؼ العامة 
المتبعة مف قبؿ الرقابة المالية الخارجية كبكجو خاص أكثر تمؾ التي تتعمؽ باإلدارة 

 المحاسبية.
  مية يتضمف الرقابة المالية النظامية كرقابة األداء.إف النطاؽ الكامؿ لمرقابة الحكك 

 الرقابة النظامية تتضمف:

الشيادة المتعمقة بالمساءلة المالية لمكحدات التي تككف عرضة لممساءلة كتحكم فحص  -
 كتقكيـ السجالت المالية كالتعبير عف اآلراء المتعمقة بالبيانات المالية.

 لإلدارة الحككمية ككؿ.الشيادة المتعمقة بالمساءلة المالية  -
الرقابة المالية عمى النظـ كالعمميات المالية كبضمنيا تقكيـ مدل مطابقتيا لمقكانيف  -

 كاألنظمة النافذة.
الرقابة المالية عمى مد استقامة كمالءمة القرارات اإلدارية المتخذة ضمف الكحدة  -

 الخاضعة لمرقابة.
 كالرقابة المالية الداخمية.الرقابة المالية عمى كظائؼ الرقابة الداخمية  -
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إعداد التقارير بشأف أية مسائؿ أخرل تثكر نتيجة القياـ بالرقابة المالية أك تتعمؽ بيا  -
 كالتي ترل الييئة العميا لمرقابة المالية بأنو ال بد مف الكشؼ عنيا.

 بينما رقابة األداء تيتـ بمراقبة االقتصاد كالكفاءة العممية كتتضمف

مراعاة التكفير في األنشطة اإلدارية كفقان لممبادئ كالممارسات اإلدارية  الرقابة عمى مدل -
 السميمة كالسياسات اإلدارية.

د البشرية كالمالية كغيرىا، متضمنة نظـ المعمكمات \مراقبة مدل كفاءة االنتفاع بالمكار -
 كمقايس األداء.

كمراقبة النتائج الفعمية مراقبة فعالية األداء فيما يتعمؽ بتحقيؽ أىداؼ الكحدة المراقبة  -
 لألنشطة مقارنة بنتائجيا المستيدفة.

تشترط المعطيات األساسية أنو يجب عمى الييئات العميا لمرقابة المالية أف تعمؿ نحك  .10
 تحسيف التقنيات الالزمة لمقياـ بمراقبة صحة مقايس األداء.

 ىج جديدة اف الدكر الرقابي لممراقبيف يتطمب منيـ تحسيف كتطكير تقنيات كمنا
 لتقكيـ ما إذا كانت مقاييس أداء صحيحة كمعقكلة تستعمؿ مف قبؿ الكحدة المراقبة.

كأخيران تشترط بأنو يجب عمى الييئات العميا لمرقابة المالية اف تتجنب تعارض المصالح  .11
 قابة.لمالي كالكحدة الخاضعة لمر ما بيف المراقب ا

 مف خالؿ قياميا  بالرقابة المالية عمى  إف الييئة العميا لمرقابة المالية تؤدم دكرىا
الكحدات التي ىي عرضة لممساءلة كمف أجؿ القياـ بيذا الدكر، تحتاج الييئة العميا 

 لمرقابة المالية اف تحتفظ باستقالليتيا كمكضكعتييا.
  إف نطاؽ السمطة القانكنية لمرقابة المالية يحدد نطاؽ القكاعد التي يجب تطبيقيا مف

 لعميا لمرقابة المالية.قبؿ الييئة ا
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 ثانيًا قواعد عامة في الرقابة المالية الحكومية.

القكاعد العامة في الرقابة الحككمية تبيف مؤىالت المراقب المالي ك / أك ىيئة الرقابة المالية 
كذلؾ لكي يصبح مف الممكف تنفيذ المياـ المتعمقة بالقكاعد الميدانية كالمتعمقة بإعداد التقارير 
بطريقة فعالة، القكاعد العامة في الرقابة الحككمية: تبيف القكاعد العامة لمرقابة المالية مؤىالت 
المراقب المالي ك / أك ىيئة الرقابة المالية كذلؾ لكي يصبح مف الممكف تنفيذ المياـ المتعمقة 

 بالقكاعد الميدانية كالمتعمقة بإعداد التقارير بطريقة فعالة.

ف القكاعد الم  شتركة بيف المراقبيف المالييف كالييئات العميا لمرقابة كما يمي:كا 

 استقالؿ كؿ مف المراقب المالي كالييئة العميا لمرقابة المالية. .1

 االستقالؿ عف السمطة التشريعية:

  إف السمطة التشريعية أحد المستفيديف مف خدمات الييئة العميا لمرقابة المالية، كتستمد
ىذه الييئة سمطتيا القانكنية مف الدستكر أك السمطة التشريعية، كما اف الميزة الدائمة 
لكظيفة الييئة العميا لمرقابة لمرقابة المالية تبدك في تقديميا التقارير إلى السمطة 

 التشريعية. 
  إف الييئة العميا لمرقابة المالية يمكف أف تعطي اعضاء السمطة التشريعية خالصات

حقيقية في تقارير الرقابة المالية. كلكف الميـ أف تحافظ الييئة العميا لمرقابة عمى 
استقالؿ النفكذ السياسي مف أجؿ اف تحافظ عمى منيج محايد لمسؤكلياتيا الرقابية 

 المالية.
 جب عمى الييئة العميا لمرقابة المالية مالحظة القكانيف التي تـ سنيا في الكقت الذم ي

مف قبؿ السمطة التشريعية، فاف استقالؿ المناسب يتطمب منيا أال تككف خاضعة لتكجيو 
 السمطة التشريعية في برمجة رقابتيا المالية كتخطيطيا كالقياـ بيا.

 يا لمرقابة المالية بالمكارد الكافية أنو مف الضركرم تزكد السمطة التشريعية الييئة العم
 كالتي تككف عرضة لممساءلة عنيا كعف الممارسة الفعالة لسمطتيا القانكنية.

 :.االستقالؿ عف السمطة التنفيذية 
  إف الفرع التنفيذم مف الحككمة كالييئة العميا لمرقابة المالية يمكف اف تككف لدييما

يبعض المصالح المشتركة في دعـ المساءلة العامة، أما العالقة األساسية بالسمطة 
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التنفيذية فيي عالقة المراقب المالي الخارجي، بحيث اف تقارير الييئة العميا لمرقابة 
جراء التحسينات. المالية تساعد السمطة  التنفيذية االنتباه إلى العيكب كا 

  مف الميـ في إستقالؿ الييئة العميا لمرقابة المالية، اال تككف ىناؾ أم سمطة تكجيو مف
 السمطة التنفيذية عمييا حيف قياميا بسمطتيا القانكنية.

  الى الييئة إف المحافظة عمى استقالؿ الييئة العميا لمرقابة المالية ال يحكؿ دكف الطمب
 مف قبؿ السمطة التنفيذية بصكرة اقتراح لبعض األمكر المتعمقة برقابتيا. 

  إف فرض أم مكرد اك قيكد أخرل مف قبؿ السمطة التنفيذية يؤدم إلى تقييد ممارسة
 الييئة العميا لمرقابة المالية لسمطتيا القانكنية.

 المالية حؽ االطالع الكامؿ الحر  إف السمطة القانكنية يجب اف تكفر لمييئة العميا لمرقابة
 عمى جميع المكجكدات كالسجالت العائدة لمكحدات المراقبة فضالن عف عممياتيا.

  يجب أف يبنى نص قانكني اك عرؼ دستكرم عمى السمطة التنفيذية اف تسمح لمييئة
العميا لمرقابة المالية باالطالع عمى معمكمات حساسة ضركرية كمتعمقة بقياميا 

 اتيا.بمسؤكلي
  إف شركط كالية رئيس الييئة العميا لرقابة المالية يمكف اف تساىـ في استقالؿ الييئة عف

 السمطة التنفيذية 
  يجب اف تككف السمطة القانكنية لمييئة العميا لمرقابة المالية بصكرة كاضحة لممجتمع

الخصكص الذم تعمؿ فيو، كعمى الييئة العميا لمرقابة اف يككف ليا دكر تثقيفي بيذا 
 كمما ظيرت فرصة لذلؾ.

  االستقالؿ الكظيفي لمييئة العميا لمرقابة المالية ال يحتاج ألف نستثني الترتيبات المقررة
لدل الكحدات التنفيذية مف التطبيؽ عمى إدارة الييئة العميا لمرقابة المالية فيما يتعمؽ 

دارة األمالؾ، كاألسمكب ال دارة المكظفيف كا  شائع لشراء التجييزات بتشريعات العمؿ كا 
 كالمخازف.
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 االستقالل عن الوحدة المراقبة:

  أف الييئة العميا يجب أف تككف مستقمة عف الكحدات الخاضعة لمرقابة، كمع ذلؾ
يجب عمييا أف تسعى إلى إيجاد فيـ لدل تمؾ الكحدات بشأف دكرىا ككظيفتيا مع 

 المحافظة عمى عالقات كدية بيننيما.
 يا لمرقابة المالية يجب أف تشارؾ في إدارة الكحدة الخاضعة لمرقابة إف الييئة العم

المالية أك في عممياتيا، حيث أف أعضاء الرقابة المالية يجب أال يصبحكا أعضاء 
 في لجاف إدارية.

  إف أم مكظؼ مف الييئة العميا لمرقابة المالية تككف لو صالت قربى مع إدارة
االجتماعية كصالت النسب أك أية عالقة أخرل الكحدة الخاضعة لمرقابة كالصالت 

 مفضية إلى اإلقالؿ مف المكضكعية، يجب اف أال يعيد إليو بمراقبة تمؾ الكحدة.
  إف مكظفي الييئة العميا لمرقابة المالية يجب اف ال يقكمكا بإصدار التكجيو لمكظفي

 الكحدة الخاضعة لمرقابة بالنسبة إلدائيـ لكاجباتيـ الكظيفية.

تقريران مفصالن عف االستقاللية تضمف ثماف مبادئ كىي  2222دـ إعالف مكسيكك عاـ كقد ق
 كاالتي:

 كجكد إطار دستكرم نظامي كقانكني فعاؿ كاحكاـ تطبيقية كاقعية خاصة بيذا اإلطار. .1
استقالؿ رؤساء األجيزة العميا لمرقابة المتتالية كاألعضاء، بما في ذلؾ الحفاظ عمى  .2

 قانكنية أثناء ادائيـ لمياميـ.المنصب كالحصانة ال
صالحية كاسعة كافية كحرية التصرؼ التامة لألجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبية في  .3

 أداء مياميا.
 الكصكؿ غير المقيد لبيانات. .4
 حؽ ككاجب إعداد تقارير بشأف اعماليا. .5
 حرية تقرير محتكل تقارير الرقابة المالية كتكقيتيا كنشرىا كتكزيعيا. .6
 كجكد أليات متابعة فعالة لمتكصيات التي ترفعيا لألجيزة العميا لمرقابة كالمحاسبة. .7
االستقالؿ الذاتي كالمالي كاإلدارم كتكفر المكارد البشرية كالمادية كالنقدية المناسبة.)تقرير  .8

 مكقع االنتكسام اإللكتركني( -2222مكسيكك بشأف االستقاللية،
 المالي كالييئة العميا لمرقابة المالية.تكفر األىمية كالكفاءة لممراقب  .9
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ك األىمية المطمكبة أيجب اف يككف لممراقب المالي كالييئة العميا لمرقابة المالية االختصاص 
 كذلؾ مف خالؿ ما يمي:

  عداد إف السمطة القانكنية لمييئة العميا لمرقابة المالية تفرض عمييا كاجب صياغة كا 
 نتائجيا كتكصياتيا.تقارير بآراء الرقابة المالية ك 

 .مكضكعية كضع اآلراء كاتخاذ القرارات داخؿ الييئة العميا لمرقابة المالية 
  تطبيؽ مناىج كممارسات مف أعمى النكعيات، ألف الكاجبات كالمسؤكليات التي تمارسيا

 الييئة تعتبر أمران حاسمان لمفيكـ المساءلة العامة.
  الف تككف لدييا ميارات كخبرات مف اجؿ  إف الييئة العميا لمرقابة المالية بحاجة

 ةنيقانك الالممارسة الفعالة لسمطتيا 
  كمما كانت السمطة القانكنية اكسع ك كانت ليا سمطة تقديرية أكبر ، كمما أصبح عمؿ

التحقؽ مف األداء عبر سمطتيا القانكنية الكاممة اكثر تعقيدان، لذلؾ فاف السمطة القانكنية 
ة العميا لمرقابة المالية في االستمرار بالرقابة كاجب التنفيذ كطبيعة التي تترؾ تقدير الييئ

كاجبة التكفير، إف ىذه السمطة تتطمب مستكل عالي مف اإلدارة ضمف الييئة  التقارير
 العميا لمرقابة المالية.

 ضركرة ممارسة العناية المناسبة كالتطابؽ مع قكاعد ) االنتكسام( . .10
  المالية يجب أف تككف مكضكعية في مراقبتيا لمكحدات إف الييئة العميا لمرقابة

 كالمشركعات العامة، كدقيقة في تقكيميا لنتائج الرقابة كفي إعداد التقارير بشأنيا.
  إف اداء الميارة الفنية كممارستيا يجب اف يككنا عمى مستكل مف النكعية المناسبة

المراقبكف ألكجو الضعؼ في الرقابة لمتعقيدات الني تبدك فييا رقابة معينة، كأف ينتبو 
الدخيمة كألكجو النقص في السجالت كالصفقات كالنتائج العادية التي تدؿ عمى االحتياؿ 

 كالنفقة غير المالئمة .
  في حيف استخداـ استشارييف خارجييف فيجب اف تبذؿ الييئة العناية لفحص اىميو

اية مع أم مراقبكف خارجيكف بعقد االستشارييف المكمفيف باألعماؿ، كاف تككف تمؾ العن
 مع اليية العميا لمرقابة المالية.

  تكفير العناية المناسبة عند استخداـ أم مراقب مالي كاالىتماـ بالمكاصفات قكاعد
 الرقابة المالية.
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  يجب أال تستعمؿ المعمكمات المتعمقة بالكحدة المراقبة التي يتـ الحصكؿ عمييا مف
ألىداؼ خارجية، بؿ يجب المحافظة عمى السرية  خالؿ عمؿ المراقب المالي

 بخصائص مسائؿ الرقابة المالية.
 

 قكاعد عامة أخرل: .11
  استقطاب مكظفيف ك إجراءات كما يجب عمى الييئة العميا لمرقابة أف تتبنى سياسات

 ذكم مؤىالت مناسبة.
ديمية إف مكظفي الييئة العميا لمرقابة المالية يجب أف تككف لدييـ المؤىالت األكا -

المناسبة كاف يككنكا مزكديف بالخبرة كالتدريب المالئميف، كاف تفحص الييئة الحد األدنى 
 مف متطمبات الثقافية مف أجؿ نعييف المراقبيف المالييف.

تنمية العامميف في الييئة العميا لمرقابة المالية كتدريبيـ لتمكينيـ مف أداء كاجباتيـ  -
د عميو في دفع المراقبيف كغيرىـ مف المكظفيف إلى بفعالية كتحديد األساس الذم يعتم

 األماـ.
يجب عمى الييئة العميا لمرقابة المالية اف تتخذ خطكات مالئمة لتنمية ميارات مستمرة  -

 لمكظفييا كتكفر تدريب داخؿ الييئة كتشجع عمى حضكر دكرات خارجية.
لمالية باإلضافة تحتفظ بمخزكف مف ميارات المكظفيف كي تساعد في تخطيط الرقابة ا -

 إلى تحديد حاجات التنمية المينية.
تضع معايير كتفحصيا بانتظاـ كمف ضمنيا المتطمبات الثقافية كمف اجؿ تقييـ  -

 المراقبيف المالييف كغيرىـ مف مكظفي الييئة العميا لمرقابة المالية.
جراءات بخصكص تقنيات الرقابة المالية كالمناىج القابمة لمتطب - يؽ عمى تضع سياسات كا 

 الرقابة المعيكد بيا إلييـ.
ضكرة فيـ مكظفي الييئة العميا لمرقابة بالبيئة الحككمية كالجكانب المتعمقة بدكر السمطة  -

 التشريعية كالترتيبات النظامية التي تحكـ السمطة التنفيذية كالنظـ األساسية لممشركعات.
اف يصبحكا أعضاء في ىيئة يجب عمى الييئة العميا لمرقابة المالية اف تشجع مكظفييا  -

 مينية تتصؿ بعمميـ كاف يشارككا في فعاليات تمؾ الييئة.
رشادات تتعمؽ بالقياـ بالرقابة المالية  -  إعداد كتيبات كتكجييات أخرل مكتكبة كا 
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إف االتصاؿ بمكظفي الييئة العميا لمرقاة المالية بكاسطة الكتب الدكرية التي تحكم  -
حديث لمرقابة المالية يبيف سياسات تمؾ الييئة كقكاعدىا تكجييا، كاالحتفاظ بكتب 

 كممارساتيا.
دعـ الميارات كالخبرة المتاحة ضمف الييئة العميا لمرقابة المالية كتحديد الميارات غير  -

 المتكفرة.
إف المكارد المطمكبة لمقياـ بكؿ نكع مف أنكاع الرقابة المالية، بحاجة ألف تقكـ كبذلؾ  -

ماىريف أف يكمفكا بالعمؿ، كما أف الرقابة المفركضة عمى مكارد يمكف لممكظفيف ال
 المكظفيف تطبؽ عمى الرقابة المالية.

إنو ليس مف الضركرم أف تككف لدل كؿ مراقب مالي األىمية في جميع جكانب السمطة  -
القانكنية لمرقابة المالية، بحيث يتـ تكميؼ المكظفيف بأعماؿ الرقابية حسب الميارات 

 المطمكبة لدييـ . الرقابية
 يجب أف يككف متاحان لمييئة اف تكتسب ميارات متخصصة مف مصادر خارجية . -
إف السياسات كاإلجراءات التي تحكـ اإلشراؼ عمى انكاع الرقابة المالية ىي عكامؿ  -

 ىامة في اداء الييئة لدكرىا بالمستكل المناسب مف الكفاءة.
تككف مزكدة بما يساعدىا عمى القياـ بتقكيـ  يجب عمى فرؽ الرقابة المالية المنتشرة أف -

منسؽ لنظـ المحاسبة الحككمية فضالن عف تقكيـ ترتيبات التنسيؽ في الكحدة المركزية 
 كآليات الرقابة الداخمية في الجية الخاضعة لمرقابة.

عند اتخاذ قرار بتكزيع المكارد بيف أنشطة الرقابة المالية المختمفة، يجب عمى الييئة  -
ا لمرقابة المالية اف تعطي األكلكية ألم عمؿ مف اعماؿ رقابتيا، كأف تراعي العمي

التخطيط االستراتيجي مف أجؿ تحديد نظاـ مناسب لألكلكية بالنسبة ألنكاع الرقابة 
 التقديرية المعيكد بيا إلييا.

قبؿ القياـ بأم رقابة مالية، البد مف صدكر تفكيض خاص لمبدء مف المكظؼ المختص  -
، كأف يتضمف التفكيض أىداؼ الرقابة المالية كنطاقيا كاألمكر التي يتـ التركيز بالعمؿ

 عمييا كالمكارد المطمكبة لمرقابة المالية مف حيث الميارة كالطاقة كالتريتياب .
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 ثالثًا: القواعد الميدانية في الرقابة المالية

طار الكامؿ لمخطكات كاإلجراءات إف اليدؼ مف كراء القكاعد الميدانية ىك كضع المعايير أك اإل
 اليادفة التي يتبعيا المراقبكف الماليكف ىذه القكاعد الميدانية جاءت كما يمي:

ف رقابة مالية ذات أف يخطط الرقابة المالية بأسمكب يتأكد فيو أيجب عمى المراقب المالي  .1
 .قتصادية كفعالةانكعية عالية قد تـ تنفيذىا بطريقة 

  يجب 
 الييئة العميا لمرقابة المالية األكلكية ألم أعماؿ رقابية يجب القياـ بيا ف تعطي أ

 كفقان لمقانكف
 :عند التخطيط لمرقابة المالية يجب عمى المراقب المالي 

 أف يحدد الجكانب اليامة لمبيئة التي تعمؿ فييا الكحدة الخاضعة لممراقبة. -
 اف يطكر مفيـك العالقات المتعمقة بالمساءلة. -
ـ بشكؿ آراء الرقابة المالية كنتائجيا أك تقاريرىا كبمحتكاىا أف ييت -

 كالمستفيديف منيا.
 أف يحدد أىداؼ الرقابة المالية كاالختبارات المزمة لتغطيتيا. -
 اف يحدد االىمية النسبية لألمكر. -
 ػف يحدد أسمكب الرقابة المالية األكثر كفاءة. -
 ابة،أف يفحص الرقابة الداخمية لمكحدة الخاضعة لمرق -
أف يكفر التكثيؽ الكامؿ لخطة الرقابة المالية كمف أجؿ العمؿ الميداني  -

 المقترح.
 .تضميف الخطكات التخطيطية بالرقابة المالية 

 ب في أم مرحمة مف مراحؿ الرقابة.اسيخضع مكظفك الرقابة المالية إلى إشراؼ من .2
  المالية كالمحافظة إف اإلشراؼ ىك امر الـز مف أجؿ التحقؽ مف تنفيذ أىداؼ الرقابة

ف االشراؼ المناسب كالرقابة الداخمية ىما ضركرياف يعمى نكعية عمؿ الرقابة المال ة، كا 
 في جميع األحكاؿ بصرؼ النظر عف كفاءة المراقبيف المالييف.

 ب الرقابة المالية مف خالؿ ك يجب اف يكجو اإلشراؼ الى جكىر الرقابة المالية كأسم
 التحقؽ مف كؿ مما يمي:

 كاضح كمستمر لخطة الرقابة المالية لدل أعضاء فريؽ الرقابة المالية. فيـ -
 تتـ الرقابة المالية كفقان لقكاعد كممارسات الييئة العميا لمرقابة المالية. -
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 بة المالية المحددة.قاتتـ متابعة خطة كاجراءات الر  -
 اء.تحكم أكراؽ العمؿ دليؿ اإلثبات الذم يدعـ جميع النتائح كالتكصيات كاآلر  -
 المراقب المالي ينفذ األىداؼ المقررة لمرقابة المالية. -
 تقرير الرقابة المالية يتضمف نتائج الرقابة المالية كتكصياتيا. -

  تفحص جميع أعماؿ الرقابة الكمالية مف قبؿ مكظؼ عاؿ في الرقابة المالية ، حيث
 يتحقؽ مف:

بدليؿ إثبات لمرقابة  جميع التقكيمات كالنتائج تنطمؽ مف أساس سميـ كأنيا مؤيدة -
 المالية كاؼ كمعقكؿ كمتعمؽ بالمكضكع.

جميع األخطاء كأكجو النقص كاألمكر غي العادية قد تـ تحديدىا كتكثيقيا  -
 بصكرة مناسبة كتـ حميا بصكرة مرضية .

التغييرات كالتحسينات الالزمة مف أجؿ القياـ بالرقابة المستقبمية قد تـ تحديدىا  -
ف االعتبار في الخطط األخيرة لمرقابة المالية كفي أنشطة كتسجيميا كأخذىا بعي

 تنمية خبرات المكظفيف.
 

يجب عمى المراقب المالي عند تحديد مدل الرقابة المالية أف يقـك درجة الكثكؽ بالرقابة  .3
 الداخمية.

 ةمية يجب اف يتـ كفقان لنكع الرقابة المعيكد بيا، ففي حالخإف دراسة كتقكيـ الرقابة الدا 
ف الدراسة كالتقكيـ يتماف عمى الرقابة الداخمية التي تساعد عمى إرقابة النظامية فال

المحافظة عمى المكجكدات كالتي تتحقؽ مف دقة السجالت الحسابية، أما الرقابة 
بة الداخمية التي تساعد اإلدارة عمى مطابقة تصرفاتيا مع انكاع الرقأالمطابقة فتتـ عمى 

في حالة رقابة األداء فتتـ عمى إدارة أعماؿ الكحدة الخاضعة القكانيف كاألنظمة، اما 
كذلؾ بالتحقؽ مف مدل التمسؾ بسياسات اإلدارة كتقديـ  لمرقابة بطريقة اقتصادية كفعالة

 دارية كالمالية المكثكؽ بيا في الكقت المناسب.المعمكمات اإل
 الية مف جية يعتمد مدل كدراسة تقكيـ الرقابة المالية عمى أىداؼ الرقابة الم 

 ؽ المستيدؼ مف جية اخرل.ك ، كعمى درجة الكث
 نكاع الرقابة الداخمية تعمؿ بصكرة أف يحدد ما إذا كانت أالي ميجب عمى المراقب ال

 كالكماؿ في المعمكمات. مناسبة لتحقيؽ االستقامة
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العمميات عند القياـ بالرقابة النظامية )المالية التقميدية( يجب إجراء اختبار لمدل مطابقة  .4
 المالية لمقكانيف كالنظـ النافذة.

  نو يحدد إذا ما اتبعت قكانيف  مر ىاـ ألأإف فحص المطابقة مع القكانيف كاألنظمة
 الرقابة المالية.

 بة المالية إلى االطالع عمى متطمبات المطابقة التي تكافؽ اقر حاجة مخططي ال
 بة المالية.اقر حدة الخاضعة لمك ال

  ف أف يككف المراقب المالي يقظ لمتصرفات غير المشركعة ، كالتي يمكف أيجب
 تؤثر بصكرة غير مباشرة عمى نتائج الرقابة المالية.

  يجب عمى المراقب المالي أف يختار خطكات الرقابة المالية كاجراءاتيا، كفقان
 لتقديرىـ الميني، مناسبة لمظركؼ.

 الرقابة الداخمية لمتحقؽ مف المطابقة مع نكاع يجب عمى اإلدارة إيجاد نظاـ فعاؿ أل
 ك تقكيـ المطابقة.أالقكانيف كاألنظمة، عند تصميـ خطكات الختيار 

 
يجب الحصكؿ عمى دليؿ إثبات كاؼ كمعقكؿ كذم صمة بالمكضع لدعـ الرأم كالنتائج  .5

 الصادرة عف المراقب المالي بشاف الييئة كالبرنامج اك الكظيفة محؿ الرقابة المالية.
 الحظات الرقابة المالية كنتائجيا إلى ليؿ إثبات.مجب أف تستند ي 
  يجب أف يككف لدل المراقب المالي الفيـ السميـ لمتقنيات المتعمقة بالتفتيش

 كالمالحظة كاالستجكاب كالتثبيت مت اجؿ إثبات الرقابة المالية.
 نكعي في ات يجب أف يتركز االىتماـ عمى الجانب الءعند اختيار المناىج كاإلجرا

 ثبات.دليؿ اإل
  يجب عمى المراقب المالي أف يكثؽ بصكرة مناسبة ، دليؿ اإلثبات ضمف أكراؽ

 العمؿ.
 

عند القياـ بالرقابة النظامية كغيرىا مف أنكاع الرقابات األخرل يجب عمى المراقبيف المالييف  .6
جاد التقارير المالية أف يحمكا البيانات المالية لمتثبت فيما إذا كانت قكاعد المحاسبة بشأف إي

 قد تمت مراعاتيا.
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  يجب عمى المراقب المالي أف يحمؿ بصكرة كاممة البيانات المالية كيتحقؽ أف
البيانات قد أعدت كفقان لقكاعد المحاسبة المقبكؿ، كانيا قدمت مع االىتماـ المنسب 

 بظركؼ الييئة الخاضعة لمرقابة.
 ة كبيرة ، عمى طبيعة كنطاؽ كىدؼ أساليب كتقنيات التحميؿ المالي تعتمد بدرج

 الرقابة المالية، كعمى فيـ كحكـ المراقب المالي.
  ،يجب اف تقدـ الرقابة المالية لمييئة العميا لمرقابة تقرير حكؿ تنفيذ قكانيف الميزانية

 كاف يتضمف 
بالنسبة لحساب اإليرادات: التحقؽ ما إذا كانت التكقعات ىي تمؾ المأخكذة  -

التقديرية األكلية، كمما إذا كانت الرقابة المالية عمى الضرائب مف الميزانية 
كالكجائب المقيدة كااليرادات المدخمة ، يمكف إجراؤىا مف خالؿ المقارنة 

 بالبيانات المالية السنكية لمنشاط محؿ الرقابة المالية.
بالنسبة لحساب النفقات: فحص االعتمادات لمساعدة الميزانيات التقديرية  -

كقكانيف التسكية، كبالنسبة لمرحمي الحسابات، البيانات المالية لمسنة 
 السابقة.

 رابعا: قواعد إعداد التقارير في الرقابة المالية:

يتضمف إعداد التقارير كالن مف رأم المراقب المالي كالمالحظات األخرل عمى مجمكعة البيانات 
ف رأم المراق ب المالي بشأف مجمكعة مف البيانات المالية المالية كنتيجة لمرقابة النظامية، كا 

يككف، بصفة عامة، بشكؿ مكجز كمكحد يعكس نتائج المدل الكاسع لالختبارات كاألعماؿ 
 األخرل لمرقابة المالية.

 قكاعد إعداد التقارير في الرقابة الحككمية تتمثؿ فيما يمي:

بما ىك مالئـ، يضع فيو يجب عمى المراقب المالي أف يعد رأيان مكتكبان أك تقريران حس .1
المالحظات المكتشفة بصيغة مناسبة، كأف يككف محتكاه يسيؿ فيمو كبعيدان عف الغمكض 

 كااللتباس، كأف يتضمف فقط المعمكمات المؤيدة بدليؿ.
ة نيائية اإلجراء الكاجب اتخاذه بالنسبة صكر عمى الييئة العميا لمرقابة المالية اف تقرر ب .2

 .ك المخالفات الخطيرة المكتشفة مف قبؿ المراقبيف المالييفلمممارسات االحتيالية أ
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بالنسبة لمرقابة النظامية، عمى المراقب المالي أف يعد تقريران مكتكبان بشاف اختبارات مدل مطابقة 
التصرفات لمقكانيف كاألنظمة سارية المفعكؿ كيجب اف يتضمف التقرير تأكيدان إيجابيان عمى تمؾ 

 لرقابة األداء، فيجب  البنكد، اما بالنسبة

 أف يتضمف التقرير جميع األمثمة اليامة مف حاالت عدـ المطابقة كثيقة الصمة بأىداؼ الرقابة.

ف كؿ مف اآلراء كالتقارير فيجب اف تتضمف كؿ مف:  كا 

العنكاف كالتاريخ كالتكقيع كاألىداؼ كالنطاؽ، كالمرسؿ إليو، كما يجب تحديد المادة محؿ التقرير، 
ديد األساس القانكني لكؿ مف اآلراء كالتقارير مع ضكرة المطابقة مع القكاعد، كأخيران كيتـ تح

 مراعاة التكقيت المناسب.

 ما القكاعد التي تتعمؽ باآلراء فقط فجاءت كما يمي:أ

  إف الرأم المطمؽ يعطى عندما يككف المراقب المالي قانعان، بالنسبة لمجكانب المادية
 بأف:
قد تـ إعدادىا كفقان لألسس كالسياسات المحاسبية المقبكلة التي البيانات المادية  -

 تتـ استخداميا بصفة دائمة.
 البيانات تتطابؽ مع المتطمبات القانكنية كاألنظمة ذات الصمة بيا. -
اقب المالي ر كجية النظر المعركضة في البيانات المالية تتسؽ مع معرفة الم -

 لمكحدة الخاضعة لمرقابة المالية.
شفان مناسبان لجميع المسائؿ ذات األىمية النسبية المتعمقة بالبيانات ىناؾ ك -

 الرقمية.
  تأكيد األمر: في ظركؼ معينة يمكف لممراقب المالي أف  يعتبر باف القارئ لـ يككف

فيمان مناسبان لمبيانات المالية ما لـ يشد انتباىو الى االمكر اليامة ككمبدأ عاـ فاف 
البيانات المالية  فر رأيا  مطمقان ال يشير إلى جكانب معينة بشأالمراقب المالي الذم يصد

طباع نب ىذا االنفي رأيو خشية أف يساء فييا تأكيؿ الرأم فيعتبر رأيان مقيدان، كلكي يتج
د األمر " يمكف جعميا فقرة مستقمة عف الرام، كمع يفاف اإلرشادات التي تعني " تأك

 تأكيد األمر لمعالجة نقص في الكشؼ عفذبمؾ يجب أال يستخدـ المراقب المالي 
 مالحظة في البيانات المالية كال ليككف بديالن اك عكضان عف تقييد الرأم.

  حد االمكر التالية:أإف المراقب المالي ال يمكف اف يعطي رأم مطمؽ عندما يككف 
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 عندما يككف ىناؾ قيد عمى نطاؽ الرقابة المالية. -
البيانات ناقصة أك مضممة عف قكاعد عندما يعتبر المراقب المالي اف  -

 المحاسبة المقبكلة.
 عندما يككف ىناؾ شؾ يؤثر عمى البيانات المالية. -

  الرأم المقيد: في الحالة التي يرفض فييا المراقب المالي بندان أك أكثر مف بنكد معينة
ي ية كليست أساسية فبفي البيانات المالية بحيث يككف البند أك البنكد ذات اىمية نس

 فيـ البيانات المالية فيجب عمى المراقب المالي اف يعطي رأيان مقيدان.
  م أكؿ إلى ر صالتنازؿ عف الرأم: عندما يككف المراقب المالي غير قادر عمى الك

بخصكص البيانات المالية ككؿ نتيجة الشؾ أك تقييد النطاؽ، لذلؾ يتـ التنازؿ عف 
 إبداء الرأم.

 يئات العميا لمرقابة المالية أف تكفر تقريران مفصالن يكضح إنو لمف المعتاد بالنشبة لمي
 الرأم في ظركؼ يككف مف غير الممكف فييا إعطاء رام مطمؽ.

  ف تعد التقارير حيثما يككف الضعؼ في نظـ أالرقابة النظامية تتطمب عمى األغمب
 حاسبية.مك النظـ الأالرقابة الداخمية 

 التقارير:وأخيرًا، القواعد التي تتعمق بإعداد 

  إف تقارير رقابة األداء تككف مختمفة عف تقارير الرقابة النظامية بحيث انيا تحكم
 مناقشة أكبر كجداالن اكسع.

 ف تتضمف التقارير إ،تقادان.أح أىداؼ الرقابة كنطاقيا، كيمكف ك يجب أف يبيف بكض 
  نتيجة يجب عمى المراقب المالي أف يعد تقرير يصؼ فيو الظركؼ التي يصؿ فيو إلى

 لكؼ.أمحددة بدالن مف اف يدلي ببياف نمكذجي م
  يجب عمى المراقبيف المالييف اف يقرركا باف آرائيـ تتضمف طمب إتخاذ االجراءات

الناتجة عف القرارات السابقة الصادرة عف اإلدارة، لذلؾ يجب إتباع الحذر في كضع 
كمات المتاحة بصكرة مثؿ تمؾ اآلراء، كيجب اف يشير التقرير إلى طبيعة كمدل المعم

 معقكلة لدل الييئة الخاضعة لمرقابة في الكقت الذم تتخذ فيو القرارات.
  يجب عمى تقارير األداء أال تركز عمى اىتماميا عمى االنتقادات في الماضي فقط بؿ

يجب أف تككف بناءة أيضان، إف النتائج التي يتكصؿ إلييا المراقب المالي كالتكصيات 
 جانبان ىامان مف الرقابة المالية. التي يطرحيا تمثؿ
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  عند صياغة التكصيات كمتابعتيا، يجب اف يحافظ المراقب المالي عمى المكضكعية
ىتمامو عمى ما إذا كانت اكجو الضعؼ المكضحة قد صححت، استقالؿ كاف يركز كاال

 اكثر مف تركيزه عمى ما إذا كانت تكصيات معينة قد تـ تبديميا.
  قابة المالية ، يجب عمى المراقب المالي اف يأخذ بعيف االعتبار عند صياغة تقرير الر

طبيعة مدل األىمية النسبية لممسألة لمرقابة النظامية عمى البيانات المالية، اك بالنسبة ل
الكحدة الخاضعة لمرقابة أك النشاط )رقابة األداء(. )المكقع اإللكتركني لمنظمة 

 االنتكسام(
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 2004( لسنة 15رقم ) ديوان الرقابة المالية واإلداريةقانون  :(2ممحق رقم )

 

 رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
 بعد اإلطالع عمى القانكف األساسي المعدؿ،

 ،1995لسنة  17كعمى قانكف ىيئة الرقابة العامة رقـ 
 بإنشاء ىيئة الرقابة العامة، 1994لسنة  22كعمى القرار رقـ 
 بتعييف رئيس لييئة الرقابة العامة، 1995لسنة  301كعمى القرار رقـ 

 ـ14/4/2004كبناء عمى ما أقره المجمس التشريعي بجمستو المنعقدة بتاريخ 
 أصدرنا القانكف التالي:

 الفصل األول 

 تعارؼ كأحكاـ عامة 

 ( 1مادة )

ا لـ في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف يككف لمكممات كالعبارات اآلتية المعاني المخصصة ليا أدناه م
 تدؿ القرينة عمى خالؼ ذلؾ:

 السمطة الكطنية: السمطة الكطنية الفمسطينية.
 رئيس السمطة الكطنية: رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية.

 مجمس الكزراء: مجمس كزراء السمطة الكطنية.
 المجمس التشريعي: المجمس التشريعي الفمسطيني.
 لكؿ عدد أعضاء المجمس التشريعي. األغمبية المطمقة لممجمس: أكثرية )نصؼ + كاحد(

 الديكاف: ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية.
 رئيس الديكاف: رئيس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية.

 نائب رئيس الديكاف: نائب رئيس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية.
 دارية.المدير العاـ: مدير عاـ ديكاف الرقابة المالية كاإل
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 ( 2ادة )م
شأ بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف ديكاف عاـ يسمى "ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية" يككف لو ين

مكازنة خاصة ضمف المكازنة العامة لمسمطة الكطنية كيتمتع بالشخصية اإلعتبارية المستقمة 
التي كيتمتع باألىمية القانكنية الكاممة لمباشرة كافة األعماؿ كالنشاطات التي تكفؿ تحقيؽ المياـ 

 قاـ مف أجميا.

 ( 3مادة )
 يقصد بالرقابة، اإلجراءات كاألعماؿ الرقابية التي تستيدؼ:

. ضماف سالمة النشاط المالي كحسف استخداـ الماؿ العاـ في األغراض التي خصص مف 1
 أجميا.

. التفتيش اإلدارم لضماف كفاءة األداء، كحسف استخداـ السمطة كالكشؼ عف االنحراؼ أينما 2
 كجد.

 . مدل انسجاـ كمطابقة النشاط المالي كاإلدارم لمقكانيف كاألنظمة كالمكائح كالقرارات النافذة.3
. ضماف الشفافية كالنزاىة كالكضكح في األداء العاـ كتعزيز المصداقية كالثقة بالسياسات 4

 المالية كاإلدارية كاالقتصادية لمسمطة الكطنية الفمسطينية.

 ( 4مادة )
الديكاف بقرار مف رئيس السمطة الكطنية بناء عمى تنسيب مف مجمس الكزراء . يعيف رئيس 1

 كبعد المصادقة عمى تعيينو باألغمبية المطمقة لممجمس التشريعي.
 . يعيف نائب رئيس الديكاف بقرار مف مجمس الكزراء بتنسيب مف رئيس الديكاف.2

 س الديكاف.. يعيف المدير العاـ بقرار مف مجمس الكزراء بتنسيب مف رئي3
 . يعيف رئيس الديكاف عددا كافيا مف المكظفيف لتمكيف الديكاف مف القياـ بميامو.4
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 ( 5مادة )
يقدـ رئيس السمطة الكطنية بديال عف رئيس الديكاف خالؿ مدة أقصاىا أسبكعاف مف تاريخ رفض 

 المجمس التشريعي المصادقة عمى المرشح لمنصب رئيس الديكاف.

 (6مادة )

 يمف يعيف رئيسا لمديكاف أك نائبا لرئيس الديكاف ما يمي:يشترط ف
 . أف يككف فمسطينيا.1
 . أف يككف مف ذكم الكفاءة كاإلختصاص.2
 . مف المشيكد لو بالنزاىة كحسف السمعة.3
 . أال يقؿ عمره عف أربعيف سنة.4
نة أك . أال يككف قد أديف مف محكمة مختصة بأية جناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األما5

 جريمة مف جرائـ األمكاؿ.

 ( 7مادة )

يككف الديكاف مسؤكال أماـ رئيس السمطة الكطنية كأماـ المجمس التشريعي، كيتكلى المياـ 
 كالصالحيات المناطة بو كفقا ألحكاـ القانكف.

 ( 8مادة )

ا يقدـ رئيس الديكاف لكؿ مف رئيس السمطة الكطنية كالمجمس التشريعي كمجمس الكزراء تقرير 
سنكيا أك عند الطمب عف أعمالو كمالحظاتو كعميو أف يزكد رئيس السمطة الكطنية كالمجمس 
التشريعي كمجمس الكزراء بأية بيانات أك معمكمات أك دراسات أك أبحاث يطمبكنيا منو كالقياـ 

 بأم عمؿ آخر يعيد بو إليو مف أم منيـ، كينشر التقرير السنكم في الجريدة الرسمية.
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 (9مادة )

يككف المقر الرئيس لمديكاف في مدينة القدس، كلو مقراف مؤقتاف في كؿ مف مدينتي غزة كراـ 
 اهلل.

 ( 10مادة )

 . تككف مدة رئاسة الديكاف سبع سنكات لفترة كاحدة غير قابمة لمتجديد.1
 . ال يجكز عزؿ رئيس الديكاف ألم سبب مف األسباب إال باألغمبية المطمقة لممجمس.2
لراتب كالحقكؽ المالية األخرل لرئيس الديكاف بقرار مف رئيس السمطة الكطنية . يحدد ا3

 كمصادقة المجمس التشريعي كينشر القرار في الجريدة الرسمية.

 ( 11مادة )

كفقا ألحكاـ ىذا القانكف يتمتع رئيس الديكاف كنائبو كالمدير كمكظفك الديكاف بالحصانة عف كؿ 
 بتنفيذ مياميـ.ما يقكمكف بو مف أعماؿ تتعمؽ 

 ( 12مادة )

ال يجكز التدخؿ في أم عمؿ مف أعماؿ الديكاف كتمتـز جميع الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف 
 بالتعاكف الكامؿ كالتاـ فيما يطمب الديكاف منيا.

 الفصل الثاني

 تشكيؿ الديكاف 

 ( 13مادة )

مف المديريف كالمستشاريف . ي شكؿ الديكاف مف رئيس الديكاف كنائبو كالمدير العاـ كعدد 1
كالخبراء كالمفتشيف كالفنييف كالمكظفيف كفقا لمييكؿ التنظيمي كجدكؿ تشكيالت الكظائؼ المعتمد 

 مف المجمس التشريعي.
 . يككف رئيس الديكاف بدرجة كزير، كنائب رئيس الديكاف بدرجة ككيؿ كزارة.2
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 ( 14مادة )

 ت التالية:يعد مركز رئيس الديكاف شاغرا في إحدل الحاال
 . الكفاة.1
 . االستقالة.2
 . العزؿ.3

 ( 15مادة )

. إذا شغر مركز رئيس الديكاف يعيف بديؿ آخر لو خالؿ مدة أقصاىا شير مف تاريخ الشغكر 1
 كفقا ألحكاـ ىذا القانكف.

 ( أعاله.1. يقـك نائب رئيس الديكاف بمياـ رئيس الديكاف خالؿ المدة المذككرة في الفقرة )2

 ( 16مادة )

يعيف رئيس الديكاف المديريف التنفيذييف كالمفتشيف كالمستشاريف كالخبراء كالفنييف كالمكظفيف كفقا 
 ألحكاـ ىذا القانكف كقانكف الخدمة المدينة.

 ( 17مادة )

 ال يجكز لرئيس الديكاف كنائبو كالمدير العاـ أثناء تكلي المنصب أف:
 . يتكلى أم كظيفة أخرل.1
جر ماال مف أمكاؿ السمطة الكطنية أك إحدل الشخصيات المعنكية العامة كلك . يشترم أك يستأ2

بطريقة غير مباشرة أك بطريقة المزاد العمني كال أف يؤجرىا أك يبيعيا شيئا مف أمكالو أك يقايضيا 
 عميو.

 . يشارؾ في التزامات تعقدىا السمطة الكطنية أك المؤسسات أك الييئات العامة.3
ظيفة في الديكاف كعضكية مجمس إدارة أم شركة أك مؤسسة أك ىيئة حككمية . يجمع بيف الك 4

 أك غير حككمية.
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 ( 18مادة )

تنشأ في الديكاف الدكائر كاألقساـ الضركرية إلدارة شؤكنو المالية كاإلدارية كالقانكنية كشؤكف 
ميمات يصدرىا المتابعة كالدراسات كاألبحاث كالتطكير كالتخطيط الالزمة ألداء ميامو بمكجب تع

 رئيس الديكاف.

 ( 19مادة )

لمديكاف االستعانة باإلختصاصييف كالخبراء في األمكر كالمسائؿ التي تعرض عميو كتتطمب 
بداء الرأم فييا مؤىالت كخبرات خاصة كتصرؼ ليـ مكافآت مالية مقابؿ خدماتيـ  دراستيا كا 

 كفقا لمكائح الخاصة بذلؾ.

 ( 20مادة )

لجاف مؤقتة لمرقابة أك التفتيش أك التحقيؽ أك لجاف لمدراسة كاإلستقصاء  لرئيس الديكاف تأليؼ
برئاسة مفتش، كتفكيضيا بمياـ أك قضايا محددة تدخؿ ضمف مياـ الديكاف كصالحياتو كتقديـ 

 نتائج أعماليا إليو.

 ( 21مادة )

 إذا كاف ال يجكز أف يعيف أم شخص في كظيفة مفتش في الديكاف أك ينتدب لمقياـ بأعمالو إال
 حاصال عمى الشيادة الجامعية األكلى عمى األقؿ حسب االختصاص.

 ( 22مادة )

يمارس نائب رئيس الديكاف مياـ كمسؤكليات رئيس الديكاف في حالة غيابو، ككؿ ما يفكضو بو 
 كفقا ألحكاـ ىذا القانكف.
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 الفصل الثالث 

 إختصاصات الديكاف 

 ( 23مادة )

سالمة العمؿ كاإلستقرار المالي كاإلدارم في السمطة الكطنية ييدؼ الديكاف إلى ضماف 
بسمطاتيا الثالث التنفيذية كالتشريعية كالقضائية ككشؼ أكجو اإلنحراؼ المالي كاإلدارم كافة بما 

فييا حاالت إستغالؿ الكظيفة العامة كالتأكد مف أف األداء العاـ يتفؽ مع أحكاـ القكانيف 
رات كالتعميمات النافذة كفي حدكدىا كأنو يمارس بأفضؿ طريقة كبأقؿ كاألنظمة كالمكائح كالقرا

 تكمفة ممكنة كلو في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ القياـ بما يمي كفقا ألحكاـ القانكف:
 . اقتراح المكائح كاألنظمة كالسياسات الخاصة بعمؿ الديكاف كرفعيا لممجمس التشريعي إلقرارىا.1
 ديكاف مف القياـ بميامو.. إعداد الخطط كالبرامج لتمكيف ال2
 . كضع البرامج كالدكرات الخاصة لتأىيؿ المكظفيف في الديكاف كتدريبيـ.3
. إعداد مشركع مكازنة سنكية خاصة بالديكاف كرفعيا إلى مجمس الكزراء إلقرارىا ضمف 4

 المكازنة العامة السنكية لمسمطة الكطنية.
تابعة الداخمية في المراكز المالية كافة في السمطة . التحقؽ مف قياـ أجيزة الرقابة كالتفتيش كالم5

الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة كفعالة كدراسة القكاعد التي تنظـ أعماليا لمتثبت مف 
 كفاءتيا كدقتيا في تحقيؽ األىداؼ المقررة ليا.

يراداتيا كالقركض كالسمؼ كالمخازف كالمستكدعات6 عمى  . مراقبة نفقات السمطة الكطنية كا 
 الكجو المبيف في ىذا القانكف.

. تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة كالتفتيش بما يضمف تعزيز الشفافية كالمصداقية كالكضكح 7
 في أعماؿ الحككمة كالمؤسسات كالييئات العامة كمف في حكميا.

. بحث كتحرم أسباب القصكر في العمؿ كاإلنتاج بما في ذلؾ الكشؼ عف عيكب النظـ 8
لية كاإلدارية كالفنية التي تعرقؿ سير أعماؿ الحككمة كاألجيزة كالمؤسسات العامة كاقتراح الما

 كسائؿ تالفييا كمعالجتيا.
. الكشؼ عف المخالفات المالية كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف المكظفيف أثناء مباشرتيـ 9
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 لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا.
مف غير المكظفيف كالتي تستيدؼ المساس بسالمة أداء . كشؼ كضبط المخالفات التي تقع 10

 كاجبات الكظيفة أك الخدمة العامة.
. بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف عف المخالفات أك اإلىماؿ في أداء الكاجبات 11

الكظيفية كدراسة ما تنشره كسائؿ اإلعالـ المختمفة مف شكاكم أك تحقيقات صحفية تتناكؿ 
 ك االستيتار أك سكء اإلدارة أك اإلستغالؿ.نكاحي اإلىماؿ أ

 . يككف الديكاف فيما يتعمؽ باإليرادات مسؤكال عف:12
أ. التدقيؽ في تحققات الضرائب كالرسـك كالعكائد المختمفة لمتثبت مف أف تقديرىا كتحققيا قد تما 

 كفقا لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا.
دارتيا ب. التدقيؽ في معامالت بيع األراضي كالع قارات الحككمية أك التابعة لمسمطة الكطنية كا 

 كتأجيرىا.
ج. التدقيؽ في تحصيالت اإليرادات عمى إختالؼ أنكاعيا لمتثبت مف أف التحصيؿ قد جرل في 

 أكقاتو المعينة كفقا لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا.
 . يككف الديكاف فيما يتعمؽ بالنفقات مسؤكال عف:13

لنفقات لمتثبت مف صرفيا لألغراض التي خصصت مف أجميا كمف أف الصرؼ أ. التدقيؽ في ا
 قد تـ كفقا لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا.

ب. التدقيؽ في المستندات كالكثائؽ المقدمة تأييدا لمصرؼ لمتثبت مف صحتيا كمف مطابقة 
 قيمتيا لما ىك مثبت في القيكد.

 حسب األصكؿ كمف قبؿ الجيات المختصة.ج. التثبت مف أف إصدار أكامر الصرؼ قد تـ 
د. التثبت مف تنفيذ أحكاـ قانكف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية كقانكف المكازنة السنكم 

 كمف صحة األكامر المالية كالحكاالت الصادرة بمقتضى أحكامو.
ؤكال عف . يككف الديكاف فيما يتعمؽ بحسابات األمانات كالسمؼ كالقركض كالتسكيات مس14

تدقيؽ جميع ىذه الحسابات لمتثبت مف صحة العمميات المتعمقة بيا كمف مطابقتيا مع ما ىك 
مثبت في القيكد كمف أنيا مؤيدة بالمستندات كالكثائؽ الالزمة كمف إسترداد السمؼ كالقركض في 

 األكقات المعينة إلستردادىا مع الفكائد المترتبة عمييا لمخزينة العامة.
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عمى مراقبة كمراجعة القرارات الخاصة بشؤكف المكظفيف العاميف فيما يتعمؽ . العمؿ 15
بالتعيينات كالمرتبات كاألجكر كالترقيات كالعالكات كاإلجازات كأية بدالت أخرل كما في حكميا، 
كالتثبت مف مدل مطابقتيا لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا مف جية كمطابقتيا لممكازنة العامة 

 .مف جية أخرل
. العمؿ عمى مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد 16

 مف مدل اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا.
. دراسة أية قضية أك حالة أك تقرير تحاؿ أك يحاؿ إلى الديكاف مف رئيس السمطة الكطنية 17

ة أك مجمس الكزراء أك الكزير المختص حسب مقتضى أك المجمس التشريعي كلجانو المختص
الحاؿ، مما يدخؿ في نطاؽ مياـ كصالحيات الديكاف، بما في ذلؾ التحقيؽ في المخالفات 

 اإلدارية كالمالية التي يرتكبيا المكظفكف في الجيات اإلدارية المختمفة.

 (24مادة )

اـز في أية دائرة، كعمى مكظفي ىذه لمديكاف التدقيؽ في الحسابات كالكثائؽ كالمستندات كالمك 
الدائرة أف يسيمكا ميمتو كيقدمكا لو كافة المعمكمات التي يطمبيا كلو أف يمفت نظرىـ إلى ما يبدك 

 لو مف مالحظات كأف يستكضح منيـ عف سبب ما يظير لو مف تأخر في إنجاز المعامالت.

 ( 25مادة )

كالبيانات الكاردة مف المكظفيف كعمى تقارير  لمديكاف االطالع عمى كافة التقارير كالمعمكمات
التحقيؽ في المخالفات التي ليا مساس باألمكر المالية كاإلدارية كلو أف يطمب تزكيده بكؿ ما 

يضاحات مف جميع الدكائر الحككمية مما لو عالقة  يريد االطالع عميو مف معمكمات كا 
 بأعماليا.
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 ( 26مادة )

ع سنكية أك عند الطمب متضمنة نتيجة تحرياتو كدراساتو كأبحاثو يرفع رئيس الديكاف تقارير رب
كمقترحاتو كالمخالفات المرتكبة كالمسؤكلية المترتبة عمييا كالمالحظات كالتكصيات بشأنيا إلى 

 رئيس السمطة الكطنية كالمجمس التشريعي كمجمس الكزراء التخاذ ما يمـز بشأنيا.

 ( 27مادة )
أم جية إدارية لمتحقؽ مف مدل تنفيذ أحكاـ كقكاعد المحاسبة . تتـ أعماؿ الرقابة في 1

الحككمية كمدل التزاـ الجيات اإلدارية في تنفيذ المكازنة العامة لمسمطة الكطنية كتأشيراتيا 
 كتسجيؿ كتبكيب العمميات المالية التي تجرييا.

مف إظيار . تتـ أعماؿ الرقابة المالية عمى الصرؼ كعمى نظـ الضبط الداخمي بما يض2
كتحميؿ النتائج التي تعبر عنيا المراكز المالية كالحسابات الختامية ليذه الجيات بحيث تعطي 

 صكرة حقيقية ليا.

 ( 28مادة )
عمى الديكاف تقديـ تقارير خاصة بشأف بعض المسائؿ ذات األىمية التي تستكجب سرعة النظر 

 ي كمجمس الكزراء كالكزير المختص.فييا إلى كؿ مف رئيس السمطة الكطنية كالمجمس التشريع

 ( 29مادة )
كفقا ألحكاـ القانكف لمديكاف في سبيؿ مباشرة اختصاصاتو حؽ طمب أك االطالع أك التحفظ 
عمى أية ممفات أك بيانات أك أكراؽ أك مستندات أك معمكمات أك الحصكؿ عمى صكر منيا 

األكراؽ أك المستندات أك المعمكمات  كذلؾ مف الجية المكجكدة فييا ىذه الممفات أك البيانات أك
 بما في ذلؾ الجيات التي تعتبر كؿ ذلؾ سرم التداكؿ ككذلؾ استدعاء مف يرل سماع أقكاليـ.

 ( 30مادة )
كفقا ألحكاـ القانكف لمديكاف أف يطمب مف جية االختصاص كقؼ المكظؼ عف أعماؿ كظيفتو 

 ممو يضر بإجراءات التحقيؽ.أك إبعاده عنيا مؤقتا إذا تبيف أف كجكده عمى رأس ع
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 الفصل الرابع 

 الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف 

 ( 31مادة )
 كفقا ألحكاـ ىذا القانكف تخضع لرقابة الديكاف الجيات التالية:

 . رئاسة السمطة الكطنية كالمؤسسات التابعة ليا.1
 . رئيس كأعضاء مجمس الكزراء كمف في حكميـ.2
داراتو.. المجمس التشريعي بما ف3  ي ذلؾ ىيئاتو كا 

 . السمطة القضائية كالنيابة العامة كأعضاؤىا كمكظفكىا.4
 . كزارات كأجيزة السمطة الكطنية.5

 . قكات األمف كالشرطة ككافة األجيزة األمنية كالعسكرية.6
. الييئات كالمؤسسات العامة كاألىمية كالنقابات كالجمعيات كاالتحادات بجميع أنكاعيا 7

 ا كمف في حكميا.كمستكياتي
. المؤسسات كالشركات التي تممكيا أك تساىـ السمطة الكطنية فييا أك تتمقى مساعدة منيا أك 8

 مف الجيات المانحة لمسمطة الكطنية.
 . المؤسسات كالشركات التي رخص ليا باستغالؿ أك إدارة مرفؽ عاـ.9

 . الييئات المحمية كمف في حكميا.10
خاص تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى الجيات التي تتضمف القكانيف  . فيما لـ يرد بشأنو نص11

 أك األنظمة أك المكائح أك القرارات الصادرة بشأنيا قكاعد خاصة.
. كيطمؽ عمى الييئات كالدكائر كالكحدات التي تسرم عمييا أحكاـ ىذا القانكف "الجيات 12

 اإلدارية".
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 الفصل الخامس 

 لرقابة الديكاف التزامات الجيات الخاضعة 

 ( 32مادة )
تقدـ كزارة المالية إلى الديكاف تقريرا نياية كؿ ربع سنة مفصال كمحمال لكضع المكازنة العامة 
كيتضمف التقرير التطكرات المالية كاتجاىات حركة اإليرادات كالنفقات مقارنة مع التكقعات 

ذه التطكرات عمى الكضع المالي ككذلؾ تفسير االنحرافات اليامة كتحميؿ تدفؽ النقد كتأثير ى
العاـ لمسمطة الكطنية. كيستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية المناسبة الستعادة التكازف 

 المالي.

 ( 33مادة )
ت عد كزارة المالية حسابات مكحدة تمييدية لممعامالت العاـ كتقدميا إلى الديكاف في غضكف ستة 

الحسابات ضمف أشياء أخرل أرصدة االفتتاح كاإلقفاؿ أشير مف أقفاؿ السنة المالية. كتبيف 
لمصندكؽ المكحد كالصناديؽ الخاصة، كتفاصيؿ العمميات المالية التي تمت لمكاجية العجز 

المالي "إف كجد" كصافي الديف العاـ المحمي كاألجنبي، كتذكر الحسابات أيضا القركض المعطاة 
 تجة عنيا.خالؿ السنة كااللتزامات المرتبطة بيا كالنا

 ( 34مادة )
( تعد كزارة المالية مسكدة الحساب 33عمى أساس الحسابات التمييدية المعدة بمكجب المادة )

الختامي كتقدميا إلى الديكاف خالؿ سنة مف نياية السنة المالية لدراستيا كرفع مالحظاتو بشأنيا 
 إلى المجمس التشريعي.

 ( 35مادة )
اكز المالية كافة إبالغ الديكاف بجميع الحاالت التي يتضمف عمى المدققيف المالييف في المر 

 الصرؼ فييا مخالفة مالية، كذلؾ خالؿ مدة أقصاىا أسبكعاف مف تاريخ كقكعيا.
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 ( 36مادة )
عمى مفكضي اإلنفاؽ في المراكز المالية كافة كجميع الجيات األخرل الخاضعة لرقابة الديكاف، 

مف كقائع االختالس، أك السرقة، أك التبديد، أك اإلتالؼ، أك إبالغو بما يقع في ىذه الجيات 
الحريؽ، أك اإلىماؿ، كما في حكميا، يكـ اكتشافيا، كعمييـ أيضا أف يكافكا الديكف بالقرارات 

 الصادرة بشأنيا فكر صدكرىا ككذلؾ:
بقا لمنظـ أ. مكافاة الديكاف بالبيانات كالمؤشرات الالزمة لمتابعة تنفيذ خطة تقكيـ األداء، ط

 كالنماذج التي يعدىا الديكاف.
 ب. الرد عمى مالحظات الديكاف خالؿ شير مف تاريخ إبالغ ىذه الجيات بيا.

ج. تزكيد الديكاف بجميع القكانيف كاألنظمة كالمكائح كالقرارات كالتعميمات التي تصدرىا ىذه 
 الجيات.

 ( 37مادة )
ية تككف السمطة الكطنية طرفا أك شريكا فييا عمى الجيات التي تقكـ بتنفيذ مشركعات استثمار 

مكافاة الديكاف بصكرة عف العقكد كاالتفاقيات كالمناقصات لكؿ مشركع استثمارم ككذلؾ بأية 
 تعديالت تطرأ عمييا أثناء تنفيذ المشركع.

 ( 38مادة )
ياديف يقـك مكظفك الديكاف بأعماليـ في مكاتبيـ، أك في مكاتب الجيات ذات العالقة، أك في م

العمؿ، كعمى الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف تييئة المكاف الالـز ليـ في مكاتبيا، عندما يطمب 
 منيا ذلؾ.

 ( 39مادة )
( مف ىذا القانكف، عرض مالحظات 31( مف المادة )8، 7عمى الجيات الكاردة بالبنديف )

بيا كعمى الجمعيات  الديكاف عمى مجالس إدارتيا خالؿ شير عمى األكثر مف تاريخ إبالغيا
 العمكمية حاؿ انعقادىا.
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 الفصل السادس 

 المخالفات المالية كاإلدارية 

 ( 40مادة )
 كفقا ألحكاـ ىذا القانكف يعد مخالفة مالية ما يمي:

. مخالفة القكاعد كاإلجراءات المالية المنصكص عمييا في القكانيف كاألنظمة أك المكائح النافذة 1
 ذات العالقة.

 لفة القكاعد كاإلجراءات كاألحكاـ الخاصة بتنفيذ قانكف المكازنة العامة لمسمطة الكطنية.. مخا2
دارة المستكدعات، بما فييا تمؾ 3 . مخالفة القكاعد كاإلجراءات الخاصة بالمشتريات كالمبيعات كا 

 المتعمقة بالنظـ كاألحكاـ المالية كالمحاسبية السارية بيذا الشأف.
يو صرؼ مبمغ مف أمكاؿ السمطة الكطنية بغير حؽ أك ضياع حؽ مف . كؿ تصرؼ يترتب عم4

 الحقكؽ المالية لمسمطة الكطنية، أك أم مف الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف.
. عدـ مكافاة الديكاف بصكرة مف العقكد أك االتفاقيات أك المناقصات التي تكجبيا أحكاـ ىذا 5

 القانكف.
كالمستندات المؤيدة ليا في المكاعيد المقررة أك بما يطمبو مف  . عدـ مكافاة الديكاف بالحسابات6

أكراؽ أك بيانات أك قرارات أك محاضر جمسات أك كثائؽ أك غيرىا مما يككف لو الحؽ في 
 فحصيا أك مراجعتيا أك االطالع عمييا كفقا ألحكاـ القانكف.

 ( 41مادة )
 كفقا ألحكاـ ىذا القانكف يعد مخالفة إدارية ما يمي:

. عدـ الرد عمى مالحظات الديكاف أك مراسالتو أك التأخر في الرد عمييا دكف عذر مقبكؿ عف 1
المكاعيد المقررة في ىذا القانكف، كيعتبر في حكـ عدـ الرد اإلجابة بطريقة الغرض منيا 

 المماطمة أك التسكيؼ.
إطالعو عمييا، ميما . إخفاء بيانات يطمبيا الديكاف، أك االمتناع عف تقديميا إليو، أك رفض 2

 كانت طبيعتيا ككذلؾ االمتناع عف تنفيذ طمب االستدعاء.
. التأخير دكف مبرر، في إبالغ الديكاف خالؿ المكعد المحدد في ىذا القانكف، بما تتخذه الجية 3
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 المختصة في شأف المخالفة التي تبمغ إلييا.
 . التقصير في العمؿ اإلدارم، أك في إدارة المرفؽ العاـ.4

 . سكء األداء أك اإلىماؿ في أداء الكظيفة.5
 ذات العالقة الصادرة عف الديكاف.. مخالفة التعميمات أك القرارات 6

 ( 42مادة )
 العقكبات التأديبية 

. كفقا ألحكاـ القانكف كؿ مكظؼ يرتكب أيا مف المخالفات المالية أك اإلدارية، أك يساىـ في 1
تر عمى مرتكبييا، أك يقصر في اإلبالغ عنيا، يعاقب تأديبيا، ارتكابيا، أك يسيؿ كقكعيا، أك يتس

 مع عدـ اإلخالؿ بإقامة الدعكل الجزائية أك المدنية كفؽ ألحكاـ القانكف.
. تتخذ الجيات المختصة ما يمـز مف إجراءات السترداد المبالغ التي تـ صرفيا دكف كجو 2

 حؽ.
ي تسبب في ضياعيا عمى خزينة السمطة . إلزاـ المخالؼ برد المبالغ المختمسة، أك الت3

 الكطنية، أك أم مف الجيات األخرل الخاضعة لرقابة الديكاف.

 ( 43مادة )
ال يعفى المكظؼ مف العقكبة التأديبية، استنادا إلى أمر رئيسو، إال إذا ثبت أف ارتكابو المخالفة 

تنبيو ىذا الرئيس كتابة كاف تنفيذا ألمر كتابي صادر إليو مف رئيسو، كعمى الرغـ مف قيامو ب
 إلى المخالفة، كفي ىذه الحالة تككف المسئكلية عمى مف أصدر األمر.

 ( 44مادة )
عمى جميع الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف، إبالغ الديكاف فكر اكتشافيا ألية مخالفة مالية إك 

ية، أك ضياع إدارية لدييا، أك أم حادث مف شأنو أف تترتب عميو خسارة مالية لمسمطة الكطن
حؽ مف حقكقيا، أك يعرض أصكليا الثابتة أك المنقكلة لمضياع أك التمؼ عمى أم كجو، كذلؾ 
التخاذ االجراءات الكاجبة طبقا ليذا القانكف، كدكف إخالؿ بما يجب أف تتخذه تمؾ الجيات مف 

 إجراءات أخرل.
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 الفصل السابع 

 نظاـ المكظفيف في الديكاف 

 (45مادة )

 يعيف مكظفا في الديكاف ما يمي: يشترط فيمف 
 . أف يككف فمسطينيا.1
 . أف يككف مف ذكم الكفاءة كاالختصاص.2
 . مف المشيكد لو بالنزاىة كحسف السمعة.3
. أال يككف قد أديف مف محكمة مختصة في أية جناية أك في جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة 4

 أك جريمة مف جرائـ األمكاؿ.

 ( 46مادة )

لرئيس الديكاف ندب أم مف المكظفيف في الديكاف لمقياـ مؤقتا أك بشكؿ دائـ بعمؿ معيف ال يجكز 
 في أية جية حككمية أك غير حككمية.

 ( 47مادة )

يككف لمف يفكضيـ رئيس الديكاف صفة الضبطية القضائية فيما يتعمؽ بإنجاز أعماؿ كظيفتيـ 
 كفقا ألحكاـ ىذا القانكف.

 ( 48مادة )

كاف عمى أعماؿ الديكاف كافة كيصدر التعميمات كالقرارات التي يطمبيا سير يشرؼ رئيس الدي
 العمؿ فيو.
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 ( 49مادة )

 تنظـ تقارير كفاية األداء لممكظفيف بالئحة أك نظاـ يصدر بقرار مف رئيس الديكاف.

 ( 50مادة )

كؿ مف يعمؿ في الديكاف كيخرج عمى مقتضى الكاجب في أعماؿ كظيفتو أك يظير بمظير 
مخؿ بشرؼ الكظيفة المسندة إليو يعاقب تأديبيا كذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بإقامة الدعكل الجزائية 
أك المدنية عند االقتضاء كال يعفى مف العقكبة استنادا إلى أمر رئيسو في العمؿ إال إذا أثبت أف 

مف تنبييو ارتكابو المخالفة كاف تنفيذا ألمر مكتكب بذلؾ صادر إليو مف رئيسو المباشر بالرغـ 
 كتابة إلى المخالفة كفي ىذه الحالة تككف المسئكلية عمى م صدر األمر.

 ( 51مادة )

تعتبر المعمكمات كالبيانات كالكثائؽ التي يطمع عمييا العاممكف في الديكاف بحكـ كظائفيـ كفي 
التداكؿ بيا عمى سياؽ قياميـ بأعماؿ الرقابة المالية كاإلدارية أك بسببيا، أنيا سرية، كأف يجرم 

ىذا األساس، كأف ال تفشى أك تبرز أك يسمح لمغير باالطالع عمييا إال لمقضاء في دعكل 
ناجمة عف أعماؿ الرقابة المالية أك اإلدارية فقط، كلمجية المختصة بالديكاف أك المرجع الرسمي 

كذلؾ تحت طائمة الذم ترفع إليو تقاريره كتكصياتو كنتائج أعمالو بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف 
 المسؤكلية التأديبية كالجزائية.

 ( 52مادة )

ال يجكز تكقيع أم مف العقكبات التأديبية إال بعد سماع أقكاؿ المكظؼ في الديكاف كدفاعو 
 كيككف قرار رئيس الديكاف في ذلؾ كتابيا كمسببا كبعد تشكيؿ لجنة تحقيؽ.
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 ( 53مادة )

قانكف الخدمة المدنية فيما لـ يرد بشأنو نص في ىذا تسرم عمى المكظفيف في الديكاف أحكاـ 
 القانكف.

 ( 54مادة )

. يؤدم رئيس الديكاف كنائبو قبؿ مباشرة العمؿ اليميف القانكنية التالية أماـ رئيس السمطة 1
 الكطنية كالمجمس التشريعي.

لؼ القكانيف "أقسـ باهلل العظيـ أف أقكـ بعممي بإخالص كأمانة كأف أخدـ كطني بشرؼ كأال أخا
 كاألنظمة المعمكؿ بيا في السمطة الكطنية"

 . كيؤدم مكظفك الديكاف اليميف القانكنية أماـ رئيس الديكاف.2

 ( 55مادة )

عمى رئيس الديكاف أف يقدـ إقرارا بالذمة المالية الخاصة بو كبزكجو كبأكالده القصر مفصال فيو 
كأمكاؿ نقدية في الداخؿ كالخارج كما عمييـ كؿ ما يممككف مف عقارات كمنقكالت كأسيـ كسندات 

مف ديكف إلى المحكمة العميا التي تضع الترتيبات الالزمة لمحفاظ عمى سريتيا كتبقى سرية كال 
 يجكز االطالع عمييا إال بإذف منيا عند االقتضاء.
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 الفصل الثامن 

 أحكاـ انتقالية كختامية 

 ( 56مادة )

كمكظفكىا إلى ديكاف  1995( لسنة 17امة المنشأة بالقانكف رقـ )تؤكؿ ممتمكات ىيئة الرقابة الع
 الرقابة المالية كاإلدارية المنشأ بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف.

 ( 57مادة )

تسرم فيما يتعمؽ بأم مياـ أك أمكر أخرل تدخؿ ضمف اختصاصات الديكاف كلـ يرد ليا نص 
 سمطة الكطنية.في ىذا القانكف القكانيف األخرل المعمكؿ بيا في ال

 ( 58مادة )

بشأف  1994لسنة  22كالقرار رقـ  1995( لسنة 17يمغى قانكف ىيئة الرقابة العامة رقـ )
 إنشاء ىيئة الرقابة العامة كما يمغى كؿ حكـ يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف.

 ( 59مادة )

لعامة في يصدر مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح الديكاف كبعد التنسيؽ مع لجنة المكازنة ا
 المجمس التشريعي المكائح كاألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف.

 ( 60مادة )

عمى جميع الجيات المختصة كؿ فيما يخصو تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كيعمؿ بو بعد ثالثيف 
 يكما مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 ميالدية. 2004/ ديسمبر/ 27صدر بمدينة راـ اهلل بتاريخ: 
 رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية،  ركحي فتكح  ىجرية. 1425/ ذك القعدة/ 15المكافؽ: 
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 النيائية صورتيا في االستبانة(: 3) رقم ممحق
  غــــزة  -الجامعــــــــــــة اإلسالميــــــــــة 

 

The Islamic University – Gaza 

 Research and Postgraduate Affairs شئون البحث العممي والدراسات العميا

 Faculty of Commerce ـــــــــــــارةـــــــــــــــــــة التـــجــــــــــــــــــــــــــكـميـــــــــ

 Master Business Administration  إدارة األعــــــــمـــــــــالر ــــــــــيـــــــــــستـــماج

 

 حفظو اهلل                             ...................................األخ الكريـ/   
 السالـ عميكـ كحمة اهلل كبركاتو

استراتيجيات تطوير أداء الرقابة العميا في قطاع غزة في ضوء  بعنكافيقـك الباحث بعمؿ دراسة 
 .لة دراسيةاالمعايير الدولية: ديوان الرقابة المالية واالدارية في قطاع غزة كح

التجارة االعماؿ مف كمية  إدارةالماجستير في  درجةكذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى 
 غزة. الجامعة االسالميةفي الدراسات العميا 

في الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات الكاردة في  بالمساعدةلذا نرجك مف سيادتكـ التكـر 
، يمثؿ  10إلى  1مف خالؿ كضع تقييـ لصحة الفقرات كفقان لمكاقع حيث التقييـ مف  االستبانة

ف ا، مع العمـ 1المكافقة التامة كتنخفض درجات المكافقة بالتدريج حتى تصؿ رقـ  10رقـ 
  البحث العممي فقط. اضر ألغالمعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا سكؼ تككف خاصة 

 كلكـ جزيؿ شكر الباحث                                                                 

 :حاتم ابراىيم اسماعيل                                                  القسم األول 

 ذكر               انثى                     : الجنس 

  بكالكريس             ماجستير فأعمىدبمكـ                              :المؤىؿ العممي

 سنوات         10إلى أقل من5 منسنوات                 5أقل من :                  سنكات الخبرة

 سنة 15سنة             أكثر من  15إلى  أقل من  10من                                  

 :.............................................................................المسمى الوظٌفً

   



NN 
 

 :القسم الثاني 

 الفقرات 
درجة  المعطيات االساسية 

 المكافقة
تعرفت جيدان عمى قكاعد الرقابة الدكلية المنبثقة عف منظمة ىيئات الرقابة العميا في العالـ  1

 )االنتكسام(
 

  تصرفات الديكاف مطابقة لقكاعد الرقابة الخاصة بمنظمة )االنتكسام( في جميع األمكر  2
  يتبع الديكاف قكاعد مالئمة لضماف انجاز العمؿ الرقابي بدرجة عالية النكعية 3
  يتخذ الديكاف قراره الخاص بشأف جميع األكضاع التي تظير أمامو 4
  مكضكعة مف قبؿ منظمة )االنتكسام( تمثؿ رأيان مجمعان عميو يعتبر الديكاف القكاعد الرقابية ال 5
  يسعى الديكاف الى إزالة أم تعارض مع قكاعد )االنتكسام( 6
يعمؿ الديكاف بشكؿ جاد كمناسب لكي يضع المساءلة العامة في مكانيا الصحيح لجميع  7

 االشخاص كالكحدات الخاضعة لمرقابة
 

عداد التقارير  8   يطكر الديكاف نظمان مناسبة لممعمكمات كلمرقابة الداخمية كالتقكيـ كا 
  يعمؿ الديكاف بالتعاكف مع المجمس التشريعي عمى اصدار قكاعد تشريعية تسيؿ عمؿ الرقابة  9
  جميع أكجو النشاط الرقابي الذم يقـك بو الديكاف داخمة ضمف السمطة القانكنية لمرقابة 10
  يعتمد كجكد عمؿ الديكاف عمى نصكص دستكرية كتشريعية مناسبة ككاضحة 11
  ييدؼ الديكاف إلى كشؼ االنحراؼ عف المعايير القياسية 12
ييدؼ الديكاف إلى كشؼ مخالفة قكاعد المشركعية كالكفاءة كالفاعمية كذلؾ بسرعة كافية تجعؿ  13

 مف الممكف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
 

  ؿ الديكاف عمى إيجاد تكامؿ بينو كبيف عمؿ السمطة القضائية كالتشريعيةيعم 14
  يقـك الديكاف بالرقابة الكاممة كالتي تشمؿ الرقابة المالية كرقابة األداء 15
  يقـك الديكاف برقابة مدل كفاءة كفاعمية االداء  16
  مقاييس األداءيقـك الديكاف بتحسيف التقنيات الالزمة لمقياـ بمراقبة صحة  17
  يقـك الديكاف بتجنب تعارض المصالح بيف المراقب كالكحدة الخاضعة  18
 القكاعد العامة 
 .االستقالؿ 
  يتمتع الديكاف بدرجة مناسبة مف االستقالؿ عف السمطة التشريعية  1
  يتمتع الديكاف بدرجة مناسبة مف االستقالؿ عف السمطة التنفيذية )الحككمة( 2
  يظير الديكاف ام تجاكب مع أم رغبات أك مصالح سياسية ال 3
 ال يخضع الديكاف لتكجيو مف السمطة التشريعية اك التنفيذية أك جيات خارجية في برمجة رقابتو  4
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 كتخطيطيا 
يتمتع الديكاف بالحرية التامة في كضع أكلكياتو كبرمجة عممو كفي تبني المناىج المالئمة لمرقابة  5

 تقارير كمحتكاىاكاعداد ال
 

  العالقة االساسية التي تربط الديكاف بالسمطة التنفيذية ىي عالقة المراقب الخارجي ليا 6
تكفر السمطة التنفيذية لمديكاف المكارد الكافية لتمكينو مف القياـ بمسؤكلياتو بطريقة معقكلة دكف  7

 المساس باستقاللو
 

عمى جميع المعمكمات حتى الحساسة منيا الالزمة لمرقابة يتمتع الديكاف باالطالع الكامؿ كالحر  8
 كالخاصة بالكحدات الخاضعة لمرقابة

 

  يتمتع رئيس الديكاف باالستقالؿ المناسب فيما يتعمؽ بتعينو أك فصمو اك تقاعده 9
يتمتع اعضاء ديكاف الرقابة بمف فييـ المدير العاـ كالمراقبيف باالستقالؿ المناسب مف خالؿ  10

 التمتع بضمانات مختمفة مشابية الستقالؿ القضاة
 

يعمؿ الديكاف عمى اف تككف سمطتو القانكنية ككضعيا المستقؿ مفيكميف بصكرة جيدة في  11
 المجتمع الذم يعمؿ فيو

 

  يتمتع الديكاف باالستقالؿ الكظيفي المناسب بالنسبة لجميع مكظفيو 12
  الكحدات الخاضعة لمرقابةيتمتع الديكاف باالستقالؿ التاـ عف  13
 .االختصاص كاالىمية 
يتمتع  الديكاف كمكظفكه باالختصاص كاالىمية كالكفاءة كالخبرات الكافية لطبيعة كنطاؽ  1

 كتعقيدات اعماؿ الرقابة
 

  يطبؽ الديكاف مناىج كممارسات رقابية مف أعمى النكعيات جكدة 2
يزكد الديكاف نفسو بمدل كامؿ مف مناىج كاساليب الرقابة الحديثة مثؿ التقنيات المستندة الى  3

 النظـ كاساليب الفحص التحميمي كالعينات االحصائية كمراقبة نظـ المعمكمات 
 

 . العناية المناسبة 
  كتقييمويبذؿ الديكاف كالمراقبكف العناية المناسبة في تحديد دليؿ االثبات كجمعو  1
يبذؿ الديكف العناية المناسبة في دقة التحميؿ كاعداد التقارير بشاف المالحظات المكتشفة  2

 كالنتائج كالتكصيات
 

  يتميز الديكاف بالمكضكعية في عممو الرقابي 3
يمارس الديكاف كمكظفيو اعماليـ الرقابية بميارة فنية كبمستكل عالي مف النكعية المناسبة  4

 لمتعقيدات الرقابية
 

يبذؿ المراقبكف الماليكف العناية كاالنتباه لألكضاع كألكجو ضعؼ الرقابة الداخمية كاالخطاء  5
 بأنكاعيا المختمفة في العمؿ

 

يبذؿ الديكاف العناية المناسبة مف اىمية ككفاءة كجدارة االستشارييف الخارجييف في القياـ  6
 استخداـ استشارييف خارجييف باألعماؿ المكمفيف بيا كذلؾ عند

 

 عند االستعانة باالستشارييف الخارجييف يحتفظ الديكاف لنفسو بالقياـ بالمياـ الرئيسية مثؿ  7
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 تخطيط نطاؽ الرقابة كاعداد التقارير
عند االستعانة باالستشارييف الخارجييف ال يحرر الديكاف مف مسؤكليتو تجاه اآلراء المصاغة  8

 تـ التكصؿ اليياكالنتائج التي 
 

  تتطابؽ أعماؿ المستشار الخارجي مع قكاعد الرقابة ذات الصمة في المكضكع 9
يحافظ الديكاف عمى السرية كيعمؿ عمى عدـ استخداـ المعمكمات المتعمقة بالكحدة الخاضعة  10

 لمرقابة ألىداؼ خارجة عف نطاؽ الرقابة
 

 . قكاعد عامة أخرل 
  عمى استقطاب المكظفيف ذكم المؤىالت المناسبةيعمؿ الديكاف جاىدا  1
  يتبنى الديكاف سياسات كاجراءات لتنمية مستمرة لممكظفيف داخؿ الديكاف كخارجو  2
  يطكر الديكاف معايير تشمؿ النكاحي الثقافية كالعممية مف أجؿ ترقية المكظفيف 3
ات الخاضعة لمرقابة كقكانينيا كطبيعة يتمتع مكظفك الديكاف بالفيـ الجيد لمبيئة الحككمية كالجي 4

 عمميا
 

  يتمتع المكظفكف بمعرفة جيدة ألساليب الرقابة المالية كرقابة األداء 5
  يقـك الديكاف بتبني سياسات إلعداد كتيبات كتكجييات كارشادات تتعمؽ بالعمؿ الرقابي 6
  يكزع الديكف األعماؿ الرقابية بناء عمى الميارات كالكفاءات 7
  يكفر الديكاف عدد كاؼ مف االفراد لمقياـ بالعممية الرقابية 8
  يتمتع مكظفك الديكاف بنظاـ ركاتب كحكافز كعالكات خاص يفكؽ قانكف الخدمة المدنية 9
يقدـ الديكاف الحد االقصى مف الضماف الممكف استعمالو بخصكص تنفيذ التزامات المسائمة  10

 الخاضعة لمرقابةالعامة بكاسطة كؿ الكحدات 
 

يخطط الديكاف تخطيطيا استراتيجيا لتحديد نطاـ مناسب ألكلكية األعماؿ التي يجب أف تنجز  11
 ضمف اطار زمني محدد

 

  يحتفظ الديكاف بمحفظة معمكمات تتعمؽ ببنية ككظائؼ كعمميات الكحدة الخاضعة لمرقابة 12
قبؿ البدء بالرقابة يصدر الديكاف اذف لممكظؼ المختص يبيف فيو اىداؼ كنطاؽ كمكارد الرقابة  13

 المطمكبة مف حيث الميارة كالتكاريخ لمعمؿ الميداني 
 

  يتبنى الديكاف سياسات كاجراءات لفحص كفاءة كفعالية القكاعد الداخمية لمديكاف 14
 القكاعد الميدانية 
 . التخطيط 
الديكاف بتخطيط الرقابة بحيث تككف ذات نكعية كبطريقة اقتصادية ككفؤة كفعالة كفي يقـك  1

 الكقت المناسب
 

  يحدد المراقب الجكانب اليامة لمبيئة التي تعمؿ بيا الكحدة الخاضعة لمرقابة 2
  يطكر المراقب مفيـك العالقات المتعمقة بالمساءلة 3
  بتغطيتيا كأسمكب الرقابة األكثر فاعمية يحدد المراقب أىداؼ الرقابة الالزمة 4
 يحدد المراقب نظـ االدارة االساسية كأنكاع الرقابة الداخمية كجكانب القكة كالضعؼ  بيا ك يقيـ  5
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 المراقب مدل االعتماد عمى المراقبيف الداخمييف
  يكثؽ المراقب خطة لمرقابة مف اجؿ العمؿ الميداني المقترح 6
  ضكء عمى بعض المشكالت التي تظير عند تخطيط الرقابة يمقي المراقب ال 7
  يعد المراقب مكازنة تقديرية كجدكؿ لمرقابة 8
 .االشراؼ كالفحص 
  يخضع عمؿ المراقبيف الميدانييف إلشراؼ مناسب مف قبؿ مف ىـ أعمى رتبة كخبرة  1
فيـ كاضح كمستمر لخطة يتضمف عمؿ االشراؼ عمى المراقبيف التحقؽ مف أف المراقبيف لدييـ  2

 الرقابة
 

  يقـك المشرؼ بالتأكد مف تحقيؽ اىداؼ الرقابة بما يشمؿ دليؿ االثبات كفقا لمعايير الرقابة 3
  يقـك المشرؼ بجميع االخطاء كاكجو النقص كيكثقيا بصكرة مناسبة كيعالجيا 4
 .المطابقة كالقكانيف كاالنظمة السارية المفعكؿ 
مف مدل مطابقة التصرفات كالعمميات لمقكانيف كالنظـ السارية المفعكؿ في الرقابة يتأكد المراقب  1

 النظامية
 

يالحظ المراقب التصرفات غير المشركعة كالتي تؤثر عمى نتائج الرقابة كيحدد درجة اثر ىذه  2
 التصرفات عمى نتائج الرقابة

 

  الداخمية لمتحقؽ مف المطابقة مع القكانيف كاالنظمةيقـك الديكاف بإيجاد نظاـ فعاؿ ألنكاع الرقابة  3
يعمؿ الديكاف عمى استشارة مستشار قانكني مناسب كالييئات التي تضع القكانيف سارية المفعكؿ  4

 مف اجؿ تحديد خطكات كاجراءات الرقابة
 

 .دليؿ اثبات الرقابة  
يعمؿ الديكاف جادا لمحصكؿ عمى دليؿ اثبات كاؼ كمعقكؿ كذم صمة بالمكضكع لدعـ الرام  1

 كالنتائج الصادرة عف الرقابة 
 

لدل المراقب فيـ سميـ لمتقنيات كاإلجراءات المتعمقة بالتفتيش كالمالحظة كاالستجكاب كالتثبت  2
 مف اجؿ جمع دليؿ اثبات

 

لمستخدمة كافية مف اجؿ تحرم األخطاء المادية كالمخالفات يتحقؽ الديكاف مف اف التقنيات ا 3
 مف الناحية الكمية كالكيفية بصكرة معقكلة

 

يكثؽ المراقب بصكرة مالئمة دليؿ إثبات ضمف أكراؽ العمؿ بحث يتضمف أساس التخطيط  4
 كمداه كالعمؿ المنجز كالمالحظات التي تـ اكتشافيا

 

 .تحميؿ البيانات 
  المالي البيانات لمتأكد مف اتباع قكاعد المحاسبة المناسبة يحمؿ المراقب 1
يحمؿ المراقب المالي البيانات المالية الى الحد الذم يتـ فيو الحصكؿ عمى اساس معقكؿ إلبداء  2

 الرام في تمؾ البيانات
 

  يتأكد المراقب مف اف االيضاحات كافية بشأف العناصر المختمفة لمبيانات 3
  يتحقؽ مف أف العناصر المختمفة لمبيانات المالية قد قكمت كقيست بصكرة مناسبة  4
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 .المساءلة كالشفافية 
  يتبنى الديكاف معايير كمنيجيات الشفافية كالمساءلة 1
  يقـك الديكاف بنشر تقريره السنكم بالجريدة الرسمية كالمكاقع اإللكتركنية 2
  يحؽ لمجميكر االطالع عمى نتائج التقارير الرقابية  3
  ينشر الديكاف قانكنو الخاص كخطتو االستراتيجية عمى المكقع االلكتركني لمديكاف 4
  يخضع الديكاف لمراجعات خارجية دكرية مف أجؿ ضماف جكدة العمؿ الرقابي 5
  يكجد في الديكاف كحدة لمرقابة الداخمية 6
  بنشر مصادر مكارده المالية) الميزانية( كطرؽ استخداميا يقـك الديكاف 7
  يقيس الديكاف مدل رضا الجميكر عف نتائج أعمالو 8
  ينظـ الديكاف مؤتمران صحفيان لنشر كشرح محتكل تقاريره السنكية 9
  يتكاصؿ الديكاف بانفتاح مع كسائؿ االعالـ حكؿ عممياتو كنتائج تقاريره الرقابية 10
 التقارير إعداد 
  يعد المراقب في نياية كؿ عممية رقابية تقرير مكتكب كمفصؿ 1
  يقرر الديكاف االجراء المناسب لممخالفات الخطيرة المكتشفة مف قبؿ المراقبيف 2
يتضمف التقرير كؿ مف العنكاف كالتكقيع كالتاريخ كاالىداؼ كبمكغ حد الكماؿ كالمرسؿ اليو  3

 التقرير كاالساس القانكني كالمطابقة مع القكاعد كمراعاة الكقت المناسبكتحديد المادة محؿ 
 

  يعد المراقب التقرير ضمف صيغة نمكذجية تتعمؽ بالبيانات 4
  يعد المراقب رأيان مطمقان )براءة الذمة( عندما تقـك الكحدة الخاضعة لمرقابة بعمميا بشكؿ صحيح 5
يككف عمؿ الكحدة الخاضعة لمرقابة في كميتو أك اجزاء منو يقدـ المراقب رأيا معارضا عندما  6

 غير صحيح
 

يقدـ المراقب رأيا مقيدا عندما يككف غير متأكد مف سالمة احد بنكد عمؿ الكحدة الخاضعة  7
 لمرقابة

 

  يتنازؿ المراقب عف تقديـ رأم عندما يككف غير قادر الى الكصكؿ الى رأم محدد 8
  لمكضكعية كاالستقالؿ في صياغة التكصيات كمتابعتيايحافظ المراقب عمى ا 9
تتضمف التقارير انتقادات جسيمة كاضحة كمفصمة كتكصيات عالجية لألخطاء التي تـ  10

 اكتشافيا
 

 

 

 

 
 



SS 
 

 أسماء السادة المحكمين :(4ممحق رقم )

 مكاف العمؿ االسـ الشخصي الرقـ
 غزة-الجامعة اإلسالمية  أ.د ماجد محمد الفرا 1
 غزة-الجامعة اإلسالمية  أ.د سمير خالد صافي 2
 غزة-الجامعة اإلسالمية  أ.د نافذ محمد بركات 3
 غزة-الجامعة اإلسالمية  د. كائؿ عبد اهلل الداية 4
 غزة-الجامعة اإلسالمية  د. كسيـ اسماعيؿ اليابيؿ 5
 غزة-الجامعة اإلسالمية  د. سامي عمي أبك الركس 6
 غزة-الجامعة اإلسالمية  سمكر د. اكـر اسماعيؿ 7
 غزة-جامعة األزىر .د جبر ابراىيـ الناعكرأ 8
 غزة-جامعة األزىر .د عبد اهلل محمد اليابيؿأ 9

 غزة-جامعة األزىر ا. د نياية عبد اليادم التمباني 10
 غزة-جامعة األزىر د. محمد جكدت فارس 11
 غزة-جامعة األزىر د. مفيد خالد الشيخ عمي 12
 غزة-جامعة األزىر د. محمكد محمد صبرة 13
 غزة-جامعة األزىر د. سمير مصطفى ابك مدلمة 14
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا د. محمد ابراىيـ المدىكف 15
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا د. محمكد عبد الرحمف الشنطي 16
 جامعة األقصى د. عالء الديف خميؿ السيد 17
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 أسماء من تمت مقابمتيم :(5ممحق رقم )
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