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 انذساست يهخص

بكزارة  إدارة الجمعياتفي العامميف ي الحسابات راقبلم الميني دا تقييـ األك  تحميؿ إلى الدراسة ىدفت
 مكضكع مع تتناسب استبانو كصممت األكلية كالثانكية، البيانات عمى االعتماد، حيث تـ ميةالداخ

إستبانة منيا  99كتـ استرداد  الدراسة عمى مجتمع استبانو 112 ككزعت بعدد كأىدافيا، الدراسة
الدراسة  متغيرات كتحميؿ لكصؼ الكصفي التحميؿ أسمكب عمى الدراسة اعتمدت كقد%، 89بنسبة 
 البيانات. لتحميؿ اإلحصائي SPSSبرنامج  استخداـ كقد تـ فرضياتيا، كاختبار

 

يتكفر لدل مراقبك الحسابات في كزارة الداخمية الميارة كالخبرة كالمقدرة في  كقد أظيرت الدراسة أنو
متابعة كتدقيؽ األعماؿ المالية المتعمقة بأنشطتيا كفقان لمقكانيف الضابطة لعمؿ تمؾ الجمعيات، إلى 

ة مع إلتزاميـ بأخبلقيات المينة جانب قياميـ بمتابعة مدل سبلمة ككفا ة نظاـ الرقابة الداخمي
كالحيادية بما يؤدم إلى تطكير أدا  الجمعية كعمميا، كما بينت نتائج الدراسة بأف مراقبك الحسابات 
بحاجة إلى زيادة اإلىتماـ بفحص إجرا ات التكظيؼ كالتعييف التي تقكـ بيا الجمعية، ككذلؾ 

مدل جدكاىا اإلقتصادية، باإلضافة إلى  اإلىتماـ بعمؿ زيارات ميدانية لممشاريع لمكقكؼ عمى
 الحاجة لمتدريب مف خبلؿ مكاكبة المستجدات التي تشيدىا مجاالت الرقابة كالتدقيؽ.

 

داريان بما يتبل ـ ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة ضركرة  تطكير آليات العمؿ الرقابي ماليان كا 
كاألنظمة السارية، كضركرة قياـ كزارة الداخمية بحث كتكجيو الجمعيات لنشر بياناتيا لمجميكر تعزيزان 
لمبدأ النزاىة كالشفافية، ككذلؾ تكجيو الجمعيات لئلىتماـ بتمكيؿ المشاريع التي تنسجـ مع متطمبات 

د مف مشكمة الفقر كأكلكيات المجتمع الفمسطيني بما يساىـ في جيكد التنمية االقتصادية كالح
كالبطالة، كالتركيز عمى التدريب المستمر لمراقبي الحسابات كفؽ المستجدات كالتطكرات التي 

 تشيدىا مينة التدقيؽ.
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Abstract 

This study aims to analyze and evaluate the professional performance of the 

working auditors in the associations administration at Ministry of Interior. The 

researcher depended on the primary and secondary data and he designed a 

questionnaire that suits the study topic and aims. The questionnaire was 

distributed on 112 association, who are the study group, and 92 ones were 

retrieved representing  82% of the total group. The study adopted the descriptive 

analytical method to describe and analyze its variables and to test its 

assumptions. Furthermore, it used SPSS program to analyze the data. 

 

 

The study found that auditors at Ministry of Interior have the experience, ability 

and skills to follow up and audit the financial actions in conformity with 

controlling rules of associations’ activities. This is in addition to following up the 

safety and sufficiency of the internal control system and committing to 

profession ethics and neutrality as this leads to develop associations and their 

work. In addition, auditors need to pay more attention to employment procedures 

that associations follow, besides doing field visits to projects to examine their 

feasibility. Moreover, they need training to be familiar with all developments in 

the fields of control and auditing.   

 

 

Based on the results, the study recommended developing mechanisms of control 

work financially and administratively to be compatible with the effective laws, 

and guiding and encouraging associations, by the Ministry of Interior, to publish 

their information to the public to enhance principles of transparency and 

impartiality. It also recommended guiding association to finance projects that 

meet Palestinian society priorities and needs to contribute to the economic 

development and decreasing poverty and unemployment, and concentrating on 

continuing training for auditors according to the latest developments in auditing 

domain.  
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 هـــــــــــــــــــداءاإل

تعلمَن إلً سَد الخلق إلً مالمصطفٍ إلً األمٍ الذٌ علم ال واإلمامإلً منارة العلم 

 .دنا محمد صلً هللا علَه وسلمرسولنا المرَم سَ

إلً من ملل العرق جتَنه.. وشققت األَام َدَه، إلً من علمنٍ أن األعمال المتَرة ال 

أطال هللا تقاءه، وألتسه ثوب الصحة  إلى والديتتم إال تالصتر والعزَمة واإلصرار، 

 .والعافَة، ومتعنٍ تتره ورد جمَله

إلً  ،حامت سعادتٍ تخَوط منسوجة من قلتها إلً الَنتوع الذٌ ال َمل العطاء إلً من

من أرضعتنٍ الحب والحنان، إلً رمز الحب وتلسم الشفاء، إلً القلب الناصع 

 .والدتً العزٌزةإلً تالتَاض، 

لم من لً إلحسنة...ة اَرتلل الرائحة العطرة والس...إلً إلً من أحتتت ولن أنسً

 .جدتً الحبٌبةروح إلً  داًـسمعٍ أتـعن ملحنونة اتها دعىا ةرتغ

 . أخواتً وأخوانًإلً من حتهم َجرٌ فٍ عروقٍ وَلهج تذمراهم فؤادٌ إلً 

إلً من عرفت معها ...  ، إلً شمعة متقدة تنَر ظلمة حَاتٍرفٌقة دربًزوجتً وإلً 

إلً من سارت معٍ نحو أجلٍ،  من وصترت تجانتٍ وقفت من إلًمعنً الحَاة، 

 .وسنتقً معاً.. تإذن هللا، معاً.. وحصدناه معاً  زرعناه، الحلم.. خطوة تخطوة

 المفعمة الوجوه إلً .. ضحماتهم فٍ والسعادة .. تأعَنهم التفاؤل أري من إلً

 أبنائً وبناتً..حَاتٍ رَاحَن إلً ..أَامٍ أزهرت تحتهم من إلً ..تالتراءة

إلً من  ،أسمً عتارات فٍ العلمومن ذهب وملمات من درر  حروفاً  علمونٍإلً من 

 إلً ... ومن فمرهم منارة تنَر لنا سَرة العلم والنجاح لنا علمهم حروفاً  صاغوا

 .الكرام أساتذتً

 أهدي هذا العمل المتواضع
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 رــــــر وتقديـــــشك

نجاز ىذا ككفقني العالميف، الحمد هلل الذم أعانني  رب هلل الحمد عمى إتماـ كاستكماؿ كا 
 .كبعد كسمـ، كصحبو آلو كعمى سيدنا محمد الميـ عمى العمؿ المتكاضع، كصؿ

 الترمذم. ركاه " ا يشكر ال الناس يشكر ال من " كسمـ عميو اهلل صمى لقكلو امتثاالن 
 في التجارة كمية في الكراـ أساتذتي جميع إلى لعرفافكا الشكر بكافر أتقدـ فإنني

 .كمعارفيـ عمميـ مف ألنيؿ الفرصة لي أتاحكا الذيف اإلسبلمية، الجامعة
 تحكيـ في بآرائيـ الحكيمة بخمكا ما الذيف المحكميف السادة إلى بالشكر أتقدـ كأيضان 
 الدراسة )اإلستبانة(. أداة
عمي عبد ا  الدكتور األستاذ /فاضؿال أستاذم إلى كالتقدير بالشكر أتكجو كما

 اهلل حفظو ،بالجامعة اإلسبلمية كالمالية اإلداريةمساعد نائب الرئيس لمشؤكف  شاهين
 اهلل بفضؿ حيث ىذه، رسالتي عمى باإلشراؼ تفضؿ كالذم ،خطاه الخير إلى كسدد
 مني فمو العمؿ ىذا انجاز تـ كالمفيد السديد كتكجييو نصحو كجيده بفضؿ ثـ تعالى
 .كالتقدير الكفا  خالص
أستاذ  درغامموسى الدكتور/ ماهر  المناقشة لجنة ألعضاء مذلك موصول والشمر

نائب الرئَس للتحث  جربوع محمود واألستاذ الدكتور/ ٌوسف ،المحاستة المشارك

 هذه علً مناقشة تالموافقة لتفضلهم وذلكالعلمٍ والدراسات العلَا تجامعة فلسطَن 

 .الرسالة

المدير العاـ لمشئكف العامة كالمنظمات غير الحككمية / أيمف  إلى بالشكر كأتقدـ
ني ك ساعد يفالذ رئيس قسـ الحاسكب في كزارة الداخمية -ككذلؾ خضر العكر، عايش
 .عمي الحصكؿ عمى البيانات البلزمة لمدراسة كاكسيم
 إلتماـ كصكره أشكالو بكافة الدعـ لي قدـ مف لكؿ الجزيؿ بالشكر أتقدـ فإنني كختامان 
  .الدراسة ىذه
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 قائًت احملتىياث

 الموضوع 
رقم 

 الصفحة

 أ قرآنيةآية 

 ب ممخص الدراسة بالمغة العربية 

 ج ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية 

 د  اإلىدا 

 ه  شكر كتقدير

 و قائمة المحتكيات 

 ط قائمة الجداكؿ

 م قائمة  األشكاؿ
 م قائمة  المبلحؽ

 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة 

 2 مقدمة 

 3  الدراسةمشكمة 

 4 أىداؼ الدراسة

 5 أىمية الدراسة

 5 فرضيات الدراسة 

 6 حدكد الدراسة 

 6 متغيرات الدراسة

 8 السابقة  العربية الدراسات

 15 السابقة االنجميزية الدراسات

األداء المهنً والتدقٌق وفق المعاٌٌر المهنٌة والدور الرقابً على  الفصل الثانً: 
 الجمعٌات األهلٌة

 22 المقدمة

 23 األداء المهني والعوامل المؤثرة فيه. المبحث األول:

 23 تمييد
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 23 مفيكـ كتقييـ األدا 

 25 معايير األدا 

 27 أىػداؼ تقييػـ األدا 

 28 استخدامات كفكائد تقييـ األدا  العامميف

 29 العكامؿ المؤثرة في تقييـ األدا 

 31 قياس األدا 

 31 كسائؿ تحسيف جكدة األدا  الميني

 32 األدا  المينيتطكير 

 32 معايير الرقابة عمى جكدة األدا  الميني
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 34 تمييد
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 36 أىداؼ التدقيؽ 

 36 أغراض التدقيؽ 

 37 صفات مراقب الحسابات

 38 المعايير المينية لمراجعة الحسابات

 42 : الدور الرقابي عمى الجمعيات األهميةلثالمبحث الثا

 42 تمييد

 42 أىمية الدكر الرقابي عمى الجمعيات األىمية

لعملها منظمةال علٌها والتشرٌعات ةالرقابٌ جهاتالفصل الثالث: الجمعٌات األهلٌة وال  

 47 المقدمة

 48 وواجباتهاالمبحث األول: الجمعيات األهمية أهدافها وأهميتها 

 44 تمييد

 44 تعريؼ الجمعية أك الييئة

 45 أىمية الجمعيات كالييئات األىمية كخصائصيا
 48 أىداؼ الجمعيات األىمية

 48 كاجبات الجمعيات الخيرية كاألىمية في فمسطيف
 54 : الجهات الرقابية عمى الجمعيات األهمية في فمسطيننيالمبحث الثا
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 54 تمييد

 54 الرقابية الخارجية عمى المؤسسات األىميةالجيات 

 59 لعمل الجمعيات األهمية منظمة: التشريعات الضابطة والثالثالمبحث ال

 59 تمييد

 61 اإلطار القانكني المنظـ لعمؿ المؤسسات األىمية الفمسطينية 

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
 

 64 واإلجراءاتالمبحث األول: الطريقة 

 64 تمييد

 65 منيج الدراسة

 66 مجتمع الدراسة

 67 عينة الدراسة

 68 أداة الدراسة

 69 صدؽ اإلستبانة

 77 ثبات اإلستبانة

 78 األساليب اإلحصائية المستخدمة

 81 المبحث الثاني: تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 81 تمييد

 81 الدراسة كفؽ المعمكمات الشخصيةالكصؼ اإلحصائي لعينة 

 84 الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ معمكمات عف الجمعية

 87 اإلستبانةتحميؿ فقرات 

 90 اختبار الفرضية األكلى

 94 اختبار الفرضية الثانية

 99 اختبار الفرضية الثالثة

 103 اختبار الفرضية الرابعة

 106 اختبار الفرضية الخامسة

 الفصل الخامس: النتائج والتوصٌات
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 115 التكصيات

 116 الدراسات المستقبمية المقترحة
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 قائًت اجلداول

 117 المراجع

 119 المبلحؽ

رقم 
 الجدول

 البٌان
رقم 

 الصفحة
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 الصفحة
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  األول انفصم

 نهدراست انعاو اإلطار 

 المقدمة

 الدراسة مشكمة

 الدراسة أهداف

 الدراسة أهمية

 الدراسة فرضيات

 الدراسة حدود

 الدراسة متغيرات

 السابقة الدراسات
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 :المقدمة

يعتبر قطاع العمؿ األىمي في فمسطيف مف أىـ القطاعات الفاعمة في المجتمع المدني الفمسطيني، 

دكر حيكم كفعاؿ في إطار دعـ الفئات الميمشة كالمحتاجة  مؤسسات العمؿ األىميحيث تمعب 

 .داخؿ المجتمع المدني الفمسطيني

جز ان ميمان مف النسيج المجتمعي الفمسطيني، كتعتبر عنصران  الجمعيات األىمية الفمسطينيةكتشكؿ 

في العممية التنمكية الفمسطينية، كلتنظيـ كشرعية عمؿ ىذه المنظمات تـ إقرار قانكف  ميمان 

الفمسطيني، ككذلؾ قياـ الدكؿ عمى اختبلؼ ثقافاتيا كأماكف  المنظمات األىمية كالجمعيات الخيرية

عزز مبدأ الشفافية يمما ، تحكـ العمؿ األىمي في ىذه المؤسساتقكانيف خاصة بكضع تكاجدىا 

كعمى رأسيا  كالمسئكلية المالية كاألدا  المالي ليذه المؤسسات في المجاالت المختمفةكالنزاىة 

 .(1 :2009 )البحيصي،الجانب المالي

مشاريع ككبر حجـ المعكنات المقدمة مف طرفيا سكا  كنظران ألىمية المنظمات األىمية الفمسطينية 

تثقيفية كغيرىا مف األنشطة التي تخفؼ عف كاىؿ الشعب  كأإغاثية  كأأنشطة تنمكية  كأ

، عمى قطاع غزةالفمسطيني المعاناة التي كرسيا االحتبلؿ مف خبلؿ الحصار الخانؽ الذم يفرضو 

تقديـ  مف خبلؿ الكطنية الفمسطينيةفي مساندة السمطة  بارزان  دكران لممؤسسات األىمية أصبح 

، األمر الذم يدعك لكجكد جيات رقابية رسمية تراقب أدا  لمفقرا  كالمحتاجيف المساعدات كالمعكنات

  .ليا كفؽ قكانيف كأنظمة ضابطةكاإلدارم سعى لضبط األدا  المالي كعمؿ ىذه المنظمات غير الحككمية كت

في كؿ مف بريطانيا كأمريكا في السنكات  جدان  الكفا ة كاألىمية أك الجدارة شائعان لقد أصبح مصطمح 

أساسا لرؤية الجدارة أك الكفا ة عمى أنيا سمة تشكؿ األساس  اإلداريةلكفا ة ا أصبحتة، ك األخير 

كمحددة لمميارات أك الصفات لمتفكؽ في األدا ، ككانت الكفا ات الناتجة سمككية في المقاـ األكؿ 

يمز، يستخدميا الشخص ألدا  الكظيفةالتي   . 127):2002 )ديؿ كا 
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 لممراجعة األساسيتيف الدعامتيفيعتبراف  المراجع عند يةكاالستقبلل المينية الكفا ة تكافر فإفلذلؾ 

كتعتبر ، المراجعيف في مفترضة المينية الكفا ة أف مف الرغـ كعمى كجكدىا، في الرئيسييف كالسببيف

 فإنيا كلذلؾ، المراجعة عممية تنفيذه عند الخارجي المراجع بيا يتسمح أف يجب التي الصفات مف

 فػػيػالمراجع ىػػإل ةػػالمكجي اداتػػػاالنتق مف دػالعدي ىناؾ فإف نظرىما، كجية مف شؾ محؿ ليست

 اـػػػلمقي افيػػالك بػػدريػػػالت أك يػػممػػالع ؿػػأىيػػالت اػػػفيي يـػػػلدي رػػػكافػػيت ال االتػػػػمج يػف كفػػػيعمم بأنيـ

 .,Mautz) 1972 :91) اػػػػبي

ميمان لدعـ ىذه الكفا ة لذلؾ يأتي الدكر الرقابي عمى األدا  متمثبلن في مراقبي الحسابات أمران 

األىداؼ التي تسعى إلييا العممية الرقابية، ىذا كلما كانت كزارة  إلىفاعمية في تحقيؽ الكصكؿ ك 

الداخمية الفمسطينية تتكلى االضطبلع ليذا الدكر عمى المؤسسات عمى الجمعيات الخيرية مف خبلؿ 

دكرىـ  أدا التي تمكنيـ مف  كاالستقبلليةات المينية مراقبي ىذه الكزارة كالذم يتطمب تكفير الكفاي

ىذه الدراسة تيدؼ إلى تقييـ األدا  الميني لمراقبي حسابات كزارة الداخمية  فإفلذلؾ المنكط بيـ، 

 عمى أدا  الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

 :دراسةمشكمة ال

ألىمية المنظمات غير الحككمية في المجتمع المدني كالدكر الحيكم الذم تمعبو في ىذا  نظران 

كتدقيؽ كجكد رقابة مالية أصبح المجاؿ في ظؿ كبر حجـ التمكيؿ كالمعكنات المقدمة مف طرفيا، 

تمؾ التي تقـك بيا  كآلية إنفاقيا، ككذلؾ النشاطات أمران ضركريان لضبط مكارد األمكاؿمالي 

 كنتائج أعماليا.سبلمة العمميات المالية  كالتأكد مفالمؤسسات \

التابع لئلدارة العامة لمشئكف العامة  مراقبي الحساباتمتمثمة بفريؽ كبما أف كزارة الداخمية 

دراسة  تقكـ بيذا الدكر الرقابي عمى أدا  المنظمات، فإف ذلؾ يدعك إلىكالمنظمات غير الحككمية 
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رات الجمعيات الخيرية في قطاع غزة كالتي مف كجية نظر إدا المراقبيفلفريؽ  ألدا  المينياكتقييـ 

 .تخضع لعممية التدقيؽ

 التالي: الرئيسي كعميو يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ

قيام مراقبي الحسابات العاممين بوزارة الداخمية بأداء دورهم المهني من وجهة نظر مدى ما 

 ؟العاممة في قطاع غزة إدارات الجمعيات الخيرية

 كيتفرع منو األسئمة التالية:

 بالقكانيف كاألنظمة الضابطة لعمميا؟اـ الجمعيات ما مدل قياـ مراقبي الحسابات بالتأكد مف التز  -1

 ؟لتطكير أدائيـ المينيبات ية البلزمة لدل مراقبي الحسامدل تكفر المؤىبلت العممية كالعممما  -2

بتطبيؽ المعايير المينية كمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط ما مدل قياـ مراقبي الحسابات  -3

 الداخمي في الجمعيات؟

عداد برام -4 أدائيـ مياميـ ج الفحص البلزمة عند ما مدل قياـ مراقبي الحسابات بالتخطيط كا 

 الرقابية؟

 الدراسة: أهداف

 تكمف أىداؼ الدراسة في:

 .وفيكالعكامؿ المؤثرة  الميني الكقكؼ عمى األدا  -1

 المرتبطة بو. المينيةمعايير الك التدقيؽ بياف أىمية   -2

 .كأىميتو لجمعيات األىميةالكقكؼ عمى الدكر الرقابي عمى ا -3

 .بكزارة الداخمية المنظمة لعمؿ الجمعيات الخيريةالفمسطينية التشريعات التعرؼ عمى  -4
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 أهمية الدراسة:

تعتبر الرقابة المالية عنصر أساسي لنجاح أم عمؿ كىي الركيزة األساسية ألم مؤسسة، كألف 

تطكرت بشكؿ كبير كتكسعت في مشاريعيا اإلغاثية العاممة في قطاع غزة الجمعيات الخيرية 

كتنكع  دىااعدأ تزايدكمع كالتنمكية كالتثقيفية كغيرىا مف النشاطات التي تقكـ بيا ىذه المؤسسات، 

فأصبح ال  ،نشاطاتيا كبالذات المؤسسات ذات الطابع الدكلي مما زاد مف نسبة التمكيؿ لقطاع غزة

كجكد جية رسمية الذم يتطمب بد مف كجكد رقابة مالية ضابطة تحافظ عمى الماؿ العاـ، األمر 

كر الد تمارسالجيات التي  تتابع كتراقب أدا  الجمعيات الخيرية فكانت كزارة الداخمية مف بيف

غير الحككمية،  امة لمشئكف العامة كالمنظماتالحسابات التابعيف لئلدارة الع راقبيالرقابي متمثمة بم

نقاط القكة كالضعؼ  مف خبلؿ دراسةخمية لمراقبي الحسابات بكزارة الدا الدكر الرقابيكتبرز أىمية 

مما ينعكس بالفائدة  ،كاالستفادة مف نقاط القكة كدعميا لدييـ كالعمؿ عمى معالجة نقاط الضعؼ

 ،أدائيا المالي كاإلدارم فيحستل الذم يؤدم عمى الجمعيات الخيرية كمف ثـمراقبي الحسابات  عمى

، كيزيد مف التعاكف المتبادؿ بيف كزارة الداخميةدارات الجمعيات الخيرية ك الثقة بيف إ كيعزز مبدأ

المساعدات اإلنسانية بزيادة التمكيؿ ك  قياـ الجمعيات الخيريةك  ،الطرفيف لخدمة المجتمع الفمسطيني

    سطيني.الفم ممجتمعلالمشاريع التنمكية ك  كاالغاثية

 فرضيات الدراسة:

معرفتيـ بالقكانيف ك  الحسابات راقبيالميني لم دا ذات داللة إحصائية بيف األ يكجد عبلقة .1

 .كالنظـ الضابطة ألدا  الجمعيات الخيرية في قطاع غزة

األدا  الميني لمراقبي الحسابات كتكفر التأىيؿ العممي  داللة إحصائية بيفذات  يكجد عبلقة .2

 لدييـ. كالعممي
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كتطبيؽ المعايير  الحسابات مراقبيالميني ل ألدا بيف ا ذات داللة إحصائية يكجد عبلقة .3

 كمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط الداخمي. المينية

عداد البرامج تالحسابا راقبيالميني لم دا األ ذات داللة إحصائية بيف يكجد عبلقة  .4  كالتخطيط كا 

حكؿ مكضكع الدراسة متكسطات استجابات المبحكثيف إحصائية بيف  فركقات ذات داللةكجد ت .5

 تعزم إلى: 

 المعمكمات الشخصية. . أ

 المعمكمات حكؿ الجمعية. . ب

 حدود الدراسة:

ـ مبمغ 2013تقتصر ىذه الدراسة عمى الجمعيات التي تتجاكز مصركفاتيا خبلؿ السنة المالية 

 شيكؿ. 500,000

 :دراسةمتغيرات ال

 المتغير التابع:

 الحسابات بكزارة الداخمية مف كجية نظر إدارات الجمعيات الخيرية. راقبيالميني لم ألدا ا

 :ةمستقملا اتالمتغير 

 .الجمعيات الخيرية لعمؿطبيؽ القكانيف كاألنظمة الضابطة ت -1

 .التأىيؿ العممي كالعممي البلـز لمراقبي الحسابات -2

 .كمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط الداخمي في الجمعيات مراعاة المعايير المينية البلزمة لمعمؿ -3

عداد البرامج البلزمة لمعمؿ -4  .التخطيط كا 
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  :انخابغ وانًخغيش انًسخقهت انًخغيشاث يبين( 1سقى ) حىضيحي شكم        
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 سات السابقة:االدر 

 الدراسات العربية:أواًل: 

 ( بعنوان:2013دراسة )عبد الحميد،  -1

 ""المهني لمكاتب مراجعة الحسابات في قطاع غزة األداءثر متغيرات بيئة المراجعة عمى جودة "أ

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر متغيرات بيئة المراجعة عمى جكدة األدا  الميني لمكاتب المراجعة 

ة كزعت عمى المراجعيف كمدرا  مكاتب المراجع استبانوالعاممة في قطاع غزةػ، كقد تـ تصميـ 

المنيج الكصفي  استخداـكقد تـ  %،70منيا أم ما نسبتو  64 كتـ استرداد استبانو 91كعددىا 

 التحميمي لكصؼ متغيرات الدراسة كتحميميا.

كانت أكثر تأثيران عمى جكدة  أف خصائص سمات فريؽ التدقيؽكتكصمت الدراسة لعدة نتائج منيا 

خارجي لو تأثيران كاضحان عمى جكدة األدا  الميني  تدقيؽاألدا  الميني، كما أف االرتباط مع مكتب 

د مف التطكير كالتحسيف في األدا ، كأف تعقد مياـ التدقيؽ مف األمكر حيث يؤدم ذلؾ إلى المزي

 التي تؤثر عمى جكدة األدا  الميني لمكاتب التدقيؽ.

ؿ تكاصؿ الميني مف خبل األدا نقؿ الخبرات كتحسيف كخمصت الدراسة إلى عدة تكصيات منيا 

تككيف لجاف مراجعة لمرقابة ضركرة مكاتب المراجعة العاممة في قطاع غزة مع المكاتب الخارجية، ك 

 لما ليذه المجاف مف أثر إيجابي في تطكير األدا  المينيعمى جكدة المراجعة 

  بعنوان: (2012)الكفارنة،  دراسة -2

 "فيها العاممين خبرة تعزيز في الفمسطينية الحكومية غير المنظمات دور"

كتـ ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دكر المنظمات األىمية الفمسطينية في تعزيز خبرات العامميف فييا، 

( 68( مكظفان تقريبا يعممكف في )1950اختيار عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة البالغ عددىـ )
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مختمؼ الدرجات  ( مكظفان مف447منظمة أىمية فمسطينية في قطاع غزة، كبمغ حجـ العينة )

 كالمسميات الكظيفية.

ية في تعزيز خبرات العامميف كجكد دكر لممنظمات األىمية الفمسطينككاف مف أىـ نتائج الدراسة 

 .الخبرات ىذه ف لمتدريب الدكر األساسي في تعزيزفييا، كأ

تنمية  في المنظمات األىمية الفمسطينية، كضركرة االىتماـ بالعامميفأكصت الدراسة بضركرة  كقد

شراؾ العامميف فيفي المنظمات األىمية الفمسطينية، ك  التدريب لمعامميف كضع الخطط كالسياسات  ا 

 تكفير بعض الصبلحيات لمعامميف بما يتناسب كطبيعة عمميـ.في المؤسسة، ك 

 بعنوان: (2011دراسة )مسمم،  -3

  لممؤسسات األهمية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة"مدى فاعمية التدقيق الخارجي "

ىدفت الدراسة لمعرفة مدل فاعمية التدقيؽ الخارجي لممؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة  

 الدراسة موضوع مع تتناسب استتانه صممت حَث، اعتمدت عمى أسمكب التحميؿ الكصفيك 

 استتانه 94 استرداد تم وقد لدراسة ا مجتمع من عشوائَة معَنة استتانه 131 وزعت وقد وأهدافها،

 %.71.75 استرداد تنستة أٌ
أف التدقيؽ الخارجي الفعاؿ لممنظمات األىمية غير كاؼ، كأف اختيار  مف نتائج ىذه الدراسةكاف ك 

ة المدقؽ يتـ مف خبلؿ العبلقات الشخصية كالمعرفة، ككذلؾ فإف قاعدة الشؾ الميني كبذؿ العناي

 .يشكبيا نقص في التطبيؽالمينية 

التركيز عمى معايير التدقيؽ الخارجي الفعاؿ لممنظمات األىمية بصكرة أفضؿ مما ب كأكصت الدراسة

الحسابات الخارجييف القياـ ببذؿ العناية المينية الضركرية أثنا   راقبيفإف عمى م ىي عميو، كأيضا

 يؽ خاصة بالمنظمات األىمية.قياميـ بإجرا ات التدقيؽ، كالعمؿ عمى إصدار معايير تدق
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 بعنوان: (2009دراسة )مكي،  -4

     "مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المنظمات األهمية الفمسطينية" 

ية الفمسطينية في قياس مدل تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية في المنظمات األىمى لإىدفت الدراسة 

 ككزعتمدل تكفر مقكمات تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية في تمؾ المنظمات، قطاع غزة ك 

 ، 83.33%بنسبة أم استبانة، 100 فمسطينية، كتـ إسترداد أىمية منظمة 120 االستبانات عمى

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمدت استبانو،  95 لمدراسة الخاضع العدد ليصبح خمسة كاستبعد منيا

 المنيج الكصفي التحميمي. عمى

ة الفمسطينية تطبؽ نظاـ محاسبة نتائج تتمثؿ في أف المنظمات األىميإلى  كتكصمت الدراسة

 كأف مقكمات تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية متكفرة%، 73.53لمسؤكلية بشكؿ عاـ بنسبة ا

كلية بشكؿ سميـ في كأكصت الدراسة بتكعية العامميف بتطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤ ، بدرجات متفاكتة

المنظمات األىمية الفمسطينية، كالعمؿ عمى تطبيؽ نظاـ مكازنات تخطيطية )تفصيمية( لكؿ مركز 

 مسؤكلية كربطيا بنظاـ الحكافز بشكؿ تدريجي.

 ( بعنوان:2007، وحمس  جربوع)دراسة  -5

"مجاالت مساهمة الجمعيات المهنية والجامعات الفمسطينية في تحسين األداء المهني لممراجع  

  الخارجي"

ىدفت الدراسة إلى تكضيح مساىمة الجمعيات المينية كالجامعات الفمسطينية في تحسيف األدا   

 الدراسات عمى باالعتماد إستبانة تصميـ تـ الدراسة ىذه أىداؼ كلتحقيؽ، الميني لممراجع الخارجي

 مكاتب أصحاب الحسابات مراجعة لمينة الممارسيف عمى كزعت النظرية، كالدراسات السابقة

 الجامعات في التجارة بكميات المحاسبة أقساـ في األكاديمييف كعمى غزة، قطاع في المراجعة
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 بنسبة أم لمتحميؿ صالحة إستبانة (112) الردكد كبمغت إستبانة، (160) عددىا بمغ الفمسطينية،

 %.70 قدرىا إرجاع

تبيف مف نتائج الدراسة أف الجمعيات المينية ليس لدييا إمكانية التحكـ كالسيطرة عمى مينة  كقد

ف الجمعيات المينية كأعضا  ىيئة التدريس في أقساـ المحاسبة عمييا بذؿ  المحاسبة كالمراجعة، كا 

المنافسة الكبيرة مف قبؿ مكاتب المراجعة الدكلية مجيكد كبير إلعادة تأىيؿ الخريجيف لمصمكد أماـ 

 ذات الخبرة العالية.

عف طريؽ تحسيف نكعية  الكفا ة المينيةكتطكير ة بضركرة دعـ استقبلؿ المراجعيف كأكصت الدراس

التعميـ كالتدريب، كتشجيع تطبيؽ معايير المحاسبة كالمراجعة الدكلية عند إعداد كمراجعة القكائـ 

جيع إنشا  برامج لتعديؿ كتحسيف مستكل خريجي أقساـ المحاسبة بكميات التجارة المالية، كتش

كالتنكيع في أساليب التدريس كالذم ييدؼ لتحسيف المعارؼ كالميارات المينية كالقدرات البحثية 

 ككتابة كتحميؿ التقارير المالية.

 بعنوان: (2006)عوض،  دراسة -6

 غزة". قطاع في المحمية األهمية المنظمات الحسابات في تدقيق خدمة عمى الطمب حالة "واقع

دل المنظمات األىمية ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع حالة الطمب عمى خدمة تدقيؽ الحسابات ل

  .كاتبعت المنيج البحثيفي قطاع غزة، 

نتائج الدراسة كعيان لدل إدارات المنظمات غير الحككمية بأىمية خدمة تدقيؽ كقد أظيرت 

عدـ فاعمية رقابة الجيات المختصة، كقصكر القكانيف المنظمة لبيئة تدقيؽ الحسابات ك الحسابات، 

 ضعؼ الدكر الرقابي لمجمعيات المينية.ك كالحاجة لتعديبلتيا، 
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داالعمؿ عمى تعميؽ كتعكأكصت الدراسة بضركرة  رتيا بأىمية خدمة زيز كعي المنظمات األىمية كا 

ىمية كالجيات الرقابية تذليؿ العقبات كبنا  الثقة بيف إدارات المنظمات األتدقيؽ الحسابات، ك 

 تعزيز الدكر الرقابي الذم تقكـ بو المؤسسات المينية. الحككمية، ك 

 بعنوان: (2006)أبو هداف،  دراسة -7

    واإلدارية" المالية الرقابة لديوان الرقابي األداء وتطوير "تقويم

ىدفت الدراسة إلى تقكيـ كتطكير األدا  الرقابي لديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف، مف 

ي كالمتغيرات المؤثرة فييا، كتـ استطبلع رأم العامميف خبلؿ دراسة المقكمات الضركرية لمعمؿ الرقاب

 لمكقكؼ عمى آرائيـ بشأف متغيرات الدراسة.بالديكاف كالجيات الخاضعة لمرقابة 

ككذلؾ عدـ كفاية كأظيرت الدراسة ضعؼ المياـ الرقابية لديكاف الرقابة التي أنشئ مف أجميا، 

 االستقبلؿ المالي كاإلدارم كالكظيفي لمديكاف كالعامميف فيو، كضعؼ في أدا  الديكاف.

الستقبللية ديكاف الرقابة، كاالىتماـ  ضركرة تحديث النصكص القانكنية الداعمةكأكصت الدراسة 

بتكثيؼ الدكرات التدريبية التي تؤىؿ المفتشيف لزيادة قدرتيـ عمى إنجاز العمؿ، كاستخداـ 

 التكنكلكجيا الحديثة التي تدعـ أدلة اإلثبات لدل المفتشيف. 

 بعنوان: (2006)صيام وأبو احميد،  دراسة -8

 المهني" السموك بقواعد األردن الحسابات في مراجعي التزام "مدى

 السمكؾ بقكاعد األردف في مراجعي الحسابات التزاـ مدل عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

قكاعد عامة، كقكاعد تتعمؽ بعبلقة المراجع مع عمبلئو كزمبلئو كالتي تشتمؿ عمى الميني، 

المتمثؿ  الدراسة عينة عمىكزعت  استبانو تـ تصميـ اليدؼ ىذا كأدائو الميني، كلتحقيؽ كاستقبلليتو

 مراجعان، 455عددىـ مف  كالبالغ ـ2004 عاـ نياية األردف في المجازيف مراجعي الحسابات في

 .الدراسة مجتمعمف   30%نسبتيا بمغت عشكائية عينة اختيار كتـ
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 الميني، السمكؾ بقكاعد مراجعي الحسابات قبؿ مف التزامان  ىناؾ أف الدراسة نتائج أظيرت قدك 

 األردف في مراجعي الحسابات التزاـ مدل عمى المراجعة لمينة المنظمة لمقكانيف أثر ككذلؾ يكجد

 .الميني السمكؾ بقكاعد

 بعقد المينة عمى الرقابة كاإلشراؼ جيات قياـضركرة  اأىميكخمصت نتائج الدراسة إلى تكصيات 

 لمينة األخبلقية االىتماـ بالجكانب كضركرة الميني، قكاعد السمكؾ مناقشة خبلليا مف يتـ ندكات

كالباحثيف عمى تناكؿ  الطمبة كحث الجامعات، لطمبة المقررات المحاسبية ضمف كالمراجعة المحاسبة

 مكضكع األخبلؽ المينية في دراستيـ كأبحاثيـ.

 ( بعنوان:2005، دراسة )أبو هين -9

 في القانونيين الحسابات مدققي نظر من وجهة الحسابات تدقيق جودة في المؤثرة العوامل"

 "فمسطين

 مدققي نظر كجية مف الحسابات تدقيؽ جكدة في المؤثرة العكامؿ الكقكؼ عمى إلى الدراسة ىدفت

 وتوزَع تصمَموتم ، التحميمي الكصفي المنيج أسمكب الدراسة كاتبعت فمسطيف، في الحسابات

التدقيؽ  كشركات مكاتب أصحاب في يتمثؿ كالذم الدراسة مجتمع عمى محكمة إستبانة عممية

كالمراجعيف  المحاسبيف لجمعية التابعة المكاتب لجنة لدل كالمعتمدة غزة قطاع في العاممة

  الفمسطينية.

لماـك  العممية كالخبرة العممي التأىيؿ إلى أفكقد خمصت النتائج   المراجعة بمعايير الحسابات مراجع ا 

 ضركرةىناؾ أف ك  .الحسابات تدقيؽ جكدة في إيجابيان  كالمؤثرة اليامة العكامؿ مف عمييا المتعارؼ

 .التدقيؽ ميمة إلنجاز لمعمؿ كفؽ تخطيط منظـ

 مف كافية درجة لدييـ يتكافر ممف التدقيؽ مكاتببمراعاة أف يككف اختيار كقد أكصت الدراسة 

، كأف لممينة الحديثة تطكراتلم مكاكبةكال الكافية العممية كالخبرة المناسب، كالميني العممي التأىيؿ
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 المراجعة مكاتب إلزاـ ضركرةك  ،الحسابات مدقؽ ألتعاب أدنى حد بتحديدتقكـ المؤسسات المينية 

مدقؽ  استقبللية، كالتركيز عمى المراجعة مكاتب أدا  جكدة بمراقبة خاصان  قسمان  لدييا يككف بأف

 الحسابات.

 بعنوان: (2005)شرف،  دراسة -10

 األهمية" لممؤسسات التمويل استمرار عمى المالية الرقابة "أثر

ممنظمات األىمية ىدفت الدراسة لمعرفة مدل كجكد عبلقة بيف الرقابة المالية كاستمرارية التمكيؿ ل

في قطاع غزة، كتحديد دكر مؤسسات الرقابة كالتدقيؽ عمى الكضع المالي، كبياف جكانب الضعؼ 

ت األىمية، كبياف مدل التزاـ الجمعيات األىمية كالقصكر في الجكانب الرقابية المطبقة في الجمعيا

 بتطبيؽ اإلجرا ات الرقابية حسب األصكؿ العممية.

المالي لمجمعيات األىمية في قطاع غزة، لدراسة كجكد تطكر محدد في األدا  ككاف مف أىـ نتائج ا

عبلقة بيف ؤسسات الدكلية كالعربية، كأف ىناؾ كتبيف بأف مصدر الدعـ لمجمعيات الخيرية ىي الم

 الرقابة المالية كمستكل تمكيؿ الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

زيادة فاعمية الرقابة المالية الداخمية، كتحديث القكانيف بما ضركرة تكصيات الدراسة أىـ مف كاف ك 

كبر لمؤسسات التدقيؽ كالجيات الرقابية لتساىـ في تطكير الجمعيات أيمكف مف إعطا  دكر 

كتفعيؿ دكر الجمعيات العمكمية في مراقبة أدا  مجالس اإلدارة، تطكير األنظمة المحاسبية األىمية، 

 كالمالية لمجمعيات غير الحككمية مف خبلؿ تطكير مينتي المحاسبة كالمراجعة في قطاع غزة.
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 لدراسات األجنبية:اثانيًا: 

 بعنوان: (Unegbu and Kida, 2011دراسة )  -1

"Effectiveness of internal audit as instrument of improving public Sector 

management" 

 القطاع العام"إدارة "فعالية التدقيق الداخمي كأداة لتحسين 

لقطاع العاـ مف خبلؿ التدقيؽ الداخمي كأداة لتحسيف اإلدارة في ا إبراز دكر إلىىدفت الدراسة 

دراسػػػػػػػػة، كاالعتماد ػة لمػػنػا كعيػريػي نيجيػة فػدمػػقػات المتػػدل الكاليػإحػ" ككػػة "كانػػكالي عمىالتطبيؽ 

  .لتحميؿ متغيرات الدراسة كاختيار فرضياتيا (T-Test And Statistical tool)كب ػعمى أسم

انو يمكف استخداـ التدقيؽ الداخمي لمتحقؽ مف  لنتائج التي تكصمت إلييا الدراسةككانت أىـ ا

مراجعة قطاع العاـ كذلؾ مف خبلؿ قياـ المدققيف الداخمييف بمصداقية األنشطة اإلدارية في ال

 كفحص كفا تيا كفاعميتيا. الكظائؼ اإلدارية المختمفة

نظمة ر طكاقـ إدارية مع أيتكفتكصيات تمؾ الدراسة ىك كجكب قياـ الحككمة ب مف أىـكاف ك 

   كأف تفتح المجاؿ أماـ المدققيف الداخمييف ألدا  مياميـ بحرية كفاعمية. الكتركنية

 بعنوان: (Greiling, 2010دراسة )  -2

Balanced Scorecard Implementation in German Non-Profit Organization 

 هادفة لمربح "الغير لمتوازن في المنظمات األلمانية " تطبيق بطاقة األداء ا

لمنظمات في ا المتكازف األدا  بطاقة تطبيؽالتعرؼ عمى األبعاد المتعمقة بآليات  إلى الدراسة ىدفت

 الرئيسة كالعقبات كالتحديات كاألبعاد، مستكيات التنفيذ، حيث مف لمربح اليادفة غير األلمانية

 20عينة مف كقد أستخدـ في ىذه الدراسة  ،في ىذه المنظمات األلمانية األدا  مقاييس كاستخداـ

  عاممة في ألمانيا.  مجاؿ الخدمات االجتماعيةفي منظمة غير ىادفة لمربح 
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 في تحميميا تـ التي لمربح اليادفة غيراأللمانية  المنظمات معظـأف الدراسة  نتائج أىـ مفكاف ك 

األدا   بطاقة ؽيتطب، إف المتكازف األدا  بطاقة تطبيؽ مف مبكرة مرحمة فيكانت  ىذه الدراسة

 بتمؾ األدا  المتكازف بطاقة تطبيؽإف ، لئلدارة نظاـ بكصفيا كليس قياس كأداةيعد مناسبان  المتكازف

 غيرالتي تقكـ بيا المنظمات األىمية  العمميات متطمبات مع الكافي بالقدر يتكيؼ لـ المنظمات

 .لمربح اليادفة

 المنظمات غير في المتكازف األدا  بطاقة أدبيات دراسة في التعمؽ بضركرة الدراسة أكصتكقد 

 كالعمؿ عمى تكضيح أبعادىا كآليات تطبيقيا بشكؿ أفضؿ مما ىك عميو اآلف. لمربح اليادفة

 بعنوان: (Assad, et. al., 2010) دراسة  -3

Stakeholder salience and accounting practices in Tanzanian NGOs 

 " التنزانية الحكومية غير المنظمات في والممارسات المحاسبية لمساهمينا ظهور" 

المسا لة عمى العبلقات ك تأثير دكر الممكليف كالمانحيف في الالكقكؼ عمى إلى  سةراالد تدفى

كقد المنظمات غير الحككمية التنزانية، كتطكير الممارسات المحاسبية كاإلجرا ات داخؿ إثنتيف مف 

منيجية لتحميؿ كتقييـ مكاقؼ مجمكعة مف المانحيف كالممكليف مف حيث السمات  تـ تصميـ طريقة

 كالصفات كالخصائص الكاجب تكافرىا لدييـ.

 تطبيؽفي  الكبير ثراأل ـيلكاف  في الخارج الممكليفالمانحيف ك  أفبراسة الدقد أظيرت ك  

 كما، الحككمية غير المنظمات في المسا لةاإلجرا ات كالممارسات المحاسبية السميمة كمبدأ 

 الحككمية غير المنظماتمف أنو في كثير مف األحياف يككف ىدؼ  رغـعمى ال وأنالدراسة  تر يأظ

ىك تحسيف الرفاىية لمفئات المستفيدة مف خدمات المنظمات غير الحككمية إال أف عممية المحاسبة 

 كالمسا لة كانت ضعيفة.
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بعممية المسا لة كالممارسة المحاسبية كذلؾ إلبراز مصداقية  كقد أكصت الدراسة بضركرة اإلىتماـ

داراتيا ككضكح الطرؽ كاألساليب   الحككمية غير المنظمات ايتتبع التيكشفافية كنزاىة المنظمة كا 

 .التمكيؿ ىمع حصكؿمل

 بعنوان: (O’sullivan and O’Dwyer, 2009) سةراد  -4

"Stakeholder perspectives on a financial sector legitimation process: The 

case of NGOs and the Equator Principles" 

 غير المنظمات ىعم تطبيقيةراسة د :المالي قطاعلم التشريع يةعمم في المساهمين نظر ةوجه" 

 "والرباعية الحكومية

 المالية الشركط (المالي التشريع يةمعم في اىميفالمس نظر ةيكج ىمع التعرؼ إلى سةراالد ىدفت

 تـ كقد، كتقديـ كجية نظر متعمقة بشأف شرعية كتطكر القطاع المالي، )فالممكلي مف المفركضة

 سةراكد) الدكلييف الممكليف أكبر أحد(الرباعية جنةمبال الخاصة المالية كالتشريعات الشركط سةراد

 .كالمسا لة التقييـ تحقيؽ دؼيب تطبيقية

في  المنظمات غير الحككمية ممثمي المقاببلت المتعمقة معكاستندت الدراسة عمى مجمكعة مف 

المنظمات  ممثميكأخذ المبلحظات مف كجية نظر  ،كالعمؿ عمى تحميؿ كاسع في الكثائؽ ،ىكلندا

حككمية كالمجنة الرباعية كذلؾ مف أجؿ الفيـ كالمعرفة إلضفا  الشرعية عمى أنشطة تمكيؿ الغير 

الدراسة في المقاـ األكؿ عمى جانب كاحد مف جكانب ، كقد ركزت المشاريع كالمؤسسات التمكيمية

 .   2006 العممية الشرعية كالذم يقكـ عمييا تطكر مبادئ المجنة الرباعية حتى

المجنة  قبؿ مف الممكلة بالمشاريع الخاصة المالية باتمكالمتط التشريع آليات أف سةراالد رتيأظ كقد

كانت غير كافية،  شاريعممل المنفذة الحككمية غير المنظمات قبؿ مف ايتطبيق كالكاجب الرباعية 
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 المشاريع داخؿ كالفردية كالتنظيمية المؤسسية المستكيات كافة ىمع المسا لة ضعؼ أف رتيأظ كما

 .كاألنشطة المشاريع تمكيؿ ىمع المؤثرة التشريعات نقص في الرئيسية األسباب أحد كى

كقد أكصت الدراسة بضركرة تطبيؽ المسا لة االجتماعية المؤسسية كالتي تدعـ عمميات الشرعية، 

اضطبلع المجنة الرباعية بمسئكلياتيا بمتابعة آليات تطبيؽ اإلجرا ات المالية السميمة ككذلؾ 

ت عمى كالعمؿ عمى متابعتيا مع ممثمي تمؾ المنظمات غير الحككمية لمتأكد مف تأثير ىذه اإلجرا ا

 تمكيؿ المشاريع.

 بعنوان: (Gomes and Liddle, 2009دراسة )  -5

Balanced Scorecard as a performance management tool for third sector 

organizations: the case for Arthur Bernardes Foundation, Brazil   

لمؤسسة آرثر الحالة  :الحكوميةلمنظمات غير في ادارة األداء إلأداة كبطاقة األداء المتوازن "

 "البرازيلبرنارديس، 

في المنظمات غير  تسييؿ عممية إدارة األدا معرفة بطاقة األدا  المتكازف كأداة ل إلى الدراسة ىدفت

 باستخداـ التجريبية األدلة تقديـدراسة حالة مؤسسة آرثر برنارديس في البرازيؿ مف خبلؿ الحككمية 

 )االجتيادم( تفسيرم نمكذج الدراسة استخدمتكقد  لممنظمات غير الحككمية، المتكازف األدا  بطاقة

و كتحسيف الممارسة العممية كالذم يساعد الفرد عمى تطكير أدائاإلجرائي  البحث إستراتيجية باستخداـ

أفراد شكمت لنقاش مكضكع ما كبشكؿ تفاعمي منيـ  مجمكعة خبلؿ مف البيانات تـ جمع كقد ،عنده

 .المحتكل الرئيسي لمدراسة تفسيرباستخداـ  كتحميميا الفردية كالمقاببلت مف خبراتيـ، كاالستفادة

 تطكير أفك  ،الربحية االىتماـ بالعامميف فييا غير المنظمات عمى أف الدراسة نتائجككاف مف أىـ 

 مف بدال التعاكف تعزيز عمى بالمنظمة يساعد قسـ كؿ عف مستقمة كأداة المتكازف األدا  بطاقة
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كأنيا ساعدت المديريف عمى كضع خطط قابمة ، مف التفرقة بدال الجيكد تضافر إلى كيؤدم التنافس

 لمتطبيؽ تسمح ليـ إلدارة منظماتيـ بشكؿ أفضؿ كسميـ.

كليات بالعميؿ أك المكاطف كجعمو في أ االىتماـضركرة تطكير بطاقة األدا ، ك الدراسة بكأكصت 

عمى إدارة التمكيؿ الذم تحصؿ عميو المنظمات غير  ، كالعمؿعمؿ المنظمات غير الحككمية

 .الحككمية بحكمة كبطريقة آمنة

 بعنوان:  ,Krishnan and Schauer) 2000دراسة ) -6

"The Differentiation of  Quality Among Auditors: Evidence from the Not 

For Profit Sector" 

 "الربحية غير الهيئات قطاع في التدقيق مكاتب جودة مقارنة"

 الييئات مف لعينة كذلؾ التدقيؽ كجكدة التدقيؽ مكتب حجـ بيف العبلقة تحميؿ ىإل الدراسة ىدفت
 لمربح ىادفة غير ىيئة 164 عمى الدراسةكطبقت  األمريكية المتحدة الكاليات في لمربح اليادفة غير
 المينييف بعدد التدقيؽ حجـ مكتب قياس كتـ التدقيؽ، مكاتب أحجاـ مختمؼ مف عمبل  تمثؿ

 .المكتب في العامميف

حيث مكتب، ال كنكعية كحجـ التدقيؽ جكدة بيف ايجابية عبلقة ىناؾ أفأىـ نتائج الدراسة  مفكاف ك 

مكتب مستمر ليصبح  بشكؿ باالتساع التدقيؽ مكتب يبدأ عندما إيجابنا تتأثر التدقيؽ جكدة أف تبيف

 العمؿ تطكرات ضك  التدقيؽ في لمكاتب الدكرم التغيير يتطمب مراعاة الذم األمر ،حجمان  أكبر

حجـ العميؿ كثركتو يزيد مف االمتثاؿ لشركات  ، كأيضان التدقيؽ الجيات محؿ لدم حجمو كاتساع

 التدقيؽ الكبير.

تنكع مكاتب المراجعة مف حيث الحجـ كالنكع، كاختيار شركات ضركرة كأكصت الدراسة عمى 
ألنيا تعطي نتائج أعمى كأفضؿ مف الشركات الصغيرة أك  المحاسبة الكبرل في عمميات التدقيؽ

جكدة التدقيؽ مع مبادئ المحاسبة المقبكلة عمكمان فيما  ، كأف يتـ مطابقة كقياسالتي تحت التأىيؿ
  .يتعمؽ بمتطمبات اإلفصاح
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  :انسابقت انذساساث ػن انذساست هزه يًيز يا

تناكلت الدراسات السابقة دكر المنظمات األىمية الفمسطينية في تعزيز خبرات العامميف فييا ككذلؾ 

 شارت إلى كجكب قياـالعاممة في قطاع غزة كأمعرفة فاعمية التدقيؽ الخارجي لممؤسسات األىمية 

عمى خدمة المراقبيف الخارجييف بذؿ العناية المينية الضركرية، كالكقكؼ عمى كاقع حالة الطمب 

في تحسيف األدا  الميني لممراجع ات المينية الجمعيتدقيؽ الحسابات، كالتركيز عمى دكر 

الخارجي، كدراسة المقكمات الضركرية لمعمؿ الرقابي كالمتغيرات المؤثرة فييا، كبياف جكانب 

بتطبيؽ الضعؼ كالقصكر في الجكانب الرقابية المطبقة في الجمعيات األىمية كبياف مدل التزاميا 

اإلدارة اإلجرا ات الرقابية حسب األصكؿ العممية، ككذلؾ إبراز دكر التدقيؽ الداخمي كأداة لتحسيف 

في القطاع العاـ، كما تـ التعرؼ عمى األبعاد المتعمقة بآليات تطبيؽ بطاقة األدا  المتكازف في 

 .المنظمات غير الحككمية

الحسابات في إدارة الشئكف العامة  راقبيلدل م الميني دا األ تقييـكتأتي ىذه الدراسة في مجاؿ 

عمى نكاحي القصكر كالضعؼ مف جية، كنكاحي ، لمتعرؼ قطاع غزة-في فمسطيف بكزارة الداخمية

عمى لداخمية مف أجؿ تقكيتيا كتطكيرىا، إلى جانب الكقكؼ القكة في أدا  مراقبي الحسابات بكزارة ا

مما يتيح ليـ كفا تيـ مف كجية نظر الغير، كذلؾ بيدؼ تقييـ غير، كمدل قبكليا مف الف مراقبيأدا  ال

تعزيزان مف قبؿ إدارات الجمعيات عف أدائيـ  تكفير تغذية راجعة، ك الفرصة لتبلفي جكانب القصكر

لدرجة الثقة التي يجب تكافرىا بيف إدارة الجمعيات كمراقبي الحسابات، األمر الذم يسيـ في تطكير 

، بما يحقؽ أىداؼ إدارة الجمعية كيعمؿ عمى إستقرارىا كنمكىا كزيادة حجـ أدائيـ كالرقي بو

المساعدات كالتحكيبلت التي تطمح إلييا دعمان لمسيرة التنمية االجتماعية كالرفاىية لمفرد كالمجتمع 

 الفمسطيني.
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 نفصم انثانيا

 والدور الرقابي عمى الجمعيات األهمية وفق المعايير المهنية والتدقيقاألداء المهني 

 المقدمة -
 .والعوامل المؤثرة فيه األداء المهنيالمبحث األول:  -
 تمييد .1
 دا األكتقييـ مفيكـ  .2
 األدا  معايير .3
 أىػداؼ تقييػـ األدا  .4
 ألدا  العامميفااستخدامات كفكائد تقييـ  .5 

 األدا  تقييـ في المؤثرة العكامؿ .6
 األدا  قياس  .7
 كسائؿ تحسيف جكدة األدا  الميني .8
 تطكير األدا  الميني .9

 معايير الرقابة عمى جكدة األدا  الميني .10
 ق والمعايير المهنية المرتبطة بهالمبحث الثاني: التدقي -
 تمييد .1
 . أىمية التدقيؽ كأنكاعو2
 . أىداؼ التدقيؽ 3
 تدقيؽ أغراض ال. 4
 مراقب الحسابات. صفات 5
 المعاََر المهنَة لمراجعة الحساتات. 6
 : الدور الرقابي عمى الجمعيات األهميةلثالمبحث الثا -
 . تمييد1
 . أىمية الدكر الرقابي عمى الجمعيات األىمية2
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 المقدمة:

خبلؿ مراحؿ تنفيذ عممية  عكامؿالحسابات بالكثير مف ال قبمراالميني لدا  األيتأثر 

الحسابات مما  قبيفي تحسيف جكدة أدا  مرا عكامؿحيث تساىـ بعض ال ،المراجعة

كيزيد  كفا ة المينية لمراقبي الحساباتيساىـ في فعالية نتائج المراجعة، كيحسف مف ال

الحسابات كنتائج عممية  ثقة مستخدمي القكائـ المالية في أدا  مراقبمف درجة 

اقش المكضكعات كعميو فإف ىذا الفصؿ ين كالمخرجات التي يتكصؿ إلييا،المراجعة 

 التالية:

كسائؿ تحسيف جكدة ك األدا  الميني كالعكامؿ المؤثرة في عممية التقييـ،  :المبحث األكؿ

  .كمعايير الرقابة المرتبطة بيا األدا  الميني

  كالمعايير المينية المرتبطة بمراجعة الحسابات.كأنكاعو التدقيؽ أىمية المبحث الثاني: 

 .عمى الجمعيات األىميةكأىميتو الدكر الرقابي  المبحث الثالث:
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 المبحث األول

 األداء المهني والعوامل المؤثرة فيه

 تمهيد: .1

ف نجاح أم منظمة يرتكز  يعتبر األدا  الميني مف المرتكزات األساسية لكجكد منظمات األعماؿ، كا 

الميني، حيث يعتبر العنصر عمى مدل اىتماميا بقدرة العامميف فييا ككفا اتيـ كحسف أدائيـ 

البشرم مف أىـ مكارد أية مؤسسة سكا  كانت خاصة أك أىمية أك حككمية حيث تتكقؼ كفا ة 

كفعالية المؤسسة عمى كفا ة األفراد العامميف فييا، كبالتالي تحرص عمى استثمار كتطكير ىذا 

 .(85: 2005)شاكيش،  المكرد البشرم كتستفيد منو االستفادة المثمى

 بعد اإلنجازات المحققة عمى لمحكـ المكضكعية التقييـ كأساليب المنطؽ باستخداـ األدا  تقييـ كيتـ

 إنجازه تـ قيمة ما أف مف التأكد ىك التقييـ ىدؼ يككف لذلؾ المختمفة، كاألنشطة المشركعات تنفيذ

نجازات أعماؿ مف  ذلؾ ضك  فييتـ  حيث اإلنجازات، ىذه إلى لمكصكؿ البلزمة التكمفة يفكؽ كا 

 .(2007: 32 كفاعميتيـ )مرتجى، المدرا  كفا ة درجة تحديد

مف الميارات ف عممية تحسيف األدا  تعتبر نكعان مف أنكاع التعميـ المستمر، كبالتالي تكفير مخزكف إ

بات كليذا يجب الحسا مراقب تكفر أدا  ميني يمتاز بو مما يتطمب ،في المنظمة ةمحترفكالخبرات ال

 مف مفاىيـ كأمكر أخرل. كما يتعمؽ بو عمى األدا  المينيالتعرؼ 

 داء:األ وتقييم مفهوم .2

عنصران محكريان لجميع فركع كما أنو ، عماؿىريان كىامان بالنسبة لمنظمات األيعتبر األدا  مفيكمان جك 

المعايير كالمقاييس التي  في ضك الباحثيف حكؿ مفيـك األدا   تتعدد آرا كحقكؿ المعرفة اإلدارية، ك 

عف األدا   كيتـ التعبيريعتمد عمييا في دراسة األدا  كقياسو كالتي يستخدميا المدرا  كالمنظمات، 

 مف خبلؿ النجاح الذم تحققو المنظمة في تحقيؽ أىدافيا.
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 :(39: 2009 الغالبي،ك )إدريس  ألدا  يشتمؿ عمى ست أطر مفاىيمية تكاممية كىيامفيـك ك 

 المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا كنجاحيا بذلؾ.قدرة  -1

 مكاردىا بالصكرة التي تجعميا قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا. استغبلؿقدرة المنظمة في  -2

النتائج المرغكبة التي تسعى قدرة المنظمة عمى تحقيؽ مستكل عاؿ ألدائيا لمكصكؿ إلى  -3

 .إلييا

 النتائج المتحققة كالمرغكبة مف قبؿ المنظمة في تحقيؽ أىدافيا. استغبلؿ -4

 المستكل الذم تتمتع بو مخرجات األنشطة كاألحداث التي تشكؿ داخؿ المنظمة. -5

كصؼ األدا  بنتائج األنشطة التي يتكقع أف تقابؿ األىداؼ ي حيثالمفيكـ الشمكلي  -6

 المكضكعية.

مكانية المنظمة عمى مف خبلؿ البنكد السابقة لمفيـك األدا  يت مكاردىا  استغبلؿضح أىمية األدا  كا 

 كمستكل تنفيذ الخطط .المختمفة  أنشطتيافي تحقيؽ أىدافيا المكضكعة مف خبلؿ 

كسمككيـ أثنا  كتقدير جيكدىـ كالحكـ عمى تصرفاتيـ قياس كفا ة العامميف  دا األيقصد بتقييـ ك

 كفايتيـ في العمؿ.كمستكل لمكقكؼ عمى قدراتيـ العمؿ كمدل إنجازىـ لؤلعماؿ المككمة إلييـ، 

 (310: 1995كأخركف،  )المغربي

 أكجو عمى التعرؼ غرضب المستيدؼ باألدا  لمعامميف الفعمي األدا  مقارنة ىك األدا  تقييـك 

 يعني االتيامات ال أنو كما ،التشكيو أك التجريح يعني ال التقييـ أف مبلحظة مع القصكر،

 أف ةػػػمع مبلحظ المستيدؼ، باألدا  كمقارنتو الفعمي األدا  عمى تعرؼ عممية ىك بؿ كالمحاكمة،

 ف.ػيػػكالمر كس ا ػػالرؤس ذلؾ في اػػمػب ةػالتنظيمي اتػػكيػالمست ةػػػافػك عمى ينطبؽ كـػػالمفي ذاػػى

 (87: 2005)شاكيش، 
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العامميف  لقياس كفا ة ان أساسي ان كجز مف متممات عممية الرقابة يعد تقييـ األدا   يتضح مما سبؽ بأف

، مع األخذ في االعتبار نكاحي اإليجاب كنكاحي العممية الرقابية عد كؿ مرحمة مف مراحؿتـ بكي

نكاحي التنمية  تكصيات كاإلرشادات التي مف شأنيا، ثـ اتخاذ مجمكعة مف الحدثتالتي القصكر 

  ر.ك قصاحي الكمعالجة نك يجابية اال

 :األداء معايير .3

 ان أمر يعد  المعايير ىذه تحديد أفك  كمرضيان، جيدان  األدا  فييا يعتبر التي المستكياتعبارة عف  ىي

 يساعد مما العامميف بمشاركة المعايير ىذه تصاغ أف كالبد كما األدا ، ييـتق عممية لنجاح ان ضركري

خبلصيـ أدائيـ درجة رفع عمى  دقيقا يككف أف نكعيتو كانت كميما المعيار في كيشترط مةظلممن كا 

: يى المعيار بيا يتميز أف يجب التي الخصائص أىـ فإف كلذا ،قياسو دار مال األدا  عف التعبير في

 1995)  ي،المغرب(

 كيرتبط لقياسو، كضع ما بالفعؿ يقيس المعيار كاف إذا ما إلى الصدؽ مفيـك يشير :الصدق 3.1

  .األدا  قياس معيار ك الحقيقي األدا  بيف التكافؽ يـظبتع الصدؽ

رار كتك عميو االعتماد إمكانية أم القياس معيار اتساؽ مدل إلى الثبات يشير :الثبات 3.2

 تـ التي البيانات لنفس المختمفيف الرؤسا  كتفسير كصؼ في الثبات كمدل القياس في استخدامو

 المعيار نفس استخدـ إذا النتائج نفس عمى المقيـ يحصؿ حيثب القياس معايير طريؽ عف تجميعيا

 .مرة مف أكثر

 مف الكثير أف فمع األدا ، معايير باستخداـ سيقكمكف الذيف درااألف قبكؿ إلى يشير :القبول.3 3

 إلى يميؿ ثـ كمف كطاقاتو، المدير كقت تستيمؾ كلكنيا كالثبات بالصدؽ غالبان  تتسـ األدا  معايير

 بغية كذلؾ كالعامميف المديريف مف كؿ بقبكؿ القياس معايير ىظتح أف ينبغي ليذا استخداميا رفض

 .العامميف أدا  كتنمية تطكير
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مكانية استخدامو مف قبؿ الرؤسا  في العمؿ. سهولة االستخدام: 3.4  كتعني كضكح المقياس كا 

 (2006ىذا كىناؾ العديد مف السمات التي يمكف مف خبلليا قياس مستكل األدا  أىميا: )المانع، 

ترتبط الجكدة بجميع نشاطات المؤسسة، حيث تعبر عف مستكل أدا  العمؿ، كالجكدة  الجودة: .1

 تحمؿ معاني كثيرة كمتعددة فيي ذات معنى كاقعي كمعنى حسي.

 الفاقد كنسبة اإلنتاج، كمعدؿ حقيقية مؤشرات باستخداـ ماتظالمن التزاـ يعني الكاقعي فالمعنى

 .عميو المتعارؼ كالمقاييس بالمكاصفات المنظمات التزاـك  معايير استخداـ ثـ كمف كاليدر،

 بمعنى منيا، كالمستفيد الخدمة متمقي كأحاسيس مشاعر عمى يرتكز فإنو لمجكدة الحسي المعنى أما

 الخدمات ىذه تقديـ في العاممكف نجح كىؿ تقديميا يتـ التي الخدمات عف كرضاىـ اقتناعيـ

 . احتياجاتيـ كيمبي تكقعاتيـ يناسب جكدة بمستكل

مكانات قدرات يتعدل ال أف يجب كىذا المنجز، العمؿ حجـ بالكمية يقصد: الكمية .2  كفي درااألف كا 

مكاناتيـ تيـراقد عف يقؿ ال نفسو الكقت  العامميف يصيب مما األدا  بط  يعني ذلؾ ألف ،كا 

 لذلؾ األدا ، معدالت زيادة عمى القدرة عدـ في تتمثؿ المستقبؿ في مشكمة إلى يؤدم كقد خيرابالت

 معدؿ في النمك مف مقبكؿ معدؿ لتحقيؽ كدافع المنجز العمؿ ككمية حجـ عمى االتفاؽ يفضؿ

 . تبلكتسيي كتدريب راتخب مف الفرد يكتسبو ما مع يتناسب بما األدا 

 رأس فيك التعكيض، أك لمتجديد القابمة غير المكارد مف ككنو إلى الكقت أىمية ترجع :الوقت. 3

 يتضا ؿ ألنو حياتنا مف ةظلح كؿ في الصحيح ؿبلاالستغ لوبلاستغ يحتـ مما ،بلدخ كليس ماؿ

 . رجعة غير إلى كيمضي الدكاـ عمى

 لمخطكات تكقعي بياف آخر بمعنى أك العمؿ، أدا  فييا يسير التي الخطكات ىي :اإلجراءات. 4 

 كاألساليب الطرؽ عمى االتفاؽ يجب لذلؾ المياـ، لتنفيذ إتباعيا الكاجب الضركرية اإلجرا اتك 

 كالخطكات اإلجرا ات ككف مف كبالرغـ األىداؼ، لتحقيؽ باستخداميا كالمصرح بيا المسمكح
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 ـظكن كقكانيف قكاعد كفؽ كالمنشأة مةظالمن مستندات في كمدكنة متكقعة العمؿ إنجاز في المتبعة

 العمؿ إنجاز في المتبعة اإلجرا ات عمى كالمرؤكسيف الرؤسا  بيف االتفاؽ يفضؿ أنو إال كتعميمات،

 لجميع كاضحة الصكرة تككف حتى تسمميا، أك تسميميا أك تبلالمعام بإنجاز يتعمؽ ما سكا 

 كاإلبداع االبتكار عمميات قتؿ يعنى ال كىذا العامميف، أحد بغياب األدا  يتأثر ال كحتى األطراؼ

 اعتماده قبؿ رئيسو مع تنفيذه المرؤكس يريد ما عمى لتفاىـاأك  االتفاؽ كلكف العامميف، لدل

 .كالقكانيف كالمكائح متعميماتل مخالفتو كعدـ اتفاقو كلضماف العمؿ إنجاز في مفضؿ كأسمكب

 أهـداف تقييـم األداء: .4

إعطا  العامميف تغذية عكسية عف مدل كفا تيـ  مف عممية تقييـ األدا  ىك الرئيس ؼيعتبر اليد

تضح أىمية تقييـ ت كليذاتطكير أدائيـ مستقببلن .  فيجباتيـ الكظيفية ككذلؾ تكجيييـ االقياـ بك  في

ى بذؿ أقصى مجيكداتيـ مف ػأدا  العامميف مف أجؿ إبراز االحتياجات التدريبية، كحث العامميف عم

لذا ة قيػػر المكافآت كالت في تثبت أحقيتيـكمف ثـ  ،أجؿ أف يحققكا المعايير المطمكبة لؤلدا  الجيد

معامميف كي تكفر معمكمات مفيدة ليا يمكف أف باستخداـ أنظمة تقييـ األدا  ل تتقكـ المؤسسا

 (Goel, 2008: 20) تستخدـ لعدة أغراض أىميا:

 .تحفيز العامميف لتحسيف أدائيـ 

 .الكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ لدل المكظفيف 

 .تبرير العقكبات كالجزا ات التأديبية 

  االحتياجػات التدريبيػػة.تحديػد 

  التعرؼ عمى األعماؿ كالمياـ الخاصة التي يمكف أف تسندىا المنظمة إلى الفرد عند

 الضركرة.

 .تقديـ معمكمات لمعامميف أنفسيـ عف جكدة ككفا ة أدائيـ لؤلعماؿ 
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 .تكصيػؿ أىداؼ المنظمة لمعامميف 

  ككضعيا الحالي كاحتياجاتيا يحدد األدا  الحالي لممكظفيف كعميو يحدد مكانة المؤسسة

 لمتطكير.

مدل أىمية تقييـ أدا  العامميف مف أجؿ إبراز االحتياجات التدريبية، كحث العامميف كمف ىنا يتضح 

كاالرتقا  باألدا   المعايير المطمكبة لؤلدا  الجيدتحقيؽ  أقصى مجيكداتيـ مف أجؿعمى بذؿ 

 .المؤسسي

 معاممين:لاستخدامات وفوائد تقييم األداء  .5

)المغربي  :أىميا عدة فكائد يحقؽساليبو كطرقو المختمفة إف استخداـ كتقييـ األدا  بكسائمو كأ

  (311: 1995أخركف، ك 

، اإلدارةىي مكضع تقدير مف  يـرفع معنكيات العامميف عندما يعرفكف بأف جيكدىـ كأعمال -1

 لمعالجتيا.كاليدؼ الرئيسي مف التقييـ ىك الكقكؼ عمى نقاط الضعؼ 

ترفيع كالترقية كالعبلكة الكسيمة لضماف عدالة المعاممة إلعطا  كؿ ذم حؽ حقو في  -2

 كخبلفو.

العامميف كأداة لتحديد  الختيارتقييـ سياسات االختيار كالتدريب، كىي بمثابة اختبار  -3

 االحتياجات التدريبية كالتخطيط لمتدريب.

عمى  لمكقكؼكذلؾ  ،كمكاعيد محددة لمتقييـ مف خبلؿ نظاـ محدد كاإلشراؼاستمرار الرقابة  -4

 كفا ة كانجازات العامميف كالحكـ عمى صحة التقييـ كالتقيد بمكاعيده.

جرا اتدعـ نظـ االنضباط  -5 تككف  ريف كالذيفص  ق  كذلؾ مف خبلؿ معاقبة الم   ،الجزا  كا 

 خبلؿ العمؿ.أدائيـ ضعيفة  قييـنسبة ت
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ثبات  -6 ت التشجيعية كالحكافز ككضع افآكمعدالتيا كتحديد الدعـ إجرا ات الترفيع كالنقؿ كا 

 الشخص المناسب في المكاف المناسب.

 األداء: تقييم في المؤثرة العوامل .6

أك  المتعمقة بعممية تقييـ األدا  تبلكالمش مف ناحية سكا  األدا  تقييـ عمى تؤثر عكامؿ عدة ىناؾ

 :(9: 2009 )بحر كعبد الكاحد، يميما العكامؿ  تمؾكمف أىـ  األخطا  الناجمة عنيا،

 :تقييم أداء العاممين فيالتحيز  (1

نفس الكقت، لذا يجب أف يككف تقييـ  فية كالصعبة ميمإف تقييـ أدا  المكظؼ يعتبر مف األمكر ال

أف يخبر العامميف  المديريجب عمى  ، كماأدا  العامميف مبنيان عمى المعمكمات الصحيحة كالدقيقة

 :فيتقييـ األدا   فيكتكمف مشكمة التحيز ، بتقييميـ كيشرح مبررات ذلؾ التقييـ

 عدـ تكفر المعمكمات الدقيقة عف أدا  العامميف.  -1

 عف العامميف . الشخصياالنطباع   -2

 يعتقد أف الفرد العامؿ جيد، فإنو لف يبحث عف األخطا  كلف يبحث عف مستكل ـي  ق  لم  إذا كاف ا

 األدا  الخاص بذلؾ الفرد العامؿ، كخصكصان إذا كانت عممية البحث مكمفة.

 المحسكبية: -3

ال يقـك بالتدقيؽ كالبحث  لم ق ي ـا إفالعامميف، حيث األفراد تقييـ أدا   فيإف المحسكبية تمعب دكران 

 عف مستكيات األدا  الضعيفة الخاصة باألفراد المقربيف إليو.

سكؼ يجبر العامميف عمى الميؿ إلى تحريؼ  التقييـ فيالعدالة  كانعداـكأيضان فإف التحيز 

خفا  األخطا  كالسمكؾ الذم قد يثير الشككؾ حكؿ أعماليـ.  المعمكمات حكؿ أعماليـ، كا 
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 :تقييم األداء في والتساهل التشدد (2

 فػػػراداأل ، حيػػػث يعطػػػىيػػػتـ تقيػػػيـ أدا  األفػػػراد مػػػف خػػػبلؿ مػػػنحيـ تقػػػديرات منخفضػػػة كالتشػػػدد فػػػي ذلػػػؾ 

ممػػا يػؤثر عمػػى  تقػػديرات متكسػػػطة العػالييعطػى ذكل األدا  فػي حػػيف األدا  تقػديران ضػػعيفان،  يمتكسػط

 .عطا  األفراد كأدائيـ

 منخفضاألدا  ال كتقديرات عالية، حيث يمنح العاممكف ذك  فرادبإعطا  جميع األالتساىؿ ذلؾ كك 

 ػة.الباقكف تقديرات عاليفي حيف يمنح تقديران متكسطان، 

 :تقييم األداء في توسطلالميل نحو ا (3

لكػػػؿ فػػػي األدا  كذلػػػؾ بإعطػػػا  تقػػػديرات متكسػػػطة  فػػػي التقيػػػيـ، لتكسػػػطباسػػػتخداـ ا لم ق ػػػي ـاحيػػػث يقػػػـك 

 فراد بؿ اعتبارىـ جميعا متكسطي األدا .منح تقدير ضعيؼ أك ممتاز لبعض األ في، كالتردد األفراد

  :التشابهو  الصفات الشخصية (4

بتقييـ األفراد العامميف انطبلقا مف تصػكراتو عػف ذاتػو حيػث يسػقط مػا  لم ق ي ـافي بعض األحياف يقكـ 

عػػػدكاني فإنػػػو ينظػػػر  لم ق ػػػي ـايحمػػػؿ ىػػػك مػػػف صػػػفات عمػػػى غيػػػره مػػػف األفػػػراد العػػػامميف فمػػػثبل لػػػك كػػػاف 

كاحػػد حيػػث  ـم ق ػػي  لآلخػػريف بػػأنيـ مثمػػو، ىػػذه األخطػػا  أيضػػان ال تظيػػر بدرجػػة كبيػػرة فػػي حالػػة كجػػكد 

 سكؼ يخضع كافة األفراد في المنظمة إلى نفس االتجاه في التقييـ.

 كغير منطقي غير مفيد عتبرييتضح مما سبؽ بأف التقييـ إذا تـ بنا ن عمى العكامؿ السابقة الذكر ف

 كبالتالي، أك أىكا  شخصية كغير دقيقة ألنو مبنى عمى معمكمات غير صحيحة، إذا اعتمد عمييا

، كحتى يتـ التقميؿ مف اآلثار سميمةكتنتج عف ذلؾ خطط غير  خاطئبشكؿ تتخذ القرارات اإلدارية 

حتى يتـ التغمب ، مما يقتضي تطبيؽ المعايير البلزمة لضبط األدا  الميني السمبية ليذه العكامؿ

 الناجمة عف تقييـ األدا .عمى المشاكؿ كاألخطا  
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 األداء: قياس .7

العناصر  خبلؿ مف المكظؼ بيا يقـك التي األعماؿ نتائج مبلحظة طريؽ عف األدا  قياس يمكف

 (87: 2005 )شاكيش، :التالية

 ،دكف أخطا  العمؿ كتنفيذ تنظيـ عمى كالقدرة المطمكبة، المياـ تنفيذ في كاإلتقاف الدقة . 

 المطمكبة عمى أكمؿ كجو كالمياـ األعماؿ بسرعة، انجاز . 

 الفريؽ بركح كالعمؿ كالمسئكليف، الرؤسا  مف التعميمات تقبؿ . 

 جديدة أفكار كابتكار التخطيط، كدقة المكظؼ، يحققو الذم الذاتي التطكير مدل . 

 ابي كالتعميمات كااللتزاـ بالقكانيف كالتقيد العمؿ، في كالرؤسا  الزمبل  مع الجيدة العبلقة. 

لقياس أدا  العامميف كالتي مف خبلليا يمكف  ميمةاألساسية كال تعتبر العناصر السابقة مف العكامؿك 

مكانية كضع الرجؿ المناسب في  الحكـ عمى نتائج األعماؿ التي يقـك بيا المكظؼ العامؿ، كا 

 .المكاف المناسب

، ذلؾ أف قياس األدا  تطبيؽلم كاعتمادىالعمؿ اكضع خطط  مف خبلؿ نتائج قياس األدا  يمكفك 

ذا يعتبر بمثابة  خريطة رسـ كاضحة لمدل القدرة عمى تحقيؽ القرب أك البعد مف ىدؼ معيف، كا 

كضع أىداؼ يمكف تحقيقيا، فإنيا بالتالي ستحتاج إلى فييا كانت خطة العمؿ يجب أف يراعى 

 بالدقة المطمكبة. ذلؾدا  لتحديد قياس األ

 وسائل تحسين جودة األداء المهني:  .8

تساعد عمى تحسيف جكدة األدا ، حيث يؤدم انخفاض مستكل الجيد  ىناؾ العديد مف الكسائؿ التي

المبذكؿ إلى فشؿ عممية المراقبة، كيتطمب لتحسينيا عدد مف العناصر التي تزيد مف كفا ة اإلنجاز 

 .(46: 2013)عبد الحميد،   كثقة األطراؼ المستفيدة مف أدا  مراقبي  الحسابات كنتائج أعماليـ
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ت المينية بكضع مجمكعة مف الكسائؿ لتحسيف جكدة األدا  الميني قد قامت بعض المنظماف

 كمنيا:

 .تطكير األدا  الميني 

 . معايير الرقابة عمى جكدة األدا 

 تطوير األداء المهني:  8.1

معايير المراجعة العامة بالصفات الشخصية لمراقب الحسابات، مثؿ المعيار األكؿ الخاص  اىتمت

بالتأىيؿ العممي كالعممي لمراقب الحسابات كالذم يشترط أف يتـ أدا  عممية مراقبة الحسابات مف 

 قبؿ شخص أك أشخاص حصمكا عمى مستكل مبلئـ مف التدريب كتتكافر فييـ الميارة الفنية المبلئمة

 لمعمؿ كمراقبيف، كيتطمب ذلؾ المعيار مف مراقبي الحسابات الحصكؿ عمى اآلتي:

 * قدر مبلئـ مف التعميـ المستمر في المحاسبة كالمراجعة.

 * قدر مبلئـ مف الخبرة العممية بالعمؿ الذم يقكمكف بو.

 * قدر مبلئـ مف التعميـ الميني المستمر.

التعميـ الميني المستمر( تعد  –الخبرة  –كليذا فإف الكفا ة المينية لمراقب الحسابات )التعميـ 

الركيزة األكلى التي تقكـ عمييا جكدة المراجعة كذلؾ ألف كفا ة المراجع تساعد عمى اكتشاؼ 

 ا  كالمخالفات في سجبلت العمبل .األخط

 معايير الرقابة عمى جودة األداء المهني:   8.2

إف الرقابة عمى جكدة األدا  تعتبر بمثابة مجمكعة مف األنشطة كاألساليب التي تيدؼ لمراقبة 

العمميات لمحد مف أسباب األدا  غير المرضي في جميع مراحميا، كذلؾ لمكصكؿ إلى فعالية عالية 

 في األدا  كاإلنتاج.
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كالسياسات التي تستخدـ  إف معايير الرقابة عمى جكدة األدا  تتمثؿ في مجمكعة مف اإلجرا ات

إلنجاز مياـ المراجعة كتحقيقان ألىداؼ المينة مف حيث مستكل أدائيا كاستمرارىا، كبالتالي تزيد مف 

 (48: 2013)عبد الحميد،  درجة الثقة كتساعد في تحقيؽ األتي:

 .تكثيؽ السياسات كاإلجرا ات 

 . تحقيؽ التأكيد المعقكؿ بجكدة المنتج 

  بالمشكبلت كاألخطا  المتكقع حدكثيا.إعطا  إنذار مبكر 

 .زيادة الكفا ة المينية لمممارسيف لممينة 

 .تحفيز العامميف كرفع الركح المعنكية 

 .زيادة المكضكعية كالمصداقية 

 .تحقيؽ المتطمبات النظامية لمجيات الرقابية 

تطكير  أف تعمؿ عمىالمؤسسة إذا أرادت تحسيف جكدة أدائيا  يتكجب عمى وأنيتضح مما سبؽ 

األدا  الميني لمعامميف فييا مف حيث الخبرة كالتعميـ الميني المستمر، ككذلؾ العمؿ عمى تحسيف 

 بالقكانيف كاألنظمة الحككمية الضابطة لعمميا كااللتزاـاإلجرا ات كالسياسات المستخدمة فييا 

طراؼ المستفيدة ثقة األتعزز تزيد مف كفا ة اإلنجاز ك التي مرجكة النتائج اللمكصكؿ إلى أفضؿ 

 مبدأ المصداقية كالنزاىة كالشفافية في العمؿ.  كرس كالمانحة، مما ي
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 نيالثاالمبحث 

 والمعايير المهنية المرتبطة بهاالتدقيق 

 :تمهٌد  .1

 تطكرتفقد  ا،مصداقيتي مف لمتأكد كذلؾ كثيقان  ارتباطان  الحسابات بفحص تبطتر  التدقيؽعممية  فإ

 الحاجة برزت تعقيدىا كمدل عممياتيا كتعدد ظماتالمن ـحجكمع تطكر  ،ممحكظ بشكؿىذه المينة 

 كغير المالية البيانات أف فرضية عمى تقـكفيذه العممية   ،التدقيؽ عممية ئجانتضمف ي الذم لمتقرير

 اتخاذ في إغفالو يمكف ال ان ميم ان عنصر  باعتبارىا الكاممة، ةالمكثكقي إلى تفتقر تدقؽ لـ التي المالية

 المكثكقية تتحقؽ كحتى ،يأساس شكؿب عميو يعتمدكف المالية البيانات مستخدمي ألف كذلؾ القرارات

 .(3: 2010 الذنيبات،( تقـك بيذا العمؿ ةكامم كاستقبللية كفا ة ذات جية كجكد يمـز

 مدلأدلة اإلثبات حكؿ المعمكمات مف أجؿ تحديد  كتقييـ عجم عممية عبارة عف التدقيؽ إف حيثك 

كاألسس المتبعة، كاإلببلغ عف نتيجة العممية مف خبلؿ رأم  المعايير مع المعمكمات ىذه تكافؽ

 كمستقؿ مينية كفا ة ذك متخصص شخص التدقيؽ بعممية يقـك أف نبغيي فإنوميني كمحايد، 

 . (21: 2011)محمكد كآخركف، 

لمستكل األدا  الميني المطمكب كترتبط مينة التدقيؽ ارتباطا كثيقان بمعايير المراجعة كمقياس 

 لمراقب الحسابات، كما تعتبر النمكذج الذم يتـ استخدامو في الحكـ عمى نكعية العمؿ.

 :وأنواعه أهمٌة التدقٌق .2

مستخدمي البيانات المحاسبية أك المستفيديف منيا فكمما كبر حجـ حاجة ترجع أىمية التدقيؽ إلى 

عالميان(، كزاد أعداد مستخدمي البيانات المحاسبية كمما أضحت ميمة -دكليان -جغرافيان )محميان  ؤسسةالم

 (35: 2012)جمعة،  .ىذه البيانات في اتخاذ القرارات الستخداـالتدقيؽ أكثر صعكبة نظران 
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كليذا فقد تعددت عمميات  يعتبر التدقيؽ إحدل مياـ مراقب الحسابات الكاجب القياـ بيا أثنا  عمموك 

 (Arens. et. al. 2012: 13التدقيؽ إلى عدة أنكاع كىي كما يمي: )

 :القوائم الماليةتدقيق   1.2

 يستخدـ ىذا النكع مف التدقيؽ لتحديد ما إذا كانت القكائـ المالية الشاممة تتفؽ مع معايير محددة،

مكانية تدقيؽ القكائـ المالية المعدة كفقا  كتتمثؿ ىذه المعايير في مبادئ المحاسبة المتعارؼ عمييا، كا 

ة عمى ػـ الماليػف القكائػة، كتتضمػػر يناسب المؤسسػػلؤلساس النقدم أك كفقا ألم أساس محاسبي آخ

كيرفؽ  (، قائمة التغير في حقكؽ المساىميفقائمة التدفقات النقدية ،قائمة الدخؿ ،المركز المالي)

 حظات كاإليضاحات التي تخص ىذه القكائـ.معيا كذلؾ المبل

 :التدقيق التشغيمي 1.1

عبارة عف عممية فحص ألية إجرا ات تشغيمية بالمؤسسة بيدؼ تقييـ كؿ مف الكفا ة كالفعالية كبعد 

التشغيؿ في المؤسسة، آليات مف عممية التدقيؽ، ترفع التكصيات لئلدارة كذلؾ لتحسيف  االنتيا 

 كفا ة كدقة حساب األجكر بنظاـ جديد كتشغيمو مف خبلؿ الحاسكب.كمثاؿ ذلؾ تقييـ مدل 

نشاط كيمكف لمتدقيؽ التشغيمي أف يقكـ بتقييـ ىيكؿ المؤسسة أك تشغيؿ الحاسب االلكتركني، أك أم 

 آخر يككف المدقؽ مؤىبلن لو.

لتزاـ أك فالتقييـ المكضكعي لمدل كفا ة كفعالية التشغيؿ يككف أكثر صعكبة بالمقارنة مع مدل اال

عرض القكائـ المالية بما يتفؽ مع مبادئ المحاسبة المتعارؼ عمييا كيعتبر التدقيؽ التشغيمي بمثابة 

 استشارة يتـ تقديميا إلى اإلدارة بأكثر منيا عممية تدقيؽ.

 :تدقيق االلتزام 1.2

ممتزمكف باإلجرا ات كيتمثؿ اليدؼ مف تدقيؽ االلتزاـ ىك تحديد ما إذا كانت المنظمة كالعامميف فييا 

 كالقكانيف كالقكاعد المكضكعة مف السمطات العميا بالمنظمة كالسمطات العميا ذات العبلقة.
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كفي الكاقع فإف كؿ منظمة يحكـ عمميا مجمكعة مف السياسات المكضكعة سمفان كاالتفاقات 

 التعاقدية كالمتطمبات القانكنية التي تتطمب القياـ بتدقيؽ االلتزاـ.

  :التدقيق أهداف   .3
طمكب عمى أكمؿ كذلؾ لمكصكؿ إلى اليدؼ الم ،أىداؼ خاصة بياالتدقيؽ عممية يجب أف يككف ل

 (13: 2003)جربكع،  : كجو كمنيا

اليدؼ الرئيسي مف عممية التدقيؽ ىك إبدا  الرأم الفني المحايد عمى صدؽ كعدالة القكائـ  -1

لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا في نياية الفترة المالية لنتائج األعماؿ كالمركز المالي كفقان 

 المالية .

إمداد اإلدارة العميا في المنظمة بالمعمكمات الخاصة بالرقابة الداخمية كجكانب القصكر أك  -2

 .اإلدارةالعجز كرفع تكصياتو بما يساعد باتخاذ القرار مف قبؿ 

د الخطر السنكم الذم مف الممكف أف إمداد مستخدمي القكائـ المالية بالبيانات المالية كتحدي -3

تتعرض لو المنظمة، ككذلؾ فإف التقارير المالية المدققة مف قبؿ المدقؽ تعطي الثقة لدل 

 المستخدميف كيزيد مف درجة االعتماد عمييا.

  :تدقيقأغراض ال .4

 ؤسسة، كالتي تختمؼ مف ممراقب الحساباتيا ، حسب الميمة المكمؼ بتدقيؽتختمؼ أغراض عممية ال

 (18: 2001)شحاتة،  : يما يمىذه األغراض  مف أىـ ،حالةإلى أخرل كمف حالة إلى 
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ت المسجمة ، تمييدان لتصكيبيا حتى تعبر البياناكالمحاسبية كغيرىااكتشاؼ األخطا  الحسابية  -1

التي قد تكجد في معامبلت  االنحرافاتشاؼ ، ككذلؾ اكتؤسسةعف عمميات المكعدالة بصدؽ 

 .عنياكاإلفصاح  المؤسسة

مف السرقة كالضياع مف خبلؿ الفحص كالمطابقة  ؤسسةعمى مكجكدات الم المساعدة في الحفاظ -2

 . المفاجئكالجرد  م، ككذلؾ مف خبلؿ الجرد الدكر لمكجكد فعبلن كالمثبت في الدفاتربيف ا

 لبلعتمادفي القكائـ كالتقارير كالكاردة كسبلمتيا مف الدفاتر كالسجبلت إلى المخرجات  فاالطمئنا -3

 .  تنكعةتخاذ القرارات الماعمييا في 

كمدل مبل متيا في ؤسسة لمم يكنظـ الضبط الداخم يالتحقؽ مف سبلمة ككفا ة النظاـ المحاسب -4

 .دات كتقديـ معمكمات أمينة كصادقةالمحافظة عمى المكجك 

عف كعدالة لتقارير المالية تعبر بصدؽ مف أف القكائـ كا مستخدمي القكائـ الماليةاإلدارة ك ة طمأن -5

 .ماؿ خبلؿ الفترة في نياية فترة معينة كنتائج األع يالمركز المال
 

  :مراقب الحساباتصفات  .5

 اإللماـ إلى باإلضافةالحسابات  راقبيتحمى بيا م أفمف الصفات التي يجب  ىناؾ العديد

 (81: 2006)المطارنة، و كىي: يطمع عمييا خبلؿ عممالتي بالمعمكمات 

 الحفاظ عمى أسرار العميؿ كمعمكماتو. -

 يككف مطمعا عمى القكانيف كالتشريعات. أف -

 أف يتصؼ باالستقبللية. -

 .أف يتصؼ بالصبر  -

 أف يككف أمينا ككاقعيا. -
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 طبيعة نشاط العميؿ قبؿ البد  بالعمؿ .أف يتفيـ  -

 صو.أف يككف عممو في مجاؿ تخص -

 المعاٌٌر المهنٌة لمراجعة الحسابات: .6

تيدؼ معايير المراجعة بصفة عامة إلى تحديد اآللية كالكيفية التي يتـ بيا ممارسة كظيفة 

قسمت  كلقدالمراجعة، كتعتبر بمثابة مقياس لمستكل األدا  الميني المطمكب مف مراقب الحسابات، 

 لمينيةا المعايير AICPA)القانكنييف ) لممحاسبيف األمريكي لممجمع لجنة إجرا ات المراجعة التابعة

المعايير العامة، كمعايير العمؿ الميداني، كمعايير  ىي مجمكعات إلى ثبلثة لمراجعة الحسابات

 (38 :2003)جربكع،  .إعداد التقارير

 العامة: المعايير  6.1

كتسمى أيضان بالمعايير الشخصية لتعمقيا بشخص المراجع مف الناحية العممية كالعممية كترتكز عمى 

 اآلتي:ثبلث معايير حسب 

 أف تتـ عممية المراجعة مف خبلؿ شخص كؼ  يمتاز بالتعميـ، التدريب، إكتساب الخبرة.  -1

إف أم مؤسسة أك منظمة تريد االرتقا  بأدائيا فإنيا يجب أف تعتمد أساسان عمى العنصر البشرم 

كالعمؿ عمى تطكيره كتدريبو الكتساب الخبرة البلزمة كالمبلئمة، كذلؾ لتحقيؽ أىدافيا المرجكة، 

ينيان كعمى مراقب الحسابات أف يككف حاصبلن عمى شيادة عممية تمكنو مف ممارسة عممو كتؤىمو م

في مجاؿ المراجعة عمى أكمؿ كجو كأف يقكـ باكتساب الميارة كالمعرفة كالخبرة في عممو، كأف 

 .(43: 2002)أرينز كلكيؾ،  يتكافر لديو قدران مبلئمان مف التعميـ المستمر 

كسابيـ الخبرة المبلئمة لتطكير  كىناؾ بعض المتطمبات البلزمة كالضركرية لعممية تدريب العامميف كا 

 (103: 2006)أبك ىداؼ، عمؿ كتحقيؽ اليدؼ المرجك مف ذلؾ كىي:ال

 .مناسبة لتحقيؽ ذلؾ مالية إعتمادات تكفير -
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 التأىيؿ كالتدريب داخؿ المنظمة. متخصصة في مجاؿ كحدة كجكد -

 إحتياجات العامميف كأكلكيتيا. تغطي التي التدريب برامج تتضمف لمتدريب سنكية خطة إيجاد -

 العمؿ ممارسة عمى قادرة فنية كتأىيؿ عناصر إلعداد العمؿ أثنا  التدريب عمى التركيز -

 تامة. بكفا ة الرقابي

 تحسيف إلى تؤدم التي المتخصصة ككرش العمؿ كالندكات العممية كالمقا ات الحمقات إقامة -

 .المعرفة كاكتسابالرقابي  مستكل العمؿ

 .ضابطة نظـ العمؿ عمى استمرارية عممية التدريب مف خبلؿ كضع -

التدريبية بدقة كمكضكعية كمعرفة مردكدىا عمى المتدرب كعممو، كالقياـ  الدكرات نتائج تقكيـ -

 بتحسيف مستكل الدكرات كبرامجيا حسب الحاجة لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج.

 مختمؼ في التطكرات ألحدث مكاكبتيا ضركرة مع لممتدربيف تقدـ التي العممية بالمادة االىتماـ -

 .المجاالت

يمانان ك   تطكران  كأكثرىا الكفا ات أفضؿ باختيار ـاالىتما - خبلصان  ا   .كا 

 خبلؿ مراحؿ العمؿ. مراقب الحساباتاستقبللية  -2

ينبع أىمية معيار االستقبللية مف أف مدل الثقة كدرجة االعتماد عمى رأم مراقب الحسابات 

يتحدداف بمدل استقبلؿ كحياد مراقب الحسابات في إبدا  رأيو المستقؿ، كقدرتو عمى العمؿ بالنزاىة 

مما يعزز كالمكضكعية كالعدالة لجميع األطراؼ كالفئات المختمفة بما فييا المنظمات غير الحككمية 

براىيـ،  الجميكر بأدائوثقة    .(63: 2012)الصباف كا 

عداد التقرير. تدقيؽالعناية المينية الكاجبة عند أدا  ال بذؿ -3  كا 

يجب عمى مراقب الحسابات أف يبذؿ العناية المينية المعتادة كالمطمكبة منو في كافة جكانب التدقيؽ 

أكراؽ العمؿ، كفاية أدلة اإلثبات، مكضكعية تقرير التدقيؽ،  بطريقة كافية كمبلئمة مثؿ: إكتماؿ
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كما كيسترشد مراقب الحسابات أثنا  عممو بالقكانيف كالمكائح كالنظـ الضابطة كالبلزمة في عممو، 

  (43: 2002)أرينز كلكيؾ،  .يجب عمى مراقب الحسابات أف يتجنب اإلىماؿ في عممو

 الميداني: العمل معايير  6.2

 -معايير العمؿ الميداني القياـ بما يمي:تشمؿ 

 التخطيط لعممية المراجعة كاإلشراؼ عمى المساعديف. -1

مراقب الحسابات التحقؽ بأف العمؿ قد تـ تخطيطو عمى نحك جيد كمناسب كبشكؿ  عمىيتطمب 

، كىذا يكجب كأعماؿ التدقيؽ المختمفة مبلئـ كبما يكفر اإلشراؼ المناسب عمى أدا  المساعديف

 (55: 2010الذنيبات، ) مراقب الحسابات ضركرة تنفيذ عممية المراجعة كفقان لخطة مبلئمة. عمى

 الفيـ الكافي لنظاـ الرقابة الداخمية. -2

يعتبر نظاـ الرقابة ألم منظمة أك عميؿ أحد المعايير األساسية التي يجب أف تتكفر في المنظمة، 

كيتـ مف خبللو تكفير بيانات يمكف االعتماد  فإف كاف لدل المنظمة نظاـ رقابي داخمي قكم كممتاز

عمييا كيؤدل إلى حماية األصكؿ كالسجبلت، فإف مراقب الحسابات سيقمؿ مف كمية جمع األدلة 

 (38: 2003)جربكع،  البلزمة  لو بالمقارنة في حالة عدـ كجكد نظاـ رقابة داخمي.

 جمع أدلة اإلثبات الكافية كالمبلئمة. -3

الحسابات الحصكؿ عمى أدلة اإلثبات الكافية كالمبلئمة مف خبلؿ عممية الفحص يتطمب مف مراقب 

لقكائـ المالية اكذلؾ لتكفير أساس مبلئـ إلبدا  الرأم عمى  ،كالمبلحظة كاالستفسارات كالمعمكمات

 الخاصة بالمنظمة.

أم جيدة يمكف كمبلئمة  ،نكعتمف حيث الكمية كالكمبلئمة، كافية كافية دلة األتمؾ كيجب أف تككف 

 (110: 2002)جربكع،  كلة.بقاالعتماد عمييا بدرجة م
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 التقرير: إعداد معايير  6.3

براىيـ،  تشمؿ معايير إعداد التقرير ما يمي:  (84: 2012)الصباف كا 

 .كالمقبكلة قبكالن عامان  أف تككف القكائـ المالية متفقة مع مبادئ المحاسبة المتعارؼ عمييا -1

 بأف تمؾ المبادئ مطبقة بثبات كتجانس مف فترة إلى أخرل.أف يبيف التقرير  -2

 .ـ الماليةالقكائقي  أف يبيف التقرير إفصاحان كامبلن عف الحقائؽ المالية -3

ذا لـ يتمكف  ،عمى القكائـ المالية ككحدة كاحدةالمراجع رأم يجب أف يبيف التقرير إبدا   -4 كا 

كاحدةػ، يجب عميو إبدا  األسباب التي دعتو إلى المراجع مف إبدا  رأيو عمى القكائـ المالية ككحدة 

 ذلؾ.

 لعمؿ مراقب المتطمبات األساسية البلزمة كأحدالمعايير المينية  كحكؿ ما سبؽ كفي ضك  أىمية

 مف ممارسةتؤىمو  التيالخبرة  كاكتسابلتأىيؿ العممي كالعممي فإف األمر يتطمب تكافر ا ،الحسابات

 ، فاألصؿ في مراقب الحسابات أف ال ينتظر أحداآلخريفكالتي تميزه عف  المينيةحياتو العممية ك 

ككتدريب هليقكـ بتطكير  نفسو ليقـك بؿ عميو أف يبادر ب ،الخبرة البلزمة ألدا  عممو المنكط بو وسابو كا 

 إنجازبذلؾ حتى تتكفر لديو الميارة كالمعرفة كالخبرة المطمكبة، كأف يضع لنفسو خطة تمكنو مف 

ف اؼ المينةىدأكتحقيؽ ميامو  فإف مخرجاتو كنتائج  راقب الحسابات بالمعايير السابقةالتـز م، كا 

 د عمييا في اتخاذ القرار المناسب لدل اإلدارة.اعتمتـ االأعمالو تككف قكية كذات قيمة كميمة ي
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 لثالمبحث الثا

 الدور الرقابي عمى الجمعيات األهمية

 تمهيد: .1

تعتبر الرقابة الكظيفة الرئيسية الرابعة لئلدارة كمف خبلليا يمكف تحقيؽ األىداؼ كالخطط 

االقتصادية باإلضافة إلى كظائؼ اإلدارة األخرل كتعتبر التخطيط كالرقابة كظيفتيف متبلزمتيف 

بحؿ تعتمد كؿ منيما عمى األخرل كلذلؾ فإف الرقابة تمعب دكران ميمان في مساعدة المدرا  

 مشكبلت كمعالجة االنحرافات كاتخاذ القرارات السميمة كالمناسبة.ال

 أك راتبو مف المكظؼ بالخصـ معاقبة األخطا  لغرض عف تبحث كانت الماضي في الرقابة إف

 العقكبة تعد كلـ تغيرت قد لمرقابة النظرة الحديثة بينما القسرية، اإلجرا ات مف ذلؾ غير أك فصمو

 األخطا . كتصحيح اإلنتاجية األدا  كزيادة تحسيف مف عممية الرقابة ىكأصبحت الغاية  ىدفان بؿ

 (225: 2002)مكفؽ، 

 أهمية الدور الرقابي عمى الجمعيات األهمية: .2

 األىداؼ أف التأكد مف بغرض المرؤكسيف أدا  كتصحيح بأنيا قياس "عممية الرقابة تكصؼ

، كىي (Koontz et al., 1984: 549)تحقيقيا". تـ قد الصادرة كالتعميمات المرسكمة كالخطط

بذلؾ تعد"مقارنة األدا  الفعمي بما ىك مخطػط كاتخػػػػاذ اإلجرا ات التصحيحيػػة إف لػـز األمر" 

 (564 :2004 )ماىر،

كما ذكر بأنيا "عممية لمتأكد مف أف األىداؼ التنظيمية كاإلدارية تحققت عمى أكمؿ كجو، كىذا 

(، أك أنيا "عممية Megginson, 1989: 11كما ىك مخطط ليا")متعمؽ بطرؽ جعؿ األشيا  تنفذ 
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منيجية يستطيع مف خبلليا المديركف ضبط مختمؼ األنشطة التنظيمية لمتكافؽ مع التكقعات المقررة 

 (320: 2002في الخطط كالمكازنات كاألىداؼ كالمعايير".)اليكارم، 

جرا  في طات المختمفةالنشا ضبط إلى ييدؼ الذم المنظـ الجيد "كما عرفت بأنيا  المؤسسة، كا 

 ليا". خططت التي بالطريقة تحدث كاإلجرا ات لجعميا كالتعميمات المياـ عمى البلزمة التغييرات

 (96: 2001)شقبكعة، 

يتضح مما سبؽ أف الرقابة ىي عممية منيجية تتـ كفؽ خطة مرسكمة بيدؼ تحديد نقاط القكة 

مستقببلن، كالعمؿ عمى تطكير األنظمة كالتأكد مف كفا ة استغبلؿ كالضعؼ كتصحيحيا لعدـ تكرارىا 

 المكارد المتاحة في المؤسسة.

الركائز األساسية التي يرتكز عمييا مراقب الحسابات ىذا كبظير أىمية الدكر الرقابي مف خبلؿ 

جة لمرقابة عند المراجعة كركنان ميمان مف األركاف األساسية لئلدارة العامة الحديثة، كأصبحت الحا

 (40: 2011)أبك كميؿ، أكثر إلحاحان كذلؾ لؤلسباب اآلتية: 

 زيادة حجـ كنطاؽ عمؿ المنظمة كما صاحبيا مف تعقيد لييكميا التنظيمي. -1

كجكد نظاـ محكـ كفعاؿ لمرقابة يحمي األفراد كخصكصان ضعاؼ النفكس مف االختبلس كالغش  -2

 كاإلىماؿ.

ؿ المنظمة كعف منع الغش كاالنحرافات كاكتشاؼ أف المسئكلية األساسية عف حماية أصك  -3

 األخطا  يقع عمى مسئكلية اإلدارة.

 (166: 2000كىناؾ العديد مف العكامؿ التي أدت إلى زيادة االىتماـ بالرقابة كىي: )عبد اهلل، 
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 كبر حجم المنظمات وتعدد عممياتها: 2.1

إف التطكر االقتصادم كزيادة حجـ المنظمات كتنكع عممياتيا ككبر حجـ كارداتيا كنفقاتيا دفع  

بيذه المنظمات لبلعتماد عمى كسائؿ تعتبر مف صميـ أنظمة الرقابة كأساسياتيا مثؿ التقارير 

 كالمكازنات كالكشكفات التحميمية.

 تفويض السمطات:  2.2

ك المنظمة تتمركز بيد صاحبيا أك مديرىا، كمع كبر حجـ في بداية األمر كانت إدارة المشركع أ 

المنشآت كالمنظمات ككثرة عدد المساىميف فييا أدل ذلؾ إلى فصؿ مبلؾ المشركع عف إدارة 

المشركع، كأصبحت إدارة المشركع مركزة في مجمس إدارة منتخب يحدد صبلحياتو القانكف، كحتى 

لو بشكؿ صحيح اضطر إلى تفكيض صبلحياتو يتمكف مجمس اإلدارة مف متابعة كتكجيو أعما

إلدارات أخرل كمختمفة في المنظمة، كيقكـ مجمس اإلدارة بعممية الرقابة عمى جميع أعماؿ اإلدارات 

جرا ات الرقابة كذلؾ حتى يطمئف عمى حسف سير العمؿ بالمنشأة.  عف طريؽ كسائؿ كا 

 حاجة اإلدارة لتقارير دورية دقيقة:  2.3

لمنظمة كاتساعيا جعؿ التكاصؿ بيف اإلدارة العميا كاإلدارة الدنيا أمر صعب إف كبر حجـ عمميات ا

حصائيات تيدؼ إلى تمخيص  دارية كا  بشكؿ شخصي، كليذا لـز االعتماد عمى تقارير مالية كا 

أعماؿ كأحداث المنظمة أك المنشأة إلى أرقاـ يمكف االستفادة منيا كاالستناد إلييا التخاذ القرار 

 سب لمصمحة المنظمة.السميـ كالمنا

 حاجة الجهات الحكومية وغيرها إلى بيانات دقيقة:  2.4

دارية مف ىذه المنظمات لمكقكؼ عمى  إف الجيات الحككمية تحتاج بشكؿ دكرم لتقارير مالية كا 

أدائيا كالرقابة عمى أنشطتيا كمشاريعيا كىذا يستدعي تكفير تقارير صحيحة كدقيقة بشكؿ سريع 
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رقابي قكم كفعاؿ يضمف تقديـ البيانات في الكقت المناسب كبالشكؿ  مما يستكجب كجكد نظاـ

 السميـ كالدقيؽ.

 مسئولية اإلدارة عن حماية أموال وأصول المنظمة:                                    2.5

جػب إف المسئكليػة الرئيسيػة عػف حمايػة أصػكؿ كأمػكاؿ المنظمػة تقػع عمى عػاتػؽ اإلدارة، كليػػػذا يستػك 

تكفير نظاـ رقابي سميـ كفعاؿ مف شأنو حماية أصكؿ كأمكاؿ المؤسسة مف أم تبلعب أك إسا ة 

 استخداـ.

 تطوير إجراءات المراقبة والمراجعة: 2.6

أصبح مف الصعب القياـ بالمراجعة التفصيمية لجميع نشاطات كمشاريع المؤسسة بسبب كبر 

عمى أسمكب العينة اإلحصائية الذم يركز في  حجميا كتعدد عممياتيا جعؿ القياـ بالمراجعة يعتمد

 تقدير حجـ اختباراتو عمى قكة كمتانة نظاـ الرقابة الداخمية.
 

كبذلؾ يتبيف أىمية الدكر الرقابي كدكره الشمكلي في المحافظة عمى أصكؿ كممتمكات المؤسسة 

تعقيدىا خاصة في ظؿ التطكر كالتقدـ الذم طرأ عمى مفيكميا نتيجة لكبر حجـ العمميات ك 

دارية دكرية بشكؿ سريع مما يدفع نحك تبني نظاـ رقابة داخمي  كحاجتيا إلى إعداد تقارير مالية كا 

 قكم كفعاؿ يعمؿ عمى حماية المؤسسة مف التبلعب أك الغش أك السرقة.
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 انفصم انثانث

 نعًهها نمًتوانتشريعاث امل عهيها تانرقابي هاثواجل اجلًعياث األههيت

 المقدمة: -

 أهميتها وواجباتهاأهدافها و  الجمعيات األهميةالمبحث األول:  -

 تمييد .1

 الجمعية أك الييئة تعريؼ.  2

 كخصائصيا أىمية الجمعيات كالييئات األىمية. 3

 األىمية جمعياتأىداؼ ال .4

 في فمسطيف كاجبات الجمعيات الخيرية كاألىمية.  5

 سطينمف في األهمية الجمعيات عمى الرقابية الجهات: نيالثا المبحث -

 تمييد .1

 األىمية المؤسسات عمى الخارجية الرقابية الجيات .2

 األهمية الجمعيات لعمل ظمةوالمن الضابطة التشريعات: ثالثال المبحث -

 تمييد .1

 الفمسطينية األىمية المؤسسات لعمؿ المنظـ القانكني اإلطار .2
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 :المقدمة

، كال بد مف األساسية لئلدارة ركائزالية كتعد مف أىـ اإلدار تحتؿ الرقابة أىمية كبيرة في العممية 

لنشاط اإلدارم بكياناتو تنظيـ عممية الرقابة بشكؿ يجعؿ منيا أداة فاعمة في تطكير كتكجيو ا

بكافة  إلى تقديـ الخدمات لممكاطنيف الحككمية تيدؼالمنظمات غير كمف المعمكـ أف ، المختمفة

يأتي دكر األجيزة الرقابية لضماف تقديـ ىذه الخدمات بأسرع كقت كبأقؿ جيد لذلؾ ك  أنكاعيا،

 .ممكنة كبالشكؿ المطمكب قانكنان كتكمفة 

 ىذا الفصؿ أربعة مباحث رئيسية تتمحكر حكؿ ما يمي:يتناكؿ ك 

 المبحث األكؿ يتناكؿ الجمعيات األىمية أىدافيا كأىميتيا ككاجباتيا -

 فمسطيف في األىمية الجمعيات عمى الرقابية الجيات يتناكؿ الثاني المبحث -

 األىمية الجمعيات لعمؿ كالمنظمة الضابطة يتناكؿ التشريعات الثالث المبحث -
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 المبحث األول

 وواجباتها أهدافها وأهميتها الجمعيات األهمية

 تمهيد: .1

 بعجز إيمانيا مف كأيضان  التغير بضركرات إيمانيا قكة مف قكتيا المؤسسات األىميةتستمد 

 رغـ كالخدماتية كالعينية المادية المعكنات تقدـ تجدىا لذلؾ التغيير في صناعة اإلسياـ الحككمات

 ذات في كمساعدان  رقيبان  األكثركالتي تعتبر  التنمية عممية تقكد ياأن المالية كما مقدرتيا محدكدية

 .(94: 2008 )محسف، العاـ الصالح ييـ فيما اىتماميا بؤرة كتحكيؿ الحككمية الكقت لمسياسات

المؤسسات  انتشرت فقد غزة، قطاع كبالتحديد الفمسطينية، األراضي بيا تمر التي لمظركؼ كنتيجة

 الرسمية الجيات عجزت التي الحياة نكاحي مف كثير عمى تشرؼ كأصبحت كبير، بشكؿ الخيرية

 .(1: 2009)البحيصي،  عميو اإلشراؼ عمى

ة في التخفيؼ عف كاىؿ المؤسسات كميممساىمة كبيرة تساىـ المنظمات غير الحككمية ك  

الحككمية الرسمية مف عب  المسئكلية الممقاه عمى عاتقيا كذلؾ مف خبلؿ الدكر الياـ الذم تمعبو 

كالخدمات المختمفة التي تقدميا لممستفيديف عمى مستكل المؤسسات األىمية في المجتمع المدني 

 كاسع في المجتمع الفمسطيني.

مكضكع الجمعيات كالييئات األىمية كالتعرؼ عمييا كعف دكرىا في يأتي ىذا الفصؿ ليتناكؿ ك 

 المجتمع الفمسطيني.

 الجمعية أو الهيئة: تعريف . 2

 السمطػة عػف الصادر األىميػة كالييئػات الخيرية الجمعيات قانػكف ( مف2(رقـ المػادة عرفػت -

 مستقمة معنكية شخصية الييئة بأنيا )ىي أك الجمعية 2000 لسنة 1رقـ  تحت الكطنية الفمسطينية
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 العاـ الصالح تيـ مشركعة لتحقيؽ أىداؼ أشخاص سبعة عف يقؿ ال عدد بيف اتفاؽ بمكجب تنشأ

 شخصية(. لتحقيؽ منفعة أك األعضا  بيف اقتسامو بيدؼ المالي الربح جني استيداؼ دكف

 يدخمكف معنكييف( أك مف األعضا  )طبيعييف مجمكعة كؿ "ىي الجمعية أف عامان  تعريفان  كىناؾ

 .(21: 1998)مكسى،  "مف أجمو أنشئت الذم اليدؼ تحقيؽ كنظـ طريقة يحكـ  نظامان 

 األغذية منظمة مؤتمركيعرفيا  الحككمية( غير )المنظمات لفظ الجمعيات عمى البعض كيطمؽ

 : بأنيا ـ1989العاـ في غكاتيماال، في عقد الذم المتحدة، لؤلمـ كالزراعة

 بيا يسمح تعاقدات ممزمة، في الدخكؿ ليا تتيح اعتبارية شخصيات كذات لمتنمية، مستقمة ىيئات"

 عمؿ برامج مف تنفيذ تمكنيا كبشرية مالية كمكارد محددة، ىياكؿ الغالب في ليا كيككف القانكف،

 ."أىدافيا لتحقيؽ

مف  أنشئت لمربح، ىادفة كغير حككمية، غير مؤسسات " بأنيا: األىمية المؤسسات عيسى كيعرؼ

كرفاىية  لخدمة محدد ىدؼ أجؿ مف يعممكف المدني، المجتمع إطار في الناس مف مجمكعة قبؿ

 .(9 :2001 عيسى، ( المجتمع

 أساس علً يقكـ فييا كالعمؿ لمربح، تيدؼ ال منظمات أنياب الحككمية غيرات المنظم تعرؼكما 

 ع ــمـالمجت اــهـإلَ اجــتـَح ةـــــوعـنـتـوم دةــدَـع اتــدمـخ مــدَـقـت ًـإل دفــوته ٍ،ـوعـطـت

 .(2007، )أبك النصر

 عف بأنيا مستقمة األىمية، المنظمات تميز التي العريضة الخطكط يتضح بأف السابقة التعريفات مف

تككف  ال األرباح ىذه فإف أنشطتيا بعض مف أرباح تـ تحقيؽ فا  ك  لربحإلى ا يدؼت ال الحككمة،

المجتمع  رفاىية أك العاـ لمصالح مكجية تككف أىدافيا كأف الجمعية أنشطة لتمكيؿ تككف بؿ لمتكزيع



 

  - 51 - 

 

 مجمكعة بيف باالتفاؽ تتككف كأنياكليا ىياكؿ كمكارد مالية كبشرية تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا 

 .طكعي بشكؿ أشخاص

 :وخصائصها أهمية الجمعيات والهيئات األهمية  .3

كالييئات األىمية دكرا ميمان في المجتمعات اإلنسانية المعاصرة كذلؾ مف خبلؿ الجمعيات  تمعب

تقديـ المعكنات كالخدمات اإلنسانية كالصحية كالتعميمية كاالجتماعية كيستفيد منيا العديد مف 

المحتاجيف كالفقرا  كالشباب كالمعاقيف كعدد كبير مف المستفيديف، كتسيـ أيضا في إحداث التغيير 

ات كتقكـ بدكر أساسي في تكفير العديد مف أكجو الرعاية كبرامج ماعي كالسياسي في المجتمعاالجت

 (.50: 2010)حماد،  التنمية في المجتمع

: 2011)مسمـ، بعدد مف الخصائص أىميا:  غيرىا عفالتي تميزىا  األىمية المؤسساتىذا كتتسـ 

61): 

 .كبير حد إلى ستمراريةباال يتسـ رسمي ىيكؿ ليايكجد   -1

 .أك المنفعة الشخصية لمربح ال تيدؼ  -2

ف كغير مرتبطة بيا، غير تابعة لمحككمة  -3  كفنية مالية مساعدات عمى الحصكؿ بإمكانيا كاف كا 

 .الحككمة مف

 ).الحكـ ذاتية) بنفسيا نفسيا تحكـ  -4

 .األنشطة أك النشأة حيث مف سكا  التطكعية المشاركة أساس عمى تقـك  -5

 القضايا بعض بشأف مكاقؼ مف ليا يككف ما رغـ السياسية، األحزاب مع تحالفات ليا يككف ال  -6

 .السياسية

 كال طكعية كليس ليا عبلقة بالقرابة أك العرؽ العضكية تككف أف بمعنى ،ارثيو غير تككف أف  -7

 .الدينية أك العشائرية المؤسسات في الحاؿ ىك كما ماألسر  النتسابو افيي عضك الفرد يككف
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 إلشباع مباشرة غير أك مباشرة خدمات بتقديـ تيتـ رسمية تنظيمات تعتبر األىميةالمؤسسات   -8

 .لممكاطنيف االجتماعية الرفاىية كتحقيؽ المجتمع احتياجات

 كتعديؿ المكائح تشريع حؽ كليا ليا، األساسي النظاـ مف سياستيا تستمد فمسفة مؤسسة لكؿ  -9

 .الحككمية المؤسسات مف أكثر كيسر سيكلة في األمر استمـز طالما المكائح ىذه

 سمطة كأعمى العمكمية الجمعية في ممثمة القمة مف يبدأ األىمية لممؤسسات التنظيمي الييكؿ  -10

 .الخدمات أدا  عمى القائـ كالفني اإلدارم كالجياز عنو، المنبثقة كالمجاف اإلدارة مجمس ثـ

 العمؿ كقكاعد يانظام تعديؿ تستطيع حيث بالمعرفة يمتاز المؤسسات ىذه في العمؿ أسمكب  -11

 المرنة، المالية اإلدارية كالقكاعد النظاـ لنفسيا تحدد التي فيي ، اإلدارم كجيازىا كأىدافيا بؿ فييا

 .المجتمع في يحدث تغير أم متطمبات لتناسب طكاعية أكثر كبأسمكب

 قكانيف حددتو مال كفقان  مكظفييا اختيار حيث مف أكسع بسمطة األىمية المؤسسات تتمتع  -12

 .العمؿ

 االستعانة إلى باإلضافة االجتماعية، الخدمة مجاؿ في المتخصصيف مف ايككنك  بحيث  -13

 .المقدمة الخدمات نكعية كجكدىـ يتطمب الذيف اآلخريف الفنييف ببعض

 بالمشركعات القياـ كمنيا الدكلة عمى يقع قد ربما كبير جيد األىمية المؤسسات تكفر  -14

 .الكبرل القكمية الصمة ذات االجتماعية

 صحية في ظاىرة نياتككي في المكاطنيف كاستمرار المجتمعات لكؿ ضركرة األىمية المؤسسات  -15

 المشاركة في مكاطف لكؿ كحؽ كلكف فقط االنتما  جانب تحقؽ ال فيي المجتمعات، حياة تككيف

 .حقكقيـ ككذلؾ الحتياجاتيـ كالتخطيط

 .دفعو قد يككف مبمغ، أم سحب عميو يترتب ال النادم أك المؤسسة أعضا  بعض انسحاب إف -16

 .سابقان  تبرع أك اشتراؾ صكرة في العضك  -17
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المشركعات  بقية مثؿ األرباح عمى الدخؿ لضريبة تخضع ال كالنكادم المؤسسات إف  -18

 .األخرل االقتصادية

 األهمية: جمعياتأهداف ال .4

 دافـأه وتتمثل ،ةـمعَن أهداف عدة أو هدف تحقَق َقوم علً أساس هؤتم إنشاَ تنظَم أٌ إن

 (19: 2009 وآخرون، أحمد ) اآلتٍ: ٍـة فـاألهلَ اتـالمؤسس

 .الخَرَة المؤسسات لنشاط العامة اتالسَاس رسم - 1

 .الخَرَة جمعَاتلل االتحادات مختلف تَن الخدمات تقدَم فٍ التنسَق - 2

 .الدولة علَها توافق الخَرَة جمعَاتال لتموَل واضحة سَاسة وضع - 3

 .الخَرَة جمعَاتوال االتحادات تَن الخالفات حل - 4

 .لهم والعَنَة المادَة اتالمعون تقدَم خالل من المحتاجة واألسر األفراد ورعاَة حماَة - 5

 .لألفراد العمل فرص تأمَن - 6

 من تأمَن تطاقات علً لهم الحصول خالل من المحتاجَن لألفراد الصحَة الخدمات تقدَم - 7

 أك التحكيبلت لمخارج. الصحة وزارة

 .المواطنَن لتأهَل المهنٍ للتدرَب مرامز فتح - 8

 :في فمسطين األهميةواجبات الجمعيات الخيرية و   .5

مقرىا  فيالجمعية أػك الييئة تحتفظ أف ( مف قانكف الجمعيات الفمسطيني 11أكجبت المادة )

الرئيسي بالسجبلت المالية كاإلدارية الرسمية المتضمنة جميع المعامبلت المالية كالقرارات اإلدارية 

 (20)عمرك، بدكف تاريخ: كالبيانات التالية: 

 المراسبلت الصادرة عنيا كالكاردة إلييا في ممفات خاصة كسجبلت منظمة. -1

 .انتخابيـكؿ دكرة انتخابية كتاريخ  النظاـ األساسي ليا كأسما  أعضا  مجمس إدارتيا في -2
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أسما  جميع أعضا  الجمعية أك الييئة أك المؤسسة مع ذكر ىكياتيـ كأعمارىـ كتاريخ  -3

 .انتسابيـ

 محاضر اجتماعات مجمس اإلدارة بصكرة متسمسمة. -4

 محاضر اجتماعات الجمعية العمكمية. -5

 سجؿ الكاردات كالمصركفات عمى كجو مفصؿ كفقا لؤلصكؿ المالية. -6

دارم  يفتقديـ تقرير  -7 يحتكم عمى كصؼ مالي مفصؿ كمصدؽ مف مدقؽ حسابات قانكني، كا 

  .كامؿ لنشاطات الجمعية أك الييئة خبلؿ العاـ المنصـر

يتضح مما سبؽ أنو إذا أرادت الجمعية تحقيؽ أىدافيا فيجب أف تقكـ بكاجباتيا التي أقرىا القانكف 

ضمف  ذكرىالسجبلت أخرل لـ يتـ  باإلضافة، يةساسبالسجبلت المالية كاإلدارية األكاالحتفاظ 

 .مثؿ سجؿ لؤلصكؿ الثابتة كسجؿ لحركة المخازف المادة المذككرة

في الصحؼ  بياناتيا كتقاريرىا المالية كاإلدارية نشرالجمعية  كفي ىذا السياؽ أيضان يتكجب عمى

طبلع الجميكر عمييا،االلكتركني  اليكمية أك مكقع المؤسسة مبدأ الشفافية ل ان تحقيقكذلؾ  كا 

 كالنزاىة.
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 نيثاالمبحث ال

 قي فمسطين عمى الجمعيات األهميةالجهات الرقابية 

  :تمهيد .1

 يعتبر قطاع العمؿ األىمي في فمسطيف مف أىـ القطاعات الفاعمة في المجتمع المدني الفمسطيني،

الميمشة كالمحتاجة  مؤسسات العمؿ األىمي دكر حيكم كفعاؿ في إطار دعـ الفئاتحيث تمعب 

 داخؿ المجتمع المدني الفمسطيني.

كنظران ألىمية المنظمات األىمية الفمسطينية كتضاعؼ عددىا ككبر حجـ المعكنات المقدمة مف 

األمر الذم يدعك طرفيا سكا  كانت مشاريع أك أنشطة تنمكية أك إغاثية أك تثقيفية أك اجتماعية، 

كعمؿ ىذه المنظمات غير الحككمية كتسعى لضبط اقب أدا  تر تتابع ك لكجكد جيات رقابية رسمية 

 ضابطة. فمسطينية األدا  المالي كاإلدارم ليا كفؽ قكانيف كأنظمة 

ىناؾ عدة جيات رقابية خارجية تقكـ عمى مراقبة كمتابعة المؤسسات األىمية مف الجانبيف المالي 

 (22: 2005)شرؼ،  كاإلدارم منيا:

 :عمى المؤسسات األهمية في فمسطين الجهات الرقابية الخارجية .2

 : الحكومية الرقابة 2.1

 السمطة في كاألجيزة الرقابية الكزارات قبؿ مف األىمية المؤسسات عمى التي تمارس كىي الرقابة

 : مف كبل بيا يقـك الرقابة كىذه الفمسطينية، الكطنية

  :الفمسطينية الداخمية وزارة  2.1.1

شئكف المؤسسات األىمية  بكافة كالجية الرقابية المعنية السياديةتعتبر الداخمية مف أىـ الكزارات 

 مدل التزاميا مف لمتأكد كمراقبة عمميا ليذه المؤسسات كالترخيص التسجيؿ ضمنيا الداخمية كمف
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 المؤسسات تمؾ كالضابطة لعمؿ اإلدارية الناظمة كالقرارات كالتعميمات كاألنظمة القانكنية بالمتطمبات

 لسنة (1) رقـ األىمية كالييئات الخيرية أعطى قانكف الجمعيات كقد الفمسطينية، طةالسم مناطؽ في

 السمطة مناطؽ في األىمية المنظمات كترخيص كمراقبة صبلحية تسجيؿ الداخمية كزارة ـ 2000

 النشاط مزاكلة حؽ تمنح كانت التي الحككمية الجيات تعدد بذلؾ إشكالية الفمسطينية، ليحؿ

 .األىمية كمراقبتيا لممنظمات

  المالية واإلدارية: الرقابة ديوان  2.1.2

 إلي إضافة الفمسطينية الكطنية كمؤسسات السمطة كزارات كافة عمى لمرقابة العميا الييئة كىي

 15 رقـ المالية كاإلدارية ديكاف الرقابة قانكف مف)  31رقـ )  المادة نصت حيث العامة، المؤسسات

 ىي: لرقابة الييئة الخاضعة الجيات أف ـ 2005لسنة

 . رئاسة السمطة الكطنية كالمؤسسات التابعة ليا. 1

 . رئيس كأعضا  مجمس الكزرا  كمف في حكميـ. 2

داراتو. 3  . المجمس التشريعي بما في 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 كمستكياتيا 7

 كمف في حكميا. 

. المؤسسات كالشركات التي تممكيا أك تساىـ السمطة الكطنية فييا أك تتمقى مساعدة منيا أك مف 8

 يات المانحة لمسمطة الكطنية.الج

 . المؤسسات كالشركات التي رخص ليا باستغبلؿ أك إدارة مرفؽ عاـ. 9
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 . الييئات المحمية كمف في حكميا. 10

. فيما لـ يرد بشأنو نص خاص تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى الجيات التي تتضمف القكانيف أك 11

 ا قكاعد خاصة.  األنظمة أك المكائح أك القرارات الصادرة بشأني

 أمكاالن  تتعامؿ كتدير المؤسسات تمؾ ككف مف األىمية المؤسسات عمى رقابة الجيات الرقابية كتنبع

 األكؿ كاألساسي اليدؼ "ـ أف1995لعاـ  (17العامة رقـ ) الرقابة ىيئةكرد في قانكف  عامة، حيث

 . استغبللو" حسف لضماف العاـ الماؿ عمى الرقابة ىك العامة الرقابة لييئة

 الحككمية الفمسطينية، المؤسسات كباقي القانكف ىذا كفؽ تعامؿ األىمية المؤسسات فاف كبذلؾ

 أجميا مف أنشئت التي المنظمات باألىداؼ تمؾ التزاـ مف لمتأكد الييئة لرقابة يخضعيا الذم األمر

 خدمة في استخدمت كأنيا العامة مع األمكاؿ التعامؿ في المؤسسات تمؾ شفافية مف لمتأكد إضافة

 الضركرية كالكسائؿ اإلجرا ات كافة اتخاذ التأكد مف إلى إضافة العامة، كاألىداؼ اإلغراض

 .استخداميا إسا ة أك ضياعيا كمنع العامة عمى األمكاؿ لمحفاظ

 رقابة الوزارات المختصة:   2.1.3

 التي يندرج النشاط األساسي لمجمعية ضمف اختصاصيا اتالكزار ىي إحدل  الكزارة المختصةتعتبر 

ـ ضمف المادة رقـ 2000( لعاـ 1قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية رقـ ) في كرد حيث

تتكلى الكزارة المختصة مسؤكلية متابعة عمؿ الجمعيات كالييئات كفقان ألحكاـ القانكف كلمكزارة ( "6)

بمكجب قرار خطي مسبب صادر عف الكزير المختص في كؿ  متابعة نشاط أية جمعية أك ىيئة

 ".حالة، لمتثبت مف أف أمكاليا صرفت في سبيؿ الغرض الذم خصصت مف أجمو

 : العمومية الجمعية رقابة 2.2

 حددت المادة كقد لممنظمات غير الحككمية، العمكمية الجمعية أعضا  قبؿ مف ىذه الرقابة تمارس 

 كمف العمكمية كاختصاصات الجمعية صبلحيات ـ 2000لسنة (1) رقـ القانكف مف (23) رقـ
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 النظر في التقارير المالية كاإلدارية لمجمس اإلدارة عف نشاطات الجمعية أك الييئة، كتعييف أىميا

سنكيا  تقريرا كيصدر المالية، كالقكائـ الحسابات مراجعة بدكره يتكلى مستقؿ حسابات خارجي مدقؽ

 اجتماعيا الدكرم في العمكمية لمجمعية السنة، كيرفع انتيا  مف شيكر 4 تتجاكز ال مدة خبلؿ

 . عمية كالمصادقة لئلطبلع

 كعمؿ المؤسسات أدا  مراقبة في المحمي المجتمع مشاركة لضماف الرقابة بيذه القانكف عني كقد

 .الكطنية الفمسطينية  لمسمطة الرسمية الرقابية األجيزة رقابة كتدعـ لتساند األىمية

 :المانحة الجهات رقابة 2.3

سػػسػؤسػي المػاد فػػػا الفسػػايػضػار قػػػػشػتػإف ان دـ ػػخػي تػكػة لػػامػكاؿ العػػبلؿ األمػتغػػا ة اسػػػات كا 

الشخصية كالمصالح الخاصة باألفراد أدل ذلؾ إلى تغيير المانحيف لنظرتيـ كعبلقاتيـ  داؼػػػاألى

 كالمصداقية الثقة لعنصر الممكلة المؤسسات مف العديد كنتيجة لفقداف مع المنظمات األىمية،

 البرامج كمتابعة رقابة مف تمكنيا جديدة كأساليب بطرؽ تتعامؿ فقد أخذت المحمية المنظمات تجاه

 المخصص كاألكجو التمكيؿ اتفاقيات ببنكد األىمية المنظمات التزاـ لتضمف التي تمكليا كالمشاريع

حسب  عديدة أشكاالن  الرقابة ىذه أخذت كقد الممكلة، الجيات برقابة يعرؼ أصبح ما ليا، كىك

 : يمي كما المؤسسة كفمسفة إستراتيجية

 مستقؿ حسابات خارجي مدقؽ تعييف األىمية المؤسسة عمى المانحة المؤسسات بعض تشترط 

 أنشطة باقي عف كمنفصؿ بشكؿ مستقؿ منيا الممكؿ البرنامج أك المشركع حسابات كتدقيؽ لمراجعة

 المشركع. مكازنة المدقؽ مف ىذا أتعاب كتخصـ األىمية المؤسسة كبرامج

 كتدفع حسابات البرنامج كمراجعة لمراقبة مستقؿ حسابات مدقؽ بتعيف المانحة المؤسسات تقـك 

 المحمية التدقيؽ مؤسسات المستقؿ احد الحسابات مدقؽ يككف كقد المشركع مكازنة مف مستحقاتو لو
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 لتدقيؽ عنيا مندكبيف ترسؿ تدقيؽ عالمية مؤسسة يككف قد أك العالية كالسمعة المصداقية ذات

 . المشركع مكازنة مف إقامتيـ كسفرياتيـ كمصاريؼ أتعابيـ كافة كتخصـ البرنامج حسابات

 بشكؿ تقـك الفمسطينية، األراضي في ليا مكاتب تدير التي المانحة المؤسسات مف العديد ىناؾ 

مف خبلؿ طاقـ تدقيؽ متخصص مف قبميا كتخصـ  يمكلكنيا التي المشاريع كمراقبة بمتابعة مباشر

 .األىمية المنظمات لعمؿ كالمتابعة اإلدارة أعماؿ مقابؿ المشاريع تمؾ مكازنات مف نسبة

السابؽ ذكرىا، كتعتبر  األخرل الرقابة أقساـ مف غيرىا مف تكمفة أكثر المانحة الجيات رقابة كتعتبر

كالتي  بلطبلع عمى جميع معامبلت المؤسسات األىميةحة ليا السمطة العميا كالحؽ لالمانالجيات 

تعتبر بمثابة شريؾ ليا لتقكـ بتأدية ما يتـ التعاقد فيما بينيما كمعرفة كيفية كآلية اإلنفاؽ بكافة 

 أشكالو كالمستندات المعززة لذلؾ.
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 لثالثالمبحث ا

 في فمسطين لعمل الجمعيات األهمية منظمةالتشريعات الضابطة وال

  تمهيد: .1

يعتبر الكضع القانكني في فمسطيف، بالمقارنة مع دكؿ العالـ، مف األكضاع المعقدة كالنادرة في آف 

فمسطيف عبر التاريخ، كالذم أدل بدكره إلى تنكع  كيعكد ذلؾ إلى تعدد الجيات التي حكمت، كاحد

كقد أثر كؿ ذلؾ عمى البنا  السياسي كالقانكني في فمسطيف، إذ ، فييااألنظمة القانكنية التي سادت 

أدل تقسيـ فمسطيف إلى ظيكر أنظمة قانكنية مركبة كمختمفة في كؿ مف الضفة الغربية كغزة 

كحتى نياية الحكـ العثماني في عاـ ، مف فمسطيف 1948المحتمة في عاـ  كالقدس كاألجزا 

بالنظاـ  عمى مبادئ الشريعة اإلسبلمية كمتأثران  مسطيف مبنيان ، كاف النظاـ القانكني في ف1917

 . تشكيؿ النظاـ القانكني في فمسطيف ، كبعد قياـ االنتداب البريطاني تـ إعادةالبلتيني في أكركبا

 (1: 2009)صبلح، 

تعتبر الجمعيات الخيرية مف أىـ القطاعات التي تساند السمطة الكطنية الفمسطينية كتطكرت ك

 (15: 2014)دائرة الدراسات كاألبحاث،  قكانينيا الضابطة عبر التاريخ عمى النحك التالي:

  مرت المسيرة القانكنية لمجمعيات الخيرية كالييئات األىمية بأطكار تشريعية مختمفة حسب الزماف

مف سف  كالمكاف كتأثرت بالظركؼ السياسية التي مرت بيا الببلد فكانت دكلة الخبلفة العثمانية أكؿ

، كاستمر ىذا القانكف بعد االحتبلؿ البريطاني لفمسطيف م1909قانكف ينظـ عمؿ الجمعيات عاـ 

 .م1945ـ ساريان كالذم سف قكانيف أخرل مكبمة لو مثؿ قانكف الطكارئ لسنة 1917عاـ 

  كضياع الجز  األكبر مف الكطف  م1948ثـ كاف لمنكبة التي ألمت بالشعب الفمسطيني عاـ

ما تبقى بيف المممكة األردنية كمصر، أثره عمى المنظكمة التشريعية السارية، حيث استمر كانقساـ 
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قانكف الجمعيات العثماني في غزة، كفرض قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات االجتماعية األردني 

 ـ عمى محافظات الضفة إباف الحكـ األردني.1966لسنة  33رقـ 

  تـ اإلبقا  عمى القانكف األردني في الضفة الغربية م1967مع سقكط ما تبقى مف الكطف عاـ ،

كتعديؿ القانكف العثماني في قطاع غزة عبر سمسمة مف األكامر العسكرية المقيدة كىي: " األكامر 

( لعاـ 843، كرقـ )م1983( لعاـ 832ـ، كرقـ )1981لسنة  686العسكرية اإلسرائيمية رقـ 

 .م1984

 بدأت في إعادة النظر في ىذه التشريعات م1994في العاـ  بعد قياـ السمطة الفمسطينية ،

الحاكمة لعمؿ الجمعيات مف خبلؿ إعداد العديد مف مشركعات القكانيف الناظمة لعمؿ الجمعيات 

( 1إلى أف استقر المقاـ بإقرار المجمس التشريعي لقانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية رقـ )

الذم كحد مرة أخرل منظكمة التشريعات الخاصة بعمؿ الجمعيات بشكمو الحالي ك  م2000لعاـ 

الخيرية كالييئات األىمية في الجز  المتاح مف الكطف في الضفة الغربية كقطاع عزة لتبقى القدس 

 كباقي ربكع الكطف المغتصب تحكـ بقكانيف كتشريعات سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي.

  قاـ رئيس السمطة الفمسطينية في راـ اهلل بإصدار  م2007بعد االنقساـ الفمسطيني في العاـ

كالذم تـ بمكجبو استبداؿ عممية التسجيؿ بعممية الترخيص  م2007( لعاـ 16مرسكـ رئاسي رقـ )

بمنحو كزير الداخمية في سمطة راـ اهلل سمطات كاسعة في مراجعة تراخيص الجمعيات كالذم انتقص 

 م2001( لعاـ 6لييا، كما اصدر أمر بقانكف رقـ )مف الحؽ في تشكيؿ الجمعيات كاالنضماـ إ

 كالذم يعطى الحؽ لمحككمة في امتبلؾ األصكؿ المنقكلة كغير المنقكلة في الجمعيات المحمكلة.

في قطاع  م2000لعاـ  1كفي المقابؿ استمر العمؿ بقانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية رقـ 

 غزة بدكف أم تعديؿ، كتـ إصدار قرارات مكممة كالتي مف شأنيا تنظيـ عمؿ الجمعيات كاالرتقا  بيا
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كتعزيز مبادئ الشفافية كالحكـ الرشيد فييا مثؿ القرار الخاص بالشئكف المالية كالقرار الخاص 

 بانتخابات مجالس إدارة الجمعيات.

 :الفمسطينية األهمية ساتالمؤس لعمل المنظم القانوني اإلطار . 2

كمنذ نشأتو كعبر التاريخ محككمان بعدة قكانيف كتشريعات ناظمة  الفمسطيني العمؿ األىمي كاف

دراكنا ،لعممية تأسيس كتسجيؿ كترخيص كتسيير شؤكنيا المالية كاإلدارية كضابطة  ىذه مف كا 

 الفمسطيني، الشعب قيادة في دكر مف بو تتمتع كما تأثير مف المنظمات ىذه تشكمو لما الحككمات

 كبصر سمع تحت المؤسسات كضع إلى رميت تشريعاتك  قكانيف إصدار مف الصكاب لذا فإف

 األىمية المؤسسات بشاف العبلقة ذات لمقكانيف استعراض يمي كفيما ،المتعاقبة الحككمات

 (64 : 2006 مرزكؽ،(الفمسطينية: 

 :العثماني الخيرية الجمعيات قانون 2.1

 حكمت التي التشريعات أكؿ ليككف) ـ (1908ق 1327/رجب29/بتاريخ  القانكف المذككر صدر

 الجمعيات قانكف صدكر حتى غزة قطاع في سارينا القانكف ىذا بقي كقد المؤسسات ىذه عمؿ

 .2000  لعاـ (1) رقـ الفمسطينية األىمية كالييئات الخيرية

 :األردني االجتماعية والهيئات الخيرية الجمعيات قانون  2.2

 الحكـ إباف الغربية الضفة في طبؽ كقد (33) رقـ كحمؿ 1966 عاـ عماف فيىذا القانكف  صدر

 الخيرية الجمعيات قانكف بمكجب الغي عندما م2000 عاـ حتى المفعكؿ سارم كظؿ األردني

 .2000( لسنة 1الفمسطيني رقـ ) الخيرية كالييئات

 :المحتمة القدس منطقة في اإلسرائيمي القانون 2.3

 .1967عاـ القدس لمدينة اإلسرائيمي االحتبلؿ بعد ىذا القانكف صدر
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 :سيناء وشمال غزة لقطاع اإلسرائيمي العسكري األمر 2.4

 السابؽ العثماني الجمعيات قانكف بتعديؿ ىكقض (686) الرقـ كحمؿ 1970 عاـ ىذا األمر صدر

 .الذكر

 :الفمسطيني األهمية والهيئات الخيرية الجمعيات قانون 2.5

 1) ) الرقـ كحمؿ 2000 /ثاني كانكف/ 16بتاريخ  الفمسطيني التشريعي المجمس عف القانكف صدر

 منذ كشكؿ 2000 /آذار/  31 مف اعتبارا المفعكؿ نافذ ليصبحالكقائع(  (الرسمية بالجريدة كنشر

 عميو  كبنا الفمسطينية، األىمية المؤسسات لعمؿ كالكحيدة الجديدة التشريعية المرجعية التاريخ ذلؾ

 مكاد عم لتنسجـ أكضاعيا تكفيؽ إعادة األىمية المؤسسات مف الفمسطينية الداخمية كزارة طمبت

 كلكي يككف عمميا كفؽ األنظمة كالتشريعات كالقكانيف المقرة مف قبؿ الحككمة.  فالقانك 

 الفمسطيني:الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهمية  2.6

لقانكف الجمعيات بمكجب قرار مجمس الكزرا   2003في العاـ صدرت البلئحة التنفيذية المذككرة 

  (9: 2007، كأخركف )المؤقت .2003( لسنة 9رقـ )

 قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية: 2.7

كالذم عزز  2004( لسنة 15قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ) 2004صدر في العاـ 

 (9: 2007، كأخركف )المؤقت الرقابة اإلدارية كالمالية عمى عمؿ المنظمات األىمية.

 .6/2009 0رقم الموحد المالي النظام 2.8

 المكحد المالي النظاـ اعتماد بشأف 2009 لسنة 60 رقـ يحمؿ الداخمية كزير عف قرار صدر

 2005 لسنة المعدؿ األساسي القانكف عمى اإلطبلع بعد كذلؾ األىمية كالييئات الخيرية لمجمعيات

 العامة اإلدارةحيث أصبحت ، التنفيذية كالئحتو 2000 لسنة) 1) رقـ األىمية الجمعيات كقانكف

 بو االلتزاـكمدل  قرار كزير الداخميةالجية الرسمية المككؿ ليا متابعة  بكزارة الداخمية العامة لمشؤكف
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 )مكقع إلكتركني متاح عمى .المذككر النظاـ مع يتعارض ال بماالمؤسسات األىمية  مف قبؿ 

(www.moi.gov.ps,2014 

 .61/2013 رقمالداخمية  وزير قرار 2.9

ضافة بعض المكاد الجديدة  60/2009 ـتعديؿ النظاـ المالي المكحد رقبمكجب ىذا القرار تـ  كا 

، كذلؾ بعد اإلطبلع عمى القانكف األىمية كالييئات الخيرية لمجمعيات المالية كالتي تضبط الشئكف

، التنفيذية كالئحتو 2000 لسنة) 1) رقـ األىمية الجمعيات كقانكف 2005 المعدؿ لسنة األساسي

الداخمية بخصكص الشئكف المالية لمتدقيؽ عمى الجمعيات الخيرية بما ال  كتـ إعتماد قرار كزير

 www.moi.gov.ps,2014))مكقع إلكتركني متاح عمى  القرار.يتعارض مع ىذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moi.gov.ps,2014/
http://www.moi.gov.ps,2014/
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 انفصم انرابع

 نتائج اندراست امليدانيت وتفسريها

 : الطريقة واإلجراءاتالمبحث األول
 تمييد 

 منيج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 
  الدراسةأداة 

 صدؽ اإلستبانة 
 ثبات اإلستبانة 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة 

 الدراسة فرضيات واختبار البيانات تحميل: الثاني المبحث
 تمييد 

 الشخصية المعمكمات كفؽ الدراسة لعينة اإلحصائي الكصؼ 
 الجمعية عف معمكمات كفؽ الدراسة لعينة اإلحصائي الكصؼ 
 اإلستبانة فقرات تحميؿ 
 األكلى الفرضية اختبار 
 الثانية الفرضية اختبار 
 الثالثة الفرضية اختبار 
 الرابعة الفرضية اختبار 
 الخامسة الفرضية اختبار 
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 المبحث األول: الطريقة واإلجراءات

 :تمهيد

جرا اتيػا محػكران  يػتـ مػف خبللػو انجػاز الجانػب التطبيقػي مػف الدراسػة،  رئيسػان  تعتبر منيجية الدراسة كا 

كعف طريقيا يػتـ الحصػكؿ عمػى البيانػات المطمكبػة إلجػرا  التحميػؿ اإلحصػائي لمتكصػؿ إلػى النتػائج 

مكضكع، كبالتالي تحقؽ األىػداؼ التػي تسػعى الالتي يتـ تفسيرىا في ضك  أدبيات الدراسة المتعمقة ب

 إلى تحقيقيا. 

المسػتخدمة كطريقػة  تيػاالدراسػة، ككػذلؾ أداكعينة كمجتمع  متبعنيج اللممكصفا  تناكؿ ىذا الفصؿكي

المعالجػات اإلحصػائية التػي اسػتخدمت  ثػـ ،، كمػدل صػدقيا كثباتيػاككيفية بنائيا كتطكيرىػاإعدادىا 

 يمي كصفان ليذه اإلجرا ات. اكاستخبلص النتائج، كفيملبيانات في تحميؿ ا

 :منهج الدارسة

 كصؼ خبللو مف الذم يحاكؿ التحميمي الكصفي المنيج استخداـ تـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 كالعمميات حكليا تطرح التي مككناتيا كاآلرا  بيف بياناتيا، كالعبلقة كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاىرة

 .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي

"المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك األحداث المعاصرة،  بأنو التحميمي الكصفي المنيج كيعرؼ

الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة، كيقدـ بيانات عف  أك

 كاألكقاتندرسيا  كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة كالظكاىر التي خصائص معينة في الكاقع،

  .(100: 2006 ،لحمدانيا)التي نستعمميا لجمع البيانات" 
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 وقد تم استخدام مصدرين أساسين لممعمومات:

: تـ االستناد في معالجة اإلطار النظرم لمدراسة إلى مصادر البيانات الثانكية المصادر الثانوية .1

كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبيػة ذات العبلقػة، كالػدكريات كالمقػاالت كالتقػارير، 

كالدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناكلػػػت المكضػػػكع، كالبحػػػث كالمطالعػػػة فػػػي مكاقػػػع اإلنترنػػػت كاألبحػػػاث 

 المختمفة.

: لمعالجػػة الجكانػػب التحميميػػة لمكضػػكع الدراسػػة تػػـ اإلسػػتناد إلػػى جمػػع البيانػػات المصــادر األوليــة .9

ليػذا الغػرض بإسػتخداـ  األكلية مف خبلؿ اإلستبانة كأداة رئيسة لمدراسػة التػي صػممت خصيصػا ن

 .((SPSSبرنامج اإلحصائي ال

 مجتمع الدراسة:
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة الخاضعة لمبحث، كبنا ن عمى مشكمة الدراسة 

الجمعػيػات الخػيػريػػة العػػاممػة في قطػاع غػػزة كالتي تخضع كأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ ىك 

 لمشركط الحكمية التالية:

 كزارة الداخمية. أف تككف مرخصة مف - أ

 .م2013أعدت كسممت ميزانيتيا لعاـ   - ب

 أف تتجاكز مصركفاتيا السنكية مبمغ نصؼ مميكف شيكؿ.  - ت

( جمعية، كقد تـ تكزيع إستبانة الدراسة عمى العامميف 112كبذلؾ يككف عدد أفراد مجتمع الدراسة )

ف أحد الفئات التالية: المستيدفيف الذيف يطمعكف بمياـ كمسئكليات إعداد الحسابات الختامية م

 محاسب رئيسي(.  –مدقؽ داخمي  –مدير مالي  –)مدير تنفيذم 
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 عينة الدراسة:
منيا بنسبة  إستبانة 92تـ تحديد عينة الدراسة باستخداـ طريقة الحصر الشامؿ كقد تـ استرداد 

 % كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع الجمعيات )عينة الدراسة( عمى المحافظات كما يمي:82

 

 

 

 

 

 ٌوضح توزٌع العٌنة من الجمعٌات على المحافظات (1)سقى  جدول

 القطاع
العدد  المحافظات

 رفح خانٌونس الوسطى الشمال غزة الكلً

 37 2 3 6 8 18 جمعيات اجتماعية 

 26 0 0 0 0 26 أجنبيةجمعيات 

 11 0 1 0 2 8 جمعيات طبية

 7 0 3 0 0 4 جمعيات ثقافية 

 4 1 0 1 0 2 جمعيات تعميمية

 4 1 1 1 0 1 جمعيات زراعية 

 2 1 0 0 0 1 جمعيات بيئية

 6 0 1 0 0 5 جمعيات األمكمة كالطفكلة 

 1 0 0 0 0 1 جمعيات حقكؽ إنساف

 11 2 0 1 2 6 جمعيات المعاقييف

 2 0 0 0 1 1 جمعيات نقابية كشبابية

 1 0 0 0 0 1 جمعيات فركع ضفة

 112 7 9 9 13 74 المجموع   =
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 :أداة الدراسة

تقييم األداء المهني لمراقبي الحسابات العاممين في إدارة الجمعيات بوزارة "تـ إعداد إستبانة حكؿ 

 .}من وجهة نظر إدارات الجمعيات الخيرية في قطاع غزة {الداخمية" 

 تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

العمر، المسمى الكظيفي، كىك عبارة عف المعمكمات الشخصية عف المستجيب )القسم األول: 

( كمعمكمات عف الجمعية )عنكاف المقر المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة في مجاؿ عمؿ الجمعيات

ئيسي لمجمعية، مدة مزاكلة الجمعية لنشاطيا، القطاع الرئيسي الذم تعمؿ بو الجمعية، تعتمد الر 

الجمعية في عمميا عمى، حجـ المصركفات السنكية، ينظـ العمؿ المحاسبي في المؤسسة، تمتـز 

 .شيكر مف نياية السنة المالية السابقة( 4المؤسسة بإعداد القكائـ المالية خبلؿ مدة 

 

 مجاالت : 5فقرة، مكزع عمى  66، كيتككف مف مجاالت الدراسةكىك عبارة عف  الثاني:القسم 

معرفة مراقبي الحسابات بالقوانين والنظم الضابطة ألداء الجمعيات الخيرية يوضح المجال األول: 

 ( فقرة.15، كيتككف مف )في قطاع غزة

( 10، كيتككف مف )ي الحساباتتوفر التأهيل العممي والعممي لدى مراقبيوضح المجال الثاني: 

 فقرات.

، كيتككف تطبيق المعايير المهنية ومتابعة أنظمة الرقابة والضبط الداخمييوضح المجال الثالث: 

 ( فقرة.19مف )

عداد البرامجيوضح المجال الرابع:   ( فقرات.10، كيتككف مف )التخطيط وا 
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 ( فقرة.12كيتككف مف )، األداء المهني لمراقبي الحساباتيوضح المجال الخامس: 

تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب الجدكؿ 

 (:2رقـ )

 درجات مقياس ليكرت الخماسي (:2جدول رقم )

 مكافؽ بشدة مكافؽ متكسط غير مكافؽ غير مكافؽ بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 

 " كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة ىكغير مكافؽ بشدةلبلستجابة "( 1تـ اختيار الدرجة )
 كىك يتناسب مع ىذه االستجابة. 20%

 صدق االستبيان:

"أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسو"، كما يقصد بالصدؽ "شمكؿ صدؽ اإلستبانة يعني  

ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف االستقصا  لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، 

 (. 2001، ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" )عبيدات كآخركف

 كقد تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف:

 أداة الدراسة:صدق  -1

 المشكمة أك الظاىرة مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عددناإختيار  ىك" ستبانةيقصد بصدؽ اإل

 (.107: 2010)الجرجاكم،  "الدراسة مكضكع

حيث تـ عرض اإلستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ثمانية متخصصيف في المحاسبة 

جرا  ما يمـز 1كاإلحصا  كأسما  المحكميف بالممحؽ رقـ ) (، كقد تمت اإلستجابة آلرا  المحكميف كا 
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انظر  -ي صكرتو النيائية مف حذؼ كتعديؿ في ضك  المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف ف

 (.9الممحؽ رقـ )

 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي 

كذلؾ مف خبلؿ حساب  إلية ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبانة

 معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

معرفة مراقبي الحسابات ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 3الجدكؿ رقـ )يكضح 

الكمية لممجاؿ، كالذم  " كالدرجة بالقكانيف كالنظـ الضابطة ألدا  الجمعيات الخيرية في قطاع غزة

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا  α≤ 0.05 يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

 لما كضع لقياسو.

 (3جدول رقم )
" معرفة مراقبي الحسابات بالقكانيف كالنظـ الضابطة معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 

 " كالدرجة الكمية لممجاؿألدا  الجمعيات الخيرية في قطاع غزة 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

1.  
يراعي مراقب الحسابات القيكد القانكنية التي تفرضيا التشريعات 

 عممياالمتعمقة بالجمعيات كالتي تعيؽ 
.337 *0.001 

9.  
كتقاريرىا  بياناتيايتابع مراقب الحسابات مدل التزاـ الجمعية بنشر 

 لمجميكر، كحؽ الجميكر في اإلطبلع عمييا دكف أية قيكد.
.406 *0.000 

3.  
يقـك مراقب الحسابات بمراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة 
لمجمعية، كآلية صرفيا كالتأكد مف مدل اتفاقيا مع القكانيف كالمكائح 

.401 *0.000 
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 كاألنظمة المعمكؿ بيا.

4.  
يتأكد مراقب الحسابات مف أف الجمعية تستخدـ النماذج المنصكص 

لمجمعيات، كأنيا تمتـز بالقكانيف عمييا في النظاـ المالي المكحد 
 كالمكائح كالنظـ الضابطة كالبلزمة في عمميا

.491 *0.000 

5.  
يقـك مراقب الحسابات باإلطبلع عمى سياسات كأنظمة الجمعية، 

 كيجمس مع اإلدارة قبؿ البد  في عممية التدقيؽ 
.449 *0.000 

6.  
كمدل يتأكد مراقب الحسابات مف سبلمة ككفا ة النظاـ المحاسبي 

 مبل متو لتقديـ معمكمات أمينة كصادقة
.581 *0.000 

7.  
يتأكد مراقب الحسابات مف سبلمة ككفا ة نظـ الضبط الداخمي 

 لمجمعية كمدل مبل متو في المحافظة عمى المكجكدات
.680 *0.000 

8.  
يتأكد مراقب الحسابات بأف عمميات الشرا  المنفذة مف خبلؿ 

القانكف كالمكائح كاألنظمة  الجمعية كآلية تنفيذىا تككف حسب
 الضابطة

.461 *0.000 

9.  
يقـك مراقب الحسابات بأدا  عممو كفؽ القانكف مع الجمعيات بدكف 

 إنتقائية أك محاباه
.573 *0.000 

11.  
يكضح مراقب الحسابات األمكر القانكنية إلدارة الجمعية الكاجب 

 الفمسطينيةشريعات تااللتزاـ بيا كالمتكافقة مع القكانيف كال
.558 *0.000 

11.  
يتأكد مراقب الحسابات بأف الجمعية مسجمة كفؽ القانكف كحاصمة 

 عمى شيادة تسجيؿ
.402 *0.000 

19.  
يقـك مراقب الحسابات بمراجعة النظاـ األساسي لمجمعية لمعرفة 

كأىداؼ الجمعية كغيرىا مف  اإلدارةشركط العضكية كمدة مجمس 
 البنكد الكاجب االلتزاـ بيا مف قبؿ الجمعية

.402 *0.000 

13.  
يتأكد مراقب الحسابات مف أف إجرا ات التكظيؼ في الجمعية تتـ 

 حسب القانكف كالمكائح كالنظـ المحمية
.538 *0.000 

14.  
إدارة الجمعية بالتنسيؽ مع  يتأكد مراقب الحسابات مف مدل إلتزاـ

الكزارات كالجيات المختصة عند ممارسة نشاطيا كالحصكؿ عمى 
 التراخيص البلزمة لذلؾ

.581 *0.000 

15.  
يقـك مراقب الحسابات بمراجعة العمميات كالحسابات البنكية كالدفترية 

 كالتأكد مف سبلمة إجرا اتيا كأنيا تتـ كفؽ النظاـ كالقانكف
.579 *0.000 

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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تكفر التأىيؿ العممي ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 4الجدكؿ رقـ )يكضح 

" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة كالعممي لدل مراقبي الحسابات 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو. α≤ 0.05 دالة عند مستكل معنكية 

 (4جدول رقم )
تكفر التأىيؿ العممي كالعممي لدل مراقبي الحسابات معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 

 " كالدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

1.  
بتطكير أدائو مف خبلؿ عمميات التدريب ييتـ مراقب الحسابات بنفسو 

 المستمر
.721 *0.000 

9.  
يبلحظ تحسف في أدا  مراقب الحسابات عند زيارتو لمجمعية في كؿ 

 مرة، مما يسيـ بشكؿ مباشر في التعاكف المتبادؿ 
.669 *0.000 

3.  
يبلحظ بأف مراقبي الحسابات يكاكبكف التطكر العممي في مختمؼ 

 ئيـاكفا ة كفعالية أدالمجاالت التي تزيد مف 
.692 *0.000 

4.  
يكجد معرفة كافية لدل مراقب الحسابات بالحاسكب كالبرامج 

 المحاسبية ذات العبلقة
.755 *0.000 

5.  
يقـك مراقب الحسابات بمتابعة المعامبلت كالعقكد كالتأكد مف كجكد 

 جميع التكاقيع القانكنية البلزمة كالمكافقة عمييا
.711 *0.000 

6.  
المراقب  بفحص كمطابقة مكجكدات كأصكؿ الجمعية الفعمية مع يقـك 

 أرصدتيا الدفترية
.569 *0.000 

7.  
تستفيد الجمعية مف المبلحظات التي يدكنيا مراقب الحسابات في 

 تقريره بعد عممية التدقيؽ 
.529 *0.000 

8.  
 يقـك مراقب الحسابات بجرد صندكؽ الجمعية لمتأكد مف مطابقة

 الصندكؽ الفعمي مع الدفترم رصيد
.746 *0.000 

 0.000* 657.يقـك مراقب الحسابات بعمؿ مقارنات بيف سنة التدقيؽ الحالية كالسنة   .9
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 الماضية كدراسة الفركؽ بيف السنتيف كالعمؿ عمى تحميميا

11.  
يحرص مراقب الحسابات عمى إنجاز أعمالو كميامو المطمكبة بسرعة 

العمؿ ميما تغيرت الظركؼ كعمى أكمؿ كجو كيتحمؿ ضغط 
 كاألحكاؿ

.697 *0.000 

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

تطبيؽ المعايير المينية ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 5الجدكؿ رقـ )يكضح 

"كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط كمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط الداخمي 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو. α≤  0.05 المبينة دالة عند مستكل معنكية 

 (5جدول رقم )

تطبيؽ المعايير المينية كمتابعة أنظمة الرقابة معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 
 لدرجة الكمية لممجاؿ" كاكالضبط الداخمي 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

1.  
يبذؿ مراقب الحسابات العناية المينية الكافية كالمطمكبة منو في كافة 
جكانب التدقيؽ بطريقة كافية كمبلئمة مثؿ ) إكتماؿ أكراؽ العمؿ، كفاية 

 أدلة اإلثبات، مكضكعية تقرير التدقيؽ(

.611 *0.000 

9.  
يقـك مراقب الحسابات بفحص نظاـ الرقابة الداخمي لمجمعية كيتأكد مف 

 مدل كفا تو
.648 *0.000 

3.  
يتأكد مراقب الحسابات مف سبلمة البيانات المسجمة في الدفاتر كأنيا قد 

 حدثت فعبلن خبلؿ الفترة المحاسبية كسجمت كفؽ القيـ الصحيحة
.598 *0.000 

4.  
يراعي مراقب الحسابات حصكلو عمى المعمكمات التي تتكافؽ مع المعايير 

 إعداد -المعايير العامة  -المينية أثنا  قيامو بعممو )العمؿ الميداني 
 التقارير(

.664 *0.000 

5.  
يطمب مراقب الحسابات مف الجمعية األدلة البلزمة كالكافية مف حيث 

 عمييا بدرجة معقكلة عند إعداد التقريرنكع حتى يمكف االعتماد تالكمية كال
.591 *0.000 

 0.000* 456.يقـك مراقب الحسابات بإببلغ إدارة الجمعية عندما يككف ىناؾ شؾ في   .6
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 احتماؿ كجكد غش لو تأثير مادم عمى القكائـ المالية

7.  
يطمع عمى محاضر الجمسات كما نتج عنيا مف قرارات كتعميمات كآلية 

 حسب القانكف كالنظاـتطبيقيا كتنفيذىا 
.649 *0.000 

8.  
يبيف تقرير المبلحظات الذم يعده مراقب الحسابات إفصاحان كامبلن عف 

 الحقائؽ المالية 
.541 *0.000 

9.  
يطمع مراقب الحسابات عمى تقرير كمبلحظات المدقؽ الخارجي حكؿ أدا  

 الجمعية كمشاريعيا
.517 *0.000 

 0.000* 755. عمى الييكؿ التنظيمي الخاص بالجمعية  يقـك مراقب الحسابات باإلطبلع  .11

11.  
يطمع مراقب الحسابات عمى الكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي مف حيث المياـ 

 كالصبلحيات في الجمعية
.639 *0.000 

19.  
يقـك مراقب الحسابات باإلطبلع عمى الخطط الخاصة بالجمعية كانسجاميا 

 مع أكلكيات المجتمع 
.698 *0.000 

13.  
مراقب الحسابات بالزيارة الميدانية عمى المشاريع الخاصة بالجمعية يقـك 

 كتقييميا كالكقكؼ عمى مدل جدكاىا كأنيا ال تضر بالمجتمع كالبيئة
.628 *0.000 

14.  
يتأكد مراقب الحسابات بأف جميع المراسبلت الصادرة لمجيات الخارجية 

لمكارد كالصادرة في مكقعة مف رئيس مجمس اإلدارة أك نائبو كأف التسجيؿ 
 سجؿ مركزم

.634 *0.000 

15.  
يقـك مراقب الحسابات باإلطبلع عمى التقارير المرفكعة لئلدارة العميا مف 

 قبؿ قسـ التدقيؽ كالرقابة الداخمي في الجمعية
.713 *0.000 

16.  
يتأكد مراقب الحسابات مف كجكد مكازنة مقترحة سنكية كمقارنتيا باألدا  

 الفعمي
.677 *0.000 

17.  
يطمع مراقب الحسابات عمى جدكؿ كسمـ الركاتب الخاص بالجمعية كالتأكد 

 مف تطبيقو بشكؿ فعمي
.580 *0.000 

18.  
يتأكد مراقب الحسابات بأف المستندات كالسجبلت الرسمية مرقمة كمختكمة 
بخاتـ كزارة الداخمية مثؿ/ سندات القبض، محاضر 

 االجتماعات..........الخ

.486 *0.000 

19.  
مراقب الحسابات مف كجكد تكاقيع أميف الصندكؽ أك المخكليف يتأكد 

 بالتكقيع عمى كافة المعامبلت المالية لمجمعية
.582 *0.000 

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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عداد البرامج ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 6الجدكؿ رقـ )يكضح  " التخطيط كا 

 α≤ 0.05 كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو.

 (6جدول رقم )
عداد البرامجمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "   " كالدرجة الكمية لممجاؿ التخطيط كا 

مل  الفقرة م
معا

ون
رس

بي
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000* 633. يقـك مراقب الحسابات بالتنسيؽ مع الجمعية عند زيارتو ليا  .1

9.  
يتعرؼ مراقب الحسابات عمى طبيعة عمؿ الجمعية كنشاطيا كمجاؿ عمميا 

 قبؿ البد  بعممية التدقيؽ
.624 *0.000 

 0.000* 696. كمكضكعية لمتابعة أدا  الجمعيةيعمؿ مراقب الحسابات كفؽ خطة مبلئمة   .3

يقـك مراقب الحسابات بعممية تدقيؽ شاممة عمى الجمعية كبطمع عمى كافة   .4
 الحسابات كالمستندات الخاصة بالجمعية

.674 *0.000 

 0.000* 587. يقـك مراقب الحسابات باختيار عينات عند عممية التدقيؽ عمى الجمعية  .5

6.  
يتأكد مراقب الحسابات مف صحة إعداد الحسابات الختامية كاألعماؿ 

 الجردية
.638 *0.000 

 0.000* 688. كاألخطا  أثنا  عممية التدقيؽ  االنحرافاتيقـك مراقب الحسابات بتكثيؽ   .7

8.  
دارم لمجمعية لمعرفة مركزىا  يطمع مراقب الحسابات عمى آخر تقرير مالي كا 

 لمسنة محؿ التدقيؽالمالي كطبيعة أنشطتيا 
.511 *0.000 

9.  
يقـك مراقب الحسابات بمطابقة المعمكمات الكاردة في التقرير اإلدارم مع 

 المعمكمات الكاردة في التقرير المالي
.592 *0.000 

11.  
يتابع مراقب الحسابات المبلحظات الخاصة بالسنكات السابقة كالردكد عمييا 

 الجمعية بتصحيحيا كتعديميا كالتأكد مف إلتزاـ
.626 *0.000 

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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األدا  الميني لمراقبي ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 7الجدكؿ رقـ )يكضح 

" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  الحسابات

 0.05 ≥α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو 

 (7جدول رقم )
" كالدرجة الكمية  األدا  الميني لمراقبي الحساباتمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 

 لممجاؿ

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل
معا

 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

1.  
كالخبرة التي  كالتأىيؿيتكفر لدل مراقب الحسابات الصفات الشخصية كالمينية 

 تؤىمو لمقياـ بعممو عمى الكجو المطمكب
.749 *0.000 

 0.000* 707. يمتـز مراقب الحسابات بالمكاعيد كاألكقات المتفؽ عمييا مع الجمعية  .9

 0.000* 702. مراقب الحسابات بنفسو كحسف مظيره كسمككو العاـييتـ   .3

4.  
يستطيع مراقب الحسابات اتخاذ القرار كحؿ المشكبلت كاختيار أفضؿ البدائؿ 

 أثنا  أدائو لعممو
.608 *0.000 

5.  
، كقدرة عمى اآلخريفيات المينة في التعامؿ مع يمتـز مراقب الحسابات بأخبلق

 االتصاؿ كالتكاصؿ
.753 *0.000 

 0.000* 607. يتحكـ مراقب الحسابات في سمككياتو إذا تعرض ألم أزمة أك مكقؼ صعب  .6

7.  
يتجنب مراقب الحسابات بنا  عبلقات شخصية بينو كبيف إدارة الجمعية أك 

 العامميف فييا أثنا  عممو حتى ال يؤثر ذلؾ عمى أدائو الميني
.363 *0.000 

 0.000* 613. كاإلرشاد لمجمعية حكؿ أدا  الجمعية يقـك مراقب الحسابات بتقديـ النصح  .8

 0.000* 763. ال يؤثر عمؿ مراقب الحسابات عمى أدا  الجمعية كال يعيؽ عمميا عند زيارتو  .9

 0.000* 788. يعمؿ مراقب الحسابات عمى إدارة الكقت كتنظيـ العمؿ تبعا لؤلىمية كاألكلكية  .11

 0.000* 812. بركح العمؿ الجماعي كالتفاىـيتـ التعامؿ بيف فريؽ مراقبي الحسابات   .11

 0.000* 797. يراعي مراقب الحسابات الحيادية في جميع األمكر التي تعرض عميو   .19

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 

 الكصكؿ إلييا، كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة.

عند يان ( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائ8يبيف الجدكؿ رقـ )

 كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضعت لقياسو. α≤ 0.05 مستكل معنكية 

 (8جدول رقم )
 معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لئلستبانة

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

بالقكانيف كالنظـ الضابطة ألدا  الجمعيات معرفة مراقبي الحسابات 
 .الخيرية في قطاع غزة

.799 *0.000 

 0.000* 827. .تكفر التأىيؿ العممي كالعممي لدل مراقبي الحسابات

 0.000* 936. تطبيؽ المعايير المينية كمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط الداخمي.

عداد البرامج  0.000* 845. .التخطيط كا 

 0.000* 827. .الميني لمراقبي الحساباتاألدا  

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * 

  :Reliabilityثبات اإلستبانة 

متتالية"  مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبياف نفس يعطي ىك "أف اإلستبانةيقصد بثبات 

 (. 97: 2010 ،)الجرجاكم

كيقصد بو أيضا "إلى أم درجة يعطي المقياس قرا ات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا، أك ما 

  (.2002ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة" )القحطاني، 

 كقد تـ التحقؽ مف ثبات إستبانة الدراسة مف خبلؿ:
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 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

تـ اسػتخداـ طريقػة ألفػا كركنبػاخ لقيػاس ثبػات اإلسػتبانة، ككانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة فػي الجػدكؿ 
 (.9رقـ )

 (9جدول رقم )
 معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

كالنظـ الضابطة ألدا  الجمعيات معرفة مراقبي الحسابات بالقكانيف 
 .الخيرية في قطاع غزة

15 0.801 0.895 

 0.931 0.866 10 .تكفر التأىيؿ العممي كالعممي لدل مراقبي الحسابات

 0.952 0.906 19 تطبيؽ المعايير المينية كمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط الداخمي.

عداد البرامج  0.903 0.816 10 .التخطيط كا 

 0.947 0.898 12 .الميني لمراقبي الحساباتاألدا  

 0.981 0.962 66 جميع المجاالت معاً 

 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ*

أف قيمػة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة لكػؿ مجػاؿ ( 9) كاضح مف النتائج المكضػحة فػي الجػدكؿ رقػـ
ككػػػذلؾ قيمػػػة  (.0.962اإلستتتنة )  ) بينمػػػا بمغػػػت لجميػػػع فقػػػرات (0.801،0.906)حيػػػث تتػػػراكح بػػػيف 

بينمػػػا بمغػػػت لجميػػػع فقػػػرات  (0.895،0.952) الصػػدؽ الػػػذاتي مرتفعػػػة لكػػػؿ مجػػػاؿ حيػػػث تتػػراكح بػػػيف
 كىذا يعنى أف معامؿ الصدؽ الذاتي مرتفع. (0.981) اإلستبانة

د أف تػـ التأكػد مػف صػدقيا (. بعػ2كبذلؾ تككف اإلستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي فػي الممحػؽ )
مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحتيا كصػبلحيتيا لتحميػؿ النتػائج كاإلجابػة عمػى أسػئمة الدراسػة  كثباتيا

 كاختبار فرضياتيا.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 Statistical Package for theتـ تفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

Social Sciences  (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبػار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ - اختبػار ككلمجػكركؼ تػـ اسػتخداـ

في الجدكؿ رقـ ، ككانت النتائج كما ىي مبينة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

(10.) 

 (11)رقم جدول 
 التكزيع الطبيعييكضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.556 .معرفة مراقبي الحسابات بالقكانيف كالنظـ الضابطة ألدا  الجمعيات الخيرية في قطاع غزة

 0.233 .مراقبي الحساباتتكفر التأىيؿ العممي كالعممي لدل 

 0.432 تطبيؽ المعايير المينية كمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط الداخمي.

عداد البرامج  0.475 .التخطيط كا 

 0.089 .األداء المهني لمراقبي الحسابات

 0.399  معاً جميع مجاالت االستبانة 

ت مجػػاالجميػػع ل (.Sig)( أف القيمػػة االحتماليػػة 10)رقػػـ جػػدكؿ الكاضػػح مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي 

يػذه المجػاالت يتبػع التكزيػع كبػذلؾ فػإف تكزيػع البيانػات ل α≤ 0.05 مستكل الداللػة مف  أكبرالدراسة 

 تـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة. ي حيثالطبيعي، 

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لكصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات  -1

 .المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي -2

 (، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ) -3

مػا إذا  لمعرفػةK-S) )   : Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ - اختبػار ككلمجػكركؼ -4

 .كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
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( لقيػػاس درجػػة االرتبػػاط: Pearson Correlation Coefficientمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف ) -5

. كقػػػد تػػػـ اسػػػتخدامو لحسػػػاب االتسػػػاؽ يقػػػـك ىػػػذا االختبػػػار عمػػػى دراسػػػة العبلقػػػة بػػػيف متغيػػػريف

 تغيرات.الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة، كالعبلقة بيف الم

( لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد T-Test) فػػي حالػػة عينػػة كاحػػدة Tاختبػػار  -6

أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة  3درجة الحياد كىي  ىكصمت إل

 .اإلستبانةالمتكسط لكؿ فقرة مف فقرات 

( لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ Independent Samples T-Test) فػي حالػة عينتػيف Tاختبػار  -7

 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تفركقا

( لمعرفة مػا One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  -8

 إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
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 الثانيالمبحث 

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 

 :تمهيد

، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةعرضان ل مبحثيتضمف ىذا ال

عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا، 

العمر، المسمى الكظيفي، المؤىؿ العممي، )التي اشتممت عمى  الشخصيةالمعمكمات كالكقكؼ عمى 

( كمعمكمات عف الجمعية )عنكاف المقر الرئيسي لمجمعية، سنكات الخبرة في مجاؿ عمؿ الجمعيات

مدة مزاكلة الجمعية لنشاطيا، القطاع الرئيسي الذم تعمؿ بو الجمعية، تعتمد الجمعية في عمميا 

شيكر مف نياية  4لسنكية، تمتـز المؤسسة بإعداد القكائـ المالية خبلؿ مدة عمى، حجـ المصركفات ا

 (SPSS)تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية كقد السنة المالية السابقة(، 

  -كما يمي: لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا

 :المعمومات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 

 المعمكمات الشخصيةكفؽ  لخصائص عينة الدراسة كفيما يمي عرض

 (92تكزيع أفراد العينة حسب المعمكمات الشخصية  )ف = (: 11جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد المعمومات الشخصية

 العمر

سنة  31أقؿ مف   26 28.3 

سنة 41إلى أقؿ مف  –سنة 31  42 45.7 

سنة 51إلى أقؿ مف  –سنة 41  14 15.2 

فأكثر 50  10 10.9 
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 المسمى الوظيفي

 22.8 21 مدير تنفيذم

 26.1 24 مدير مالي

رئيسي محاسب  38 41.3 

 9.8 9 مدقؽ داخمي

 المؤهل العممي
فأقؿ دبمـك  8 8.6 

 70.7 65 بكالكريكس

 20.7 19 ماجستير

سنوات الخبرة في مجال عمل 
 الجمعيات

خمس سنكاتأقؿ مف   27 29.3 

سنكات 11أقؿ مف إلى  5مف   34 37.0 

سنة 15أقؿ مف إلى  11مف   20 21.7 

سنو فأكثر 15  11 12.0 

 

 :العمرتوزيع أفراد العينة حسب  -1

 ، سنة 30أقؿ مفمف عينة الدارسة أعمارىـ  %28.3أف ما نسبتو ( 11) يتبيف مف الجدكؿ رقـ

تتراكح بيف  أعمارىـ %15.2، ك سنة 40إلى أقؿ مف  –سنة 31تتراكح بيف  أعمارىـ %45.7ك

سنة فأكثر، كبالتالي فإف ما  51 أعمارىـ %10.9كأف ما نسبتو  سنة 51إلى أقؿ مف  –سنة 40

سنة، مما يدؿ عمى أف نسبة الذيف قامكا بتعبئة  40عينة الدراسة أعمارىـ أقؿ مف  من %74نسبتو 

االستبياف مف الفئة الشبابية كىذا يدؿ عمى أف الجمعيات تستقطب في عمميا الفئات الشبابية لما 

غاثي يحتاج ليذه الفئة العمرية إلنجاز مياـ العمؿ.   في الجمعيات مف عمؿ خدماتي كا 

 :المسمى الوظيفيتوزيع أفراد العينة حسب  -9

مف أفراد العينة ىـ  مف المدرا  % 22.8( أف 11يتبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ رقـ )

ىـ مف المحاسبيف  %41.3كأف ما نسبتو  المالييف، ىـ مف المدرا % 26.1التنفيذييف، كنسبة 

ىـ مف المدققيف الداخمييف، كيتضح مف ىذه النتيجة أف أكثر مف نصؼ  %9.8الرئيسييف، كنسبة 
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الفئة التٍ تتوفر لدَها المعرفة تاألمور  وتالتالٍ فإن هذه المجتمع يعممكف في المجاؿ المالي، أفراد

هٍ من تقوم تالجلوس مع مراقتٍ الحساتات توزارة المالَة والدورَة  التقارَر وإعداد المالَة

 .الداخلَة عند عملَة التدقَق للجمعَة

 :المؤهالت العمميةتوزيع أفراد العينة حسب  -3

يتضح مف نفس الجدكؿ أف ىناؾ تنكيع في المؤىبلت العممية، فإف معظـ عينة الدراسة مف حممة  

ىـ مف  %8.6، كأف مف حممة الماجستير %20.7كأف  %،70.7شيادة البكالكريكس كنسبتيـ 

مما يدؿ عمى أف إدارة الجمعيات تركز في تكظيفيا عمى شيادات  فأقؿ، ـحممة شيادة الدبمك 

البكالكريكس فأعمى كبالذات في الكظائؼ التخصصية نظران لتعدد أنشطة كمشاريع الجمعيات ككبر 

 والماجستَر هٍ التمالورَوس شهادات حملة نستة ومذلك فإن حجـ التمكيؿ كالمصركفات السنكية لدييا،

 عالَة علمَة تمؤهالت َتمتعون العَنة أفراد مما َشَر إلً أنالفلسطَنٍ،  جتمعالم فٍ السائدة النستة

 .للواقع اقرب نتائج َعطٍ مما تمهنَة علَها أسئلة اإلستتانة واإلجاتة فهم فٍ تساعد

 :توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في مجال عمل الجمعيات -4

مف عينة الدارسة عدد سنكات الخبرة لدييـ في عمؿ  %29.3يتبيف مف الجدكؿ أف ما نسبتو 

% 21.7سنكات، ك 10إلى أقؿ مف  5تتراكح ما بيف % 37.0سنكات، ك 5مف الجمعيات أقؿ 

سنة، كيتضح مف  15عدد سنكات الخبرة ليـ أكثر مف  %12سنة، ك  15 إلى 01تتراكح ما بيف 

سنكات في مجاؿ عمؿ الجمعيات مما  5مف النسب المذككرة أف معظـ أفراد العينة لدييـ خبرة أكثر 

يشير إلى أف أفراد العينة يستطيعكف فيـ اإلستبانة مما يؤدل لمحصكؿ عمى نتائج جيدة كقريبة 

 لمكاقع بشكؿ كبير.
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 معمومات عن الجمعية:الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 

 معمكمات عف الجمعية:كفؽ  لخصائص عينة الدراسة كفيما يمي عرض

 (99تكزيع أفراد العينة حسب معمكمات عف الجمعية )ف = (: 12جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد معمومات عن الجمعية

 عنوان المقر الرئيسي لمجمعية

 12.0 11 الشماؿ

 67.4 62 غزة

 7.6 7 الكسطى

 7.6 7 خانيكنس

 5.4 5 رفح

 هالنشاط الجمعية مزاولة مدة

 6.5 6 أقؿ مف خمس سنكات

سنكات 10أقؿ مف إلى  5مف   51 55.4 

سنة 15أقؿ مف إلى  10مف   17 18.5 

سنكات 15أكثر مف   18 19.6 

 تعمل الرئيسي الذي القطاع
 به الجمعية

 30.4 28 ثقافة كتعميـ

 14.1 13 زراعة كبيئة

 23.9 22 تعميـ كتدريب

 14.1 13 تنمية اقتصادية

 12.0 11 أمكمة كطفكلة

 33.7 31 تنمية اجتماعية

عادة تأىيؿ  23.9 22 صحة كا 

 57.6 53 خدمات اجتماعية

 6.5 6 ديمقراطية كحقكؽ إنساف

 3.3 3 رياضية كشبابية

 8.7 8 أخرل

تعتمد الجمعية في عممها 
 عمى

 63.0 58 النظاـ المالي المكحد لمجمعيات

نظاـ مالي خاص ال يتعارض مع النظاـ 
لمجمعيات المالي المكحد  

36 39.1 



 

  - 85 - 

 

نظاـ مالي يتعارض مع بعض بنكد النظاـ 
 المالي المكحد لمجمعيات

4 4.3 

 السنوية المصروفات حجم
مميكف –ألؼ  500مف   47 51.1 

مميكف كنصؼ –مف مميكف   18 19.6 

 29.3 27 مف مميكف كنصؼ فأكثر

 القوائم بإعداد المؤسسة متزمت
 ورهش 4 مدة خالل المالية
 المالية السنة ايةهن من

 السابقة

 92.4 85 نعـ

 7.6 7 ال

 

 :عنوان المقر الرئيسي لمجمعيةتوزيع أفراد العينة حسب  -1

 %67.4ك مف عينة الدارسة مقرىا في الشماؿ،  %12أف ما نسبتو ( 12رقـ ) يتبيف مف الجدكؿ
% 5.4، كأف ما نسبتو مقرىا في خانيكنس% 7.6مقرىا في الكسطى، ك  %7.6مقرىا في غزة، ك 

مقرىا في رفح، كبذلؾ إرتفاع عدد الجمعيات التي مقرىا في مدينة غزة بإعتبارىا المدينة المركزية 
 التي يتركز فييا العمؿ الخيرم كباقي المجاالت األخرل.

 :هالنشاط الجمعية مزاولة مدةتوزيع أفراد العينة حسب  -9

، أقؿ مف خمس سنكاتمف عينة الدارسة مدة مزاكلة نشاطيا  %6.5أف ما نسبتو  يتبيف مف الجدكؿ

 %19.6، ك سنة 15أقؿ مف إلى  10مف  %18.5، ك سنكات 10أقؿ مف إلى  5مف  %55.4ك 

وَتضح تأن مزاولة الجمعَات لنشاطها مان من خمسة سنوات فأمثر مما ، سنكات 15أكثر مف 

ومن  وتطوَرها الالزمة المفاءات امتساب فٍ المافَة الزمنَة أخذت فرصتها أن المؤسسات َعنٍ

 .فَها العاملَن لدي المافَة الخترة ثم

 :به الجمعية تعمل الرئيسي الذي القطاعتوزيع أفراد العينة حسب  -3

الخدمة كالتنمية  مجاؿ في تعمؿ األكبر النسبة أف متعددة حيث قطاعات تعمؿ في الجمعيات تبيف أف

كيشير ذلؾ تركيز عمؿ تمؾ الجمعيات كاف في  كالشباب الرياضة مجاؿ في كأقميا االجتماعية
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المجاؿ االجتماعي ككجكد ضعؼ في أنشطة الجمعيات التي تتعمؽ بمجاؿ التنمية االقتصادية 

 المستدامة.

 :عمى الجمعية في عممها إعتمادتوزيع أفراد العينة حسب  -4

 %39.1مجمعيات، ك مف الجمعيات تستخدـ النظاـ المالي المكحد ل %63يتبيف أف ما نسبتو 

تستخدـ  %4.3تستخدـ نظاـ مالي خاص ال يتعارض مع النظاـ المالي المكحد لمجمعيات، ك 

نظاـ مالي ال يتطابؽ مع بعض بنكد النظاـ المالي المكحد لمجمعيات، كيشير ذلؾ إلتزاـ أفراد 

 معظـ الجمعيات بالنظاـ المالي المكحد المعد مف قبؿ كزارة الداخمية.

 :السنوية المصروفات حجماد العينة حسب توزيع أفر  -5

شيكؿ  مميكف –ألؼ  500مف يتضح مف خبلؿ الجدكؿ بأف حجـ المصركفات السنكية يتراكح 

كمف مميكف كنصؼ شيكؿ  %،19.6مميكف كنصؼ شيكؿ بنسبة  –، ك مف مميكف %51.1بنسبة 

كتنكعت مصركفات عينة الدراسة بيف محمي كفرع أجنبي، فكانت  %،29.3فأكثر كانت نسبتيا 

أغمب المصركفات مف مميكف شيكؿ فأكثر عند فركع الجمعيات األجنبية كبعض الجمعيات 

المحمية، كذلؾ ألف إيراداتيا كتبرعاتيا أكبر مف الجمعيات المحمية كذلؾ العتمادىا عمى التمكيؿ 

لمحمية فتعتمد عمى التمكيؿ المحمي كبعض فركع الخارجي بشكؿ أساسي، أما الجمعيات ا

 الجمعيات األجنبية.

 من ورهش 4 مدة خالل المالية القوائم بإعداد المؤسسة التزامتوزيع أفراد العينة حسب  -6

 :السابقة المالية السنة ايةهن

ظيرت نسبة الممتزميف بإعداد القكائـ المالية خبلؿ مدة أربعة شيكر مف نياية السنة المالية السابقة 

األمر الذم يشير إلى كجكد تعاكف مف أفراد العينة مع كزارة الداخمية كاإللتزاـ  %92.4بما يعادؿ 
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مدة ال تتجاكز تاريخ بالقانكف الذم ينص عمى ضركرة تسميـ التقرير المالي كاإلدارم لمجمعية خبلؿ 

 مف بداية كؿ سنة. 30/4
 

 :تحميل فقرات اإلستبانة

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة لعينة كاحدة  Tتـ استخداـ اختبارلتحميؿ فقرات اإلستبانة 

كذلؾ مف خبلؿ قيمة االختبار فإذا كانت ، أـ ال 3االستجابة قد كصمت إلى درجة الحياد كىي 

 كالعكس صحيح.درجة الحياد مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لئلجابة يزيد عف قيمة االختبار 

يوجد معرفة لدى مراقبي الحسابات بالقوانين والنظم الضابطة  تحميل فقرات المجال األول " -1
 " ألداء الجمعيات الخيرية في قطاع غزة

درجة الحياد لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى  Tتـ استخداـ اختبار 
 . (13كالنتائج مكضحة في الجدكؿ ) أـ ال. 3كىي 

 (13)رقم جدول 

معرفة لدل مراقبي لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " يكجد  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
 " الخيرية في قطاع غزة الحسابات بالقكانيف كالنظـ الضابطة ألدا  الجمعيات
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1.  

يراعي مراقب الحسابات القيكد القانكنية التي 
تفرضيا التشريعات المتعمقة بالجمعيات كالتي 

 تعيؽ عمميا
4.14 82.86 16.97 *0.000 10 

9.  

يتابع مراقب الحسابات مدل التزاـ الجمعية 
كتقاريرىا لمجميكر، كحؽ  بياناتيابنشر 

 الجميكر في اإلطبلع عمييا دكف أية قيكد.
3.53 70.55 5.31 *0.000 15 

3.  

يقـك مراقب الحسابات بمراجعة المنح 
كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجمعية، كآلية 
صرفيا كالتأكد مف مدل اتفاقيا مع القكانيف 

4.42 88.48 25.32 *0.000 4 
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 كالمكائح كاألنظمة المعمكؿ بيا.

4.  

يتأكد مراقب الحسابات مف أف الجمعية 
تستخدـ النماذج المنصكص عمييا في النظاـ 

المكحد لمجمعيات، كأنيا تمتـز المالي 
بالقكانيف كالمكائح كالنظـ الضابطة كالبلزمة 

 في عمميا

4.24 84.84 18.55 *0.000 8 

5.  

يقـك مراقب الحسابات باإلطبلع عمى 
سياسات كأنظمة الجمعية، كيجمس مع اإلدارة 

 قبؿ البد  في عممية التدقيؽ 
4.08 81.52 11.41 *0.000 12 

6.  

الحسابات مف سبلمة ككفا ة يتأكد مراقب 
النظاـ المحاسبي كمدل مبل متو لتقديـ 

 معمكمات أمينة كصادقة
4.22 84.35 17.26 *0.000 9 

7.  

يتأكد مراقب الحسابات مف سبلمة ككفا ة 
نظـ الضبط الداخمي لمجمعية كمدل مبل متو 

 في المحافظة عمى المكجكدات
4.29 85.71 19.79 *0.000 6 

8.  

الحسابات بأف عمميات الشرا  يتأكد مراقب 
المنفذة مف خبلؿ الجمعية كآلية تنفيذىا تككف 

 حسب القانكف كالمكائح كاألنظمة الضابطة
4.50 90.00 25.49 *0.000 2 

9.  

يقـك مراقب الحسابات بأدا  عممو كفؽ 
أك  انتقائيةالقانكف مع الجمعيات بدكف 

 محاباه
4.36 87.25 17.98 *0.000 5 

10.  

الحسابات األمكر القانكنية يكضح مراقب 
إلدارة الجمعية الكاجب االلتزاـ بيا كالمتكافقة 

 شريعات الفمسطينيةتمع القكانيف كال
4.25 85.05 15.55 *0.000 7 

11.  
يتأكد مراقب الحسابات بأف الجمعية مسجمة 

 كفؽ القانكف كحاصمة عمى شيادة تسجيؿ
4.70 93.91 30.74 *0.000 1 

12.  

يقـك مراقب الحسابات بمراجعة النظاـ 
األساسي لمجمعية لمعرفة شركط العضكية 

كأىداؼ الجمعية كغيرىا  اإلدارةكمدة مجمس 
مف البنكد الكاجب االلتزاـ بيا مف قبؿ 

 الجمعية

4.08 81.52 11.90 *0.000 12 

13.  

يتأكد مراقب الحسابات مف أف إجرا ات 
التكظيؼ في الجمعية تتـ حسب القانكف 

 كالمكائح كالنظـ المحمية
4.09 81.74 13.89 *0.000 11 
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14.  

يتأكد مراقب الحسابات مف مدل إلتزاـ إدارة 
الجمعية بالتنسيؽ مع الكزارات كالجيات 
المختصة عند ممارسة نشاطيا كالحصكؿ 

 عمى التراخيص البلزمة لذلؾ

3.98 79.57 11.37 *0.000 14 

15.  

 يقـك مراقب الحسابات بمراجعة العمميات
كالحسابات البنكية كالدفترية كالتأكد مف 
سبلمة إجرا اتيا كأنيا تتـ كفؽ النظاـ 

 كالقانكف

4.46 89.13 22.58 *0.000 3 

  0.000* 32.65 84.43 4.22 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * 

 ما يمي: تبيف( ي13)رقـ جدكؿ المف 

يتأكد مراقب الحسابات بأف الجمعية مسجمة كفؽ القانكف " الحادية عشرلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.70ساكم ي "كحاصمة عمى شيادة تسجيؿ

لذلؾ تعتبر ىذه  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف   30.74ختباراالقيمة  %،93.91

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ، α≤ 0.05 الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 

مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة 3كىي درجة الحياد الفقرة قد زاد عف 

 الفقرة. 

 بياناتيايتابع مراقب الحسابات مدل التزاـ الجمعية بنشر  الثانية " لمفقرةالمتكسط الحسابي  -

أم أف  3.53ساكم ي " كتقاريرىا لمجميكر، كحؽ الجميكر في اإلطبلع عمييا دكف أية قيكد

تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،5.31قيمة االختبار  %،70.55المتكسط الحسابي النسبي 

مما يدؿ عمى أف ، α≤ 0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000

مكافقة مف  كىذا يعني أف ىناؾ 3كىي درجة الحياد عف  زادمتكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 

 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 4.22أف المتكسط الحسابي يساكم  (13كيبيف جدكؿ رقـ )

 لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،32.65 قيمة االختبار %،84.43

" داؿ معرفة مراقبي الحسابات بالقكانيف كالنظـ الضابطة ألدا  الجمعيات الخيرية في قطاع غزة"

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ ، α≤ 0.05 إحصائيان عند مستكل داللة 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات  3كىي درجة الحياد جكىريان عف يختمؼ 

 ىذا المجاؿ.

كيبلحظ عمى ما سبؽ أف مراقبي الحسابات بكزارة الداخمية لدييـ المعرفة بالقكانيف كالنظـ الضابطة 

ألدا  الجمعيات الخيرية في قطاع غزة، كيعتبر ذلؾ بمثابة مؤشر إيجابي لصالح الجمعيات كيعزز 

الحسابات  مفيكـ التعاكف المشترؾ بيف مراقبي الداخمية كالجمعيات الخيرية، إال أف عمى مراقب

تكجيو الجمعية بنشر بياناتيا كتقاريرىا لمجميكر عبر مكقعيا االلكتركني أك أم كسيمة أخرل كذلؾ 

تعزيزان لمبدأ النزاىة كالشفافية، ككذلؾ التنسيؽ مع الكزارات كالجيات المختصة، إلى جانب قياـ 

اسي لمجمعية عند قيامو مراقب الحسابات باالطبلع عمى السياسات كاألنظمة بما فييا النظاـ األس

 بعممية التدقيؽ. 

 الحسابات راقبيالمهني لم داءذات داللة إحصائية بين األ يوجد عالقةإختبار الفرضية األولى: "

 .معرفتهم بالقوانين والنظم الضابطة ألداء الجمعيات الخيرية في قطاع غزة"و 

0.05أكبر مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت الختبار ىذه الفرضية فإنو    فإنو ال

ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف التي تقكؿ أنو الفرضية الصفرية يمكف رفض 

كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة،  ،متغيرات الدراسة

0.05أقؿ مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)كانت أما إذا    فيتـ رفض الفرضية الصفرية
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تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو 

 .الدراسة

( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )كأف  ،650.( أف معامؿ االرتباط يساكم 14الجدكؿ رقـ )يبيف 

كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية  α≤ 0.05 كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000

معرفتيـ بالقكانيف كالنظـ الضابطة ألدا  الجمعيات الخيرية ك  الحسابات راقبيالميني لم دا بيف األ

  .، كبذلؾ يتـ قبكؿ الفرضية المذككرةفي قطاع غزة

أنو كمما زاد معرفة كفيـ مراقبي الحسابات بكزارة الداخمية بالقكانيف كالنظـ  الباحث ذلؾ إلى يعزكك 

 الضابطة ألدا  الجمعيات الخيرية في قطاع غزة زاد تحسف األدا  الميني لمراقبي الحسابات.

 (2006)صياـ كأبك احميد،  كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

 (:14جدول )
معرفتيـ بالقكانيف كالنظـ الضابطة ألدا  ك  الحسابات راقبيالميني لم دا بيف األمعامؿ االرتباط 

 الجمعيات الخيرية في قطاع غزة

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 الحسابات راقبيالميني لم دا ذات داللة إحصائية بيف األ يكجد عبلقة
 .الجمعيات الخيرية في قطاع غزة معرفتيـ بالقكانيف كالنظـ الضابطة ألدا ك 

.650 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك         *

 "توفر لدى مراقبي الحسابات التأهيل العممي والعمميتحميل فقرات المجال الثاني: " ي -2

 3كىػي درجػة الحيػاد لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.15)رقـ جدكؿ الالنتائج مكضحة في ك  أـ ال.
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 (15)رقم جدول 
يتكفر التأىيؿ العممي لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 

 كالعممي لدل مراقبي الحسابات "
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1.  
ييتـ مراقب الحسابات بنفسو بتطكير أدائو 

 مف خبلؿ عمميات التدريب المستمر
3.66 73.26 8.37 *0.000 10 

9.  

يبلحظ تحسف في أدا  مراقب الحسابات 
عند زيارتو لمجمعية في كؿ مرة، مما يسيـ 

 بشكؿ مباشر في التعاكف المتبادؿ 
4.04 80.88 13.38 *0.000 4 

3.  

يبلحظ بأف مراقبي الحسابات يكاكبكف 
التطكر العممي في مختمؼ المجاالت التي 

 ئيـاتزيد مف كفا ة كفعالية أد
3.78 75.65 8.71 *0.000 8 

4.  
يكجد معرفة كافية لدل مراقب الحسابات 
 بالحاسكب كالبرامج المحاسبية ذات العبلقة

3.96 79.12 10.83 *0.000 6 

5.  

الحسابات بمتابعة المعامبلت يقـك مراقب 
كالعقكد كالتأكد مف كجكد جميع التكاقيع 

 القانكنية البلزمة كالمكافقة عمييا
4.36 87.17 20.96 *0.000 2 

6.  

بفحص كمطابقة مكجكدات  يقـك المراقب
كأصكؿ الجمعية الفعمية مع أرصدتيا 

 الدفترية
4.23 84.57 18.68 *0.000 3 

7.  

تستفيد الجمعية مف المبلحظات التي يدكنيا 
مراقب الحسابات في تقريره بعد عممية 

 التدقيؽ 
4.40 88.04 19.32 *0.000 1 

8.  

يقـك مراقب الحسابات بجرد صندكؽ 
الصندكؽ رصيد الجمعية لمتأكد مف مطابقة 

 الفعمي مع الدفترم
4.01 80.22 10.43 *0.000 5 

9.  
يقـك مراقب الحسابات بعمؿ مقارنات بيف 
سنة التدقيؽ الحالية كالسنة الماضية كدراسة 

3.68 73.70 6.76 *0.000 9 
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 الفركؽ بيف السنتيف كالعمؿ عمى تحميميا

11.  

يحرص مراقب الحسابات عمى إنجاز أعمالو 
كميامو المطمكبة بسرعة كعمى أكمؿ كجو 

كيتحمؿ ضغط العمؿ ميما تغيرت الظركؼ 
 كاألحكاؿ

3.90 78.04 9.86 *0.000 7 

  0.000* 17.91 80.08 4.00 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * 

 ما يمي: تبيف( ي15)رقـ جدكؿ المف 

المتكسط الحسابي لمفقرة السابعة تستفيد الجمعية مف المبلحظات التي يدكنيا مراقب الحسابات  -

 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.40ساكم ي "في تقريره بعد عممية التدقيؽ

لذلؾ تعتبر ىذه  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،19.32االختبار  قيمة %،88.04

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ،  α≤ 0.05 الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  3كىي درجة الحياد الفقرة قد زاد عف 

 الفقرة. 

بنفسو بتطكير أدائو مف خبلؿ عمميات ييتـ مراقب الحسابات "المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى  -

 ،8.37االختبار قيمة  %،73.26 م أف المتكسط الحسابي النسبيأ 3.66 ساكمي "التدريب المستمر

 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 

 0.05 ≥α  ، 3كىي درجة الحياد مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 4.00أف المتكسط الحسابي يساكم ( 15يبيف جدكؿ رقـ )

 لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،17.91االختبار قيمة  %،80.08

 α ≤0.05 " داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  تكفر التأىيؿ العممي كالعممي لدل مراقبي الحسابات" 
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 3كىي درجة الحياد مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف 

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

كبذلؾ يتبيف أف مراقبي الحسابات بكزارة الداخمية تتكفر لدييـ التأىيؿ العممي كالعممي البلزميف 

لعممية التدقيؽ عمى الجمعيات الخيرية في قطاع غزة، كيعتبر ذلؾ بمثابة مؤشر إيجابي لصالح 

ككذلؾ الجمعيات التي تستفيد مف خبرات كتكجييات مراقبي الحسابات أثنا  عممية  فريؽ التدقيؽ

التدقيؽ، إال أف عمى مراقب الحسابات القياـ بتطكير أدائو مف خبلؿ التدريب المستمر الذم يعزز 

بعمؿ مقارنات بيف سنة  ثقة مراقب الحسابات بنفسو كثقة الجمعيات في عممو، ككذلؾ عميو القياـ

كالذم يظير حجـ  ؽ الحالية كالسنة الماضية كدراسة الفركؽ بيف السنتيف كالعمؿ عمى تحميمياالتدقي

 النشاطات المنجزة كالمقدمة مف خبلؿ الجمعيات.

بكزارة الداخمية  دفع أف زيادة أعداد الجمعيات في قطاع غزة كتنكع نشاطاتيا كيعزك الباحث ذلؾ إلى

ا لممياـ التي يقكمكف بيا كالسعي مف طرفيا لتأىيؿ فريؽ إلى اإلىتماـ بمراقبي الحسابات كدعمي

نما يشمؿ كؿه مف  التدقيؽ مف الناحية العممية، فالتغيير ال يقتصر عمى البيئة األكاديمية فحسب كا 

 البيئة األكاديمية كالبيئة المينية أيضان.

األداء المهني لمراقبي الحسابات  ذات داللة إحصائية بين يوجد عالقةإختبار الفرضية الثانية: "

 وتوفر التأهيل العممي والعممي لديهم".

( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 596.( أف معامؿ االرتباط يساكم 16الجدكؿ رقـ )يبيف 

كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية  α≤ 0.05 كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000

، كبذلؾ يتـ قبكؿ الفرضية األدا  الميني لمراقبي الحسابات كتكفر التأىيؿ العممي كالعممي لدييـ بيف

   المذككرة.
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أنو كمما كاف المؤىؿ العممي في مجاؿ التخصص أعمى ككمما زادت الخبرة الباحث ذلؾ إلى  يعزكك 

 ميني أفضؿ كأحسف.   أدايؤدم إلى  مراقبي الحسابات بكزارة الداخميةكالميارة كالمعرفة لدل 

( 2006كدراسة أبك ىداؼ  ،2013)عبد الحميد  كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 (2011)مسمـ،  كاختمفت مع دراسة

 (:16جدول رقم )
 بيف األدا  الميني لمراقبي الحسابات كتكفر التأىيؿ العممي كالعممي لدييـمعامؿ االرتباط 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

األدا  الميني لمراقبي الحسابات كتكفر  ذات داللة إحصائية بيف يكجد عبلقة
 التأىيؿ العممي كالعممي لدييـ.

.596 *0.000 

 .α ≤0.05 داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك         * 

بتطبيق المعايير المهنية ومتابعة أنظمة يقوم مراقبو الحسابات تحميل فقرات المجال الثالث: " -3

 ."الرقابة والضبط الداخمي

قػد كصػمت إلػى درجػة الحيػاد كىػي لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة  Tتـ استخداـ اختبار 

 (17، كالنتائج مكضحة في الجدكؿ ) 3
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 (17)رقم جدول 

يقكـ مراقبك الحسابات  فقرات مجاؿ "لكؿ فقرة مف  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
 "بتطبيؽ المعايير المينية كمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط الداخمي 

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا
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ة ا
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ة )
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الحت
ة ا

قيم
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S
ig

).
 

يب
لترت

ا
 

1.  

يبذؿ مراقب الحسابات العناية المينية الكافية 
كالمطمكبة منو في كافة جكانب التدقيؽ بطريقة 
كافية كمبلئمة مثؿ ) إكتماؿ أكراؽ العمؿ، كفاية 

 أدلة اإلثبات، مكضكعية تقرير التدقيؽ(

4.24 84.78 17.34 *0.000 4 

9.  
يقـك مراقب الحسابات بفحص نظاـ الرقابة الداخمي 

 كيتأكد مف مدل كفا تولمجمعية 
4.01 80.22 13.49 *0.000 11 

3.  

يتأكد مراقب الحسابات مف سبلمة البيانات 
المسجمة في الدفاتر كأنيا قد حدثت فعبلن خبلؿ 

 الفترة المحاسبية كسجمت كفؽ القيـ الصحيحة
4.34 86.74 22.13 *0.000 2 

4.  

يراعي مراقب الحسابات حصكلو عمى المعمكمات 
التي تتكافؽ مع المعايير المينية أثنا  قيامو بعممو 

 إعداد -المعايير العامة  -)العمؿ الميداني 
 التقارير(

4.09 81.76 14.02 *0.000 8 

5.  

يطمب مراقب الحسابات مف الجمعية األدلة البلزمة 
كالكافية مف حيث الكمية كالنكع حتى يمكف 

 االعتماد عمييا بدرجة معقكلة عند إعداد التقرير
4.20 83.91 17.64 *0.000 5 

6.  

يقـك مراقب الحسابات بإببلغ إدارة الجمعية عندما 
يككف ىناؾ شؾ في احتماؿ كجكد غش لو تأثير 

 مادم عمى القكائـ المالية
4.18 83.70 12.79 *0.000 6 

7.  

يطمع عمى محاضر الجمسات كما نتج عنيا مف 
قرارات كتعميمات كآلية تطبيقيا كتنفيذىا حسب 

 القانكف كالنظاـ
4.03 80.66 10.80 *0.000 10 

 9 0.000* 12.91 81.74 4.09يبيف تقرير المبلحظات الذم يعده مراقب الحسابات   .8
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 إفصاحان كامبلن عف الحقائؽ المالية 

9.  
يطمع مراقب الحسابات عمى تقرير كمبلحظات 

 أدا  الجمعية كمشاريعياالمدقؽ الخارجي حكؿ 
4.12 82.39 15.16 *0.000 7 

11.  
يقـك مراقب الحسابات باإلطبلع عمى الييكؿ 

 التنظيمي الخاص بالجمعية 
4.01 80.22 11.30 *0.000 11 

11.  

يطمع مراقب الحسابات عمى الكصؼ كالتكصيؼ 
الكظيفي مف حيث المياـ كالصبلحيات في 

 الجمعية
3.83 76.52 8.83 *0.000 14 

19.  
يقـك مراقب الحسابات باإلطبلع عمى الخطط 
 الخاصة بالجمعية كانسجاميا مع أكلكيات المجتمع 

3.53 70.65 5.63 *0.000 18 

13.  

يقـك مراقب الحسابات بالزيارة الميدانية عمى 
المشاريع الخاصة بالجمعية كتقييميا كالكقكؼ عمى 

 مدل جدكاىا كأنيا ال تضر بالمجتمع كالبيئة
3.12 62.39 1.13 0.261 19 

14.  

يتأكد مراقب الحسابات بأف جميع المراسبلت 
الصادرة لمجيات الخارجية مكقعة مف رئيس مجمس 
اإلدارة أك نائبو كأف التسجيؿ لمكارد كالصادرة في 

 سجؿ مركزم

3.86 77.17 8.51 *0.000 13 

15.  

عمى التقارير  يقـك مراقب الحسابات باإلطبلع
المرفكعة لئلدارة العميا مف قبؿ قسـ التدقيؽ كالرقابة 

 الداخمي في الجمعية
3.64 72.83 6.68 *0.000 17 

16.  
يتأكد مراقب الحسابات مف كجكد مكازنة مقترحة 

 سنكية كمقارنتيا باألدا  الفعمي
3.70 73.91 6.58 *0.000 16 

17.  
 يطمع مراقب الحسابات عمى جدكؿ كسمـ الركاتب
 الخاص بالجمعية كالتأكد مف تطبيقو بشكؿ فعمي

3.73 74.57 6.72 *0.000 15 

18.  

يتأكد مراقب الحسابات بأف المستندات كالسجبلت 
الرسمية مرقمة كمختكمة بخاتـ كزارة الداخمية مثؿ/ 
 سندات القبض، محاضر االجتماعات..........الخ

4.26 85.27 15.91 *0.000 3 

19.  

مف كجكد تكاقيع أميف يتأكد مراقب الحسابات 
الصندكؽ أك المخكليف بالتكقيع عمى كافة 

 المعامبلت المالية لمجمعية
4.45 88.91 20.73 *0.000 1 

  0.000* 18.18 79.38 3.97 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * 
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 ما يمي: تبيف( ي17)رقـ جدكؿ المف 

يتأكد مراقب الحسابات مف كجكد تكاقيع أميف الصندكؽ التاسعة عشر "لمفقرة المتكسط الحسابي  -

( أم 5)الدرجة الكمية مف  4.45ساكم ي "أك المخكليف بالتكقيع عمى كافة المعامبلت المالية لمجمعية

 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،20.73 قيمة االختبار%، 88.91 أف المتكسط الحسابي النسبي

مما يدؿ عمى ، α≤ 0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  3كىي عف درجة الحياد أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد 

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

يقـك مراقب الحسابات بالزيارة الميدانية عمى المشاريع الثالثة عشر"لمفقرة المتكسط الحسابي  -

 ساكمي "الخاصة بالجمعية كتقييميا كالكقكؼ عمى مدل جدكاىا كأنيا ال تضر بالمجتمع كالبيئة

القيمة االحتمالية كأف  ،1.13 قيمة االختبار%، 62.39أم أف المتكسط الحسابي النسبي   3.12

.(Sig)  0.05 دالة إحصائيان عند مستكل داللة غير لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.261تساكم ≥α ،

  .3كىي عف درجة الحياد ال يختمؼ جكىريامما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.97أف المتكسط الحسابي يساكم ( 17يبيف جدكؿ رقـ )

 لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،18.18 قيمة االختبار %،79.38

 عند مستكل داللة  إحصائيان  " داؿ تطبيؽ المعايير المينية كمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط الداخمي "

0.05 ≥α، عف درجة الحياد المجاؿ يختمؼ جكىريان  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا

، كبذلؾ يتـ قبكؿ المجاؿ يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذاكىذا  3كىي 

 .الفرضية المذككرة

يبلحظ عمى ما سبؽ أف مراقبي الحسابات بكزارة الداخمية يقكمكف بمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط 

مؤشر إيجابي  الداخمي لمجمعيات كفؽ المعايير المينية لمراجعة الحسابات، كيعتبر ذلؾ بمثابة
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لصالح مراقب الحسابات كالجمعية معان، كذلؾ لما فيو فائدة كبيرة لمجمعية بتكجيو إرشادات ليا تقـك 

مف خبلليا بتعزيز نظاـ الرقابة كالضبط الداخمي كالذم يزيد مف كفا ة كفاعمية الجمعية، كيتطمب 

التي لمشاريع الخاصة بالجمعية بزيارة ميدانية عمى ا مف مراقب الحسابات زيادة االىتماـ بالقياـ

 .تقييميا كالكقكؼ عمى مدل جدكاىا كأنيا ال تضر بالمجتمع كالبيئةيدققيا، كالعمؿ عمى 

إلتزاـ الجمعيات بالقكانيف كاألنظمة الفمسطينية كالتعميمات كالتعميمات كيعزك الباحث ذلؾ إلى 

دميا مراقبي الحسابات بعد عممية كؿ المكجو ليـ مف قبؿ كزارة الداخمية، ككذلؾ المبلحظات التي يق

تدقيؽ، كأيضان الضكابط التي يضعيا المانح كمجمس اإلدارة عمى الجمعية، تساىـ جميعيا في زيادة 

 كفا ة اإلجرا ات الرقابية كالضبط الداخمي عند الجمعية كالتي تعزز مبدأ النزاىة كالشفافية. 

 الحسابات مراقبيالمهني ل ألداءإحصائية بين ا يوجد عالقة ذات داللةإختبار الفرضية الثالثة: "

 وتطبيق المعايير المهنية ومتابعة أنظمة الرقابة والضبط الداخمي".

( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 688.( أف معامؿ االرتباط يساكم 18الجدكؿ رقـ )يبيف 

كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية  ،α≤ 0.05 كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000

كتطبيؽ المعايير المينية كمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط  الحسابات مراقبيالميني ل ألدا بيف ا

   ، كبذلؾ يتـ قبكؿ الفرضية المذككرة.الداخمي

الرقابة أنو كمما كانت متابعة مراقبي الحسابات بكزارة الداخمية ألنظمة الباحث ذلؾ إلى  يعزكك 

كالضبط الداخمي جيدة كيقكـ بتطبيؽ المعايير المينية لمراجعة الحسابات بشكؿ مناسب فإف ذلؾ 

 يؤثر عمى أدائيـ الميني نحك األفضؿ كيعكد بالفائدة عمى الجمعيات الخيرية.

 (2005)أبك ىيف، دراسة ( ك 2011كدراسة )مسمـ،  كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات ؾ

 



 

  - 111 - 

 

 (:11)جدول رقم 

كتطبيؽ المعايير المينية كمتابعة أنظمة  الحسابات مراقبيالميني ل ألدا بيف امعامؿ االرتباط 
 الرقابة كالضبط الداخمي

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 الحسابات مراقبيالميني ل ألدا يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ا
 .كتطبيؽ المعايير المينية كمتابعة أنظمة الرقابة كالضبط الداخمي

.688 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك         *
 

عداد البرامجتحميل فقرات المجال الرابع: "يقوم مراقبو الحسابات ب -4  "التخطيط وا 

كىي درجة الحياد  درجة االستجابة قد كصمت إلىلمعرفة ما إذا كانت متكسط  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.19)رقـ جدكؿ الالنتائج مكضحة في ك  أـ ال. 3

 (19)رقم جدول 

عداد البرامج لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ   " التخطيط كا 
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1.  
يقـك مراقب الحسابات بالتنسيؽ مع الجمعية 

 عند زيارتو ليا
4.41 88.26 16.65 *0.000 2 

9.  

يتعرؼ مراقب الحسابات عمى طبيعة عمؿ 
الجمعية كنشاطيا كمجاؿ عمميا قبؿ البد  

 بعممية التدقيؽ
4.29 85.87 18.93 *0.000 3 

3.  
كفؽ خطة مبلئمة يعمؿ مراقب الحسابات 

 كمكضكعية لمتابعة أدا  الجمعية
4.10 81.96 12.74 *0.000 7 
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4.  

يقـك مراقب الحسابات بعممية تدقيؽ شاممة 
عمى الجمعية كبطمع عمى كافة الحسابات 

 كالمستندات الخاصة بالجمعية
4.29 85.87 14.67 *0.000 3 

5.  
يقـك مراقب الحسابات باختيار عينات عند 

 عمى الجمعيةعممية التدقيؽ 
3.95 78.90 9.08 *0.000 10 

6.  
يتأكد مراقب الحسابات مف صحة إعداد 

 الحسابات الختامية كاألعماؿ الجردية
4.27 85.43 18.35 *0.000 6 

7.  
يقـك مراقب الحسابات بتكثيؽ اإلنحرافات 

 كاألخطا  أثنا  عممية التدقيؽ 
4.28 85.65 21.92 *0.000 5 

8.  

آخر تقرير مالي  يطمع مراقب الحسابات عمى
دارم لمجمعية لمعرفة مركزىا المالي  كا 

 كطبيعة أنشطتيا لمسنة محؿ التدقيؽ
4.42 88.48 26.34 *0.000 1 

9.  

يقـك مراقب الحسابات بمطابقة المعمكمات 
الكاردة في التقرير اإلدارم مع المعمكمات 

 الكاردة في التقرير المالي
4.10 81.96 13.65 *0.000 7 

11.  

يتابع مراقب الحسابات المبلحظات الخاصة 
بالسنكات السابقة كالردكد عمييا كالتأكد مف 

 إلتزاـ الجمعية بتصحيحيا كتعديميا
4.04 80.87 13.53 *0.000 9 

  0.000* 25.09 84.35 4.22 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * 
 

 ما يمي: تبيف( ي19)رقـ جدكؿ المف 

دارم لمجمعية  الثامنة " لمفقرةالمتكسط الحسابي  - يطمع مراقب الحسابات عمى آخر تقرير مالي كا 

( 5)الدرجة الكمية مف  4.42ساكم ي " لمعرفة مركزىا المالي كطبيعة أنشطتيا لمسنة محؿ التدقيؽ

 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  26.34 قيمة االختبار %،88.48 أم أف المتكسط الحسابي النسبي

مما يدؿ عمى ،  α≤ 0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000 تساكم 
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كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  3كىي درجة الحياد أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

يقكـ مراقب الحسابات باختيار عينات عند عممية التدقيؽ عمى  ة الخامسة "لمفقر المتكسط الحسابي  -

كأف  9.08قيمة االختبار  %،78.90أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.95ساكم ي"  الجمعية

 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية 

0.05  ≥α  ، 3كىي درجة الحياد عف  زادمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم  ،4.22 أف المتكسط الحسابي يساكم( 19يبيف جدكؿ رقـ )

 " لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  25.09 قيمة االختبار %،84.35

عداد البرامج ، مما يدؿ عمى أف متكسط  α≤ 0.05 " داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  التخطيط كا 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  3كىي درجة الحياد درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف 

 مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

عداد البرامج لعممية  يبلحظ عمى ما سبؽ أف مراقبي الحسابات بكزارة الداخمية يقكمكف بالتخطيط كا 

تطبيؽ التدقيؽ، كيعتبر ذلؾ بمثابة مؤشر إيجابي لصالح مراقب الحسابات، مما يعزز دكره في 

 إجرا ات الرقابة عمى الجمعيات الخيرية.

أف مراقب الحسابات يعمؿ ضمف خطة شاممة في اإلدارة العامة لمشئكف كيعزك الباحث ذلؾ إلى 

 العامة كالمنظمات غير الحككمية كالذم يعتبر مراقب الحسابات جز  منيا.
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 الحسابات راقبيالمهني لم داءذات داللة إحصائية بين األ يوجد عالقةإختبار الفرضية الرابعة: "

عداد البرامج"  .والتخطيط وا 

( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )كأف  627.( أف معامؿ االرتباط يساكم 20الجدكؿ رقـ )يبيف 

كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية  α≤ 0.05 كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000

عداد البرامج الحسابات راقبيالميني لم دا بيف األ     كبذلؾ يتـ قبكؿ الفرضية المذككرة.، كالتخطيط كا 

أنو كمما كانت الخطة المكضكعة مف قبؿ مراقبي الحسابات لعممية التدقيؽ الباحث ذلؾ إلى  يعزكك 

 جيدة كتناسب الكاقع فإف المخرجات كاألدا  الميني لمراقبي الحسابات يككف أجدل كأنسب. 

 (2005)أبك ىيف،  بعض الدراسات كدراسةكاتفقت ىذه النتائج مع 

 (:21جدول رقم )

عداد البرامج الحسابات راقبيالميني لم دا األبيف معامؿ االرتباط   كالتخطيط كا 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 الحسابات راقبيالميني لم دا ذات داللة إحصائية بيف األ يكجد عبلقة
عداد البرامج  .كالتخطيط كا 

.627 *0.000 

 .α ≤0.05 داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك         *
 

 "األداء المهني لمراقبي الحساباتتحميل فقرات المجال الخامس: " -5

 االستجابة قد كصمت إلى درجة الحياد كىي لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.21)رقـ جدكؿ الالنتائج مكضحة في  أـ ال. 3
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 (21)رقم جدول 

األدا  الميني لمراقبي  لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 
 "الحسابات

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
لترت

ا
 

1.  

يتكفر لدل مراقب الحسابات الصفات 
كالخبرة  كالتأىيؿالشخصية كالمينية 

التي تؤىمو لمقياـ بعممو عمى الكجو 
 المطمكب

4.10 81.96 12.74 *0.000 7 

9.  
يمتـز مراقب الحسابات بالمكاعيد 

 كاألكقات المتفؽ عمييا مع الجمعية
4.23 84.57 16.19 *0.000 1 

3.  
كحسف ييتـ مراقب الحسابات بنفسو 

 مظيره كسمككو العاـ
4.21 84.13 15.45 *0.000 3 

4.  

يستطيع مراقب الحسابات اتخاذ القرار 
كحؿ المشكبلت كاختيار أفضؿ البدائؿ 

 أثنا  أدائو لعممو
3.84 76.70 9.88 *0.000 12 

5.  

يمتـز مراقب الحسابات بأخبلقيات 
خريف، كقدرة المينة في التعامؿ مع اآل
 عمى االتصاؿ كالتكاصؿ

4.23 84.57 15.26 *0.000 1 

6.  
يتحكـ مراقب الحسابات في سمككياتو 
 إذا تعرض ألم أزمة أك مكقؼ صعب

4.01 80.22 14.81 *0.000 8 

7.  

يتجنب مراقب الحسابات بنا  عبلقات 
شخصية بينو كبيف إدارة الجمعية أك 
العامميف فييا أثنا  عممو حتى ال يؤثر 

 ذلؾ عمى أدائو الميني

4.00 80.00 12.69 *0.000 9 

8.  
يقـك مراقب الحسابات بتقديـ النصح 

 كاإلرشاد لمجمعية حكؿ أدا  الجمعية
4.17 83.48 16.34 *0.000 4 

 11 0.000* 8.65 77.83 3.89ال يؤثر عمؿ مراقب الحسابات عمى   .9



 

  - 115 - 

 

أدا  الجمعية كال يعيؽ عمميا عند 
 زيارتو

11.  

يعمؿ مراقب الحسابات عمى إدارة 
العمؿ تبعا لؤلىمية الكقت كتنظيـ 

 كاألكلكية
3.96 79.13 12.40 *0.000 10 

11.  

يتـ التعامؿ بيف فريؽ مراقبي 
الحسابات بركح العمؿ الجماعي 

 كالتفاىـ
4.12 82.39 14.25 *0.000 5 

19.  
يراعي مراقب الحسابات الحيادية في 

 5 0.000* 13.98 82.39 4.12 جميع األمكر التي تعرض عميو 

  0.000* 19.32 81.46 4.07 المجال معاً جميع فقرات  

 .α ≤0.05 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * 
 

 ما يمي:تبيف ( ي21)رقـ جدكؿ المف 

يمتـز مراقب الحسابات بأخبلقيات المينة في التعامؿ مع  الخامسة " لمفقرةالمتكسط الحسابي  -

( أم أف المتكسط 5)الدرجة الكمية مف  4.23ساكم ي " ، كقدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿاآلخريف

 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،15.26 قيمة االختبار %،84.57 الحسابي النسبي

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،  α≤ 0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد  3كىي درجة الحياد عف االستجابة ليذه الفقرة قد زاد 

 العينة عمى ىذه الفقرة.

يستطيع مراقب الحسابات اتخاذ القرار كحؿ المشكبلت كاختيار  الرابعة " لمفقرةالمتكسط الحسابي  -

قيمة  %،76.70أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.84 ساكمي " أفضؿ البدائؿ أثنا  أدائو لعممو

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،9.88 االختبار

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف ، α≤ 0.05  ة عند مستكل دالل

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  3كىي درجة الحياد 
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، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 4.07 أف المتكسط الحسابي يساكم (91يبيف جدكؿ رقـ )

لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،19.32 قيمة االختبار %،81.46

مما يدؿ عمى أف ،  α≤ 0.05 عند مستكل داللة  إحصائيان  " داؿاألدا  الميني لمراقبي الحسابات " 

كىذا يعني أف ىناؾ  3كىي درجة الحياد المجاؿ يختمؼ جكىريان عف  متكسط درجة االستجابة ليذا

 المجاؿ.  مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا

الحسابات بكزارة الداخمية لدييـ أدا  ميني جيد، كيعتبر ذلؾ كيبلحظ عمى ما سبؽ أف مراقبي 

بمثابة مؤشر إيجابي لصالح مراقب الحسابات، مما يدعـ كيقكم دكر مراقب الحسابات في أدائو 

 الميني تجاه الجمعيات الخيرية.

حرص مراقب الحسابات بكزارة الداخمية عمى فيـ القكانيف كاألنظمة  كيعزك الباحث ذلؾ إلى

ابطة لعمؿ الجمعيات الخيرية، كالتأىيؿ العممي كالعممي الذم يميزىـ في أدائيـ، كأيضان عمميـ الض

ضمف خطة مكضكعة كمعايير مينية لمراجعة الحسابات التي تعمؿ عمى تحسيف كتطكير في 

 أدائيـ الميني. 

 إختبار الفرضية الخامسة:

تقييم األداء المهني بحوثين حول )متوسطات استجابات المإحصائية بين  فروق ذات داللةوجد ت .1

 المعمومات الشخصية. إلى ( تعزىلمراقبي الحسابات العاممين في إدارة الجمعيات بوزارة الداخمية

بػػيف لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  التبػػايف األحػػادم" تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار " 

متكسػػطات أك  3االختبػػار معممػػي يصػػمح لمقارنػػة كىػػذا المعمكمػػات الشخصػػية كتقيػػيـ األدا  المينػػي 

 أكثر.
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المقابمة الختبار"  (.Sig)( يتبيف أف القيمة االحتمالية 22المكضحة في الجدكؿ رقـ )ف النتائج م

لكافة المتغيرات كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال  α≤  0.05أكبر مف مستكل الداللة " التبايف األحادم 

بيف متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ تقييـ األدا  الميني لمراقبي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 الحسابات العامميف في إدارة الجمعيات بكزارة الداخمية تعزل لممعمكمات الشخصية.

إف الجمعيات الخيرية تضـ ضمف ىيكميا التنظيمي الجنسيف كحسب المعمكمات الشخصية في عينة 

يعممكف في المجاؿ  %54.4عاـ، كما نسبتو 30كؽ أعمارىـ ف %71.8الدراسة فإف ما نسبتو 

يحممكف شيادة بكالكريكس فأعمى، % 91.4مدرا  تنفيذييف، كما نسبتو  %22.8المالي ك 

سنكات  5خبرتيـ العممية مف  %70.7% إدارة أعماؿ، ك 9779محاسبة ك  %47.8كالتخصص 

الحسابات بكزارة الداخمية، كيعتبر ذلؾ بمثابة عمى أف ىذه الفئة بإمكانيا تقييـ مراقبي فأكثر، مما يدلؿ 

مؤشر إيجابي لصالح مراقب الحسابات، مما يدعـ كيقكم دكر مراقب الحسابات في أدائو الميني تجاه 

 الجمعيات الخيرية.

 ( 2006)أبك ىداؼ،  كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

 المعمكمات الشخصية – "التبايف األحادم  اختبار" نتائج  (:22)رقم جدول 

 تغيرالم

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.747 0.409 العمر

 0.266 1.328 المسمى الكظيفي 

 0.722 0.445 المؤىؿ العممي

 0.288 1.275 الخبرة العممية
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تقييم األداء حول ) متوسطات استجابات المبحوثينإحصائية بين  فروق ذات داللةوجد . ت2

المعمومات عن  إلى ( تعزىالمهني لمراقبي الحسابات العاممين في إدارة الجمعيات بوزارة الداخمية

 الجمعية.

 بػيف" لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية لعينتػيف مسػتقمتيفT تػـ اسػتخداـ اختبػار "

 ".التبايف األحادم ـ استخداـ اختبار" كذلؾ تالمعمكمات عف الجمعية كتقييـ األدا  الميني ك 

المقابمة الختبار"  (.Sig)( يتبيف أف القيمة االحتمالية 23المكضحة في الجدكؿ رقـ )ف النتائج م

لكافة المتغيرات كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال  α≤  0.05أكبر مف مستكل الداللة " التبايف األحادم 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ تقييـ األدا  الميني لمراقبي 

 الحسابات العامميف في إدارة الجمعيات بكزارة الداخمية تعزل لممعمكمات عف الجمعية.

سنكات  5، كمعظـ عينة الدراسة تزاكؿ عمميا مف إف أغمب أفراد عينة الدراسة نطاؽ عمميـ في غزة 

فأكثر، كأف السائد مف عينة الدراسة يعممكف في المجاؿ االجتماعي، كتمتـز معظـ عينة الدراسة 

بإعداد القكائـ المالية خبلؿ األربعة شيكر األكلى مف بداية كؿ عاـ، األمر الذم يشير إلى أف عينة 

 لمجتمع ليا الخبرة الكافية لتقييـ مراقبي الحسابات بكزارة الداخمية.الدراسة مف الجمعيات الفاعمة في ا

 المعمكمات عف الجمعية – "لعينتيف مستقمتيف ك التبايف األحادم  - Tاختبار" نتائج  (:23جدول )

 اسم االختبار تغيرالم
قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

األحادمالتبايف  عنكاف المقر الرئيسي لمجمعية  1.244 0.298 

 0.737 0.423 التبايف األحادم طيالنشا الجمعية مزاكلة مدة

 0.610 0.497 التبايف األحادم السنكية المصركفات حجـ

 مدة خبلؿ المالية القكائـ بإعداد المؤسسة متـزت
 السابقة المالية السنة ايةين مف كريش 4

لعينتيف مستقمتيف  -  T  -0.349 0.728 
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 النتائج والتوصيات
 

 أواًل: النتائج
 :انخانيت اننخائج إني انخىصم حى انخحهيالث اننظشيت وانخطبيقيت ضىء في
يتكفر لدل مراقبك الحسابات في كزارة الداخمية الميارة المالية كالفنية كالمقدرة في االضطبلع  -1

كخاصة قانكف الجمعيات الخيرية عماؿ الجمعيات كفقان لمقكانيف الضابطة لعمميا، باألدا  المالي أل

ـ ككذلؾ النظاـ المالي المكحد لمجمعيات مف النكاحي 2000( لعاـ 1كالييئات األىمية رقـ )

متابعة اإلجرا ات البلزمة لنشر يكجد بعض أكجو القصكر في  اإلجرائية كالمالية كالرقابية، إال أنو

 ئلطبلع عمييا تعزيزان لمبدأ النزاىة كالشفافية.البيانات كالتقارير المالية عف أدا  الجمعية لمجميكر ل

يقكـ مراقبك الحسابات بمراجعة كمتابعة المبالغ الكاردة لمجمعيات كالمنح كالتبرعات كمتابعة  -2

 آليات صرفيا بما يتبل ـ كأحكاـ القانكف كالنظـ السارية في ىذا الخصكص.

 ة الداخمية المطبقة في الجمعيات.يقكـ مراقبك الحسابات بالتأكد مف سبلمة ككفا ة نظـ الرقاب -3

 قمة إىتماـ مراقبك الحسابات بفحص إجرا ات التكظيؼ بشكؿ جيد في الجمعيات.  -4

عمى الرغـ مف تكفر التأىيؿ العممي كالعممي لمراقبي الحسابات البلـز لممارسة عمميـ، إال أف  -5

عقد الدكرات التدريبية األمر ال زاؿ بحاجة إلى بذؿ المزيد مف الجيكد لتطكير األدا  مف خبلؿ 

البلزمة لتطكير األدا  الميني البلـز ليـ في ضك  المستجدات التي تشيدىا مجاالت الرقابة 

 كالتدقيؽ.

مياـ الفحص كالمتابعة البلزمة بمينية كفؽ المعايير المتعارؼ عمييا، يقكـ مراقبك الحسابات ب -6

 المدعمة لذلؾ.حيث يتـ التأكد مف صحة كسبلمة البيانات كجمع األدلة 



 

  - 111 - 

 

إلطبلع جيكد المتعمقة بفحص جكانب العمؿ كايحتاج مراقبك الحسابات إلى بذؿ المزيد مف ال -7

 عمى اليياكؿ التنظيمية أك المكازنات السنكية كمتابعة ما يتـ تنفيذه منيا.

الحسابات بزيارات ميدانية لمشاريع الجمعيات لمكقكؼ عمى جدكاىا كما يتـ  يال يقكـ مراقب -8

 .بشكؿ كامؿ منيا بما يحقؽ رغبات كشركط الممكليف تنفيذه

يتـ متابعة األدا  المالي لمجمعيات مف خبلؿ إجرا  الفحص كالتدقيؽ لمبيانات المالية كلكف  -9

دكف إجرا  متابعة لمتقارير المالية التي يعدىا قسـ التدقيؽ كالتي ترفع لئلدارة العميا لمكقكؼ عمى 

 اإلجرا ات المتخذة بشأنيا.

الحسابات بأخبلقيات المينة كالحيادية، كتقديـ النصح كاإلرشاد  يمف قبؿ مراقب التزاـيكجد   -10

 إلدارة الجمعية.

 
 ثانيًا: التوصيات:

ضركرة بذؿ المزيد مف الجيكد لدل مراقبي الحسابات بشأف تطكير آليات العمؿ بما يتبل ـ  -1

 الخصكص.الرقابية البلزمة كفؽ األنظمة السارية في ىذا  كالمتطمبات

نشر بياناتيا كتقاريرىا المالية لمجميكر لضركرة قياـ كزارة الداخمية بحث كتكجيو الجمعيات  -2

 تعزيزان لمبدأ النزاىة كالشفافية، كالتنسيؽ مع الجيات المختصة في ىذا الخصكص.

البلزمة ضركرة تطكير كتنمية الميارات الذاتية لمراقبي الحسابات كتحديد االحتياجات التدريبية  -3

 -ليـ كفقان لممستجدات التي تشيدىا المينة في ىذا الخصكص مع مراعاة ما يمي:

 كافية كمناسبة لتحقيؽ ىذا اليدؼ مالية إعتمادات تكفير. 

 االحتياجات كاألكلكيات. تغطي التدريب برامج تتضمف لمتدريب سنكية خطة كضع 
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 قادرة فنية كتأىيؿ عناصر إلعداد البلزمة لجكانب العمؿ االحتياجات التدريبية عمى التركيز 

 كفاعمية.  بكفا ة الرقابي العمؿ ممارسة عمى

 تحسيف إلى تؤدم التي المتخصصة ككرش العمؿ كالندكات العممية كالمقا ات الحمقات إقامة 

كتساب المعرفة مستكل العمؿ  .الرقابي كا 

 لمتدرب كعممو، كالقياـ التدريبية بدقة كمكضكعية كمعرفة مردكدىا عمى ا الدكرات نتائج تقكيـ

 بتحسيف مستكل الدكرات كبرامجيا حسب الحاجة لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج.

 ألحدث مكاكبتيا ضركرة مع لممتدربيف تقدـ التي العممية بتطكير مضمكف المادة االىتماـ 

 .المجاالت مختمؼ في التطكرات

مف قبؿ مراقبي الحسابات بشأف متابعة األدا  المرتبط بالخطط كالمكازنات  ضركرة اإلىتماـ -4

السنكية كآليات التعييف كفؽ ضكابط محددة كبما يتبل ـ مع اليياكؿ التنظيمية كالكصؼ الكظيفي 

 لمجمعيات.

نحك زيارة المشاريع الميدانية لمجمعية كخاصة  ـضركرة اضطبلع مراقبك الحسابات بكاجباتي -5

 رية منيا كمتابعة تقارير الرقابة كالتدقيؽ الداخمي المعدة بشأنيا.االستثما

ضركرة حث إدارات الجمعيات عمى بذؿ المزيد مف الجيكد لمحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز  -6

لممشاريع التي تنسجـ مع متطمبات كأكلكيات المجتمع الفمسطيني بما يساىـ في جيكد التنمية 

 كالبطالة.االقتصادية كالحد مف مشكمة الفقر 

 الدراسات المستقبلٌة المقترحة:

التطكير الميني لمراقبي الحسابات بكزارة الداخمية مع متطمبات الرقابة كفؽ مدل مبلئمة  .1

 األنظمة السارية في المجتمع الفمسطيني.

 تمكيؿ الجمعيات الخيرية مع أكلكيات التنمية المجتمعية في فمسطيف.مدل انسجاـ  .2
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 المالحق
 

 (1ملحق رقم ) 
 قائمة بأسماء المحكمٌن

 الجامعة الدرجة العلمٌة اإلسم م

 أ.د. سالم عبد هللا سالم حلس 1
أستاذ المحاسبة وعمٌد كلٌة 

 التجارة
الجامعة 
 اإلسالمٌة

2 
أ.د. سمٌر خالد حسٌن 

 صافً
ونائب عمٌد  أستاذ اإلحصاء

 كلٌة التجارة
الجامعة 
 اإلسالمٌة

3 
حمدي شحدة محمود أ.د. 

 زعرب
أستاذ المحاسبة ونائب عمٌد 

 سابقا   كلٌة التجارة
الجامعة 
 اإلسالمٌة

 جامعة األزهر أستاذ مساعد/ قسم المحاسبة د. عماد محمد صالح الباز 4

5 
د. علً سلٌمان سالم 

 النعامً
أستاذ مشارك/رئٌس قسم 

 المحاسبة
 جامعة األزهر

6 
د. صبري ماهر صبري 

 مشتهى
 مساعد/ قسم المحاسبة أستاذ

جامعة القدس 
 المفتوحة

 عبد الماجد شحدة العالول 7
مدٌر دائرة الدراسات 

 واألبحاث
 وزارة الداخلٌة

 وزارة الداخلٌة مدٌر دائرة الرقابة والتدقٌق طارق ثابت  8



 ( 2ملحق رقم ) 

 
      غزة –الجامعة اإلسالمٌة 

  الــعـلٌـــــــاالدراســـــات 

        كـلٌــــــــة الـتجــــــــــارة

  قسم المحاسبـة والتموٌــل

 

 

 أخً الكرٌم، أختً الكرٌمة

 تحٌة طٌبة وبعد،،،

 

 ٌقوم الباحث بإجراء دراسة حول

 "  بوزارة الداخلٌة إدارة الجمعٌاتفً العاملٌن ً الحسابات راقبلم المهنً داءتقٌٌم األ " 

 }ة فً قطاع غزة ظر إدارات الجمعٌات الخٌرٌمن وجهة ن {
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً المحاسبة والتموٌل من الجامعة 

 اإلسالمٌة بغزة .

ٌرجى من حضرتكم قراءة فقرات اإلستبانة المرفقة واختٌار اإلجابة التً ترونها تعكس الواقع 

واهتمامكم باإلجابة على فقرات اإلستبانة بدقة وموضوعٌة ٌعد عامالً الفعلً، حٌث أن تعاونكم 

 مهماً فً نجاح الدراسة.

 علماً بأن هذه البٌانات ستعامل بسرٌة مطلقة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمً فقط .

 شاكرا  لكم حسن تعاونكم

 الباحث/                                                                                     

 حسنً حسن الهجٌن

        

 



 المحور األول:

 أواًل: المعلومات الشخصية :

 ( أمام اإلجابة المناسبة :  يرجى التكرم بوضع إشارة )

 العمر : -1

 سنة                                             03إلى أقل من  –سنة 03          سنة 03إلى أقل من  –سنة 03سنة          03أقل من        

 سنة فأكثر 03من        

 المسمى الوظيفي: -2

 مدقق داخمي                                 محاسب               مدير مالي             مدير تنفيذي 

 المؤهل العلمي: -3

                                                                         دكتوراه                دبموم فأقل                  بكالوريوس                 ماجستير        

 سنوات الخبرة في مجال عمل الجمعيات: -4

أقل إلى  03سنوات        من  03أقل من إلى  0من          أقل من خمس سنوات        
 سنوات                                                                                               00سنوات                          أكثر من  00من 

 :معلومات عن الجمعية  :ثانيا

 - :المناسبة اإلجابة (  أمام  (عالمة  وضع ٌرجى

  عنوان المقر الرئٌسً للجمعٌة:  .1
 الوسطى                خانيونس                  رفح                                              غزة       الشمال       

 :لنشاطها جمعٌةال مزاولة مدة. 2

 سنة                    15إلى أقل من  – 10سنوات          من  10إلى أقل من  – 5سنوات         من  5أقل من       

 سنة فأكثر 15      

 

 : جمعٌة ) ٌمكن اختٌار أكثر من بدٌل (اله ب تعمل ذيالالرئٌسً  القطاع . 4

 تنمٌة اقتصادٌةتعلٌم وتدرٌب                وبٌئة            زراعة             ثقافة وتعلٌم          

وإعادة تأهٌل         خدمات اجتماعٌة صحةاجتماعٌة           تنمٌةأمومة وطفولة            

)حدد( ......................دٌمقراطٌة وحقوق إنسان         رٌاضٌة وشبابٌة          أخرى            

 



 : أكثر من بدٌل (. تعتمد الجمعٌة فً عملها على ) ٌمكن اختٌار 5

 النظام المالً الموحد للجمعٌات .       

 نظام مالً خاص ال ٌتعارض مع النظام المالً الموحد للجمعٌات .       

 نظام مالً ٌتعارض مع بعض بنود النظام المالً الموحد للجمعٌات.       

 ٌكل (: الش) ب السنوٌة المصروفات حجم  .6

ملٌون ونصف           من ملٌون ونصف فأكثر –ملٌون              من ملٌون  –ألف  500من   



 :السابقة المالٌة السنة نهاٌة من شهور 4 مدة خالل المالٌة القوائم بإعداد المؤسسة تلتزم . 8

 نعم                     ال
 

 المحور الثانً : 

األداء المهنً لمراقبً الحسابات ومعرفتهم أوال : ٌوجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن 

 بالقوانٌن والنظم الضابطة ألداء الجمعٌات الخٌرٌة فً قطاع غزة.

 أمام العبارة المناسبة :√ ( ٌرجى وضع عالمة ) 

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 متوسط موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

1 
ٌراعً مراقب الحسابات القٌود القانونٌة 

تفرضها التشرٌعات المتعلقة التً 
           بالجمعٌات والتً تعٌق عملها

2 

ٌتابع مراقب الحسابات مدى التزام 
وتقارٌرها  بٌاناتهاالجمعٌة بنشر 

للجمهور، وحق الجمهور فً اإلطالع 
           علٌها دون أٌة قٌود.

3 

ٌقوم مراقب الحسابات بمراجعة المنح 
للجمعٌة، والهبات والتبرعات المقدمة 

وآلٌة صرفها والتأكد من مدى اتفاقها مع 
           القوانٌن واللوائح واألنظمة المعمول بها.

4 

ٌتأكد مراقب الحسابات من أن الجمعٌة 
تستخدم النماذج المنصوص علٌها فً 
النظام المالً الموحد للجمعٌات، وأنها 
تلتزم بالقوانٌن واللوائح والنظم الضابطة 

           عملهاوالالزمة فً 



5 
ٌقوم مراقب الحسابات باإلطالع على 
سٌاسات وأنظمة الجمعٌة، وٌجلس مع 

           اإلدارة قبل البدء فً عملٌة التدقٌق 

6 
ٌتأكد مراقب الحسابات من سالمة وكفاءة 
النظام المحاسبً ومدى مالءمته لتقدٌم 

 معلومات أمٌنة وصادقة
          

7 
الحسابات من سالمة وكفاءة ٌتأكد مراقب 

نظم الضبط الداخلً للجمعٌة ومدى 
           مالءمته فً المحافظة على الموجودات

8 

ٌتأكد مراقب الحسابات بأن عملٌات 
الشراء المنفذة من خالل الجمعٌة وآلٌة 
تنفٌذها تكون حسب القانون واللوائح 

           واألنظمة الضابطة

9 
بأداء عمله وفق ٌقوم مراقب الحسابات 

القانون مع الجمعٌات بدون إنتقائٌة أو 
 محاباه

          

10 

ٌوضح مراقب الحسابات األمور القانونٌة 
إلدارة الجمعٌة الواجب االلتزام بها 

شرٌعات توالمتوافقة مع القوانٌن وال
 الفلسطٌنٌة

          

11 
ٌتأكد مراقب الحسابات بأن الجمعٌة 

وحاصلة على شهادة مسجلة وفق القانون 
           تسجٌل

12 

ٌقوم مراقب الحسابات بمراجعة النظام 
األساسً للجمعٌة لمعرفة شروط 

وأهداف  اإلدارةالعضوٌة ومدة مجلس 
الجمعٌة وغٌرها من البنود الواجب 

           االلتزام بها من قبل الجمعٌة

13 
ٌتأكد مراقب الحسابات من أن إجراءات 

الجمعٌة تتم حسب القانون التوظٌف فً 
           واللوائح والنظم المحلٌة

14 

ٌتأكد مراقب الحسابات من مدى إلتزام 
إدارة الجمعٌة بالتنسٌق مع الوزارات 
والجهات المختصة عند ممارسة نشاطها 

           والحصول على التراخٌص الالزمة لذلك

15 

ٌقوم مراقب الحسابات بمراجعة العملٌات 
والحسابات البنكٌة والدفترٌة والتأكد من 
سالمة إجراءاتها وأنها تتم وفق النظام 

           والقانون



ثانٌا : ٌوجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن األداء المهنً لمراقبً الحسابات وتوفر التأهٌل 

 العلمً والعملً لدٌهم.

 أمام العبارة المناسبة :) √ (  ٌرجى وضع عالمة

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 متوسط  موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

1 
ٌهتم مراقب الحسابات بنفسه بتطوٌر أدائه من 

           خالل عملٌات التدرٌب المستمر

2 
ٌالحظ تحسن فً أداء مراقب الحسابات عند 
زٌارته للجمعٌة فً كل مرة، مما ٌسهم بشكل 

           مباشر فً التعاون المتبادل 

3 
ٌالحظ بأن مراقبً الحسابات ٌواكبون التطور 
العلمً فً مختلف المجاالت التً تزٌد من 

 ئهماكفاءة وفعالٌة أد
  

        

4 
مراقب الحسابات ٌوجد معرفة كافٌة لدى 

           بالحاسوب والبرامج المحاسبٌة ذات العالقة

5 
ٌقوم مراقب الحسابات بمتابعة المعامالت 
والعقود والتأكد من وجود جمٌع التواقٌع 

           القانونٌة الالزمة والموافقة علٌها

6 
ٌقوم المراقب  بفحص ومطابقة موجودات 

           أرصدتها الدفترٌةوأصول الجمعٌة الفعلٌة مع 

7 
تستفٌد الجمعٌة من المالحظات التً ٌدونها 
           مراقب الحسابات فً تقرٌره بعد عملٌة التدقٌق 

8 
ٌقوم مراقب الحسابات بجرد صندوق الجمعٌة 
           للتأكد من مطابقة الصندوق الفعلً مع الدفتري

9 
بٌن سنة ٌقوم مراقب الحسابات بعمل مقارنات 

التدقٌق الحالٌة والسنة الماضٌة ودراسة 
           الفروق بٌن السنتٌن والعمل على تحلٌلها

10 

ٌحرص مراقب الحسابات على إنجاز أعماله 
ومهامه المطلوبة بسرعة وعلى أكمل وجه 
وٌتحمل ضغط العمل مهما تغٌرت الظروف 

           واألحوال

 
 
 



داللة إحصائٌة بٌن األداء المهنً لمراقبً الحسابات وتطبٌق ثالثا : ال ٌوجد عالقة ذات 
 المعاٌٌر المهنٌة ومتابعة أنظمة الرقابة والضبط الداخلً

 أمام العبارة المناسبة :√ ( ٌرجى وضع عالمة ) 

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 متوسط موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

1 

ٌبذل مراقب الحسابات العناٌة المهنٌة 
الكافٌة والمطلوبة منه فً كافة جوانب 
التدقٌق بطرٌقة كافٌة ومالئمة مثل ) إكتمال 
أوراق العمل، كفاٌة أدلة اإلثبات، 

           موضوعٌة تقرٌر التدقٌق(

2 
ٌقوم مراقب الحسابات بفحص نظام الرقابة 

           الداخلً للجمعٌة وٌتأكد من مدى كفاءته

3 

من سالمة البٌانات ٌتأكد مراقب الحسابات 
المسجلة فً الدفاتر وأنها قد حدثت فعالً 
خالل الفترة المحاسبٌة وسجلت وفق القٌم 

           الصحٌحة

4 

ٌراعً مراقب الحسابات حصوله على 
المعلومات التً تتوافق مع المعاٌٌر المهنٌة 

المعاٌٌر  -أثناء قٌامه بعمله )العمل المٌدانً 
           التقارٌر(اعداد  -العامة 

5 

ٌطلب مراقب الحسابات من الجمعٌة األدلة 
الالزمة والكافٌة من حٌث الكمٌة والنوع 
حتى ٌمكن االعتماد علٌها بدرجة معقولة 

           عند إعداد التقرٌر

6 
ٌقوم مراقب الحسابات بإبالغ إدارة الجمعٌة 
عندما ٌكون هناك شك فً احتمال وجود 

           مادي على القوائم المالٌةغش له تأثٌر 

7 
ٌطلع على محاضر الجلسات وما نتج عنها 
من قرارات وتعلٌمات وآلٌة تطبٌقها 

           وتنفٌذها حسب القانون والنظام

8 
ٌبٌن تقرٌر المالحظات الذي ٌعده مراقب 
           الحسابات إفصاحاً كامالً عن الحقائق المالٌة 

9 
الحسابات على تقرٌر ٌطلع مراقب 

ومالحظات المدقق الخارجً حول أداء 
           الجمعٌة ومشارٌعها

10 
ٌقوم مراقب الحسابات باإلطالع على 

           الهٌكل التنظٌمً الخاص بالجمعٌة 

11 
ٌطلع مراقب الحسابات على الوصف 
          والتوصٌف الوظٌفً من حٌث المهام 



 والصالحٌات فً الجمعٌة

12 
ٌقوم مراقب الحسابات باإلطالع على 
الخطط الخاصة بالجمعٌة وانسجامها مع 

           أولوٌات المجتمع 

13 

ٌقوم مراقب الحسابات بالزٌارة المٌدانٌة 
على المشارٌع الخاصة بالجمعٌة وتقٌٌمها 
والوقوف على مدى جدواها وأنها ال تضر 

           بالمجتمع والبٌئة

14 

مراقب الحسابات بأن جمٌع ٌتأكد 
المراسالت الصادرة للجهات الخارجٌة 
موقعة من رئٌس مجلس اإلدارة أو نائبه 
وأن التسجٌل للوارد والصادرة فً سجل 

           مركزي

15 
ٌقوم مراقب الحسابات باإلطالع على 
التقارٌر المرفوعة لإلدارة العلٌا من قبل 

           الجمعٌةقسم التدقٌق والرقابة الداخلً فً 

16 
ٌتأكد مراقب الحسابات من وجود موازنة 

           مقترحة سنوٌة ومقارنتها باألداء الفعلً

17 
ٌطلع مراقب الحسابات على جدول وسلم 
الرواتب الخاص بالجمعٌة والتأكد من 

           تطبٌقه بشكل فعلً

18 

ٌتأكد مراقب الحسابات بأن المستندات 
الرسمٌة مرقمة ومختومة بخاتم والسجالت 

وزارة الداخلٌة مثل/ سندات القبض، 
           محاضر االجتماعات..........الخ

19 
ٌتأكد مراقب الحسابات من وجود تواقٌع 
أمٌن الصندوق أو المخولٌن بالتوقٌع على 

 كافة المعامالت المالٌة للجمعٌة
          

إحصائٌة بٌن األداء المهنً لمراقبً الحسابات والتخطٌط رابعا : ٌوجد عالقة ذات داللة 
 وإعداد البرامج

 أمام العبارة المناسبة :√ ( ٌرجى وضع عالمة ) 

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 متوسط موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

1 
ٌقوم مراقب الحسابات بالتنسٌق مع الجمعٌة 

           عند زٌارته لها

2 
الحسابات على طبٌعة عمل ٌتعرف مراقب 

الجمعٌة ونشاطها ومجال عملها قبل البدء 
           بعملٌة التدقٌق



3 
ٌعمل مراقب الحسابات وفق خطة مالئمة 

           وموضوعٌة لمتابعة أداء الجمعٌة

4 
ٌقوم مراقب الحسابات بعملٌة تدقٌق شاملة 
على الجمعٌة وبطلع على كافة الحسابات 

           الخاصة بالجمعٌةوالمستندات 

5 
ٌقوم مراقب الحسابات باختٌار عٌنات عند 

           عملٌة التدقٌق على الجمعٌة

6 
ٌتأكد مراقب الحسابات من صحة إعداد 

           الحسابات الختامٌة واألعمال الجردٌة

7 
ٌقوم مراقب الحسابات بتوثٌق اإلنحرافات 

           واألخطاء أثناء عملٌة التدقٌق 

8 
ٌطلع مراقب الحسابات على آخر تقرٌر مالً 
وإداري للجمعٌة لمعرفة مركزها المالً 

           وطبٌعة أنشطتها للسنة محل التدقٌق

9 
ٌقوم مراقب الحسابات بمطابقة المعلومات 
الواردة فً التقرٌر اإلداري مع المعلومات 

           الواردة فً التقرٌر المالً

10 
ٌتابع مراقب الحسابات المالحظات الخاصة 
بالسنوات السابقة والردود علٌها والتأكد من 

           إلتزام الجمعٌة بتصحٌحها وتعدٌلها

 خامسا : األداء المهنً لمراقبً الحسابات

 أمام العبارة المناسبة :√ ( ٌرجى وضع عالمة ) 

موافق  الفقرة م
 بشدة

 متوسط موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

1 
ٌتوفر لدى مراقب الحسابات الصفات 

والخبرة التً  والتأهٌلالشخصٌة والمهنٌة 
           تؤهله للقٌام بعمله على الوجه المطلوب

2 
ٌلتزم مراقب الحسابات بالمواعٌد واألوقات 

           المتفق علٌها مع الجمعٌة

3 
ٌهتم مراقب الحسابات بنفسه وحسن مظهره 

           العاموسلوكه 

4 
ٌستطٌع مراقب الحسابات اتخاذ القرار وحل 
المشكالت واختٌار أفضل البدائل أثناء أدائه 

           لعمله

5 
ٌلتزم مراقب الحسابات بأخالقٌات المهنة فً 
التعامل مع األخرٌٌن، وقدرة على االتصال 

           والتواصل

6 
إذا ٌتحكم مراقب الحسابات فً سلوكٌاته 

           تعرض ألي أزمة أو موقف صعب



7 
ٌتجنب مراقب الحسابات بناء عالقات شخصٌة 
بٌنه وبٌن إدارة الجمعٌة أو العاملٌن فٌها أثناء 

           عمله حتى ال ٌؤثر ذلك على أدائه المهنً

8 
ٌقوم مراقب الحسابات بتقدٌم النصح واإلرشاد 

           للجمعٌة حول أداء الجمعٌة

9 
ال ٌؤثر عمل مراقب الحسابات على أداء 

           الجمعٌة وال ٌعٌق عملها عند زٌارته

10 
ٌعمل مراقب الحسابات على إدارة الوقت 

           وتنظٌم العمل تبعا لألهمٌة واألولوٌة

11 
ٌتم التعامل بٌن فرٌق مراقبً الحسابات بروح 

           العمل الجماعً والتفاهم

12 
ٌراعً مراقب الحسابات الحٌادٌة فً جمٌع 

           األمور التً تعرض علٌه 

 

 


