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 ممخص الخسالة 
 األداء ضبط في اإلداريةو  السالية الخقابة ديػاف فاعمية مجػتقييع  إلىىجفت الجراسة 

وتدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مغ أىسية دور الخقابة  (.البمجيات) السحمي الحكع لسؤسدات السالي
 و دور ىيئات الحكع السحمي البمجيات في عرخنا الحالي .

 بجيػاف العامميغ مغ عيشةولتحقيق ىجؼ الجراسة تع ترسيع استبانة ، وزعت عمى 
مغ  دعج بمغ، حيث  فمدصيغ-السحافطات الجشػبيةبمجيات  في السالية األقداـدارات و واإل الخقابة

 .( مػضف91مػضف استجاب مشيع ) (100) وزعت عمييع

 .الحالية الجراسة لصبيعة السشاىج أندب كػنو التحميمي؛ الػصفي اعتسج الباحث السشيجو 

 مجسػعة مغ الشتائج أىسيا : إلىتػصمت الجراسة و 

 الحكع لسؤسدات السالي األداء ضبط في الخقابي بجوره اإلداريةو  السالية الخقابة ديػاف يقػـ
  .فمدصيغ-السحافطات الجشػبية  في( البمجيات) السحمي

، ويمتـد بسعاييخ الخقابة الحكػمية الخقابية العسمية وتػصيات نتائجيتابع ديػاف الخقابة تشفيح 
 الفمدصيشية خالؿ تشفيح العسمية الخقابية .

 عجة تػصيات أىسيا : إلىوقج خمرت الجراسة 
 اإلنحخافات عغ والكذف الدمصة، إستخجاـ وحدغ األداء كفاءة بتقييع الجيػاف يقػـ أف ضخورة

بدخعة  الالزمةالترحيحية  اإلجخاءات إذاتخ مغ خالؿ ومعالجتياوججت  أيشساوالسخالفات 
 .يا في البمجياتإكتذافوفػر 
 إعجادو  فمدصيغ في اإلداريةو  السالية الخقابة ديػاف عغ الرادرة التقاريخ متابعةعسمية  تفعيل

 .فييا ورد ما تشفيح تكفل التي اإلجخاءاتو  والدبل الػسائل
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Abstract 

The study aims at evaluating the effectiveness of Financial and Administrative 

Control Bureau in controlling the financial performance of the local government 

institutions (municipalities). This study derives its importance from the supervisory 

role and the role of local government institutions (municipalities) in the present era. 

To achieve the goal of the study, a questionnaire has been designed and distributed 

to one hundred (100) random sample of workers in the Control Bureau and financial 

departments in the municipalities of Southern provinces-Palestine. 

The researcher used the descriptive analytical approach, as it is the best suitable 

approach to the nature of the case study. 

The most important findings of the study is that the Financial and Administrative 

Control Bureau is doing its supervisory and controlling role in monitoring the 

financial performance in the local government institutions  and  (municipalities) in 

the Gaza Strip. Additionally, the Financial and Administrative Control Bureau is 

continuing the implementation of the findings and recommendations of the 

regulatory process and it is committed to the Palestinian government censorship 

standards in implementing the regulatory process. 

 

The study recommends that the Financial and Administrative Control Bureau has to 

keep monitoring the performance, the efficiency, the proper use of power and the 

detection of deviations to deal with these deviations wherever they are. There is 

also a need to address the discovered violations and deviations within the 

municipality and to take action quickly. Besides that, it is necessary to follow the 

reports issued by the Financial and Administrative Control Bureau and to prepare 

ways, means and measures to ensure the implementation of their content. 
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 ْاإِلىَجْاء  
 كل مغ كاف سببًا في رفعتي وسشجًا لي خالؿ مديختي التعميسية إلى

 إلىتعوالجؼ رحسة هللا  إلى 

 والجتي أشاؿ هللا في عسخىا  إلى 

 زوجتي الغالية إلى

 أبشائي يػسف وياسيغ ونديع  إلى 

 ختي أـ ضياءإخػاني وأ إلى

 أصجقائي جسيعًا كٌل باسسو ولقبو إلى

 القابعيغ خمف القزباف في سجػف االحتالؿ أسخانا إلى

 دصيغ شيجائشا الحيغ جادو بجمائيع ألجل فم إلى 

 السخابصيغ عمى أرض فمدصيغ  إلى

 كل مغ لو حق عمي  إلى

 الييع جسيعًا ،،،،، أىجؼ ىحا العسل 

 

 أبػعشدةأحسج الباحث / حداـ 
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 وتقجيخٌ شكٌخ 
ليي ذكخؾ قػت الشعع ودافع الشقع ومفخج الكخب ،إمغجؽ  إلىمغ أسعى لخضاه ،  إلى

إليي ماشابت الجنيا إال بحكخؾ و ال اآلخخة يػف وسخور الشفػس وغحاء الخوح ، القمػب وقخت الع
 تساـ ىحه الخسالة ،،،،الحسج وعطيع الذكخؾ أف وفقتشي إل ال بقخبظ ، فمظإ

ؼ ومذخفي ومعمسي الحؼ تفزل عمي وقاـ ذاأست إلىوأتقجـ بخالز الذكخ والتقجيخ 
السحاسبة بكمية التجارة  ذاالجكتػر/ حسجؼ شحجة زعخب أست ذاعمى ىحه الخسالة األست اإلشخاؼب

في الجامعة االسالمية بغدة ، عمى ما بحلو مغ جيج وتػجيو لي حتى أنجدت ىحه الجراسة ، فمو 
 مشي خالز الذكخ والتقجيخ ، حفطو هللا ورعاه ،،،،

 عزػؼ لجشة السشاقذة كل مغ : إلىوالذكخ  مػصػؿ 

 حفطو هللا            ناىس نسخ الخالجؼ/ الجكتػر الفاضل

 حفطو هللااألستاذ الجكتػر الفاضل/ عمي سميساف الشعامي     و 

 ، فميسا مشي كل الذكخ والعخفاف.ثخاء الخسالة بسالحطاتيسا القيسةلجيػدىسا الصيبية في إ
 كسا وأتقجـ بالذكخ الجديل ألعزاء الييئة التجريدية في كمية التجارة بالجامعة االسالمية جسيعًا.

 اإلدارةوالسػضفيغ في  / محسػد نريف الجحجوح ذالألست ديلكسا وأتقجـ بالذكخ الج
عمى ما قجمػه لي مغ  اإلداريةالعامة لمخقابة عمى الحكع السحمي والبمجيات بجيػاف الخقابة السالية و 

 ىحه الخسالة. تالسداعجة والعػف حتى أنجد 

لسالية في دارات السجراء السالييغ والسػضفيغ في االكسا وأتقجـ بالذكخ الجديل لألخػة ا
 بمجيات قصاع غدة عمى ما قجمػه لي مغ السداعجة والعػف.

كل مغ تفزل عمي بعمسو ، وساىع في ضيػر ىحه الخسالة ، أقجـ شكخؼ  إلىوكحلظ 
 وعخفاني سائاًل هللا عد وجل أف يجعل ىحا العسل في ميداف حدشاتيع.

 الباحث/حداـ أحسج أبػعشدة
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 الفرل األول
 اإلطار العام لمجراسة

 السقجمة: 1.1
مع تشامي دور الجولة وإتداع حجع بخامجيا وأنذصتيا وزيادة مػاردىا السالية وتدايج حجع 

وتفػيس جدء  اإلداريةنفقاتيا بسخور الػقت وتسجد ىيكميا التشطيسي مغ خالؿ تدايج عجد وحجاتيا 
وجػد رقابة قػية  إلىمغ مياميا وسمصاتيا لمييئات السحمية وىيئات أخخػ ، تشامت الحاجة 

وفاعمة بذكل متػاز مع تشامي مياـ الجولة بسا يداىع في التأكج مغ سالمة األداء السالي 
واإلدارؼ ليحه الػحجات وبسا يزسغ تحقيق األىجاؼ العامة لمجولة بفاعمية وبأقل التكاليف ، 

ضساف  وأىجافوالحؼ مغ أىع  اإلداريةية و ولتحقيق ىحا الغخض تع تذكيل ديػاف الخقابة السال
سالمة الشذاط السالي واإلدارؼ لسؤسدات الجولة وحساية الساؿ العاـ مغ الزياع وسػء 

حيث أف الساؿ ىػ عرب اإلقتراد وحساية الساؿ ىػ حساية لكافة مقػمات الجولة  اإلستخجاـ
فقج تع السالية واإلقترادية واإلجتساعية والدياسية ، ولتعديد قجرة الجيػاف عمى تحقيق ىحا اليجؼ 

( لدشة 15رقع ) اإلداريةمصمقة بسػجب قانػف ديػاف الخقابة السالية و  إستقالليةمشح الجيػاف 
.)قانػف ويكػف ىحا الجيػاف مدئػال أماـ رئيذ الدمصة الػششية والسجمذ التذخيعيـ  2004

 .(77، ـ2004،  ديػاف الخقابة

السالي واإلدارؼ في الدمصة الػششية  اإلستقخارضساف سالمة العسل و  إلىوييجؼ الجيػاف 
بدمصاتيا الثالث التشفيحية والتذخيعية والقزائية وكذف أوجو اإلنحخاؼ السالي واإلدارؼ كافة بسا 

الػضيفة العامة والتأكج مغ أف األداء العاـ يتفق مع أحكاـ القػانيغ  إستغالؿفييا حاالت 
وفي حجودىا وأنو يسارس بأفزل شخيقة وأقل تكمفة  والمػائح والقخارات والتعميسات الشافحة األنطسةو 

 (.88، ـ2004مسكشة )قانػف ديػاف الخقابة، 

ونطخًا لقياـ الجولة بسشح إدارات الحكع السحمي السشح واليبات وسمصة فخض الخسـػ 
حدب ما  اإلداريةوالزخائب واإلنفاؽ عمى خجماتيا فإنيا تخزع  لخقابة ديػاف الخقابة السالية و 

لظ لمتحقق مغ سالمة العسل واألداء السالي واإلدارؼ ليحه اإلدارات ، عميو قانػف الجيػاف وذنز 
وتقػـ إدارات الحكع السحمي بتقجيع الخجمات األساسية لمسػاششيغ كالسياه والشطافة والتشطيع 

 إستغالؿوالتصػيخ وخجمات الكيخباء والتي ىي بسثابة عرب الحياه لمسػاششيغ وأف أؼ سػء 
ارد ىحه اإلدارات أو تقريخ مغ قبميا عغ تحقيق األىجاؼ التي شكمت مغ أجميا سػؼ يكػف لسػ 

لو األثخ السباشخ عمى األمغ القػمي لمجولة ، لحلظ تػلي الجولة ليحه اإلدارات أىسية كبيخة ، فيي 
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ستيا تذكيل ادارة عامة لجػ ديػاف الخقابة مي إلىمتعجدة مغ الخقابة إضافة  تفخض عمييا أشكاالً 
نػعيغ مغ الخقابة عمى ىحه اإلدارات  اإلدارةالخقابة عمى الحكع السحمي والبمجيات ، وتسارس ىحه 

وذلظ حدب ما نز عميو قانػف الجيػاف وىسا رقابة مالية ورقابة أداء ، ولتعديد دور الجيػاف 
تمظ الػحجات وزيادة فاعميتو فإنو وبسػجب قانػف الجيػاف يمتـد الجيػاف بخفع تقاريخ حػؿ أداء 

 لكال مغ رئيذ الدمصة الػششية والسجمذ التذخيعي ومجمذ الػزراء.

في ضبط األداء  اإلداريةتقييع فاعمية ديػاف الخقابة السالية و  عمى ىحه الجراسة وتشرب
 الػقػؼ عمى مجػ قجرة ديػاف الخقابة إلىالسالي إلدارات الحكع السحمي )البمجيات(، بسا يؤدؼ 

 ئع السحمي ويحقق األىجاؼ التي أنذدارات الحكضبط األداء السالي إل عمى ةاإلداريالسالية و 
 إلتداـجميا بكفاءة وفعالية وبأقل التكاليف ، وذلظ مغ خالؿ تشاوؿ الجػانب التالية ، مجػ أمغ 

الجيػاف بسعاييخ التجقيق الجولية السقبػلة قبػال عامًا ومعاييخ التجقيق الحكػمي الفمدصيشية ، 
والتي تحج مغ فاعميتو ومشيا قرػر القػانيغ  اإلداريةالسالية و  التي تػاجو ديػاف الخقابة السعػقات

ديػاف والمػائح والقخارات التي تشطع األداء السالي لييئات الحكع السحمي )البمجيات(، دور  األنطسةو 
 .لشتائج العسمية الخقابيةفي عسمية الستابعة والسدائمة  اإلداريةالسالية و  الخقابة

 مذكمة الجراسة: 1.2
في ضبط  اإلداريةتتسثل مذكمة الجراسة في تحجيج مجػ فاعمية ديػاف الخقابة السالية و 

األداء السالي لسؤسدات الحكع السحمي )البمجيات( ، ومغ ىشا يسكغ شخح مذكمة البحث في 
 الدؤاؿ الخئيدي التالي :

في ضبط األداء السالي لسؤسدات الحكع  اإلداريةما مجػ فاعمية ديػاف الخقابة السالية و 
 السحمي؟ ويتفخع مشو األسئمة التالية :

بجوره الخقابي في متابعو أداء الػحجات الخاضعة  اإلداريةما مجػ قياـ ديػاف الخقابة السالية و  -1
 لخقابتو )البمجيات( ؟

الجيات الخاضعة لخقابتو بتشفيح  إلتداـبستابعة  اإلداريةما مجػ قياـ ديػاف الخقابة السالية و  -2
 ؟  تػصياتو

بعسمية الخقابة وفق معاييخ الخقابة الحكػمية  اإلداريةما مجػ قياـ ديػاف الخقابة السالية و  -3
 الفمدصيشية ؟

وتؤثخ عمى فاعمية األداء الخقابي  اإلداريةما مجػ السعػقات التي تػاجو ديػاف الخقابة السالية و  -4
 في فمدصيغ؟ اإلداريةو لجيػاف الخقابة السالية 
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 أىسية الجراسة: 1.3
 مؼ خالل: الحالية أىسية الجراسة وتبخز

في السحافطة عمى الساؿ العاـ مغ  اإلداريةديػاف الخقابة السالية و  الجور الحؼ يقػـ بو أىسية -1
 .بذكل فعاؿ حاؿ قيامو بجوره اإلستخجاـالزياع وسػء 

والحؼ يشعكذ مؤسدات الحكع السحمي عمى أداء مباشخ  انعكاس فعالية األداء الخقابي بذكل -2
 السػاششيغ وبالتالي عمى األمغ القػمي لمجولة. بذكل مباشخ عمى

قات التي تحج مغ فعالية ديػاف الخقابة في ضبط األداء السالي إلدارات ػ الػقػؼ عمى السع -3
حديغ فعالية لت قاتتػفيخ الحمػؿ السشاسبة لتمظ السعػ ، وبسا يتيح مغ امكانية  الحكع السحمي

 .األداء الخقابي لجيػاف الخقابة
أىسية الشتائج التي سيتع التػصل الييا والتي مغ السسكغ أف يدتفيج مشيا السدئػلػف في ديػاف  -4

 في زيادة فعالية وكفاءة الجيػاف. اإلداريةالخقابة السالية و 
 اإلداريةة السالية و وفيع دور ديػاف الخقاب تقييعكسا تبخز أىسية الجراسة مغ كػنيا تشرب عمى  -5

والتي مغ شأنيا أف تعدز مغ  والستابعة لشتائج العسمية الخقابية عسمية السدائمةفي في فمدصيغ 
 أداء ادارات الحكع السحمي بسا يشعكذ عمى خجمات السػاششيغ.



 أىجاف الجراسة:1.4
في ضبط  اإلداريةالتعخؼ عمى مجػ فاعمية ديػاف الخقابة السالية و  إلىتيجؼ الجراسة 

األداء السالي لسؤسدات الحكع السحمي ويشجرج تحت ىحا اليجؼ الخئيذ مجسػعة مغ األىجاؼ 
 الفخعية التالية:

سعاييخ التجقيق ب في فمدصيغ اإلداريةديػاف الخقابة السالية و  إلتداـالتعخؼ عمى مجػ  -1
 تصبيقيا خالؿ العسمية الخقابية. و الحكػمي الفمدصيشية 

التي يعسل بيا الجيػاف أثشاء تشفيح عسميات التجقيق عمى ادارات الحكع الػقػؼ عمى اآللية  -2
 السحمي.

بياف السعػقات التي تػاجو الجيػاف وتحج مغ قجرتو في ضبط األداء السالي لسؤسدات الحكع  -3
 السحمي.

الػقػؼ عمى اآللية التي تتع بيا عسمية السدائمة ومتابعة نتائج العسمية الخقابية مغ قبل  -4
 ومجػ فاعميتيا وكفائتيا. اإلداريةخقابة السالية و ديػاف ال
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 فخضيات الجراسة: 1.5
 عجة فخضيات مؼ أجل اختبارىا لتحقيق أىجافو: إلىيدتشج ىحا البحث 

 الفخضية األولى:

بجوره الخقابي في ضبط األداء السالي لسؤسدات الحكع  اإلداريةيقػـ ديػاف الخقابة السالية و 
 . فمدصيغ-السحافطات الجشػبية السحمي )البمجيات( في 

 :الثانية الفخضية
 تشفيح نتائج وتػصيات العسمية الخقابية. اإلداريةيتابع ديػاف الخقابة السالية و 

 الثالثة: الفخضية
 بسعاييخ الخقابة الحكػمية الفمدصيشية. اإلداريةيمتـد ديػاف الخقابة السالية و 

 الخابعة: الفخضية
معػقات متعجدة تحج مغ فعالية ديػاف الخقابة في ضبط  اإلداريةالسالية و يػاجو ديػاف الخقابة 

 األداء السالي لسؤسدات الحكع السحمي.
 الفخضية الخامدة:

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ استجابات السبحػثيغ حػؿ فاعمية ديػاف الخقابة 
السحافطات في ضبط األداء السالي لسؤسدات الحكع السحمي )البمجيات( في  اإلداريةالسالية و 
، ومؤسدات اإلداريةتعدػ لستغيخ مكاف العسل )ديػاف الخقابة السالية و  فمدصيغ-الجشػبية

 الحكع السحمي(.

 الجراسة: حجود 1.6
وذلظ بدبب صعػبة  السحافطات الجشػبية في فمدصيغنصاؽ  ضسغتصبيق الجراسة  تع

باقي األراضي الفمدصيشية بدبب االحتالؿ ، وبالتالي صعػبة الحرػؿ عمى  إلىػؿ الػص
مػضف ( 135)الكمي يبمغ عجد أفخاد مجتسع الجراسة السعمػمات الالزمة لغخض الجراسة ، و 

 قدسيغ وىسا: عمىمػزعيغ 

ويبمغ عجده  -غدة–في فمدصيغ  اإلداريةديػاف الخقابة السالية و  ػ: ويتسثل في مفتذالقدػ األول
 .مػضف (27استجاب مشيع ) ( مفتر35)االجسالي 
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: ويتسثل في السجراء العاميغ والسالييغ والسجققيغ ومػضفي الخقابة الجاخمية في القدػ الثاني
استجاب مشيع ( بمجية 25)( مػزعيغ عمى 100)االجسالي ع بمجيات قصاع غدة والبالغ عجدى

 .( مػضف64)

 مشيج الجراسة: 1.7
استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي؛ كػنو أندب السشاىج لصبيعة الجراسة الحالية، 
وُيعخؼ السشيج الػصفي التحميمي بأنو عبارة عغ شخيقة مغ شخؽ التحميل والتفديخ بذكل عمسي 

حمػؿ لمسذكمة السخاد عالجيا، وال يقترخ السشيج الػصفي  إلىلمطػاىخ بصخؽ مشطسة لمػصػؿ 
بل يتعجػ ذلظ بكثيخ فيػ مطمة واسعة لمبحػث والجراسات اإلندانية، يقػـ عمى عمى الػصف 

شيفيا وتشطيسيا والتعبيخ عشيا أساس وصف ضاىخة معيشة ومحاولة تفديخىا وجسع البيانات وتر
 ًا وصػاًل لتعسيسات وعالقات وتفديخ الطػاىخ.كسًا وكيف

ية ديػاف الخقابة السالية فاعم تقييعوذلظ مغ خالؿ وصف الطاىخة مػضػع الجراسة )
( فمدصيغ-السحافطات الجشػبيةفي ضبط األداء السالي لسؤسدات الحكع السحمي في  اإلداريةو 

وتحميل بياناتيا، وبياف العالقة بيغ مكػناتيا واآلراء التي تصخح حػليا والعسميات التي تتزسشيا، 
ج جسع السعمػمات لػصف واآلثار التي تحجثيا، حيث لع يقف السشيج الػصفي التحميمي عش

تػضيح العالقة ومقجارىا واستشتاج األسباب الكامشة وراء سمػؾ  إلىالطاىخة وإنسا يتعجػ ذلظ 
 معيغ.

 طخق جسع البيانات:

 واعتسج الباحث عمى مرجريؼ مؼ مرادر جسع البيانات، وىي :

تسثمت بسجسػعة مغ الكتب والسخاجع والخسائل العمسية، والسجالت والجوريات  ثانؽية: مرادر
 والسػاقع اإللكتخونية ذات العالقة.

 وىي عبارة عغ استبانة تع تػزيعيا عمى مجتسع الجراسة. أولية: ومرادر

عمى تحميل اإلجابات السدتخمرة مغ السبحػثيغ ، وذلظ  تشتسماوالتي  الجراسة التحميمية:
 (.spss) ةاالحرائي الخـزبخنامج  اـإستخجب
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 الجراسات الدابقة: 1.8
 أولا :الجراسات العخبية:

بعشؽان " الخقابة السالية عمى البمجية في الجدائخ، دراسة تحميمية  .(م2015دراسة )مؽفق،  .1
 ونقجية ".

وقج تسثل ىجؼ الجراسة التعخؼ عمى واقع الخقابة السالية عمى البمجيات في الجدائخ مغ 
السعػقات التي تحػؿ دوف  إلىخالؿ التصخؽ لجور أجيدة الخقابة السالية السعشية بحلظ، باإلضافة 

ة قتراد و الكفاءة األداء التي تخكد عمى تحقيق اإلتصبيق رقاب إلىفعاليتيا، و ذلظ لمػصػؿ بيا 
 و الفعالية .

لتحقيق األىجاؼ الدابقة، اعتسجت الجارسة عمى أسمػب السقابالت واالستفدارات 
والديارات السيجانية لمبمجيات الستػاججة بػالية باتشة، والغخؼ الجيػية لسجمذ السحاسبة و 

السالي  لمسجيخيات اإلقميسية لمسفتذية العامة لمسالية والعجيج مغ السحاسبييغ العسػمييغ والسخاقب
 بالػالية.

وقج أضيخت نتائج الجراسة عسق اليػة الستػاججة بيغ واقع ادارة الساؿ العاـ في البمجيات 
اليػة بيغ واقع  إلىضافة فخوض أف تمعبو مغ جية أخخػ ، باإلوواقع الخقابة السالية الحؼ مغ الس

أخخػ . كسا أضيخت أف تمعبو مغ جية  أجيدة الخقابة السالية في الجدائخ والجور السفخوض
السعػقات التي تحػؿ دوف فعالية الخقابة السالية أىسيا غياب الشز  غالجراسة وجػد العجيج م

التذخيعي الحؼ يمـد بتصبيق الخقابة السالية الحجيثة الستسثمة في رقابة األداء عمى الكفاءة 
 والفعالية واألقتراد.

ح لمخقابة الجاخمية في البمجيات عجة تػصيات أىسيا خمق مرال إلىوقج خمرت الجراسة 
لمسجالذ البمجية السشتخبة، تصػيخ الخقابة  داعساً  تكػف صساـ أماف لمخقابة الخارجية و عػناً 

السالية مغ خالؿ التخكيد عمى مخاقبة أىجاؼ االنفاؽ ونتائجو بجال مغ االىتساـ بتحجيج أوجو 
دعع الذفافية في نذخ التقاريخ الخقابية  األجيدة الخقابية و إستقالليةاإلنفاؽ و عشاصخه، تعديد 

 تكشػلػجيا السعمػمات. إستخجاـفي ضل حتسية التحػؿ نحػ الخقابة ب
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والسالية عمى األجيدة  اإلدارية( بعشؽان " رقابة ديؽان السحاسبة م2014دراسة )العفاسي،  .2
 الحكؽمية "

 تقييع الجور الخقابي اإلدارؼ والسالي لجيػاف السحاسبة الكػيتي عمى إلىىجفت الجراسة 
ات ديػاف السحاسبة وصالحياتو ، وتػضيح أبعاد الخقابة إختراصاألجيدة الحكػمية، وتحجيج 

 السالية لجيػاف السحاسبة الكػيتي. و اإلداريةببعجييا 

التحميمي في جسع لتحقيق األىجاؼ الدابقة، اعتسجت الجارسة عمى السشيج الػصفي 
البيانات وذلظ عبخ مخاجعة الجراسات الدابقة والسخاجع التي تشاولت دور ديػاف السحاسبة الخقابي 

 .اتو وتحميل وتحجيج رقابة الجيػاف عمى األجيدة الحكػميةإختراصوميامو و 

مجسػعة مغ الشتائج أىسيا وجػد خالؼ في وجيات الشطخ  إلىوقج تػصمت الجراسة 
عتجاء عمى األمػاؿ بالغ الشيابة العامة في جخائع اإلمجػ صالحيات ديػاف السحاسبة في إ بذأف

التأديبية  اإلجخاءاتالعامة ، أخح السذخع بالشيج العقابي في رقابة ديػاف السحاسبة عمى 
 والجداءات حتى تكػف لخقابتو ججوػ وأثخ ايجابي .

الييئة  إلىحالة لجيػاف مغ اإلػصيات أىسيا تسكيغ اعجة ت إلىوقج خمرت الجراسة 
التأديبية، تفعيل بعس مػاد الجيػاف مشيا الستعمقة بحق الجيػاف في الصعغ عمى القخارات التي 

 ترجر عغ الييئة التأديبية بحق السػضف، ومػاد أخخػ.

( ، بعشؽان " أثخ نعػ السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة م2013دراسة )شبيل والسؽمشي،  .3
داءلة والذفافية )دراسة ديؽان السحاسبة األردني في تعديد الس عمى ميام مجققي

 ".ميجانية(

وقج تسثل ىجؼ الجراسة في دراسة أثخ نطع السعمػمات السحاسبية السحػسبة السدتخجمة 
في مؤسدات الجولة عمى مياـ مجققي ديػاف السحاسبة في تعديد السداءلة والذفافية وذلظ مغ 

ات السحاسبية السحػسبة السدتخجمة في مؤسدات الجولة عمى خالؿ دراسة أثخ نطع السعمػم
 مياـ ديػاف السحاسبة.

ىجاؼ الجراسة صسست استبانة ووزعت عمى عيشة عذػائية مكػنة مغ مجققي أ ولتحقيق 
-Tاألساليب االحرائية الػصفية واختبار) إستخجاـالتحميل ب إجخاءديػاف السحاسبة، وقج تع 

Test واختبار الفخضيات.( لتحميل البيانات 
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وجػد تأثيخ لشطع السعمػمات السحاسبية السحػسبة  وقج تػصمت الجراسة لعجة نتائج أىسيا
السدتخجمة في مؤسدات الجولة عمى مياـ ديػاف السحاسبة، و في تعديد السداءلة والذفافية 

 .فييا

اسبية نطع السعمػمات السح إستخجاـعجة تػصيات أىسيا تعديد  إلىوقج خمرت الجراسة 
السحػسبة السدتخجمة في مؤسدات الجولة ، وتعديد مياـ ديػاف السحاسبة لسا ليا مغ دور في 

 السداءلة والذفافية، وتعديد مػضفي الجيػاف ببعس حسمة الذيادات السيشية.
( ، بعشؽان " الجور الخقابي لجيؽان السحاسبة وفاعميتو  م2012دراسة )بشي خالج و حتاممة،  .4

 الخسسية األردنية ".في الجامعات 

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى فاعمية رقابة ديػاف السحاسبة في الجامعات الخسسية االردنية 
السبادغ األخالقية لمعسل ات العسل الخقابي و إجخاءوذلظ مغ خالؿ دراسة وفحز أنطسة و 

 سل الخقابي .، ضغػشات العسل الخقابي ونسط الخقابة ومعاييخ العسل الخقابي ،وىيكمية العالخقابي

ىجاؼ الجراسة صسست استبانة ووزعت عمى عيشة مغ مجققي ديػاف السحاسبة، أ ولتحقيق 
السشيج في الجراسة ومػضفي الجائخة السالية بالجامعات األردنية ، حيث استخجـ الباحثاف 

 التحميمي.

ابتعاد جسيع فقخات الفاعمية عغ الرفخ عجة نتائج أىسيا  إلىالجراسة حيث تػصمت 
)السرفػفة الرفخية(، واألكثخ ابتعاًدا: )عجـ تحدغ نػعية التقاريخ التي يقجميا الجيػاف، وُتذكل 
رقابة الجيػاف رقابة وقائية بجرجة متػسصة، وانخفاض االستجابة  لمتػصيات التي يقجميا الجيػاف 

وأكثخ ،  ات الخقابية والػفػرات السالية(لمجيات الخاضعة لخقابتو، وتدايج كل مغ السخخج
ات العسل الخقابي، إجخاءالستغيخات تأثيًخا ذات داللة إحرائية عمى الفاعمية: فحز أنطسة و 

ومعاييخ  وػء األخالقية لمسجققيغ، ولع يكغ لشسط الخقابة وىيكموضغػشات العسل الخقابي، والسباد
 العسل الخقابي. تأثيخ معشػؼ ذو داللو إحرائية عمى الفاعمية.

ػاف السحاسبة بالتػجو نحػ عجة تػصيات أىسيا ضخورة قياـ دي ىإلوقج خمرت الجراسة 
 إستخجاـعيل أنطسة السدائمة القانػنية، و الخقابة السدبقة في الجامعات الخسسية، وتف مسارسة

 مجققي الجيػاف عمى قصاع الجامعات وغيخىا. إعجادالسعاييخ الخقابية، وزيادة 
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عمى الفداد  هاعمية نعام الخقابة السالية وأثخ ( ، بعشؽان " فم2012دراسة )رشيج وأخخيؼ، .5
 السالي في العخاق دراسة تطبيقية عمى جامعة السؽصل ".

وقج تسثل ىجؼ الجراسة في اضيار أثخ الخقابة السالية عمى الفداد السالي في الجوؿ 
العخاؽ دراسة تصبيقية عمى جامعة السػصل وذلظ مغ خالؿ دراسة مفيػـ الفداد –الشامية 

ػؼ عمى مدبباتو ، تقييع وقياس فاعمية أنطسة الخقابة السالية الجاخمية جامعة السػصل، والػق
 و لغخض الفداد السالي.إستغاللالخقابية والتي يسكغ  اإلجخاءاتجػانب القرػر والزعف في 

السشيج الػصفي التحميمي ، حيث تع ترسيع استبانة  إستخجاـولتحقيق ىجؼ الجراسة تع 
( كمية مغ كميات 18وزعت عمى مخاقبي الحدابات بالجامعة والسحاسبيغ حيث غصت الجراسة )

 %(.80( كمية بشدبة )23الجامعة البالغة عجدىا )
الخقابية  اإلجخاءاتىسيا ىػ تحجيج القرػر في عجة نتائج أ  إلىقج تػصمت الجراسة و 
 لسػصل.لجامعة ا

تػصيات، ومشيا ضخورة قياـ ىيئات الخقابة السالية بتقييع عجة  إلىوقج خمرت الجراسة 
كفاءة نطاـ الخقابة السالية الجاخمي لمسؤسدات الحكػمية، العسل عمى تػزيع الرالحيات 
والسدؤوليات عمى كافة العامميغ في الػحجات السحاسبية، وجػد تكامل بيغ الخقابة الجاخمية 

ث مشيا الفداد، ججية بسا يحقق الديصخة عمى السعامالت السالية وسج الثغخات التي قج يحوالخار 
الخقابية الستعمقة بعسميات الرخؼ والرشجوؽ والخواتب، تجعيع أجيدة  اإلجخاءاتاعادة الشطخ في 

التجريب والخبخة لمسجققيغ ، معالجة  إلىضافة إابة بالتذخيعات التي تشطع عسميا ووحجات الخق
 ضعف الخقابة السالية والخقابة الجاخمية إلىالعػامل التي تؤدؼ 

( ، بعشؽان " تقييػ أثخ الخقابة السالية التي يسارسيا ديؽان م2011دراسة )الجوسخي،  .6
 السحاسبة عمى السؤسدات العامة في دولة الكؽيت ".

لخقابة السالية التي يسارسيا ديػاف السحاسبة عمى وقج تسثل ىجؼ الجراسة في تقييع أثخ ا
داء أالعميا في  اإلدارةالسؤسدات العامة في دولة الكػيت وذلظ مغ خالؿ دراسة تأثيخ دعع 

 اإلداريةالخقابة السالية لجيػاف السحاسبة ، التذخيعات الشافحة ،أدوات وأساليب الخقابة ،الكفاءات 
 الخقابة السالية. والفشية ،الجورات التجريبية ،أداء

السشيج الػصفي التحميمي ، وقج تع ترسيع استبانة  إستخجاـولتحقيق ىجؼ الجراسة فقج 
 وزعت عمى مجققي الحدابات التابعيغ لجيػاف السحاسبة الكػيتي فقط .

 اإلدارةعجة نتائج أىسيا وجػد تأثيخ ايجابي لمجعع الحؼ تقجمو  إلىوقج تػصمت الجراسة 
العميا بجيػاف السحاسبة ، ولمتذخيعات الشافحة والسصبقة بجيػاف السحاسبة ، ولألدوات واألساليب 
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والفشية القادرة عمى انجاز الخقابة ،  اإلداريةالعمسية التي يدتخجميا مجققػ الجيػاف ولمكفاءات 
سارسيا ديػاف ولمجورات التجريبية لمسجققيغ في مجاؿ الخقابة في أداء الخقابة السالية التي ي

 السحاسبة عمى السؤسدات العامة في دولة الكػيت.
العميا لسفتذي  اإلدارةعجة تػصيات ، أىسيا استسخار دعع  إلىوقج خمرت الجراسة 

والمػائح والتعميسات الالزمة لتشطيع عسمية الخقابة عمى السؤسدات العامة،  األنطسةالجيػاف، تػفيخ 
سمػب الخقابة الذاممة، تشطيع دورات تجريبية بأساليب حجيثة ا إستخجاـتحجيث أساليب الخقابة و 

 إلتداـ ،الحيات السسشػحة لجيػاف السحاسبةلمسجققيغ عمى السؤسدات العامة، زيادة وتػسيع الر
ستسخار مغ إق، تقييع مخخجات العسل الخقابي بالعميا بالسعاييخ الجولية لمسحاسبة والتجقي اإلدارة

 العميا. اإلدارةقبل 
وتطؽيخ الجور الخقابي لجيؽان الخقابة السالية  تقييػ( ، بعشؽان " م2011دراسة )فخوانة،  .7

 في الخقابة عمى أداء الجامعات الفمدطيشية ". اإلداريةو 

 اإلداريةوتصػيخ الجور الخقابي لجيػاف الخقابة السالية و  تقييعوقج تسثل ىجؼ الجراسة في 
شية وذلظ مغ خالؿ دراسة مػاد قانػف ديػاف الخقابة في الخقابة عمى أداء الجامعات الفمدصي

 ومجػ مصابقتو لمسعاييخ الجولية لمتجقيق.
الجولية لألجيدة العميا  ولتحقيق أىجاؼ الجراسة فقج تع مقارنة مػاد قانػف الجيػاف بالسعاييخ

تػزيع استبانة عمى العامميغ في الجامعات السعتخؼ بيا مغ قبل وزارة التخبية  إلىضافة إلمخقابة، 
بخنامج التحميل  إستخجاـاحتكاؾ مباشخ بسػضفي ديػاف الخقابة ، وقج تع  عوالتعميع والحيغ لجيي

 االحرائي لتحميل البيانات والفخضيات. 
ػاد قانػف ديػاف مجسػعة مغ الشتائج أىسيا مخالفة بعس م إلىوقج تػصمت الجراسة 

لمسعاييخ الجولية لألجيدة العميا لمخقابة وخاصة اعالف مكديكػ  مسا  اإلداريةالخقابة السالية و 
يزعف الجور الخقابي لجيػاف الخقابة عمى أداء الجيات الخاضعة لخقابتو مغ ضسشيا الجامعات 

 مثل عجـ مشح ديػاف الخقابة االستقالؿ السالي واالدارؼ.
تعجيل عمى قانػف ديػاف الخقابة  إجخاءعجة تػصيات ، ومشيا  إلىاسة الجر وقج خمرت 

لسالية ا اإلستقالليةجيدة العميا لمخقابة ، وتعديد ليتػافق مع السعاييخ الجولية لأل اإلداريةالسالية و 
 سمع خاص لمخواتب بسا يعدز استقصاب الخبخات والكفاءات. إعتساد، و لجيػاف الخقابة اإلداريةو 
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( ، بعشؽان " مجى فاعمية السؽازنات كأداة لمتخطيط والخقابة م2007)الذيخ عيج، دراسة  .8
 في بمجيات قطاع غدة ".

وقج تسثل ىجؼ الجراسة في تقييع مجػ فاعمية السػازنات كأداة لمتخصيط والخقابة في 
العميا ووعييا بأىسية  اإلدارةدراؾ إغ خالؿ دراسة الجػانب التالية بمجيات قصاع غدة وذلظ م

 إعجادالسختمفة في  اإلداريةشخاؾ السدتػيات إػ العمسي لمعامميغ في البمجيات، السػازنة ، السدتػ 
 إعجادالسػازنات كأداة لمتخصيط ، الييكل االدارؼ لمبمجيات ، تشػع األساليب السدتخجمة في 

 السػازنات.
الػصفي التحميمي في جسع وتحميل  ولتحقيق أىجاؼ الجراسة فقج اعتسجت الجراسة السشيج

السػازنات في بمجيات  إعجادالبيانات ، وقج تع تػزيع استبانة عمى السػضفيغ العامميغ والسكمفيغ ب
لظ ( وذspss) ةاالحرائي الخـزبخنامج  إستخجاـ( بمجية ، وقج تع 25قصاع غدة والبالغ عجدىا )

 لتحميل البيانات والفخضيات.
تػفخ معطع السقػمات األساسية  مجسػعة مغ الشتائج أىسيا إلىوقج تػصمت الجراسة 

 السػازنة كأداة لمتخصيط  والخقابة في بمجيات قصاع غدة . ستخجاـالالزمة إل
السػازنات مغ  إعجادتػصيات، ومشيا التخصيط لعسمية عجة  إلىوقج خمرت الجراسة  

في مجاؿ السػازنات لسػضفي  خالؿ االستعانة بالكػادر السؤىمة ، عقج دورات تجريبية متخررة
نذاء إالسػازنات،  إعجادالعميا في البمجيات، االستفادة مغ التصػر التكشػلػجي في عسمية  اإلدارة

أقداـ خاصة بالسػازنات في البمجيات تزع كػادر مؤىمة، تػفيخ قػاعج بيانات مالية واحرائية 
فيدىع جاؼ العامميغ فييا مغ أجل تحالسػازنات، الخبط بيغ أىجاؼ البمجيات وأى إعجادتداىع في 

 السػازنات. إعجادشخاؾ كافة ادارات وأقداـ البمجية في عسمية إبسا يحقق أىجاؼ البمجيات، 
وتطؽيخ األداء الخقابي لجيؽان الخقابة السالية  تقييػ( بعشؽان " م2006دراسة )أبؽىجاف،  .9

 دراسة تطبيقية عمى السؤسدات الحكؽمية في قطاع غدة ". اإلداريةو 

 اإلداريةوتصػيخ األداء الخقابي لجيػاف الخقابة السالية و  تقييعوقج تسثل ىجؼ الجراسة في 
دراسة تصبيقية عمى السؤسدات الحكػمية في قصاع غدة ، وذلظ مغ خالؿ دراسة السقػمات 

 إعتسادالزخورية لمعسل الخقابي والستغيخات السؤثخة فييا، والستسثمة في تػفخ االستقالؿ لمجيػاف، 
 اـإستخجمعاييخ الخقابة الجولية، تػفخ التجريب واكتداب الخبخة لمسفتذيغ العامميغ بالجيػاف، 

 أساليب األداء الخقابي الحكػمي عشج التشفيح . إستخجاـالتكشػلػجيا الحجيثة في أداء العسل، و 
ستعانة لسشيج الػصفي التحميمي حيث تع اإلا إستخجاـولتحقيق أىجاؼ الجراسة فقج تع 

تػزيع عجد  إلىبالكتب والسخاجع والجراسات أثشاء تشاوؿ الجدء الشطخؼ مغ الجراسة ، باإلضافة 
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( استبانة احجاىا وزعت عمى مفتذي ديػاف الخقابة واألخخػ وزعت عمى عيشة مغ السحاسبيغ 2)
( وذلظ spss) ةاالحرائي الخـزبخنامج  إستخجاـالعامميغ في السؤسدات الحكػمية ، وقج تع 

 لتحميل البيانات والفخضيات.
لمسياـ لجيػاف ضعف تحقيق ا مجسػعة مغ الشتائج أىسيا إلىوقج تػصمت الجراسة 

وجػد بعس مطاىخ الزعف في أداء الجيػاف  إلىمغ أجميا ، اضافة  الخقابية التي أنذئ
 عجـ كفاية االستقالؿ السالي واالدارؼ والػضيفي لمجيػاف والعامميغ فيو . إلىباالضافة 

تػصيات، ومشيا العسل عمى تحجيث الشرػص القانػنية عجة  إلىخمرت الجراسة وقج 
معاييخ الخقابة الجولية لسػاكبة التقجـ في  إعتسادديػاف الخقابة، والعسل عمى التي تجعع استقالؿ 

أجيدة الخقابة الجولية واإلقميسية، كسا أوصت الجراسة ضخورة تػفخ الجورات التجريبية التي تؤىل 
 . السفتذيغ وتجعميع قادريغ عمى إنجاز أعساليع

مى ( ، بعشؽان " دور قانؽن ديؽان السحاسبة في السحافعة ع م2006دراسة )الخحالة،  .10
 نية الياشسية في ظل الستغيخات السعاصخة ".  در المؽال العامة في السسمكة األ 

ردني في عمى دور قانػف ديػاف السحاسبة األوقج تسثل ىجؼ الجراسة في القاء الزػء 
السػكمة اليو في ضل الستغيخات السعاصخة، السحافطة عمى الساؿ العاـ، وقيامو بالسياـ والػاجبات 

بعسمو في ضل  وذلظ مغ خالؿ معخفة مجػ تصابق ما يػفخه القانػف مغ بيئة تذخيعية لمقياـ
 السعاييخ الجولية لمخقابة العميا، ومعخفة اتجاىات القائسيغ عمى تصبيق القانػف. 

ميمي مغ خالؿ دراسة ولتحقيق أىجاؼ الجراسة فقج اعتسجت الجراسة السشيج الػصفي التح
والتعميسات الرادرة بسػجبو ومقارنتو مع قػانيغ بعس الجوؿ  األنطسةقانػف ديػاف السحاسبة و 

العخبية والسعاييخ الجولية في مجاؿ الخقابة الحكػمية، باإلضافة لتػزيع استبانة العامميغ في 
 لتحميل البيانات والفخضيات.( وذلظ spssبخنامج التحميل االحرائي ) إستخجاـالجيػاف، وقج تع 

أف القانػف ال يتػافق مع السعاييخ  مجسػعة مغ الشتائج أىسيا إلىوقج تػصمت الجراسة 
 الجولية وأف قػانيغ بعس الجوؿ أكثخ حجاثة وتتفق نرػصيا مع معاييخ الخقابة العميا الجولية .

 إجخاء إلىاجة عجة التػصيات، ومشيا حاجة قانػف الجيػاف بح إلىوقج خمرت الجراسة 
الكاممة ،مشح رئيذ  اإلستقالليةمشح الجيػاف  عتبارتعجيالت جػىخية عميو بحيث يأخح في اإل

مػازنة الجيػاف عغ  إستقالليةالجيػاف مديج مغ الرالحيات في تعييغ السػضفيغ ورواتبيع ..الخ، 
 مػازنة الجولة وغيخىا.
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 :الجراسات األجشبيةثانياا: 
 Factors Affecting Audit Quality" بعىوان"  Semiu , et al,2012دراست "  .1

in Nigeria " 

 بعىوان " انعوامم انمؤثرة عهى جودة انمراجعت في ويجيريب " و( 2112،سيمو)دراست 

 الػقػؼ عمى العػامل السؤثخة عمى جػدة التجقيق في نيجيخيا . إلىىجفت الجراسة 
(  34عمى الحرػؿ عمى البيانات مغ ) ولتحقيق أىجاؼ الجراسة فقج اعتسجت الجراسة 

التقاريخ السالية ،  إعجادعشرخ شسميع االستصالع مغ السداىسيغ العامميغ في مجاؿ التجقيق و 
وقج تع جسع البيانات الثانػية  مغ البيانات السالية ألربعيغ تقخيخ سشػؼ لذخكات مجرجة في 

 إستخجاـالت األخخػ مغ البيانات بالبػرصة الشيجيخية ، وقج أجخؼ اختبار الفخضيات والتحمي
 . SPSS الخـز االحرائية بخنامج

مجسػعة مغ الشتائج أىسيا أف تأدية مكاتب التجقيق لخجمات  إلىوقج خمرت الجراسة 
أخخػ غيخ خجمة التجقيق )خجمات استذارية( مغ السسكغ أف يكػف ليا أثخ مباشخ عمى نػعية 

 .جقيق الت
أنو عمى  إلىلتحديغ جػدة التجقيق كسا أشارت  وقج أوصت الجراسة ببحؿ الجيػد

جانب  إلىالدمصات التشطيسية أف تزسغ عجـ تأدية نفذ الذخكة خجمة مخاجعة الحدابات 
 الخجمات االستذارية لشفذ الذخكة في وقت واحج.

 Dermot O.Riordan"Audit( بعىوان " Riordan, 2011دراست ) .2

Committees in Government Departments" 

 ( بعىوان " نجبن انمراجعت في اندوائر انحكوميت"2111دراست )ريوردان، 

ا كاف ىشاؾ تذابو ما بيغ فخؽ التجقيق في القصاع العاـ إذبياف ما  إلىىجفت الجراسة 
 والقصاع الخاص في ايخلشجا .

ولتحقيق أىجاؼ الجراسة فقج تع دراسة كل مغ قصاعي التجقيق العاـ والخاص والػقػؼ 
 وؽ والتذابيات بيشيسا.عمى الفخ 

ات ىامة في عالقة إختالفوجػد  مجسػعة مغ الشتائج أىسيا إلىوقج تػصمت الجراسة 
وجػد  إلىتقجيع التقاريخ والسدئػليات بالتجقيق في كل مغ القصاعيغ العاـ والخاص ، اضافة 

 شبو بيغ فخؽ السخاجعة في القصاعيغ العاـ والخاص مثل السدئػلية تجاه السخاجعة الجاخمية .
لػاجب أف تتستع بيا فخؽ ا اإلستقالليةأىسية عجة تػصيات مشيا  إلىخمرت الجراسة 

 الشداىو واألمانة كعػامل أساسية في نجاح فخؽ التجقيق. إلىضافة إالتجقيق 
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 Financial Control in Australian( بعىوان "Robinson, 2010دراست ) .3

Government Budgeting" 

موازوت انحكومت  إعداد( بعىوان "انرقببت انمبنيت في 2111دراست )روبيىسون ، 

 االسترانيت".

القصاع العاـ الػقػؼ عمى اآلثار الستختبة عمى الخقابة السالية في  إلىىجفت الجراسة 
ستحقاؽ بسا يسكغ مغ الػصػؿ ػازنة األداء السعجة وفق أساس اإلم إلىؿ نتقاستخالي نتيجة اإلاإل

 لمسدائمة والذفافية في القصاع العاـ ،كسا تصخقت لمخقابة في ضل األساس الشقجؼ.
تغيخ نطاـ الخقابة السخكدية بذكل  مجسػعة مغ الشتائج أىسيا إلىوقج تػصمت الجراسة 

 إلىالسالية مغ قبل البخلساف نتيجة التغيخ  ات عتساداإلممحػظ في استخاليا مع تغيخ قخارات 
 مػازنة األداء.

السالية السخكدية مقابل زيادة الخقابة الخقابة تخفيس ضخورة  إلىوقج خمرت الجراسة 
 .اإلدارية
 An exploratory( بعىوان Vinten, Alleyne, & Howard, 2005دراست ) .4

study of auditors' responsibility for fraud detection in Barbados 

( بعىوان "دراست استكشبفيت نتحديد مسئونيت مدققي 2115دراست )فيىج وآخرون،

 انحسبببث في انكشف عه انغش في برببدوس".

الػقػؼ عمى نطخة السخاجعيغ والسدتخجميغ حػؿ مدؤولية  إلىىجفت ىحه الجراسة 
ات السخاجعة إجخاءفي بخبادوس، و مجققي الحدابات في كذف الغر، وشبيعة وحجع التدويخ 

 . السدتخجمة في بخبادوس
غ شخز مغ السدتصمعي 43ولتحقيق أىجاؼ الجراسة فانو تع استصالع ما مجسػعو 

السدتخجميغ( بذأف الترػرات وتجاربيع في  24حدابات ومجققي  19مػزعيغ حدب التالي )
 والكسي . السشيج الشػعي إستخجاـاؿ، وذلظ باالحتي

وجػد فجػة تػقعات واسعة، كسا شعخ السجققيغ أف الكذف عغ  إلىوقج خمرت الجراسة 
حػؿ السدئػلية. كسا  اإلدارة، في حيغ اختمف السدتخجميغ و اإلدارةالغر ىػ مغ مدؤولية 

الحيغ لجييع السجققيغ  أف الغر ليذ قزية رئيدية في بخبادوس والذخكات إلىأشارت الجراسة 
 .الجاخمييغ

تجييد  إلىضافًة ، إفعالة لمحج مغ الغر داخميةضػابط الجراسة بػضع  وقج أوصت
 .السكتذفو ومشع وقػعوحاالت الغر لمتعامل مع  وتجريب  أفزل تجييدبلجاف السخاجعة الفعالة 
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 Dimensions of pressures( بعىوان Umar & Anandarajan, 2004دراست ) .5

faced by auditors and its impact on auditors' independence: A 

comparative study of the USA and Australia 

أبعبد انضغوط مه قبم مدققيه وأثري عهى ( بعىوان "2114دراست )عمروأوبودرجبن،

 "استقالل انمدققيه واجً: دراست مقبروت مه انواليبث انمتحدة األمريكيت وأسترانيب

السخاجعيغ  إستقالليةضعاؼ إالسدببة لمزغط و عخؼ عمى العػامل الت إلىىجفت الجراسة 
 وشسمت عجة عػامل مشيا السشافدة، وحجع مجقق الحدابات ، والػضع السالي لمعسيل .

تع تقجيع مجسػعة مغ األسئمة واالستفدارات لمسجققيغ في نو إولتحقيق أىجاؼ الجراسة ف
العػامل السدببة لمزغػط  الػاليات الستحجة واستخاليا ومغ ثع تع تحميل الخدود والػقػؼ عمى

 السجققيغ. إستقالليةوضعف 
بعجيغ األوؿ ىػ مسارسة الزغػط عمى السجقق مغ أجل  إلىوقج خمرت الجراسة 

 االبقاء عميو والثاني ىػ الصمب مغ السجققيغ تتبع مدار معيغ لمعسل.
مشحيع   إلىوقج أوصت الجراسة بزخورة عجـ مسارسة ضغػط عمى السجققيغ اضافة 

 .لسا لو مغ اثخ عمى جػدة التجقيق برػرة أكبخ إستقاللية
( بعىوان The Office of Audit General of Norway،2114دراست ) .6

.Performance audit on public procurement in Norway 2004 

مراجعت األداء في انمشتريبث انعبمت في ( بعىوان "2114دراست )مكتب انمراقب انعبو، 

 ".2114انىرويج 

تبشي مذخوع لمتجقيق يخكد عمى فاعمية البخامج الحكػمية  إلىىجفت ىحه الجراسة 
 واألسباب السحتسمة لعجـ تحقيق كفاءة البخامج.

ستثسارات السخاجع الشخويجي بجراسة قصاع اإلولتحقيق أىجاؼ الجراسة فانو قج قاـ مكتب 
 الحكػمية في مجاؿ التجارة االلكتخونية .

الػقػؼ عمى أسباب ضعف البخامج  مجسػعة مغ الشتائج أىسيا إلىراسة وقج تػصمت الج
( بخامج مصابقة ، ومغ 9في ىحا القصاع بالسقارنة مع األىجاؼ السػضػعة وبالسقارنة مع )

األسباب التي تػصل الييا حػؿ انخفاض الفاعمية في ىحا البخنامج : عجـ ارتباط البخامج 
 صعػبة تحقيق ىحه األىجاؼ ، الكفاءة في ادارة السػارد . إلىباألىجاؼ العميا مسا يؤدؼ 

وجػد ضعف في فعالية البخامج في القصاع الحكػمي بالسقارنة  إلىوقج خمرت الجراسة 
 إلىسا يؤدؼ مع األىجاؼ السػضػعة ، ومغ ىحه األسباب عجـ ارتباط البخامج باألىجاؼ العميا م

السػارد ، عجـ مػاكبة التغيخات التشطيسية لمتجارة ، و الكفاءة في ادارة صعػبة تحقيق األىجاؼ
 االلكتخونية ، والشقز في السػارد الستاحة .
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بأىجاؼ محجدة ومسكشة  وقج أوصت الجراسة بزخورة ربط البخامج الحكػمية لمتجقيق
 األمثل لمسػارد، ومػاكبة التغيخات التشطيسية .  ستغالؿاإل إلىضافة التحقيق ، إ

 الجراسات الدابقة:التعميق عمى  1.9
األداء الخقابي ألجيدة الخقابة العميا في الجوؿ العخبية بسا  تقييعتشاولت الجراسات الدابقة 

، وأثخ التحجيات قات التي تػاجيياػ ، والسعمى واقع الخقابة الساليةفييا فمدصيغ والتعخؼ ع
التكشػلػجية متسثمة في تصػر نطع السعمػمات عمى أداء أجيدة الخقابة العميا ، كسا تشاولت بعس 
الجراسات دور قانػف اجيدة الخقابة العميا في السحافطة عمى الساؿ العاـ وقج خمرت ىحه 

دة الخقابة مغ ىسيا ضخورة تصػيخ أجيأ مغ الشتائج والتػصيات والتي مغ  مجسػعة إلىالجراسات 
والقػانيغ الخاصة بأجيدة  األنطسةتصػيخ  إلىبسعاييخ التجقيق الجولية اضافة  لتداـخالؿ اإل

 الالزمة وغيخىا مغ الشتائج والتػصيات.  اإلستقالليةالخقابة العميا ومشح أجيدة الخقابة العميا 
ججيج مغ جانب مسػضػع لأما ما يسيد الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة، ىػ تشاوليا 

فاعمية  تقييعمغ جانبيغ األوؿ: أنو يتعمق ب وذلظ ،خاصة في فمدصيغ البحث فيو مغ قبللع يتع 
أداء  تقييع تعديػاف الخقابة في ضبط األداء السالي لسؤسدات الحكع السحمي في قصاع غدة حيث 

وذلظ لمػقػؼ ،  سابقاً  خؽ لولع يتع التصوالحؼ  الحكع السحمي والبمجياتوزارة لخقابة عمى ديػاف ا
قات التي تحج مشيا  وذلظ بيجؼ العسل عمى تصػيخ ػ عمى واقع الخقابة التي يتع مسارستيا والسع

أداء الجيػاف  وزيادة فاعميتو وكفاءتو في إحكاـ الخقابة عمى تمظ السؤسدات والتي تسثل الخافج 
عمى حج عمع : أف آخخ دراسة تست األساسي لمخجمات التي يتمقاىا السػاششيغ، والجانب الثاني

( أعػاـ وأف أداء الجيػاف قج 5مغ قبل الباحث رامي فخوانة أؼ قبل ) 2011في العاـ الباحث 
 شيج تصػرًا عسا كاف عميو في الدابق حيث سيغصي البحث فتخة زمشية مختمفة أيزًا.

 :مجسػعة مغ الشتائج أىسيا  إلىوقج تػصمت الجراسة 
الخقابي في ضبط األداء السالي لسؤسدات الحكع  بجوره اإلداريةالسالية و الخقابة يقـػ ديػاف  .1

 السحمي )البمجيات( في قصاع غدة.
 تشفيح نتائج وتػصيات العسمية الخقابية. اإلداريةيتابع ديػاف الخقابة السالية و  .2
 بسعاييخ الخقابة الحكػمية الفمدصيشية. اإلداريةيمتـد ديػاف الخقابة السالية و  .3
في ضبط  ه الخقابيمعػقات تحج مغ فعالية دور  اإلداريةو ديػاف الخقابة السالية و ال يػاج .4

 األداء السالي لسؤسدات الحكع السحمي.
وتعج ىحه نتائج ايجابية مقارنة بالشتائج التي تػصمت الييا الجراسات الدابقة مشيا رسالة 

فة لعجة عػامل مشيا مخاالخقابي لجيػاف الخقابة لػجػد  ضعف الجور إلىفخوانة التي أشارت 
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أىسيا عجـ مشح  لمسعاييخ الجولية لألجيدة العميا لمخقابةبعس مػاد قانػف ديػاف الخقابة 
  الجيػاف االستقالؿ السالي واالدارؼ الكافي.

لجيػاف لمسياـ الخقابية ضعف تحقيق ا إلىكسا اختمفت مع دراسة أبػىجاؼ والتي خمرت 
وجػد بعس مطاىخ الزعف في أداء الجيػاف باالضافة  إلىضافة مغ أجميا ، إ التي أنذئ

 عجـ كفاية االستقالؿ السالي واالدارؼ والػضيفي لمجيػاف والعامميغ فيو. إلى
 عجة عػامل مشيا : إلىمع الجراسات السذار الييا يخجع  ختالؼولعل اإل

الخقابة السالية مذاركة الجيات الخاضعة لخقابة الجيػاف )البمجيات( في تقييع آداء ديػاف  .1
حيث أف ليع وجيات نطخ تختمف عغ تمظ التي لجػ مفتذي ديػاف الخقابة  اإلداريةو 

 كػنيع جية خاضعة لمخقابة .
تمظ الجراسات وىػ ما قج  مغأف ىحه الجراسة تأتي بعج فتخة مغ الدمغ  إلىاضافة  .2

 وجػد تحدغ فعمي في أداء الجيػاف . إلىيذيخ 
 تقييعمغ خالؿ ف الخقابة عمى بمجيات قصاع غدة انعكذ وجػد أثخ فعاؿ لخقابة ديػا .3

والسالييغ والسجققيغ العامميغ في تمظ  أداء الجيػاف مغ وجية نطخ السجراء العاميغ
 وسشتشاوؿ في الفرل الثاني الخقابة مغ حيث مفيػميا وأنػاعيا. البمجيات.

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 الفرل الثاني
 الخقابة مفيؽميا وأنؽاعيا 
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 الفرل الثاني
 الخقابة مفيؽميا وأنؽاعيا 

 :مقجمة 2.1
مع تقجـ الذعػب ونسػ الحزارات عبخ التاريخ ، تصػر مفيػـ الخقابة ومدتػػ وحجع 

، والحؼ أوليت فيو الخقابة مدتػػ بالغ األىسية العشاية بيا حتى وصمت اليشا بالذكل الحالي 
، اإلستقالليةمشحت درجة عالية مغ  والعشاية ، فمقج تع تذكيل وحجات وادارات ودواويغ لمخقابة

والحقت حمقات تػاصميا وتبعيتيا ألعمى الدمصات في الجولة ، بسا يعدز مغ قجرتيا عمى تحقيق 
ميا مفيؽ مؼ حيث احث في ىحا الفرل الخقابة الب تشاولألىجاؼ التي أنذئت مغ أجميا ، ا

 عمى الشحؽ التالي : يؼحثمبوذلغ في وأنؽاعيا 

 : الخقابة .السبحث األوؿ .1

 : أنػاع الخقابة .السبحث الثاني .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



24 


 السبحث األول
 الخقابة

 تسييج: 2.1.1
لقج وججت الخقابة في كافة العرػر واألزمشة وارتبط نسػىا وتصػرىا ارتباشًا وثيقًا بشسػ 
وتصػر تمظ الحزارات ، ولقج بخزت الخقابة في عيج الجولة االسالمية والتي تسثمت في انذاء 

الحدبة والتي نست عبخ عرػر الحزارة االسالمية وكانت ميستيا تشطيع الشذاشات  ديػاف
التجارية بسا يزسغ عجـ مخالفتيا ألحكاـ الذخيعة والحيمػلة دوف وقػع الغر والغبغ والطمع عمى 

ضيػر والية السطالع والتي كانت  إلىرعايا الجولة ، ولقج ميج ضيػر والية الحدبة وتصػرىا 
ية في الجولة مغ الدعساء والخؤساء عتبار بة والستابعة والسدائمة لمذخريات اإلتختز بالخقا

والػالة ، ولقج كاف لػالي السطالع أكبخ سمصة في الجولة بحيث تسكشو مغ الػصػؿ ألؼ شخز 
وتحت أؼ مدسى كاف ، ولقج تػاله في عيج الجولة االسالمية الخميفة ، ولعل ما يبخز ذلظ 

أميخ السؤمشيغ عسخ ابغ الخصاب قياـ ابغ والي مرخ  إلىشكى القبصي القرة الذييخة عشجما 
في ذلظ الدماف عسخو بغ العاص باالعتجاء عميو ، وعبارة الخميفة السذيػرة لػالي مرخ " متى 

الحدبة ووالية السطالع تأصيل  ديػاف لجتيع أمياتيع أحخار" ، ولقج شكلاستعبجتع الشاس وقج و 
، ويطيخ الحاجة لمخقابة ـ(2016، ىيئات الخقابة والتفتير )الحػلي غوأساس لسا جاء بعج ذلظ م

، ومع تصػر ألؼ حزارة أو دولة أو مؤسدةوحجع ال اإلشخاؼمع اتداع مجاؿ عسل ونصاؽ 
تصػر األمع والحزارات تصػرت الخقابة مغ السفيػـ الزيق لمخقابة الحؼ كاف يقترخ في بادغ 

رقابة بالسفيـػ  إلىوالقػانيغ والتذخيعات الشافحة  األنطسةب لتداـاألمخ عمى التأكج مغ مجػ اإل
السػارد  إستغالؿما سبق رقابة الكفاءة والفعالية في  إلىالذامل والحؼ يحػؼ في شياتو إضافة 

واالمكانات الستاحة لتحقيق األىجاؼ األساسية لتمظ الحزارات واألمع والذعػب ، ولقج زاد 
الي عمى السدتػػ العالسي حيث ضيخت مشطسات عالسية ركدت االىتساـ بالخقابة في عرخنا الح

اىتساميا عمى الخقابة وسبل تصػيخىا وعمى رأسيا السشطسة الجولية لألجيدة العميا لمخقابة السالية 
أكبخ  إلى( والتي تفخع مشا عجة فخوع بعجة لغات لمػصػؿ INTOSAIوالسحاسبية )االنتػساؼ 

مى مدتػػ العالع ، ومشيا السشطسة العخبية لألجيدة العميا حجع مسكغ مغ السؤسدات الخقابية ع
، )االنكػساؼ ( تعسل في العالع العخبيARABOSAIلمخقابة السالية والسحاسبية )األربػساؼ 

INCOSAI ( والتي تعسل في أوروبا ، و ) االسيػساؼASIASAIوتعسل ىحه سيا( وتعسل في آ ،
ابة السالية في كافة دوؿ العالع عمى تحديغ األداء السشطسات بالتعاوف مع دواويغ وأجيدة الخق

 الساؿ العاـ وتخشيج االنفاؽ. إستخجاـاألمثل لمسػارد ومشع سػء  اإلستخجاـالسالي بسا يحقق 
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 السالية مفيؽم الخقابة 2.1.2

 :السفيؽم المغؽي لمخقابة 2.1.2.1

 االحتخاز تعشي كسا وحخاستو، وصػنو الذيء يقرج بالخقابة في المغة "السحافطة عمى

 (.13، ـ1993،والتحػط والسخاعاة" ) أبػ حسيج ،وفخىػد

 لىاولقج وردت الخقابة في القخآف الكخيع في مػاضع مختمفة ، فقج وردت في قػلو تع
ما يلفظ من قول اال لديه رقيب  لىا، وفي قػلو تع ان هللا كان عليكم رقيبا [1 :الشداء ]

. قاؿ القخشبي في تفديخىا الخقيب ىػ الستتبع لألمػر أو الحافع. وفي الحجيث [18 :ؽ]عتيد
الذخيف قػلو ملسو هيلع هللا ىلص " حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا" ، وقػؿ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو " 

ليية عميشا الخقابة بسعانييا السختمفة ، الخقابة اال إلىزنػا أعسالكع قبل أف تػزف عميكع" كميا تذيخ 
 ، والخقابة الحاتية ،...الخ. 

 :لسجلؽل القانؽني لمخقابة الساليةا 2.1.2.2

بأنيا تعشي الخقابة التي تقـػ بيا ىيئات يتع انذاؤىا بقانػف ، وتحجد تعخؼ "
مصابقة العسل ذؼ اآلثار السالية لمقانػف  إلىاتيا بسػجب ذلظ القانػف ، وتيجؼ إختراص

فالخقابة السالية في ىحا الدياؽ تعتبخ مشيج عمسي شامل يتصمب التكامل واالنجماج بيغ السفاىيع 
التأكج مغ السحافطة عمى األمػاؿ  إلى، وىي تيجؼ  اإلداريةالقانػنية واالقترادية والسحاسبية و 

 (.17،ـ1998 ،ة في الشتائج السحققة. )القبيالتعالييا وتحقيق الفإستخجامالعامة ورفع كفاءة 

 :السفيؽم الفشي لمخقابة 2.1.2.3

وذلظ حدب الجانب الحؼ يشطخ تصخؽ لسفيػـ الخقابة مغ جػانب متعجدة ، تع اللقج 
دىا كأساس ألؼ نطاـ يسكغ عمى أىسية وجػ  ال أف كافة الجػانب أجسعتإمغ خاللو ، لمخقابة 
اح تمظ الشطع وكفاءتيا وفاعميتيا عمى وجػد رقابة فاعمة ، وأنيا تذكل ، وأنو يتػقف نجأف يشذأ

 الحجيثة . اإلدارةأحج أىع ركائد 

 فيو تتػفخ ال مالي أو إدارؼ  نطاـ أؼ فأ واالقتراد والسالية اإلدارة عمساء يخػ حيث  
 (.36 ،ـ2006،.)أبػ ىجاؼ وجػده مقػمات إلى يفتقخ ناقراً  نطاماً  عتبخي ومشتطسة فاعمة رقابة

 صاحبو يخػؿ دستػرؼ  حق عغ عبارة" أنيا عمى القانػنية الشاحية مغ عخفت الخقابةو 
 .(36،ـ2006، ىجاؼ أبػ)" الخصة مذخوعات إلنجاح الالزمة القخارات إصجار سمصة
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عسميات الديصخة التشطيسية السدتسخة عمى تصبيق خصط السشطسة وعخفت الخقابة بأنيا "
يزسغ تحقيق أىجافيا دوف ىجر في السػارد والقجرات السادية والسالية برػرة كفؤة وفعالة وبسا 

خفاقات ووضع السعالجات الالزمة ي وسيمة لتحجيج مشاشق ومجاالت اإلوالبذخية ، وى
 (.6، ـ2008لترحيحيا .)الرقاؿ ،

 الخصط تشفيح أعساؿ لستابعة الالزمة العسميات مجسػعةبأنيا "  السالية الخقابةوعخفت 
 إضافة السشاسب، الػقت فيتيا ومعالج اإلنحخافات عمى التعخؼ بقرج السػضػعة والدياسات

". )مطيخ، االستعساؿ سػء أو الزياع أو االختالس عسميات مغ العاـ الساؿ عمى السحافطة إلى
 (.53 ،ـ2015

 ليا أعمى سمصة جانب مغ والسخاجعة والفحز اإلشخاؼ" ىي الخقابة أف بيتخ يخػ  بيشسا
 األمػاؿ إستخجاـ حدغ مغ ولمتأكج ،كيفية سيخ العسل داخل الػحجة  عمى لمتعخؼ الحق، ىحا

 األنطسةيا وفقا لسا تقخره إستخجاميتع  السػارد أف ومغ ليا، السخررة األغخاض في العامة
قياـ السذخوع  مجػ مغ ولمتأكج ، اإلداريةوالقػانيغ والتعميسات والمػائح السعسػؿ بيا في الػحجات 

 السخالفات عغ لمكذفوتحديغ معجالت األداء  ، بتحقيق أىجافيا السػضػعة اإلداريةأو الػحجة 
 تكخارىا لتفادؼ عالجيا وسائل إقتخاحو  حجوثيا إلى أدت التي األسباب وبحث اإلنحخافاتو 

 .(Peter،2005، 533)الخجمية أو االقترادية أو خالفيا ". الػحجات ذلظ في سػاء مدتقباًل،

 السخؤوسيغ أداء وترحيح قياس"  تعشي بأنيا الخقابة اعخفػ  فقجكػنتد وآخخوف  أما
 وضيفة بحلظ وىي. تحقيقيا تع قج السشذأة وضعتيا التي والخصط األىجاؼ أف مغ التأكج بغخض

 .(and etal  Koontz،1984 ،549)."السذخؼ وحتى الخئيذ مغ مجيخ، كل

مشيج  " أنيا عمى السالية الخقابة السؤتسخ العخبي األوؿ لمخقابة السالية مفيـػ دوقج حج
 اإلداريةالتكامل واالنجماج بيغ السفاىيع القانػنية واالقترادية والسحاسبية و  عمسي  شامل يتصمب

يا وتحقيق الفعالية في إستخجامالسحافطة عمى األمػاؿ العامة ورفع كفاءة  التأكج مغ إلىوييجؼ 
بيحه السيسة جياز مدتقل يشػب عغ الدمصة التذخيعية غيخ  لشتائج السحققة عمى أف يقـػا

 (.8، ـ 2001)بذشاؽ ، "خاضع لمدمصة التشفيحية

( (AICPAوقج عخفتيا لجشة الصخائق السشبثقة عغ السعيج األمخيكي لمسحاسبيغ القانػنييغ 
الستبعة في السذخوع بيجؼ حساية  " بأنيا تذسل الخصة التشطيسية ووسائل التشديق والسقاييذ

عمييا وزيادة  عتسادأصػلو السالية وضبط ومخاجعة البيانات السحاسبية والتأكج مغ دقتيا ومجػ اإل



27 


)الجوسخؼ ، .السػضػعة " اإلداريةية وتذجيع العامميغ عمى التسدظ بالدياسات اإلنتاجالكفاية 
 (.21، ـ2011

الخقابة التي تذسل خصة  الستحجة بأنيا "وقج عخفيا معيج السحاسبيغ في الػاليات 
مجسػعة الػسائل التي تتبشاىا السشذأة لحساية  إلىدارية وشخيقة لمتشديق باإلضافة تشطيسية إ

رتقاء اإل إلىاألصػؿ وكحلظ لزساف الجقة الحدابية لمسعمػمات السحاسبية وبجانب ذلظ تيجؼ 
والعسل عمى الديخ  اإلدارةالتي تزعيا  داريةاإلمتابعة تصبيق الدياسات  إلىية و اإلنتاجبالكفاية 

 (.169ىجخؼ، 1405العامة بالخياض، اإلدارةفي حجود الخصة السخسػمة".)نجوة معيج 

 اإلجخاءاتف الخقابة بأنيا " مجسػعة مغ الخصػات و يعخ يسكغ توبشاًء عمى ما تقجـ ، 
السخصصة والتي تقػـ بيا الدمصة األعمى مغ خالؿ جية رقابية مدتقمة مكمفة مغ قبميا، لمتأكج 
مغ أف أنذصة الجية التي تخزع لخقابتو قج تع وفقًا لسا ىػ مخصط لو، وبأفزل مسارسة ، 

ة وبأقل كافة السػارد بكفاءة وفاعمي إستغالؿووفقًا لألنطسة والقػانيغ والتذخيعات الشافحة ، وأنو يتع 
 تكمفة مسكشة ". 

 أىسية الخقابة السالية 2.1.3
أىسية وجػدىا ع السختمفة لمخقابة السالية يبخز لمسفاىي مغ خالؿ ما تقجـ مغ عخض

 ألسباب عجيجة:

والتجاوزات ونقاط الزعف في الجػانب  اإلنحخافاتالخقابة السالية لجييا القجرة عمى كذف  .1
 ائع ، لػجػد كادر مجرب فييا.السختمفة لمشذاط السالي ألؼ نطاـ ق

 التي يتع الكذف عشيا. اإلنحخافاتتقجـ الخقابة السالية الحمػؿ وسبل العالج لمسذاكل و  .2

والقػانيغ والتذخيعات  األنطسةب لتداـالخقابة السالية تذجع وتمـد الجيات الخاضعة ليا لإل .3
 الشافحة.

السسارسات والدياسات السحاسبية الخقابة السالية تسكغ الشطع القائسة مغ اتباع أفزل  .4
 والسقبػلة قبػاًل عامًا كػنيا تقف عمى كل ججيج في ىحا السجاؿ.

واالمكانات السادية الستاحة لمجيات  داألمثل لمسػار  ستغالؿالخقابة السالية تكذف عغ مجػ اإل .5
 أمثل لسػاردىا. ستغالؿالخاضعة لخقابتيا ، وتداعج تمظ الجيات إل

تخح عمى الجيات الخاضعة لخقابتيا كل ما ىػ ججيج في السجاؿ السحاسبي الخقابة السالية تق .6
 والسالي بسا يسكغ تمظ الجيات مغ االرتقاء بسدتػػ أدائيا .

 والتالعب بالساؿ. لمسػارد اإلستخجاـالخقابة السالية تكذف عغ حاالت سػء  .7
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 الخقابة السالية تشقل الخبخات ما بيغ الجيات الخاضعة لخقابتيا. .8

الخقابة السالية جية تصػيخ لألنطسة والقػانيغ والدياسات والسسارسات الستبعة كػنيا الجية  .9
 التي تقف عمى تقييع أداء الجيات الخاضعة لخقابتيا.

العميا( عمى  اإلدارةالخقابة السالية بسثابة يج وعيغ الدمصة التذخيعية والتشفيحية والذعب ) .10
 ا سمصة الخقابة ، وأعصتيا ثقتيا.الجيات الخاضعة لخقابتو فيي مغ مشحتي

 ات والبجائل والتي مغ شأنيا تشسية الساؿ العاـ والخاص.قتخاحالخقابة السالية تقجـ اإل .11

 أىجاف الخقابة السالية: 2.1.4
 :( 31، ـ2013 سالمة،)ما يمي  إلىيجؼ الخقابة السالية ت

 األنطسةب اإلدارة إلتداـ إلىخعية ، والحؼ يذيخ العامة بسبجأ الذ اإلدارة إلتداـالتأكج مغ  .1
 والقػانيغ والعسل في حجودىا.

متيازات تديل عمييا تسشح حقػقًا وإ اإلدارةضساف حساية حخيات األفخاد وحقػقيع ذلظ أف  .2
ال أف ذلظ قج مغ ورائيا تحقيق الرالح العاـ ، إمسارسة وضائفيا وأنذصتيا التي تيجؼ 

تيازات ، مسا ييجر مرالح وحقػؽ السجتسع مستعساؿ ىحه الحقػؽ واإليخافقو إسخاؼ في إ
 برفة عامة.

متيازات التي مشحت ليا بذكل يؤدؼ العامة في الحقػؽ واإل اإلدارةالتأكج مغ عجـ اسخاؼ  .3
 االضخار بالرالح العاـ . إلى

 والعسل عمى ترحيحيا ومعالجتيا. اإلدارةالكذف عغ األخصاء التي قج تقع فييا  .4

 الدمصة لتحقيق مرالح وأغخاض شخرية. إستغالؿالكذف عغ حاالت  .5

 داء بكفاءة .والقػانيغ واآل األنطسةب لتداـدفع السػضفيغ لإل .6

 العامة أثشاء تشفيحىا مياميا. اإلدارةتحليل وحل السذكالت والعقبات التي تػاجو  .7

 في الجوائخ الحكػمية. اإلداريةواألعساؿ  اإلجخاءاتتصػيخ  .8

 تمظ السػارد. إستغالؿغ خالؿ تحقيق أعمى كفاءة في في الساؿ العاـ م اإلسخاؼالحج مغ  .9

أوجو  إقتخاحوالقػانيغ الشافحة في الجولة و  األنطسةأوجو القرػر والشقز في  إلىالتشبيو  .10
 عالجيا.

 التأكج مغ أف السدائل الفشية تؤدػ عمى أكسل وجو وفقًا لألصػؿ والقػاعج الشافحة. .11

 فة السػاششيغ ودوف تسييد.التأكج مغ عجالة تقجيع الخجمات العامة لكا .12

 . السالية مػاردىا و زيادة خجماتيا تحديغ في السشطسة تداعج التي اإلجخاءات تصػيخ .13
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 أنطسة تقػية و و تجعيع تقييع عمى العسل خالؿ مغ وذلظ السشطسة مستمكات عمى الحفاظ  .14
 . السشطسة مستمكات عمى الحفاظ في األوؿ الجفاع خط ىاإعتبار ب الجاخمي الزبط

 عمى والحفاظ العاـ الساؿ حساية يزسغ بسا( األصػؿ) والسػجػدات السستمكات عمى الحفاظ .15
 .الخقابة محل بالػحجة العالقة ذات األشخاؼ حقػؽ 

 لتحقيق الدبل أفزل إقتخاحو  يةاإلنتاج وزيادة األداء تحديغ مغ يسكغ بسا الفعالية زيادة .16
 .السػضػعة االقترادية والدياسات الخصط الييا تخمي التي األىجاؼ

 بغخض وذلظ والسؤكجة الدميسة والتقاريخ بالسعمػمات الجولة في التذخيعية الدمصة تدويج .17
 ات عتساداإل إستخجاـ يعشى ما وىػ بالسيدانية يتعمق فيسا عميو وافقت ما تصبيق مغ تحققيا

 .الرادرة والمػائح األنطسة حدب اإليخادات وجباية ليا، خررت التي األوجو في

 ( :00، م6112وقج لخرت أىجاف الخقابة السالية  في ثالث أشكال أساسية )بذشاق،
 :ىجف سياسي .0

بالسيدانية السعتسجة مغ قبل الدمصة  لتداـا كاف تع اإلإذالتحقق مسا  إلىوىػ يذيخ 
ستيفاء السعتسجة في السػازنة وأنو يتع إ التذخيعية ، بسعشى العسل ضسغ حجود السخررات

 والقػانيغ الدارية والشافحة. األنطسةمغ رسػـ وضخائب وغيخىا في حجود  اإليخادات
 :ىجف مالي .6

التحقق مغ صحة وسالمة حدابات الذخكة وعسمياتيا وترخفاتيا السالية مغ  إلىويذيخ 
لألمػاؿ ، وتحقيق أفزل  اإلستخجاـوسػء  اإلختالساتاألخصاء الحدابية والسحاسبية ، ومشع 

 تكمفة مسكشة، ومخاقبة تخشيج االنفاؽ.لمساؿ وبأقل  إستغالؿ
 :ىجف اداري  .4

مسكغ وبأقل نفقة مسكشة،  إستغالؿأعطع فائجة و  إلىالتأكج مغ أف أنطسة العسل تؤدؼ 
بسا يزسغ تشفيح العسل عمى أفزل وجو في كافة  اإلداريةوترحيح وتعجيل وتشطيع القخارات 
 مخاحل التخصيط والتشفيح والستابعة. 

 : السالية الخقابة خرائص 2.1.5
 العميا لألجيدة العخبية السشطسةدليل ) وتتمخز خرائز الخقابة السالية في التالي

 : (10 ،ـ1996 ، والسحاسبة السالية لمخقابة

 ىػ لسا وفقا التشفيح وإتساـ التخشيج، تحقيق إلى تيجؼ ،اإلدارة وضائف مغ وضيفة الخقابة إف .1
 وسيمة ولكشيا ذاتيا، حج في ىجفا ليدت ذلظ في وىي واإلنجاز، اليجؼ حيث مغ مقخر

 .األىجاؼ تحقيق لزساف
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 .إلحجاثيا الدمشي بالتػقيت تختبط الخقابة عسمية مسارسة إف .2
 .بتحقيقيا تقػـ التي بالجية تختبط الخقابة عسمية مسارسة إف .3
 .اتياإجخاءو  وأساليبيا أدواتيا ليا كػسيمة الخقابة إف .4

 : الساليةأساليب تشفيح الخقابة   2.1.6
الخقابية نػعًا أو أنػاعًا  األنطسةىشاؾ أساليب مختمفة لتحقيق الػضيفة الخقابية ، وتحجد 

 إختيارمغ ىحه األساليب التباعيا مغ قبل الجية السدؤولة عغ تحقيق الخقابة ، أو قج يتخؾ ليا 
األسمػب السشاسب الحؼ يحقق ىجؼ الخقابة الحؼ تدتيجفو، واألساليب الستبعة في تحقيق الخقابة 

 ( :25 -24، ـ2006ىي )العمسي ، 

 : الخقابة السالية الذاممة 2.1.6.1

رقابة شاممة وتفريمية عمى جسيع السعامالت  إجخاءما عغ شخيق وىي الخقابة التي تتع إ
ال أنيا ة أو أف ىحه الخقابة تكػف شاممة إالخاضعة لمخقاب اإلداريةجة السالية التي تسارسيا الػح

، وقج يتع تحقيق الخقابة الذاممة عمى قصاع معيغ أو مجاؿ نػعي معيغ مغ مجاالت  إجسالية
عمى باقي السجاالت. ويدتخجـ ىحا األسمػب  إجساليةورقابة  اإلداريةاألعساؿ السالية لمػحجة 
سعامالت السالية لمسؤسدة صغيخًا ومحجودًا ، أو عشجما تكػف معامالتيا عادة عشجما يكػف حجع ال

ترف ىحه السعامالت باألىسية الشدبية ، وتدتخجـ فخؽ الخقابة تالسالية غيخ متكخرة بذكل عاـ و 
العاممة في الخقابة عمى قصاع الحكع السحمي والبمجيات ىحا األسمػب عسػمًا وخاصة أثشاء تشفيح 

 التجقيق السالي.

 الخقابة السالية النتقائية : 2.1.6.2

عيشات انتقائية معيشة مغ السعامالت السالية  إختياروىي الخقابة التي تتع عغ شخيق 
لمخقابة،  اإلداريةاألعساؿ السالية لمػحجة  خزاعج قياسية إلإذيا لمخقابة كشسػذج أو نسإخزاعو 

عيشة أو مجسػعة عيشات مغ السعامالت  إختياريتع  إذويتع تشفيح ىحا األسمػب برػر متعجدة ، 
كافة السعامالت السالية في الػحجة  إخزاعيا لمخقابة دوف إخزاعالسالية بصخيقة عذػائية و 

لمخقابة ،ويدتخجـ ىحا األسمػب عادة عشجما يكػف حجع السعامالت السالية لمسؤسدة  اإلدارية
 ضخسًا ، أو أف معامالتيا السالية متكخرة بذكل عاـ .
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 طخق تشفيح الخقابة السالية. 2.1.7
وتشفح أجيدة الخقابة السالية عسمية الخقابة برػر متعجدة ، وذلظ حدب ما يرخح لو بيا 
جيازىا أو نطاميا في تحجيج أؼ شخيقة يدتخجـ أو يمتـد بيا ، أو مشح جياز الخقابة صالحيات 

 ـ2010)شكخؼ، ، اإلداريةة ىجاؼ رقابتو عمى الػحجالصخؽ التي يخاىا مشاسبة لتحقيق أ  إستخجاـب
 ىحه الصخؽ:ومغ ( 39،
 الخقابة الجورية ) السدتسخة(: .0

التقخيخ  إصجارالخقابة الدشػية عمى الحدابات الشيائية لكل عاـ و  إجخاءويقرج بيا 
 الخقابي الدشػؼ.

العامة لمخقابة عمى الحكع السحمي والبمجيات بجيػاف الخقابة السالية  اإلدارةوتدتخجـ 
في فمدصيغ ىحا الشػع بذكل عاـ فيسا يتعمق بفحز األعساؿ السالية لمبمجيات مغ الفئة  اإلداريةو 

 )أ، ب(.
 الخقابة الستقطعة )الخاصة(: .6

الخقابة في فتخات زمشية غيخ معيشة أو عمى مػضػع معيغ ، وقج تأخح  إجخاءويقرج بيا 
نيا ال تترف باالستسخارية الشسصية ال أابة ، رقابة شاممة عمى الحدابات إىحه الصخيقة مغ الخق

 كل سشة عمى الحدابات الختامية كالخقابة الجورية .
العامة لمخقابة عمى الحكع السحمي والبمجيات بجيػاف الخقابة السالية  اإلدارةوتدتخجـ 

فمدصيغ ىحا الشػع بذكل عاـ فيسا يتعمق بفحز األعساؿ السالية لمبمجيات مغ الفئة  – اإلداريةو 
 )ج، د(.

 :ةالخقابة السفاجئ .4

رقابة مباغتة تدتيجؼ مػضػعًا أو مػضػعات  إجخاءويقرج بيا قياـ جياز الخقابة ب
جة معيشة نتيجة أخبار مدبقة عغ مخالفات مالية أو بشاًء عمى شمب مغ جيات مدؤولة أو نتي

 . اإلداريةالرتياب جياز الخقابة ، وذلظ بيجؼ التأكج مغ سيخ السعامالت السالية في الػحجة 
 اإلداريةوقج يدتخجـ جياز الخقابة ىحا األسمػب بيغ الحيغ واألخخ بغية جعل الػحجات 

 في مجار الذعػر بيقطة الجياز الخقابي ومتابعة ميامو الخقابية.
صيغ ىحا الشػع مغ الخقابة عشج بمػغ شكػػ لمجيػاف أو ويدتخجـ ديػاف الخقابة في فمد

، حيث يبادر بتذكيل لجشة مغ السفتذيغ  اإلداريةمعمػمات حػؿ مخالفات مالية في الػحجات 
فحز شامل ألعساؿ ىحه الػحجة مع التخكيد برػرة أكبخ عمى مػضػع  جخاءوالسختريغ إل

 السخالفة السبمغ عشيا. 
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 :العيشة العشقؽدية .3

مختمف مفخدات مػضػع السعاممة  إلى ختيارعيشة ما ، ويستج ىحا اإل إختيارتع وفييا ي
ىا ، بحيث تسثل العيشة مجسػعة مغ السعامالت السالية لسػضػعات إختيار السالية التي تع 

 اإلستخجاـمتخابصة ومتكاممة وذات صمة بػضػح العيشة السختارة ، ويصمق البعس عمى ىحا 
 )العيشة العشقػدية(.

قات حػؿ حداب معيغ ، ف  حا الشػع تقػـ فخؽ الخقابة بفحز الحدابات الستعمقة بش  في ى
مثاًل االنفاؽ الستعمق باألليات ، حيث يتع فحز نفقات الريانة ونفقات الػقػد والشفقات 
الخأسسالية ، الستعمقة بيحا البشج، ويخكد ديػاف الخقابة في فمدصيغ برػرة عامة عمى ىحا الشػع 

خاصة في البشػد التي تترف باألىسية الشدبية مقارنة بالبشػد األخخػ الطاىخة في مغ التجقيق 
ا كاف بشج استسالؾ األراضي يترف باألىسية الشدبية يتع فحرة مغ إذالحدابات الختامية ، ف

 كافة الجػانب ، االستسالؾ ، الشفقات القزائية ، وىكحا لكافة البشػد.
 العيشة الشؽعية الذاممة : .5

العسميات السالية في مػضػع معيغ وبرفة كاممة كشذاط أو مذخوع معيغ أو  يارإختيتع 
 نفقة مغ شبيعة واحجة .

ويدتخجـ ديػاف الخقابة في فمدصيغ ىحا الشػع مغ الخقابة بذكل أساسي عشج تجقيق 
السذاريع التي تشفحىا الييئات السحمية في فمدصيغ ، حيث يأخح عيشة مغ السذاريع لمػحجة 

 السحمية ، ويقـػ بتجقيقو وفحرة بذكل شامل وتفريمي. اإلدارية
 العيشة السؽضؽعية الذاممة : .2

واحجة مغ السعامالت السالية مغ كل مجاؿ مغ السجاالت الخئيدية  إختياروفييا يتع 
عيشات مختمفة لسػضػع  إختيارما عغ شخيق إ ختيارويكػف ىحا اإل اإلداريةألنذصة الػحجة 

نسصيًا عغ مػضػع محجد في جسيع األنذصة الخئيدية  ختياريتع اإل السعامالت السالية ، أو
 . اإلداريةلمػحجة 

في فمدصيغ كافة األنػاع السذار الييا  اإلداريةوعسػمًا يدتخجـ ديػاف الخقابة السالية و 
األنػاع  إستخجاـباألعمى لصخؽ الخقابة ، حيث تحتع األىجاؼ واالحتياجات السختمفة لمخقابة 

تحقيق األىجاؼ السخجػة لمخقابة مغ عسمية  إلىغ شخؽ الخقابة ، بالذكل الحؼ يؤدؼ السختمفة م
 الخقابة في الػقت السحجد وبالكفاءة والفعالية السصمػبة ووفق الخصط السخسػمة .
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 السبحث الثاني
 أنؽاع الخقابة

 :تسييج 2.2.1
مغ تمظ  إعتبارات متعجدة وكل إعتبار تأخح الخقابة السالية أشكاؿ عجيجة وذلظ بحدب 

، احتياجات متشػعة عجة تقديسات ، وتشبع ىحه التقديسات مغ إلىات يقدع الخقابة السالية عتبار اإل
تفخض عمى الدمصات العميا لمجوؿ أو السدتػيات العميا في السؤسدات والذخكات وكافة أشكاؿ 

ي احتياجيا ويحقق أىجافيا التي التشطيسات ضخورة اتباع ترشيف معيغ مغ الخقابة السالية يمب
 تحقيقيا مغ خالؿ تبشي ذلظ الترشيف لمخقابة السالية . إلىتدعى 

 جيات الحكؽمية :ال فيجيدة العميا لمخقابة السالية األسيا تسار  التي الخقابة أنؽاع
)مطيخ، مشيا  ات عجيجةإعتبار الخقابة التي تقػـ بيا الجيات الحكػمية وفق ترشف 

 .(55، ـ2014

 :يال السشفحة جيةال حدب السالية الخقابة ترشيف 2.2.2
ة التشفيحية ييجؼ الدمصغ عل مدتقتقييسي   نذاطبأنيا  حيث تعخؼ :الخقابة السالية الخارجية .1

ة و كفاء غمق والتحقوالبيانات السحاسبية و مذخوعيتيا  العسميات السالية  صحةغ مج التأك إلى
 از أىجافيا ومذاريعيا.إنجغ مجيدة الحكػمية األء دافعالية أ

في فمدصيغ  اإلداريةوتقػـ الخقابة الخارجية الستسثمة في رقابة ديػاف الخقابة السالية و 
يا إلتدامبالتأكج مغ سالمة السخاكد السالية لمجيات الحكػمية الخاضعة لخقابتو والتحقق مغ مجػ 

 لمسػارد السالية الستاحة لجييا. إستغالؿبالخصط السػضػعة وتحقيق أىجافيا السػضػعة بأفزل 
 مغ اإلدارية الػحجة داخل مدتقل يتقييس نذاطبأنيا  عخؼت حيث الخقابة السالية الجاخمية : .2

 دقة وضبط السػجػدات حساية بغخض األخخػ  العسميات والسحاسبية  الشػاحي فحز أجل
 العامميغ وتذجيع يةاإلنتاج الكفاءة وزيادة بيا والػثػؽ  يياعم عتساداإل ومجػ السالية البيانات

 .مقجما السحجدة اإلدارية بالدياسات لتداـاإل عمى

وتستمظ األجيدة الحكػمية ومؤسدات الحكع السحمي وحجات وأقداـ لمخقابة الجاخمية والتي 
 لتداـيقع عمييا مدؤولية كبيخة في التحقق مغ قياـ األجيدة الحكػمية ووحجات الحكع السحمي باإل

قابة السالية الخارجية ، وتعتسج الخ لسخاكد السالية لياوالقػانيغ السعسػؿ بيا ومغ سالمة ا األنطسةب
والتي تسثل الخقابة الالحقة برػرة كبيخة عمى الخقابة الجاخمية كػنيا تعسل مغ داخل تمظ األجيدة 

بأسمػبيغ وىحا يسكشيا مغ العسل  اإلداريةوالسؤسدات بذكل متدامغ مع تشفيح العسميات السالية و 
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 إجخاءلمخقابة ىع الخقابة السدبقة والستدامشة عمى كافة العسميات األمخ الحؼ يجعميا قادرة عمى 
تقييع وترػيب برػرة مبكخة ، حيث تمتقي أىجاؼ كاًل مغ الخقابة الجاخمية والخارجية في كػنيسا 

ىا مغ األىجاؼ األمثل لمسػارد وغيخ  ستغالؿييجفاف لمتحقق مغ سالمة السخاكد السالية واإل
فخؽ الخقابة  إعتسادالكثيخ، ومع تصػر األداء السالي لمسؤسدات و تعقج العسميات الخقابية زاد 

 الخارجية عمى فخؽ الخقابة الجاخمية برػرة كبيخة.

 ب تؽقيت تشفيحىا:حدبة السالية الخقايف ترش 2.2.3
ثالث  إلىفقج قدست الخقابة السالية التي تؤدييا أجيدة الخقابة العميا  عتباروحدب ىحا اإل

 :(154ـ،  2012،  والحتاممة، بشي خالج )أقداـ كالتالي

 ة: السدبقة الشعامية الخقاب 2.2.3.1

تفاقيات ابة عمى السشاقرات قبل شخحيا واإلوىي التي تسارس مغ قبل أجيدة الخق
 إلى، وتيجؼ ىحه الخقابة عمى الجولة وىيئات الحكع السحمي اتإلتداموالتعاقجات والتي تشذأ 

والقػانيغ والتذخيعات الشافحة عشج شخح تمظ السشاقرات ،  األنطسةتمظ الجيات ب إلتداـالتحقق مغ 
، والػقػؼ عمى أؼ انحخافات بذكل مدبق زسغ سالمة الترخؼ في الساؿ العاـوذلظ بسا ي

 )رقابة وقائية(.
 اإليخادات، و تسارس عمى بقة بذكل أساسي عمى عشرخ الشفقاتدوتسارس الخقابة الس

ال يسكغ مغ  إذ، وتػزيعيا عمى بشػد االنفاؽ في السػازنة فقط اإليخاداتجيخات فقط فيسا يتعمق بتق
 .اإليخاداتتشفيح رقابة مدبقة عمى تحريل 

لسالية ، كسا عخفت بأنيا " شكل مغ أشكاؿ رقابة السذخوعية والسالءمة عمى العسميات ا
بخاـ العقج أو تشفيحه ، ، أو قبل تشفيحه ، وقبل إالقخار الخاص بالعسميات السالية إصجاروذلظ قبل 

عمى الجية  لتداـ، وقبل تختب اإلاإلسخاؼمحيمػلة دوف الػقػع في السخالفات، واألخصاء، و وذلظ ل
ة حيغ قياميا بتشفيح ذلظ لسعشي، ويتحتع عمى الجيات اسمية السالية، أو السبخمة لمعقجمعلالسرجرة 

والمػائح ، والدعي لمحرػؿ  األنطسةالتي تشز عمييا القػانيغ و  اإلجخاءاتالقياـ بكافة  لتداـاإل
 ة وأقل تكمفةاءفسشاسبة ، وتشفيح األعساؿ بأعمى كعمى األصشاؼ السصمػبة باألسعار ال

 .(20، ـ1996، لمخقابة السالية ".)دليل الخقابة السالية لمسشطسة العخبيةمسكشو
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 :)السخافقة(  الستدامشة الشعامية الخقابة 2.2.3.2

ألنذصتيا وذلظ بقرج  اإلداريةوتشفح ىحه الخقابة بذكل متدامغ أثشاء تشفيح الػحجات 
 ه ضسغ الخصط السعجة سمفًا.إعتسادبسا تع  لتداـالتأكج مغ اإل

الكذف  إلىوقج عخفت بأنيا " الخقابة السراحبة لمتشفيح والستدامشة معو ، وىي تيجؼ 
خالؿ فتخة قريخة مغ حجوثيا ، بسا يديل مغ سخعة معالجتيا ومشع استسخارىا "  اإلنحخافاتعغ 

كالتفتير عمى سيخ عسميات السدتػدعات  فيح العسمي شكميغ ىسا، أ. التفتير:وىي تأخح في التش
وتشفح  كستابعة تشفيح العقػد مغ الشػاحي القانػنية والسالية. تشفيح العسميات السالية: ، ب. شكل

 الخقابة الستدامشة عمى ما يمي:
 رقابة السدتػدعات السخازف  .1
 الخقابة عمى الرشاديق وعسميات الجخد. .2

 ات السشاقرات والسسارسات .إجخاءالتحقق مغ سالمة تشفيح   .3

 متابعة تشفيح العقػد . .4

 ابعة السادية والفشية .الست  .5

 الستابعة السالية .  .6

 متابعة محل العقج خالؿ فتخة الريانة . .7

 اإلداريةو الخقابة الستدامشة ىي أحج أشكاؿ الخقابة التي يسارسيا ديػاف الخقابة السالية و 
في فمدصيغ وخاصة فيسا يتعمق بخقابة السدتػدعات والخقابة عمى الرشاديق وعسميات الجخد، 

 خالؿ مذاركة مشجوب مغ الجيػاف في كافة لجاف السشاقرات والسدايجات السذكمة.وذلظ مغ 
 :الالحقة الشعامية الخقابة 6.6.4.4

 ،في فمدصيغ  اإلداريةالسالية و  الخقابةلجيػاف  األساسي الشذاط الالحقة الخقابة تسثل
العسميات  وإنجاز القخارات إذواتخ األنذصةتشفيح  بعج تتع التي والسخاجعةالتجقيق  بأعساؿ وتعشى
األجيدة الحكػمية و  الػزارات بحدابات يتعمق ما وكل ،اإليخاداتوتحريل  الشفقات كرخؼ السالية

جياز  لخقابة الخاضعةجيات الالختامية لجسيع  والحدابات لمجولة العامة السػازنة وحدابات
 مغ لشسطىحا ا مشتيية ، وييجؼ مالية سشة كل عغبسا فييا مؤسدات الحكع السحمي  الخقابة
جيات ال أداء تقييع إلىييجؼ  كسا جتيا ،ومعال اإلنحخافات و األخصاء إكتذاؼ إلى الخقابة

 وثياحج في تدبب مغ ومداءلةبيا الحقيقية وأسبا اإلنحخافاتشبيعة  وتحجيج ؛ لمخقابة الخاضعة

 جيا.عال سبل وتحجيج



36 


كساؿ الترخفات السالية الخقابة التي يتع تشفيحىا بعج إو قج عخفت الخقابة الالحقة بأنيا " 
 وصخؼ األمػاؿ السقخرة في السػازنة لكل وحجة ".

ويقػـ السجقق بسيستو في الخقابة الالحقة عمى الشفقات ، حيث يقػـ بفحز وتجقيق 
يا لإستغالاألمػاؿ ، وأنو تع  إستخجاـالسدتشجات والػثائق والدجالت والحدابات والتأكج مغ حدغ 

 بالذكل األمثل، ىحا ويػجج نػعاف مغ الشفقات العامة ىسا )دليل الخقابة السالية لمسشطسة العخبية
 ( :64، ـ1996، لمخقابة السالية

 في مجرجة ىي كسا مرالحيا سيخ لزساف الجولة تشفقيا التي الشفقاتي وىالشفقات الجارية : .1
، ونفقات االتراالت المػاـز وأثساف والعالوات، واألجػر، الخواتب، مثل العامة، السػازنة قانػف 

 .وغيخىا......والسػاصالت

 مذاريعيا تشفيح عمى الجولة تشفقيا التي الشفقات وىي الشفقات الخأسسالية )النسائية(: .2
 وإنذاء والسجارس، السدتذفيات وبشاء الصخؽ، كسذاريع السختمفة، اإلنسائية أو الخأسسالية

مغ السذاريع التي تعدز األمغ  وغيخىا واالتراالت، السياه ومذاريع والجدػر، الدجود
 .القػمي لمجولة

 ب مجالتيا ونطاقيا:حدبة السالية الخقايف ترش 2.2.4
عجة مجاالت كالتالي   إلىوترشف الخقابة حدب مجاؿ الخقابة التي يتع تشفيحىا 

 ( :56،ـ2014)مطيخ،
 الخقابة السالية:  .0

ثبات بيجؼ الدجالت السحاسبية وكافة أدلة اإلوالسدتشجات و وتتزسغ فحز الػثائق 
بجاء الخأؼ حػؿ مجػ صحة البيانات السحاسبية الػاردة في الحدابات الختامية والتقاريخ والقػائع إ

والقػانيغ  األنطسةتفاقيا مع ، ومجػ مصابقتيا وإة لمجيات الخاضعة لخقابة الجيػافالسالي
 السحاسبية السقبػلة قبػاًل عامًا.والتذخيعات الشافحة والسبادغ 

بفحز والتحقق  ا الشػع مغ الخقابة مغ خالؿ قياموويشفح ديػاف الخقابة في فمدصيغ ىح
مغ كافة العسميات السالية في كافة مخاحميا السختمفة لمتأكج مغ سالمتيا وعجـ مخالفتيا لألنطسة 

ة السخكد السالي لكافة السؤسدات والقػانيغ والسبادغ السحاسبية السقبػلة ، والتحقق مغ سالم
 الخاضعة لخقابتو بسا فييا ىيئات الحكع السحمي. 

 رقابة السطابقة والسذخوعية : .6

 إلتداـفي فمدصيغ بالتحقق مغ مجػ  اإلداريةويقرج بيا قياـ ديػاف الخقابة السالية و 
والقػانيغ الشافحة في الجولة ، ويعتبخ ىحا الشػع مغ الخقابة مغ  األنطسةالجيات الخاضعة لخقابتو ب
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صسيع الخقابة الحكػمية والستسثمة في ديػاف الخقابة السالية ، حيث يقػـ الجيػاف بالتأكج مغ مجػ 
 لتداـالجيات الخاضعة لو بالشطع والقػانيغ والتذخيعات الشافحة ، ومشيا عمى سبيل السثاؿ اإل إلتداـ

 بالشطاـ السالي السعتسج ،ونطاـ تػريج السػاد ، وغيخىا مغ القػانيغ والتذخيعات .
 رقابة األداء: .4

ويقػـ ىحا الشػع عمى أساس قياس أداء كاًل مغ أداء األفخاد في السؤسدات الحكػمية 
مجسػعة  إستخجاـوأداء الػحجات التشطيسية في االشار العاـ لسؤسدات لمجولة ، حيث يتع ذلظ ب

السعاييخ والسقاييذ لتقييع أداء كاًل مغ األفخاد والسؤسدات لمتأكج مغ مجػ الفاعمية والكفاءة  مغ
 في أداء مياـ كاًل مشيع وفق أفزل أداء مسكغ.

 الخقابة عمى تكشؽلؽجيا السعمؽمات: .3

ا كانت البيئة التكشػلػجية لمجيات الحكػمية والستسثمة في إذويقرج بيا التحقق مسا 
ولجييا القجرة عمى تمبية كافة سػبية وأنطسة السعمػمات آمشة وتحقق الكفاية لمجيات البخامج الحا

وجو القرػر فييا وتقجيع السقتخحات التي مغ تكشػلػجية لمجيات ، والػقػؼ عمى أحتياجات الاإل
 أوجو القرػر في تمظ الشطع. تقييعشأنيا دعع و 

 إلىيا تحدب مجال الخقابة ( فقج قدست 24-23 ،م 2009وحدب )أريشد ، ولؽبغ ، 
 ثالث أنؽاع رئيدية :

 مخاجعة القؽائػ السالية: .0

ويجخػ ىحا الشػع مغ السخاجعة لمتأكج مغ أف القػائع السالية الذاممة تتفق مع معاييخ 
محجدة ، عادة ما تتسثل ىحه السعاييخ في مبادغ السحاسبة الستعارؼ عمييا ، بخغع مغ أنو يسكغ 

ية السعجة وفقًا لألساس الشقجؼ أو وفقًا ألؼ أساس محاسبي آخخ يشاسب مخاجعة القػائع السال
السشطسة . والقػائع السالية برفة عامة تذسل قائسة السخكد السالي وقائسة الجخل وقائسة التجفقات 

 الشقجية ، والسالحطات السخفقة بيحه القػائع.
 السخاجعة التذغيمية : .6

مغ الكفاءة  بالسشطسة بيجؼ تقييع كالً ات تذغيمية إجخاءوىي تتسثل في فحز أؼ 
يغ التذغيل. دتساـ السخاجعة رفع تػصيات لإلدارة بيجؼ العسل عمى تحيتع بعج إ إذوالفعالية.

نو يرعب ويدتحيل وضع نسػذج قياس كفاءة التذغيل فييا فإولتعجد السجاالت التي يسكغ 
 محجد لمسخاجعة التذغيمية أسػة بالسخاجعة السالية.
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 :لتداماإل  مخاجعة .4

ات وقػاعج محجدة إجخاءلتدمت بإ ا كانت السؤسدة قجإذوىي تتسثل في تحجيج ما 
في التحقق مغ تشفيح القػاعج التشطيسية  لتداـمػضػعة مغ قبل سمصة أعمى ، وتتسثل مخاجعة اإل

 السحجدة بػاسصة الدمصات الحكػمية العميا.

 :الخقابة مؼ حيث األثخ 2.2.5
 :(.287، 2000)عبج السعصي ، قدسيغ ىسا إلىوتقدع الخقابة وفق ىحا الترشيف 

 الخقابة الؽقائية )السانعة(: 2.2.5.1

 عمى العسل و وقػعيا قبل أخصاء أؼ أو اإلنحخافات إكتذاؼ أو تجشب إلى تيجؼو 
 بعبارة و. عمييا الستختبة الدمبيات بتخفيف الكفيمة و الالزمة التختيبات إذتخإ أو حجوثيا، مشع

، التي مغ شأنيا أف تسكغ مغ الحرػؿ السجخالت جانب عمى تخكد الػقائية الخقابة فإف أخخػ،
مػازنة الجولة والسػازنات الخاصة  إعجادعمى السخخجات الرحيحة ، ولعل ذلظ يبخز واضحًا في 

ىا ومشاقذتيا وتجقيقيا خالؿ مخاحل متعجدة بسا إعجادبالييئات السحمية في فمدصيغ حيث يتع 
حاؿ يسكغ مغ الػقػؼ عمى أوجو القرػر السختمفة والعسل عمى تالفييا أو التخفيف مغ حجتيا 

  .وقػعيا

 :عالجيةالخقابة ال 2.2.5.2

وىي الخقابة التي تأتي في وقت الحق لمخقابة الػقائية بعج تشفيح االعساؿ وانجازىا، 
يسكغ لمخقابة الػقائية ميسا كاف حجسيا أف تقف عمى الػجية السثالية لألعساؿ ، وحيث أنو ال 

خاصة وأف بيئة العسل بيئة تتسيد بالتقمبات والسفاجآت والطخوؼ االستثشائية ويدتحيل معيا 
السسكشة ، يأتي ىشا دور الخقابة العالجية  اإلنحخافاتالػقػؼ عمى كافة التجاوزات واألخصاء و 

والتي لع تتسكغ الخقابة الػقائية مغ  اإلنحخافاتنيا أف تقف عمى تمظ األخصاء و والتي مغ شأ
  رصجىا وتالفييا ، والعسل عمى عالجيا وترػيبيا بسا يسشع مغ تفاقسيا.

 الخقابة حدب وجية الشعخ القترادية : 2.2.6
 :(85،ـ 2015)مػفق ، ثالث أنػاع حدب التالي إلىترشيف وتقدع الخقابة وفقًا ليحا ال



39 


 :الخقابة السدتشجية 2.2.6.1

ويتسثل ىحا الشػع مغ الخقابة في الخقابة عمى السدتشجات ومعدزات العسميات السالية 
والدجالت السحاسبية لمتأكج مغ صحة ما ىػ مثبت بالجفاتخ وعجـ مخالفتو لألنطسة والقػانيغ 

 والقخارات الشافحة .
 إستخجاـبة السحاسبية نطخًا لتخكيدىا عمى ويصمق عمى ىحا الشػع مغ الخقابة تدسية الخقا

االساليب السحاسبية الستعارؼ عمييا بذكل عاـ والتجقيق السحاسبي بذكل خاص ، كسا يصمق 
والقػانيغ  األنطسةعمييا تدسية الخقابة الالئحية نطخًا لتخكيدىا عمى القػاعج والسبادغ السحاسبية و 

 والمػائح السعسػؿ بيا .
ا الشػع مغ الخقابة في امكانية تصبيقيا قبل تشفيح عسميات الرخؼ ويتسثل مجاؿ عسل ىح

و أثشاء تشفيح الرخؼ وبعج اتساـ عسمية الرخؼ ، ففي ىيئات الحكع السحمي في فمدصيغ تتػلى 
وزارة الحكع السحمي مدئػلية الخقابة السدبقة ، أما الخقابة الستدامشة فتتع مغ خالؿ أقداـ الخقابة 

ي السذخفة عمى تشفيح العسميات السالية كقدع السذتخيات في ىيئات الحكع السحمالجاخمية والجيات 
تساـ عسميات الرخؼ )الالحقة ( فتشفح مغ قبل ديػاف الخقابة الفمدصيشية ، أما الخقابة بعج إ

 يشفح ذلظ نياية الدشة السالية لتمظ الييئات . في فمدصيغ والحؼ بجوره اإلداريةو  السالية
تقجـ يتبيغ لشا أف ىحا الشػع مغ الخقابة يخكد عمى الخقابة عمى الدجالت وبشاًء عمى ما 

السحاسبية والعسميات السالية  لمػحجات الخاضعة لمخقابة لمتأكج مغ مجػ سالمة ىحه الترخفات 
السالية والدجالت بيجؼ ضساف دقة البيانات السحاسبية السدجمة بالدجالت وحساية أصػؿ 

 السؤسدة .
شػع مغ الخقابة دراسة عشاصخ الشطاـ السحاسبي الستسثمة في السدتشجات ويتصمب ىحا ال

 ونطاـ القيج والجفاتخ والدجالت والقػائع السالية.
 رقابة األداء : 2.2.6.2

 أىجاؼ إلى تقػده و الجارؼ  تقيذ األداء التي العسميات تمظ في األداء رقابة مفيـػ "يتسثل

 مدبقا". محجدة
الخقابة وجػد أىجاؼ محجدة مدبقا لقياس األداء الفعمي، وأسمػبا يتصمب ىحا الشػع مغ  و

استخالص الشتائج التي تدسح بتػجيو األداء  لسقارنة األداء الفعمي باألىجاؼ السحجدة سمفا و
 .ليتػافق مع األىجاؼ السخصصة والسػضػعة مغ قبل

ال يسكغ تشفيح رقابة األداء  إذخقابة السدتشجية ببعزيسا الويختبط كال مغ رقابة األداء و 
التأكج مغ صحة وسالمة البيانات  إلىالتي تيجؼ و تشفيح الخقابة السدتشجية  بسعدؿ عغ
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تقاريخ ، والمغ الخقابة مجسػعة األدوات مثل القػائع السالية والسدتشجات ، ويدتخجـ ىحا الشػع
، وذلظ أف تكػف خزعت لمخقابة السدتشجية ،.....الخ، والتي يفتخضاالحرائية وتقاريخ األداء

مسػارد ومجػ تحقق لاألمثل  ستغالؿوالتحقق مغ مجػ اإلبيجؼ متابعة ما تع تشفيحه ومالع يشفح 
وأىسية قرػػ في ىيئات الحكع السحمي في  ىاـجػة ، ولعل لخقابة األداء دور األىجاؼ السخ 

ت أساسية لمسػاششيغ  والتي مغ شأف فمدصيغ كػنيا تتمقى أمػاؿ عامة وتقػـ عمى تقجيع خجما
 التقريخ فييا أف يكػف لو أثخ مباشخ عمى األمغ القػمي لمجولة .

 الخقابة الذاممة : 2.2.6.3

الخقابة  كانت أىجاؼ الخقابة السدتشجية و رقابة األداء تحقق أىجافا جدئية فقط، فإف ا ماإذ
ا كانت إذتقييع ما  ث يتع مغ خاللياالذاممة تعشي أف محتػػ ىحه الخقابة شامل و تفريمي، حي

ا كانت القػائع إذفعاؿ و ما  أساليب الخقابة السالية الستبعة قج تع ترسيسيا و تشفيحىا عمى نحػ
  (.132، ـ 2002السالية تعبخ حقيقة عغ الترخفات السالية الفعمية.)أريشد ، ولػبظ،

ة ورقابة األداء وىي تدعى فالخقابة الذاممة تذسل الشػعيغ الدابقيغ الخقابة السدتشجي
لمتحقق مغ مجػ صحة ومرجاقية البيانات والعسميات السالية الطاىخة في الدجالت والقػائع 

 بتشفيح البخامج السحجدة سمفًا. لتداـوالتقاريخ السالية والتحقق مغ مجػ اإل
تعقج ىحا الشػع مغ الخقابة لكػنو يتشاوؿ جػانب متعجدة متخابصة مسا يتبيغ لشا مسا تقجـ 

 تقييعيجعل مغ عسمية تتبع الشتائج أمخ صعب ، خاصة وأف ىحا الشػع مغ الخقابة يبحث في 
 السػارد وتحقق األىجاؼ. إستغالؿأداء السؤسدات ومجػ كفاءة العامميغ ومجػ فاعمية 

 الخقابة حدب مدتؽياتيا: 2.2.7
الخقابة ثالث أشكاؿ مع تصػر السفيـػ الخقابي في السشطسات ووحجات الشذاط أخحت 

لمخقابة بيشسا تأخح السشطسات  حجات الستقجمة بالسدتػيات الثالثالحكػمي ، وتأخح السشطسات والػ 
السبتجئة واألقل تصػرًا بالسدتػػ األوؿ فقط ، فسعيار األخح بأؼ شكل يتػقف عمى حجع وشبيعة 

  (:95،ـ2002، وآخخوف تمظ السشطسات وىي )الرحغ  شذاط وتقجـال
 الخقابة عمى عجم ضياع السؽارد: .0

 أو لمتمف نتيجة سػاء السػارد ضياع عجـ مغ التأكج يتع حيث الخقابة مدتػيات أوؿ ىػ و

 الدخقة ، أو وجػد أصػؿ أو مػاد وعسالة غيخ مدتغمة تعتبخ مػاد ضائعة.
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 السؽارد: إستخجامالخقابة عمى كفاءة  .6

سخاؼ مثل لمسػارد الستاحة وعجـ وجػد إاأل ستغالؿويتع في ىحا السدتػػ التأكج مغ اإل
مجسػعة مغ السقاييذ والسؤشخات والجالالت لمتأكج مغ  إستخجاـأو ىجر فييا مغ خالؿ 

 األمثل . ستغالؿاإل
 الخقابة عمى فعالية السخخجات في تحقيق األىجاف: .4

مدتػػ مغ مدتػيات الخقابة والحؼ يقػـ عمى أساس التحقق ويعتبخ ىحا السدتػػ أعمى 
مغ أف األنذصة والبخامج السصبقة مغ الجية ىي األنذصة الالزمة لتحقيق أىجافيا، وأف مخخجات 

كل والقيسية السصمػبة مغ أو نػاتج ىحه األنذصة والبخامج تتساشى مع األىجاؼ و أنيا تتع بالذ
 ، لبمػغ اليجؼ.غيخ ىجر

 قابة مؼ حيث الدمطة السسارسة ليا :الخ  2.2.8
 : )83 - 80،ـ 2015عجة أقداـ بيانيا التالي )مػفق ،  إلىوىي تقدع 

 : اإلداريةالخقابة  .0
أشكاليا ومدتػياتيا ،  إختالؼعمى  اإلداريةوىي مسارسة الخقابة مغ قبل أجيدة الجولة 

  سػاء كاف الشطاـ في الجولة مخكدؼ أو ال مخكدؼ.

 القزائية :الخقابة  .6
وتتسثل في ذلظ الشػع مغ الخقابة الحؼ يسارس بػاسصة القزاء عمى أعساؿ الجولة 
والييئات السحمية ، بحيث يكػف مدئػلية القزاء في الخقابة عمى األعساؿ السالية لمبمجيات 

 العقػبات الالزمة. إصجارالتجاوزات السالية ومحاكسة السدؤوليغ عشيا و  إكتذاؼوالعسل عمى 
 ابة التذخيعية :الخق .4

وىي تمظ الخقابة التي تتع بػاسصة السجمذ التذخيعي عمى الييئات السحمية ، ويستمظ 
السجمذ التذخيعي سمصة الخقابة عمى أمػاؿ الجولة ككل وبذكل مباشخ ، وعمى الييئات السحمية 

حمي أف تمظ الييئات تخزع إلشخاؼ ورقابة وزارة الحكع الس إعتباربصخيقة غيخ مباشخة عمى 
حدب الشطاـ الستبع لجػ دولة فمدصيغ ، حيث تكػف ىحه األخيخة مدؤولة أماـ الدمصة التذخيعية 
مسثمة في السجمذ التذخيعي والتي تخاقب عمى كافة الييئات السحمية ومجالذ الخجمات 

لية داريًا وفشيًا...الخ.، ويسارس السجمذ التذخيعي الخقابة الساوالدمصات الستػلجة عشيا ماليًا وإ
 بعجة صػر مشيا :

مػازنة الجولة و وزارة الحكع السحمي والتي مغ السفتخض أف يكػف ىشاؾ جدء  إعتسادمشاقذة و  .1
 مشيا مخرز لجعع الييئات السحمية.
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 واقخار القػانيغ السشطسة لمذئػف السالية لمييئات السحمية. إعتساد .2

 تذكيل لجاف متخررة لبحث وتقري الحقائق حػؿ مػضػعات معيشة.  .3

استجػاب وزيخ الحكع السحمي أو وكالء وزارة الحكع السحمي أو رؤساء الييئات السحمية حػؿ  .4
 مػضػعات محجدة.

 الخقابة الذعبية: .3
وىي تمظ الخقابة التي تسارس عمى ىيئات الحكع السحمي مغ خالؿ السجتسع ، وتتشػع 

عزيا البعس ، ومشيا أشكاؿ الخقابة الذعبية فسشيا ما يسارس بػاسصة األحداب الدياسية عمى ب
دانيات الخاصة شالعيع عمى السػازنات والسيخالؿ السػاششيغ أنفديع مغ خالؿ إما يسارس مغ 

 بالييئات السحمية.
عغ شخيق  كسا تمعب الرحافة بذكل عاـ دورًا حيػيا في مجاؿ الخقابة داخل السجتسع

 إلى ، باإلضافةسػاششيغلقزايا التي تخز خجمات الاليامة التي تتعمق با إثارتيا السػاضيع
لمساؿ العاـ و سػء  الشيب األخصاء و إكتذاؼالتحقيقات الرحفية التي تداىع بذكل كبيخ في 

السشاسبة في الػقت  اإلجخاءات إذيداعج الجيات السدئػلة عمى اتخ ىحا ما، و اإلستخجاـ
 (.50،ـ 2009السشاسب)عػدة ، 

 الخقابة حدب مؽضؽعيا: 2.2.9
 : (181-180،ـ2011وعبجاليادؼ، الصخاونة)نػعيغ حدب التالي إلىفقج قدست  

 :الخقابة اليجابية .0

 األنطسةالجية مػضػع الخقابة ب إلتداـالتأكج مغ مجػ  إلىوىي تمظ الخقابة التي تيجؼ 
واألخصاء مغ جية  اإلنحخافاتوالقػانيغ والتعميسات السعسػؿ بيا في تمظ الجية ، والػقػؼ عمى 

 أخخػ بقرج ترحيحيا ومشع تكخارىا.
 :الخقابة الدمبية .6

وىي تعسل عمى معاقبة  ، األخصاءالتجاوزات و  عغ البحث في الخقابة ىحهتعسل 
 . األخصاءالتجاوزات و  ترّيج عمى تعسلفيي  آخخ وبسعشى ،زات و مختكبي ىحه التجا

، وبيغ مدار العسل وترحيحو تقييعتعشى ب التيويالحع وجػد فخؽ واضح بيغ الخقابة االيجابية 
 األخصاء والتجاوزات. إكتذاؼالخقابة الدمبية التي تخكد عمى 
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ات الخقابة في القطاع الحكؽمي إجخاءالعؽامل التي تديػ في ضعف  2.2.10
  :وىيوالقطاعات األخخى 

 (.330، ـ 2012)رشيجؼ وآخخوف، 

وتصػيخ قجرات السػارد البذخية في القصاعات الحكػمية قمة البخامج التجريبية الالزمة لتأىيل  .1
 ية.اإلنتاجوالحؼ يشعكذ عمى مدتػػ األداء و 

انخفاض دخل العامميغ وقمة السكافآت والحػافد يفدح السجاؿ لطاىخة الفداد والتػاشؤ مسا  .2
 يشعكذ عمى األداء .

كل قػاعج بيانات األمية السعمػماتية وضعف االستفادة مغ التكشػلػجيا رغع تػفخىا في ش .3
 متاحة عبخ االنتخنت ، ويعتبخ ذلظ أكبخ تحجيات متصمبات تصػيخ نطاـ محاسبي فعاؿ.

داء أعساؿ الخقابة ومتابعة تشفيح الخصط وترحيح التجاوزات و ضعف التخصيط الفعاؿ آل .4
 السخالفات.

 األنطسةبتصبيق التعميسات والتػجييات الرادرة مغ الدمصة السخكدية ، ومخالفة  لتداـعجـ اإل .5
 والقػانيغ والتذخيعات.

ساءة الترخؼ بذكل واضح ، وإ اإلداريةعجـ تحجيج الرالحيات وسمصات الترخؼ السالية و  .6
 بالرالحيات أو تفػيس الرالحيات ألشخاص ليذ لجييع خبخة و وعي مالي متكامل.

 إلىالسػازنة التقجيخية لالحتياجات السالية األمخ الحؼ يؤدؼ  إعجادالعمسية في غياب األسذ  .7
 تمظ السخررات . إستغالؿسػء 

و مغ مالحطات في إكتذافابة الخارجية والجاخمية لسا يتع ضعف عسمية الستابعة مغ قبل الخق .8
 سجالت وأنذصة الػحجات الخاضعة لمخقابة .

عمى كافة العسميات السالية  اإلشالععجـ بحؿ العشاية السيشية في عسمية التجقيق مغ خالؿ  .9
 وتقجيع أدلة االثبات الالزمة.

نقز الػعي السالي بذكل عاـ لجػ بعس السػضفيغ الحكػمييغ األمخ الحؼ يشعكذ عمى  .10
 قخاراتيع السالية.

 نطسة والقػانيغ.غياب السدائمة وفخض العقػبات الخادعة عمى السخالفيغ لأل .11

ضعف وقرػر في جػانب  إلىف وجػد ىحه العػامل مجتسعة أو بعس مشيا يؤدؼ إ
الخقابة السالية ، ويتػقف حجع الزعف أو القرػر عمى مجػ تفذي ىحه العػامل في أجيدة 

 الخقابة واألجيدة الحكػمية.
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 : خقابيةال اإلجخاءاتو  الؽسائل مؼ األفخاد نفؽر إلى تؤدى التي األسباب 2.2.11
الخقابية  اإلجخاءاتنفػر األشخاص مغ الػسائل و  إلىيػجج عجد مغ األسباب التي تؤدؼ 

 (:Newman and etal , 1976, 772وىي )
 فأف أمختيا تحت يعسمػف  مغ  وأراء الخقابة تسثميا والتي :الدمطة ألىجاف الذخص تقبل عجم .0

 العامل نفذ في قبػالً  يالقى ال قج وليةاأل السػاد مغ التالف تخفيس ىػ اإلدارة ىجؼ كاف
 مغ يتصمب العسل ىحا أف أو،  الخدارة تحسل عمى وقادرة غشية الذخكة أف مشو عتقاداً إ 

 . العامل لشفذ محبباً  غيخ ىحا يكػف  وقج كبيخ جيج بحؿ العامل
 ولكشو السذخوع أىجاؼ مع يتفق العامل أف أحيانا نجج :النجاز مدتؽيات عقالنية عجم .6

 زيادة ىػ اليجؼ كاف اإذف.  معقػلة غيخ السدتخجمة السقاييذ فأ عتقادهإل الخقابة يخفس
 مغ أعمى لإلنتاج السعيارية القيسة أف يعتقج ولكشو اليجؼ ىحا العامل يخفس ال فقج اإلنتاج
 . السسكشة يةاإلنتاج شاقتو

 ولكشو عسمو نجازإ في كبيخ جيج ببحؿ العامل يقـػ أف أؼ :السقاييذ برحة الثقة عجم .4
 في السدتخجمة السقاييذ ىي ما نفدو حيشيا فيدأؿ رئيدو مغ متػسط تقجيخ عمى يحرل
 . السدتخجمة بالسقاييذ ثقتو لعجـ الخقابية الػسائل مع التعاوف  يخفس يجعمو مسا اإلدارة

والتي  السخضية غيخ الشتائج تقبل يخفزػف  األفخاد شبيعة ألف: الدارة غيخ الحقائق تقبل عجم .3
 وأىجافيا و أساليبيا. الخقابة مقاومة عمى  يعسل دائسا يػف وليحاال تتفق وأىجافو وشسػحاتو 

 ال ولكشو السباشخ رئيدو مغ األوامخ يتقبل فالذخز: شخعية غيخ مرادر مؼ  الزغط .5
 السؤسدة. في خخآ مجيخ مغ(  يتقبميا) يدتديغيا

 خرائص الشعػ الخقابية الشاجحة:  2.2.12
تسارس السؤسدات العامة أنذصة ومياـ عسل تختمف مغ مؤسدة ألخخػ ، وىحا يتختب 

ات رقابية تتشاسب وشبيعة الشذاط الحؼ تسارسو تمظ السؤسدات ، إجخاء إستخجاـعميو ضخورة 
ال أف ىشاؾ الخقابة السدتخجمة عمى السؤسدات إات إجخاءوعمى الخغع مغ ضخورة التسييد في 

تقييع  إلىة العسػمية يجب أف يتستع بيا كل نطاـ رقابي ييجؼ خرائز وسسات تكتدب صف
( فانو البج مغ تػافخ الخرائز Druker, 2005, 495األداء لتمظ السؤسدات ، وحدب )

 التالية في الشطاـ الخقابي حتى تتحقق أىجاؼ الخقابة السالية:
 العسل فييا. أف يتشاسب نطاـ الخقابة ويتالئع مع شبيعة نذاط السؤسدة وحجسيا وضخوؼ .1

والسعيار وفي نطاـ سمػب ة والػضػح والبداشة في اليجؼ واألأف يتسيد نطاـ الخقابة بالديػل .2
 و.إكتذافأو الخمل عشج  التبميغ عغ اإلنحخافات
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أف يتستع نطاـ الخقابة عمى األداء بالسخونة ، وأف تكػف الػسائل الخقابية والسعاييخ السدتخجمة  .3
 لسا تتسيد بو بيئة العسل مغ التغييخ السدتسخ والجيشاميكية .قابمة لمتصػيخ والتعجيل ، 

ية مسارسة الخقابة في الػقت السالئع لمقياـ بيا ، بذكل يسشع مغ تعصيل تشفيح أعساؿ الج .4
 خترار الػقت والجيج السبحوؿ في العسمية الخقابية.الخاضعة لمخقابة ، و يديع في إ

ومجربة إلنجاز السياـ الخقابية وتقييع األداء تػفيخ فخؽ عسل رقابية ذات كفاءة وفعالية  .5
 لمجيات الخاضعة لمخقابة ، وتػفيخ الحػافد الالزمة لتذجيعيا عمى أداء مياميا بكفاءة.

وأسباب حجوثيا  اإلنحخافاتاألخصاء و  إكتذاؼيجابيًة تعسل عمى أف تكػف الخقابة السسارسة إ .6
 وبذكل يديع في مشع تكخارىا. حخافاتاإلن، وتػفخ الحمػؿ الالزمة لترحيح تمظ األخصاء و 

أف يتسيد نطاـ الخقابة بالفعالية االقترادية ، بحيث تتشاسب التكمفة والػقت والجيج مع الشتائج  .7
 والسشافع الستػقعة مغ ىحا الشطاـ.

 الخقابة نطاـ يكػف  لكي( أنو 45ـ، 2013)سالمة،وأضاؼ :اإلنحخافاتالدخعة في كذف  .8
 يتسكغ حتى السشاسب، الػقت فيبدخعة و  اإلنحخافات عغ و التبميغنو يجب الكذف ، فإ فعاالً 
 نصاؽ خارج اإلنحخافاتأثخ تمظ  تتحػؿ أف قبل، و  ةالسشاسب الترحيحية جخاءاإل عسلمغ 

 .الخقابة

 ىحه ستيعابإ ضخورة (206ـ، 2006)السصارنة ، الخقابية الشطع تكاملب ويقرج: التكامل .9
 بيغ تكامل ىشاؾ يكػف  أف يجب كسا ،التشطيسية الخصط بكل الخاصة السعاييخ جسيع الشطع

 العسميات لكافة الكاممة التفريمية السخاجعة في السدتخجمة الخقابية الشطع بيغ و ذاتيا الخصط
 يسكغ بسا الجاخمية لمخقابة فعاؿ نطاـ وجػد ضخورة تصمب مسا والدجالت، بالجفاتخ السجونة
 جخاءإل السشاسب العيشة حجع تحجيج عشج عميو عتسادواإل بو الػثػؽ مغ  الخارجي السخاجع

 .السخاجعة عسمية

 اإللكتخوني التذغيل أنطسة أف (193ـ، 2011)جسعة،ويبيغ :والتكشػلػجي العمسي التصػر .10
 أو السعمػمات سخقة مكانيةوإ السخالفات، مغ العجيج ارتكاب عمى تداعج قج بيئة تػلج لمبيانات
مػاكبة التصػر التكشػلػجي  ضخورةمغ الشطاـ الخقابي  يتصمب مسا أثخ، تخؾ دوف  تغييخىا

والتعامل معو بكفاءة وفعالية حتى يكػف الشطاـ الخقابي ناجح وفعاؿ ، فالشطاـ الشاجح ىػ 
 الحؼ يدتصيع التكييف مع كافة بيئات العسل بسا فييا البيئات التكشػلػجية الستصػرة.

وأنػاعيا فإنشا سشتشاوؿ في الفرل الثالث معاييخ  نتياء مغ الخقابة مغ حيث مفيػمياوبعج اإل
 اإلدارةفي فمدصيغ و  اإلداريةالتجقيق الحكػمية الفمدصيشة والتعخؼ عمى ديػاف الخقابة السالية و 

 العامة لمخقابة عمى وزارة الحكع السحمي والبمجيات.



 

 
 
 

 الفرل الثالث
 اإلداريةديؽان الخقابة السالية و 

العامة لمخقابة عمى وزارة  اإلدارةو 
 الحكػ السحمي والبمجيات
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 الفرل الثالث
العامة لمخقابة عمى وزارة الحكػ السحمي  اإلدارةو  اإلداريةديؽان الخقابة السالية و 

 والبمجيات
 :مقجمة 3.1

مع بجاية تذكل الدمصة الػششية الفمدصيشية تع انذاء ىيئة الخقابة العامة الفمدصيشية في 
ديػاف الخقابة  إلى  ـ2003ساسي لدشة تع تغييخ اسسيا برجور القانػف األوالتي  ـ1994العاـ 

،  اإلستخجاـيسانًا بأىسية دورىا في الحفاظ عمى الساؿ العاـ مغ اليجر وسػء ، إ اإلداريةالسالية و 
الجيػاف مدئػلية الخقابة عمى كافة سمصات الجولة الثالث التذخيعية والتشفيحية  إلىوقج عيج 

الجػانب  ـ2004( لدشة 1والقزائية عمى حج سػاء ، وقج نطع قانػف ديػاف الخقابة رقع )
عة ات والجيات الخاضختراصالسختمفة فيسا يتعمق بعسل الجيػاف مغ حيث تحجيج األىجاؼ واإل

دارات عامة تقـػ كل ادارة ( إ7لخقابتو ،...وكافة ما يتعمق بو ، ويذتسل ديػاف الخقابة عمى عجد )
العامة لمخقابة عمى الحكع  اإلدارةبسياـ الخقابة عمى قصاع أو أكثخ مغ قصاعات الجولة ، ومشيا 

ت السحمية في السحمي والبمجيات والتي تقػـ بأعساؿ الخقابة عمى وزارة الحكع السحمي والييئا
 : التالي الشحؽ عمى احثمب( 4) خالل مؼ الفرل ىحا وسشتشاولفمدصيغ .

 الحكػمية الفمدصيشية. التجقيقمعاييخ  السبحث األوؿ : .1
 .اإلداريةديػاف الخقابة السالية و :  الثاني السبحث .2
 . والبمجيات السحمي لمحكع العامة اإلدارة:  الثالث السبحث .3
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 األول السبحث
  الحكؽمية الفمدطيشية التجقيقمعاييخ 

 تسييج: 3.1.1
بيانات وتقاريخ مالية تستاز بصابع الثقة والسرجاقية في ضل  إلىمع وجػد الحاجة 

ة والسحاسبة التصػر والتقجـ الحؼ يذيجه العالع حاليًا ، وبسا يعدز مغ الشداىة والذفافية والسدائم
 الحكػمي الفمدصيشية . التجقيقخ معايي إعتسادومكافحة الفداد جاء إقخار و 

 التجقيقمعاييخ  إعتساد( فقج تع ـ2010وحدب )معاييخ التجقيق الحكػمي الفمدصيشية ،
، ـ13/10/2010ـ( والحؼ صجر بتاريخ 2010/لدشة1الحكػمي الفمدصيشية بسػجب القخار رقع )

السشطسة الجولية والتي جاءت مشدجسة مع معاييخ السحاسبة الجولية ، والسعاييخ الرادرة عغ 
لألجيدة العميا لمخقابة السالية والسحاسبة )االنتػساؼ( ، والسشطسة العخبية لألجيدة العميا لمخقابة 
السالية والسحاسبة )األربػساؼ( ، ومعاييخ التجقيق الجولية الرادرة عغ اتحاد السحاسبيغ الجولييغ 

الػاقع الفمدصيشي  عتباربعيغ اإلوالخاصة بالتجقيق الحكػمي وأخالقيات السيشة ، مع األخح 
 والتعميسات سارية السفعػؿ في فمدصيغ . األنطسةوالقػانيغ و 

لقج جاء صجور ىحه الالئحة باسع معاييخ التجقيق الحكػمي الفمدصيشية ، بسػجب أحكاـ 
بعج مخاعاة  ـ 2004( لدشة 15رقع ) اإلدارية( مغ قانػف ديػاف الخقابة السالية و 48السادة )

والقػانيغ والتعميسات السصبقة في فمدصيغ ، وبالتعاوف مع شخكة التجقيق الجولية  ةاألنطس
(Deloitte.كاستذارؼ في مجاؿ التجقيق الحكػمي ) 

حيث جاءت ىحه السعاييخ مشدجسة مع أفزل السسارسات والتجارب الجولية ، ويعدز 
ػمية والبيانات السالية الرادرة واألخح بيا وتصبيقيا مغ الثقة في الدياسات السالية الحك لتداـاإل

عغ الجيات الخاضعة لخقابة ديػاف الخقابة والسجققة مغ قبمو أو مغ قبل مجققي الحدابات في 
القصاع الخاص ، األمخ الحؼ يعدز مغ الثقة في ميشة التجقيق في فمدصيغ مغ قبل السجتسع 

 (.1، ـ2010،السحمي والعخبي و الجولي. )معاييخ التجقيق الحكػمي الفمدصيشية 
 . وفي ىحا السبحث سشتشاوؿ معاييخ الخقابة الحكػمية الفمدصيشية

 
 
 
 



49 


 :اإلداريةالسعتسجة لجى ديؽان الخقابة السالية و  التجقيقمعاييخ  3.1.2
( نز " تبشى ديػاف الخقابة 5، ـ 2010حدب )معاييخ التجقيق الحكػمي الفمدصيشية ،

معاييخ ومجونة الدمػؾ الرادرة عغ السشطسة الجولية لألجيدة العميا لمخقابة  اإلداريةالسالية و 
السالية والسحاسبة )االنتػساؼ( ، معدزة بالسعاييخ الجولية لمتجقيق السعجلة والرادرة عغ االتحاد 

 . ـ2010فبخايخ  25الجولي لمسحاسبيغ في 
نتػساؼ ، وتعخؼ ىحه معاييخ ومجونة اال إلىوتدتشج ىحه السعاييخ ومجونة الدمػؾ 

 السعاييخ بسعاييخ التجقيق الحكػمي الفمدصيشي.

 :ةالفمدطيشي التجقيق الحكؽميةمعاييخ  3.1.3
ابيغ ، الباب األوؿ مجونة اشتسمت الئحة معاييخ التجقيق الحكػمي الفمدصيشي عمى ب

 .التجقيقوالباب الثاني معاييخ الدمػؾ، 

 :مجونة الدمؽك 3.1.4
مجسػعة السبادغ والقيع والخرائز التي يجب أف يتحمى بيا  إلىوتذيخ مجونة الدمػؾ 

السجققيغ أثشاء مداولتيع و مسارستيع لسياميع التجقيق ، بسا يػفخ الشطخة مغ قبل الجيات التي 
تتعامل مع السجققيغ مغ السجتسع والعسالء ومدتخجمي القػائع السالية وغيخىا مغ الجيات التي 

مع الخقابة وتدتفيج مغ نتائج التجقيق ، لػصفيع بالسيشييغ ، واف عجـ تحمى السجققيغ  تتعامل
بيحه السبادغ والقيع يفقج السيشة قيستيا ومرجاقيتيا أماـ الخأؼ العاـ والفئات السدتخجمة لشتائج 

 أعساؿ التجقيق .
 :السخاجعيؼ لمعسل وفق أعمى مدتؽى  الؽسائل التي تتبعيا ميشة التجقيق والسجتسع لتذجيع

ىشاؾ مجسػعة مغ الػسائل التي تتبعيا السيشة لتذجيع السخاجعيغ لمعسل وفق أعمى 
 ( وىي:110،ـ2009مدتػػ مغ الجػدة )أريشد و لػبظ ، 

 معاييخ السخاجعة الستعارؼ عمييا وتفديخاتيا. .1

 ميثاؽ الدمػؾ السيشي. .2

 متصمبات التعميع السدتسخ. .3

 انػنية .السدائمة الق .4

 قدع مشذآت السحاسبة. .5

 ىيئة سػؽ الساؿ. .6

 فحز الشطيخ. .7
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 رقابة الجػدة. .8

 .CPAاختبار  .9

ويتكػف ميثاؽ الدمػؾ السيشي السػضػع مغ قبل السعيج األمخيكي لمسحاسبيغ مغ عجد 
ج محجدة تحجد الدمػؾ غيخ مغ البيانات والعبارات العامة عغ الدمػكيات السثالية أو قػاع

يجابية التي تذجع عمى بارات في تأكيجىا عمى األنذصة اإليجابية ىحه العإ، وتتسثل السقبػؿ
 األداء رفيع السدتػػ.

 :الفمدطيشية  التجقيق معاييخ 3.1.5
مشدجسة مع معاييخ السخاجعة السقبػلة قبػاًل عامًا  الفمدصيشية التجقيق معاييخفقج جاءت 

بيا مغ قبل السجققيغ  لتداـاال أنيا أكثخ تفرياًل وعسقًا في التصخؽ لمسعاييخ التي يجب أف يتع اإل
 الفمدصيشييغ:

( ترشيفات أسػًة بسعاييخ السخاجعة 3) إلىالتجقيق الفمدصيشية  معاييخشفت وقج ُص 
 (.8ـ،  2010السقبػلة قبػاًل عامًا )معاييخ التجقيق الحكػمي الفمدصيشية ، 

 ( :واألداء التأىيل) العامة السعاييخ .0
 (.14-10ـ،  2010)معاييخ التجقيق الحكػمي الفمدصيشية ،  : معاييخ( 7) في وتتمخز

 السؤسدة الخقابية والسجقق. إستقاللية 0.0

وتشز عمى أنو عمى السجققيغ أف يكػنػا مدتقميغ في كافة السدائل الستعمقة بالعسل 
 إستقالليةالخقابي ودوف أف تكػف تػاجييع معػقات داخمية أو خارجية مغ شأنيا أف تؤثخ عمى 

 .السجقق
 :الكفاءة 1.2

يجب عمى مغ يقػـ بعسمية الخقابة بذكل فخدؼ أو جساعي أف يكػف لجييع القجرات 
 .والكفاءات الفشية والسيشية التي تسكشيع مغ أداء عسميع بذكل ميشي

 العشاية السالئسة : 0.4

الػسائل والصخؽ  إختيارأحكاـ سميسة في تحجيج مجػ التجقيق و  إلىوىي تعشي المجػء 
وعشج تقييع نتائج التجقيق  اإلجخاءاتات و اإلختبار ات التجقيق ، وعشج أداء إجخاءوانتقاء اختبارات و 

 التقاريخ .ورفع 
 سخية السعمؽمات : 1.4

عمى السجقق عجـ إفذاءه أؼ معمػمات يحرل عمييا بأية صػرة كانت ألؼ شخؼ آخخ 
 دوف وجػد مػجب قانػني أو ميشي ليحا االفذاء. 
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 ضسان الجؽدة : 0.5
 ات مغ أجل أف :إجخاءعمى ديػاف الخقابة أف يؤسذ أنطسة و 

 عمى نحػ فعاؿ وكفؤ.التأكج مغ أف عسميات ضساف الجػدة الجاخمية تعسل  .1

 ضساف جػدة ونػعية التقاريخ الخقابية. .2

 تصػيخات وتحديشات في األداء وتجشب نقاط الزعف. إجخاءضساف  .3

 اإلجخاءاتوعمى الجيػاف تصبيق بخنامج لزساف تػافق أعساؿ التجقيق مع السعاييخ والدياسات و 
 تعديد جػدة التجقيق والخقابة. إلىالتي وضعيا الجيػاف ، بسا يؤدؼ 

 األحكام السيشية :  0.2
األحكاـ السيشية مغ قبل مجققي الجيػاف في كافة مخاحل التجقيق في  إستخجاـيشبغي 

 التقخيخ. إعجادمخحمة التخصيط ومخحمة تشفيح التجقيق ومخحمة 
 معاييخ عامة أخخى: 0.1

)التجقيق( وكيفية جسع  ات الخقابةإجخاءأف يكػف لجػ ديػاف الخقابة دليل يذتسل عمى 
 األدلة بسا يدسح بتصػيخ مياـ ونػعية التجقيق.

 السعاييخ السيجانية: .6
شارًا عامة لكيفية أداء السياـ الخقابية وىي تحجد الخصػات تذكل السعاييخ السيجانية إ

التي يشبغي عمى السجقق أف يتبعيا مغ أجل تحقيق أىجاؼ التجقيق، وىي مختبصة بالسعاييخ 
التي تبيغ الستصمبات األساسية ألداء مياـ التجقيق ، كسا تختبط بسعاييخ التجقيق التي العامة 

تذسل جػانب االتراؿ كشتيجة لتصبيق السعاييخ السيجانية التي تذكل السرجر األساسي 
 لسحتػيات الخأؼ أو التقخيخ .

 6101)معاييخ التجقيق الحكؽمي الفمدطيشية ،  معاييخ حدب التالي: (6)وىي تذتسل عمى 
 (.01-03م، 
 التخطيط : 6.0

أداء تحقيق  عتباراف عمى السجقق أف يقػـ بتخصيط العسمية الخقابية بحيث يأخح بعيغ اإل
كفاءة وفعالية العسمية الخقابية مغ حيث تحقيق األىجاؼ السخجػة مغ التجقيق ، وأف يأخح السجقق 

 األمثل ليا. اإلستخجاـخصة التجقيق السػارد الستاحة لو بحيث يحقق  دإعجاعشج  عتباربعيغ اإل
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 .التجقيق لعسمية اإلشخافو  الستابعة 6.6

عمى عسمية التجقيق في كافة مخاحميا السختمفة ، )التخصيط ،  اإلشخاؼيجب أف يتع 
التجقيق ، التقييع ، التقخيخ( ، ويكػف الستابعة والتقييع لعسمية التجقيق مغ خالؿ عزػ متسخس في 

 التجقيق .
 دراسة الخقابة الجاخمية وتقييسيا. 6.4

يسكغ تحجيج يجب دراسة وتقييع الخقابة الجاخمية في الجيات الخاضعة لمخقابة بحيث 
 يا.ات الػاجب إجخائاإلختبار جاؿ ومجػ حجع وم

 بالقؽانيؼ واألحكام الشافحة. لتداماإل  6.3

 األنطسةالجية الخاضعة لمخقابة بالقػانيغ و  إلتداـلمتأكج مغ مجػ ختبار إ إجخاءيجب 
والقخارات الشافحة بسا يدسح بتعقب األخصاء والسخالفات والسسارسات غيخ القانػنية التي قج يكػف 

 ليا تأثيخ مادؼ مباشخ أو غيخ مباشخ عمى البيانات السالية.
 إذتجقيق البخامج الحكػمية ، ألف اتخ إجخاءميع خاصة في  اإلختبارىحا  إجخاءويعتبخ 

ا كانت الشتائج السخجػة إذوفيسا  األنطسةا كاف يتع اتباع القػانيغ و إذمعخفة فيسا  إلىالقخار يحتاج 
 ف لع يكغ ىحا ىػ الحاؿ.تحققت وما ىي األحكاـ الزخورية إ قج

 األنطسةلساـ باألشخاص القائسيغ عمى التجقيق اإلويتصمب ىحا السعيار أف يكػف لجػ 
اـ السيشية في تحجيج القػانيغ والقػانيغ التي تشصبق عمى ىحه الجية ، وأف يكػف لجييع األحك

والتعميسات التي ليا أثخ مباشخ عمى أىجاؼ التجقيق وذلظ لتعجد القػانيغ التي قج تؤثخ عمى 
 عسميات تجقيق محجدة.

 الحرؽل عمى أدلة التجقيق الكافية والسعقؽلة وذات الرمة. 6.5

تعمق ي ستشتاجاتو فيسائسة وذات صمة لجعع حكع السجقق وإيجب الحرػؿ عمى أدلة مال
 ستشتاجات التجقيق البج أف تدتشج عمى أدلة.بسياـ وبخامج التجقيق. وأف إ

وأف يكػف لجػ السجقق فيع سميع لمتقشيات السدتخجمة في جسع األدلة )األنػاع السختمفة 
عادة الجسع ػثيق والفحز الفعمي والسرادقات وإ لألدلة( مثل السالحطة واالستفدار والت

 عادة التذغيل.إ التحميمية و  اإلجخاءاتو 

، كأف تكػف  اإلجخاءاتالسشيجيات و  إختيارعشج  عتباريجب أخح نػعية األدلة بعيغ اإل
 األدلة كافية ومتخابصة ومعقػلة.
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 تحميل البيانات السالية. 6.2

السقارنات والعالقات )بيغ األرقاـ الطاىخة في السػازنات التقجيخية  إستخجاـوالتحميل ىػ 
والسرخوفات ،  اإليخاداتالسعتسجة لدشة ما واألرقاـ الفعمية في بيانات الحدابات الختامية " بياف 

آخخ سشتيغ  إستخجاـوبياف األرصجة السجيشة والجائشة لمبمجيات " لعجة سشػات ، حيث عادة يتع 
 مؤسدات الحكع السحمي البمجيات(. نات وتحميل العالقات بيغ السقجر والفعمي ، فيالسقار  جخاءإل

تحميل البيانات السالية لمييئات السحمية الفمدصيشية والػقػؼ عمى  إجخاءويقػـ مجققي الجيػاف ب
تكػيغ صػرة عامة مبجئية عغ أداء الييئة  إلىالجػانب السختمفة لمبيانات السالية بسا يؤدؼ 

عسمية التجقيق وجسع األدلة حػؿ البيانات السالية ، ويتع  إجخاءالسحمية الفمدصيشية قبل البجء ب
 األنطسةالسالحطات حػؿ التجاوزات لمقػانيغ و  إدراجو في مصمع التقخيخ مباشخة قبل إدراج

ية السجرجة في الحدابات الختامية لمييئات السحمية والتذخيعات الشافحة فيسا يتعمق بالبيانات السال
والسرخوفات وبياف األرصجة السجيشة والجائشة لمييئات السحمية( ،  اإليخاداتالفمدصيشية )بياف 

،الخقابة التذغيمية(  اإلداريةالسحمية )الخقابة  اإلدارةوالسالحطات حػؿ الجػانب السختمفة ألعساؿ 
 تائج والسالحطات التي تػصل الييا.، وتػصيات الجيػاف بخرػص الش

 (.18ـ،  2010)معاييخ التجقيق الحكػمي الفمدصيشية ،  معاييخ رفع التقاريخ الخقابية : .4

 صيغة اآلراء والتقاريخ الخقابية ومحتؽاىا. 4.0
 تقخيخ يبيغ فيو نتائج التجقيق في  إعجاداف عمى السجقق في نياية كل عسمية تجقيق أف يقػـ ب

ب أف يتع عخض محتػػ التقخيخ بذكل يديل مغ عسمية فيسة نسػذج مشاسب. ويج
واستيعابو. وأف ما يخد في التقخيخ مغ مالحطات وتجاوزات البج أف تكػف مجعسة باألدلة 

 الستخابصة والسدتقمة والسػضػعية والعادلة والبشاءة.

  الدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية ، حيث تبجأ  إلىويدمع السجققػف أنػاعًا مختمفًة مغ التقاريخ
أو الجائخة التي تع  اإلدارةرئيذ  إلىعسمية رفع تقخيخ التجقيق بتدميع مدػدة تقخيخ فحز 

، مى السالحطات الشاتجة عغ التجقيق/ التعميقات عمع شمب تدميع الخدود وااليزاحات تجقيقيا
التقخيخ الحؼ يدمسو ديػاف الخقابة  رإصجاالسالحطات لمسعالجة ، ويتع بعجىا  إخزاعويتع 

/ وااليزاحات السدتمسة ، وعمى ًا عمى صجؽ وتخابط الخدودإعتساد الدمصة التذخيعية إلى
 األىسية السادية في تقخيخ التجقيق.
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 :التجقيقات إجخاء
حيث يقـػ السجققػف السيجانيػف بػضع نتائج التجقيق ، ومشاقذتيا مع الجية  التقخيخ األولي: -

الخاضعة لمخقابة ، وتػضع بعجىا مدػدة تقخيخ أولي بشاءًا عمى تمظ الشتائج ، ويتع مخاجعة ىحه 
 الجية الخاضعة لمخقابة إلبجاء التعميقات. إلىالسدػدة وتدميسيا 

اؿ التجقيق السيجانية يقـػ فخيق الخقابة بػضع مدػدة أعس إستكساؿبعج  مدؽدة التقخيخ الشيائي: -
الخاضعة لمخقابة ، بعج ذلظ يقـػ  اإلدارةتقخيخ تجقيق نيائي مع تزسيغ الخدود التي تع تدمسيا مغ 

الييئة السعشية ، وعمى الييئة أو الجية الخد خالؿ  إلىىا إصجار مجيخ التجقيق بسخاجعة السدػدة و 
، وتتزسغ مدػدة التقخيخ كافة الخدود السدتمسة يـػ لسديج مغ التعميقات 15 إلى 7فتخة تتخاوح مغ 

 ا بخزت تعميقات اضافية .إذخالؿ ىحه الفتخة 
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 الثانيالسبحث 
 اإلداريةديؽان الخقابة السالية و 

 تسييج: 3.2.1
كسا  فمدصيغ،از األعمى لمخقابة لجولة بسثابة الجي اإلداريةيعتبخ ديػاف الخقابة السالية و 

سثل جياز التجقيق الخارجي لمجولة ، ونطخًا ألىسية الجور الحؼ يمعبو ديػاف الخقابة في السحافطة ي
 .الدمصة إستغالؿ، والتاكج مغ حدغ  اإلستخجاـعمى الساؿ العاـ مغ الدخقة وسػء 

 :سا يميفي اإلداريةفانشا سشتشاول في ىحا السبحث ديؽان الخقابة السالية و  
 .اإلداريةنذأت ديػاف الخقابة السالية و  3.2.2
 .اإلداريةديػاف الخقابة السالية و  إستقاللية 3.2.3
 .أىجاؼ ديػاف الخقابة 3.2.4
 ات ديػاف الخقابة.إختراص 3.2.5
 أنػاع الخقابة التي يؤدييا الجيػاف. 3.2.6
 الجيات الخاضعة لخقابة الجيػاف. 3.2.7
 العامة في الجولة )الدمصة التشفيحية ، التذخيعية(.عالقة الجيػاف بالدمصات  3.2.8
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 :اإلداريةديؽان الخقابة السالية و  نذأة  3.2.2
 (:28- 27، ـ2006االشار القانػني )أبػدية ، 

الرادر  ـ1994( لدشة 22أنذئت ىيئة الخقابة العامة بسػجب القخار الخئاسي رقع )
عمى  اإلدارية، كسؤسدة متخررة عيج الييا ميسة الخقابة السالية و  ـ30/09/1994 بتاريخ

يا ، إستغاللاألجيدة الحكػمية وغيخ الحكػمية لغخض مخاقبة صخؼ األمػاؿ العامة وكيفية 
العامة . ثع تاله صجور قانػف ىيئة الخقابة العامة رقع  اإلدارةالخقابة عمى نذاط  إلىباإلضافة 

 ات الييئة وصالحياتيا.إختراصحجد شبيعة و ، الحؼ  ـ1995( لدشة 17)
( مغ القانػف 96أصبحت السادة ) ـ2003وبرجور القانػف األساسي السعجؿ لدشة 

األساس الجستػرؼ الحؼ تدتشج اليو ىيئة الخقابة العامة ، حيث نرت " يشذأ بقانػف ديػاف لمخقابة 
العامة واالنفاؽ  اإليخاداتبة تحريل عمى أجيدة الدمصة كافة ، بسا في ذلظ مخاق اإلداريةالسالية و 

مشيا في حجود السػازنة ، ويقجـ الجيػاف لكل مغ رئيذ الدمصة الػششية والسجمذ التذخيعي تقخيخًا 
بقخار  اإلداريةسشػيًا أو عشج الصمب عغ أعسالو ومالحطاتو ، ويعيغ رئيذ ديػاف الخقابة السالية و 

قة السجمذ التذخيعي الفمدصيشي" . وبشاًء عمى مغ رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية وبسراد
 ـ14/04/2004بتاريخ  ـ2004( لدشة 15رقع ) اإلداريةصجور قانػف ديػاف الخقابة السالي و 

، تع الغاء قانػف  ـ17/12/2004ونذخه في الجخيجة الخسسية لمجولة )الػقائع الفمدصيشية ( بتاريخ 
بذأف  ـ1994( لدشة 22والقخار الخئاسي رقع ) ـ1995( لدشة 17ىيئة الخقابة العامة رقع )

( مغ ىحا القانػف " ديػاف الخقابة 2بسػجب نز السادة ) ء ىيئة الخقابة العامة . حيث أنذئانذا
ية السدتقمة واألىمية القانػنية الكاممة لسباشخة عتبار " الحؼ يتستع بالذخرية اإل اإلداريةالسالية و 

ل تحقيق السياـ التي قاـ مغ أجميا ، ولو مػازنة خاصة ضسغ كافة األعساؿ والشذاشات التي تكف
 السػازنة العامة لمدمصة الػششية.

بسثابة الجياز األعمى لمخقابة لجولة فمدصيغ . كسا  اإلداريةويعتبخ ديػاف الخقابة السالية و 
 يسثل جياز التجقيق الخارجي لمجولة.

 :اإلداريةجياز الخقابة السالية و  إستقاللية 3.2.3
يالءه يتػقف قبػؿ تقخيخ التجقيق وإ إذفي مجاؿ ميشة التجقيق ،  اإلستقالليةنطخًا ألىسية 
جية  إستقالليةعميو مغ قبل مدتخجمي القػائع السالية عمى مجػ  عتسادالسرجاقية والثقة واإل

التجقيق أو السجقق مغ عجميا ، فكمسا تستعت الجية القائسة بعسمية التجقيق أو السجقق بجرجة 
ق والعكذ واألخح بتقاريخ التجقي عتسادفي الجػىخ والسطيخ كمسا زاد اإل اإلستقالليةالية مغ ع

ذلظ نجج أف الجيات السيشية السختمفة في ىحا السجاؿ تحجثت كثيخًا صحيح في ىحا السجاؿ ، و 
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نز   لسقبػلة قبػاًل عاماً وما يعدز ذلظ أف السعيار الثاني مغ معاييخ السخاجعة ا اإلستقالليةحػؿ 
ف يتػافخ في السخاجع خالؿ كافة مخاحل العسل حياد في االتجاه الحىشي" ، وتصخقت " يجب أ

 اإلستقالليةمعاييخ التجقيق الفمدصيشية ليحا الجانب ضسغ مجونة الدمػؾ في البشج الثالث حػؿ 
 الجيػاف الترخؼ بصخيقة أف عمى مجققي إلىوالسػضػعية والحياد حيث عخفتيا بأنيا " تذيخ 

ستقالليتيع عغ الجيات الخاضعة لخقابتيع ، .....الخ( ، وليحا لع يغفل السذخع تعدز مغ إ
لسا لو مغ أثخ  اإلداريةقانػف ديػاف الخقابة السالية و  إعجادالفمدصيشي عغ ىحا الجانب عشج 

ُمشح ايجابي عمى نتيجة أعساؿ الجيػاف وتعديد الثقة بسخخجات الجيػاف مغ التقاريخ الخقابية ، فقج 
( 1( مغ قانػف ديػاف الخقابة رقع )2مغ خالؿ السذخع كسا يطيخ في السادة ) إستقالليةالجيػاف 

، حيث نرت " يشذأ بسقتزى أحكاـ ىحا القانػف ديػاف عاـ يدسى )ديػاف الخقابة  ـ2004لدشة 
الفمدصيشية ( يكػف لو مػازنة خاصة ضسغ السػازنة العامة لمدمصة الػششية اإلداريةالسالية و 

ية السدتقمة ويتستع باألىمية القانػنية الكاممة لسباشخة كافة األعساؿ عتبار ويتستع بالذخرية اإل
والشذاشات التي تكفل تحقيق السياـ التي قاـ مغ أجميا". ، وحتى يعدز السذخع مغ قػة السجقق 

رانة عغ كافة ما يقـػ والتي تسشحو السديج مغ القػة أثشاء مسارسة مياـ التجقيق ، فقج مشحو الح
( " وفقًا ألحكاـ 6،ـ2004( مغ )قانػف ديػاف الخقابة ،11بو مغ أعساؿ ، حيث نرت السادة )

ىحا القانػف يتستع رئيذ الجيػاف ونائبو والسجيخ ومػضفػ الجيػاف بالحرانة عغ كل ما يقػمػف بو 
 مغ أعساؿ تتعمق بتشفيح مياميع".

 أىجاف الجيؽان: 3.2.4
 ـ2004( لدشة 15رقع ) اإلدارية( مغ قانػف ديػاف الخقابة السالية و 23) حجدت السادة

ضساف سالمة  إلىحيث نرت " ييجؼ الجيػاف  (7ـ،2004)قانػف ديػاف الخقابة ،ىجؼ الجيػاف 
السالي واالدارؼ في الدمصة الػششية بدمصاتيا الثالث التشفيحية والتذخيعية  اإلستقخارالعسل و 

الػضيفة العامة  إستغالؿوالقزائية وكذف أوجو االنحخاؼ السالي واالدارؼ كافة بسا فييا حاالت 
 والمػائح والقخارات والتعميسات الشافحة األنطسةف األداء العاـ يتفق مع احكاـ القػانيغ و والتأكج مغ أ

 وفي حجودىا وأنو يسارس بأفزل شخيقة وبأقل تكمفة مسكشة ".
واألعساؿ  اإلجخاءات( مغ القانػف ذاتو ، السقرػد بالخقابة ىي 3كسا  نرت السادة )

 :(2ـ،2004)قانػف ديػاف الخقابة ،الخقابية التي تدتيجؼ 
الساؿ العاـ في األغخاض التي خرز مغ  إستخجاـضساف سالمة الشذاط السالي وحدغ  .1

 أجميا.
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الدمصة والكذف عغ أوجو االنحخاؼ  إستخجاـدارؼ لزساف كفاءة األداء ، وحدغ التفتير اإل .2
 أيشسا وجج.

 والمػائح والقخارات الشافحة. األنطسةدارؼ لمقػانيغ و ندجاـ ومصابقة الشذاط السالي واإلمجػ إ .3

األداء العاـ وتعديد السرجاقية والثقة بالدياسات السالية  ضساف الذفافية والشداىة والػضػح في .4
 واالقترادية لمدمصة الػششية الفمدصيشية". اإلداريةو 

 ات الجيؽان:إختراص 3.2.5
الجيػاف مغ القانػف أف لمجيػاف في سبيل  إختراص( بخرػص 23نرت السادة )

 :(7ـ،2004ػف ديػاف الخقابة ،)قانتحقيق أىجافة القياـ بسا يمي وفقًا ألحكاـ القانػف ومشيا 
 والدياسات الخاصة بعسل الجيػاف ورفعيا لمسجمذ التذخيعي إلقخارىا. األنطسةالمػائح و  إقتخاح .1

التحقق مغ قياـ وحجات ودوائخ وأقداـ الخقابة والتفتير والستابعة الجاخمية في السخاكد السالية  .2
وفعالة ودراسة القػاعج التي تشطع كافة في الدمصة الػششية بسسارسة مياميا برػرة سميسة 

 أعساليا لمتثبت مغ كفاءتيا ودقتيا في تحقيق األىجاؼ السقخرة ليا.

والقانػنية التي تقع مغ السػضفيغ أثشاء مباشختيع  اإلداريةالكذف عغ السخالفات السالية و  .3
 لػاجبات وضائفيع أو بدببيا .

 :أنؽاع الخقابة )التجقيق( التي يؤدييا الجيؽان 3.2.6
في فمدصيغ بشػعيغ مغ التجقيق  )معاييخ التجقيق  اإلداريةيقـػ ديػاف الخقابة السالية و 

 ( : 10، ـ 2010الحكػمي الفمدصيشي ، 
التجقيق السالي : ويتزسغ تجقيق البيانات السالية والتجقيق السختبط بالتسػيل والتجقيق  .1

 الشطامي.
 والكفاءة والفعالية والسالءمة.تجقيق األداء : ويتسحػر حػؿ جػانب االقتراد  .2

 : اإلداريةالجيات الخاضعة لخقابة ديؽان الخقابة السالية و  3.2.7
أف تكػف الجيات الخاضعة  اإلدارية( مغ قانػف ديػاف الخقابة السالية و 31حجدت السادة )

 : (11ـ،2004)قانػف ديػاف الخقابة ،التاليةومشيا لخقابتو 
 ات التابعة ليا.رئاسة الدمصة الػششية والسؤسد .1

 رئيذ وأعزاء مجمذ الػزراء ومغ في حكسيع. .2

 السجمذ التذخيعي بسا في ذلظ ىيئاتو وادارتو. .3

 وزارات وأجيدة الدمصة الػششية . .4
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 الييئات السحمية ومغ في حكسيا. .5

 الدمطة ، التشفيحية الدمطة) الجولة في العامة بالدمطاتالخقابة  ديؽان عالقة 3.2.8
 :(، الدمطة القزائية التذخيعية

وجػد نػعيغ مغ العالقة بيغ الجيػاف والدمصات العامة في  إلىيذيخ قانػف ديػاف الخقابة 
 الجولة :

 عالقة رقابة وتجقيق: .0

تخزع كاًل مغ الدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية وكافة السؤسدات واالدارات حيث 
( 31حدب ما نرت عميو السادة ) اإلداريةرقابة ديػاف الخقابة السالية و  إلىوالجيات التابعة ليا 

)قانػف  ( وغيخىا مغ البشػد.5،  3،  2،  1في البشػد ) اإلداريةمغ قانػف ديػاف الخقابة السالية و 
 (11ـ،2004،ديػاف الخقابة

 عالقة مدائمة ومتابعة : .6

كاًل مغ الدمصتيغ حيث نرت السادة يعتبخ ديػاف الخقابة مدؤواًل عغ أداء أعسالو أماـ 
( مغ قانػف ديػاف الخقابة " يكػف الجيػاف مدؤواًل أماـ رئيذ الدمصة الػششية وأماـ السجمذ 7)

 التذخيعي ، ويتػلى السياـ والرالحيات السشاشة بو وفقًا ألحكاـ القانػف".
غ بسػجب أحكاـ كال الدمصتي إلىكسا يقػـ الجيػاف بخفع نتائج أعسالو )تقاريخ األداء( 

( مغ قانػف الجيػاف حيث نرت " يقجـ رئيذ الجيػاف لكل مغ رئيذ الدمصة الػششية 8السادة )
والسجمذ التذخيعي ومجمذ الػزراء تقخيخًا سشػيًا أو عشج الصمب عغ أعسالو ومالحطاتو وعميو أف 

معمػمات أو يدود رئيذ الدمصة الػششية والسجمذ التذخيعي ومجمذ الػزراء بأية بيانات أو 
يخ خخ يعيج اليو مغ أؼ مشيع ، ويشذخ التقخ ث يصمبػنيا مشو والقياـ بأؼ عسل آدراسات أو أبحا

 .(3ـ،2004)قانػف ديػاف الخقابة ،الدشػؼ في الجخيجة الخسسية ".
 دائخة التؽجيو والخقابة في وزارة الحكػ السحمي:

الحكع السحمي برفتيا  يقػـ الجيػاف بخفع ندخة عغ التقخيخ الشيائي لرالح وزارة
السدؤوؿ والسذخؼ عمى أداء الييئات السحمية ، والتي تتػلى مدؤولية متابعة الشتائج والتػصيات 

مع الييئات السحمية الخاضعة  اإلداريةالػاردة في التقخيخ الرادر عغ ديػاف الخقابة السالية و 
حػؿ أداء الييئات السحمية خالؿ  لمخقابة ، وتمتـد وزارة الحكع السحمي بالخد عمى تقخيخ الجيػاف

 خيخقتشفيح الخقابة عمييا وصجر تالسجة القانػنية بعج القياـ بعسمية مدائمة الييئة السحمية التي تع 
 حػؿ نتائج أعساليا.
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 :السجمذ التذخيعي الفمدطيشي

يقػـ الجيػاف بخفع ندخة عغ التقخيخ الشيائي لمسجمذ التذخيعي الفمدصيشي برفتو  
ًا إلتدامالسسثل عغ الذعب والسخاقب األعمى عمى أداء الييئات السحمية وكافة مؤسدات الجولة و 

بقانػف الجيػاف، ويتػلى السجمذ مغ خالؿ لجشة الجاخمية واألمغ والحكع السحمي مدؤولية متابعة 
مع كاًل مغ  اإلداريةج والتػصيات الػاردة في التقخيخ الرادر عغ ديػاف الخقابة السالية و الشتائ

وزارة الحكع السحمي والييئات السحمية الخاضعة لمخقابة ، ويصمب مغ السجمذ التذخيعي الخد 
 ي.عمى تقخيخ الجيػاف بعج القياـ بعسمية السدائمة الالزمة لمييئات السحمية و وزارة الحكع السحم
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 السبحث الثالث
 العامة لمحكػ السحمي والبمجيات اإلدارة

 :تسييج 3.3.1
( التي 6العامة لمخقابة عمى الحكع السحمي والبمجيات ىي أحج االدارات العامة اؿ) اإلدارة

 بسثابة أحج أىع االدارات العاممة كػنيا اإلدارةتقػـ بسياـ التجقيق في القصاع الحكػمي ، وتعتبخ 
دارؼ عمى قصاع واسع مغ مؤسدات الجولة مسثمة بػزارة الحكع تقـػ بأعساؿ التجقيق السالي واإل

، ويقـػ الجيػاف بالخقابة عمى الييئات السحمية الفمدصيشية والبمجيات والسؤسدات التابعة لياالسحمي 
( لدشة 1وبسداعجة قانػف الييئات السحمية رقع ) ـ2004( لدشة 15بسػجب قانػف الجيػاف رقع )

 .ـ 2003( لدشة 1ونطاـ مجالذ الخجمات السذتخؾ السعجؿ رقع ) ـ1997

 العامة لمحكػ السحمي والبمجيات. اإلدارةأىجاف  3.3.2
لبمجيات مغ األىجاؼ العامة العامة لمخقابة عمى الحكع السحمي وا اإلدارةتشبثق أىجاؼ 

نذئ الجيػاف مغ أجميا لحلظ فيي تدعى مغ خالؿ القياـ بأعساؿ التجقيق تحقيق أىجاؼ التي أ
تحقيق مجسػعة مغ األىجاؼ والتي تتمخز في  إلى اإلدارةالجيػاف ، باإلضافة لحلظ تدعى 

 :) 2، ـ 2016، العامة لمخقابة عمى الحكع السحمي)خصة العسل الخقابي السقجمة لإلدارة 
والقػانيغ السعسػؿ  األنطسةلتذخيعات الرادرة عغ الييئات السحمية مع ندجاـ االتأكج مغ إ .1

 بيا.

 والمػائح الالزمة لعسل الييئات السحمية. األنطسةتػفيخ  .2

 السػارد بصخيقة اقترادية وبكفاءة وفعالية. إستخجاـتقييع أداء الييئات السحمية والتحقق مغ  .3

التحتية ، والتخصيط العسخاني واالقميسي ورفع تشسية الييئات السحمية والحث عمى تصػيخ البشى  .4
 قجرات القػػ البذخية.

والتثبت مغ مجػ مصابقة  اإلنحخافاتضساف سالمة الترخفات السالية والكذف عغ  .5
 الترخفات مع التذخيعات.

التأكج مغ تشفيح الييئات السحمية لخجماتيا السختمفة ضسغ السدتػػ السصمػب ومداعجتيا  .6
 لمػصػؿ لحلظ.

 اإلداريةالستعمقة بالشػاحي السالية و  األنطسةأوجو الشقز و القرػر في القػانيغ والمػائح و بياف  .7
 وسائل عالجيا وتصػيخىا. إقتخاحو 
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 العامة لمحكػ السحمي والبمجيات. اإلدارةمدؤوليات وميام  3.3.3
، ـ 2010في الشقاط التالية ) معاييخ التجقيق الفمدصيشي ،  اإلدارةيسكغ تمخيز مياـ 

4): 
 خصط وبخامج التجقيق الدشػية . إعجاد .1

 عسميات التجقيق بشاء عمى الخصط والبخامج السرادؽ عمييا. إجخاء .2

 دمج السالحطات الخقابية في التقخيخ الدشػؼ. .3

 ات لجشة السحاسبة العامة لمسجمذ التذخيعي الفمدصيشي حدب الحاجة.إجخاءالسذاركة في  .4

 متابعة قخارات لجشة السحاسبة العامة. .5

باإلضافة لحلظ فاف ىشاؾ مجسػعة مغ السياـ التفريمية )خصة العسل الخقابي السقجمة لإلدارة 
 :) 2،  ـ 2016العامة لمخقابة عمى الحكع السحمي ، 

 فحز وتحميل ومخاقبة السػازنات والسيدانيات. .1

فحز وتحميل الدجالت السالية ومجػ كفايتيا وفحز وتجقيق العسميات السالية ومجػ  .2
 ا مع القػانيغ.مصابقتي

 تقييع نطاـ الخقابة الجاخمية. .3

 الستخحة ومصابقتيا لألنطسة والمػائح. اإلدارية اإلجخاءاتالتأكج مغ صحة  .4

 عسل رقابة فشية عمى مذاريع ومؤسدات الحكع السحمي. .5

 العامة لمحكػ السحمي والبمجيات. اإلدارةالجيات الخاضعة لخقابة  3.3.4
 العامة لمحكع السحمي والبمجيات اإلدارةالبياف التالي يطيخ الجيات الخاضعة لخقابة 

 (:11 ، ـ2004 الخقابة ،ديػاف قانػف )
 وزارة الحكع السحمي . .1

 البمجيات .2

 مجالذ الخجمات السذتخكة . .3

جد البياف التالي يػضح بمجيات قصاع غدة وتػزيعاتيا حدب السحافطات الخسذ وترشيفاتيا وع
 كاًل مشيا ومداحة الشفػذ. سكاف
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(: يؽضح بمجيات قطاع غدة وتؽزيعاتيا حدب السحافعات الخسذ وترشيفاتيا وعجد سكان كالا 4.0ججول )
 مشيا ومداحة الشفؽذ

 دونػ مداحة الشفؽذ ندسة عجد الدكان الترشيف البمجية السحافعة مدمدل
1 

 الذساؿ

 116670 47,038 ب بيت حانػف 
 146373 73,631 ب بيت الىيا 2
 176897 197,798 أ جباليا 3
 800 3,923 د أـ الشرخ 4
5 

 غدة

 556000 7286663 أ غدة
 46634 4,010 د الدىخاء 6
 3260 8,406 ج السغخاقة 7
 6527 3,795 د وادؼ غدة 8
9 

 الػسصى

 56300 46,968 ب البخيج
 96755 87,724 ب الشريخات 10
 36055 29,284 ب السغازؼ  11
 76010 18,472 ب الدوايجة 12
 46160 2,491 د السرجر 13
 36980 6,145 د وادؼ الدمقا 14
 156300 91,585 أ ديخ البمح 15
16 

 خانيػنذ

 53,803 262,120 أ خانيػنذ
 116777 18,537 ب القخارة 17
 56170 43,693 ب بشي سييال 18
 76028 276192 ب عبداف الكبيخة 19
 36328 7,126 ج عبداف الججيجة 20
 26527 12,377 ج خداعة 21
 76082 7,194 ج الفخارؼ  22
23 

 رفح
 306500 2236239 أ رفح

 46694 8,495 ج الشرخ 24
 66354 14,453 ج الذػكة 25
 696016  - مشاشق اقميسية  

 
 

  1,974,359 
 

 (:1، ص 2016، بمجيات محافطات جشػب فمدصيغتقخيخ ديػاف الخقابة عغ السذاريع في :)السرجر
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 .أنؽاع السؽازنات في الييئات السحمية 3.3.5
يػجج نػعاف مغ السػازنات في الييئات السحمية )خصة العسل الخقابي السقجمة لإلدارة 

 :) 3، ـ 2016العامة لمخقابة عمى الحكع السحمي ، 
 السؽازنة العادية: .1

 والسرخوفات . اإليخاداتستسخارية عمى مجار العاـ وتتكػف مغ جانبيغ وتأخح شابع اإل 

 السؽازنة التطؽيخية: .6

قامتيا خالؿ الدشة السالية سػاًء تست بتسػيل ذاتي أو وتعج لمسذاريع التصػيخية السشػؼ إ
 مغ خالؿ مشح محمية أو دولية .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 الفرل الخابع
 اإلجخاءاتالسشيجية و 
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 الخابعالفرل 
 اإلجخاءاتالسشيجية و 

 :مقجمة 4.1
 السالي األداء ضبط في اإلداريةو  السالية الخقابة ديػاف فاعمية تقييع إلىتيجؼ الجراسة 

؛ وألجل تحقيق ذلظ قاـ فمدصيغ-السحافطات الجشػبية في( البمجيات) السحمي الحكع لسؤسدات
عخض مفرل ألىع ىحه  الخابعالسيجانية، ويتزسغ الفرل  اإلجخاءاتالباحث بسجسػعة مغ 

؛ حيث ييتع بعخض مشيج الجراسة، ومجتسع الجراسة، وعيشة الجراسة، وأداة الجراسة، اإلجخاءات
 وشخيقة ترحيح البيانات، واألساليب والسعالجات اإلحرائية السدتخجمة.

 مشيج الجراسة. 4.2
استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي؛ كػنو أندب السشاىج لصبيعة الجراسة الحالية، 
كسا أنو مطمة واسعة لمبحػث والجراسات اإلندانية، وُيعخؼ السشيج الػصفي التحميمي بأنو عبارة 

حمػؿ  إلىعغ شخيقة مغ شخؽ التحميل والتفديخ بذكل عمسي لمطػاىخ بصخؽ مشطسة لمػصػؿ 
سخاد عالجيا، وال يقترخ السشيج الػصفي عمى الػصف بل يتعجػ ذلظ بكثيخ فيػ لمسذكمة ال

مطمة واسعة لمبحػث والجراسات اإلندانية، يقػـ عمى أساس وصف ضاىخة معيشة ومحاولة 
ًا وصػاًل لتعسيسات وعالقات شيفيا وتشطيسيا والتعبيخ عشيا كسًا وكيفتفديخىا وجسع البيانات وتر

 وتفديخ الطػاىخ.

 السالية الخقابة ديؽان فاعمية تقييػظ مغ خالؿ وصف الطاىخة مػضػع الجراسة )وذل
( فمدطيؼ-السحافعات الجشؽبية في السحمي الحكػ لسؤسدات السالي األداء ضبط في اإلداريةو 

وتحميل بياناتيا، وبياف العالقة بيغ مكػناتيا واآلراء التي تصخح حػليا والعسميات التي تتزسشيا، 
واآلثار التي تحجثيا، حيث لع يقف السشيج الػصفي التحميمي عشج جسع السعمػمات لػصف 

ستشتاج األسباب الكامشة وراء سمػؾ تػضيح العالقة ومقجارىا وإ إلىالطاىخة وإنسا يتعجػ ذلظ 
 معيغ.

كسا واعتسج الباحث عمى مرجريغ مغ مرادر جسع البيانات، وىي مرادر ثانػية 
تسثمت بسجسػعة مغ الكتب والسخاجع والخسائل العمسية، والسجالت والجوريات والسػاقع اإللكتخونية 

 ذات العالقة، ومرادر أولية كانت عبارة عغ استبانة الجراسة.
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 مجتسع الجراسة. 4.3
 اإلداريةبجيػاف الخقابة السالية و  الجراسة الحالي مغ السفتذيغ العامميغيتكػف مجتسع 

دارات واألقداـ السالية السػضفيغ في اإل، وجسيع مالي وادارؼ ( مفتر 35والبالغ عجدىع )
حيث  ( بمجية،25)( مػزعيغ عمى 100ع )والبالغ عجدى بمجيات قصاع غدةوالخقابة الجاخمية في 

 .عميو الجراسة تصبيق أداة تع 

 عيشة الجراسة. 4.4
مػضف ، ( 100)بمغ عجدىا  عيشة مغ مجتسع الجراسة األصمي إختيارقاـ الباحث ب

( ، 27ستجاب مشيع )إ اإلداريةالعامميغ بجيػاف الخقابة السالية و ستبانة عمى ( إ30حيث وزعت )
ية والسجراء ووحجات الخقابة الجاخمالعامميغ باألقداـ السالية ( إستبانة عمى 70كسا وزعت )

حيث بمغ عجد اإلستبانات السدتخدة ، (64إستجاب مشيع ) في مؤسدات الحكع السحميالعاميغ 
 .مغ جسمة اإلستبانات السػزعة %(91)بمغت ( استبانة بشدبة إستخداد 91)

 أداة الجراسة. 4.5
قاـ الباحث بسخاجعة األدبيات الدابقة، وبعس البحػث الستعمقة ذات العالقة بالخقابة 

وفي  ،ختراص، وتع مذػرة مجسػعة مغ ذوؼ اإلاإلداريةالسالية، ودورىا في الخقابة السالية و 
ستبانة، وصياغة عباراتيا، ثع ُعخضت عمى مجسػعة مغ ضػء ذلظ تع تحجيج مجاالت اإل

 ستبانة في صػرتيا الشيائية عمى الشحػ التالي:يغ لكدب الرجؽ الطاىخؼ، وكانت اإلالسحكس
وتزسشت السؤىل العمسي، والتخرز، والعسل الحػالي، وسػشػات العسػل الحاليػة  :البيانات العامة

 والخبخة، ومكاف العسل.

( فقػخة 19، وكػاف عبػارة عػغ )اإلداريػةتقييع الػجور الخقػابي لػجيػاف الخقابػة الساليػة و  السحؽر األول:
 السجاالت التالية: إلىتتػزع 

  ًفي السالي األداء لزبط أجميا مغ أنذئ التي اإلداريةو  السالية الخقابة ديػاف مياـ: أوال 
 فقخات(. 4) البمجيات

  ًفقخات(. 4الخقابية ) اإلجخاءات: ثانيا 
  ًفقخات(. 3الخقابية ) االعساؿ ججوػ : ثالثا 
  ًفقخات(. 4الخقابة ) تقاريخ محتػػ : رابعا 
  ًفقخات(. 4الخقابة ) ديػاف مفتذي أداء: خامدا 
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 فقخات(. 4الخقابة لتشفيح نتائج وتػصيات العسمية الخقابية ): متابعة ديػاف السحؽر الثاني

 فقخات(. 9بسعاييخ الخقابة الحكػمية الفمدصيشية ) لتداـ: اإلالسحؽر الثالث

 فقخات(. 10التي تػاجو العسل الخقابي ) السعػقات: السحؽر الخابع

ستبانة، وثبات نتائجيا مغ خالؿ مجسػعة مغ ولقج تأكج الباحث مغ صجؽ اإل
ستصالعية بمغت مغ الرجؽ والثبات مغ خالؿ عيشة إ السيجانية؛ حيث جخػ التأكج اإلجخاءات

يع في عيشة الجراسة الفعمية الحقًا نطخًا لرغخ حجع مجتسع الجراسة، وعجـ إدراج( مفخدة، تع 40)
 تغييخ أؼ فقخة مغ فقخات االستبانة، وذلظ عمى الشحػ اآلتي:

 :صجق الستبانة 4.6
مو العاـ يعشي أف تقيذ األداة الطاىخة التي وضعت ألجل قياسيا، وأف الرجؽ بسفيػ 

تكػف األبعاد قادرة عمى قياس الجرجة الكمية، وأف تكػف الفقخات قادرة عمى قياس األبعاد، 
لمتأكج مغ صجؽ االستبانة،  اإلجخاءاتوالجرجة الكمية لمطاىخة، واتبع الباحث مجسػعة مغ 

 ستبانة:قياس صجؽ اإلمت الصخؽ التالية في واستخج
 :صجق السحتؽى  -أ

يقرج بو صجؽ محتػػ االستبانة وشكميا، ومجػ مالءمة السحتػػ وشسػلو لمسػضػع 
ويقرج برجؽ السحتػػ أف تكػف األداة قادرة عمى قياس ما وضعت ألجل قياسو، ، قيج الجراسة

ـ، ص 2015وأف تذسل كافة عشاصخ الجرجة الكمية لمطاىخة السخاد قياسيا )القػاسسة وآخخوف، 
تع ىحا األمخ مغ خالؿ إشالع الباحث عمى مجسػعة مغ الجراسات والبحػث ذات (؛ و 223

عمى عجد مغ السقاييذ  اإلشالعشاوؿ كافة أبعادىا السجروسة، و العالقة بستغيخات الجراسة، وت
بانة الحالية، ومغ ثع وضع تعخيف لجػ عيشات مذابية، واالستفادة مشيا في صياغة االست

االستبانة  إختيارصصالحي، وتعخيف إجخائي لكل متغيخ وأبعاده، وذلظ لتدييل ميسة بشاء أو إ
 وأبعادىا.

وبشاًء عمى ذلظ قاـ الباحث بػضع تعخيفات مشاسبة لستغيخات الجراسة، وتعخيفات لكل 
عمى عجد مغ األدوات واالستبانات الدابقة،  اإلشالعىا، وقاـ بإختيار بعج مغ األبعاد التي تع 

ستبانة ومحاورىا، بسا يتفق مع شبيعة البيئة الفمدصيشية، ثع قاـ الباحث برياغة عبارات اإل ومغ
 سؤسدات محل الجراسة.وال
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 :الرجق العاىخي  -ب

 اإلدارةُعخضت االستبانة في صػرتيا األولية عمى مجسػعة مغ السختريغ بسجاؿ 
والسحاسبة، والعمػـ السالية، واالحراء، وقاـ الباحث بإعادة صياغة بعس الفقخات، وححؼ 

 وإضافة البعس اآلخخ بشاء عمى تػصيات ومقتخحات لجشة التحكيع.

( محكسيغ مغ أساتحة الجامعات الفمدصيشية، 7بالحكخ أف الباحث استخشج بآراء )والججيخ 
 ( يعخض قائسة بأسساء الدادة السحكسيغ.2والسمحق رقع )

 صجق التداق الجاخمي: -ج

ُيعج مغ أىع أنػاع الرجؽ، ويقيذ صجؽ وثبات وتجانذ األداة، ويعبخ عغ العالقة بيغ 
رتباط ة الكمية لمسقياس، وذلظ مغ خالؿ إحتداب معامالت اإلوالجرجالفقخات واألبعاد، والفقخات 

بيغ كل فقخة مغ فقخات األداة، والجرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي إليو الفقخة، وفيسا يمي عخض 
 لشتائج صجؽ االتداؽ الجاخمي:

ول والجرجة الكمية (: يؽضح معامالت الرتباط وقيػ الحتسال بيؼ جسيع فقخات وأبعاد السحؽر األ 3.0ججول )
 لفقخاتو

معامل  العبارات واألبعاد م.
 الرتباط

( .Sigقيسة )
 الحتسالية

1 
الساؿ  إستخجاـيقـػ الجيػاف بستابعة الشذاط السالي في البمجية وحدغ 

 العاـ فيسا خرز لو.
**0.829 0.000 

2 
الدمصة، والكذف عغ  إستخجاـيقـػ الجيػاف بتقييع كفاءة األداء وحدغ 

 ومعالجتيا أيشسا وججت. اإلنحخافات
**0.847 0.000 

3 
لجػ البجلية وأنيا تشفح شبقًا  اإلداريةيتابع الجيػاف األنذصة السالية و 

 والمػائح والقخارات الشافحة. األنطسةلمقػانيغ و 
**0.747 0.000 

4 
يحخص الجيػاف عمى تعديد مبجأ الذفافية والشداىة والسرجاقية والثقة 

 واالقترادية في البمجية. اإلداريةالسالية و بالدياسات 
**0.715 0.000 

 األداء لزبط أجميا مؼ أنذئ التي اإلداريةو  السالية الخقابة ديؽان ميام: أولا 
 :في والستسثمة البمجية في السالي

**0.856 0.000 

1 
يحجد ديػاف الخقابة أىجاؼ واضحة لمعسميات السصمػب انجازىا عشج 

 العسمية الخقابية في البمجية إجخاء
**0.673 0.000 

 0.000 0.887** يقـػ ديػاف الخقابة بالديارات والسياـ الخقابية بذكل دائع ومشتطع. 2

3 
 إلىيقـػ ديػاف الخقابة بتشفيح العسمية الخقابية في أوقات مشاسبة تؤدؼ 

 .اإلنحخافاتتقميل الػقػع في 
**0.877 0.000 
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معامل  العبارات واألبعاد م.
 الرتباط

( .Sigقيسة )
 الحتسالية

 0.001 0.522** الخقابة ال تعيق سيخ األعساؿ في البمجية.ات ديػاف إجخاء 4

 0.000 0.776** الخقابية اإلجخاءات: ثانياا 

 0.000 0.827** تديع الخقابة في رفع كفاءة األداء في البمجية. 1

2 
 األنطسةتديع رقابة الجيػاف في السحافطة عمى سالمة تصبيق القػانيغ و 

 والقخارات والسسارسات الشافحة في البمجية.
**0.842 0.000 

3 
الالزمة  اإلجخاءات إذالسكتذفة واتخ اإلنحخافاتتتع معالجة السخالفات و 

 يا في البمجية.إكتذافبذأنيا بدخعة وفػر 
**0.764 0.000 

 0.000 0.854** الخقابية العسال ججوى : ثالثاا 

السحتػػ الفشي لمتقخيخ الخقابي والسعمػمات الػاردة فيو تعتبخ ذات ججوػ في  1
 0.000 0.588** واألخصاء ووضع الحمػؿ الالزمة لعجـ تكخارىا. اإلنحخافاتترحيح وضبط 

2 
تؤخح تػصيات ديػاف الخقابة بذكل ججؼ وتمقى اىتسامًا كبيخًا مغ قبل 

 السدئػليغ في البمجية.
**0.651 0.000 

يتدع التقخيخ الخقابي بجقة السالحطات وسالمة العخض والتبػيب  3
 وسيػلة فيع السالحطات الػاردة فيو.

**0.591 0.000 

4 
ية عتبار يتع عخض ومشاقذة تقاريخ الخقابة مع السػاششيغ والذخريات اإل

تحقيق الذفافية في األداء  إلىومؤسدات السجتسع السحمي وصػاًل 
 لمبمجية.

**0.788 0.000 

 0.000 0.818** الخقابة تقاريخ محتؽى : رابعاا 

1 
يتستع مفتذي الجيػاف بالذخرية السصمػبة والخمق العالي الالزمة لمقياـ 

 بسياـ الخقابة.
**0.885 0.000 

2 
يتستع مفتذي الجيػاف بسعخفة واسعة في مجاؿ االعساؿ السحاسبية 

 الالزمة لمقياـ بسياميع.
**0.936 0.000 

العالقات بيغ مفتذي الجيػاف والعامميغ في البمجية بالتعاوف وروح تتدع  3
 التدامح.

**0.865 0.000 

4 
والقخارات  األنطسةلجػ مفتذي الجيػاف االلساـ الكامل والكافي بالقػانيغ و 

والتذخيعات التي تشطع الجػانب السختمفة ألداء البمجية وخاصة الجانب 
 السالي.

**0.797 0.000 

 0.000 0.574** الخقابة ديؽان مفتذي أداء: خامداا 

 0.393( = 0.01( وعشج مدتػػ داللة )2 - 40**ر الججولية عشج درجة حخية )
 0.304( = 0.05( وعشج مدتػػ داللة )2 - 40*ر الججولية عشج درجة حخية )
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( كانت أقل مغ مدتػػ .Sig( أف جسيع قيع االحتساؿ )4.1يتزح مغ الججوؿ رقع )
تداؽ داخمي، كحلظ فقخات السحػر األوؿ تتستع برجؽ إ أن(، وىحا يجلل عمى 0.01الجاللة )

نالحع بأف أبعاد السحػر األوؿ مشتسية ودالة إحرائيًا. وبشاًء عمى ذلظ فإف فقخات وأبعاد 
 السحػر األوؿ مشتسية وقادرة عمى قياس ما وضعت ألجل قياسو.

 ح معامالت الرتباط وقيػ الحتسال بيؼ فقخات السحؽر الثاني والجرجة الكمية لفقخاتو(: يؽض3.6ججول )

معامل  العبارات م.
 الرتباط

( .Sigقيسة )
 الحتسالية

1 
يقـػ ديػاف الخقابة بستابعة تشفيح نتائج وتػصيات العسمية الخقابية مع 

 البمجية.
**0.873 0.000 

2 
التي يقـػ بيا الجيػاف في متابعة تشفيح نتائج وتػصيات  اإلجخاءات

 العسمية الخقابية مشاسبة وتعدز مغ تشفيحىا.
**0.909 0.000 

3 
يعتبخ ديػاف الخقابة عجـ األخح بالسالحطات والتػصيات ونتائج التقاريخ 

 يا والتشبيو ليا في تقاريخ الجيػاف الالحقة.إدراجمخالفة يتع 
**0.868 0.000 

4 
تعتبخ الستابعة التي يجخييا ديػاف الخقابة مع البمجية بعج كتابة التقخيخ 

 كافية لتشفيح مالحطاتو.
**0.849 0.000 

 0.393( = 0.01( وعشج مدتػػ داللة )2 - 40**ر الججولية عشج درجة حخية )

 0.304( = 0.05( وعشج مدتػػ داللة )2 - 40*ر الججولية عشج درجة حخية )

( كانت أقل مغ مدتػػ .Sig( أف جسيع قيع االحتساؿ )4.2الججوؿ رقع )يتزح مغ 
تداؽ داخمي. وبشاًء فقخات السحػر الثاني تتستع برجؽ إ(، وىحا يجلل عمى أف 0.01الجاللة )

 عمى ذلظ فإف فقخات السحػر الثاني مشتسية وقادرة عمى قياس ما وضعت ألجل قياسو.
 وقيػ الحتسال بيؼ فقخات السحؽر الثالث والجرجة الكمية لفقخاتو(: يؽضح معامالت الرتباط 3.4ججول )

معامل  العبارات م.
 الرتباط

( .Sigقيسة )
 الحتسالية

1 
مكانة ديػاف الخقابة بيغ البمجيات تجعع استقالليتو في تشفيح أعسالو 

 الخقابية ودوف معػقات.
**0.755 0.000 

2 
والحيادية أثشاء تأديتيع ألعساليع  اإلستقالليةيتستع مفتذي ديػاف الخقابة ب

 الخقابية في البمجية ودوف معػقات.
**0.507 0.001 

3 
يتستع مفتذي ديػاف الخقابة بالسيارات الفشية واالدراكية الالزمة لمقياـ 

 بالعسمية الخقابية في البمجية.
**0.722 0.000 

خالؿ يحافع ديػاف الخقابة عمى سخية السعمػمات التي يحرل عمييا  4
 العسمية الخقابية.

**0.679 0.000 
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معامل  العبارات م.
 الرتباط

( .Sigقيسة )
 الحتسالية

خصة الخقابة السشفحة مغ قبل الجيػاف تحقق جػدة العسمية الخقابية  5
 والكفاءة والفعالية و السشاسبة لمعسمية الخقابية.

**0.710 0.000 

6 
مدتػػ الثقة بالخقابة الجاخمية عشج  عتباريأخح ديػاف الخقابة بعيغ اإل
 تحجيج مجػ التجقيق ومجالو.

**0.543 0.000 

7 
البمجية بالقػانيغ والتذخيعات  إلتداـمجػ  عتباريأخح الجيػاف بعيغ اإل

 الشافحة وأثخىا عمى البيانات السالية.
**0.786 0.000 

8 
إلييا باألدلة الكافية  ليعدز الجيػاف كافة الشتائج والتػصيات التي تػص

 والسالئسة والسػثػؽ بيا التي تجعع استشتاجاتو وتػصياتو.
**0.585 0.000 

9 
يقـػ ديػاف الخقابة بتحميل البيانات السالية وذلظ إلبجاء الخأؼ حػؿ تمظ 

 البيانات ومجػ امتثاليا لسعاييخ السحاسبة السقبػلة.
**0.663 0.000 

 0.393( = 0.01( وعشج مدتػػ داللة )2 - 40**ر الججولية عشج درجة حخية )

 0.304( = 0.05( وعشج مدتػػ داللة )2 - 40*ر الججولية عشج درجة حخية )

( كانت أقل مغ مدتػػ .Sig( أف جسيع قيع االحتساؿ )4.3يتزح مغ الججوؿ رقع )
بشاًء تداؽ داخمي. و فقخات السحػر الثالث تتستع برجؽ إ(، وىحا يجلل عمى أف 0.01الجاللة )

 عمى ذلظ فإف فقخات السحػر الثالث مشتسية وقادرة عمى قياس ما وضعت ألجل قياسو.
 (: يؽضح معامالت الرتباط وقيػ الحتسال بيؼ فقخات السحؽر الخابع والجرجة الكمية لفقخاتو3.3ججول )

معامل  العبارات م.
 الرتباط

( .Sigقيسة )
 الحتسالية

1 
مغ أشخاؼ خارجية أثشاء  ديػاف الخقابة لزغػط وقيػد مفتذػ يتعخض

 تأديتيع ألعساليع في البمجية.
*0.389 0.013 

2 
البمجية ال تدتصيع حجب أؼ معمػمات عغ ديػاف الخقابة حتى لػ أدػ 

 محاسبة السدئػليغ عشيا دوف أؼ معػقات. إلىاألمخ 
**0.480 0.002 

3 
التي  اإلنحخافاتالسخالفات و يقـػ ديػاف الخقابة بصخح وكتابة كافة 

 وبذكل مصمق. خالؿ العسمية الخقابية دوف معػقاتالحطيا 
**0.575 0.000 

4 
الجيػاف الخبخة الكافية التي تؤىميع لمقياـ باألعساؿ الخقابية  يلجػ مفتذ

 عمى أكسل وجو.
**0.579 0.000 

 األنطسةالقػانيغ و  إلىيعتسج مفتذي الجيػاف عمى الحاسػب في الخجػع  5
 والتعميسات الدابقة لتدييل عسميع

**0.780 0.000 

6 
يدتخجـ الجيػاف الػسائل الحجيثة في تجعيع أدلة االثبات التي يحرمػف 

 عمييا.
**0.846 0.000 
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معامل  العبارات م.
 الرتباط

( .Sigقيسة )
 الحتسالية

يقـػ ديػاف الخقابة بتحجيج الػقت الحؼ تجخؼ فييا عسمية الخقابة في  7
 البمجية بجوف أؼ معػقات.

**0.539 0.000 

8 
 اإلنحخافاتيقـػ الجيػاف بعسميات الخقابة عمى البمجية لمتقميل مغ وقػع 

 وترحيحيا في الػقت السشاسب.
**0.793 0.000 

9 
الستدامشة عمى البمجية لمتقميل مغ وقػع الخقابة يشفح ديػاف الخقابة 

 وترحيحيا في الػقت السشاسب. اإلنحخافات
**0.706 0.000 

10 
ا دعت الحاجة لحلظ إذيشفح ديػاف الخقابة، الخقابة الفجائية عمى البمجية 

 دوف أؼ معػقات أو صعػبات.
**0.769 0.000 

 0.393( = 0.01( وعشج مدتػػ داللة )2 - 40**ر الججولية عشج درجة حخية )
 0.304( = 0.05( وعشج مدتػػ داللة )2 - 40*ر الججولية عشج درجة حخية )

( كانت أقل مغ مدتػػ .Sig( أف جسيع قيع االحتساؿ )4.4الججوؿ رقع )يتزح مغ 
تداؽ داخمي. وبشاًء فقخات السحػر الخابع تتستع برجؽ إ(، وىحا يجلل عمى أف 0.05الجاللة )

 عمى ذلظ فإف فقخات السحػر الخابع مشتسية وقادرة عمى قياس ما وضعت ألجل قياسو.
 الرجق البشائي: -د

يقرج بالرجؽ البشائي ىػ أف تكػف األبعاد قادرة عمى قياس ما وضعت ألجل قياسو، 
ستبانة رتباط بيغ كل محػر مغ محاور اإلاألمخ مغ خالؿ احتداب معامالت اإلويتع ىحا 

 والجرجة الكمية لفقخاتيا، والججوؿ التالي يػضح الشتائج:
 ؼ محاور الستبانة والجرجة الكمية لفقخاتيا(: يؽضح معامالت الرتباط وقيػ الحتسال بي3.5ججول )

معامل  السحاور م.
 الرتباط

( .Sigقيسة )
 الحتسالية

1 
 السالية الخقابة لجيػاف الخقابي( األداء)الجور تقييع: األوؿ السحػر

 اإلداريةو 
**0.965 0.000 

2 
 العسمية وتػصيات نتائج لتشفيح الخقابة ديػاف متابعة: الثاني السحػر
 الخقابية

**0.758 0.000 

 0.000 0.886** الفمدصيشية الحكػمية الخقابة بسعاييخ لتداـاإل: الثالث السحػر 3

 0.000 0.872** الخقابي العسل تػاجو التي السعػقات: الخابع السحػر 4

 0.393( = 0.01( وعشج مدتػػ داللة )2 - 40**ر الججولية عشج درجة حخية )
 0.304( = 0.05( وعشج مدتػػ داللة )2 - 40حخية )*ر الججولية عشج درجة 
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( كانت أقل مغ مدتػػ .Sig( أف جسيع قيع االحتساؿ )4.5يتزح مغ الججوؿ رقع )
يج. وبشاًء عمى ذلظ ستبانة تتستع برجؽ بشائي ج(، وىحا يجلل عمى أف محاور اإل0.01الجاللة )

 ألجل قياسو.ستبانة مشتسية وقادرة عمى قياس ما وضعت فإف محاور اإل

 ثبات الستبانة: 4.7
ا حرل نفذ الفخد إذيقرج بالثبات دقة السقياس أو اتداقو حيث يعتبخ السقياس ثابتًا 

عمى نفذ الجرجة أو درجة قخيبة مشيا في نفذ القياس أو مجسػعة الفقخات الستكافئة عشج تصبيقو 
جػىخؼ لػ أعيج تصبيق األداة  وعجـ تغيخ الشتائج بذكل اإلستقخارأكثخ مغ مخة، ويقرج بالثبات 

عجة مخات تحت نفذ الطخوؼ والذخوط السػاتية، ولمتحقق مغ ثبات األداة اعتسج الباحث عمى 
 عجة شخؽ وىي كالتالي:

 الثبات بطخيقة معامالت ألفا كخونباخ: -أ

تقػـ ىحه الصخيقة عمى أساس احتداب معامل ألفا كخونباخ لكل محػر مغ محاور 
 ولمجرجة الكمية لسحاورىا، والججوؿ التالي يبيغ الشتائج:االستبانة 

 (: يؽضح معامالت ألفا كخونباخ ومعامالت الرجق ألبعاد ومحاور الستبانة والجرجة الكمية لفقخاتو3.2ججول )

عجد  السحاور واألبعاد م.
 الفقخات

ألفا 
 كخونباخ

معامل 
 الرجق

 0.891 0.793 4 اإلداريةو  السالية الخقابة ديػاف مياـ: أوالً  1

 0.865 0.748 4 الخقابية اإلجخاءات: ثانياً  2

 0.854 0.730 3 الخقابية االعساؿ ججوػ : ثالثاً  3

 0.807 0.651 4 الخقابة تقاريخ محتػػ : رابعاً  4

 0.944 0.891 4 الخقابة ديػاف مفتذي أداء: خامداً  5

 0.945 0.893 19 اإلداريةو  السالية الخقابة لجيؽان الخقابي( األداء)الجور تقييػ األول السحؽر

 0.947 0.897 4 الخقابية العسمية وتؽصيات نتائج لتشفيح الخقابة ديؽان متابعة الثاني السحؽر

 0.910 0.828 9 الفمدطيشية الحكؽمية الخقابة بسعاييخ لتداماإل  الثالث السحؽر

 0.898 0.806 10 الخقابي العسل تؽاجو التي السعؽقات الخابع السحؽر

 0.974 0.948 42 جسيع فقخات الستبانة

 * معامل الرجق يداوي الجحر التخبيعي لسعامل ألفا كخونباخ

( أف جسيع معامالت ألفا كخونباخ كانت أكبخ مغ 4.6) يتزح مغ الججوؿ الدابق رقع 
(، وكانت قيسة معامل ألفا كخونباخ 0.897 إلى 0.651(، وكانت محرػرة ما بيغ )0.6)
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(، كحلظ يتزح أف معامالت الرجؽ كانت مختفعة أيزًا، حيث 0.948لجسيع فقخات االستبانة )
(، وبمغ معامل الرجؽ لجسيع 0.947 إلى 0.807تخاوحت ألبعاد ومحاور االستبانة ما بيغ )

 (.0.974فقخات االستبانة )
 طخيقة التجدئة الشرفية: -ب

فقخات فخدية  إلىستبانة ومحاورىا وأبعادىا ىحه الصخيقة عمى أساس تقديع اإلـ تقػ 
معادلة سبيخماف  إستخجاـالختب، فقخات زوجية الختب، واحتداب معامل االرتباط بيشيسا، ومغ ثع 

( وذلظ حدب السعادلة: Spearmen- Brown Coefficientبخاوف لترحيح االرتباط )

1

2

R

R  في حاؿ تداوؼ شخفي االرتباط، أو معادلة جتساف في حاؿ عجـ تداوؼ شخفي االرتباط

21وذلظ حدب السعادلة: 
2

2

1

2

2















ع

 (:4. 7، الشتائج كسا في الججوؿ رقع )عع

( معامالت الرتباط بيؼ الفقخات فخدية الختب والفقخات زوجية الختب لكل بعج مؼ أبعاد الستبانة 3. 1ججول )
 والجرجة الكمية لسحاورىا

 الفقخات السحاور واألبعاد م.
معامل 
 الترحيح الرتباط

قيسة 
(Sig.) 

 0.00 0.726 0.570 4 اإلداريةو  السالية الخقابة ديػاف مياـ: أوالً  1

 0.00 0.832 0.713 4 الخقابية اإلجخاءات: ثانياً  2

 0.00 0.563 0.433 3 الخقابية االعساؿ ججوػ : ثالثاً  3

 0.00 0.729 0.573 4 الخقابة تقاريخ محتػػ : رابعاً  4

 0.00 0.910 0.835 4 الخقابة ديػاف مفتذي أداء: خامداً  5

 السالية الخقابة لجيؽان الخقابي( األداء)الجور تقييػ األول السحؽر
 0.00 0.757 0.627 19 اإلداريةو 

 العسمية وتؽصيات نتائج لتشفيح الخقابة ديؽان متابعة الثاني السحؽر
 0.00 0.871 0.771 4 الخقابية

 0.00 0.794 0.660 9 الفمدطيشية الحكؽمية الخقابة بسعاييخ لتداماإل  الثالث السحؽر

 0.00 0.756 0.607 10 الخقابي العسل تؽاجو التي السعؽقات الخابع السحؽر

 0.00 0.952 0.909 42 جسيع فقخات الستبانة

( يتبيغ أف معامالت االرتباط دالة إحرائيًا وقػية، 4.7يتزح مغ الججوؿ الدابق رقع )
(، وكاف 0.910 إلى 0.563(، وبعج الترحيح )0.835 إلى 0.433وتخاوحت ما بيغ )

 (.0.952(، وبعج الترحيح بمغ )0.909االرتباط لمجرجة الكمية لفقخات االستبانة )
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 الترحيح والتخميد. 4.8
( فقخة وتتزسغ أربعة محاور 42ستبانة، تتكػف مغ )كانت األداة األساسية عبارة عغ إ

بخنامج رزمة  إستخجاـرئيدة، وكانت االستبانة مرسسة وفقًا لتجرج )ليكارت الخساسي(، وتع 
 Statistical Package for Social Science IBMالتحميل اإلحرائي لمعمـػ االجتساعية )

Version 22.0( )SPSS لمحاسب اآللي، وفقًا لمشسػذج التالي:( في تفخيغ البيانات وإدخاليا 
 (: طخيقة إدخال البيانات وتخميدىا3.1ججول )

 ججاا  مشخفزة مشخفزة متؽسطة كبيخة ججاا  كبيخة درجة السؽافقة
 1 2 3 4 5 التخميد لمحاسب اآللي

 1.8- 1 2.6-1.8 3.4-2.6 4.2-3.4 5.0-4.2 الفتخة

 More than 84% 68%- 84% 52%- 68% 36%- 52% Less than 36% الػزف الشدبي السقابل
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 الفرل الخامذ  
 تحميل البيانات واختبار الفخضيات

 تسييج: 5.1
ختبار الفخضيات، وذلظ وإلشتائج مغ خالؿ تحميل البيانات ييتع الفرل الخامذ بعخض ا

 إلىبالتعخؼ  ات قاـ الباحثاإلختبار حجيج أندب ات االحرائية، ولتاإلختبار ستعانة بأندب باإل
 شبيعة البيانات التي قاـ بجسعيا.

 (.Normal Testاختبار التؽزيع الطبيعي ) 5.2
-Sample Kolmogorov-1سسخنػؼ ) –استخجـ الباحث اختبار كػلسجخوؼ 

Smirnov )( مػضف ومػضفة في 91لمكذف عغ شبيعة مشحشى البيانات، والعيشة تبمغ نحػ )
، والعامميغ باألقداـ السالية في مؤسدات الحكع السحمي، وكانت اإلداريةديػاف الخقابة السالية و 

 (:5. 1الشتائج كسا ىػ مبيغ بالججوؿ التالي رقع )
 (Sample Kolmogrov- Smirnov -1(: نتائج اختبار التؽزيع الطبيعي )5. 0ججول )

عجد  البيان
 الفقخات

قيسة 
(Z) 

قيسة 
(Sig.) 

 0.107 1.40 19 اإلداريةو  السالية الخقابة لجيؽان الخقابي( األداء)الجور تقييػ األول السحؽر

 0.263 1.007 4 الخقابية العسمية وتؽصيات نتائج لتشفيح الخقابة ديؽان متابعة الثاني السحؽر

 0.366 029.0 9 الفمدطيشية الحكؽمية الخقابة بسعاييخ لتداماإل  الثالث السحؽر

 0.311 0.964 10 الخقابي العسل تؽاجو التي السعؽقات الخابع السحؽر

( كانت أكبخ مغ مدتػػ الجاللة .Sig( يػضح أف قيع )5.1الججوؿ الدابق رقع )
 معمسية. اتاختبار  إستخجاـ(، وعميو فإف البيانات تتبع تػزيعًا شبيعيًا، ويجب 0.05)

 :الؽصف اإلحرائي لعيشة الجراسة 5.3
تػضح الججاوؿ التالية وصفًا إحرائيًا لعيشة الجراسة حدب بعس الستغيخات: السؤىل 

 العمسي، والتخرز، وشبيعة العسل، وسشػات العسل، ومكاف العسل:
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 يؽضح تؽزيع عيشة الجراسة حدب متغيخ السؤىل العمسي (5.2ججول )
 الشدبة السئؽية التكخار البيان

 السؤىل العمسي
 87.90 80 بكالػريػس

 12.10 11 ماجدتيخ

 0 0 دكتػراه 

 100.0 91 اإلجسالي

( أف معطع أفخاد العيشة مغ حسمة درجة البكالػريػس بشدبة 5.2يػضح الججوؿ رقع )
 %( فقط.12.10%(، وكانت ندبة الساجدتيخ )87.90بمغت )

 يؽضح تؽزيع عيشة الجراسة حدب متغيخ التخرص (5.3ججول )
 الشدبة السئؽية التكخار البيان

 التخرص

 87.90 80 محاسبة

 3.30 3 ومرخفية عمـػ مالية

 4.40 4 إدارة أعساؿ

 4.40 4 أخخػ )اقتراد، ىشجسة، ونطع(

 100.0 91 اإلجسالي

( أف معطع أفخاد العيشة مغ السحاسبيغ بشدبة بمغت 5.3يػضح الججوؿ رقع )
%(، بيشسا كاف 3.30%(، وكانت ندبة حسمة شيادة العمػـ السالية والسرخفية )87.90)
%( مغ تخررات أخخػ مثل اليشجسة، واالقتراد، 4.40%( مغ العيشة إدارة أعساؿ، و)4.4)

 إختراصاـ السالية ىػ مغ ، ويخػ الباحث بأف العسل في األقداإلداريةونطع السعمػمات 
السحاسبة بالجرجة األولى لحا تيتع السجالذ السحمية وديػاف الخقابة بتػضيف السحاسبيغ لذغل 

 ىحه الػضائف.
 يؽضح تؽزيع عيشة الجراسة حدب متغيخ طبيعة العسل (5.3ججول )

 الشدبة السئؽية التكخار البيان

 طبيعة العسل

 11.00 10 مجيخ عاـ

 26.40 24 مجيخ دائخة

 26.00 24 رئيذ قدع

 17.60 16 مجقق/ مفتر

 18.70 17 محاسب

 100.0 91 اإلجسالي
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%(، ومجراء 11( أف أفخاد العيشة يتػزعػف ما بيغ مجيخ عاـ )5.4يػضح الججوؿ رقع )
%(، 17.60%(، ومجققيغ )26.40%(، ورؤساء أقداـ )26.40دوائخ مالية وإدارية )

مية أو ديػاف سحال الييئات%(. وىحه السدسيات تعكذ شبيعة العسل في 18.70ومحاسبيغ )
 الخقابة عمييا.

 دب متغيخ سشؽات العسل )الخبخة(يؽضح تؽزيع عيشة الجراسة ح (5.5ججول )
 الشدبة السئؽية التكخار البيان

 سشؽات العسل

 12.10 11 سشػات 5 – 1

 24.20 22 سشػات 10 – 6

 19.80 18 سشة 15 – 11

 44.00 40 سشة 15أكثخ مغ 

 100.0 91 اإلجسالي

( أف عيشة الجراسة تتفاوت مغ حيث الخبخة، لكغ معطع أفخاد 5.5يػضح الججوؿ رقع )
سشة(،  15%( مغ العيشة لجييع خبخة تتجاوز )44العيشة مغ ذوؼ الخبخات السختفعة حيث كاف )

 – 6%( مغ ذوؼ الخبخات )24.20سشػات(، و) 5 – 1%( مغ ذوؼ الخبخة )12.10وكاف )
 سشة(. 15 – 11بيغ )%( لجييع خبخة تتخاوح ما 19.80سشػات(، وأف ) 10

 يؽضح تؽزيع عيشة الجراسة حدب متغيخ مكان العسل (5.6ججول )
 الشدبة السئؽية التكخار البيان

 مكان العسل

 29.70 27 ديػاف الخقابة

 مؤسدات حكع محمي

 26.40 24 ترشيف أ

 34.10 31 ترشيف ب

 8.80 8 ترشيف ج

 1.10 1 ترشيف د

 70.30 64 السجسؽع

 100.0 91 اإلجسالي

%( مغ ديػاف 29.70) إلى( أف معطع عيشة الجراسة تشقدع 5.6يػضح الججوؿ رقع )
 %( مغ مؤسدات الحكع السحمي )البمجيات(.70.30و) اإلداريةالخقابة السالية و 
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 اختبار الفخضيات. 5.4
 نتائج الفخضية األولى ومشاقذتيا:تحميل 

بجوره الخقابي في  اإلداريةعمى يقؽم ديؽان الخقابة السالية و  األولىتشص الفخضية 
 ضبط األداء السالي لسؤسدات الحكػ السحمي )البمجيات( في قطاع غدة.

( One Sample T testلمتحقق مغ صحة الفخضية األولى استخجـ الباحث اختبار )
( يػضح نتائج أبعاد 5.7رقع )اختبار )ت( لمعيشة الػاحجة ألبعاد وفقخات السحػر األوؿ، والججوؿ 

 السحػر:
 ( الحراء الؽصفي واختبار ت لمعيشة الؽاحجة ألبعاد السحؽر األول5.7ججول )

الستؽسط  األبعاد م.
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
قيسة  الختبة الشدبي

(T) 
قيسة 

(Sig.) 
 0.000 15.8 2 81.00 0.6338 4.050 اإلداريةو  السالية الخقابة ديػاف مياـ: أوالً  1

 0.000 13.8 4 76.48 0.5707 3.8242 الخقابية اإلجخاءات: ثانياً  2

 0.000 12.4 3 77.36 0.6683 3.8681 الخقابية االعساؿ ججوػ : ثالثاً  3

 0.000 9.25 5 72.14 0.6260 3.6071 الخقابة تقاريخ محتػػ : رابعاً  4

 0.000 17.3 1 83.41 0.6454 4.1703 الخقابة ديػاف مفتذي أداء: خامداً  5

 لجيؽان الخقابي( األداء)الجور تقييػ األول السحؽر
 اإلداريةو  السالية الخقابة

3.9057 0.622 78.12  17.3 0.000 

 (1.99( تداوؼ )0.05( ومدتػػ داللة )1 - 91* ت الججولية عشج درجات حخية )

 (2.63( تداوؼ )0.01)( ومدتػػ داللة 1 - 91**ت الججولية عشج درجات حخية )

مختفعًا  اإلداريةأف مدتػػ الجور الحؼ يقػـ بو ديػاف الخقابة السالية و مغ الججوؿ ويتزح 
%(، ويتزح أف بعج أداء مفتذي ديػاف الخقابة جاء بالختبة األولى 78.12وبمغ ما ندبتو )

بػزف ندبي بمغ  اإلدارية%(، يميو بعج مياـ ديػاف الخقابة السالية و 83.41وبػزف ندبي بمغ )
 اإلجخاءات%(، ثع بعج 77.36%(، يميو بعج ججوػ األعساؿ الخقابية بػزف ندبي بمغ )81)

%(، وجاء بعج محتػػ تقاريخ الخقابة بالختبة األخيخة وبػزف 76.48الخقابية بػزف ندبي بمغ )
 %(.72.14ندبي )

الجاللة  ( كانت أقل مغ مدتػػ .Sigيتزح مغ الججوؿ الدابق أف قيع االحتساؿ )و 
 اإلختبار(، وىحا يجلل عمى أف الستػسط الحدابي لع يرل لجرجة الحياد، ويتزح أف قيع 0.05)

(، أو 0.01(، ومدتػػ داللة )90)ت( كانت أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية عشج درجات حخية )
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يقؽم ديؽان مػجبة، وبشاًء عمى ذلظ يجب قبػؿ الفخضية القائمة:  اإلختبار(. وكانت قيسة 0.05)
الخقابي في ضبط األداء السالي لسؤسدات الحكػ السحمي  بجوره اإلداريةالخقابة السالية و 

 .)البمجيات( في قطاع غدة

كبيخة ومتشػعة أىسيا ما يتعمق ويخػ الباحث بأف البمجيات في قصاع غدة تػاجو تحجيات 
يدعى ديػاف الخقابة السالية ، وىي بحاجة لزبط أدائيا السالي واإلدارؼ لحا بالجانب السالي

لزبط ىحا األداء، خاصة وأف السجالذ السحمية والييئات والبمجيات تعتسج في تسػيميا  اإلداريةو 
عمى الجباية مغ السػاششيغ، وىحا يجعميا بسحط مدائمة ورقابة لتشطيع عسميا، وتخشيج مػازنتيا 

كل بعج مغ أبعاد دور الخقابة  وأنذصتيا وخصصيا. ولمتػضيح أكثخ قاـ الباحث بتحميل فقخات
 السالية:

 ( الحراء الؽصفي واختبار ت لمعيشة الؽاحجة لفقخات البعج األول5.8ججول )

 الفقخات م.
الستؽسط 
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
 الختبة الشدبي

قيسة 
(T) 

قيسة 
(Sig.) 

1 
يقـػ الجيػاف بستابعة الشذاط السالي في البمجية 

 الساؿ العاـ فيسا خرز لو. إستخجاـوحدغ 
4.121 0.786 82.42 1 13.6 0.000 

2 
يقـػ الجيػاف بتقييع كفاءة األداء وحدغ 

 اإلنحخافاتالدمصة، والكذف عغ  إستخجاـ
 ومعالجتيا أيشسا وججت.

3.912 0.864 78.24 4 10.1 0.000 

3 
لجػ  اإلداريةيتابع الجيػاف األنذصة السالية و 

 األنطسةالبجلية وأنيا تشفح شبقًا لمقػانيغ و 
 والمػائح والقخارات الشافحة.

4.09 0.746 81.80 2 14.0 0.000 

4 
يحخص الجيػاف عمى تعديد مبجأ الذفافية 
والشداىة والسرجاقية والثقة بالدياسات السالية 

 واالقترادية في البمجية. اإلداريةو 
4.07 0.712 81.40 3 14.3 0.000 

 0.000 15.8  81.00 0.6338 4.050 اإلداريةو  السالية الخقابة ديؽان ميام: أولا 

 (1.99( تداوؼ )0.05( ومدتػػ داللة )1 - 91* ت الججولية عشج درجات حخية )

 (2.63( تداوؼ )0.01( ومدتػػ داللة )1 - 91**ت الججولية عشج درجات حخية )

( أف جسيع قيع االحتساؿ كانت أقل مغ مدتػػ الجاللة 5.8يتزح مغ الججوؿ رقع )
(، ومدتػػ 90أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية عشج درجات حخية ) اإلختبار(، وأف قيع 0.05)

مػجبة، وىحا يجلل عمى أف الستػسط الحدابي كاف أعمى  اإلختبار(، وكانت قيع 0.01داللة )
(، وتشز عمى 1ذات الختبة األولى رقع ) ( لكافة الفقخات، وكانت الفقخة3مغ درجة الحياد )
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لو(،  خرز فيسا العاـ الساؿ إستخجاـ وحدغ البمجية في السالي الشذاط بستابعة الجيػاف )يقػـ
(، 2%(، وىي ندبة مختفعة، وكانت الفقخة ذات الختبة األخيخة رقع )82.42بػزف ندبي بمغ )

 اإلنحخافات عغ والكذف الدمصة، إستخجاـ وحدغ األداء كفاءة بتقييع الجيػاف ونريا )يقػـ
%(. ويخػ الباحث أف ديػاف الخقابة 78.24وججت(، بػزف ندبي مختفع بمغ ) أيشسا ومعالجتيا
 إستخجاـ، والتعخؼ عمى حدغ اإلنحخافاتلجيو آليات وسياسات لمكذف عغ  اإلداريةالسالية و 

وضاعيا السالية خاصة وأنيا تػاجو الساؿ العاـ، والبخامج التي تشفحىا البمجيات بغخض تحديغ أ
 ضائقة مالية.

 ( الحراء الؽصفي واختبار ت لمعيشة الؽاحجة لفقخات البعج الثاني5.5ججول )

الستؽسط  الفقخات م.
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
قيسة  الختبة الشدبي

(T) 
قيسة 

(Sig.) 

1 
يحجد ديػاف الخقابة أىجاؼ واضحة لمعسميات 

العسمية الخقابية  إجخاءالسصمػب انجازىا عشج 
 في البمجية

3.945 0.656 78.90 2 13.7 0.000 

2 
يقـػ ديػاف الخقابة بالديارات والسياـ الخقابية 

 بذكل دائع ومشتطع.
3.66 0.885 73.20 3 7.11 0.000 

3 
يقـػ ديػاف الخقابة بتشفيح العسمية الخقابية في 

تقميل الػقػع في  إلىأوقات مشاسبة تؤدؼ 
 .اإلنحخافات

3.484 0.874 69.68 4 5.28 0.000 

4 
ات ديػاف الخقابة ال تعيق سيخ األعساؿ إجخاء

 في البمجية.
4.209 0.675 84.18 1 17.1 0.000 

 0.000 13.8  76.48 0.5707 3.8242 الخقابية اإلجخاءاتثانياا: 

 (1.99( تداوؼ )0.05( ومدتػػ داللة )1 - 91* ت الججولية عشج درجات حخية )

 (2.63( تداوؼ )0.01( ومدتػػ داللة )1 - 91**ت الججولية عشج درجات حخية )

( أف جسيع قيع االحتساؿ كانت أقل مغ مدتػػ الجاللة 5.9يتزح مغ الججوؿ رقع )
(، ومدتػػ 90أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية عشج درجات حخية ) اإلختبار(، وأف قيع 0.05)

مػجبة، وىحا يجلل عمى أف الستػسط الحدابي كاف أعمى  اإلختبار(، وكانت قيع 0.01داللة )
 ديػاف اتإجخاء( عمى الختبة األولى وتشز عمى )4(. وحطيت الفقخة رقع )3مغ درجة الحياد )

( 3%(، وكانت الفقخة رقع )84.18ية(، بػزف ندبي بمغ )البمج في األعساؿ سيخ تعيق ال الخقابة
 إلى تؤدؼ مشاسبة أوقات في الخقابية العسمية بتشفيح الخقابة ديػاف ذات الختبة األخيخة ونريا )يقػـ

 %(.69.68(، بػزف ندبي بمغ )اإلنحخافات في الػقػع تقميل
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أىجافًا واضحًة لسداعجة ، ويحجد محجدة ويخػ الباحث بأف ديػاف الخقابة يقػـ بعسميات 
البمجية في القياـ ببخامجيا وأنذصتيا، وال يحج أو يعيق أعساليا، إنسا يقجـ السدانجة الالزمة لتشفيح 

 البخامج واألنذصة والخصط بذكل فعاؿ.
 ( الحراء الؽصفي واختبار ت لمعيشة الؽاحجة لفقخات البعج الثالث5.01ججول )

 الفقخات م.
الستؽسط 
 الحدابي

نحخاف ال 
 السعياري 

الؽزن 
 الختبة الشدبي

قيسة 
(T) 

قيسة 
(Sig.) 

 0.000 12.6 2 80.88 0.788 4.044 تديع الخقابة في رفع كفاءة األداء في البمجية. 1

2 
تديع رقابة الجيػاف في السحافطة عمى سالمة 

والقخارات  األنطسةتصبيق القػانيغ و 
 والسسارسات الشافحة في البمجية.

4.154 0.713 83.08 1 15.4 0.000 

3 
السكتذفة  اإلنحخافاتتتع معالجة السخالفات و 

الالزمة بذأنيا بدخعة  اإلجخاءات إذواتخ
 يا في البمجية.إكتذافوفػر 

3.407 0.931 68.14 3 4.2 0.000 

 0.000 12.4  77.36 0.6683 3.8681 الخقابية العسال ججوى : ثالثاا 

 (1.99( تداوؼ )0.05( ومدتػػ داللة )1 - 91* ت الججولية عشج درجات حخية )
 (2.63( تداوؼ )0.01( ومدتػػ داللة )1 - 91**ت الججولية عشج درجات حخية )

( أف جسيع قيع االحتساؿ كانت أقل مغ مدتػػ الجاللة 5.10يتزح مغ الججوؿ رقع )
ػ (، ومدتػ 90أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية عشج درجات حخية ) اإلختبار(، وأف قيع 0.05)

مػجبة، وىحا يجلل عمى أف الستػسط الحدابي كاف أعمى  اإلختبار(، وكانت قيع 0.01داللة )
 (.3مغ درجة الحياد )

ات تتستع بفعالية في ضبط األداء، وكانت أكثخ إجخاءويػضح الججوؿ أف الجيػاف يقػـ ب
 سالمة عمى فطةالسحا في الجيػاف رقابة (، ونريا )تديع2الخقابية ججوػ الفقخة رقع ) اإلجخاءات

البمجية(، بػزف ندبي بمغ  في الشافحة والسسارسات والقخارات األنطسةو  القػانيغ تصبيق
 السخالفات معالجة ( بالختبة األخيخة، ونريا )تتع3%(، فيسا كانت الفقخة رقع )83.08)
البمجية(، بػزف  في ياإكتذاف وفػر بدخعة بذأنيا الالزمة اإلجخاءات إذواتخ السكتذفة اإلنحخافاتو 

%(. وىي ندبة أدنى مغ السدتػػ السصمػب، ولعل ىحا التخاجع يعػد 68.14ندبي بمغ )
 إذأف يقػـ بتحجيج واتخ اإلداريةلزعف اإلمكانات الالزمة ، وعمى ديػاف الخقابة السالية و 

 يا.إكتذاففػر  اإلنحخافاتالالزمة بالدخعة والجقة الالزمة لسعالجة تمظ  اإلجخاءات
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 ( الحراء الؽصفي واختبار ت لمعيشة الؽاحجة لفقخات البعج الخابع5.00ججول )

الستؽسط  الفقخات م.
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
قيسة  الختبة الشدبي

(T) 
قيسة 

(Sig.) 

1 

السحتػػ الفشي لمتقخيخ الخقابي والسعمػمات 
الػاردة فيو تعتبخ ذات ججوػ في ترحيح 

واألخصاء ووضع الحمػؿ  اإلنحخافاتوضبط 
 الالزمة لعجـ تكخارىا.

4.033 0.674 80.66 1 14.6 0.000 

2 
تؤخح تػصيات ديػاف الخقابة بذكل ججؼ 
وتمقى اىتسامًا كبيخًا مغ قبل السدئػليغ في 

 البمجية.
3.813 0.977 76.26 3 7.94 0.000 

3 
يتدع التقخيخ الخقابي بجقة السالحطات 

وسيػلة فيع وسالمة العخض والتبػيب 
 السالحطات الػاردة فيو.

4.011 0.767 80.22 2 12.6 0.000 

4 

يتع عخض ومشاقذة تقاريخ الخقابة مع 
ية ومؤسدات عتبار السػاششيغ والذخريات اإل
تحقيق الذفافية  إلىالسجتسع السحمي وصػاًل 

 في األداء لمبمجية.

2.571 1.16 51.42 4 -3.5 0.001 

 0.000 9.25  72.14 0.6260 3.6071 الخقابة تقاريخ محتؽى : رابعاا 

 (1.99( تداوؼ )0.05( ومدتػػ داللة )1 - 91* ت الججولية عشج درجات حخية )
 (2.63( تداوؼ )0.01( ومدتػػ داللة )1 - 91**ت الججولية عشج درجات حخية )

( أف جسيع قيع االحتساؿ كانت أقل مغ مدتػػ الجاللة 5.11يتزح مغ الججوؿ رقع )
(، ومدتػػ 90أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية عشج درجات حخية ) اإلختبار(، وأف قيع 0.05)

مػجبة لكافة الفقخات، وىحا يجلل عمى أف الستػسط الحدابي  اإلختبار(، وكانت قيع 0.01داللة )
 (.4قع )(، عجا الفقخة ر 3كاف أعمى مغ درجة الحياد )

 الخقابي لمتقخيخ الفشي ( ذات الختبة األولى، وتشز عمى )السحتػػ 1وكانت الفقخة رقع )
 ووضع واألخصاء اإلنحخافات وضبط ترحيح في ججوػ  ذات تعتبخ فيو الػاردة والسعمػمات

( ذات 4%(، فيسا كانت الفقخة رقع )80.66تكخارىا(، بػزف ندبي بمغ ) لعجـ الالزمة الحمػؿ
 والذخريات السػاششيغ مع الخقابة تقاريخ ومشاقذة عخض ألخيخة وتشز عمى )يتعالختبة ا

لمبمجية(، بػزف  األداء في الذفافية تحقيق إلى وصػالً  السحمي السجتسع ومؤسدات يةعتبار اإل
يدعى لتحقيق الذفافية  اإلدارية%(. ويخػ الباحث بأف ديػاف الخقابة السالية و 51.42ندبي بمغ )

لكشو ال يتسكغ مغ ذلظ ألف الذفافية يجب أف تكػف ثقافة لجػ كافة السؤسدات، كحلظ فإنو 
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يرعب القياـ بكافة ىحه السياـ خاصة فيسا يتعمق بسشاقذتيا مع مؤسدات السجتسع السجني، ولقج 
فػجج أنو يتع  اريةاإلدشخح الباحث تداؤالت حػؿ ذلظ لمقائسيغ عمى ديػاف الخقابة السالية و 

جتساعية ومؤسدات السجتسع وال يتع الخجػع لبعس السؤسدات اإلستعانة بسخكد أماف فقط ، اإل
 السجني.

 ( الحراء الؽصفي واختبار ت لمعيشة الؽاحجة لفقخات البعج الخامذ5.06ججول )

الستؽسط  الفقخات م.
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
قيسة  الختبة الشدبي

(T) 
قيسة 

(Sig.) 

1 
يتستع مفتذي الجيػاف بالذخرية السصمػبة 

 والخمق العالي الالزمة لمقياـ بسياـ الخقابة.
4.264 0.786 85.28 1 15.3 0.000 

2 
يتستع مفتذي الجيػاف بسعخفة واسعة في 
مجاؿ االعساؿ السحاسبية الالزمة لمقياـ 

 بسياميع.
4.187 0.714 83.74 2 15.8 0.000 

3 
العالقات بيغ مفتذي الجيػاف والعامميغ تتدع 

 في البمجية بالتعاوف وروح التدامح.
4.110 0.781 82.20 4 13.6 0.000 

4 

لجػ مفتذي الجيػاف االلساـ الكامل والكافي 
والقخارات والتذخيعات التي  األنطسةبالقػانيغ و 

تشطع الجػانب السختمفة ألداء البمجية وخاصة 
 الجانب السالي.

4.121 0.681 82.42 3 15.7 0.000 

 0.000 17.3 1 83.41 0.6454 4.1703 الخقابة ديؽان مفتذي أداء: خامداا 

 (1.99( تداوؼ )0.05( ومدتػػ داللة )1 - 91* ت الججولية عشج درجات حخية )

 (2.63( تداوؼ )0.01( ومدتػػ داللة )1 - 91**ت الججولية عشج درجات حخية )

( أف جسيع قيع االحتساؿ كانت أقل مغ مدتػػ الجاللة 5.12يتزح مغ الججوؿ رقع )
(، ومدتػػ 90أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية عشج درجات حخية ) اإلختبار(، وأف قيع 0.05)

مػجبة لكافة الفقخات، وىحا يجلل عمى أف الستػسط الحدابي  اإلختبار(، وكانت قيع 0.01داللة )
( حطيت عمى الختبة االولى ونريا 1فقخة رقع )(، وكانت ال3كاف أعمى مغ درجة الحياد )

الخقابة(، بػزف  بسياـ لمقياـ الالزمة العالي والخمق السصمػبة بالذخرية الجيػاف مفتذي )يتستع
 العالقات (، ونريا )تتدع3%(، فيسا كانت الفقخة ذات الختبة األخيخة رقع )85.28ندبي بمغ )

%(، 82.20التدامح(، بػزف ندبي بمغ ) وروح التعاوف ب البمجية في والعامميغ الجيػاف مفتذي بيغ
يقػمػف بأدوارىع في  اإلداريةو الخقابة السالية ديػاف وجسيعيا ندب مختفعة تؤكج عمى أف مفتذي 

مجاالت ضبط األداء السالي لسؤسدات الحكع السحمي، ولجييع عالقات إيجابية مع البمجيات 
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اـ كامل بستصمبات ومعاييخ الخقابة والقخارات والتذخيعات والقائسيغ عمييا، وأف السفتذيغ لجييع إلس
وشبيعة التجريب  شبيعة الجور الحؼ يقـػ بو السفتذيغ، إلىذات العالقة. ولعل ذلظ يخجع 

 .اإلداريةىع في ديػاف الخقابة السالية و إختيار وشخيقة  والتأىيل الحؼ يتع لمسفتذيغ ،
 نتائج الفخضية الثانية ومشاقذتيا:تحميل 

تشفيح نتائج وتؽصيات  اإلداريةتشص الفخضية الثانية عمى: يتابع ديؽان الخقابة السالية و 
 العسمية الخقابية.

( One Sample T testلمتحقق مغ صحة الفخضية الثانية استخجـ الباحث اختبار )
 الفخضية:( يػضح نتائج 5.13اختبار )ت( لمعيشة الػاحجة لفقخات السحػر الثاني، والججوؿ رقع )

 ( الحراء الؽصفي واختبار ت لمعيشة الؽاحجة لفقخات السحؽر الثاني5.04ججول )

الستؽسط  الفقخات م.
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
قيسة  الختبة الشدبي

(T) 
قيسة 

(Sig.) 

1 
يقـػ ديػاف الخقابة بستابعة تشفيح نتائج 

 وتػصيات العسمية الخقابية مع البمجية.
3.736 0.867 74.72 2 8.1 0.000 

2 
التي يقـػ بيا الجيػاف في متابعة  اإلجخاءات

تشفيح نتائج وتػصيات العسمية الخقابية مشاسبة 
 وتعدز مغ تشفيحىا.

3.626 0.877 72.52 3 6.81 0.000 

3 

يعتبخ ديػاف الخقابة عجـ األخح بالسالحطات 
والتػصيات ونتائج التقاريخ مخالفة يتع 

والتشبيو ليا في تقاريخ الجيػاف يا إدراج
 الالحقة.

3.769 0.896 75.38 1 8.20 0.000 

4 
تعتبخ الستابعة التي يجخييا ديػاف الخقابة مع 
البمجية بعج كتابة التقخيخ كافية لتشفيح 

 مالحطاتو.
3.418 1.012 68.36 4 3.94 0.000 

 نتائج لتشفيح الخقابة ديؽان متابعة: الثاني السحؽر
 الخقابية العسمية وتؽصيات

3.637 0.794 72.74  7.7 0.000 

 (1.99( تداوؼ )0.05( ومدتػػ داللة )1 - 91* ت الججولية عشج درجات حخية )
 (2.63( تداوؼ )0.01( ومدتػػ داللة )1 - 91**ت الججولية عشج درجات حخية )

لتشفيح نتائج وتػصيات العسمية  اإلداريةوكاف مدتػػ متابعة ديػاف الخقابة السالية و 
%(، 72.74الخقابية عمى مؤسدات الحكع السحمي )البمجيات( في قصاع غدة بػزف ندبي بمغ )

 الخقابة ديػاف ( ذات الختبة األولى، وتشز عمى )يعتبخ3وىي ندبة مختفعة، وكانت الفقخة رقع )
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 تقاريخ في ليا والتشبيو ياإدراج يتع مخالفة التقاريخ ونتائج والتػصيات بالسالحطات األخح عجـ
(، 1%(، وكانت الفقخة ذات الختبة الثانية رقع )75.38الالحقة(، بػزف ندبي بمغ ) الجيػاف

البمجية(، بػزف  مع الخقابية العسمية وتػصيات نتائج تشفيح بستابعة الخقابة ديػاف ونريا )يقػـ
 يقـػ التي اإلجخاءاتالثالثة ونريا )( بالختبة 2%(، بيشسا جاءت الفقخة رقع )74.72ندبي بمغ )

تشفيحىا(، بػزف  مغ وتعدز مشاسبة الخقابية العسمية وتػصيات نتائج تشفيح متابعة في الجيػاف بيا
 التي الستابعة ( بالختبة األخيخة ونريا )تعتبخ4%(، وكانت الفقخة رقع )72.52ندبي بمغ )

مالحطاتو(، بػزف ندبي بمغ  لتشفيح كافية التقخيخ كتابة بعج البمجية مع الخقابة ديػاف يجخييا
(68.36.)% 

( أف جسيع قيع االحتساؿ كانت أقل مغ مدتػػ الجاللة 5.13يتزح مغ الججوؿ رقع )و 
(، ومدتػػ 90أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية عشج درجات حخية ) اإلختبار(، وأف قيع 0.05)

فقخات، وىحا يجلل عمى أف الستػسط الحدابي مػجبة لكافة ال اإلختبار(، وكانت قيع 0.01داللة )
يتابع ديؽان (، وبشاًء عمى ذلظ يجب قبػؿ الفخضية القائمة: 3كاف أعمى مغ درجة الحياد )

 تشفيح نتائج وتؽصيات العسمية الخقابية. اإلداريةالخقابة السالية و 

ويخػ الباحث أف اتراؼ الجيػاف بالسػضػعية في نتائج التقاريخ والتػصيات الرادرة 
السجققيغ والسفتذيغ، وبالتالي فإف تشفيحىا يرب في صالح البمجيات  لجػجقة ال إلىيخجع 

والسجالذ السحمية، ومتابعتو ليحه الشتائج والتػصيات غالبًا ما تكػف مغ أجل الحفاظ عمى قجرات 
البمجية، ويعدز مكانتيا وقجرتيا عمى تشفيح أنذصتيا وبخامجيا بالجقة والسدتػػ وإمكانيات 

السصمػب، والسخغػب بالشدبة لمجيػاف والسخغػب بالشدبة لمسجتسع الفمدصيشي بسا يحقق الخفاىية 
 .السخجػه ويحقق األىجاؼ
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 نتائج الفخضية الثالثة ومشاقذتيا:حميل ت

بسعاييخ الخقابة الحكؽمية  اإلداريةديؽان الخقابة السالية و تشص الفخضية الثالثة عمى: يمتدم 
 الفمدطيشية.

( One Sample T testلمتحقق مغ صحة الفخضية الثالث استخجـ الباحث اختبار )
( يػضح نتائج 5. 14اختبار )ت( لمعيشة الػاحجة لفقخات السحػر الثالث، والججوؿ رقع )

 الفخضية:
 ختبار ت لمعيشة الؽاحجة لفقخات السحؽر الثالث( الحراء الؽصفي وا5.03ججول )

الستؽسط  الفقخات م.
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
 الشدبي

قيسة  الختبة
(T) 

قيسة 
(Sig.) 

1 
مكانة ديػاف الخقابة بيغ البمجيات تجعع 
استقالليتو في تشفيح أعسالو الخقابية ودوف 

 معػقات.
3.934 0.827 78.68 6 10.7 0.000 

2 
 اإلستقالليةيتستع مفتذي ديػاف الخقابة ب

والحيادية أثشاء تأديتيع ألعساليع الخقابية في 
 البمجية ودوف معػقات.

4.209 0.823 84.18 2 14.0 0.000 

3 
يتستع مفتذي ديػاف الخقابة بالسيارات الفشية 
واالدراكية الالزمة لمقياـ بالعسمية الخقابية في 

 البمجية.
4.198 0.636 83.96 3 17.9 0.000 

4 
يحافع ديػاف الخقابة عمى سخية السعمػمات 

 التي يحرل عمييا خالؿ العسمية الخقابية.
4.341 0.670 86.82 1 19.1 0.000 

5 
خصة الخقابة السشفحة مغ قبل الجيػاف تحقق 
جػدة العسمية الخقابية والكفاءة والفعالية 

 والسشاسبة لمعسمية الخقابية.
3.934 0.853 78.68 7 10.4 0.000 

6 
مدتػػ  عتباريأخح ديػاف الخقابة بعيغ اإل

الثقة بالخقابة الجاخمية عشج تحجيج مجػ التجقيق 
 ومجالو.

3.725 0.857 74.50 9 8.1 0.000 

7 
البمجية  إلتداـمجػ  عتباريأخح الجيػاف بعيغ اإل

بالقػانيغ والتذخيعات الشافحة وأثخىا عمى 
 البيانات السالية.

4.044 0.697 80.88 5 14.3 0.000 

يعدز الجيػاف كافة الشتائج والتػصيات التي  8
إلييا باألدلة الكافية والسالئسة  لتػص

4.132 0.703 82.64 4 15.4 0.000 



90 


الستؽسط  الفقخات م.
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
قيسة  الختبة الشدبي

(T) 
قيسة 

(Sig.) 
والسػثػؽ بيا التي تجعع استشتاجاتو 

 وتػصياتو.

9 
يقـػ ديػاف الخقابة بتحميل البيانات السالية 

ومجػ  وذلظ إلبجاء الخأؼ حػؿ تمظ البيانات
 امتثاليا لسعاييخ السحاسبة السقبػلة.

3.868 0.909 77.36 8 9.1 0.000 

 الحكؽمية الخقابة بسعاييخ لتداماإل : الثالث السحؽر
 0.000 18.8  80.86 0.529 4.043 الفمدطيشية

 (1.99( تداوؼ )0.05( ومدتػػ داللة )1 - 91* ت الججولية عشج درجات حخية )
 (2.63( تداوؼ )0.01( ومدتػػ داللة )1 - 91حخية ) **ت الججولية عشج درجات

بسعاييخ الخقابة  اإلداريةديػاف الخقابة السالية و  لتداـالػزف الشدبي إلأف  يتزح مغ الججوؿ
 ديػاف ( بالختبة األولى، ونريا )يحافع4%(، وكانت الفقخة رقع )80.86الحكػمية الفمدصيشية )

الخقابية( بػزف ندبي بمغ  العسمية خالؿ عمييا يحرل التي السعمػمات سخية عمى الخقابة
 الخقابة ديػاف مفتذي ( وتشز عمى )يتستع2%(، يمييا بالختبة الثانية الفقخة رقع )86.82)
معػقات(، بػزف ندبي بمغ  ودوف  البمجية في الخقابية ألعساليع تأديتيع أثشاء والحيادية اإلستقالليةب
(84.18.)% 

 بتحميل الخقابة ديػاف (، ونريا )يقػـ9الختبة ما قبل األخيخة رقع ) بيشسا كانت الفقخة ذات
السقبػلة(،  السحاسبة لسعاييخ متثالياإ ومجػ البيانات تمظ حػؿ الخأؼ إلبجاء وذلظ السالية البيانات

 بعيغ الخقابة ديػاف (، ونريا )يأخح6%(، وكانت الفقخة األخيخة رقع )77.36بػزف ندبي بمغ )
ومجالو(، بػزف ندبي بمغ  التجقيق مجػ تحجيج عشج الجاخمية بالخقابة الثقة ػػ مدت عتباراإل

(74.50.)% 

( أف جسيع قيع االحتساؿ كانت أقل مغ مدتػػ الجاللة 5.14يتزح مغ الججوؿ رقع )و 
(، ومدتػػ 90أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية عشج درجات حخية ) اإلختبار(، وأف قيع 0.05)

مػجبة لكافة الفقخات، وىحا يجلل عمى أف الستػسط الحدابي  اإلختبار(، وكانت قيع 0.01داللة )
يمتدم ديؽان (، وبشاًء عمى ذلظ يجب قبػؿ الفخضية القائمة: 3كاف أعمى مغ درجة الحياد )

 خ الخقابة الحكؽمية الفمدطيشية.بسعايي اإلداريةالخقابة السالية و 

والجيات الحكػمية  اإلداريةويخػ الباحث أف التعاوف بيغ ديػاف الخقابة السالية و 
بسعاييخ الخقابة الحكػمية، وأف الجيػاف  إلتداـالسختمفة، يديع في تفعيل دور الخقابة وبالتالي ىشاؾ 
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ظ مغ أجل كدب رضا كافة يحافع عمى سخية السعمػمات والبيانات التي يحرل عمييا وذل
 األشخاؼ وتحقيق أىجاؼ الخقابة ذاتيا.

 نتائج الفخضية الخابعة ومشاقذتيا:تحميل 
مؼ  معؽقات متعجدة تحج اإلداريةتشص الفخضية الخابع عمى: يؽاجو ديؽان الخقابة السالية و 

 فعالية دور الخقابة في ضبط األداء السالي لسؤسدات الحكػ السحمي.
( One Sample T testالفخضية الخابعة استخجـ الباحث اختبار )لمتحقق مغ صحة 

 ( يػضح نتائج الفخضية:5.15اختبار )ت( لمعيشة الػاحجة لفقخات السحػر الخابعة، والججوؿ رقع )
 ( الحراء الؽصفي واختبار ت لمعيشة الؽاحجة لفقخات السحؽر الخابع5.05ججول )

الستؽسط  الفقخات م.
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
قيسة  الختبة الشدبي

(T) 
قيسة 

(Sig.) 

1 
مفتذي ديػاف الخقابة لزغػط  يتعخض

مغ أشخاؼ خارجية أثشاء تأديتيع  وقيػد
 ألعساليع في البمجية.

1.945 1.089 38.90 10 -9.4 0.000 

2 
البمجية ال تدتصيع حجب أؼ معمػمات عغ 

 إلىديػاف الخقابة حتى لػ أدػ األمخ 
 محاسبة السدئػليغ عشيا دوف أؼ معػقات.

3.6703 1.30 73.41 4 4.92 0.000 

3 
يقـػ ديػاف الخقابة بصخح وكتابة كافة السخالفات 

التي الحطيا خالؿ العسمية الخقابية  اإلنحخافاتو 
 دوف معيقات وبذكل مصمق.

4.231 0.776 84.62 1 15.14 0.000 

الجيػاف الخبخة الكافية التي تؤىميع  يلجػ مفتذ 4
 0.000 17.9 2 84.20 0.642 4.21 لمقياـ باألعساؿ الخقابية عمى أكسل وجو.

5 
يعتسج مفتذي الجيػاف عمى الحاسػب في 

والتعميسات  األنطسةالقػانيغ و  إلىالخجػع 
 الدابقة لتدييل عسميع

3.4176 1.04 68.35 7 3.815 0.000 

6 
الػسائل الحجيثة في تجعيع يدتخجـ الجيػاف 

 أدلة االثبات التي يحرمػف عمييا.
3.5385 1.03 70.77 5 5.01 0.000 

الحؼ تجخػ  يقـػ ديػاف الخقابة بتحجيج الػقت 7
 0.000 14.0 3 81.54 0.734 4.0769 عسمية الخقابة في البمجية بجوف أؼ معػقات. فيو

8 
يقـػ الجيػاف بعسميات الخقابة عمى البمجية 

وترحيحيا في  اإلنحخافاتلمتقميل مغ وقػع 
 الػقت السشاسب.

2.989 1.2 59.78 9 -0.09 0.929 

 0.028 2.23 8 65.06 1.1 3.253يشفح ديػاف الخقابة الستدامشة عمى البمجية  9
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الستؽسط  الفقخات م.
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
قيسة  الختبة الشدبي

(T) 
قيسة 

(Sig.) 
وترحيحيا في  اإلنحخافاتلمتقميل مغ وقػع 
 الػقت السشاسب.

10 
يشفح ديػاف الخقابة، الخقابة الفجائية عمى 

ا دعت الحاجة لحلظ دوف أؼ إذالبمجية 
 معػقات أو صعػبات.

3.440 1.18 68.80 6 3.566 0.001 

 0.000 7.34  69.54 0.620 3.477 الخقابي العسل تؽاجو التي السعؽقات الخابع السحؽر

 (1.99( تداوؼ )0.05)( ومدتػػ داللة 1 - 91* ت الججولية عشج درجات حخية )

 (2.63( تداوؼ )0.01( ومدتػػ داللة )1 - 91**ت الججولية عشج درجات حخية )

 ديػاف (، ونريا )يقػـ3رقع )كانت الفقخة ذات الختبة األولى يتزح مغ الججوؿ أف 
 دوف  الخقابية العسمية خالؿ الحطيا التي اإلنحخافاتو  السخالفات كافة وكتابة بصخح الخقابة

( بالختبة الثانية ونريا 4%(، يمييا الفقخة رقع )84.62مصمق( بػزف ندبي بمغ ) وبذكل معػقات
وجو(، بػزف  أكسل عمى الخقابية باألعساؿ لمقياـ تؤىميع التي الكافية الخبخة الجيػاف يمفتذ )لجػ

 %(.84.20ندبي بمغ )

 بعسميات الجيػاف (، ونريا )يقـػ8بيشسا كانت الفقخة ذات الختبة ما قبل األخيخة رقع )
السشاسب(، بػزف ندبي  الػقت في وترحيحيا اإلنحخافات وقػع مغ لمتقميل البمجية عمى الخقابة
 ديػاف مفتذػ (، ونريا )يتعخض1%(، وكانت الفقخة ذات الختبة االخيخة رقع )59.78بمغ )
بػزف ندبي بمغ البمجية(،  في ألعساليع تأديتيع أثشاء خارجية أشخاؼ مغ وقيػد لزغػط الخقابة

(38.90.)% 

( أف معطع قيع االحتساؿ كانت أقل مغ مدتػػ الجاللة 5. 15يتزح مغ الججوؿ رقع )
(، ومدتػػ 90أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية عشج درجات حخية ) اإلختبار(، وأف قيع 0.05)

الحدابي مػجبة لكافة الفقخات، وىحا يجلل عمى أف الستػسط  اإلختبار(، وكانت قيع 0.01داللة )
يؽاجو ديؽان (، وبشاًء عمى ذلظ يجب رفس الفخضية القائمة: 3كاف أعمى مغ درجة الحياد )

مؼ فعالية دور الخقابة في ضبط األداء السالي  معؽقات متعجدة تحج اإلداريةالخقابة السالية و 
 حيث كانت معطع الفقخات إيجابية.لسؤسدات الحكػ السحمي. 
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 إلتداـبيغ السؤسدات الحكػمية والبمجيات وديػاف الخقابة و ويخػ الباحث بأف التعاوف 
وتعيج وايساف تمظ السؤسدات بأىسية الجور الخقابي ، ديػاف الخقابة بسعاييخ الخقابة الحكػمية، 

 معػقاتالبمجيات باالستجابة لشتائج وتػصيات ديػاف الخقابة سيل العسل الخقابي ولع تطيخ 
 مسارسة أعسالو. ة تػاجو ديػاف الخقابة فييحقيق

 نتائج الفخضية الخامدة ومشاقذتيا:تحميل 

تشص الفخضية الخامدة عمى: ل تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية بيؼ استجابات السبحؽثيؼ 
 السحمي الحكػ لسؤسدات السالي األداء ضبط في اإلداريةو  السالية الخقابة ديؽان حؽل فاعمية

، ومؤسدات اإلداريةمكان العسل )ديؽان الخقابة السالية و غدة تعدى لستغيخ  قطاع في( البمجيات)
 الحكػ السحمي(.

اختبار )ت( لمفخوؽ بيغ  إستخجاـلمتحقق مغ صحة الفخضية الخامدة قاـ الباحث ب
 (، والججوؿ التالي يػضح الشتائج:Independent Samples T testمجسػعتيغ مدتقمتيغ )

 (50مجسؽعتيؼ مدتقمتيؼ )ن = (: نتائج اختبار ت لمفخوق بيؼ 5.02ججول )

 العجد مكان العسل البيان
الستؽسط 
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

قيسة 
(T) 

قيسة 
(Sig.) 

( األداء)الجور تقييػ األول السحؽر
 اإلداريةو  السالية الخقابة لجيؽان الخقابي

 0.517 3.739 27 ديؽان الخقابة
-2.14 0.037 

 0.478 3.976 64 بمجية

 الخقابة ديؽان متابعة الثاني السحؽر
 الخقابية العسمية وتؽصيات نتائج لتشفيح

 0.783 3.602 27 ديؽان الخقابة
-0.28 0.784 

 0.805 3.653 64 بمجية

 الخقابة بسعاييخ لتداماإل  الثالث السحؽر
 الفمدطيشية الحكؽمية

 0.651 3.942 27 ديؽان الخقابة
-1.18 0.242 

 0.469 4.085 64 بمجية

 تؽاجو التي السعؽقات الخابع السحؽر
 الخقابي العسل

 0.674 3.215 27 ديؽان الخقابة
-2.71 0.008 

 0.567 3.588 64 بمجية

 الجرجة الكمية
 0.550 3.645 27 ديؽان الخقابة

-2.07 0.042 
 0.461 3.876 64 بمجية

 (1.99تداوؼ )( 0.05( ومدتػػ داللة )2 - 91* ت الججولية عشج درجات حخية )

 (2.63( تداوؼ )0.01( ومدتػػ داللة )2 - 91**ت الججولية عشج درجات حخية )

( أف قيسة االحتساؿ عمى السحػر األوؿ، والسحػر 5.16يتزح مغ الججوؿ الدابق رقع )
(، وىحا يجلل عمى وجػد 0.05الخابع والجرجة الكمية لالستبانة كانت أقل مغ مدتػػ الجاللة )

فخوؽ دالة إحرائية بيغ تقجيخات العامميغ بجيػاف الخقابة السالية والعامميغ بسؤسدات الحكع 
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عمى  اإلداريةلتقجيخات العامميغ بالخقابة السالية و السحمي )البمجيات(، وبمغ الستػسط الحدابي 
األقداـ دارات و اإل(، بيشسا بمغ الستػسط الحدابي لتقجيخات العامميغ ب3.645الجرجة الكمية )

(، أؼ أنو يجب رفس الفخضية الرفخية الدابقة وقبػؿ الفخضية 3.876السالية في البمجيات )
 ديؽان رائية بيؼ استجابات السبحؽثيؼ حؽل فاعميةفخوق ذات دللة إح تػججالبجيمة القائمة: 

 قطاع في( البمجيات) السحمي الحكػ لسؤسدات السالي األداء ضبط في اإلداريةو  السالية الخقابة
 ، ومؤسدات الحكػ السحمي(.اإلداريةغدة تعدى لستغيخ مكان العسل )ديؽان الخقابة السالية و 

السحمي، وىحه الشتيجة بخالؼ تػقعات وكانت تمظ الفخوؽ لرالح مؤسدات الحكع 
الباحث، لكشو قاـ بالتػاصل مع بعس العامميغ بالبمجيات والعامميغ بجيػاف الخقابة السالية فػجج 

بفعالية، أما العامميغ  يقػـ بجوره اإلداريةلخقابة السالية و أف العامميغ بالبمجيات يخوف بأف ديػاف ا
لتفعيل  اإلجخاءاتلمتحدغ، وتقجيع أفزل األساليب و  بجيػاف الخقابة يذعخوف بأف ىشاؾ مجاالً 

  البمجيات.الييئات السحمية رقابتيع ومتابعتيع ألنذصة ومػازنات وخصط 

يداعج البمجيات خاصة  بجوره اإلداريةويخػ الباحث بأف قياـ ديػاف الخقابة السالية و 
في  اإلنحخافاتاألقداـ السالية والعامميغ بسجاالت السحاسبة عمى فيع األخصاء وتحجيج االدارات و 

داء، وىحا يعصييع مؤشخات تديع في تحديغ األداء، وضبط األداء السالي واإلدارؼ بسا اآل
يشعكذ عمى قجرات البمجية وتحقيق أىجافيا، وقجرتيا عمى تشفيح أنذصتيا وبخامجيا، لحلظ كانت 

 .اإلداريةاألقداـ السالية أعمى مغ العامميغ في ديػاف الخقابة السالية و االدارات و مميغ بآراء العا
  



 

 
 
 

 الفرل الدادس
 الشتـــــائج والتؽصــــــيات
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 الدادسالفرل 
 الشتـــــائج والتؽصــــــيات

 :مقجمة 5.1
ـ الباحث تػصمت إلييا الجراسة، كحلظ قا لتيأىع الشتائج ا الدادسيعخض الفرل 

 البحػث السدتقبمية في ضػء ذلظ. إقتخاحبعخض بعس التػصيات في ضػء ىحه الشتائج، و 

 نتائج الجراسة. 5.2
 مؼ الشتائج : مجسؽعة إلىتؽصمت الجراسة 

داء السالي لسؤسدات الحكع الخقابي في ضبط اآل بجوره اإلداريةالخقابة السالية و يقـػ ديػاف  .1
 السحافطات الجشػبية لفمدصيغ .السحمي في 

 تشفيح نتائج وتػصيات العسمية الخقابية. اإلداريةيتابع ديػاف الخقابة السالية و  .2

 بسعاييخ الخقابة الحكػمية الفمدصيشية. اإلداريةيمتـد ديػاف الخقابة السالية و  .3
مغ فعالية دور الخقابة في ضبط األداء  معػقات تحج اإلداريةال يػاجو ديػاف الخقابة السالية و  .4

 السالي لسؤسدات الحكع السحمي.
 السالية الخقابة ديػاف تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ استجابات السبحػثيغ حػؿ فاعمية .5

السحافطات الجشػبية  في السحمي الحكع لسؤسدات السالي األداء ضبط في اإلداريةو 
، ومؤسدات الحكع اإلداريةكاف العسل )ديػاف الخقابة السالية و تعدػ لستغيخ ملفمدصيغ 

 السحمي(. لرالح مؤسدات الحكع السحمي.

 تؽصيات الجراسة. 5.3
 في ضؽء ما تؽصمت إليو الجراسة مؼ نتائج يؽصي الباحث بسا يمي:

 اإلنحخافات عغ والكذف الدمصة، إستخجاـ وحدغ األداء كفاءة بتقييع الجيػاف ضخورة أف يقػـ .1
الترحيحية الالزمة بدخعة  اإلجخاءات ذاتخ، مغ خالؿ إ وججت أيشسا معالجتياالسخالفات و و 

 .ياإكتذافوفػر 
مغ في فمدصيغ  اإلداريةمتابعة التقاريخ الرادرة عغ ديػاف الخقابة السالية و عسمية تفعيل  .2

التي تكفل تشفيح ما ورد والدياسات  اإلجخاءاتالػسائل والدبل و  مجسػعة مغ ذاتخخالؿ إ
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، وعخض ومشاقذة تقاريخ الخقابة عمى السػاششيغ ومؤسدات السجتسع السحمي وصػاًل فييا
 .لتحقيق الذفافية في أداء البمجيات

األقداـ دارات و اإلوالعامميغ ب اإلداريةرفع مدتػػ التعاوف بيغ العامميغ بجيػاف الخقابة السالية و  .3
لسا لحلظ مغ أثخ عمى فاعمية األداء ات الجشػبية لفمدصيغ السحافطالسالية بالبمجيات في 

 . اإلداريةوالجور الخقابي لجيػاف الخقابة السالية و 
 .اإلداريةتحديغ الطخوؼ الالزمة لعسل مفتذي ومجققي ديػاف الخقابة السالية و  .4

 إقتخاحو  اإلنحخافاتبالحخية السصمقة في تحجيج  اإلداريةضخورة أف يتستع ديػاف الخقابة السالية و  .5
 التػصيات في ضػئيا.

ستفادة مغ التصػرات التكشػلػجية في العسمية الخقابية مغ خالؿ تجريب وتصػيخ السفتذيغ اإل .6
وسائل رقابية ذات شابع إلكتخوني، ورفع مدتػػ وقجرات العامميغ في مجاؿ  إستخجاـعمى 

 األنطسة إلىوفي الخجػع  ، وفي مجاؿ تخديغ البيانات والسعمػماتالخقابة اإللكتخونية
 والقػانيغ.

 الػقػع تقميل إلى تؤدؼ مشاسبة أوقات في الخقابية العسمية أف يشفحيشبغي عمى ديػاف الخقابة  .7
 إلىمكانية لمترحيح والترػيب بسا يحقق مغ الػصػؿ وبحيث يكػف ىشاؾ إ ،اإلنحخافات في

 .الججوػ الالزمة مغ العسمية الخقابية 
 أوسع ومياـوسمصات صالحيات  بسشحضخورة صياغة تذخيعات وقػانيغ ولػائح تتعمق  .8

 .وتديع في تعديد الجور الخقابي لمجيػاف اإلداريةجيػاف الخقابة السالية و ل

 :الجراسة السدتقبمية 5.4
والسالية عمى السجالذ السحمية في  اإلداريةات الخقابة إجخاءدراسة سبل تفعيل سياسات و  .1

 .قصاع غدة
مغ  اإلداريةالبمجيات الكبخػ في قصاع غدة بشتائج وتػصيات ديػاف الخقابة السالية و  إلتداـواقع  .2

 .اإلداريةوجية نطخ العامميغ بجيػاف الخقابة السالية و 
 البمجيات بشتائج وتػصيات ديػاف الخقابة السالية في تحديغ األداء السالي واإلدارؼ. إلتداـأثخ  .3
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السرادر والسخاجع
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 السرادر والسخاجع

 القخآن الكخيػ 
 :أولا: السخاجع العخبية

، )تخجسة دمحم دمحم عبج القادر السخاجعة مجخل متكاملـ(. 2009أريشد، ألفيغ و لػبظ ، جيسذ.)
 .لمشذخ السخيخ دارالرياض:الجيدصي( .

 الػششية الدمصة ضل في الحكػمية األجيدة عمى السالية الخقابة ،(ـ2001).باسع بذشاؽ،
 .السػاشغ لحقػؽ  السدتقمة الفمدصيشية الييئة .العامة الخقابة ىيئة حػؿ تقخيخ . الفمدصيشية

 (. 23)القانػنية التقاريخ سمدمة
،لدشة 1998( لدشة 1رقع ) الييئات السحميةتعجيل نطاـ تػريج السػاد وتشفيح األعساؿ في 

 ـ(.2012)
 . األردف.1. طيالعخب والعالع فمدصيغ في السحمية اإلدارة. (ـ1998)  .السفتػحة القجس جامعة

 . اإلسكشجرية : دار السعارؼ. السحمية واستخاتيجياتيا اإلدارةـ(. 1987، مرصفى .)الجشجؼ
 الفمدصيشية الجامعات في تصبيقيا ومتصمبات اإلدارية الذفافية واقع .(ـ2011) . نعيسة حخب،

 فدصيغ. .غدة. االسالمية الجامعة .ماجدتيخ رسالة .غدة قصاع في
والػضيفية العامة في دولة اإلمارات  اإلداريةتشطيع الدمصة (. 1989، ماجج راغب .)الحمػ

 ) دراسة مقارنة (. جامعة اإلمارات العخبية الستحجة. العخبية الستحجة
 مغ - العامة السخاقبة ديػاف رقابةـ( . 1993. ) سعيج دمحم وفخىػد، العديد عبج حسيج،أبػ 

 معيج.  بالسسمكة الحكػمية باألجيدة وعالقتيا اإلداريةو  السالية الخقابة أجيدة نجوة أبحاث
. السػقع  2016فبخايخ  5 اإلشالع. تاريخ الدعػدية العخبية. العامة  اإلدارة

http://www.startimes.com/f.aspx?t=8246905. 
 في وفاعميتو السحاسبة لجيػاف الخقابي الجور. (ـ2012). ،أريج الحتاممة و مخعي خالج،بشي 

 .174-143، (2013-2)19 .السشارة مجمة.األردنية الخسسية الجامعات
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 جامعة. السحاسبة قدع. (مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة. )الكػيت دولة في العامة السؤسدات
 .األردف. عساف. األوسط الذخؽ 

 .ـ2003لدشة  القانػف األساسي السعجؿدولة فمدصيغ . 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=8246905
http://www.startimes.com/f.aspx?t=8246905
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. الجار الجامعية .  اإلدارةالسجخل السعاصخ في مبادغ ـ( . 1998، دمحم سمصاف . )الذخيف
 االسكشجرية . مرخ.
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)دراسة مقارنة( . عساف : دار السبخة لمشذخ  السحمية اإلدارةـ(. 2001عبج الخزاؽ . ) ،الذيخمي

 والتػزيع والصباعة.
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 .األردف .عساف. السحتدب مكتبة
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http://research.iugaza.edu.ps/أبحاث-المؤتمرات/الكليات/التصنيفات/أبحاث-مؤتمر-الكلية/id/117
http://research.iugaza.edu.ps/أبحاث-المؤتمرات/الكليات/التصنيفات/أبحاث-مؤتمر-الكلية/id/117


103 
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 األخ الكخيػ/............................حفعو هللا.

 الدالـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو و بعج ،،،،،

 ضبط في اإلداريةو  السالية الخقابة ديػاف فاعمية الباحث بعسل دراسة بعشػاف "تقييعيقػـ 
 لستصمبات إستكساالً غدة"، وذلظ  قصاع في( البمجيات) السحمي الحكع لسؤسدات السالي األداء

الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في السحاسبة والتسػيل مغ كمية الجراسات العميا بالجامعة 
 االسالمية.

نخجػ مغ سيادتكع التكـخ بالسداعجة في الحرػؿ عمى السعمػمات والبيانات الػاردة  لحا
باالستبانة، مع العمع أف السعمػمات التي سيتع الحرػؿ عمييا سػؼ تكػف سخية وستدتخجـ 

 لغخض البحث العمسي فقط

 نذكخ لكػ حدؼ تعاونكػ لسا في مرمحة البحث العمسي

 تخغبؽن بإضافتيا فالخجاء ارفاقيا بالستبيان.ا كان ىشاك أي اضافات إذمالحعة: 

 الباحث: حدام أحسج أبؽ عشدة

 0597762560جؽال/

  

 ــدةــــــــــغ – الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة
 شئؽن البحث العمسي والجراسات العميا

 ــــــــــارةــــــــــــــــــــــــــــــــة التـــجـــــــــيـــــــــــــكـم
 السحاســــــبة والتــسؽيـــلخ ـــــيــــــماجدت

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 
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 البيانات العامة: 

 دكتػراه            ماجدتيخ    بكالػريػس  السؤىل العمسي:

أخخػ  إدارة أعساؿ   عمـػ مالية ومرخفية     محاسبة     التخرص:
 كخىا..إذ

  مفتر/مجقق   رئيذ قدع     مجيخ دائخة   مجيخ عاـ  العسل الحالي:
 كخىا .....إذأخخىا    محاسب

أكثخ   1-5    6-10  11-15   سشؽات العسل الحالية والخبخة:
 مغ ذلظ .

 اإلداريةديػاف الخقابة السالية و  مكان العسل الحال: 

  السحمية: )أ(  )ب(  )ج(  )د(البمجية: ........................ ترشيف الييئة 

 اإلداريةالسحؽر األول: تقييػ الجور)األداء( الخقابي لجيؽان الخقابة السالية و 

 الفقرات م.

 درجة املوافقة

كبرية 
 منخفضة متوسطة كبرية جدا  

قليلة 
 جدا  

 :في والستسثمة البمجية في السالي األداء لزبط أجميا مؼ أنذئ التي اإلداريةو  السالية الخقابة ديؽان ميام: أولا 

الساؿ العاـ فيسا  إستخجاـيقـػ الجيػاف بستابعة الشذاط السالي في البمجية وحدغ  1
 خرز لو.

     

الدمصة، والكذف عغ  إستخجاـيقـػ الجيػاف بتقييع كفاءة األداء وحدغ  2
 ومعالجتيا أيشسا وججت. اإلنحخافات

     

لجػ البجلية وأنيا تشفح شبقًا لمقػانيغ  اإلداريةيتابع الجيػاف األنذصة السالية و  3
 والمػائح والقخارات الشافحة. األنطسةو 

     

يحخص الجيػاف عمى تعديد مبجأ الذفافية والشداىة والسرجاقية والثقة  4
 واالقترادية في البمجية. اإلداريةبالدياسات السالية و 

     

 الخقابية اإلجخاءات: ثانياا 

 إجخاءيحجد ديػاف الخقابة أىجاؼ واضحة لمعسميات السصمػب انجازىا عشج  1
 العسمية الخقابية في البمجية

     

      يقـػ ديػاف الخقابة بالديارات والسياـ الخقابية بذكل دائع ومشتطع. 2



 


تقميل  إلىيقـػ ديػاف الخقابة بتشفيح العسمية الخقابية في أوقات مشاسبة تؤدؼ  3
 .اإلنحخافاتالػقػع في 

     

      ات ديػاف الخقابة ال تعيق سيخ األعساؿ في البمجية.إجخاء 4

 الخقابية العسال ججوى : ثالثاا 
      تديع الخقابة في رفع كفاءة األداء في البمجية. .1

 األنطسةتديع رقابة الجيػاف في السحافطة عمى سالمة تصبيق القػانيغ و  2
 والقخارات والسسارسات الشافحة في البمجية.

     

الالزمة بذأنيا  اإلجخاءات إذالسكتذفة واتخ اإلنحخافاتتتع معالجة السخالفات و  3
 يا في البمجية.إكتذافبدخعة وفػر 

     

 الخقابة تقاريخ محتؽى : رابعاا 

السحتػػ الفشي لمتقخيخ الخقابي والسعمػمات الػاردة فيو تعتبخ ذات ججوػ في  1
 واألخصاء ووضع الحمػؿ الالزمة لعجـ تكخارىا. اإلنحخافاتترحيح وضبط 

     

تؤخح تػصيات ديػاف الخقابة بذكل ججؼ وتمقى اىتسامًا كبيخًا مغ قبل  2
 السدئػليغ في البمجية.

     

الخقابي بجقة السالحطات وسالمة العخض والتبػيب وسيػلة فيع يتدع التقخيخ  3
 السالحطات الػاردة فيو.

     

ية عتبار يتع عخض ومشاقذة تقاريخ الخقابة مع السػاششيغ والذخريات اإل 4
 تحقيق الذفافية في األداء لمبمجية. إلىومؤسدات السجتسع السحمي وصػاًل 

     

 الخقابة ديؽان مفتذي أداء: خامداا 

يتستع مفتذي الجيػاف بالذخرية السصمػبة والخمق العالي الالزمة لمقياـ بسياـ  1
 الخقابة.

     

يتستع مفتذي الجيػاف بسعخفة واسعة في مجاؿ االعساؿ السحاسبية الالزمة  2
 لمقياـ بسياميع.

     

وروح تتدع العالقات بيغ مفتذي الجيػاف والعامميغ في البمجية بالتعاوف  3
 التدامح.

     

والقخارات  األنطسةلجػ مفتذي الجيػاف االلساـ الكامل والكافي بالقػانيغ و  4
 والتذخيعات التي تشطع الجػانب السختمفة ألداء البمجية وخاصة الجانب السالي.

     

 

  



 


 السحؽر الثاني: متابعة ديؽان الخقابة لتشفيح نتائج وتؽصيات العسمية الخقابية

 الفقرات م.

 درجة املوافقة

كبرية 
 منخفضة متوسطة كبرية جدا  

قليلة 
 جدا  

      يقـػ ديػاف الخقابة بستابعة تشفيح نتائج وتػصيات العسمية الخقابية مع البمجية. 1

التي يقـػ بيا الجيػاف في متابعة تشفيح نتائج وتػصيات العسمية  اإلجخاءات 2
 الخقابية مشاسبة وتعدز مغ تشفيحىا.

     

يعتبخ ديػاف الخقابة عجـ األخح بالسالحطات والتػصيات ونتائج التقاريخ  3
 يا والتشبيو ليا في تقاريخ الجيػاف الالحقة.إدراجمخالفة يتع 

     

يجخييا ديػاف الخقابة مع البمجية بعج كتابة التقخيخ كافية  تعتبخ الستابعة التي 4
 لتشفيح مالحطاتو.

     

 الفمدطيشية الحكؽمية الخقابة بسعاييخ لتداماإل : الثالث السحؽر

 الفقرات م.

 درجة املوافقة

كبرية 
 جدا  

 منخفضة متوسطة كبرية
قليلة 
 جدا  

استقالليتو في تشفيح أعسالو الخقابية مكانة ديػاف الخقابة بيغ البمجيات تجعع  1
 ودوف معػقات.

     

والحيادية أثشاء تأديتيع ألعساليع  اإلستقالليةيتستع مفتذي ديػاف الخقابة ب 2
 الخقابية في البمجية ودوف معػقات.

     

يتستع مفتذي ديػاف الخقابة بالسيارات الفشية واالدراكية الالزمة لمقياـ بالعسمية  3
 في البمجية. الخقابية

     

يحافع ديػاف الخقابة عمى سخية السعمػمات التي يحرل عمييا خالؿ العسمية  4
 الخقابية.

     

خصة الخقابة السشفحة مغ قبل الجيػاف تحقق جػدة العسمية الخقابية والكفاءة  5
 والفعالية و السشاسبة لمعسمية الخقابية.

     

مدتػػ الثقة بالخقابة الجاخمية عشج تحجيج  عتباريأخح ديػاف الخقابة بعيغ اإل 6
 مجػ التجقيق ومجالو.

     

البمجية بالقػانيغ والتذخيعات الشافحة  إلتداـمجػ  عتباريأخح الجيػاف بعيغ اإل 7
 وأثخىا عمى البيانات السالية.

     

يعدز الجيػاف كافة الشتائج والتػصيات التي تػص إلييا باألدلة الكافية  8
 والسالئسة والسػثػؽ بيا التي تجعع استشتاجاتو وتػصياتو.

     



 


يقـػ ديػاف الخقابة بتحميل البيانات السالية وذلظ إلبجاء الخأؼ حػؿ تمظ  9
 البيانات ومجػ امتثاليا لسعاييخ السحاسبة السقبػلة.

     

 الخقابي العسل تؽاجو التي السعؽقات: الخابع السحؽر

 الفقرات م.

 املوافقةدرجة 

كبرية 
 منخفضة متوسطة كبرية جدا  

قليلة 
 جدا  

يتعخض مفتذي ديػاف الخقابة لزغػط وقيـػ مغ أشخاؼ خارجية أثشاء تأديتيع  1
 ألعساليع في البمجية.

     

البمجية ال تدتصيع حجب أؼ معمػمات عغ ديػاف الخقابة حتى لػ أدػ األمخ  2
 محاسبة السدئػليغ عشيا دوف أؼ معػقات. إلى

     

التي الحطيا  اإلنحخافاتيقـػ ديػاف الخقابة بصخح وكتابة كافة السخالفات و  3
 خالؿ العسمية الخقابية دوف معيقات وبذكل مصمق.

     

لجػ مفتر الجيػاف الخبخة الكافية التي تؤىميع لمقياـ باألعساؿ الخقابية عمى  4
 أكسل وجو.

     

 األنطسةالقػانيغ و  إلىيعتسج مفتذي الجيػاف عمى الحاسػب في الخجػع  5
 والتعميسات الدابقة لتدييل عسميع

     

      يدتخجـ الجيػاف الػسائل الحجيثة في تجعيع أدلة االثبات التي يحرمػف عمييا. 6

البمجية يقـػ ديػاف الخقابة بتحجيج الػقت الحؼ تجخؼ فييا عسمية الخقابة في  7
 بجوف أؼ معػقات.

     

 اإلنحخافاتيقـػ الجيػاف بعسميات الخقابة عمى البمجية لمتقميل مغ وقػع  8
 وترحيحيا في الػقت السشاسب.

     

 اإلنحخافاتيشفح ديػاف الخقابة الستدامشة عمى البمجية لمتقميل مغ وقػع  9
 وترحيحيا في الػقت السشاسب.

     

ا دعت الحاجة لحلظ دوف أؼ إذيشفح ديػاف الخقابة، الخقابة الفجائية عمى البمجية  11
 معػقات أو صعػبات.
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