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أهدي هذه الصفحات:

  إىل مــن ال ينضــب عطاؤمهــا وال يــزول، إىل والــدي الكــريم الــدكتور/مخيس بــدوي ووالــدتي

يبارك هلما يف عمرمها وعملهما.أناحلنونة، سائال املوىل عز وجل 

.إىل زوجيت العزيزة: أم حييى، وولدي حييى ومخيس

.ونصرته والدعوة إليه إىل كل مسلم حريص على إعزاز دين ا

طر بدمائه الزكية تراب الوطن.إىل كل شهيد ع

.إىل كل جريح سالت دمائه دفاعا عن أرضه ووطنه

.إىل كل أسري خلف قضبان احلديد
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الحمـــد هللا، والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف خلـــق اهللا ســـیدنا محمـــد علیـــه أفضـــل صـــالة 

وسالم، أما بعد...

إقرارًا بالفضل لذویه، ونزوًال عند قول النبي صلى اهللا علیــه وســلم: "مــن ال یشــكر النــاس 

أخــص بالشــكر بعــد اهللا تعــالى نبــع المعرفــة أنال یشــكر اهللا"، فــإن الواجــب یــدفعني إلــى 

ـــي شـــاهین أســـتاذي الفاضـــل المشـــرف علـــى رســـالتي  ـــدكتور/ عل الـــذي تفضـــل علـــي ال

فكان نعم األستاذ ونعــم المشــرف، فجــزاه اهللا عنــي كــل وأعطاني الكثیر من وقته الثمین، 

خیر وبارك اهللا له في علمه وعمره.

أستاذ المحاسبة المشارك في الجامعــة رغامدماهر /الدكتوروالشكر موصول كذلك إلى

أســـتاذ المحاســــبة المســــاعد فـــي جامعــــة القــــدس والـــدكتور/ صـــبري مشـــتهىاإلســـالمیة

الموافقة على مناقشة هذه الرسالة.با موذلك لتفضلهالمفتوحة

تمام هذه الدراسة. ٕ وأخیرًا أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعد وساهم على إنجاح وا
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COSOأثر عناصر هیكل نظام الرقابة الداخلیة وفقًا إلطار "هدفت هذه الرسالة إلى التعرف على 

، ومن ثم التعرف على "ة العاملة في قطاع غزةتحقیق أهداف الرقابة في المنظمات األهلیعلى
مدى تطور بناء هیاكل أنظمة الرقابة الداخلیة في هذه المنظمات.  

) منظمة أهلیة في قطاع غزة تعمل في 99ولتحقیق ذلك أجریت الدراسة على عینة مكونة من (
) استبانة على عینة الدراسة وتم استرداد 99مجاالت تنمویة واجتماعیة مختلفة، حیث تم توزیع (

%)، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي أسلوب 80(استبانة منها أي ما نسبته )80(
.لشاملالحصر ا

وقد أظهرت الدراسة وجود اهتمام كبیر من قبل المنظمات األهلیة العاملة في قطاع غزة بأنظمة 
الرقابة الداخلیة، كما تبین أن المنظمات األهلیة تنظر بدرجات إیجابیة متفاوتة ألهمیة عناصر 

اءة األنشطة نظام الرقابة الداخلیة في تحقیق أهداف الرقابة والمتمثلة في تحقیق فعالیة وكف
، وكان متغیر بالقوانین والقواعد التنظیمیةالتشغیلیة، ومصداقیة التقاریر المالیة، وتعزیز االلتزام 

متغیر مثتقدیر المخاطرالبیئة الرقابیة األكثر داللة وتأثیرًا في تحقیق تلك األهداف ویلیه متغیر 
األقل من حیث التأثیر، المراقبةیر واالتصاالت وكان متغالمعلوماتاألنشطة الرقابیة ثم متغیر 

وبشكل عام یوجد أثر هام لعناصر الرقابة مجتمعة في تحقیق أهداف الرقابة.

تبني المنظمات األهلیة الفلسطینیة وقد تضمنت الدراسة عددًا من التوصیات كان من أهمها ضرورة 
بفاعلیة ومتابعة الخمسةعناصرهواالهتمام بتطبیق COSOإلطارلنظام الرقابة الداخلیة وفقًا 

بمراقبة هذه االهتمام وكذلك ، مستقبالً على أنظمة الرقابة الداخلیةالتطورات التي یتم استحداثها 
.األنظمة من خالل إجراء التقییمات المستمرة بما یسهم في زیادة فاعلیتها وكفاءتها

حسابات معتمدین من قبل أیضا ضرورة إلزام المنظمات األهلیة بتدقیق حساباتها بواسطة مدققي 
وزارة الداخلیة.
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ABSTRACT
This study aims at identifying "The Impact Of The Structure Of The
Internal Control System In Accordance With The COSO Framework To
Achieve The Control Objectives in NGOs in Gaza Strip" and to what extent
has developed, as well as the analysis of the COSO framework of the
internal control.

To achieve these objectives, the study was conducted on a sample
consisting of 99 NGOs in the Gaza Strip working in the areas of
development and various social fields, where a questionnaire was
distributed on the study sample, and 80 respondents, i.e. 80% of the study
sample responded to the questionnaire.

The study showed that the NGOs working in the Gaza Strip pay a great
attention to the internal control systems. Moreover, it showed that these
NGOs consider –in different positive degrees- the importance of the
elements of the internal control system in achieving the goals of control
which are represented in achieving effectiveness and efficiency of
operational activities, and the credibility of financial reporting, and
strengthen compliance with regulations, rules and laws .

Control Environment was the most significant and influential variable in
achieving these goals, then comes Risk Assessment variable, then follows
Control Activities variable, then Information and Communication Systems
variable. The variable Follow-up and Evaluation was the weakest in terms
of impact. In general, there is a significant effect of the grouped
components of control to achieve control objectives.

The study included a number of recommendations. One of the most
important recommendations was the need for the Palestinian NGOs to
adopt the internal control system in accordance with the concept of COSO.
Moreover, the Palestinian NGOs should pay attention to the
implementation of COSO five elements efficiently and follow-up the future
developments on the control systems. Moreover, these recommendations
suggest paying a greater attention to these systems through continuous
assessment which increase their efficiency and effectiveness.
Also need to commit civil society organizations audited accounts by
auditors accredited by the Ministry of Interior.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

المقدمة1.1
،من أهم الموضوعات التي تشغل رجال الفكر المحاسبي والمالي واالقتصاديالداخلیةتعد الرقابة 
لموارد اأفضل وتدعو إلى استخدامتعمل على حمایة المال حیثرجال القانون واإلدارة كما یهتم بها

.ألهدافهالماليالتأكد من تحقیق النشاط و االقتصادیة المتاحة بما یحقق النمو واالستقرار
الخاصة باإلدارة و ویعد بناء أنظمة الرقابة الداخلیة أمرًا أساسیًا لغرض تحقیق أهداف الرقابة

بالقوانین والقواعد المتمثلة في كفاءة وفعالیة األنشطة التشغیلیة وموثوقیة التقاریر المالیة، وااللتزام 
.)103، ص2011(السبوع، التنظیمیة 

تلفة على ظهور الحاجة إلى الرقابة الداخلیة وتطورها ومن بین هذه العوامل: ساعدت عوامل مخلقد
اضطرار اإلدارة إلى تفویض المسؤولیات، والحاجة إلى بیانات دوریة دقیقة، والرغبة في تفادي 

).5، ص1987إعطاء بیانات خاطئة، ومسؤولیة اإلدارة عن حمایة أموال المنشأة(الجزار، 
في الحیاه االجتماعیة مات األهلیة في قطاع غزة یأتي من الدور الذي تلعبه التركیز على المنظنإ

مهمبدوراألهلیةوالهیئاتالخاصةاالجتماعیةوالمؤسساتالخیریةالجمعیاتتضطلعحیث 
واإلنسانیةاالجتماعیةالخدماتمختلفمنالمجتمعأفراداحتیاجاتوتلبیةتغطیةفيوممیز

راديو طوعيبشكلوالجمعیاتالمؤسساتهذهتشاركحیثوالصحیة،والثقافیة ٕ مؤسساتمعا
داراتهاالدولة ٕ والمنافعالخدماتمختلفمننمواطنیالو فراداألحاجاتسدفيالمختلفةوا

(االئتالف من أجل النزاهة والشفافیة، المختلفةوأجهزتهابالدولةأصالً تقدیمهاالمناطاالجتماعیة
).2، ص2010

حجم اإلیرادات أنففي تعداد قام به معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني (ماس) أظهر 
في الضفة الغربیة وقطاع 2006المالیة التي تلقتها المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة في العام 

).19، ص2008(المالكي، وآخرون، دوالر أمریكيملیون223ما یزید عن غزة بلغ 
المجتمعتجاهومسئولیتهابواجبهاتقومأناألهلیةالمؤسساتمنتستلزمالوطنیةالمسئولیةإنلهذا ف

لتحقیقالمجتمعیةوالتنمیةاإلغاثةعملیاتفيالفعلیةالمشاركةتتطلبالمسئولیةوتلك،الفلسطیني
الدولمنالكثیرنأو خاصةوالمساءلةالرقابةأهمیةتأتي، ومن هنا وفاعلیةبكفاءةألهدافا

اإلنمائیةالبرامجوتنفیذدعمفيالمدنيالمجتمعمؤسساتمعفقطتتعاملالمانحةوالمؤسسات
ع المجتمتجاهوواجباتهامسئولیاتهازیادةوبالتاليالمنظماتتلكمواردحجممنزادمماغاثیةواإل

آلیات أنشطتها وضبطتفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة، األمر الذي یستلزم )3، ص2005(شرف، 
العملیات واألدوات المستخدمة في أداء أعمالها.مراقبة وتقییم نحو تحقیق أهدافها و 
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وفقًا إلطار لجنة الرقابة الداخلیةأثر هیكل نظام وتأتي هذه الدراسة بهدف تسلیط الضوء على 
The Committeeالمنظمات الراعیة األمریكیة  of Sponsoring Organizations (COSO)

.في تحقیق فاعلیة أهداف الرقابة في المنظمات األهلیة العاملة في قطاع غزة

مشكلة الدراسة1.2
یعــد بنــاء أنظمــة الرقابــة الداخلیــة أمــرًا حیویــًا وأساســیًا فــي بیئــة األعمــال فــي العصــر الحاضــر، وقــد 

دة تتعلــق أشارت العدید مــن الدراســات والنــدوات العلمیــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع وجــود مشــكالت عدیــ
األمــر ) 25، ص2008(عبــد، بضــعف أنظمــة الرقابــة الداخلیــة فــي المنظمــات األهلیــة الفلســطینیة 

الذي یتطلــب تطــویر بنــاء هیاكــل نظــم الرقابــة الداخلیــة فــي هــذه المنظمــات وفقــًا للمســتجدات الحدیثــة 
) والـــذي یهـــدف إلـــى تحقیـــق كفـــاءة وفعالیـــة COSOومـــن أهمهـــا هیكـــل نظـــام الرقابـــة وفقـــًا إلطـــار (

، وبالتــالي تحســین بــالقوانین والقواعــد التنظیمیــةاألنشطة التشغیلیة وموثوقیة التقاریر المالیة، وااللتزام 
ضفاء الشفافیة على أداء هذه المنظمات.  ٕ جودة المعلومات المحاسبیة وا

:التاليالرئیسمثل في اإلجابة عن السؤال لذلك فإن مشكلة الدراسة تت
فــي تحقیــق أهــداف الرقابــة علــىCOSOإلطــارنظــام الرقابــة الداخلیــة وفقــًا مــا هــو أثــر هیكــل

المنظمات األهلیة في قطاع غزة ؟
ویتفرع منه األسئلة التالیة:

ما مدى قیام المنظمات األهلیة في قطاع غزة ببناء هیاكل أنظمة رقابــة داخلیــة وفقــًا إلطــار .1
COSO؟

؟ق أنظمة الرقابة الداخلیة ألهدافها في المنظمات األهلیة في قطاع غزةما مدى تحقی.2

أهداف الدراسة1.3
:أهمهاتسعى هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من األهداف 

فــي المنظمــات األهلیــة فــي الرقابــة الداخلیــة تطــور بنــاء هیاكــل أنظمــةمــدى التعــرف علــى .1
.قطاع غزة

في المنظمات األهلیة في قطاع غزة.الداخلیة مدى تحقیق أهداف الرقابة علىالوقوف.2
عناصره في تحقیق أهــداف الرقابــةوالتعرف على أثرللرقابة الداخلیة COSOإطارتحلیل .3

في المنظمات األهلیة العاملة في قطاع غزة.
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أهمیة الدراسة1.4
أنظمــة الرقابــة تنبع أهمیة هذه الدراســة مــن خــالل التعــرف علــى التطــورات العالمیــة الحدیثــة فــي بنــاء 

)، بغــرض اإلســهام فــي  COSOالداخلیــة ومــن أهمهــا اإلطــار الــذي قدمتــه لجنــة المنظمــات الراعیــة (
تحســین كفــاءة وفعالیــة مســاعدة المنظمــات األهلیــة فــي بنــاء أنظمــة رقابــة داخلیــة فعالــة تعمــل علــى 

باإلضــافة إلــى التأكــد مــن ، وبالتــالي تــوفیر معلومــات دقیقــة التخــاذ القــرار داخلیــًا، العملیات التشــغیلیة
، األمر بالقوانین والقواعد التنظیمیةالتقاریر المالیة، وكذلك العمل على ضبط التزام العاملین ةموثوقی

الذي یسهم في تطویر أداء المنظمات األهلیة ویرفــع كفاءتهــا وفعالیتهــا فــي المجتمــع الفلســطیني ممــا 
ة للتنمیـــة االجتماعیـــة واالقتصـــادیة فـــي فلســـطین، یـــنعكس إیجابیـــًا علـــى زیـــادة بـــرامج اإلغاثـــة الالزمـــ

وبالتالي تطور بناء ودعم المؤسســات االجتماعیــة ومــا یترتــب علیــه مــن آثــار إیجابیــة علــى قطاعــات 
المجتمع الفلسطیني.

متغیرات الدراسة1.5
یمكن تحدید متغیرات الدراسة فیما یلي:

المتغیر التابع:
متمثلة في: كفاءة وفعالیة التشغیل، واالعتماد على التقاریر والتحقیق أهداف نظام الرقابة الداخلیة 

.المالیة، وااللتزام بالقوانین والقواعد التنظیمیة
المتغیرات المستقلة:

:COSOوفقًا إلطار نظام الرقابة الداخلیةعناصر هیكلتتمثل في 
Control(ةیبیئة الرقابال.1 Environment(.
.)Risk Assessment(تقدیر المخاطر.2
.)Control Activities(األنشطة الرقابیة.3
.)Information & Communication(واالتصاالتالمعلومات.4
.)Monitoring(المراقبة.5

فرضیات الدراسة1.6
تتكون الدراسة من الفرضیات اآلتیة:

aعند مستوى داللة (توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة .1 بیئة البین توفر ) 0.05  ≥
فــي المنظمــات COSOوفقــًا إلطــار نظــام الرقابــة الداخلیــة وتحقیــق أهــداف هیكــلة یــالرقاب

.في قطاع غزةاألهلیة
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aعنــد مســتوى داللــة (توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحصــائیة .2 تقــدیر بــین ) 0.05 ≥
فــي المنظمــات COSOوفقــًا إلطــار نظــام الرقابــة الداخلیــة وتحقیــق أهــداف هیكــلالمخاطر
.في قطاع غزةاألهلیة

aعنــد مســتوى داللــة (توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحصــائیة .3 األنشــطة بــین ) 0.05 ≥
فــي المنظمــات COSOوفقــًا إلطــار نظــام الرقابــة الداخلیــة وتحقیــق أهــداف هیكــلیــةالرقاب

.في قطاع غزةاألهلیة
aعنــد مســتوى داللــة (توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصــائیة .4 المعلومــاتبــین ) 0.05 ≥

فـــــي COSOوفقـــــًا إلطـــــار نظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة وتحقیـــــق أهـــــداف هیكـــــلواالتصـــــاالت
.في قطاع غزةلیةالمنظمات األه

aعنــد مســتوى داللــة (توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحصــائیة .5 المراقبــةبــین ) 0.05 ≥
فــي في المنظمات األهلیــةCOSOوفقًا إلطار نظام الرقابة الداخلیة وتحقیق أهداف هیكل

.قطاع غزة
a(ال توجــد فــروق إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة .6 بــین تحقیــق أهــداف هیكــل نظــام )0.05 ≥

في المنظمات األهلیة في قطاع غــزة  تعــزى لمتغیــرات COSOإلطارالرقابة الداخلیة وفقًا 
ســــنوات ،، المؤهــــل العلمــــي ، التخصــــص العلمــــيمعلومــــات شخصــــیة (المســــمى الــــوظیفي

.الخبرة)
a(ال توجــد فــروق إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة .7 ام بــین تحقیــق أهــداف هیكــل نظــ) 0.05 ≥

في المنظمات األهلیة في قطاع غــزة  تعــزى لمتغیــرات COSOإلطارالرقابة الداخلیة وفقًا 
.فروع)ال، عدد العاملینعدد،عن المنظمة (العمر الزمني للمؤسسةمعلومات 
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الدراسات السابقة1.7
أوًال: الدراسات العربیة:

:)، بعنوان2011السبوعدراسة (.1
حالة الشركات –على أهداف الرقابة COSOأثر هیاكل أنظمة الرقابة الداخلیة وفقًا إلطار "

"الصناعیة األردنیة
التعـــرف علـــى مـــدى تطـــور بنـــاء هیاكـــل أنظمـــة الرقابـــة الداخلیـــة فـــي الشـــركات إلـــى ســـة هـــدفت الدرا

أیضــًا اختبــار أثــر الصــناعیة األردنیــة، ومعرفــة فاعلیتهــا فــي تحقیــق أهــداف الرقابــة، كمــا اســتهدفت 
.عناصر الرقابة الداخلیة في تحقیق تلك األهداف

وكــان مــن أهـــم نتــائج الدراســـة مواكبــة بنـــاء هیاكــل أنظمــة الرقابـــة الداخلیــة فـــي الشــركات الصـــناعیة 
، وأنــه علــى الــرغم COSOاألردنیة التطورات العالمیة الحاصلة في أنظمة الرقابة خاصــة مــع إطــار 

الرقابــة الداخلیــة للتطــورات الحدیثــة إال أن عناصــر هــذا البنــاء قــد تباینــت فــي من مواكبة بنــاء أنظمــة 
مدى مساهمتها في تحقیق مختلف أهداف الرقابة.

وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة اســتمرار الشــركات الصــناعیة األردنیــة فــي تتبــع وتبنــي التطــورات التــي 
ر مجــالس اإلدارة ولجــان التــدقیق فــي یمكن أن تحصل على أنظمة الرقابة الداخلیة، وزیادة تفعیــل دو 

مراقبة أنظمة الرقابة الداخلیة من خالل إجراء التقییمات المستمرة لتلــك األنظمــة بمــا یســهم فــي زیــادة 
فاعلیتها وكفاءتها.

:)، بعنوان2009دراسة (إبراهیم .2
فيالمالیةالتقاریر مستخدميسد فجوة احتیاجات فيالهیكلیة لنظام الرقابة الداخلیةاألسالیب"

"أوكسلى- ظل بیئة قانون ساربینز
ـــاس مـــدى فاعلیـــة إلـــى ســـة هـــدفت الدرا ـــانون ســـاربینز األســـالیبقی ـــة وفـــق ق ـــة الداخلی الهیكلیـــة للرقاب

في جمهوریة مصر العربیة.الماليتلبیة احتیاجات المستثمرین لبیانات التقریر في*أوكسلى
المتكاملــة وفــق هــذا القــانون وأطرهــالداخلیــة الفعالــة أســالیب الرقابــة اأنمــن أهــم نتــائج الدراســة وكان 

الحفــاظ علــى ممتلكــات فــيالتقریــر المــالي ممــا یســاهم مســتخدميتعد كافیة في ســد فجــوة احتیاجــات 
ومن ثم تحقیق أهدافها.األعمالدنیا فيأصحاب الملكیة وبقاء المنظمة 

بعد انهیار عدة 2002سنة األمریكیةالوالیات المتحدة في) Sarbanes–Oxleyصدر قانون ساربینز أوكسلى (*
یناقش متطلبات إعداد اً ویحتوي القانون على إحدى عشر بابشركات أمریكیة كبرى مثل شركة إنرون للطاقة،

.التقاریر المالیة
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-المتكامـــل للرقابـــة الداخلیـــة وفـــق قـــانون ســـاربینزباإلطـــاراالهتمـــام بضـــرورة أوصـــت الدراســـةوقـــد 
صدارهأوكسلى  ٕ صورة معیار من معاییر المراجعة وخدمات التأكد المصریة وتفعیل تطبیقه من فيوا
الهیكلیــة للرقابــة األســالیبإدراج ، وأیضــًا المالیــةاألوراقالعامــة لســوق المــال وبورصــة الهیئــةخــالل 

جمعیــة المحاســبین والمــراجعین المصــریة إصــداراتالمهنیــة مــن الداخلیة ضمن إصدارات التنظیمات
النهـــائياالمتحـــان المتوســـط أو فـــيیجـــب دراســـتها قبـــل الـــدخول التـــيواعتبارهـــا مـــن أحـــد المقـــررات 

لعضویة الجمعیة.

بعنوان:)،2007شاهین دراسة (.3
"واقع الرقابة اإلداریة الداخلیة في المنظمات األهلیة في قطاع غزة" 

الـــذي تلعبـــه الرقابـــة اإلداریـــة الداخلیـــة فـــي تحقیـــق أهـــداف المهـــمالدراســـة إلـــى توضـــیح الـــدور هـــدفت 
كـــذلك التعـــرف علـــى بعـــض العوامـــل ،المنظمـــات األهلیـــة مـــن خـــالل تحلیـــل مهامهـــا واختصاصـــاتها

یــــیم األداءواألســــالیب الرقابیــــة، وتقالمــــؤثرة فــــي الرقابــــة الداخلیــــة والمتمثلــــة فــــي الهیكــــل التنظیمــــي،
واالتصـــال، إضـــافة إلـــى قیـــاس مـــدى تحقیـــق الـــنظم الرقابیـــة المطبقـــة داخـــل المؤسســـات األهلیـــة مـــن 

.تحقیق أهدافها، ومدى مساهمتها في الحد من الظواهر السلبیة
التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة تـــوفر مقومـــات البنـــاء التنظیمـــي فـــي المنظمـــات وكــان مـــن أهـــم النتـــائج 

وجود عالقة طردیة بین توفر مقومات الرقابة الداخلیة وتحقیق ، و ةاألهلیة في قطاع غزة بدرجة عالی
، وأن عملیة تقییم األداء داخل هذه المنظمات تتم بطریقة سلیمة.أهدافها

عطاء صفة بغرضوقد أوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي بأهمیة العمل الرقابي  ٕ تصحیح األداء وا
ة وموضـــوعیة والعمـــل علـــى وضـــع معـــاییر معتمـــدالمرونـــة إلجـــراء التعـــدیالت علـــى معـــاییر الرقابـــة

، وتشــكیل هیئــة وطنیــة تقــوم بمســاءلة المنظمــات األهلیــة الفلســطینیة ومتابعــة مــدى إلعــداد التقــاریر
عـــادة النظــر فـــي قــانون المنظمـــات  ٕ التزامهــا بـــالقوانین العامــة والمعـــاییر الخاصــة بـــاإلدارة الســلیمة، وا

ي تنظم عمل هذه المنظمات.األهلیة الفلسطینیة وتحدید الضوابط الت
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بعنوان:)2006دراسة (القاضي وآخرون .4
"دور اإلفصاح الذي تقوم به اإلدارة في تفعیل الرقابة الداخلیة"

اإلفصاح عن مدى قوة وفعالیة الرقابة الداخلیة من قبل مجلس هدفت الدراسة إلى بیان أهمیة 
ة وعلى مدى تطبیقه في سوریة.اإلدار 

شآت بالرقابة الداخلیة بشكل واضح وعدم اهتمام معظم المنضعفالدراسة نتائجأهم وكان من
فعالیة فضًال عن عدم االلتزام بمتطلبات اإلفصاح عن ،العالمیةمع التطورات االقتصادیةانسجامه 

براز أهم نقاط الضعف والقصور تمهیدًا التخاذ التدابیر الالزمة لتحسین واقعالرقابة الداخلیة  ٕ هذه وا
ظهارها بالمظهر الجید. ٕ الشركات وا

،تتولى إدارة المنشآت بشكل عام وضع بنیة محكمة للرقابة الداخلیةأنوقد أوصت الدراسة بضرورة 
وأن تعمل على تحسینها وتطویرها لتبقى فّعالة، وضرورة إلزام المنشآت بإعداد تقاریر عن فعالیة 

وانین المنظمة في هذا الخصوص قالواردة في الموادالالرقابة الداخلیة من خالل تعدیل بعض 
وضرورة االرتباط بمراجعین خارجیین لمتابعة األداء.

بعنوان:)،2005عیاش (دراسة.5
في)األنروا(الغوثأنشطة وكالةعلىالرقابةإحكامفيالداخلیةالرقابةنظامفاعلیةمدىتقییم"

"المراجعة الدولیةمعاییر متطلباتمعتوافقهومدىغزةقطاع
المالیــةاألهــدافتحقیــقفــيالفعــالالداخلیــةالرقابــةنظــامفاعلیــةمــدىتقیــیمهــدفت الدراســة إلــى 

فــي وكالــة الغــوث الدولیــة فــي قطــاع غــزة، ومــدى انســجام هــذا النظــام مــع معــاییر المراجعــة واإلداریــة
الدولیة.

یعتبــرغــزةبقطــاعالغــوثوكالــةفــيالمطبــقالداخلیــةالرقابــةنظــامأنالدراســةوكان من أهم نتائج 
الدولیــةللمعــاییروفقــایعمــلنــهأو الوكالــة،وأنشــطةأداءعلــىالرقابــةفــي إحكــامنســبیافعــاالنظامــا

أننســبیا، كمــاكبیــرةبدرجــةوالممتلكــاتلألصــولالالزمــةالحمایــةتــوفیرفيیساهمنهأو للمراجعة،
التخطــیطفــياالعتمــاد علیهــایمكــنبدرجــةوعــادلصادقبشكلتظهروالمحاسبیةالمالیةالبیانات

.والمراجعة
الداخلیــةالرقابةوأدواتووسائلعناصرلتحسین وتطویرالجهدمنمزیدببذلالدراسةأوصتوقد
مــاكها،اســتخدامو تــدریب المــوظفین علــى إعــداد التقــاریر اإلداریــة ضــرورة ، و كفاءتهــامــنیزیــدبمــا

تقــاریر هیئــة الرقابــة العامــة تبنــي أوصــت بتفعیــل دور المجلــس التشــریعي وذلــك مــن خــالل مناقشــة 
التي یقدمها رئیس السلطة التنفیذیة.
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)، بعنوان 2005دراسة (السید .6
إطار مقترح لتطویر أداء الرقابة المالیة : دراسة تحلیلیة وتطبیقیة على وزارة التربیة والتعلیم "

"ریات التابعة لها في قطاع غزةالعالي والمدی
هــدفت الدراســة إلــى تحلیــل أداء الرقابــة المالیــة فــي وزارة التربیــة والتعلــیم فــي قطــاع غــزة مــن خــالل 

التعرف على األسالیب الرقابیة المطبقة والوقوف على مدى فاعلیتها في األداء.
ریاتها فـــي قطـــاع غـــزة تســـتخدم لتعلـــیم العـــالي ومـــدیاوزارة التربیـــة و وكـــان مـــن أهـــم نتـــائج الدراســـة أن

مــن خاللهــا الحكـــم هـــذا االســتخدام لــیس بالدرجــة التـــي یمكــن أنأســالیب وأدوات رقابیــة متنوعــة إال 
.علیها بفاعلیة

بمـــا یضـــمن تحقیـــق الشـــعور األداءباالهتمـــام بمراعـــاة الجوانـــب الســـلوكیة فـــيوقـــد أوصـــت الدراســـة
، الدافعیـــة واالنتمـــاء للعمـــلوذلـــك لتحقیـــق الزیـــادة فـــي، نبالعالقـــات الطیبـــة بـــین الرؤســـاء والمرؤوســـی

كافة العملیات المالیة ومتابعة تفعیل دور التدقیق والمراجعة كأداة رقابیة وذلك بالتركیز على تدقیقو 
.تطویر العملاألداء بما یحقق

)، بعنوان:2005شرف دراسة (.7
المؤسسات-میدانیةاألهلیة دراسةللمؤسساتالتمویلاستمرارعلىالمالیةالرقابةأثر" 

"غزةفي قطاعاألهلیة
غــزة،قطــاعفــياألهلیــةهدفت الدراسة إلى دراسة وتحلیــل األنظمــة الرقابیــة المطبقــة فــي المنظمــات

واألدواتالمحاسبیةواألنظمةالداخليوأنظمة الضبطالرقابیةالمقوماتمنكلتأثیردرجةوتحدید
علــىوالتــدقیقالرقابــةمؤسســاتدورتحدیــدللجمعیــات، إضــافة إلــىالمــاليالوضــععلــىالرقابیــة
قطاعفياألهلیةللجمعیاتوالرقابیةالمالیةوتقییم األوضاعتحلیلخاللمنوذلكالماليالوضع

األهلیة.الجمعیاتفيالمطبقةالرقابیةالجوانبوالقصور فيالضعفجوانبوبیانغزة،
واألجهــزة الرقابیــة فــي تطــویر وفعال لمؤسسات التــدقیقالدراسة وجود دور مؤثروكان من أهم نتائج

القــــانوني الــــذي یلــــزم قطــــاع غــــزة، ووجــــود اإللــــزاماألنظمــــة المالیــــة اإلداریــــة للجمعیــــات األهلیــــة فــــي
بصــورة ســنویة وفــي حســابات خــارجي مســتقلالجمعیات األهلیة بتقدیم تقاریر مالیة مدققة مــن مــدقق

مقومات الهیكل التنظیمي بدرجة متوسطة.وتوفر دة، مواعید محد
ـــة بالدراســـة وقـــد أوصـــت ـــة مـــن خـــالل تطـــویر الهیاكـــل التنظیمی ـــة المالیـــة الداخلی زیـــادة فعالیـــة الرقاب

للجمعیــات، وتحــدیث القــوانین بمــا یمكــن مــن إعطــاء دور أكبــر لمؤسســات التــدقیق واألجهــزة الرقابیــة 
في إطار الرقابة المالیة التقلیدیة.وتطویر العمل الرقابي بحیث ال یبقى 
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:بعنوان،)2004كالب (دراسة .8
"،قع الرقابة الداخلیة في القطاع الحكومي"وا

تحلیــل وتشــخیص واقــع الرقابــة الداخلیــة فــي وزارات الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة إلــى الدراســة هــدفت
تطبیــق مــا تــوفر مــن هــذه ومســتوىبقطاع غزة، ومدى استكمال مقوماتها اإلداریة والمالیة األساسیة،

ـــةالمقومـــات  الدراســـة أهمیـــة الرقابـــة ، وتناولـــتمقارنـــة مـــع النظـــام المتكامـــل والفعـــال للرقابـــة الداخلی
ورفـــع الكفایـــة ،الداخلیـــة فـــي المحافظـــة علـــى المـــال العـــام وحســـن اســـتغالله وتحســـین مســـتوى األداء

اإلنتاجیة بوزارات السلطة الفلسطینیة.
جوانب الخلل والقصور في الرقابة الداخلیة وآثارهــا الســلبیة ئج هذه الدراسة، وضوح وكان من أهم نتا

األســباب والمعوقــات وحــددت ،وظیفــي، وضــعف فــي األداء العــاممــن تســیب مــالي و إداري وتضــخم
.التي تحول دون تطبیق وتطویر نظم رقابة داخلیة جیدة بوزارات السلطة الفلسطینیةالرئیسة

تطـــویر وســـائل الرقابــة اإلداریـــة والمالیـــة المســتخدمة بـــوزارات الســـلطة بضــرورةةالدراســـوقــد أوصـــت 
قـــرار الموازنـــة العامـــة، واســـتنادها إلـــى خطـــط وأهـــداف آلیـــةالفلســـطینیة، مـــن خـــالل تحســـین  ٕ إعـــداد وا

سنویة محددة وواضحة تسمح بقیاسها ومراقبتها من خالل أرقام الموازنة.

:بعنوان)،2004أبو ماضي (دراسة .9
الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع غزة"أسالیب"مدى فعالیة 

الوطنیــة الســلطةفــيالعامــةالمؤسســاتهــدفت الدراســة إلــى قیــاس مــدى فاعلیــة أســالیب الرقابــة فــي 
الداخلیــة والرقابــةالرقابــةتنــاول البحــث تحلیــل نظــم و الفعــال،الرقــابيالنظاموخصائصالفلسطینیة،

العام. المالعلىالحفاظفيوأهمیتهماهمابینوالعالقةالخارجیة
دون المؤسسات العامة تقوم باستخدام بعض األسالیب الرقابیة ولكن وكان من أهم نتائج الدراسة أن

المطلــوب والفعــال، كــذلك عــدم اســتخدام المؤسســات العامــة للخطــط كــأداة رقابیــة، وضــعف المســتوى
مســتوى الخــدمات التــي تقــدمها المؤسســات وضــعف ،المراقبــةاســتخدام المعــاییر الرقابیــة فــي عملیــة 

علــى ضــرورة ممارســة ومشــاركة المــوظفین فــي إعــداد ت الدراســة العامــة الفلســطینیة للجمهــور، وأكــد
وأن هنــاك ارتبــاط بــین تطبیــق ، ذلــك مــن أجــل تطــویر كفــاءة العــاملینالموازنــة التقدیریــة للمؤسســة و 

عملیة التطویر في المؤسسات.أسالیب الرقابة في المؤسسات العامة و 
وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة اســتخدام أســالیب رقابیــة فعالــة فــي المؤسســات العامــة فــي قطــاع غــزة، 

وضرورة االهتمام بإعداد الموازنات والخطط، وتدریب وتطویر أداء العاملین في هذه المؤسسات.
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ثانیًا: الدراسات األجنبیة:
)، بعنوان:2008Hollisدراسة (.1

" The Effect of SOX Internal Control Deficiencies on Firm Risk and
Cost of Equity "

تأثیر أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلیة وفق قانون ساربینز أوكسلى على مخاطر المنشأة 
وتكلفة حقوق الملكیة

من االلتزام بأحكام قانون األمریكیةهدفت الدراسة إلى تناول مدى الفائدة التي تعود على الشركات
ذلك یعمل على تخفیض أنفیما یتعلق باألسالیب الخاصة بالرقابة الداخلیة حیث ساربینز أوكسلى 

مخاطر المراجعة سواء الداخلیة أو الخارجیة للمحافظة على التركیبة الهیكلیة لرأس المال وحقوق 
الدراسة قامتالسوق المالي، كماسهم الشركة لالهتزاز فيأالمساهمین والسعي وراء عدم تعرض 

بإجراء اختبار لتقییم أسالیب الرقابة الداخلیة المطبقة وفق هذا القانون للكشف عن مواطن القصور 
أوكسلى-األسالیب الهیكلیة للرقابة الداخلیة وفق قانون ساربینزأنإلى الدراسةوتوصلت،فیها

وتخفض خطر تكلفة رأس المال.سهم الشركة باإلیجابأتؤثر على قوة 
وكان من أهم توصیات الدراسة ضرورة االلتزام بأسالیب الرقابة الداخلیة وفق قانون ساربینز 

أوكسلى، وضرورة متابعة وتقییم نظم الرقابة وسد ثغرات الضعف والقصور بشكل مستمر.

El-Husseinدراسة (.2 :) بعنوان2008
"Accounting  conservatism of  cross-listing firms in the pre-and

post-Sarbanes Oxley  periods"
لقطاع من الشركات قبل وبعد قانون ساربینز أوكسلىالعادلةالمحاسبة 

في الشركات األمریكیة المسجلة في المطبقةوأسالیب الرقابة الداخلیة هدفت الدراسة إلى تقییم طرق 
تلك الطرق واألسالیب الهیكلیة جدوىوكسلى للحكم على مدىأبعد صدور قانون ساربینز البورصة

للرقابة الداخلیة.
حكام الرقابة على إساهمت بشكل فعال في المطبقةاألسالیبأنالدراسة وكان من أهم نتائج 

اإلداریة داخل الشركات وأضفت مصداقیة للقوائم المالیة بالصورة التي األعمال المحاسبیة وأیضاً 
ند اتخاذ القرارات االستثماریة.عتمكن مستخدمي تلك القوائم في االعتماد علیها 

ضرورة التزام جمیع الشركات بتطبیق أسالیب الرقابة الداخلیة للمحافظة على بوصت الدراسة أوقد 
وق المالي.قیمة األوراق المالیة في الس
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:بعنوان) Leone 2007(دراسة.3
" Factors related  to internal control disclosure"

الرقابة الداخلیةبإفصاحالعوامل المتعلقة 
المؤثرة على فاعلیة الرقابة الداخلیة ومدى تأثیرها على اإلفصاح هدفت الدراسة إلى تقییم العوامل

.مفیدة لصناع القرارالمعلومات المستخدمي القوائم المالیة بتزویدفي القوائم المالیة من خالل 
في تلك عنها تم اإلفصاحوالتيالمتممة للقوائم المالیة اإلیضاحاتوكان من أهم نتائج الدراسة أن

بارياإلخمدى قوة المحتوى و الرقابة الداخلیة القوائم یجب أن تستند إلى نتائج فحص وتقییم نظام
واالتصال المعلوماتأن التنظیم والتقسیم الوظیفي في الهیكل التنظیمي للشركة باإلضافة إلى لها، و 

.أسالیب الرقابة الداخلیة المطبقةیعد من أهم العوامل المؤثرة على قوة 
وقد أوصت الدراسة بضرورة استناد اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة على نتائج تقییم نظام الرقابة 

وآلیات االتصال المعلومات، وكذلك االهتمام بتنظیم الهیكل الوظیفي للشركة، واالهتمام بالداخلیة
داخل الشركة.

,Bierstaker, et.alدراسة (.4 :) بعنوان2007
" An Examination of  Factors Associated with the Type and Number

of Internal Control Documentation Formats"
العوامل المرتبطة بنوع وعدد أشكال توثیق الرقابة الداخلیةفحص 

مدى إمكانیة اعتماد مراقبي الحسابات على تقاریر المراجعة الداخلیة في تقییمالدراسة إلىهدفت
أوكسلى والذى یتطلب اختبار - قانون ساربینزأحكامضوءفيحالة وجود نظام رقابة داخلیة فعال

لزیادة كفاءة التقاریر المالیة اإللزامیةمجموعة من العوامل لقیاس مدى االلتزام باختبارات الرقابة 
.تالحسابامراقبيیعتمدها التي

أوكسلى-ساربینزوفق قانون األسالیب الهیكلیة للرقابة الداخلیة أنوكان من أهم نتائج الدراسة 
تدعم قوة المحتوى اإلخباري للقوائم المالیة مما یساعد صناع القرار في االعتماد على القوائم المالیة 

وخاصة التي یعتمد مراجعي الحسابات فیها على تقاریر الرقابة الداخلیة المطبقة داخل الشركة. 
على كفاءة للحكمكافیةإثباتعلى أدلة المراجع الخارجيحصولضرورة وقد أوصت الدراسة ب

، وضرورة الرقابة الداخلیة المطبق لالعتماد علیه كما هو محدد من التنظیمات المهنیةأسلوب
االهتمام بتقییم ومتابعة نظام الرقابة الداخلیة بشكل دائم.
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,Elliott, et.al(دراسة.5 :) بعنوان2007
"An improved process model for internal auditing"

لتحسین عملیة التدقیق الداخلينموذج مطور 
على تقاریر األمریكيعدم اعتماد المراجع الخارجيالمتعلقة باألسباب إلى بیان الدراسة هدفت

.المراجعة الداخلیة في كثیر من األحیان
في عملیة المراجعة فعالالنظام الرقابة الداخلیة غیر لعدم وجود قیمةوكان من أهم نتائج الدراسة 

داءمن حیث األؤدي إلى تحسین نظم الرقابة الداخلیةیالدراسة نموذج جدید الخارجیة، ووضعت
،مستوى البیئة الداخلیة والخارجیةزیادة كفاءة التقاریر المالیة على المطبقة وبالتاليواألسالیب 

رقابة الداخلیة المطبق داخل وتقییم مدى دقة نظام المتابعة وقیاسوركزت الدراسة على ضرورة 
.نشأةالم

عن األسالیب الالزمة لتطویر نظم الرقابة بشكل مستمر أوصت الدراسة بضرورة البحث وقد 
جل توخى الدقة في مراجعة الحسابات وتحسین الفعالیة في القوائم المالیة.أالداخلیة من 

ما یمیز هذه الدراسة عن غیرها:
هــا علــى وأثر تناولت بعض الدراسات الســابقة تحلیــل نظــم الرقابــة الداخلیــة ودراســة الواقــع المطبــق 

أداء المنظمــات األهلیــة وأهـــداف الرقابــة فیهـــا، وتناولــت دراســـات أخــرى موضـــوع هیاكــل أنظمـــة 
وأثــر مكونــات COSOالرقابة الداخلیة وفــق أحكــام قــانون ســاربینز أوكســلى وكــذلك وفقــًا إلطــار 

لهیاكــل علــى كفــاءة وفعالیــة عملیــات المنشــآت، ومــدى دعمهــا لمصــداقیة القــوائم والتقــاریر هــذه ا
المالیة.

فــي ســبل بنــاء هیكــل نظــم بشــكل تحلیلــي ومركــزوتــأتي هــذه الدراســة فــي محاولــة جــادة للبحــث
فـــي المنظمـــات األهلیـــة وأثـــره فـــي تحقیـــق أهـــداف الرقابـــة COSOإلطـــارالرقابــة الداخلیـــة وفقـــًا 

العالقــات المباشــرة بــین عناصــر هیكــل نظــام الرقابــة إبــرازحیــث تــم مــن خــالل ذلــك الفلســطینیة، 
الرقابــة الداخلیــة متمــثًال وصــوًال إلــى تحقیــق متطلبــاتالداخلیــة وبــین األهــداف المرجــو تحقیقهــا، 

أهــداف الرقابــةعیــلفبالضــرورة إلــى تفــي تلــك المنظمــات، األمــر الــذي یقــودالرئیســةابعناصــره
فــي البیئــة خاصــة أنهــا أجریــتیشــكل قیمــة مضــافة لــم تتطــرق إلیهــا الدراســات الســابقةمما، فیها

والتـــي هـــي بحاجـــة ماســـة إلـــى تفعیـــل المتطلبـــات الرقابیـــة لضـــمان اســـتمراریة الـــدعم الفلســـطینیة
ـــك المنظمـــات ـــل لتل ـــالي دوروالتموی ـــك، ممـــا یعـــزز بالت لســـطیني، ات فـــي المجتمـــع الفالمنظمـــتل

ویؤدي إلى تفعیل أدائها وزیادة وتنوع أنشطتها خدمة للمواطن الفلسطیني.
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الفصل الثاني
 ً COSOإلطارأسس وقواعد نظام الرقابة الداخلية وفقا

.مفاهيم الرقابة وأنواعها وأساليبها 

إلطارالرقابة الداخلية وأهدافها وفقاً إطارCOSO

إلطارنظام الرقابة الداخلية وفقاً هيكلCOSO 
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المبحث األول
مفاهیم الرقابة وأنواعها وأسالیبها

تمهید2.1.1
واحد، فهو أصیل ألن الرقابة عملیة أساسیة نآیمتاز موضوع الرقابة باألصالة والحداثة في 

وجوهریة في أیة منظمة، وهو موضوع حدیث ألن له اتجاهات حدیثة لم تكن معروفة من قبل 
).248، ص2001(حجاج، 

وتدخل الرقابة في كافة مجاالت النشاط اإلنساني وهي بمثابة وظیفة دائمة وعملیة ذاتیة مستمرة 
ینبغي القیام بها من حیث اعتبارها نظامًا لضبط األداء وضمان تحقیق األهداف السابق تحدیدها 

التخطیط بینمهمةمكانةً من أركان اإلدارة الحدیثة وتحتل مهماً في الخطط، وتعد الرقابة ركنًا 
والتنظیم والتوجیه.

ولم تعد الرقابة تقتصر على مراجعة الوحدات من الناحیة المالیة المستندیة فقط، بل امتدت لكي 
تشمل مراجعة األداء للتحقق من مدى كفاءة اإلنتاج ومن مدى تحقیق البرامج الموضوعة لألهداف 

).13، ص1998المخططة والمستهدف تحقیقها (الكفراوي، 
ام طور مفهوم الرقابة تطورًا كبیرًا نتیجة لتطور حجم المشروعات االقتصادیة وزیادة االهتموقد ت

تحقیق الكفاءة والفاعلیة في استخدام موارد وأصول المشروع بنظام الرقابة الداخلیة لضمان
).9، ص2002(السوافیري وآخرون، 

ركیز على المفاهیم المالیة وفي هذا المبحث یتم تخصیص الحدیث عن الرقابة ومفاهیمها والت
واإلداریة للرقابة، وأیضًا تناول أهمیة الرقابة ومراحل تطورها وخطوات الرقابة وأسالیبها وأنواعها ثم 

خصائص نظام الرقابة الداخلیة الفعال.

مفهوم الرقابة2.1.2
أوًال: مفهوم الرقابة لغویًا:

والرقابة اسم مصدره رقب، وراقب مراقبة الرقابة في اللغة تعني "الحفاظ على الشيء وحراسته، 
).1700، ص2004بمعنى حفظه وحرسه" (الرازي، 
ثانیًا: مفهوم الرقابة اصطالحًا:

تعددت اتجاهات الباحثین حول مفهوم الرقابة ویرجع ذلك إلى تعدد المجاالت والتخصصات التي 
تدخل فیها ومن تعریفات الرقابة:

ألنشطة التنظیمیة بطریقة تسهل تحقیق األهداف "الرقابة هي عملیة متابعة وضبط ا
,p580 ،1989Pearceالتنظیمیة" ( & Robinson,.(
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) "الرقابة هي عملیة تقییم وتصحیح االنحرافات عن المعاییر الموضوعة"p533 ،1991 ،
Schoderbek et, al.,.(

 ،للتعرف "الرقابة هي اإلشراف والفحص والمراجعة من جانب سلطة أعلى لها هذا الحق
على كیفیة سیر العمل داخل الوحدة، وللتأكد من حسن استخدام األموال العامة في 

الموارد یتم استنفاذها طبقًا للقوانین واللوائح والتعلیمات أناألغراض المخصصة لها، ومن 
، وتحسین معدالت األداء للكشف كد من مدى تحقیق المشروع ألهدافهالمعمول بها، وللتأ

واالنحرافات وبحث األسباب التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل عالجها عن المخالفات
لتفادي تكرارها مستقبًال، سواء في ذلك الوحدات الخدمیة أو االقتصادیة" (الكفراوي، 

).21، ص1998
 ما نفذ أو تم تنفیذه مطابق لما هو أن"الرقابة هي النشاط اإلداري الذي یقوم بالتحقق من

تخدام معاییر تدعى المعاییر الرقابیة التي تقیم اإلنجاز لتحدید مخطط، وذلك باس
االنحرافات اإلیجابیة أو السلبیة والعمل على تصحیحها، وهي عملیة مستمرة لیس الغرض 
نما تقتضي أیضًا وضع الحلول المناسبة" (شاهین،  ٕ منها اكتشاف االنحرافات فقط وا

).27، ص2007
ال تخرج عن كونها نشاط إداري تقییمي یهدف إلى التأكد رقابة الأنیتضح من التعاریف السابقة 

من تحقیق األهداف، وأن الموارد المادیة والبشریة یتم استخدامها بكفاءة وفاعلیة من أجل تحقیق 
وتعمل ،األهداف الموضوعة، وأن االنحرافات المكتشفة یتم تحلیلها وتصحیحها ومعرفة أسبابها

األداء الفعلي متطابق مع االستراتیجیات والسیاسات الموضوعة سابقًا من أنأیضًا على التأكد من 
أجل تحقیق األهداف التنظیمیة.

أهمیة الرقابة2.1.3
همًا باعتبارها وسیلة من وسائل قیاس األداء وتصحیحه بما یجنب متلعب الرقابة دورا أساسیًا 

).344، ص2008المنشأة الكثیر من المخاطر والخسائر (العالق، 
إذا كان كل عمل یتم تنفیذه وفقًا لما هو مخطط له، فال توجد حاجة عندئذ للرقابة، ولكن نادرًا ما ف

تسییر األمور بهذا الشكل، فمعظم الخطط یتم تنفیذها بواسطة البشر، وهم بطبیعة الحال یتفاوتون 
، 1992لر، في قدراتهم ودافعیتهم وأمانتهم، فالخطط نفسها تصبح متقادمة وتتطلب مراجعة (دیس

).614ص
الرقابة تتضمن التأكید على القیام باألشیاء الصحیحة من خالل إجراءات وقائیة وعالجیة، أنكما 

تسعى اإلدارة من خاللها إلى تحلیل أسباب االنحرافات، ودراسة أثر اإلیجابیات التخاذ القرار 
).157، ص2008مي، المناسب بالشكل الذي یضمن الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة (النعی
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غیاب وظیفة الرقابة یؤدي إلى االنحرافات وانخفاض األداء، أو یؤدي إلى أنولذلك فمن الواضح 
).251، ص2001االختالس وضعف المنظمة (حجاج، 

جمیع المنظمات تسعى أنأهمیة الرقابة تنبع من أهمیة الدور الذي تلعبه، حیث أنیتضح من ذلك 
إلى تحدید االنحرافات اإلیجابیة والسلبیة ومعرفة أسبابها والعمل على تصحیحها ومنع حدوثها في 

سیر العمل یخدم األهداف التي تم وضعها مسبقًا.أنالمستقبل، وكذلك التأكد من 

أهداف الرقابة2.1.4
التي تحدث أثناء تنفیذ العمل، وهي  تهدف الرقابة إلى الكشف عن االنحرافات اإلیجابیة أو السلبیة 

)346-345، ص2008تسعى إلى تحقیق ما یلي: (العالق، 
كشف مواطن الخلل واالنحرافات التي تحدث ونوعها وأسبابها وتقییم نتائجها واالستفادة من .1

ذلك عند إعداد الخطط الالحقة.
یق األهداف الواردة عملیة التنفیذ تجري كما هو مرسوم لها وتعمل على تحقأنالتأكد من .2

في الخطة.
التعرف على مدى واقعیة الخطط من خالل مقارنة اإلنجازات باألهداف المرسومة..3
تحدید الجهات المسئولة عن مواطن الخلل واالنحرافات..4
تحدید الصعوبات والمشاكل التي تواجه عملیة التنفیذ وكیفیة التغلب علیها وتجنبها مستقبًال .5

عند وضع خطط جدیدة.
) من أهداف أخرى كما یلي:18، ص2005ویمكن إضافة ما ذكره (شرف، 

.المالیةمواردهاخدماتها وزیادةتحسینالمنظمة فيتساعدالتياإلجراءاتتطویر.1
وتقویة أنظمةوتدعیمتقییمعلىالعملخاللمنوذلكالمنظمةممتلكاتعلىالحفاظ.2

.المنظمةممتلكاتعلىالحفاظفياألولالدفاعخطباعتبارهاالداخليالضبط
اكتشاف السبب الحقیقي لالنحراف بهدف تصحیحه هو جوهر عملیة الرقابة، أنیتضح من ذلك 

وأیضًا ترتبط عملیة الرقابة ارتباطًا وثیقًا بعملیتي التخطیط واتخاذ القرارات.

خطوات الرقابة2.1.5
من إنجاز متطلبات الرقابة وفق نجاح عملیة الرقابة تتطلب وجود نظام إداري متكامل للتحققأن

)359، ص2004خطوات منطقیة متسلسلة یمكن إیجازها بما یلي: (القریوتي، 
نقطة البدایة الصحیحة ألي نظام رقابي، تعتبر هذه الخطوةتحدید معاییر األداء: حیث .1

المعاییر وقد قسم أحد الباحثین.فبدون وجود المعاییر یصعب الحكم على العمل المنجز
)343، ص2008(العالق، التي یمكن استخدامها لتقییم األداء إلى ما یلي:
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معاییر كمیة: بمعنى كمیة اإلنتاج بالوحدات..أ
معاییر نوعیة: أي نوعیة السلع المنتجة وجودتها..ب
معاییر زمنیة: أي مقدار الوقت الذي یتطلبه إنتاج سلعة أو خدمة معینة..ت
.ات المصروفةمعاییر التكلفة: أي النفق.ث

مكانیة .2 ٕ قیاس األداء الفعلي: ویعني قیاس النتائج المتحققة فعًال، وتعتمد هذه الخطوة وا
أنالتقییم الموضوعي لها على الخطوة السابقة وعلى المعاییر وسهولتها، وبشكل عام یجب 

ها كثیرًا من األعمال یصعب قیاسأنیتوافر في عملیة قیاس األداء األصالة واإلبداع، إذ 
مباشرة مما یجعل اللجوء إلى وسائل غیر مباشرة في الرقابة أمرًا ضروریًا (العامري، 

).227، ص2007والغالي، 
).158، ص2008المقارنة بین األداء الفعلي والمعاییر(النعیمي، .3
تشخیص االنحرافات واإلیجابیات وتحدید أسباب كل منها، واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة .4

جة األخطاء واالنحرافات مما یعزز إیجابیات األداء والتطور مستقبًال التي تتضمن معال
).323، ص2002(الهواري، 

یوضح خطوات الرقابة(1):شكل رقم

)159، ص2008المصدر: (النعیمي، 

أنواع الرقابة2.1.6
المتنوعة كالتالي:یمكن تقسیم الرقابة إلى أنواع متعددة وذلك وفقًا لعدد من المعاییر

الرقابة من حیث الزمن: .1
)231- 230، ص2007: (العامري، والغالي، تقسم الرقابة من حیث الزمن كالتالي

وتسمى أحیانًا الرقابة القبلیة إشارة إلى أنها تجري قبل البدء بتنفیذالرقابة قبل التنفیذ:.أ
تتجنب االنحرافات واألخطاء قبل وقوعها فهي رقابة وقائیة أن، وتحاول أساسًا األعمال

تجنبًا لتحمل تكالیف تنجم عن انحرافات وأخطاء تضطر المنظمة في أثرها إلى 
التصحیح.
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الرقابة المتزامنة مع التنفیذ: یركز هذا النوع على ما یجري بالضبط أثناء التنفیذ، للتأكد .ب
طط بهدف حل المشكالت حال وقوعها.األعمال تنجز وفق ما یرد في الخأنمن 

الرقابة بعد التنفیذ: هذا النوع یركز على رقابة المخرجات أو العمل بعد تنفیذه وانتهائه، .ت
ومحور هذا النوع هو التركیز على النتائج والغایات ولیس على المدخالت أو سیر 

تالفي التنفیذ، والهدف الرئیسي هنا هو حل المشكالت ولكن بعد حصولها ومحاولة
تكرارها مستقبًال مرة أخرى.

یوضح أنواع الرقابة من حیث الزمن(2):شكل رقم

)231، ص2007المصدر: (العامري، والغالي، 
الرقابة من حیث المصدر:.2

)259-257، ص2001تقسم الرقابة من حیث المصدر إلى قسمین كالتالي: (حجاج، 
هي الرقابة التي تقوم بها المنظمة على أوجه النشاط الذي تؤدیه، الرقابة الداخلیة: .أ

مثل التدقیق وتسمى أحیانًا بالرقابة الذاتیة نظرًا ألن المنظمات تقوم بالرقابة على نفسها
.الداخلي

نما عبارة عن .ب ٕ الرقابة الخارجیة: تتولى هذه الرقابة أجهزة ال تنتمي إلى المنظمة، وا
تولى الرقابة على أعمال المنظمة، والتأكد من أنها تسیر أجهزة متخصصة خارجیة ت

.مثل رقابة المدقق الخارجيوفقًا لألهداف والخطط الموضوعة
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الرقابة حسب المستوى:.3
)229، ص2007: (العامري، والغالي، تقسم الرقابة من حیث المستوى إلى التالي

االستراتیجیات الشاملة للمنظمة، الرقابة االستراتیجیة: وهي تركز على كیفیة مراقبة .أ
ویتحدد دور هذه الرقابة في مساعدتها على إنجاز األهداف على المستوى الكلي، 

ومستوى األعمال، والمستوى الوظیفي.
الرقابة الهیكلیة: وهي تهتم بكیفیة إنجاز مختلف عناصر الهیكل التنظیمي لوظائفها .ب

ومهامها للوصول إلى غایاتها.
ة: وهي تهتم برقابة الموارد المالیة للمنظمة.الرقابة المالی.ت
الرقابة على العملیات: وهي الرقابة التي تتركز حول مراحل أداء العمل في المنظمة .ث

من حیث تحویل المدخالت من الموارد إلى منتجات في شكل سلع أو خدمات.

وأدواتها:أسالیب الرقابة2.1.7
تتعدد أسالیب الرقابة من حیث شمولها، ودقة ما تتناوله من أسالیب وذلك وفق متطلبات العمل 
والحاجة إلى مؤشرات رقابیة شاملة، حیث تشكل األدوات الرقابیة جزءًا أساسیًا من منظومة الرقابة 

ملیة تمارس عأنفي المنظمة، وفي هذا المجال تتعدد األسالیب التي یمكن من خاللها للمنظمة 
ال كان معنى ذلك أنالرقابة، ولكن یجب التنویه ابتداء إلى  ٕ الرقابة یجب أال تكون تفصیلیة وا

تكون أنتضییع الوقت في جزء واحد من العملیة اإلداریة على حساب العملیات األخرى، بل یجب 
تقدم الرقابة باالستثناء وهو مصطلح یستخدم لوصف ذلك القدر من المعلومات والبیانات التي 

لإلدارة ویتم فیه فقط مراجعة االنحرافات المهمة عن المخططات كأساس التخاذ اإلجراءات 
التصحیحیة، والغرض من ذلك هو التقلیل من كمیة التفاصیل الواردة في التقاریر اإلداریة 
واإلحصاءات بالقدر الذي یمكن من خالله اتخاذ إجراءات رقابیة فاعلة، وقد تكون هذه الرقابة 

الستثناء حیث تسمح لإلدارة بسماع ناقوس الخطر عند حدوث الخطر وبعكسه یبقى الجرس با
صامتا، وبذلك یركز المدیرون على المشاكل األساسیة واألمور الهامة ویركز نظام الرقابة 

، 2004باالستثناء على معرفة االنحرافات فقط، وهو ال یهتم بتفاصیل سیر العمل (القریوتي، 
).364-363ص
ن أهم األدوات المعتمدة في عملیة الرقابة هي:وم

الموازنات التقدیریة .1
رقابیة مهمة بید اإلدارة وتمثل خطة رقمیة معروضة بشكل كشوف ةتعتبر الموازنات أدا

مالیة مقیمة بوحدات نقدیة معینة أو وحدات عینیة من المنتجات أو بوحدات زمنیة أو أي 
، وتعد الموازنات لكل قسم من األقسام ولكل نشاط من األنشطة، عوامل یمكن قیاسها كمیاً 
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ونتیجة لطبیعتها الكمیة فإنها تعطي للمنظمة قدرة على قیاس األداء بسهولة ومقارنته على 
، p571 ،1984صعید األقسام أو المستویات اإلداریة المختلفة من فترة إلى أخرى (

Koontz.(
المالحظة الشخصیة .2

أنرقابیة مثل الموازنات والخرائط تعد مفیدة جدًا، ولكن ال یمكن للمدیر األسالیب الأن
تشاهد أنیعتمد على هذه األسالیب ویظل جالسًا في مكتبه ألن كثیرًا من األشیاء البد 

أسلوب المالحظة الشخصیة مكمل لباقي األسالیب األخرى أنبالعین، لذلك یمكن القول 
حظة كل فترة زمنیة أو بشكل غیر منتظم وهو األفضل تكون المالأنللرقابة، كما یمكن 

).272، ص2001تقریبا لتحفیز العاملین بشكل مستمر(حجاج، 
أسلوب بیرت / التكلفة .3

) هي اختصار لما یعتبر أسلوب لتقییم البرامج والمراجعة PERTكلمة بیرت (إن
)Program Evaluation and Review Techniqueى جدولة )، وفیه یتم التركیز عل

الوقت، وقد أضیف متغیر التكلفة إلى أسلوب بیرت بحیث یصبح بیرت/التكلفة یؤدي إلى 
تكامل بیانات الوقت وبیانات التكالیف المقابلة لها كما یسمح بمقارنة الخطط البدیلة للوقت 

).356، ص2008والتكلفة (العالق، 
خرائط غانت.4

، وتتضمن خرائط غانت خطیط والرقابةتساعد في عملیة التخرائط غانت هي أداة قویة 
) bar-chartعرض لسیر العمل خالل مدة معینة من الوقت على شكل أعمدة أفقیة (

).,p316,1987Chandanوهي توضح ما هو مطلوب عمله وما تم تنفیذه فعال (
المراجعة والفحص والتفتیش .5

اجع االقتناع بسالمة وهي تعني فحص الحسابات والدفاتر والمستندات بحیث یستطیع المر 
).21، ص1998المستندات والحسابات (الكفراوي، 

الكشوفات المالیة.6
تعطي الكشوفات المالیة صورة عن الوضع المالي في المنظمة لفترات زمنیة مختلفة وهناك 

الكشوفات المالیة تعد بطریقة معینة وتعرض لكافة المستخدمین لها، وأهم أنإجماع على 
الكشوفات المالیة هي المیزانیة العمومیة وكشف الدخل والتدفقات النقدیة وغیرها، ومعلوم 
أنها تستخدم في مجال التحلیل المالي لحساب المؤشرات المالیة المختلفة (العامري، 

).238، ص2007والغالي، 
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خصائص نظام الرقابة الفعال2.1.8
هناك عدد من المقومات والخصائص التي ینبغي توفرها في أنظمة الرقابة لكي تكون فعالة وتحقق

المنظمة إلى تحقیقها، یمكن تلخیصها فیما یلي:سعى تالنتائج المرغوبة التي 
نحرافات : لكي یكون نظام الرقابة فعاًال یجب التبلیغ عن االالسرعة في كشف االنحرافات.1

تتحول األمور أنفي الوقت المناسب، حتى یمكن عمل اإلجراء التصحیحي المناسب قبل 
).p297 ،1987 ،Chandanخارج نطاق الرقابة (

یتالءم النظام الرقابي مع طبیعة نشاط المنظمة وحجمها أن: من الضروري المالءمة.2
وأهدافها، وتطلعاتها المستقبلیة، ونوع الصناعة التي تنتمي إلیها، فالمنشأة الكبیرة الحجم 
والمعقدة النشاط تحتاج بالتأكید إلى نظام رقابي معقد وشامل، بینما قد ال تحتاج المنشأة 

).347، ص2008إلى نظام رقابي مبسط (العالق، الصغیرة الحجم والمحدودة النشاط إال
السمة الممیزة لبیئة األعمال الیوم هي أن: یقصد بها االستجابة للتغیرات، حیث المرونة.3

یتسم النظام الرقابي بالمرونة والقابلیة للتعدیل، أنالدینامیكیة والتغیر المستمر، لذا یجب 
ال أصبح عاجزًا عن مواجهة ما یطرأ على ظروف ٕ التنفیذ من تطورات وتغیرات ومرونة وا

).245، ص2007قابلة للتالؤم والتكیف مع ظروف العمل أو التنفیذ (العامري، والغالي، 
یكون متناسبًا مع الكفاءات الموجودة في أن: لیتحقق ذلك یجب الوضوح وسهولة الفهم.4

یتضمن أنا یجب المنظمة، أي لیست العبرة بوجود النظام بل بإمكانیة تطبیقه ونجاحه، كم
تكون أسالیب الرقابة أنمعاییر رقابیة یسهل تعدیلها إذا اقتضت الحاجة لذلك، ویجب 

).261، ص2001مباشرة ومفهومة من قبل أجهزة الرقابة (حجاج، 
استخدام أنظمة الرقابة یتناسب مع إمكانیة المنظمة، واألهداف أن: یفترض االقتصادیة.5

ذيالالعائدتقل عن أنن تكلفة النظام الرقابي الفعال یجب المرجوة تحقیقها، وبالتالي فإ
).,p138,1979Hodgettsیحققه ذلك النظام (

بشكل یتوافق یر مبالغ فیها حتى یمكن تطبیقها : تكون أنظمة الرقابة واقعیة وغالموضوعیة.6
).165، ص2004مع ظروف المنظمة (النعیمي، 

الجید لیس ذلك النظام الذي یكتشف االنحرافات : فالنظام الرقابيإمكانیة تصحیح األخطاء.7
یربط النظام أنفقط، بل أیضًا یمكنه تصحیح هذه االنحرافات في نهایة األمر، لهذا یجب 

الرقابي نواحي الفشل التي یكتشفها باألسباب التي أدت إلیها، والشخص المسئول عنها، 
).348، ص2008وما ینبغي إجراؤه لتصحیحها (العالق، 

المعاییر لجمیعالنظمهذهاستیعابضرورةإلىالرقابیةالنظمتكامل: یشیرالتكامل.8
الخطط بینتكاملهناكیكونأنیجبأنهإلىباإلضافةبكل الخطط التنظیمیة،الخاصة

.)199، ص2001عبد الوهاب، عبید، و المستخدمة (النظم الرقابیةوبین ذاتها
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المبحث الثاني
COSOإلطارالرقابة الداخلیة وأهدافها وفقًا مفهوم

تمهید2.2.1
واالحتفــاظ حمایــة أصــول المنشــأة،علــىأساســاً ینصــبفــي الماضــيكــان مفهــوم الرقابــة الداخلیــة

فــي أوروبــافــيالداخلیــة یزیــدبالرقابــةاالهتمــامالغــش، وبــدأحــاالتمــنوالحددقیقة،بسجالت مالیة
الرقابــة لوظیفــةكــان ینظــرالغــش الكثیــرة، فقــدحــاالتلظهــورنتیجــةالمــیالديعشــرالقــرن الثــامن
علــى التركیــزالنظــرة الضــیقة إلــىهــذهالخــارجي، وأدتالمراجــعلعمــلامتــدادأنهــاالداخلیــة علــى

).663، ص1999المنشأة (العبادي،وأنشطةلعملیاتفقطالجوانب المالیة
ـــذي صـــاحب  ـــوجي ال ـــدم العلمـــي والتكنول ـــد أدى التق ـــادة منشـــآت وق ـــى زی القـــرن الحـــادي والعشـــرون إل

األعمال، وزیادة المسئولیات الملقاة على عاتقها في تحقیق أهدافها، وتعقد المشاكل اإلداریــة الناتجــة 
عن تنوع نشاطها وزیادة حجم أعمالها، وانتقالها من المحلیة إلى العالمیة، وهذا بدوره أدى إلى زیــادة 

تكامــل للرقابــة الداخلیــة، یســاعد اإلدارة علــى تحقیــق أهــدافها بكفــاءة الحاجــة إلــى وجــود نظــام ســلیم وم
).193، ص2009وفاعلیة (جمعة، 

ویعتبـــر نظـــام الرقابـــة الداخلیـــة فـــي أي شـــركة بمثابـــة خـــط الـــدفاع األول الـــذي یحمـــي مصـــالح كافـــة 
لتــي یمكــن نه یوفر الحمایــة لعملیــة إنتــاج المعلومــات المالیــة اإاألطراف ذات الصلة بالمنظمة، حیث 

).Cormichael, 2004, p127االعتماد علیها في اتخاذ القرارات (
ونظـــرًا ألهمیـــة الرقابـــة الداخلیـــة فقـــد أبـــدت عـــدة جهـــات مهنیـــة دولیـــة اهتمامـــًا كبیـــرًا بأنظمـــة الرقابـــة 
الداخلیــة، وأصــدرت عــدة نشــرات وتقــاریر مــن أجــل تعریــف وتقیــیم أنظمــة الرقابــة الداخلیــة، ومــن أهــم 

)247، ص2009ریر: (خرواط، تلك التقا
."إطار متكامل- الرقابة الداخلیة"تریدواي والمعنون للجنةالراعیةالمنظماتلجنةتقریر.1

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions’
Internal Control-Integrated Framework (COSO).

COSO(صدر هذا التقریر والــذي یطلــق علیــه اختصــارًا  I( م، والــذي یعــد مــن 1992فــي العــام
أهم اإلصــدارات التــي تناولــت أنظمــة الرقابــة الداخلیــة، وســاهم بتطــور قواعــدها ومفاهیمهــا وزیــادة 

في اإلطار COSOتوسعت 2004)، وفي عام 76، ص2006(علي، وشحاتة، االهتمام بها
إطـــار متكامـــل" –الداخلیـــة وأصـــدرت تقریـــرًا بعنـــوان "إدارة مخـــاطر المشـــروع المتكامـــل للرقابـــة 

COSOIوالذي أبقي فیه على مفهوم نظام الرقابة الداخلیــة ) COSOII(ویطلق علیه اختصارًا 

نظــام الرقابــة الداخلیــة الفعــال جــزء مــن إدارة أنوتوســع فــي مفهــوم إدارة المخــاطر، حیــث اعتبــر 
),p12,2005Annie Bressacمخاطر المنظمة. (
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والمعنونة 78رقمبالنشرةالمعدلة55رقماألمریكيالقانونیینالمحاسبینمعهدنشرة.2
وتم في هذه النشرة تبني تعریف ."مالیةقوائممراجعةفيالداخلیةالرقابةمراعاة هیكل"

COSOووصف الرقابة الداخلیة الذي ورد في تقریر 

Consideration of the Internal Control Structure in a Financial Statement
Audit (SAS 55, AICPA).

فهم"والمعنون2003والذي صدر في أكتوبر (ISA, 315)رقمالدولیةالمراجعةمعیار.3
وتبني هذا المعیار مقومات نظام الرقابة ."المادیةأخطار األخطاءوتقییموبیئتهاالمنشأة

.COSOضمن تقریر الداخلیة التي وردت 
Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of
Material Misstatement (ISA 315).

العوامل التي أدت إلى زیادة االهتمام بالرقابة الداخلیة2.2.2
الداخلیة كنشاط هناك العدید من العوامل واألسباب التي أدت إلى زیادة االهتمام بنظم الرقابة 

مستقل داخل المنشأة، واتساع نطاقها فیما یلي أهمها:
نتیجًة لكبر حجم المنشآت فإنه یتعذر ،كبر حجم المنشآت في الحیاة االقتصادیة الحدیثة.1

على إدارة المنشأة التعرف على سیر أوجه نشاطاتها المختلفة عن طریق االتصال 
الداخلیة كأداة تستخدمها اإلدارة، بقصد التأكد الشخصي، لذلك برزت أهمیة تواجد الرقابة 

من صحة ما تحتویه الكشوف واإلحصاءات والتقاریر من بیانات أو أرقام، ومن خلوها من 
).169، ص2010أي خطأ أو تالعب (الوقاد، ودیان، 

، ویتضح اضطرار اإلدارة إلى تفویض السلطات والمسؤولیات إلى بعض اإلدارات الفرعیة.2
في الشركات المساهمة، حیث ینفصل أصحاب رؤوس األموال عن اإلدارة هذا التفویض

الفعلیة لها بسبب كثرة عددهم وتباعدهم، ولذلك فهم ممثلون في الهیئة العامة للمساهمین، 
ویتولى إدارة المنشأة عدد منتخب منهم یسمى مجلس اإلدارة، وهذا المجلس ال یمكنه إدارة 

ك یفوض السلطات والمسؤولیات، ویقوم بالرقابة على جمیع أعمال الشركة بمفرده، لذل
).167، ص2000أعمال هذه اإلدارات الفرعیة للتأكد من سیر العمل (عبد اهللا، 

المراجعة (التدقیق) عملیةأدى تحول، لقد التحول الذي طرأ على عملیة تدقیق الحسابات.3
ضوء زیادةالعینة، وفيعلى أساساختباریة تقوممراجعةتفصیلیة كاملة إلىمراجعةمن

أصبح من المتعذر لمراجع الحسابات الخارجي إجراء عملیاتها،المنشآت وتعددحجم
ضرورة تطلببالدفاتر والسجالت، مماالعملیات المدونةلكافةالكاملةالتفصیلیةالمراجعة
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علیه عند واالعتمادبهیمكن المراجع الخارجي الوثوقالداخلیة بماللرقابةفعالنظاموجود
).206، ص2005(المطارنة، ةالمراجععملیةالمناسب إلجراءالعینةحجمتحدید

أنظمة التشغیل اإللكتروني للبیانات تولد بیئة أن، من المعلوم التطور العلمي والتكنولوجي.4
مكانیة سرقة المعلومات أو تغییرها دون  ٕ قد تساعد على ارتكاب العدید من المخالفات، وا

).193، ص2009ما یتطلب ضرورة وجود نظام جید للرقابة الداخلیة (جمعة، ترك أثر، م
International Standardالعالمیة (للجودةالقیاسیةالمواصفاتإصدار.5

Organization(األسواق إلىللمرورجوازًاالعالمیة تمثلالجودةشهادة: أصبحت
موردي حصولضرورةبعض الدولاشترطتمختلف دول العالم، حیثفيالخارجیة

للتوحید الدولیةالمنظمةالتي تصدرهاالعالمیةشهادات الجودةعلىإلیها،السلع والخدمات
على لیشتملالداخلیةالرقابةامتداد عملالمنشأة ضرورةمنتطلبالذيالقیاسي، األمر

(علي، العالمیة الجودةااللتزام بمتطلبات ومواصفاتمنللتأكدالرقابة على الجودة
.)541، ص2006وشحاتة، 

العالمیة، وفقدان األعمالمنشآتمن: أدى انهیار العدیدالمنشآتإخفاقحاالتزیادة.6
إدارات تلك المنشآت، فسادرؤوس أموالهم نتیجةمن المساهمین وأصحاب المصالحالعدید

خفاق المراجعین ٕ نیة عن التجاوزات واتخاذ اإلجراءات المهالكشففي-الخارجیینوا
)، حیث 172، ص2003المالءمة، إلى زیادة االهتمام بأنظمة الرقابة الداخلیة (لبیب، 

األداء ضعفأنالتي أجریت حول أسباب انهیار تلك المنشآت إلى الدراساتخلصت
الداخلیة ودورهابالرقابةاالهتمامزیادةإلىأدىمما،الرئیسةالرقابي فیها هو أحد األسباب 

).,p30Rezaee, 1996األعمال الحدیثة (منشآت في

تطور مفهوم الرقابة الداخلیة2.2.3
هناك العدید من التطورات التي حدثت في مفهوم الرقابة الداخلیة نتیجة للعدید من األسباب لعل 
أهمها التطور الكبیر في حجم المشروعات االقتصادیة، وانفصال الملكیة عن اإلدارة وغیرها، وقد 

ابة الداخلیة یستخدم كمرادف للضبط الداخلي والذي یعني توزیع المسؤولیات كان مفهوم الرق
).11، ص2002والسلطات بطریقة تحقق الضبط التلقائي للعملیات الیومیة (السوافیري، وآخرون، 

وقد طرأ على مفهوم الرقابة الداخلیة توسع كنتیجة طبیعیة للتطور الذي لحق بالمنشآت وأنظمتها 
قرن الحادي والعشرین، بحیث أصبح مفهوم الضبط الداخلي إحدى حلقات نظام الداخلیة في ال

الرقابة الداخلیة وأصبح المفهوم الحدیث لنظام الرقابة الداخلیة یشتمل على العدید من الجوانب 
).170، ص2010المحاسبیة واالقتصادیة واإلداریة (الوقاد، ودیان، 

)2010الرقابة الداخلیة وهي: (هلدني، والغبان، ویمكن التمیز بین أربع مراحل لتطور مفهوم
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: حیث انحصر تعریفها على مجموعة من الوسائل التي تكفل مرحلة الرقابة الشخصیة.1
الحفاظ على النقدیة من السرقة أو االختالس ثم امتدت لتشمل بعض الموجودات األخرى 

لعل من أهمها المخزون.
الرقابة الداخلیة بمثابة مجموعة من الوسائل : وبموجبها اعتبرت مرحلة الضبط الداخلي.2

التي تتبناها الوحدة لحمایة الموجودات وكذلك لضمان الصحة الحسابیة للعملیات المثبتة 
).7، ص2006بالدفاتر والسجالت (زغلول، 

: حیث اتسع المفهوم لیشمل أسالیب االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجیة مرحلة الكفاءة اإلنتاجیة.3
) حیث AICPA" الصادر عن (AU320"1ذلك من خالل المعیار رقمویمكن مالحظة 

عرفت "بأنها الخطة التنظیمیة وجمیع الطرق واإلجراءات التي تضعها الوحدة لحمایة 
موجوداتها، وفحص صحة البیانات المحاسبیة ودرجة االعتماد علیها واالرتقاء بالكفاءة 

اإلنتاجیة وتشجیع االلتزام بما تقتضیه السیاسات اإلداریة الموضوعة" 
4.)AICPA, 1987, p66.(
: وفیها تم استبدال مصطلح الرقابة الداخلیة بهیكل الرقابة ل الرقابة الداخلیةمرحلة هیك.5

)، وقد وضع تعریف جدید 7، ص2006األخیر أكثر شموًال (زغلول، أنالداخلیة، باعتبار 
حیث اعتبرت بموجبه "مجموعة من السیاسات واإلجراءات الموضوعة وبما یوفر تأكیدًا 

,Wante & Turney, 1990وف یتم تحقیقها" ("معقوًال" بأن أهداف الوحدة س p112 ،(
ووفقًا لهذا التقریر یتكون هیكل الرقابة الداخلیة من ثالثة عناصر هي بیئة الرقابة، والنظام 

,Arens & Loebbeck, 2000المحاسبي، واإلجراءات الرقابیة ( p289(، ووفقًا لمعیار
)SAS NO:78صر هي: بیئة الرقابة، تقدیر ) تتكون الرقابة الداخلیة من خمسة عنا

,Arens et al., 2005(المراقبةالمخاطر، أنشطة الرقابة، المعلومات واالتصاالت، و 
p273(، ویمكن تسمیة هذا التطور في مفهوم الرقابة الداخلیة بالمرحلة الخامسة من

یكل هإجراءات وعملیات إلى مراحل تطور مفهوم الرقابة الداخلیة، حیث تغیر المفهوم من 
الرقابة.

): مراحل تطور مفهوم الرقابة الداخلیة1جدول رقم (
مفهوم الرقابة الداخلیةالمراحلوصف الرقابة الداخلیة

مجموعة من الوسائل التي تكفل الحفاظ على النقدیة المرحلة األولىرقابة شخصیة
من السرقة أو االختالس ثم امتدت لتشمل بعض 

األصول األخرى ولعل من أهمها المخزون. 
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مجموعة من الوسائل التي تتبناها الوحدة االقتصادیة المرحلة الثانیةالضبط الداخلي
لحمایة النقدیة واألصول األخرى وكذلك لضمان الدقة 

الحسابیة والعملیات المثبتة في الدفاتر.
الخطة التنظیمیة وجمیع الطرق واإلجراءات التي المرحلة الثالثةالكفاءة اإلنتاجیة

تضعها الوحدة االقتصادیة لحمایة أصولها، وفحص 
صحة البیانات المحاسبیة ودرجة االعتماد علیها 
بالكفاءة اإلنتاجیة وتشجیع االلتزام بما تقتضي به 

سیاسات اإلداریة الموسومة.ال
عملیات لتحقیق أهداف 

معینة
یوفر تأكیدًا منطقیًا مقبوًال بأن األهداف التي تخص المرحلة الرابعة

الوحدة االقتصادیة سوف یتم إنجازها.
هیكل لتحقیق أهداف 

الوحدة االقتصادیة
المرحلة 
الخامسة

عملیة تتأثر بإدارة الوحدة االقتصادیة وبالعدید من 
األطراف ویتم من خالل تلك العملیة الحصول على 
تأكید مناسب ولیس مطلق فیما یتعلق باألهداف 
التالیة: الثقة في التقاریر المالیة، وااللتزام بالقوانین 

واللوائح المالیة، فعالیة وكفاءة المعلومات.
)2010المصدر: (هلدني، والغبان، 

أنواع الرقابة الداخلیة2.2.4
ابة الداخلیة إلى نوعین رئیسیین كالتالي:یمكن تقسیم الرق

: ویقصد بها كل الطرق والوسائل واإلجراءات واألنظمة التي تضعها الرقابة المحاسبیة.1
اإلدارة بقصد حمایة مواردها المختلفة، وضمان صحة التقاریر والقوائم المالیة، وتتحقق هذه 

النشاط، وكیفیة القیام به عن طریق وجود خطط رئیسیة وفرعیة تحدد عناصر الرقابة 
بالنسبة لكافة المستویات اإلداریة، كما تتطلب تحدید السیاسات واللوائح التي یتم على 
أساسها تنفیذ العملیات والتصرفات المالیة، وتحدید إطار السلطة والمسؤولیة بصورة واضحة 

ت تقضي على أي تداخل أو تضارب في االختصاصات، وتضمن تعاون جمیع المستویا
في فروع النشاطات الداخلیة لتحقیق األهداف المخططة المرغوب الوصول إلیها (الوقاد، 

).172، ص2010ودیان، 
: تتمثل الرقابة اإلداریة في كافة اإلجراءات واألسالیب والطرق المتعلقة الرقابة اإلداریة.2

بالكفاءة التشغیلیة، وااللتزام بالسیاسات اإلداریة ویهدف هذا النوع من الرقابة إلى التحقق 
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من كفاءة العملیات التشغیلیة ومدى االلتزام بالقوانین واللوائح والسیاسات (علي، وشحاتة، 
).  59، ص2006

مجموعة من الوسائل التي تتبناها الوحدة االقتصادیة لحمایة النقدیة : لضبط الداخليا.3
(علي، واألصول األخرى وكذلك لضمان الدقة الحسابیة والعملیات المثبتة في الدفاتر

).59، ص2006وشحاتة، 

COSOخلفیة تشكیل لجنة 2.2.5

ثر فشل عدد من الشركات األمریكیــة الكبــرى وظهــو 1985في عام  ٕ ر قصــور واضــح فــي مراجعــة م وا
حســابات بعــض هــذه الشــركات، قــام كــل مــن الكــونجرس األمریكــي وهیئــة األوراق المالیــة األمریكیــة 

)Security Exchange Committee بتمویــل حملــة إصــالحات لقــانون الممارســات األجنبیــة (
Treadwayلیــة" (وتــم تشــكیل "اللجنــة الوطنیــة للتعامــل مــع التقــاریر المالیــة االحتیا1977الفاسدة 

Commission الرئیســة) وهي لجنة شكلت برعایة مشتركة من جمعیات ومعاهــد المحاســبة المهنیــة
),p23Agbegule, 2006Jokipiiالخمسة في الوالیات المتحدة وتشمل كل من: (

المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین المعتمدین..1
The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

جمعیة المحاسبین األمریكیین..2
American Accounting Association (AAA)

معهد المدراء المالیین..3
Financial Executives International (FEI)

.معهد المراجعین الداخلیین.4
The Institute of Internal Auditors (IIA)

.معهد المحاسبین اإلداریین.5
Institute of Management Accountants (IMA)

بدراســـة نظـــم تقـــاریر المعلومـــات المالیـــة خـــالل الفتـــرة مـــن ) Treadway(وقـــد قامـــت لجنـــة تریـــدواي
1987وأصـــدرت تقریـــرا عـــن النتـــائج والتوصـــیات فـــي أكتـــوبر 1987إلـــى ســـبتمبر 1985أكتـــوبر 

). 66، ص2006یالیة" (علي، وشحاتة، بعنوان "تقریر اللجنة الوطنیة إلعداد التقاریر المالیة االحت
) وتــــم تكلیــــف شــــركة COSOونتیجــــة تقریــــر اللجنــــة األولــــي تــــم تشــــكیل لجنــــة المنظمــــات الراعیــــة (

Coopers & Lybrand بكتابــة تقریــر حــول وضــع إطــار متكامــل للرقابــة الداخلیــة، وفــي ســبتمبر
p378إطــار متكامــل"  وهــي كالتــالي: (-تــم إصــدار أربعــة تقــاریر بعنــوان "الرقابــة الداخلیــة 1992

Arens & Loebbeck, 2000,(
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) وهــو عبــارة عــن Executive Summaryالتقریر األول بعنوان "الملخــص التنفیــذي" (.1
رفیعـــة المســـتوى إلطـــار الرقابـــة الداخلیـــة، وموجـــه بشـــكل خـــاص لـــإلدارات لمحـــة عامـــة

العلیا، والمشرعین.
ـــوان "اإلطـــار" (.2 ـــاني بعن ـــر الث ـــة الداخلیـــة، Frameworkالتقری ـــتم تعریـــف الرقاب ـــه ی ) وفی

تقیــیم أنویصــف المكونــات األساســیة لهــا، ویعــرض معــاییر یمكــن لــإلدارة مــن خاللهــا 
أنظمتها الرقابیة.

Reporting to Externalالثالــث بعنــوان "التقریــر إلــى الجهــات الخارجیــة" (التقریــر.3
Parties وهــو عبــارة عــن وثیقــة تكمیلیــة لتـــوفیر التوجیــه لتلــك المنظمــات التــي تنشـــر (

تقریرها علنًا عن نظام الرقابة الداخلیة لدیها.
الیب عملیــة ) وفیــه یــتم تــوفیر أســEvaluation Toolsالتقریــر الرابــع "أدوات التقیــیم" (.4

).67، ص2006تساعد في تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة (علي، وشحاتة، 
هما:COSOوكان الهدفین الرئیسیین لتقریر لجنة 

) إنشاء تعریف عام للرقابة الداخلیة والذي یخدم العدید من األطراف.1(
د الكیفیة التي ) تقدیم معیار تستطیع من خالله المنظمات تقییم نظمها الرقابیة، وتحدی2(

http://www.COSO.org/IC-Integratedیمكن بها تحسین هذه النظم (
Framework-summary.htm .(

COSOمفهوم الرقابة الداخلیة وفقًا لـ 2.2.6

الرقابة الداخلیة بأنها: "عملیة متأثرة باإلدارة وبكل أولئك المعنیین بإدارة COSOعرفت لجنة 
المنشأة، ویتم تصمیمها من أجل الحصول على تأكید مناسب بأن األهداف التالیة قد تم تحقیقها:

كفاءة وفاعلیة العملیات التشغیلیة..1
مصداقیة البیانات المالیة..2
).173، ص2010ظمة" (الذنیبات، االلتزام بالسیاسات والقوانین واألن.3

نظام الرقابة الداخلیة یصمم وینفذ من قبل اإلدارة والعاملین، وتهدف أنومن هذا المفهوم یتضح 
المنظمة من خالله إلى تحقیق أهداف معینة، تساعد المنظمة في تطویر أدائها، ویمكن الوقوف 

على مجموعة من النقاط أبرزها مایلي:
:جزء ال یتجزأ من عملیات المنظمةالرقابة الداخلیة هي.1

الرقابة الداخلیة لیست حدثا واحدا بل مجموعة من األعمال واألنشطة التي تحدث خالل أن
وبشكل مستمر، ویجب اعتبار الرقابة الداخلیة كجزء من النظام الذي المنظمةعملیات 

معنى تكون الرقابة تستخدمه اإلدارة لتنظیم وتوجیه عملیاتها ولیس كنظام مستقل، وبهذا ال
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p5-6الداخلیة جزء من بنیة المنظمة للمساعدة في تحقیق أهدافها بشكل مستمر (
General Accounting Office, 2002.(

:الرقابة الداخلیة نظام یضعه وینفذه اإلنسان.2
مسؤولیة تصمیم أناإلنسان هو الذي یساعد في تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة حیث أن

نظام الرقابة الجید تقع على عاتق اإلدارة فهي التي تحدد األهداف، وتضع آلیات الرقابة 
ن كافة األفراد في المنظمة یلعبون إتقییم أنظمة الرقابة، ومع ذلك فونشاطاتها وتعمل على

في ذلك، ویتأثر نظام الرقابة الداخلیة في المنظمة باألساس بـ:مهماً دورًا 
.أعضاء مجلس اإلدارة)1
.اإلدارة العلیا)2
.)175-174، ص2010(الذنیبات، الموظفون)3

:ولیس مطلقاً معقوالً تعطي الرقابة الداخلیة تأكیداً .3
تقوم اإلدارة بتصمیم وتطبیق أنظمة الرقابة اعتمادًا على مدى تكلفتها ومنفعتها، فبغض 

لرقابة الداخلیة ال تستطیع تقدیم النظر عن مدى سالمة التصمیم والتشغیل، فإن أنظمة ا
هناك عوامل خارجة عن نطاق أنتأكیدات مطلقة حول تحقیق أهداف المنظمة، حیث 

سیطرة وتأثیر اإلدارة تؤثر على مقدرة المنظمة على تحقیق أهدافها، فمثال تعمل كل من 
ثیر سلبًا أخطاء اإلنسان، واألخطاء في األحكام، والتواطؤ لتجاوز أنظمة الرقابة في التأ

على تحقیق أهداف المنظمة، وعلیه فإنه عند وضع هذه األنظمة فإنها تعطي فقط تأكیدًا 
,p5-6General, 2002ولیس مطلقًا حول تحقیق أهداف المنظمة (معقوالً 

Accounting Office.(
ویمكن ذكر بعض األسباب التي تؤدي إلى فشل أنظمة الرقابة الداخلیة كالتالي:

)http://www.COSO.org/IC-Integrated Framework-summary.htm 20/5/2011(
إمكانیة وجود عیوب في نظام الرقابة الداخلیة قد ال یمكنه من اكتشاف )1

.االنحرافات
.هناك بعض الجوانب قلیلة األهمیة قد ال یتم شمولها ضمن الرقابة)2
.نفسهاإمكانیة تجاوز نظام الرقابة الداخلیة من قبل اإلدارة)3
تطبیقه.منالعائدمعالداخلیةللرقابةنظامإنشاءتكلفةتناسبعدم)4

من خالل األسباب السابقة یتضح أنه ال یوجد نظام فعال بدرجة كاملة، بل تتفاوت 
النسبة بحسب مدى قناعة والتزام اإلدارة والعاملین بنظام الرقابة الداخلیة المطبق.
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COSOأهداف نظام الرقابة الداخلیة وفقًا لـ 2.2.7

- یهدف نظام الرقابة الداخلیة الفعال إلى تحقیق التالي:
تحقیق كفاءة وفعالیة العملیات التشغیلیة: .1

یتم وضع عناصر الرقابة بالمنظمة لتعزیز االستخدام الفعال والكفء للموارد، بما في ذلك 
األفراد، حتى یتم تحقیق أهداف المنظمة، ومن أهم جوانب عناصر الرقابة توفیر معلومات 
دقیقة التخاذ القرار داخلیًا، حیث توجد معلومات متعددة یتم استخدامها في اتخاذ القرارات 

ویتعلق جانب آخر هام بالفعالیة والكفاءة بحمایة األصول والسجالت، حیث یمكن الحیویة، 
یتم إساءة استخدامها أو تدمیرها بالصدفة مالم أنسرقة األصول الملموسة من الشركة، أو 

).,p379Arens & Loebbeck, 2000توجد رقابة مالءمة تحمیها (
الثقة بالقوائم المالیة:.2

وائم المالیة على عاتق اإلدارة، وتقع علیها مسؤولیة قانونیة مهنیة تقع مسؤولیة إعداد الق
المعلومات المدرجة بالقوائم المالیة تم عرضها بعدالة بما یتفق مع متطلبات أنللتأكد من 

المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها وخاصة المعدة ألطراف خارجیة من مستثمرین ودائنین 
p2-3Securityومالك وغیرهم ( Exchange Commission, 2003,.(

:والقواعد التنظیمیةالقوانینبااللتزام .3
هناك بعض القواعد والقوانین التي یجب على المنظمة التقید بها سواء أكانت داخلیة أو 
خارجیة، مباشرة أو غیر مباشرة، ومن أمثلة القوانین غیر المباشرة التي تؤثر على المنظمة 

بحمایة البیئة أو قوانین الحریات العامة، فقد یكون لتلك القوانین تأثیر تلك القوانین المتعلقة 
االحتیاط لها، وهناك بعض منالبدءات المحاسبیة أو التزامات معینةما على اإلجرا

القواعد والقوانین التي ترتبط مباشرة بالجوانب المحاسبیة مثل قوانین الضرائب وقوانین 
).16-15، ص2002، وآخرون، التأمین والمعاشات (السوافیري

وتمثل هذه األهداف أهدافًا عامة لجمیع المنظمات على اختالف أنشطتها، وبالتالي فإن تحقیق 
ألهدافه، یمثل رغبة مشتركة للجمیع، سواء إدارات COSOإلطارنظام الرقابة الداخلیة الفعال وفقًا 

المنظمات، أو المهتمین الخارجیین بها.
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المبحث الثالث
COSOإلطارهیكل نظام الرقابة الداخلیة وفقًا 

تمهید2.3.1
في أي نظام رقابي، مجموعة القواعد التي ینبغي توافرها كحد أدنى لقیام الرئیسةیقصد بالمكونات 

نظام سلیم وفعال للرقابة الداخلیة، وعلى الرغم من أنه ال یمكن وضع نظام مثالي للرقابة الداخلیة 
یفي باحتیاجات المنشآت على اختالف أنواعها بسبب الظروف الخاصة بكل منشأة والتي قد 

هناك مجموعة من القواعد العامة األساسیة التي یمكن أنالمنشآت، إال تختلف عن غیرها من
اعتبارها مكونات أساسیة ینبني علیها أي نظام سلیم للرقابة الداخلیة، ویمكن تطبیقها في كافة 

).177، ص2010المنشآت التي تحتاج نظام متكامل وفعال للرقابة الداخلیة ( الوقاد، ودیان، 
رئیسیة تتداخل مع عناصرمن خمسة COSOإلطارلرقابة الداخلیة وفقًا ویتكون هیكل نظام ا

بعضها البعض كإطار فعال لوصف وتحلیل نظام الرقابة الداخلیة، وذلك من أجل توفیر تأكید 
)، وفیما یلي تحلیًال لهذه 3مناسب على تحقیق أهداف المنشأة وهي موضحة بالشكل رقم (

.عناصرال
نظام الرقابة الداخلیةعناصریوضح (3):شكل رقم

)267، ص2008المصدر: (دحدوح، 
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البیئة الرقابیة2.3.2
هیكل الرقابة الداخلیة، لذلك یقتضي األمر عناصراألساس الذي تبنى علیه تعتبر بیئة الرقابة 

تولي اإلدارة أهمیة بالغة لمكونات البیئة الرقابیة بغرض مساعدتها على تحقیق أهدافها أن
)www.COSO.org/IC-Integrated Framework-summary.htm 20/5/2011(

إلى مكونات البیئة الرقابیة، وأكد على أهمیة توفر COSO، هذا وقد تعرض تقریر لجنة 
لبیئة والتي یتعلق بعضها بشكل مباشر باإلدارة وبعضها العدید من العوامل المؤثرة في هذه ا

ذات صلة بتنظیم المنشأة ذاتها وهي كالتالي:
نزاهة اإلدارة والقیم األخالقیة.1

یتم التعرف على نزاهة اإلدارة والقیم األخالقیة لها من خالل وجود الئحة للسلوك سواء 
أنكانت مكتوبة أو في صورة خطاب ترسله االدارة للعاملین بالمنشأة بصفة دوریة، ویجب 

تركز هذه الالئحة على ضرورة التزام العاملین بالقیم األخالقیة في التعامل مع األطراف 
والتي تضمن حسن سمعة الشركة ومصداقیتها، مع ضرورة التزامهم ارجیةالداخلیة والخ

علي، بالقوانین واللوائح وأن یعمل الجمیع على حمایة معلومات الشركة وضمان سریتها (
)، وضرورة وجود إجراءات مالءمة للتعامل مع التجاوزات 78، ص2006، وشحاته

ومخالفات نظام السلوك األخالقي.
ءة االلتزام بالكفا.2

یمتلك ویحافظ جمیع األفراد داخل المنشأة على مستوى معین من أنتتمثل الكفاءة في 
الكفاءة یسمح لهم القیام بواجباتهم على أكمل وجه، إضافة إلى فهمهم أهمیة تطویر 

تحدد المهارة والمعرفة الالزمة لألفراد أنوتطبیق أنظمة رقابة داخلیة فعالة، وعلى اإلدارة 
مال المطلوبة، وأن تقدم التدریب الالزم واإلرشاد المالئم إضافة إلى تقییم األداء للقیام باألع

)General Accounting Office, 2002, P7 ویمكن تلخیص إجراءات االلتزام ،(
-www.COSO.org/IC-Integrated Frameworkبالكفاءة كالتالي: (

summary.htm 20/5/2011(
 المهارات والمعارف المطلوبة".المنظمةتحدید مستوي الكفاءة لوظائف"
تحلیل المعارف والمهارات الخاصة بالوظائف.
مراعاة مبدأ الكلفة والمنفعة للتسكین في الوظائف.

دور ومشاركة مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة .3
یعمل مجلس اإلدارة الجید بشكل مستقل عن اإلدارة، ویقوم أفراده بمتابعة وفحص أنشطة 

في تدعیم البیئة الرقابیة حیث مهماً رة، وتلعب لجنة المراجعة في هذا الشأن أیضًا دورًا اإلدا
تتكون هذه اللجنة من المدیرین أو أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین، وتكون أداة 
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االتصال بین مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي، والهدف األساس من تشكیل لجنة 
، 2010فاعلیة وظیفة التدقیق وزیادة مساءلة مجلس اإلدارة (الذنیبات، التدقیق هو زیادة

)، ویمكن تلخیص إجراءات دور ومشاركة مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة 180ص
www.COSO.org/IC-Integrated Framework-summary.htmكالتالي: (

20/5/2011(
كفاءة وفاعلیة مجلس اإلدارة.
ولجنة التدقیقاستقاللیة مجلس اإلدارة.
التفاعل مع التدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي.
مدى خبرة وكفاءة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان.
دوریة عقد االجتماعات.
 لتزوید مجلس اإلدارة بالمعلومات ذات المخاطر الكبیرةآلیةوجود.
التعامل مع قرارات مجلس اإلدارة متابعتهاآلیة.

ونمط التشغیلفلسفة اإلدارة .4
تشمل فلسفة االدارة وأسلوبها التشغیلي سلسلة واسعة من الخصائص تشمل: درجة 
المخاطر التي ترغب المنشأة في تحملها، إضافة إلى نظرة اإلدارة وفلسفتها الخاصة بنظم 
المعلومات، المحاسبة، القوى البشریة، المراقبة والتدقیق والتقییم وهذه المهام لها أثر كبیر 

) ویمكن General Accounting Office, 2002, P7أنظمة الرقابة الداخلیة (على
-www.COSO.org/ICتلخیص إجراءات فلسفة اإلدارة ونمط التشغیل كالتالي: (
Integrated Framework-summary.htm 20/5/2011(

 (دراسة وتحلیل)المنظمةحجم المخاطر المقبولة لدي.
 العامةالدوران الوظیفي في الوظائف.
أهمیة وظیفة اإلدارة المالیة.
التواصل والتفاعل بین اإلدارة العلیا واإلدارات والفروع.

الهیكل التنظیمي.5
یوفر الهیكل التنظیمي للمنشأة اإلطار الذي یتم من خالله تخطیط وتنفیذ ومراقبة ومراجعة 

امة هیكل تنظیمي مناسب أنشطتها لتحقیق أهداف المنشأة، وتتطلب البیئة الرقابیة الجیدة إق
& Arensیعرف بوضوح الصالحیات والمسئولیات، ویحدد قنوات اتصال مناسبة (

Loebbeck, 2000, p384 :ویمكن تلخیص إجراءات الهیكل التنظیمي كالتالي (
)www.COSO.org/IC-Integrated Framework-summary.htm 20/5/2011(

 المنظمةمالءمة الهیكل التنظیمي لطبیعة عمل وحجم.
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تحدید مهام ومسؤولیات المدیرین الرئیسیین.
كفاءة وخبرة المدیرین الرئیسیین.
وجود آلیات لتناقل وتبادل التقاریر بین المستویات المختلفة.
 المنظمةمرونة الهیكل التنظیمي للتعامل مع التغیرات في محیط.
لموظفینكفایة أعداد ا.

تفویض الصالحیات والمسئولیات.6
تتأثر الرقابة بأسلوب اإلدارة في تفویض الصالحیات والمسئولیات، وآلیة إنشاء هرم 
جراءات المصادقة،  ٕ عداد التقاریر، والمسؤولیة عن األنشطة التشغیلیة، وا ٕ العالقات وا

)، ویمكن 199، ص2009ویتطلب نظام الرقابة الفعال، أسلوبًا جیدًا في التفویض (جمعة، 
-www.COSO.org/ICتلخیص إجراءات تفویض الصالحیات والمسئولیات كالتالي: (
Integrated Framework-summary.htm 20/5/2011(

 المنظمةوجود تفویض للصالحیات یتناسب مع أهداف.
دراك ٕ .المنظمةمن الموظفین ألهداف وجود فهم وا
یات المفوضةوجود تناسب بین المسئولین وحجم الصالح.
 معینة لرقابة التقید بالصالحیات المفوضةآلیةوجود.

سیاسات وممارسات إدارة الموارد البشریة.7
تتضمن طریقة توظیف العاملین، وتدریبهم، والتقییم المستمر لهم، مع وضع سیاسات فعالة 
إلدارة الموارد البشریة تعمل على تحقیق الكفاءة والسلوك األخالقي في ممارسات األفراد، 

,Arens & Loebbeck, 2000من بیئة الرقابة (مهماً وتعتبر تلك السیاسات عنصرًا 
p384 إجراءات سیاسات الموارد البشریة كالتالي: )، ویمكن تلخیص

)www.COSO.org/IC-Integrated Framework-summary.htm 20/5/2011(
وجود سیاسات خاصة بالتعیین والترقیة.
جراءات خاصة بالتدریب ٕ .وجود سیاسات وا
إجراءات لتعریف الموظفین الجدد بمسؤولیاتهم والمتوقع منهم.
م أداء الموظفینمراعاة النزاهة عند تقیی.
للتوظیف.مدي كفاءة اإلجراءات المتعلقة بالتحقق من معلومات الموظفین المرشحین
أسس ومعاییر الترقیات تفصیلیة وواضحة ویتم إعالنها للموظفین.
مدي مالءمة اإلجراءات المتخذة حیال التجاوزات للسیاسات واإلجراءات.
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تقدیر المخاطر2.3.3
من تشخیص المخاطر وتحلیلها، وهي تشتمل على: فحص العوامل الخارجیة تقدیر المخاطریتكون 

مثل التطورات التكنولوجیة، والمنافسة، والتغیرات االقتصادیة، وعوامل داخلیة مثل نوعیة وجودة 
(السوافیري، المستخدمین، وطبیعة أنشطة المنشأة، وخصائص عملیة معالجة نظام المعلومات 

.)20، ص2002وآخرون، 
تحدد إدارة الشركة أهدافها، ومن ثم التهدیدات التي تواجهها، أن، یجب أوًال تقدیر المخاطرغرض ول

تقدر إدارة أنتقدر المخاطر، أو احتمال حدوث كل تهدید، ویجب أنوبعد تحدید التهدیدات، یجب 
دیدها.تنتج من وراء المخاطر التي تم تحأنالمنشأة بعد ذلك التعرض لكل خسارة محتملة یمكن 

وبعد تحدید الخسارة المحتملة لهذه المخاطر یجب تحدید مجموعة من األنظمة الرقابیة التي تمنع 
www.COSO.org/IC-Integrated Framework-summary.htmالخسارة (
الخطوات التالیة: تقدیر المخاطر)، وتشمل عملیة 20/5/2011

تحدید األهداف.1
، وتعتبر أهداف أي منشأة بمثابة تقدیر المخاطرلیعتبر تحدید أهداف الشركة أول خطوة

تضع الخطط الالزمة لتحقیق تلك أنمعاییر تستخدم لتقییم أداء االدارة، ویجب على اإلدارة 
األهداف مع ضرورة وجود تقاریر مستمرة في جمیع المستویات اإلداریة تنبه إلى وجود أي 

).81، ص2006،علي، وشحاتهخطر یتعلق بعدم تحقیق تلك األهداف (
تحدید الخطر واحتمال حدوثه.2

أنتتعرض أي منشأة للخطر الذي قد یؤثر على تحقیقها ألهدافها، لذا یجب على اإلدارة 
تعمل على تحدید احتمال تعرض المنشأة لألخطار، وقد یحدث هذا الخطر بسبب عوامل 

رات تكنولوجیة، أما داخلیة أو خارجیة، ومن أمثلة العوامل الخارجیة: ظروف المنافسة، تطو 
ة، وخواص تشغیل نظام تمثل في: كفاءة الموظفین، وطبیعة األنشطتالعوامل الداخلیة ف

).p42-43 ،2004 ،COSO(المعلومات
إدارة الخطر.3

تتعرض لها المنشأة، ینبغي أنبعد التعرف على المخاطر الداخلیة أو الخارجیة التي یمكن 
، p8-9تلك المخاطر المحتملة والسیطرة علیها (اتخاذ اإلجراءات المالءمة لمواجهة 

2002 ،General Accounting Office.(
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األنشطة الرقابیة2.3.4
دارة قیام الموظفین بتنفیذ توجیهات اإلتتألف أنشطة الرقابة من السیاسات واإلجراءات التي تضمن 

المخاطر التي تتعرض واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة ومعالجة من أجل تحقیق أهداف المنشأة، 
ویمكن تصنیف األنشطة الرقابیة إلى التالي:، )249، ص2009(خرواط، لها

الفصل المالئم بین المهام:.1
)182، ص2010: (الذنیبات، هيیوجد أربع مؤشرات عامة للفصل بین المهام 

.الفصل بین حیازة األصول والرقابة علیها
 وحیازة ما یرتبط بها من أصول.الفصل بین الترخیص بالعملیات المالیة
 الفصل بین مسئولیة تشغیل األصل وتسجیل العملیات والتقاریر الخاصة به، والتي یتم

بموجبها تقییم أداء ذلك األصل أو القسم الذي یقوم بتشغیله.
 الفصل بین المهام في إطار التشغیل اإللكتروني للبیانات بحیث یتم الفصل بین دائرة

ومات واألقسام المستخدمة لتكنولوجیا المعلومات. تكنولوجیا المعل
التصریح المالئم للعملیات المالیة واألنشطة .2

لتحقیق رقابة فعالة یجب تحدید الصالحیات لكل مستوى إداري معین، والمهام الموكلة لكل 
).182، ص2010منها (الذنیبات، 

المستندات والسجالت المالءمة.3
تعد المستندات والدفاتر التي یتم فیها تسجیل العملیات المالیة من األمور الهامة، والتي 

تكون مالءمة حتى توفر تأكیدًا مناسبًا عن وجود الرقابة الالزمة على أنتستوجب 
المستندات غیر أناألصول، وأن كافة العملیات المالیة قد سجلت بشكل صحیح، حیث 

,Arens & Loebbeck, 2000مل المسببة لضعف الرقابة (المالءمة تكون أحد العوا
p387 .(

الفعلیة على األصولإجراءات الرقابة .4
توفیر رقابة فعلیة على األصول وهي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي تساعد في 

مثل حمایة النقدیة، واألصول األخرى التي تكون عرضة للسرقة، وتعد وسائل الحمایة ضد 
لخارجیة أیضًا من األمور التي تستوجب وضع وتصمیم اإلجراءات الرقابیة المخاطر ا

).p11 ،2002 ،General Accounting Office(الالزمة لحمایتها
مراجعة وتقییم األداء .5

یتمثل هذا المطلب في توفیر إجراءات الرقابة المستمرة والفعالة على العناصر األربعة 
وترجع أهمیة الضبط المستقل ،قل أو التحقق الداخليالسابقة، ویطلق علیه الضبط المست

للمراجعة المستمرة، حیث ال آلیةإلى احتمال تغیر الرقابة الداخلیة عبر الزمن مالم توجد 
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ال یتبعون اإلجراءات عمدًا، أو یصابون بعدم االكتراث مالم یقم وم األفراد عادة أویق
إلى ذلك یوجد احتمال الوقوع في الغش أو شخص ما بالمتابعة وتقییم أدائهم، باإلضافة 

، 2009التحریفات غیر المتعمدة، بغض النظر عن جودة الرقابة من عدمها (جمعة، 
).204-203ص

واالتصاالتالمعلومات2.3.5
تساهم نظم المعلومات بدور رئیسي في نظم الرقابة الداخلیة ألنها تقوم بإنتاج التقاریر، بما 

المعلومات ذات الصلة، التي تساعد اإلدارة في مراقبة األعمال في فیها التنفیذیة والمالیة و 
تكفل االتصال الفعال بتدفق المعلومات على جمیع المستویات أنأشمل معانیها، ویجب 

یضمن االتصال مع أطراف أناإلداریة، وحتى في جمیع أنحاء المنظمة، كما یجب 
ألسهم.خارجیة، مثل العمالء والموردین والمنظمین وحملة ا

وتشمل االتصاالت ضرورة توصیل المعلومات المالءمة داخل الهیكل التنظیمي للمنشأة في 
الوقت المناسب لضمان تحقیق األهداف، ویتم توصیل تلك المعلومات لمختلف المستویات 
لى أسفل من خالل قنوات اتصال مفتوحة تسمح بتدفق تلك  ٕ اإلداریة بالمنشأة إلى أعلى وا

عداد القوائم المالیة ویمثل هذا الجزء أهمیة كبیرة في الحكم على كفاءة المعلومات،  ٕ وا
)، p13 ،2007 ،Office Of The Comptrollerوفاعلیة هیكل الرقابة الداخلیة (

-www.COSO.org/ICویمكن تلخیص إجراءات المعلومات واالتصاالت كالتالي: (
Integrated Framework-summary.htm 20/5/2011(

نظـــام قـــوي لـــنظم المعلومـــات اإللكترونیـــة داخـــل المنظمـــة یشـــمل تســـجیل وجـــود .1
ومعالجة التقاریر المالیة، والمحافظة على األصول وااللتزامات.

.إیجاد آلیات للحصول علي المعلومات الخاصة بالبیئة الخارجیة.2
.تحدید المعلومات الخاصة بالبیئة الداخلیة ورفع التقاریر الخاصة بها.3
.تزوید المدراء بالمعلومات الالزمة لهملآلیةوضع .4
.المعنیین في الوقت المناسبإلىإیصال المعلومات .5
.وضع خطة استراتیجیة لتطویر أنظمة المعلومات.6
.المنظمةتوفیر وسائل اتصال مناسبة في .7
تـــوفیر قنـــوات اتصـــال تمكـــن المـــوظفین مـــن توصـــیل المعلومـــات الخاصـــة بأیـــة .8

.واختراقاتمخالفة
.لدراسة اقتراحات الموظفینآلیةوجود .9
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المراقبة2.3.6
أحد المسئولیات الهامة لإلدارة هي إنشاء وتصمیم نظام رقابة داخلیة والمحافظة على فاعلیته أن

تلف أجزاء هیكل الرقابة المستمرة والتقییم الدوري لمخالمراقبةبشكل مستمر، وبالتالي فإن عملیة 
من فعالیته وكفاءته، من خالل إجراء التقییم المستمر لعناصر عد أمرًا ضروریًا للتأكدتالداخلیة

)، وتتم p503 ،2009 ،Agbegule ،Jokipiiالرقابة، واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة (
-www.COSO.org/IC-Integrated Frameworkهذه العملیة بطریقتین: (

summary.htm 20/5/2011(
ون ذلك ضمن ضوابط یتم تصمیمها ضمن المسار المراقبة المستمرة لألنشطة ویك.1

لألنشطة التشغیلیة ویتم تطبیقها بشكل فعلي ولحظي وتتمتع بالمرونة لتستجیبالطبیعي
.ألیة تغیرات في الظروف المحیطة

. التقییمات الدوریة المنفصلة، وتتمثل في مجموعة من األنشطة الرقابیة التي تؤدى 2
التشغیلیة وتتم الحقا بعد إتمام العملیات ویقوم بهذهمنفصل عن سیر العملیات بشكل

التقییمات عادة المدققون الداخلیون.
كما یتضح األربعة األخرىالرقابیةعناصر تشكل المظلة التي تحتوي باقي الالمراقبةوبالتالي فإن 

).4من الشكل رقم (

نظام الرقابة الداخلیةعناصرمع المراقبةیوضح عالقة (4):شكل رقم

)p4 ،2007 ،COSOالمصدر: (

یؤدي إلى توفیر إجراءات COSOتكامل نظام الرقابة الداخلیة وفق مفهوم أنیتضح مما سبق 
رقابة فاعلة على الجوانب المحاسبیة واإلداریة في المنشأة، ویحقق إجراءات الضبط الداخلي التي 

المنشأة بكفاءة.تعمل على ضمان تحقیق أهداف
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نما هي عملیة إلىال تهدف عملیة الرقابة الداخلیةوبالتالي فإن ٕ اصطیاد األخطاء والتشهیر بها، وا
فحص واختبار وتقییم للتأكد من سالمة اإلجراءات وتوجیهها، وما إذا كان هناك أي انحراف عن 
عطاء الرأي الفني  ٕ المسار السلیم في تنفیذ اإلعمال، ثم التعرف على األسباب ومناقشتها، وا

لالزمة عنها لإلدارة حتى تتمكن من اتخاذ اإلجراءات المتخصص والمحاید بشأنها، وتقدیم التقاریر ا
مستوي المخاطر وحسن تنفیذ المهام بشكل إلىمن كفاءة األداء، واالطمئنان التصحیحیة والرفع

المنظمة.فاعل داخل
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واقع الرقابة الداخلية يف املنظمات األهلية يف قطاع غزة

 تمع.املنظماتاألهلية الفلسطينية ودورها يف ا

.حتليل العوامل املؤثرة على أنظمة الرقابة الداخلية يف املنظمات األهلية الفلسطينية
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المبحث األول
نشأة وتطور المنظمات األهلیة الفلسطینیة ودورها في المجتمع

تمهید3.1.1
التنموي، نتیجة لدورهاكبیر على المستوى الدولي هتمامباالمنظمات األهلیة غیر الحكومیة تحظى 

وتدعم العالقات بین الدول والشعوب، ویتضح هذا االهتمام من خالل الدراسات والتقاریر الدولیة 
حول هذه المنظمات ودورها في بناء المجتمعات وأیضًا من خالل المؤتمرات الدولیة واإلقلیمیة، 

- ؤتمرات ( اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیاوفي إفراد بنود خاصة بها في هذه الم
).25، ص2003اإلسكوا، 

وقد ظهر االهتمام الدولي بالمنظمات غیر الحكومیة في أواخر السبعینات من القرن العشرین حیث 
اد الحركات االجتماعیة ودعاة أصبحت عبارة "منظمات المجتمع المدني" لفظًا جاریًا على ألسنة رو 

ة في العدید من دول العالم، وخاصة النامیة منها، وذلك لعدة أسباب منها: زیادة الوعي مقراطیالد
بحقوق اإلنسان، ورغبة المجتمع بالحصول على مزید من الحقوق، ولممارسة نوع من الرقابة على 

، 2007سلطة الحكومات ولتأكید حق األفراد في المشاركة في إدارة المجتمع (أبو النصر، 
).15ص

صعید المستوى الفلسطیني فإن العمل األهلي في فلسطین لعب دورًا مركزیًا في الحیاة وعلى
االجتماعیة واالقتصادیة في األراضي الفلسطینیة وبشكل یفوق الدور الذي تلعبه في الدول المجاورة 

وراء ذلك هو محاولة سد النقص الرئیسةوالدول ذات مستوى التنمیة المشابه، وأحد األسباب 
للجمهور (دیفویر، اصل عن غیاب مؤسسات الدولة القادرة على توفیر الخدمات األساسیةالح

.)2009وترتیر، 
من رئیساً وعلیه فإن هذه المنظمات تشكل جزءًا مهمًا من النسیج المجتمعي الفلسطیني، ومكونا 
لفلسطینیة، مكونات البنیة التنظیمیة له وهي طرف مهم في عملیة الخدمة والتنمیة االجتماعیة ا

وتعتبر رافدًا تمویلیًا رئیسیًا للمشاریع التنمویة واإلغاثیة وأنشطة اجتماعیة وثقافیة أخرى (المالكي، 
)، ففي تعداد قام به معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني 19، ص2008وآخرون، 

الفلسطینیة في العام حجم اإلیرادات المالیة التي تلقتها المنظمات غیر الحكومیةأن(ماس) أظهر 
ملیون دوالر 48ملیون دوالر أمریكي مقارنة بـ 257في الضفة الغربیة وقطاع غزة بلغ 2008

ویتوزع هذا المبلغ على األنشطة االجتماعیة والتنمویة في األراضي الفلسطینیة 1999أمریكي عام
).2009(دیفویر، وترتیر، 



43

نشأة وتطور المنظمات األهلیة الفلسطینیة3.1.2
مرت المنظمات األهلیة الفلسطینیة بمراحل متعددة تمیزت فیه وتطورت أنشطة هذه المنظمات وفیما 

یلي أهم هذه المراحل:
الخطوات األولى لوجود أنهناك من یعتبر ):1948- 1917المنظمات األهلیة الفلسطینیة (

ة قامت بدور هام المنظمات األهلیأن، حیث 1917العمل األهلي في فلسطین قد ظهر في العام 
جدًا في مقاومة الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، وكذلك قامت بدور ریادي ضد مصادرة األراضي، 

عالن االنتداب البریطاني علیها عام  ٕ ، 1922منذ انتهاء الحرب العالمیة األولى واحتالل فلسطین وا
نشاطها تقدیم وقد نشأت في هذه الفترة العدید من المنظمات الفلسطینیة التي كان أساس

المساعدات اإلغاثیة واإلنسانیة للفلسطینیین، وقد تمیزت أشكال العمل األهلي في هذه الفترة، حیث 
، واتحاد المرأة، واتحاد الطالب، 1925ركزت النقابات العمالیة مثل جمعیة عمال العرب عام 

مشروع تأسیس وطن قومي والجمعیات الخیریة على المطالبة باالستقالل والوحدة العربیة والتصدي ل
).26- 25، ص2004للیهود في فلسطین (عبد الهادي، 
تمیزت هذه الفترة بتحمل المنظمات األهلیة ):1994- 1948المنظمات األهلیة الفلسطینیة (

نسانیة كبیرة بسبب ما خلفته النكبة الفلسطینیة األولى عام  ٕ ، حیث تدفقت 1948أعباء اجتماعیة وا
جئین إلى مدن وقرى الضفة الغربیة وغزة مما أضاف أعباء ومهام جسیمة على أعداد هائلة من الال

المنظمات األهلیة الفلسطینیة التي كانت تسمي نفسها الجمعیات الخیریة، والزالت عشرات منها 
تحمل ذات االسم والصفة حتى األن. وبعد االحتالل اإلسرائیلي لما تبقى من األرض الفلسطینیة 

ع االجتماعیة طورًا مأساویًا جدیدًا في الضفة الغربیة وقطاع غزة وقد تشكلت شهدت األوضا1967
عشرات الجمعیات والمؤسسات األهلیة الجدیدة المتخصصة بالمهام االجتماعیة واإلنسانیة الناشئة. 

وحتى أواخر الثمانینات من أجل 1967هكذا تضاعفت أعداد الجمعیات والمؤسسات بین أعوام 
). ومع اندالع االنتفاضة عام 26- 25، ص2004الجدیدة الطارئة (عبد الهادي، استیعاب المهام

شكلت عالمة فارقة في تاریخ العمل األهلي الفلسطیني التي ذهب البعض إلى اعتبارها 1987
بدایة لمرحلة جدیدة لما لها من تمیز وخصوصیة أثبتت خاللها المنظمات األهلیة قدرتها الفائقة في 

ال بعدة أشكال حیث لعبت اللجان الشعبیة المدعومة من المؤسسات األهلیة دعم حركة النض
والتنظیمات السیاسیة دورا محوریًا في تعزیز قدرة المجتمع الفلسطیني في المحافظة على اقتصاده 
وحمایته من االنهیار، كما شهدت نشوء منظمات أهلیة فلسطینیة جدیدة تمامًا، أسمیناها 

لمهنیة المتخصصة، وتمحور النشاط السیاسي خالل االنتفاضة على شعار بالمؤسسات والمراكز ا
"التحضیر لبناء الدولة الفلسطینیة المستقلة" بناًء على االعتقاد السیاسي بإمكانیة نشوء دولة 
فلسطینیة مستقلة وبالتالي أضافت المؤسسات األهلیة بعدًا أخر لعملها ودورها هو عنصر البناء إلى 

). 2003قاومة (أبو علبة، جانب عنصر الم
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ابتدأت بتوقیع اتفاقیة أوسلو وتأسیس السلطة حتى اآلن):-1994المنظمات األهلیة الفلسطینیة (
الوطنیة الفلسطینیة واستمرت إلى وقتنا الحالي وقد تمیزت هذه الفترة بأن أخذت هذه المنظمات 

كلیة تفرضها متطلبات الواقع الطابع المهني والتخصصي بما استلزمه ذلك من بنى إداریة وهی
الجدید وخالل هذه المرحلة استمرت المنظمات األهلیة في ممارسة نشاطها حیث شهدت هذه الفترة 

)84، ص2006نشاط متزاید بالنظر لالعتبارات التالیة: (أبو رمضان، 
زوال المعوقات والعراقیل والضغوطات التي كانت تمارس من قبل االحتالل اإلسرائیلي ضد .1

المنظمات األهلیة والقائمین علیها.
ضعف وقصــور الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة عــن القیــام بأنشــطة اإلغاثــة والتنمیــة التــي تقــوم .2

بها المنظمات األهلیة.
استحواذ برامج ومشاریع المنظمات األهلیــة الفلســطینیة علــى نســبة عالیــة مــن مــنح وتبرعــات .3

الدول والمؤسسات المانحة. 
2008و 2006ساعدات بشكل هائل إلى المنظمات األهلیة الفلسطینیة بــین عــامي وقد تزایدت الم

بالرغم من الحظر الذي فرض على القطاع. 

مفهوم وسمات المنظمات األهلیة الفلسطینیة3.1.3
تطلق عدة مصطلحات على المنظمات األهلیة كالمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات غیر الربحیة 

كلها تعطي نفس المفهوم.أنوالهیئات األهلیة، وغیرها ویمكن القول 
فيالوطنیة الفلسطینیةالسلطةأصدرتهالذياألهلیةوالهیئاتالخیریةالجمعیاتقانونوقد عرف

:التاليالنحوعلىالهیئاتأومنظماتالم2000عامینایر16
عن یقلالعددبیناتفاقبموجبتنشأمستقلةمعنویةاعتباریةشخصیةالهیئة: "هيأوالجمعیة

المالي بهدف الربحجنياستهدافدونالعامالصالحتهممشروعةأهدافلتحقیقأشخاصسبعة
شخصیة".منفعةلتحقیقأواألعضاءبیناقتسامه

عرف القانون أیضًا النشاط األهلي بأنه: "أیة خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي وقد 
أو أهلي أو تنموي أو غیره یقدم تطوعًا أو اختیاریًا ومن شأنه تحسین مستوى المواطنین في 

أو تربویًا" المجتمع اجتماعیًا أو صحیًا أو مهنیًا أو مادیًا أو روحیًا أو فنیًا أو ریاضیًا أو ثقافیًا 
).2000(الوقائع الفلسطینیة، 

وقد قام معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني (ماس) بتطویر مقاییس لتصنیف المنظمات 
)94، ص2009غیر الحكومیة الفلسطینیة وتشمل: (دیفویر، وترتیر، 
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ام یكون لها مقر ونظأنتكون شخصیة قانونیة، أي لها وجود مؤسسي ومسجلة ویجب أن.1
إداري ومالي، ونظام عضویة، وأهداف واضحة وبرنامج طویل األمد لعملیاتها بما یمیزها 

عن التجمعات المؤقتة لألفراد.
تكون مستقلة، أي منفصلة عن الحكومة.أن.2
ن كان لدیها نشاطات أو مرافق تدر ربحًا، فإن الغرض یكون أن.3 ٕ تكون غیر ربحیة، وا

لخدمة أهدافها األخرى غیر الربحیة.
یكون ذلك في عمل اإلدارة أو أنیشتمل نشاطها ولو قرینًا على عمل تطوعي، ویمكن أن.4

یكون في عضویة مجلس اإلدارة أو مجلس األمناء.أننشاطاتها األخرى كما یمكن 
ال تكون قابلة للتوریث.أن.5

الجمعیات والمهنیة،العمالیةالنقاباتالتعاونیة،الجمعیات:وتشمل المنظمات األهلیة الفلسطینیة
الجمعیات: هذهومن أمثلةوالثقافیة،األدبیةواألندیةالنوادي الریاضیةالطالبیة،االتحاداتاألهلیة،
وجمعیات والمعلمینكبرىشركةأومؤسسةفيوالموظفینواألطباء والعمالالمهندسین،نقابات
وجمعیات تحفیظ القرآن المستهلكحمایةوجمعیاتمكافحة العنف األسريوجمعیاتاإلنسانحقوق

).77، ص2005الخ، (مغازي، ...العمالحقوقعنالدفاعوجمعیات
نظرًا من حیث التأثیرالدولةفيثالثقطاعالمدنيالمجتمعمؤسساتأواألهلیةالجمعیاتوتعتبر
الحكومیة (القطاعالمؤسساتوعنالخاص)،(القطاعالربحیةوالشركاتعن المؤسساتلتمیزها
العام). 

خصائص المنظمات األهلیة وفقًا للقانون الفلسطیني3.1.4
یتضح من خالل تعریف القانون الفلسطیني للمنظمات األهلیة بأنها تتمیز بما یلي:

مبادرة تطوعیة من مجموعة من األفراد.هي عبارة عن .1
هدفها تحقیق منافع اجتماعیة وتنمویة للصالح العام..2
ال تستهدف تحقیق أرباح مالیة یستفید منها األعضاء..3
التبرع والتطوع یعدان العنصران األساسیان. .4
.یحكمها أنظمة وقوانینرسمیةتنظیماتاألهلیةالمنظمات.5

) خصائص أخرى:486-496ص، 2007ویضیف (خالد، 
الجمعیة شخص اعتباري معنوي وتكتسب ذلك بعد تسجیلها واإلعالن عنهــا ویصــبح لهــا أن.1

أهلیة مستقلة عن أهلیة أعضائها.
یــرادات الجمعیــة مــن ذمــة أن.2 ٕ للجمعیــة ذمــة مالیــة مســتقلة خاصــة بهــا بحیــث تنتقــل أمــوال وا

المقدمین لهذه األموال إلى ذمة الجمعیة بوصفها شخصیة اعتباریة ویترتب علیه بأن أمــوال 
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الجمعیــة هـــي الضــامنة للوفـــاء بــدیونها والتزاماتهـــا وبالتــالي ال یمكـــن الرجــوع والمقاصـــة مـــن 
الجمعیة العمومیة لسداد أي دیون أو التزامات على الجمعیة.أموال األعضاء في

یصبح للجمعیة كیان مستقل عن كیان أعضائها (من حیث الجنسیة والموطن)..3
یزیــد علــى أنالجمعیة تمثل اتفاق بین األعضاء ویلزم ذلك تعدد األعضاء بحیــث یجــب أن.4

سبعة ودفع االشتراكات.
ى:) خصائص أخر 69، ص2008ناجي، (ویضیف 

اللــوائح تشــریعحــقولهــالهــا،األساســيالنظــاممــنسیاســتهاتســتمدفلســفةمنظمــةلكــل.1
وتعدیلها. 

كــأعلى العمومیــةالجمعیــةفــيممثلــةالقمةمناألهلیةالمؤسساتالتنظیمي فيیبدأ الهیكل.2
أداء علــىالقــائموالفنــياإلداريوالجهــازعنــه،المنبثقــةواللجــاناإلدارةســلطة ثــم مجلــس

.الخدمات
وقواعــد نظامهــاتعــدیلتســتطیعحیــثبالمرونــةالمؤسســاتهــذهفــيالعمــلیمتــاز أســلوب.3

اإلداریــة والقواعــدالــنظملنفســهاتحــددالتــيفهــياإلداري،وجهازهــاوأهــدافهاالعمــل فیهــا بــل
.المجتمعفيیحدثتغیرأيمتطلباتلتناسبطواعیةأكثرالمالیة المرنة، وبأسلوب

وفقــا لمــاموظفیهــااختیــارحیــثمــنبســلطة واســعةاألهلیــةوالمؤسســاتاتالجمعیــتتمتــع.4
االجتماعیــة،الخدمــةمجــالفــيالمتخصصــینمــنیكونــونبحیــثحددتــه قــوانین العمــل

الخــدماتنوعیــةوجــودهمیتطلــبالــذیناآلخــرینالفنیــینإلــى االســتعانة بــبعضباإلضــافة
المقدمة.

المنظمات األهلیة الفلسطینیةالصعوبات والتحدیات التي تواجه 3.1.5
توجــد هنــاك العدیــد مــن الصــعوبات والتحــدیات التــي تواجــه المنظمــات األهلیــة الفلســطینیة فیمــا یلــي 

أهمها:
:التمویل.1

وتقلل من حكومیةغیرالمنظماتعملتعرقلالتيالعواملأهممنالتمویلمشكلةتعتبر
غیر المنظماتعملاتجاهاتتحدیدفيمحوریاً دوراً المادیةالمساعداتوتلعبنشاطها،

المعلنة واألهدافوالتوجیهاتالنشاطبنوعیةالتمویلعلىالحصولفرصةوتتأثرالحكومیة،
فإن ذلك،إلىباإلضافةدولیة،أومحلیةجهةمنالتمویلكانسواءالمنظماتهذهمن قبل

وفي الالزم،التمویلعلىالحصولفيكبیراً عائقاً یشكلذاتهاالتمویلمصادرالتنافس على
تقنیًا والمدروسةالمقدمةالمشاریعجودةمنهاعدیدةبشروطذلكیرتبطمن األحیانالكثیر

مكانیة ٕ جهات إلىالمقدمةالمشاریعتلكلتنفیذالالزمالبشريالكادروجودتنفیذها، ومنهاوا
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الممولة (عبد الجهةوأولویاتأهدافمعوالمقترحةالمقدمةمطابقة األنشطةومنهاالتمویل
.)31- 30، ص2004الهادي، 

:الدیمقراطیةالممارساتغیابأوضعف.2
الدیمقراطیة داخلالممارساتغیابأوالسیاسياالستقراروعدمالسیاسيالمناخنوعیةأن

غیرالمنظماتوفعالیةعملعلىتؤثرالتيالعواملمنتعدالتنظیمیة لتلك المنظماتالهیاكل
قیوداً وتضعفیهاالقراراتخاذوآلیةالحركةفيوحریتهاواستقاللیتهانشاطهامنالحكومیة وتحد

.)31- 30، ص2004على إدارتها (عبد الهادي، 
:البشریةالقدراتونقصالمؤسسيالبناءضعف.3
غیر المنظماتبنشاطاتللقیامواإلداریینالفنیینوالخبراءوالمهاراتالكوادرفيالنقصأن

العامالن أساسیان المؤسسي، وهذانالبناءضعفإلىباإلضافةتطورهامنیعوققدالحكومیة
.)67، ص2003الحكومة (حماد، والشراكة معالحكومیةغیرالمنظماتدورتنشیطفي
:الحكومیةغیرالمنظماتبینوالتنظیمالتنسیقضعف.4
في قضیةالجهودتوحیدوعدمالمنظمات،بینفیماالتنسیقبأهمیةالوعيوضعفسوءأن

الجهود الالزمةتشتتإلىاألحیانمنكثیرفيیؤديالفقر،أواإلنسانوحقوقكالبیئةمعینة،
الحكومیة كجهاتغیرللمنظماتالمرتقبالفعالالدورویضعفالمرجوة،األهدافلتحقیق

.)31-30، ص2004العامة (عبد الهادي، السیاساتعلىللتأثیرضاغطة
:اإلنمائیةاالستراتیجیاتغیاب.5
الحكومیة غیرالمنظماتتضعهاأنیجبالتياإلنمائیةواالستراتیجیاتالتخطیطغیابأن

المحلیة، التنمیةفيالمنظماتهذهلدورالمعوقاتأهممنیعتبرعملهاوتنشیطلتسییر
فإن وكذلكملموسوغیرضعیفاً مازالالحكومیةغیرالمنظماتدورأنوالجدیر بالذكر

وتنوعالمنظماتهذهعددتزایدرغمجدلموضوعما تزالالسلطةمعالشراكة المطلوبة
وانفتاحهاأفقهاوسعمماالعالمیةالمؤتمراتفيومشاركتهاجغرافیاً عملهاأنشطتها واتساع دائرة
تلك توصیاتمعظمعلیهاركزتالتيالمشتركةالحاسمةاألهمیةذاتوزیادة وعیها بالقضایا

األمیة ومحواإلنسان،حقوقعنوالدفاعالفقر،قضایاومنهاالحیاةنوعیةالمؤتمرات لتحسین
المستدامة،البشریةاالجتماعي، والتنمیةالنوعوقضایاالمرأة،وتمكیناألبجدیة والقانونیة،

).68، ص2003المنتج ...إلخ (حماد، والعمل
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المنظمات األهلیة الفلسطینیةتصنیف وتعداد3.1.6
ال توجد إحصائیة دقیقة للمؤسسات األهلیة في قطاع غزة، ولكن هناك إحصائیات عدیدة تختلف 

عدد هذه المؤسسات وفقًا أن) 55، ص2009باختالف الجهة المصدرة لها، وقد ذكر (البحیصي، 
) مؤسسة، وأن الفعال منها جزء صغیر ال 1000- 700لإلحصائیات المختلفة یتراوح ما بین (

مؤسسة حسب دلیل المنظمات غیر الحكومیة الصادر عن مكتب المنسق 262یتراوح عدده 
.2007الخاص لألمم المتحدة عام 

المنظمات األهلیة في قطاع غزة حسب نوع النشاطیوضح عدد ):2جدول رقم (
العددنوع الجمعیةم.العددنوع الجمعیةم.
12الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان.142الزراعة والبیئة.1
16التنمیة االجتماعیة.454التعلیم والتدریب.3
32الثقافة والریاضة .266المرأة والطفل .5
عادة التأهیلالصحة .178التنمیة االقتصادیة .7 ٕ 47وا
262المجموع الكلي للجمعیات53اجتماعیة إغاثیة.9

)UNISCO ،2007مكتب منسق األمم المتحدة(المصدر: 
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المبحث الثاني
تحلیل العوامل المؤثرة على أنظمة الرقابة الداخلیة في المنظمات األهلیة الفلسطینیة

تمهید3.2.1
تنبع أهمیة الرقابة على المنظمات األهلیة في فلسطین بالنظر إلى ضرورة نجاح هذا القطاع في 

تعمل على تخفیف أنتحقیق األهداف االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة الفلسطینیة التي من شأنها 
أنا، وكما معاناة المجتمع الفلسطیني، وتعزیز قدراته في مواجهة التحدیات الكبیرة التي یتعرض له

الرقابة مهمة وضروریة في القطاع العام والقطاع الخاص، فهي كذلك مهمة وضروریة في 
).222، ص2000المنظمات األهلیة الفلسطینیة (أحمد، 

وقد تعددت األصوات التي تنادي بضرورة وجود رقابة داخلیة في المنظمات األهلیة الفلسطینیة 
واإلمكانیات المتاحة وأنها أنفقت في مشاریع وبرامج تحقق وذلك للتأكد من حسن استغالل الموارد 

أهداف المنظمة، ولتعزیز المصداقیة في أعمال المنظمات األهلیة لدى الجماهیر، وهناك العدید من 
)، إال أنه 28، ص2005المؤسسات األهلیة تفتقر إلى األنظمة والسیاسات التي تنظم عملها (زیاد، 

القانون من ) 5المادة رقم (أنطیني الذي ینظم عمل هذه الهیئات یتبین بالرجوع إلى القانون الفلس
قد نصت على وجوب اشتمال النظام األساسي للمنظمات األهلیة م 2000) لسنة 1الفلسطیني رقم (

) من نفس القانون على وجوب احتفاظ هذه 11على طرق الرقابة المالیة، كما نصت المادة رقم (
المنظمات بالسجالت المالیة واإلداریة الرسمیة المتضمنة جمیع المعامالت وفقًا لألصول المالیة 

قوة أنظمة الرقابة الداخلیة في المنظمات األهلیة أنومما ال شك فیه )، 2000(الوقائع الفلسطینیة، 
یسهم في الحفاظ على أموال وممتلكات هذه المنظمات، وحسن استغالل مواردها المتاحة، وعلیه 
البد من تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة من أجل زیادة كفاءة وقدرة هذه المنظمات على تحقیق 

).  54، ص2006الرقابة الخارجیة علیها(قزاز، أهدافها، وتعزیز آلیات 
لذلك فإنه من األهمیة تسلیط الضوء على العوامل المؤثرة على الرقابة الداخلیة في المنظمات 
األهلیة الفلسطینیة والتي تشمل آلیات الرقابة الخارجیة على عمل هذه المنظمات، واإلطار القانوني 

یة الداخلیة للمنظمات األهلیة الفلسطینیة ومصادر تمویلها.الناظم لها، باإلضافة إلى أشكال البن

الرقابة الخارجیة المطبقة على المنظمات األهلیة الفلسطینیة3.2.2
تعرف الرقابة الخارجیة بأنها: "الرقابة التي تقوم بها أجهزة أو هیئات رقابیة مستقلة عن الجهات 

ویصنف عمل هذه الهیئات أو األجهزة بأنه الخاضعة للرقابة، ولها أهدافها التي تسعى لتحقیقها، 
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یرتبط بالمال العام ویحدده القانون" (المجموعة العربیة لألجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة، 
).23، ص1996

وتتنوع أسالیب الرقابة على المنظمات األهلیة باختالف الجهة التي تمارس العملیة الرقابیة نظرًا 
لقانونیة واإلمكانیات الرقابیة لتلك الجهات، وتشمل أجهزة التدقیق الخارجیة الختالف الصالحیات ا

على كل من وزارة الداخلیة الفلسطینیة، ودیوان الرقابة المالیة واإلداریة، إضافة إلى مدقق الحسابات 
)47، ص2006الخارجي المستقل، وأیضًا رقابة الجهات المانحة وذلك كما یلي: (شرف، 

م الرقابیة لوزارة الداخلیةالمهاأوًال: 
تعتبر وزارة الداخلیة الفلسطینیة صاحبة الحق في تسجیل وترخیص المؤسسات األهلیة في فلسطین، 
إضافة إلى حقها الطبیعي في متابعة ومراقبة عمل تلك المؤسسات للتأكد من التزامها بالقوانین 

صالحیات تؤهلها التخاذ إجراءات والتعلیمات المنظمة لعمل وأداء تلك المؤسسات، وهذا یعطیها
رقابیة وقائیة تتعلق بالمؤسسات األهلیة تحول دون إساءة االستغالل من قبل القائمین على عمل 

)47-46، ص2010هذه المؤسسات وتتمثل فیما یلي: (النفار، 
الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلیة لفتح أي حسابات مصرفیة للمؤسسة وجعل .1

على المعامالت المصرفیة الثنین على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك التوقیع 
لمنع انفراد عضو واحد بالعملیات المالیة، ومنع الحسابات المصرفیة السریة.

ختم واعتماد دفاتر سندات القبض من وزارة الداخلیة قبل البدء بتحصیل اإلیرادات وذلك .2
ستبدالها.لضمان عدم التالعب في تلك السندات أو ا

اشتراط موافقة وزارة الداخلیة على جمع التبرعات وخاصة من الخارج..3
إضافة إلى ذلك تمارس وزارة الداخلیة اإلجراءات الرقابیة األخرى المتعلقة بفحص السجالت .4

المالیة والتحقق من صحة التقاریر المالیة واإلداریة.

اإلداریةدیوان الرقابة المالیة و ثانیًا: المهام الرقابیة ل
یقوم دیوان الرقابة المالیة بممارسة صالحیاته بالرقابة على المؤسسات األهلیة وذلك وفق ما 

وتتمثل فیما یلي: (قانون هیئة 11و10یمنحه قانون هیئة الرقابة العامة وخاصة المادتین 
)1995الرقابة العامة، 

ادات والمصروفات عن مراقبة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهیئة من ناحیة اإلیر .1
والمستحقات العامة اإلیراداتطریق قیامها بمراجعة مستندات ودفاتر وسجالت 

التصرفات المالیة والقیود المحاسبیة تمت بطریقة نظامیة.أنوالمصروفات، والتحقق من 
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مراجعة الحسابات الختامیة والمراكز المالیة للوقوف على مدى صحتها وتمثیلها لحقیقة .2
بداء أي توجیهات بشأن األخطاء.النشاط  ٕ وا

مراجعة القرارات الخاصة بشؤون العاملین، فیما یتعلق بالتعیینات واألجور والمرتبات .3
والعالوات والترقیات.

مراجعة المنح والتبرعات والهبات للتأكد من اتفاقها مع القوانین واللوائح..4
الجهات الخاضعة للرقابة.مراجعة العقود والمناقصات واالتفاقیات المعقودة مع .5
متابعة أوضاع المخازن وفحص دفاترها وسجالتها..6
بحث ومعرفة أسباب القصور في العمل واإلنتاج، ومعرفة النظم المالیة واإلداریة..7

الرقابیة لمدقق الحسابات الخارجيثالثًا: المهام 
لعقد المبرم بینه وبین ینطلق المراجع الخارجي في مراجعة حسابات المؤسسات األهلیة من واقع ا

، وعادة یتعلق بسنة مالیة وتكون قابلة للتجدید بموافقة الطرفین، ویضمن العقد طبیعة المنظمةإدارة 
أعمال التدقیق وأتعاب المدقق، وبهذا العقد یمتلك المدقق الخارجي الصفة القانونیة التي تمكنه من 

بحیث ال المنظمةلذلك، وبالتنسیق مع إدارة القیام بأعمال المراجعة في الوقت الذي یراه مناسباً 
) 23)، وقد تضمن المادة رقم (49، ص2006(شرف، المنظمةیتسبب في عرقلة األعمال داخل 

تقوم أنعلى الجمعیة العمومیة للمنظمات األهلیة أنم 2000) لسنة 1من القانون الفلسطیني رقم (
جعة الحسابات والقوائم المالیة، ویصدر تقریرًا بتعیین مدقق حسابات خارجي مستقل یتولى بدوره مرا

سنویًا خالل مدة ال تتجاوز أربعة شهور من انتهاء السنة المالیة یرفع للجمعیة العمومیة في 
).2000اجتماعها الدوري لالطالع والمصادقة علیه (الوقائع الفلسطینیة، 

رابعًا: المهام الرقابیة للجهات المانحة:
لمانحة على متابعة التمویالت التي ترد إلى المنظمات األهلیة فقد أخذت حرصًا من الجهات ا

تتعامل بطرق وأسالیب تمكنها من رقابة ومتابعة البرامج والمشاریع التي تمولها لتضمن التزام هذه 
المنظمات ببنود اتفاقیات التمویل واألوجه المخصصة لها، وهو ما أصبح یعرف برقابة الجهات 

تقوم المؤسسات المانحة بتعیین مدقق حسابات مستقل لمراقبة أنشكال هذه الرقابة المانحة، ومن أ
تقوم بتكلیف موظفین لدیها بمتابعة أنومراجعة حسابات البرنامج أو المشروع الممول منها، أو 

ومراقبة المشاریع التي یمولونها بشكل مباشر وتخصم تكالیف أتعابهم من موازنات تلك المشاریع 
).49، ص2006(شرف، 
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اإلطار القانوني المنظم لعمل المنظمات األهلیة الفلسطینیة3.2.3
مر العمل األهلي الفلسطیني بالعدید من التشریعات خالل مراحل تطوره والذي نظم عملیة تأسیس 

، 2007وتسییر شؤونه وفیما یلي استعراضًا سریعًا للقوانین خالل المراحل المتعاقبة: (شاهین،
)93- 92ص

م):1908الجمعیات الخیریة العثماني (قانون .1
م) لیكــون أول التشــریعات التــي حكمــت عمــل هــذه 1908ه(1327/رجــب/29صدر بتــاریخ 

المؤسسات وقد بقي هذا القانون ساریًا في قطاع غزة حتى صدور قانون الجمعیــات الخیریــة 
.2000) لعام 1والهیئات األهلیة الفلسطینیة رقم (

م):1966لهیئات االجتماعیة األردنیة (قانون الجمعیات الخیریة وا.2
) وقــد عمــل بهــذا القــانون فــي الضــفة الغربیــة 33وحمــل رقــم (1966صــدر فــي عمــان عــام 

ـــات الخیریـــة 2000وظـــل ســـاري المفعـــول حتـــى عـــام  عنـــدما ألغـــي بموجـــب قـــانون الجمعی
والهیئات الخیریة الفلسطیني.

م):1967القانون اإلسرائیلي في القدس المحتلة (.3
.1967بعد االحتالل اإلسرائیلي لمدینة القدس عام صدر 

م):1970األمر العسكري اإلسرائیلي لقطاع غزة وشمال سیناء (.4
) وقضى بتعدیل قانون الجمعیات العثماني 686وحمل الرقم (1970صدر هذا األمر عام 

السابق الذكر. 
م):2000قانون الجمعیات الخیریة والهیئات األهلیة الفلسطیني (.5

) 1وحمــل الــرقم (2000/كــانون ثــاني/16عــن المجلــس التشــریعي الفلســطیني بتــاریخ صدر
وشــكل منــذ ذلــك 2000/آذار/31ونشر بالجریدة الرسمیة لیصــبح نافــذ المفعــول اعتبــارًا مــن 

التــاریخ المرجعیــة التشــریعیة الجدیــدة والوحیــدة لعمــل المؤسســات األهلیــة الفلســطینیة، وبنــاء 
یــة مــن المؤسســات األهلیــة إعــادة توفیــق أوضــاعها لتنســجم مــع مــواد علیه طلبت وزارة الداخل

القانون.

البنیة الداخلیة للمنظمات األهلیة الفلسطینیة3.2.4
تختلف المنظمات األهلیة الفلسطینیة في بناء هیاكلها التنظیمیة واإلداریة تبعًا لطبیعة عملها 

التي یمكن تلخیصها على النحو واختالف تخصصاتها وأهدافها، وهناك مجموعة من االختالفات و 
)25، ص2005التالي: (عمرو، 

هناك منظمات أهلیة یوجد لها جمعیة عمومیة "هیئة عامة" إضافة إلى مجلس إدارة وتشكل .1
% مــن المنظمــات غیــر 86هــذه المنظمــات النســبة الغالبــة مــن العــدد اإلجمــالي وتبلــغ نحــو 
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).2008الحكومیة (شلبي، وآخرون، 
یة یوجد لها جمعیة عمومیة ومجلس أمناء.هناك منظمات أهل.2
هناك منظمات أهلیة یوجد لها جمعیة عمومیة ومجلس أمناء إضافة إلى هیئــة إداریــة والتــي .3

تعنى باألمور التنفیذیة للمؤسسة.
ومن أجل تعزیــز كفــاءة المنظمــات األهلیــة وتحقیــق رقابــة فعالــة، فإنــه یقــع علــى مجلــس اإلدارة القیــام 

)94، ص2007: (شاهین، بالوظائف التالیة
تحدید رسالة المنظمة أهدافها..1
التخطیط بطریقة فعالة..2
توفیر الموارد المالیة والبشریة الالزمة للمنظمة..3
إدارة الموارد المتاحة بطریقة..4
اختیار المدیر التنفیذي الكفء ودعمه ومراجعة أداؤه..5
احترام القواعد القانونیة واألخالقیة..6

ةالمنظمات األهلیة الفلسطینیمصادر التمویل في 3.2.5
یعتبر التمویل من العوامل الهامة في قدرة أي مؤسسة على تنفیذ المشاریع والبرامج الالزمة لتحقیق 

الالزمة لتحقیق المنظمةأهدافها، فبدون التمویل ال یمكن تحقیق أو تنفیذ أي من مشاریع أو برامج 
أهدافها، ومن هنا فإن استمرار وجود وعمل المؤسسات یعتمد بدرجة كبیرة على نجاح اإلدارة المالیة 

، هذا ویتمیز قطاع المنظمات المنظمةومقدرتها على تدبیر التمویل الالزم الستمرار وتطویر عمل 
ف مصادر التمویل، ویمكن األهلیة بخصائص تختلف عن القطاعین الخاص والعام، وبالتالي اختال
)2، ص1997حصر مصادر تمویل المنظمات األهلیة الفلسطینیة كالتالي: (قرشي، 

:المنح والتبرعات النقدیة والعینیة.1
تعتبر المــنح والتبرعــات المحلیــة والخارجیــة التــي تتحصــل علیهــا المنظمــات األهلیــة مــن أهــم 

لــى خــدماتها وبرامجهــا بصــورة تفــوق مــا مصادر تمویلها، نظرًا لكبــر حجــم نفقاتهــا المترتبــة ع
یتــوفر لهــا مــن مصــادر التمویــل األخــرى المحــدودة خاصــة فــي ظــل الظــروف الصــعبة التــي 
یمر بها المجتمع الفلسطیني والتي تقلل بدرجة كبیرة من إمكانیة اعتمــاد المؤسســات األهلیــة 

الوطنیـــة ســـوء الوضـــع المـــالي للســـلطةأنعلـــى مســـاهمات المســـتفیدین مـــن خـــدماتها، كمـــا 
الفلسطینیة أدى إلى تقلیص دعمها ومساعدتها للمؤسسات المحلیة.

وتنقسم المنح والتبرعات إلى:
منح وتبرعات خارجیة: وهي المنح والتبرعات التي تحصل علیها المنظمات األهلیة من .أ

مصــادر متنوعــة خــارج نطــاق األراضــي الفلســطینیة أو مــن مؤسســات أجنبیــة لهــا فــروع 
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الفلسطینیة.داخل األراضي 
تبرعات محلیة: وهي التي یتم الحصول علیها من المانحین والمتبرعین داخل األراضــي .ب

الفلسطینیة سواء كانوا أشخاصًا أو مؤسسات.
وقد أظهر التعداد الذي أجراه معهد السیاسات االقتصادیة الفلسطیني (ماس) للمنظمات 

ي هــو أهــم مصــادر التمویــل التمویل الخــارجأن2007غیر الحكومیة في فلسطین عام 
2008% مــــن إجمــــالي إیــــرادات هــــذه المنظمــــات فــــي عــــام 78وبلغــــت نســــبته حــــوالي 

).9، ص2009(دیفویر وترتیر، 
:التمویل الذاتي.2

وفیه تعتمد المنظمة علــى جهودهــا الذاتیــة لتــوفیر التمویــل، ویشــمل التمویــل الــذاتي: إیــرادات 
یــــرادات الخــــ ٕ دمات التــــي تقــــدمها للمســــتفیدین مثــــل ریــــاض المرافــــق والمشــــاریع اإلنتاجیــــة، وا

األطفال والمدارس الخاصــة والعیــادات الصــحیة، ورســوم واشــتراكات األعضــاء والــذي نصــت 
).60، ص2005علیه النظم واللوائح الداخلیة للمنظمات األهلیة (شرف، 

اإلعانات الحكومیة واإلعفاءات الجمركیة: .3
"تعفى الجمعیات والهیئات من أنعلى م2000) لسنة 1نص القانون الفلسطیني رقم (

الضرائب والرسوم الجمركیة على األموال المنقولة وغیر المنقولة الالزمة لتنفیذ أهدافها 
).2000الواردة في نظامها األساسي" (الوقائع الفلسطینیة، 

وتلجأ الحكومة الفلسطینیة إلى دعم المنظمات األهلیة مالیًا من منطلق العالقة التكاملیة
تغطي كافة أنبین الحكومة وتلك المنظمات حیث أنه من الصعب على الحكومة 

االحتیاجات والخدمات التي تحتاجها فئات وقطاعات المجتمع المختلفة وفي كل المناطق 
)، وقد أظهر التعداد 64-63، ص2005مما یعود بالنفع والفائدة على المجتمع (شرف، 

% من المنظمات األهلیة 13.4أن) 19، ص2008الذي قامت به (المالكي، وآخرون، 
الفلسطینیة تتلقى تمویًال من السلطة الوطنیة الفلسطینیة.

:المتطوعون.4
تعتبر مشاركة المتطوعین في المؤسسات األهلیة من مصادر التمویل الهامة لتلك 
المنظمات وذلك ألن الرواتب واألجور تستنزف جزءًا كبیرًا من نفقات ومصاریف المؤسسات 

المشاریع والبرامج التي تنفذها المؤسسات األهلیة غالبًا ما تحتاج إلى أناألهلیة، حیث 
مختلفة تحتاج إلى میزانیات كبیرة، وتوفر ظاهرة المتطوعین مؤهالت عالیة وتخصصات 

للعمل األهلي مصدرًا رخیصًا (شبه مجاني) للموارد البشریة الالزمة إلدارة وتنفیذ برامج 
).65، ص2005ومشاریع المؤسسات األهلیة (شرف، 
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:القروض.5
ألخرى السابق كانت المنظمات األهلیة في السابق تعتمد على المنح والهبات والمصادر ا

ذكرها، إال أنه وفي اآلونة األخیرة بدأت تستخدم القروض كأحد مصادر التمویل، وجاء 
ذلك نتیجة لتحول بعض المؤسسات المانحة من سیاسة التبرع إلى سیاسة اإلقراض.

ومن مزایا القروض أنها تحفز المستفیدین للعمل بقدر أكبر ولكنها تشكل عبئًا على األجیال 
).67، ص2005(شرف، القادمة" 

والجدول التالي یوضح مصادر إیرادات المؤسسات غیر الحكومیة الفلسطینیة خالل ثالثة 
:2008- 2006- 1999أعوام 

): أنواع إیرادات المنظمات األهلیة3جدول رقم (
2008-2006- 1999في الضفة الغربیة وقطاع غزة في 

199920062008المصدر/ السنة
%78.28%60.9%46.8المساعدات الخارجیة

%12.37%21.5%28.8إیرادات ذاتیة
%0.83%0.7%4.9تمویل السلطة الفلسطینیة

%5.31%9.3%10.8تبرعات محلیة
%0.09%3.7%19481.4تبرعات من فلسطیني 

%2.32%3.2%5.5تبرعات من فلسطیني الشتات
%0.80%0.7%1.8أخرى

%100%100%100المجموع
) 39، ص2009فویر وترتیر، یالمصدر (د

من الجدول السابق یتضح زیادة اعتماد المنظمات األهلیة على المساعدات الخارجیة كمصدر 
تمویل رئیسي على حساب مصادر التمویل الذاتیة والمحلیة والتي یالحظ انخفاضها بشكل تدریجي، 

ها وهذا یعتبر مؤشرًا سلبیًا حیث أنه یضعف قدرة المنظمات األهلیة الفلسطینیة على القیام ببرامج
ومشاریعها في ظل توقف أو انخفاض المساعدات الخارجیة.
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الرابعالفصل 
املنهجية واإلجراءات

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
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الفصل الرابع
المنهجیة واإلجراءات

مقدمة4.1
المستخدم في الدراسة ومجتمع الدراسة والعینة مفصًال لألسلوبیتناول هذا الفصل شرحًا 
ضمن األسالیب تومدى صدقها وثباتها، ویالمستخدمة داةاألالمستهدفة، وكذلك بیان 

اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل الدراسة.

أسلوب الدراسة4.2
هیكل نظام الرقابة أثر تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي والذي یحاول وصف وتقییم "

األهلیة دراسة حالة المنظماتأهداف الرقابة (على تحقیقCOSOالداخلیة وفقًا إلطار 
یقارن ویفسر ویقیم بغرض التوصلأنفي قطاع غزة)" ویحاول المنهج الوصفي التحلیلي 

إلى نتائج تدعم أهداف البحث.
وقد استخدم مصدرین أساسیین للمعلومات:

حیــث تــم معالجــة اإلطــار النظــري للبحــث بــاللجوء إلــى مصــادر البیانــات :المصادر الثانویــة.1
الثانویـــــة والتـــــي تتمثـــــل فـــــي الكتـــــب والمراجـــــع العربیـــــة واألجنبیـــــة ذات العالقـــــة، والـــــدوریات 
والمقــاالت والتقــاریر، واألبحــاث والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدراســة، والبحــث 

تلفة.والمطالعة في مواقع اإلنترنت المخ
: لمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع البحث تــم جمــع البیانــات األولیــة مــن المصادر األولیة.2

واســتخدم مقیــاس لیكــرت ، رئیســیة وصــممت خصیصــًا لهــذا الغــرضخــالل االســتبانة كــأداة
علــى تحقیــق COSOهیكــل نظــام الرقابــة الداخلیــة وفقــًا إلطــار أثــر " الخماســي فــي قیــاس 

ت وتحلیــل نــاوتــم تفریــغ البیااألهلیــة فــي قطــاع غــزة)"دراسة حالة المنظمــات(أهداف الرقابة
)Statistical Package for Social Science(اإلحصــائيالنتــائج باســتخدام البرنــامج 

SPSS.

أداة الدراسة4.3
على تحقیق COSOهیكل نظام الرقابة الداخلیة وفقًا إلطار أثر تم إعداد استبانة حول "

األهلیة في قطاع غزة)".دراسة حالة المنظمات(أهداف الرقابة 
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مجتمع وعینة الدراسة4.4
فيالباحثاعتمدوقد،ةغز قطاعفيالعاملةاألهلیةالمنظماتمنالدراسةمجتمعیتكون
م2007لعامغزةقطاعفيالحكومیةغیرالمنظماتدلیلعلىالدراسةمجتمعتحدید

) وهي آخر إحصائیة UNSCO(المتحدةلألممالخاصالمنسقمكتبعنالصادر
جمعیة262الدلیلذاهفيالمدرجةالمنظماتعددبلغوقد،متوفرة عن تلك المنظمات

الدراسة ، أما عینةأجنبیةأومحلیةكانتسواءغزهقطاعفيتعملحكومیةغیرومؤسسة
فتشمل المنظمات التي تضم فرع واحد على األقل بخالف المقر الرئیسي، وقد بلغ عددها 

لكل استبانة واحدة توزیع تموتم استخدام أسلوب الحصر الشامل حیث ) منظمة 99(
حیثاستبانة ) 80) استبانة، تم استالم (99وكان مجموع االستبانات التي وزعت (منظمة،
لم یستدل علىات منظم) 9خاصة بها، وهناك (ألسبابالتعاون ات منظم)10(رفضت
).5) وشكل (4(رقمكما یتضح ذلك من جدولعنوانها

الدراسةعینةیوضح):4(رقمجدول
النسبةالتكرار

%8081.0استمارة مكتملة
%1010.0منظمة رفضت التعاون

%99.0منظمة لم یستدل على عنوانها
%99100المجموع

یوضح عینة الدراسة5):(رقمشكل

81.0%

10.0%
9.0%

استمارة مكتملة مؤسسة رفضت التعاون
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: وصف المعلومات الشخصیة:أوالً 
حسب المسمى الوظیفي.1

وقد ین،عینة الدراسة یعملون كمحاسب% من 35أن) 6(رقم) وشكل5(رقمیتضح من جدول
، %31.3تنفیذیینمدراء شكلت هذه الفئة أعلى نسبة من أفراد عینة الدراسة، تالها فئة ال

% نائب 3.8وصندوق،أمناء% 6.3و،إدارة% رؤساء مجلس 7.5و، % مدراء مالیین16.3و
وهذه النتیجة طبیعیة نظرًا ألن الباحث تعمد أن یكون الشخص الذي رئیس مجلس االدارة.

بالدرجة األولى من المحاسبین في المنظمات األهلیة أو أعلى سلطة إداریة أو یعطي المعلومات
من ینوب عنها.

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المسمى الوظیفيیوضح ):5(رقمجدول
النسبةالتكرار

67.5رئیس مجلس االدارة
33.8نائب رئیس مجلس االدارة

56.3الصندوقأمین
2531.3التنفیذيالمدیر 

1316.3المدیر المالي
2835.0المحاسب

80100.0المجموع

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المسمى الوظیفيیوضح 6):(رقمشكل

8% 4%
6%

31.30%

16.30%

35%

0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

رئیس مجلس االدارة
نائب رئیس مجلس االدارة
امین الصندوق
الدیر التفیذى
الدیر المالي
المحاسب
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حسب المؤهل العلمي.2
مؤهلهم العلمي% 76.3عینة الدراسةغالبیةأن) 7(رقم) وشكل6(رقمیتضح من جدول

% مؤهلهم العلمي دبلوم 7.5و، دكتوراهأوماجستیر مؤهلهم العلمي% 16.3، بینما سبكالوریو 
% من حملة البكالوریوس والماجستیر فهذا 92.6وكون غالبیة أفراد العینة .فما فوقمتوسط

یدل على مستوى علمي عالي للقائمین على المنظمات، وبمقارنة هذه النتیجة مع نتائج دراسات 
) حیث بلغت نسبة حملة البكالوریوس 2007سابقة فإن هذه النتیجة تتفق مع دراسة (شاهین 

%، وبالتالي فإن ذلك یعزز من دقة التوجه نحو 81.6لى الجمعیات والماجستیر من القائمین ع
الفئة المستهدفة من هذه الدراسة.

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلميیوضح ):6رقم (جدول
النسبةالتكرار

%67.5دبلوم متوسط فما فوق
%6176.3بكالوریوس/لیسانس

%1316.3دكتوراهماجستیر/
%80100.0المجموع

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلميیوضح 7):(رقمشكل

7.5%

76.3%

16%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

المؤھل العلمي

دبلوم متوسط فما فوق
بكالوریوس/ لیسانس
ماجستیر/ دكتوراة
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حسب التخصص العلمي.3
تخصصات % تخصصهم العلمي من غیر 36.3أن) 8(رقم) وشكل7(رقمیتضح من جدول

% تخصصهم 28.8% تخصصهم محاسبة، 33.8االقتصاد، بینما أواالدارة أوالمحاسبة 
% تخصصهم في االقتصاد.1.3العلمي في االدارة، 

عدد 7محاسب بینما في جدول 28عدد المحاسبین بلغ 5ل رقم ویالحظ أنه في جدو 
هذا یعني أن هناك أفراد یعملون بوظیفة محاسب دون حصولهم 27المتخصصین محاسبة هم 

الذي یتناسب مع وظیفة المحاسب.على المؤهل العلمي 

العلميتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر التخصص یوضح ):7(رقمجدول
النسبةالتكرار

2733.8محاسبة
2328.8إدارة

11.3اقتصاد
2936.3أخرى

80100.0المجموع

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر التخصص العلميیوضح 8):(رقمشكل

33.8%
28.8%

1.3%

36.3%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

محاسبة ادارة اقتصاد اخرى
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سنوات الخبرةحسب .4
سنوات 9% سنوات الخبرة لدیهم كانت 38.8أن) 9(رقم) وشكل8(رقمیتضح من جدول

% 15سنوات، 9- 7% خبرتهم ما بین 17.5وسنوات،6- 3% خبرتهم من 28.8وفأكثر، 
% من أفراد العینة 40.8) أن 2007وقد بینت نتائج دراسة (شاهین سنوات.3من أقلخبرتهم 

سنوات فأكثر.9لدیهم خبرة 
سنوات فأكثر، هذا باإلضافة إلى المؤهالت 7برة % من أفراد العینة لدیهم خ56.3ویالحظ أن 

یزید من إمكانیة نجاح واستمرار هذه المنظمات. يالعلمیة العالیة األمر الذ

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر سنوات الخبرةیوضح ):8رقم (جدول
النسبةالتكرار

%1215.0سنوات3من أقل
4-62328.8%
7-91417.5%

%3138.8فأكثر9
%80100.0المجموع

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر سنوات الخبرةیوضح 9):(رقمشكل

15.0%

28.8%

17.5%

38.8%

سنوات اقل من 3 سنوات من 6-3 سنوات من 9-7 9 فأكثر
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ثانیا: معلومات عن المنظمة:
حسب متغیر العمر الزمني للمؤسسة بالسنوات.1

لمؤسسات بالسنوات كان في العمر الزمني لأن) 10(رقم) وشكل9(رقمیتضح من جدول
سنوات، 9- 7% ما بین 15و%، 71.3سنوات حیث بلغت النسبة 10كثر من أالغالب 

3من أقل% فقط عمرهم الزمني 5وسنوات، 6-3% العمر الزمني للمؤسسة ما بین 8.8و
سنوات.

سنوات، 7% من المنظمات األهلیة یبلغ عمرها الزمني أكثر من 86.3كما یظهر الجدول أن 
وهذا یدل على استمراریة أداء هذه المنظمات في عملها، وهي نتیجة تشیر إلى تمیز القائمین 

الخبرة الطویلة في مجال أعمالهم وتخصصاتهم.بعلیها 

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر العمر الزمني للمؤسسة بالسنوات): یوضح 9(ل رقمجدو
النسبةالتكرار

%45.0سنوات3من أقل
4-678.8%
7-91215.0%

%5771.3فأكثر10
%80100.0المجموع

للمؤسسة بالسنواتتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر العمر الزمني یوضح 10):(رقمشكل

5.0% 8.8%
15.0%

71.3%
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سنوات3اقل من  سنوات6- 3من  سنوات9- 7 فأكثر10
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حسب متغیر عدد العاملین في المنظمة (مثبتین ومتطوعین).2
تحتوى على عدد % من المؤسسات 67.5أن) 11(رقم) وشكل10(رقمیتضح من جدول

عامل،15- 11% ما بین 16.3وعامل،16كثر من أین ومتطوعین تعاملین ما بین مثب
.المنظمةعاملین فقط في 10- 5% ما بین 6.5و،المنظمةعاملین في 5من أقل% 10و

عامل ثلثي العینة تقریبًا، مما یدل على 16وتشكل نسبة المنظمات التي یزید فیها العاملین عن 
أن هذه المنظمات لدیها عمل دائم وفعالیات ومشاریع عدیدة.

عدد العاملین في المنظمة (مثبتین ومتطوعین)توزیع عینة الدراسة حسب متغیر یوضح ):10(رقمجدول
النسبةالتكرار

%810.0عاملین5من أقل
5-1056.5%
11-151316.3%

%5467.5فأكثر16
%80100.0المجموع

اسة حسب متغیر عدد العاملین في المنظمةر توزیع عینة الد): یوضح 11(رقمشكل

15.0%

28.8%

17.5%

38.8%

عاملین اقل من 5 من 10-5 من 15-11 16 فأكثر
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حسب عدد فروع الجمعیة.3
من المؤسسات والجمعیات ال یوجد %37.55أن) 12(رقم) وشكل11(رقم یتضح من جدول

المنظمة% عدد الفروع 21.3وفروع ، 4- 3% عدد فروعها ما بین 23.8و،أخرىلها فروع 
فرع فقط.2- 1% ما بین 17.5وفروع، 5اكثر من 

% من المنظمات المستهدفة یوجد لها فرع واحد على األقل بخالف 62.6یتضح من الجدول أن 
المقر الرئیسي وتعود هذه النسبة إلى أن البحث استهدف المنظمات التي لها أكثر من فرع 

% من المنظمات المستهدفة ال یوجد لها فروع أخرى. 37.5ویظهر أیضًا أن نسبة 

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر عدد فروع الجمعیةیوضح ):11(رقمجدول
النسبةالتكرار

%3037.5ال یوجد
1-21417.5%
3-41923.8%

%1721.3فأكثر5
%80100.0المجموع

الجمعیةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر عدد فروع یوضح ):12(رقمشكل
37.5%

17.5%
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صدق االستبیان4.5
تقیس أسئلة االستبانة ما وضعت لقیاسه، وقد تم التأكد من صدق أنیقصد بصدق االستبانة 

االستبانة بطریقتین:
أداة الدراسةصدق .1

وهم من الخبراء المختصین في مجال المحكمینعلي مجموعة مناالستبانة عرض تم 
، وبناء علي أساتذة الجامعات المختلفة في قطاع غزةمن محكمین )5تألفت من (المحاسبة، 
وتم حذف وتعدیل ودمج بعض الفقرات التي أشار إلیها بعض المحكمین، تم مالحظاتهم

التعدیالت أجریتمفردة وقد )20() بلغت Pilot Testاختبار تمهیدي (بإجراءالقیام 
كما هي مبینة في ها النهائیةظهرت االستبانة في صورتأنإلىالالزمة وتم معالجة النواقص 

.)2الملحق رقم (

صدق المقیاس .2
یقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات : أوًال: االتساق الداخلي

االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلیه هذه الفقرة، وقد تم حساب االتساق الداخلي لالستبانة 
بین كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط 

الكلیة للمجال نفسه.
) مفردة، 20تم احتساب االتساق الداخلي لفقرات االختبار على عینة الدراسة البالغ (وقد 

وذلك بحساب معامل االرتباط بیرسون بین درجات كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة 
، إیجابیةوقد كانت النتائج SPSSاإلحصائيدام البرنامج له باستخالتابعةالكلیة للمجال 

وهذا یدل )0.05(عند مستوى داللةإحصائیاً معظم الفقرات دالة أنعلى النتائج حیث دلت 
.على االستبانة تتمتع بقدر كبیر من االتساق الداخلي

البیئة (لاألو ) معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال 13(رقمویظهر الجدول 
والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى ،) والدرجة الكلیة لفقراتهالرقابیة
) و 0.798) أن معامالت االرتباط انحصرت بین (13ویبین الجدول رقم ()،0.05داللة (

.األهلیةوهذا یدل على االتساق الداخلي لمجال البیئة الرقابیة للمنظمات )0.432(
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(البیئة الرقابیة) األولمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال یوضح :(12)رقمجدول
والدرجة الكلیة لفقراته

مستوى معامل االرتباطالفقرةمسلسل
المعنویة

0.4320.00شفافیة اإلدارة ومراعاتها للقیم األخالقیة.1
0.4980.00في العاملین في المنظمةتوفر الكفاءة والمهنیة .2
0.4370.00توفر الكفاءة والفاعلیة في أداء مجلس اإلدارة.3

4.
لدي اإلدارة تجاه إیجابيیوجد فلسفة خاصة ونمط تشغیل 

0.6030.00المهام المالیة واإلداریة والتدقیق

0.5880.00یوجد هیكل تنظیمي یتالءم مع طبیعة عمل وحجم المنظمة.5
0.5770.00یتوفر لدي اإلدارة أسلوب جید لتفویض الصالحیات.6
0.5360.00یوجد سیاسات فاعلة للتوظیف في المنظمة.7
0.5300.00یوجد سیاسات فاعلة لتدریب الموظفین في المنظمة.8
0.7320.00یوجد وصف وظیفي واضح للعاملین في المنظمة.9

0.7980.00تتناسب الصالحیات في المسؤولیات.10

11.
یتوفر في المنظمة نظام للضبط الداخلي یساهم في ضبط 

أداء العاملین
0.7520.00

0.6650.00یوجد قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسؤولیات العاملین.12

تقدیر (الثاني) معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال 14(رقمویظهر الجدول 
، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى لفقراته) والدرجة الكلیة المخاطر
) و 0.90) أن معامالت االرتباط انحصرت بین (14ویبین الجدول رقم ()،0.05داللة (

.األهلیةللمنظمات تقدیر المخاطروهذا یدل على االتساق الداخلي لمجال)0.628(
تقدیر معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الثاني (): یوضح 13(رقمجدول

) والدرجة الكلیة لفقراتهالمخاطر
مستوى المعنویةمعامل االرتباطالفقرةمسلسل

0.6280.00واضحة ومحددةاهدفاً یوجد لدى االدارة .1

2.
تعمل االدارة على تحدید احتماالت تعرضها للخطر(قد یكون 

ویل مثال....)متوقف التأوالخطر :ضعف 
0.9000.00

0.8890.00المالئمة لمواجهة تلك المخاطر المحتملةاإلجراءاتاالدارةتتخذ .3
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األنشطة (الثالث) معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال 15(رقمویظهر الجدول 
والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة ، ) والدرجة الكلیة لفقراتهالرقابیة

وهذا )0.654) و(0.97) أن معامالت االرتباط انحصرت بین (15ویبین الجدول رقم ()،0.05(
.األهلیةللمنظمات األنشطة الرقابیةاالتساق الداخلي لمجال یدل على 

معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الثالث (األنشطة یوضح : (14)رقمجدول
الرقابیة) والدرجة الكلیة لفقراته

مستوى المعنویةمعامل االرتباطالفقرةمسلسل

1.
یوجد فصل مالئم بین المهام ( مثل الفصل بین حیازة 

0.7130.00والرقابة علیها)األصول

0.7850.00إداريیوجد صالحیات محددة لكل مستوي .2
0.7230.00المستندات والسجالت مع طبیعة عمل المنظمةتتالءم.3
0.7130.00والدفاتراألصولتوجد رقابة فعلیة علي .4
0.6700.00یوجد فحص مستمر وفعال علي العناصر السابقة.5

6.
أویتوفر وسائل الحمایة ضد المخاطر الخارجیة مثل الحرائق 

السرقة
0.7350.00

لكترونیةیتوفر حمایة مادیة .7 ٕ 0.7120.00المنشاة ألصولوا

8.
یوجد رقابة علي صحة التسجیل في السجالت والمستندات 

والوثائق والملفات
0.9720.00

9.
األفرادمستقلین عن أشخاصبواسطة األداءیتم مراجعة 

البیاناتإعدادالمسؤولین عن 
0.6540.00

0.7970.00الوصول للبرامج وملفات البیاناتإمكانیةتوجد رقابة علي .10

المعلومات(الرابع) معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال 16(رقمویظهر الجدول 
معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة والذي یبین أن ،) والدرجة الكلیة لفقراتهواالتصاالت

وهذا ) 0.647) و(0.76) أن معامالت االرتباط انحصرت بین (16ویبین الجدول رقم ()،0.05(
.األهلیةللمنظمات واالتصاالتالمعلوماتاالتساق الداخلي لمجال یدل على 
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المعلومات(الرابعمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال : یوضح (15)رقمجدول
واالتصاالت) والدرجة الكلیة لفقراته

مستوى المعنویةمعامل االرتباطالفقرةمسلسل

0.7530.00داخل المنظمةاإللكترونیةیوجد نظام قوي لنظم المعلومات .1

2.
لیات للحصول علي المعلومات الخاصة بالبیئة الخارجیة آیوجد 
مشابهة )أخريلمنظمات أنشطة( مثل 

0.7330.00

0.7350.00لتزوید المدراء بالمعلومات الالزمة لهمآلیةیوجد .3
0.7410.00المعنیین في الوقت المناسبإلىالمعلومات إیصالیتم .4
0.7320.00المعلومات في المنظمةیتوفر استراتیجیة لتطویر نظم .5
0.6470.00یتوفر وسائل اتصال مناسبة وفي كافة االتجاهات في المنظمة.6

7.
یتوفر قنوات اتصال تمكن الموظفین من توصیل المعلومات 

0.7390.00مخالفة واختراقاتبأیةالخاصة 

0.6810.00لدراسة اقتراحات الموظفینآلیةیوجد .8
0.7630.00المعلومات بشكل صحیحیتم تخزین .9

0.5400.00طارئةأویتم عقد اجتماعات دوریة .10

) المراقبة(الخامس) معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال 17(رقمویظهر الجدول 
)،0.05والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة (،والدرجة الكلیة لفقراته
وهذا یدل ) 0.591) و(0.838) أن معامالت االرتباط انحصرت بین (17ویبین الجدول رقم (

.األهلیةللمنظمات المراقبةعلى االتساق الداخلي لمجال 

) المراقبة(الخامسمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال : یوضح (16)رقمجدول
لفقراتهوالدرجة الكلیة 

مستوى المعنویةمعامل االرتباطالفقرةم
0.6270.00التشغیلیةلألنشطةیتوفر في المنظمة مراقبة مستمرة .1
0.6260.00التشغیلیةلألنشطةیوجد تقییمات دوریة ومنفصلة شاملة .2
0.6690.00یتم تقییم أداء الموظفین وفق مؤشرات وضوابط تفصیلیة مهنیة.3
0.8240.00تساهم تقاریر األداء في معالجة جوانب القصور وتطویر األداء .4
0.7390.00والمكافآتتستخدم نتائج تقاریر األداء لتوقیع الترقیات .5
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0.8700.00یتم تقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في المنظمة.6
0.8380.00یتم تعدیل ثغرات الضعف في نظام الرقابة الداخلیة.7
0.5910.00یتم عمل جرد سنوي ألصول ومخازن المنظمة.8
0.7390.00یتم عمل جرد مفاجئ ألصول ومخازن المنظمة.9

10.
یوجد رقابة على عمل لجان المشتریات واالستالم لمعرفة مدى 

والقوانینباألنظمةالتزامها 
0.7460.00

تحقیق (السادس) معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال 18(رقمویظهر الجدول 
والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة ، ) والدرجة الكلیة لفقراتهنظام الرقابة الداخلیةأهداف

) أن معامالت االرتباط انحصرت بین 18ویبین الجدول رقم ()،0.05عند مستوى داللة (
نظام الرقابة الداخلیة أهدافتحقیق یدل على االتساق الداخلي لمجال وهذا ) 0.90) و(0.904(

.األهلیةللمنظمات 

تحقیق (السادسمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال یوضح :(17)رقمجدول
نظام الرقابة الداخلیة) والدرجة الكلیة لفقراتهأهداف

مستوى االرتباطمعامل الفقرةم
المعنویة

0.9000.00یحقق الكفاءة والفعالیة لكافة العملیات التشغیلیة في المنظمة.1
0.9000.00یعزز درجة مصداقیة البیانات المالیة في االعتماد علیها.2
0.9040.00بالقوانین والقواعد التنظیمیةیعمل على ضبط األداء وااللتزام .3
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:ألبعاد االختبارالبنائيثانیًا: الصدق 
یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األهداف التي ترید 
األداة الوصول إلیها، ویبین مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلیة 

لفقرات االستبانة.
االختبار بالدرجة الكلیة لفقرات ) یبین مدى ارتباط كل مجال من مجاالت 19(رقمالجدولو 

بعاد االختبار له عالقة قویة بهدف الدراسة أمحتوى كل بعد من أن، كما یوضح االختبار
.0.05من أقلعند مستوى داللة 

تحقیق (السادسمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال : یوضح (18)رقم جدول
نظام الرقابة الداخلیة) والدرجة الكلیة لفقراتهأهداف

مستوى المعنویةمعامل االرتباطالمجالمسلسل

0.7980.00البیئة الرقابیة.1

0.7950.00تقدیر المخاطر.2

0.9070.00األنشطة الرقابیة.3

0.8790.00واالتصاالتالمعلومات.4

0.8920.00المراقبة.5

0.6950.00نظام الرقابة الداخلیة.6

ثبات االستبانة4.6
تعطــي هــذه االســتبانة نفــس النتیجــة لــو تــم إعــادة توزیــع االســتبانة أنیقصد بثبات االســتبانة 

ثبـــات االســـتبانة یعنـــي أنأكثـــر مـــن مـــرة تحـــت نفـــس الظـــروف والشـــروط، أو بعبـــارة أخـــرى 
االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعهــا علــى أفــراد 

ـــة  ـــةالعین ـــة معین ـــد عـــدة مـــرات خـــالل فتـــرات زمنی ـــة ، وق ـــى العین ـــات عل أجریـــت خطـــوات الثب
لفا كرونباخ:أبطریقتین هما طریقة التجزئة النصفیة ومعامل 

Split Half Methodزئة النصفیة الثبات بطریقة التج.1
قام الباحث بحساب معامل االرتباط بین مجموع درجات األسئلة الفردیة، و مجموع 

COSOهیكل نظام الرقابة الداخلیة وفقًا إلطار أثر "درجات األسئلة الزوجیة لمقیاس 

، ثم استخدم األهلیة في قطاع غزة)"دراسة حالة المنظمات(على تحقیق أهداف الرقابة 
معامل االرتباط المحسوب هنا هو أنمعادلة مناسبة لتعدیل طول االختبار، حیث 
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براون لتعدیل طول االختبار - لنصف االختبار فقط، وقد استخدمت معادلة سبیرمان
ویتبین ، ومعادلة جتمان عندما یكون عدد الفقرات فردیاً عندما یكون عدد الفقرات زوجیاً 

) وأقل معامل ارتباط یساوي 0.949معامل ارتباط یساوي (من الجدول أن أعلى
) یبین ذلك:20والجدول رقم () 0.806(

معامالت ثبات االختبار بطریقة التجزئة النصفیة: یوضح (19)رقم جدول
مستوى المعنویةمعامل االرتباط المصححعدد الفقراتالمجالمسلسل

120.8450.00البیئة الرقابیة.1

30.8810.00تقدیر المخاطر.2

100.8950.00األنشطة الرقابیة.3

100.8060.00واالتصاالتالمعلومات.4

100.8590.00المراقبة.5

30.9490.00أهداف نظام الرقابة الداخلیة.6

Cronbach's alphaكرونباخ -الثبات بإیجاد معامل ألفا.2
هیكل نظام الرقابة الداخلیة وفقًا إلطار أثر "تقدیر ثبات الصورة النهائیة لمقیاس تم 

COSO بإیجاد األهلیة في قطاع غزة)"دراسة حالة المنظمات(على تحقیق أهداف الرقابة
كرونباخ لكل بعد من األبعاد الستة باإلضافة إلى المجموع الكلى لفقرات –معامل ألفا 
حیث ) أن معامالت الثبات مرتفعة لمجاالت االستبانة 21دول رقم (ویبین الجالمقیاس، 

بعاد الستة والدرجة الكلیة كما یوضحها لأل)0.941) و (0.86(تراوحت قیم ألفا ما بین
.)21جدول رقم (

وأبعاده الستة بطریقة الدراسةمعامالت الثبات للصورة النهائیة لمقیاس ): یوضح 20(رقمجدول
ألفا كرونباخ

مستوى المعنویةلفا كرونباخأمعامل  عدد الفقراتالمجالمسلسل

120.860.00البیئة الرقابیة.1

30.870.00تقدیر المخاطر.2

100.910.00األنشطة الرقابیة.3

100.860.00واالتصاالتالمعلومات.4
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100.9190.00المراقبة.5

30.9410.00نظام الرقابة الداخلیةأهداف .6

على تحقیق أهداف COSOهیكل نظام الرقابة الداخلیة وفقًا إلطار أثر مقیاس أنمما سبق یتبین
یتمتع بالصدق والثبات بدرجة جیدة، األمر األهلیة في قطاع غزة)دراسة حالة المنظمات(الرقابة 

باطمئنان.الدراسةالذي یتیح للباحث استخدامه على عینة 

المعالجة اإلحصائیة4.7
اإلحصائي وتم استخدام االختبارات SPSSلقد تم تفریغ وتحلیل االستبانة من خالل برنامج 

اإلحصائیة التالیة:
.النسب المئویة والتكرارات.1
االنحراف المعیاري.و الحسابيالمتوسط.2
االستبانة.طریقة التجزئة النصفیة وألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات .3
معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات..4
.One Sample T testاختبار .5
Oneتحلیل التباین في اتجاه واحد .6 - way ANOVA.
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اخلامسالفصل 
حتليل حماور وفقرات الدراسة واختبار الفرضيات
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الفصل الخامس
المبحث األول

محاور الدراسة واختبار الفرضیاتتحلیل 

تمهید5.1.1
ها لعلى عینة الدراسة وتحلیأجریتالتي اإلحصائیةنتائج المعالجات اً یتضمن هذا الفصل عرض

أثر بناء نظام الرقابة الداخلیة وفقًا ومناقشتها تفصیلیا، وتحدید مدى الداللة لكل منها في تشخیص 
الدراسة واختبار فرضیاتها.یتم تحلیل فقراتأهداف الرقابة كما على تحقیقCOSOإلطار
 

تحلیل فقرات الدراسة5.1.2
لتحلیل فقرات االستبانة، والجداول )One Sample T test(للعینة الواحدة)T(تم استخدام اختبار

ون وتكومستوى الداللة لكل فقرة،) t(التالیة تحتوي على الوسط الحسابي والوزن النسبي وقیمة
كبر من ) المحسوبة أt(ذا كانت القیمةراد العینة یوافقون على محتواها إأفأنالفقرة إیجابیة بمعنى 

) أو 0.05(ومستوى داللة یساوي)78() عند درجة حریة 1.98الجدولیة والتي تساوي () t(قیمة 
العینة ال یوافقون على أفراد%) وتكون الفقرة سلبیة بمعنى أن60من (كبرأوالوزن النسبي أقل

جة ) عند در 1.98الجدولیة والتي تساوي ()t(من قیمة أقلالمحسوبة )t(ذا كانت القیمة محتواها إ
وتكون آراء%) 60من (أقلوالوزن النسبي أو أكبر )0.05(ستوى داللة یساوي) وم78حریة (

).0.05بر من (كمستوى المعنویة أذا كانت قیمةالعینة في محتوى الفقرة محایدة إ

تحلیل فقرات المجال األول :البیئة الرقابیة5.1.2.1
جمیع فقرات المجال الخاص بالبیئة الرقابیة إیجابیة، حیث ) أن22أشارت نتائج الجدول رقم (

، 60%من %) وهي أكبر 72.3) و(%90.3ما بین (ل فقرة تراوحالوزن النسبي لكأن
) التالي:22الجدول رقم (حیث یتبین من)0.05(منأقلومستوى المعنویة 

قد احتلت المرتبة األولى بوزن شفافیة اإلدارة ومراعاتها للقیم األخالقیة) (1الفقرة رقم (أن (
القیم أن المنظمات األهلیة تنظر إلى الشفافیة و علىذلكویدل،%90.3نسبي بلغ 

.من الرقابةبدرجة عالیة جدًا من األهمیة ألغراض تحقیق األهداف المرجوة األخالقیة
قد احتلت المرتبة ف) توفر الكفاءة والمهنیة في العاملین في المنظمة) (2(رقمأما الفقرة

أن المنظمات األهلیة تعتبر توفر الكفاءة علىذلكیدل% ، و 89.8الثانیة بوزن نسبي بلغ 
.والمهنیة في العاملین لها أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابة
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قد احتلت المرتبة ف) توفر الكفاءة والفاعلیة في أداء مجلس اإلدارة) (3(رقمأما الفقرة
الكفاءة أن المنظمات األهلیة تعتبر أن توفر علىذلكیدل%، و 83.3الرابعة بوزن نسبي 

.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةوالفاعلیة في أداء مجلس اإلدارة
 لدي اإلدارة تجاه المهام المالیة إیجابيسفة خاصة ونمط تشغیل یوجد فل) (4(رقم أما الفقرة

أن علىذلكیدل، و %84.5قد احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي ف) واإلداریة والتدقیق
لدي اإلدارة تجاه إیجابيفلسفة خاصة ونمط تشغیل المنظمات األهلیة تعتبر أن وجود 

.ة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةله أهمیالمهام المالیة واإلداریة والتدقیق
قد احتلت ف) یوجد هیكل تنظیمي یتالءم مع طبیعة عمل وحجم المنظمة) (5(رقمأما الفقرة

أن المنظمات األهلیة تعتبر أنعلىذلكیدل%، و 82.3المرتبة السادسة بوزن نسبي 
له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق مع طبیعة عمل وحجم المنظمةالهیكل التنظیميتالءم

.أهداف الرقابة
قد احتلت المرتبة ف) اإلدارة أسلوب جید لتفویض الصالحیاتىیتوفر لد) (6(رقم الفقرة أما

توفرأن المنظمات األهلیة تنظر إلى علىذلكیدل%، و 79.0عشرة بوزن نسبي ةالحادی
ة بدرجة متوسطة في تحقیق له أهمیتفویض الصالحیاتفي اإلدارة ىلدأسلوب جید

.أهداف الرقابة
 قد احتلت المرتبة الخامسة ف) یوجد سیاسات فاعلة للتوظیف في المنظمة()7(رقم أما الفقرة

سیاسات فاعلة وجود أن المنظمات األهلیة تعتبر أن علىذلكیدل%، و 82.8بوزن نسبي 
.الرقابةله أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف للتوظیف في المنظمة

قد احتلت المرتبة ف) یوجد سیاسات فاعلة لتدریب الموظفین في المنظمة) (8(رقمأما الفقرة
أن المنظمات األهلیة تنظر إلى علىذلكیدل، و 72.3%بوزن نسبيالثانیة عشرة األخیرة

له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق د سیاسات فاعلة لتدریب الموظفین في المنظمةو وج
.لرقابةأهداف ا

قد احتلت المرتبة ف) یوجد وصف وظیفي واضح للعاملین في المنظمة()9(رقمأما الفقرة
د و وجأن المنظمات األهلیة تعتبر أن علىذلكیدل%، و 79.3العاشرة بوزن نسبي 

له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف وصف وظیفي واضح للعاملین في المنظمة
.الرقابة

قد احتلت المرتبة الثامنة بوزن ف) تتناسب الصالحیات في المسؤولیات) (10(رقمأما الفقرة
مع الصالحیاتناسب أن المنظمات األهلیة ترى أن تعلىذلكیدل%، و 79.8نسبي 

.له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف الرقابةالمسؤولیات
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ساهم في ضبط أداء یتوفر في المنظمة نظام للضبط الداخلي ی()11(رقمأما الفقرة
أن المنظمات علىذلكیدل%، و 80قد احتلت المرتبة السابعة بوزن نسبي ف) العاملین

له في المنظمة یساهم في ضبط أداء العاملینتوفر نظام للضبط الداخليأن األهلیة تعتبر
.أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابة

قد احتلت ف) تحدد واجبات ومسؤولیات العاملینیوجد قواعد مكتوبة ) (12(رقمأما الفقرة
أن المنظمات األهلیة تنظر إلى علىذلكیدل%، و 79.8المرتبة التاسعة بوزن نسبي 

له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق د قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسؤولیات العاملینو وج
.أهداف الرقابة

منظور المنظمات األهلیة لفقرات هذا المحور وحول ما سبق یالحظ وجود تفاوت نسبي لألهمیة من
حیث تفاوتت هذه األهمیة من فقرة إلى أخرى كان أهمها شفافیة اإلدارة ومراعاتها للقیم األخالقیة 
وتوفر الكفاءة والمهنیة في العاملین في المنظمة، بینما كان وجود سیاسات فاعلة لتدریب الموظفین 

قل أهمیة من منظور اإلدارة األمر الذي یعني ضرورة ووجود وصف وظیفي واضح للعاملین األ
إیجاد السبل والوسائل لتوفیر هذه المتطلبات من قبل المنظمات األهلیة ألغراض تحقیق أهداف 

الرقابة الداخلیة.
) والوزن النسبي 4.15وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي (

) 0.05) وهو أقل من (0.00% ومستوى المعنویة یساوي (60من %) وهو أكبر82.9یساوي (
.له تأثیر إیجابي على تحقیق أهداف الرقابةمما یعني أن توفر البیئة الرقابیة في المنظمات األهلیة 

) في فقرة ضرورة وجود هیكل تنظیمي مالئم مع 2007وقد اتفقت الدراسة مع نتائج دراسة (شاهین 
طبیعة عمل وحجم المنظمة وكذلك فقرة وجود نظام للضبط الداخلي وفقرة وجود أسلوب جید لدى 

) في 2005اإلدارة في تفویض الصالحیات، في حین اختلفت الدراسة مع نتائج دراسة (شرف 
المذكورتین ویفسر الباحث ذلك لالختالف في اختیار المعیار المستخدم في عینة الدراسة.  الفقرتین
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تحلیل فقرات المجال األول (البیئة الرقابیة)یوضح ): 21(رقمجدول

الفقرةم

یؤثر 
بدرجة 

منخفضة 
)1(جدا

یؤثر 
بدرجة 
منخفضة

)2(

یؤثر 
بدرجة 
متوسطة

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة

)4(

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة 

)5(جدا

الوسط 
الحسابي

الوزن 
النسبي

tقیمة 
مستوى 
الداللة

الترتیب

شفافیة اإلدارة ومراعاتها للقیم .1
األخالقیة

.02.52.536.258.84.5190.359.800.001

توفر الكفاءة والمهنیة في .2
العاملین في المنظمة

.0.02.546.251.24.4989.872.840.002

توفر الكفاءة والفاعلیة في .3
أداء مجلس اإلدارة

.02.514.945.037.54.1683.344.670.004

یوجد فلسفة خاصة ونمط .4
لدي اإلدارة إیجابيتشغیل 

تجاه المهام المالیة واإلداریة 
والتدقیق

1.21.212.543.841.24.2384.546.600.003

تنظیمي یتالءم یوجد هیكل .5
مع طبیعة عمل وحجم 

المنظمة
1.22.512.551.232.54.1182.345.340.006

یتوفر لدي اإلدارة أسلوب جید .6
لتفویض الصالحیات

1.23.812.563.818.83.9579.046.400.0011

یوجد سیاسات فاعلة .7
للتوظیف في المنظمة

2.53.818.752.522.54.1482.816.020.005

یوجد سیاسات فاعلة لتدریب .8
الموظفین في المنظمة

3.87.526.248.813.83.6172.334.090.0012

یوجد وصف وظیفي واضح .9
للعاملین في المنظمة

3.83.817.542.532.53.9679.335.470.0010

تتناسب الصالحیات في .10
المسؤولیات

3.82.512.553.827.53.9979.838.730.008

یتوفر في المنظمة نظام .11
للضبط الداخلي یساهم في 

ضبط أداء العاملین
2.51.221.243.831.24.0080.039.750.007

یوجد قواعد مكتوبة تحدد .12
واجبات ومسؤولیات العاملین

2.55.020.036.236.23.9979.835.670.009

4.1582.952.210.00جمیع الفقرات

تقدیر المخاطرتحلیل فقرات المجال الثاني:5.1.2.2
إیجابیة، حیث أن تقدیر المخاطراص جمیع فقرات المجال الخ) أن23یتضح من جدول رقم (

ومستوى ،%60كبر من وهي أ%)77.8%) و(88.3(ما بینالوزن النسبي لكل فقرة تراوح
:) التالي23حیث یتبین من الجدول رقم (0.05من أقلالمعنویة 
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 (یوجد لدى االدارة أهداف واضحة ومحددة) احتلت المرتبة األولى بوزن 1(رقم الفقرة (
أهداف واضحة وجود أن المنظمات األهلیة تعتبر أنعلىذلكیدلو %،88.3نسبي 
.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةدارةلدى اإلومحددة

 قد احتلت المرتبة فدارة على تحدید احتماالت تعرضها للخطر) (تعمل اإل)2(رقمالفقرةأما
دارة أن المنظمات األهلیة تنظر إلى عمل اإلعلىذلكیدل%، و 80.8الثانیة بوزن نسبي 

.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةعلى تحدید احتماالت تعرضها للخطر
 قد فتتخذ االدارة اإلجراءات المالئمة لمواجهة تلك المخاطر المحتملة) ()3(رقمالفقرة أما

أن المنظمات األهلیة تعتبر أن علىذلكیدل%، و 77.8احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
له أهمیة بدرجة متوسطة مالئمة لمواجهة تلك المخاطر المحتملةاتخاذ اإلدارة إلجراءات 
.في تحقیق أهداف الرقابة

ما سبق یالحظ وجود تفاوت نسبي لألهمیة من منظور المنظمات األهلیة لفقرات هذا المحور وحول
حیث تفاوتت هذه األهمیة من فقرة إلى أخرى كان أهمها وجود أهداف واضحة ومحددة لدى اإلدارة، 

ة من بینما كان وجود اتخاذ اإلدارة اإلجراءات المالئمة لمواجهة تلك المخاطر المحتملة األقل أهمی
منظور اإلدارة األمر الذي یعني ضرورة إیجاد السبل والوسائل لتوفیر هذه المتطلبات من قبل 

المنظمات األهلیة ألغراض تحقیق أهداف الرقابة الداخلیة.
) والوزن النسبي 4.11وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي (

) 0.05) وهو أقل من (0.00ومستوى المعنویة یساوي (% 60%) وهو أكبر من 82.3یساوي (
في المنظمات األهلیة یعمل على تحقیق أهداف تقدیر المخاطرمما یعني أن تبني اإلدارة لعملیات 

الرقابة.
)تقدیر المخاطر(الثانيتحلیل فقرات المجال یوضح ): 22(رقمجدول

الفقرةم

یؤثر 
بدرجة 

منخفضة 
)1(جدا

یؤثر 
بدرجة 
منخفضة

)2(

یؤثر 
بدرجة 
متوسطة

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة

)4(

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة 

)5(جدا

الوسط 
الحسابي

الوزن 
مستوى tقیمة النسبي

الترتیبالداللة

یوجد لدى االدارة .1
0.00.00.548.846.34.4188.367.030.001أهداف واضحة ومحددة

تعمل االدارة على .2
تحدید احتماالت 
تعرضها للخطر(قد 
یكون الخطر :ضعف 
أو توقف التمویل 

مثال....)

2.53.816.341.336.34.0480.836.610.002
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تتخذ االدارة اإلجراءات .3
المالئمة لمواجهة تلك 

المخاطر المحتملة
3.85.018.813.828.83.8977.834.560.003

51.280.00%4.1182.3جمیع الفقرات

تحلیل فقرات المجال الثالث: األنشطة الرقابیة5.1.2.3
شطة الرقابیة إیجابیة، حیث نجمیع فقرات المجال الخاص باألأن) 24(رقمیتضح من جدول

ومستوى ،%60كبر من %) وهي أ71) و(86%(ما بینأن الوزن النسبي لكل فقرة تراوح
:) التالي24رقم (حیث یتبین من الجدول 0.05من أقلالمعنویة 

 والرقابة األصولمثل الفصل بین حیازة :یوجد فصل مالئم بین المهام) (1(رقمالفقرةأن
أن المنظمات األهلیة علىذلكیدل%، و 78احتلت المرتبة الثامنة بوزن نسبي )علیها

له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف مالئم بین المهام الفصل أن التنظر إلى
.الرقابة

 ةاحتلت المرتبة الثانیفقدإداري)یوجد صالحیات محددة لكل مستوي ) (2(رقمالفقرةأما
صالحیات وجود أن المنظمات األهلیة تعتبر أن علىذلكیدل%، و 85بوزن نسبي 

.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةإداريمحددة لكل مستوي 
 فقد احتلت )المستندات والسجالت مع طبیعة عمل المنظمة) (تتالءم3(رقمالفقرةأما

أن المنظمات األهلیة تعتبر ترى أن علىذلكیدل%، و 85المرتبة الثانیة بوزن نسبي 
له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق المستندات والسجالت مع طبیعة عمل المنظمةتالءم

.أهداف الرقابة
 فقد احتلت المرتبة األولى ) والمستنداتاألصولتوجد رقابة فعلیة علي ) (4(رقمالفقرةأما

د رقابة فعلیة علي و وجأن المنظمات األهلیة تعتبر أن علىذلكیدل%، و 86بوزن نسبي 
.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةوالدفاتراألصول

 فقد احتلت المرتبة )السابقةیوجد فحص مستمر وفعال علي العناصر) (5(رقمالفقرةأما
د فحص و وجأن المنظمات األهلیة تنظر إلى علىذلكیدل%، و 83.8الثالثة بوزن نسبي 

.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةمستمر وفعال علي العناصر السابقة
 السرقةأویتوفر وسائل الحمایة ضد المخاطر الخارجیة مثل الحرائق ) (6(رقمالفقرةأما(

أن المنظمات األهلیة علىذلكیدل%، و 73.0فقد احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي 
له أهمیة السرقةأوتوفر وسائل الحمایة ضد المخاطر الخارجیة مثل الحرائق تعتبر أن 

.بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف الرقابة
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 لكترونیةیتوفر حمایة مادیة ) (7(رقمالفقرةأما ٕ فقد احتلت المرتبة )المنشاةألصولوا
حمایة دو وجأن المنظمات األهلیة تعتبر أن علىذلكیدل%، و 71.0العاشرة بوزن نسبي 

لكترونیةمادیة  ٕ .له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف الرقابةالمنشاةألصولوا
 ثائق یوجد رقابة علي صحة التسجیل في السجالت والمستندات والو ) (8(رقمقرةفالأما

أن المنظمات علىذلكیدل%، و 82.5فقد احتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي )والملفات
رقابة علي صحة التسجیل في السجالت والمستندات والوثائق دو وجاألهلیة ترى أن 

.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةوالملفات
 المسؤولین عن األفرادمستقلین عن أشخاصبواسطة األداءیتم مراجعة ) (9(رقم الفقرة أما

أن علىذلكیدل%، و 81.0فقد احتلت المرتبة السابعة بوزن نسبي )البیاناتإعداد
المسؤولین األفرادمستقلین عن أشخاصبواسطة األداءمراجعة المنظمات األهلیة تعتبر أن 

.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةالبیاناتإعدادعن 
 فقد احتلت )الوصول للبرامج وملفات البیاناتإمكانیةتوجد رقابة علي ) (10(رقمالفقرةأما

أن المنظمات األهلیة تنظر إلى علىذلكیدل%، و 81.3المرتبة السادسة بوزن نسبي 
له أهمیة بدرجة عالیة في الوصول للبرامج وملفات البیاناتإمكانیةد رقابة علي و وج

.قابةتحقیق أهداف الر 
وحول ما سبق یالحظ وجود تفاوت نسبي لألهمیة من منظور المنظمات األهلیة لفقرات هذا 
المحور حیث تفاوتت هذه األهمیة من فقرة إلى أخرى كان أهمها وجود رقابة فعلیة على 

حمایة مادیة األصول والمستندات وكذلك مالءمتها مع طبیعة عمل المنظمة، بینما كان وجود 
لكترونیة ٕ أوتوفر وسائل الحمایة ضد المخاطر الخارجیة مثل الحرائق و المنشاةألصولوا

األقل أهمیة من منظور اإلدارة األمر الذي یعني ضرورة إیجاد السبل والوسائل لتوفیر السرقة
هذه المتطلبات من قبل المنظمات األهلیة ألغراض تحقیق أهداف الرقابة الداخلیة.

) والوزن النسبي 4.02المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي (وبصفة عامة یتبین أن 
) وهو أقل من 0.00% ومستوى المعنویة یساوي (60%) وهو أكبر من 80.3یساوي (

) مما یعني أن التزام اإلدارة وتبنیها لألنشطة الرقابیة في المنظمات األهلیة تعمل على 0.05(
تحقیق أهداف الرقابة.
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)األنشطة الرقابیة(الثالثتحلیل فقرات المجال یوضح ): 23(رقمجدول

الفقرةم

یؤثر 
بدرجة 

منخفضة 
)1(جدا

یؤثر 
بدرجة 
منخفضة

)2(

یؤثر 
بدرجة 
متوسطة

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة

)4(

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة جدا

)5(

الوسط 
الحسابي

الوزن 
tقیمة النسبي

مستوى 
الترتیبالداللة

یوجد فصل مالئم بین المهام .1
( مثل الفصل بین حیازة 

والرقابة علیها )األصول
3.86.211.253.825.03.9078.035.750.008

یوجد صالحیات محددة لكل .2
1.2.016.253.828.84.0981.848.770.005إداريمستوي 

المستندات والسجالت تتالءم.3
02.510.047.540.04.2585.051.520.002.مع طبیعة عمل المنظمة

توجد رقابة فعلیة علي .4
02.58.845.043.84.3086.052.250.001.لمستنداتوااألصول

یوجد فحص مستمر وفعال .5
1.22.512.543.840.04.1983.844.410.003علي العناصر السابقة

یتوفر وسائل الحمایة ضد .6
المخاطر الخارجیة مثل 

السرقةأوالحرائق 
1.22.512.543.840.03.6573.026.920.009

یتوفر حمایة مادیة .7
لكترونیة ٕ 8.86.225.031.228.83.5571.024.770.0010المنشاة ألصولوا

یوجد رقابة علي صحة .8
التسجیل في السجالت 

والوثائق والمستندات 
والملفات

11.28.820.033.826.24.1382.540.750.004

بواسطة األداءیتم مراجعة .9
مستقلین عن أشخاص

إعدادالمسؤولین عن األفراد
البیانات

.05.017.545.032.54.0581.043.100.007

إمكانیةتوجد رقابة علي .10
الوصول للبرامج وملفات 

البیانات
3.82.513.843.836.24.0681.337.370.006

4.0280.353.190.00جمیع الفقرات
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واالتصاالتالمعلوماتتحلیل فقرات المجال الرابع: 5.1.2.4
جمیع فقرات المجال الخاص بالمعلومات واالتصاالت إیجابیة، أن) 25یتضح من جدول (

،%60كبر من %) وهي أ76) و (85.3%(ما بینتراوحالوزن النسبي لكل فقرةأنحیث 
:) التالي25حیث یتبین من الجدول رقم (0.05من أقلومستوى المعنویة 

 احتلت داخل المنظمةاإللكترونیةیوجد نظام قوي لنظم المعلومات ) (1(رقمالفقرةأن (
أن المنظمات األهلیة تعتبر أنعلىذلكیدل%، و 79.8المرتبة الخامسة بوزن نسبي 

له أهمیة بدرجة متوسطة في داخل المنظمةاإللكترونیةنظام قوي لنظم المعلومات وجود
.تحقیق أهداف الرقابة

 فقد ) للحصول علي المعلومات الخاصة بالبیئة الخارجیةاتآلییوجد ) (2(رقمالفقرةأما
أن المنظمات األهلیة تنظر علىذلكیدل%، و 76.8احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي 

له أهمیة بدرجة للحصول علي المعلومات الخاصة بالبیئة الخارجیةاتآلیوجود إلى أن
.متوسطة في تحقیق أهداف الرقابة

 احتلت المرتبة فقد ) لتزوید المدراء بالمعلومات الالزمة لهمآلیةیوجد ) (3(رقمالفقرةأما
آلیةوجود أن المنظمات األهلیة تعتبر أنعلىذلكیدل%، و 80.8الثانیة بوزن نسبي  

.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةلتزوید المدراء بالمعلومات الالزمة لهم
 احتلت فقد)المعنیین في الوقت المناسبإلىالمعلومات إیصالیتم ) (4(رقمالفقرةأما

إیصالأنالمنظمات األهلیة ترىأنعلىذلكیدل%، و 80.3المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف المعنیین في الوقت المناسبإلىالمعلومات 

.الرقابة
 احتلت فقد)یتوفر استراتیجیة لتطویر نظم المعلومات في المنظمة) (5(رقم الفقرة أما

توفر أنأن المنظمات األهلیة تعتبرعلىذلكیدل، و 79%المرتبة السابعة بوزن نسبي
له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف استراتیجیة لتطویر نظم المعلومات في المنظمة

.الرقابة
 فقد)یتوفر وسائل اتصال مناسبة وفي كافة االتجاهات في المنظمة) (6(رقمالفقرةأما

أنأن المنظمات األهلیة ترى علىذلكیدل%، و 80.3احتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي 
له أهمیة بدرجة عالیة في توفر وسائل اتصال مناسبة وفي كافة االتجاهات في المنظمة

.تحقیق أهداف الرقابة
 یتوفر قنوات اتصال تمكن الموظفین من توصیل المعلومات الخاصة ) (7(رقمالفقرةأما

علىذلكیدل%، و 79.8زن نسبي احتلت المرتبة السادسة بو فقد)مخالفة واختراقاتبأیة
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توفر قنوات اتصال تمكن الموظفین من توصیل المعلومات أنأن المنظمات األهلیة تعتبر
.له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف الرقابةمخالفة واختراقاتبأیةالخاصة 

 احتلت المرتبة العاشرة بوزن فقد ) لدراسة اقتراحات الموظفینآلیةیوجد ) (8(رقمالفقرةأما
لدراسة اقتراحات آلیةوجود أن المنظمات األهلیة ترى أنعلىذلكیدل%، و 76نسبي 

.له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف الرقابةالموظفین
 احتلت المرتبة الثامنة بوزن فقد)یتم تخزین المعلومات بشكل صحیح) (9(رقمالفقرةأما

تخزین المعلومات بشكل أنأن المنظمات األهلیة ترىعلىذلكیدل%، و 78.8نسبي 
.له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف الرقابةصحیح

 احتلت المرتبة األولى بوزن فقد ) طارئةأویتم عقد اجتماعات دوریة ) (10(رقمالفقرةأما
اجتماعات عقد أن المنظمات األهلیة تعتبر أن إتمامعلىذلكیدل%، و 85.3نسبي 
.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةطارئةأودوریة 

وحول ما سبق یالحظ وجود تفاوت نسبي لألهمیة من منظور المنظمات األهلیة لفقرات هذا المحور 
حیث تفاوتت هذه األهمیة من فقرة إلى أخرى كان أهمها عقد اجتماعات دوریة لمجلس اإلدارة 

لدراسة اقتراحات آلیةزوید المدراء بالمعلومات الالزمة لهم، بینما كان وجود وكذلك وجود آلیة لت
األقل أهمیة من للحصول علي المعلومات الخاصة بالبیئة الخارجیةاتآلیوكذلك وجودالموظفین 

منظور اإلدارة األمر الذي یعني ضرورة إیجاد السبل والوسائل لتوفیر هذه المتطلبات من قبل 
هلیة ألغراض تحقیق أهداف الرقابة الداخلیة.المنظمات األ

) والوزن النسبي 3.98وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي (
) 0.05) وهو أقل من (0.00% ومستوى المعنویة یساوي (60%) وهو أكبر من 79.7یساوي (

واالتصاالت في المنظمات األهلیة لها دور رئیسي في تحقیق المعلوماتمما یعني أن تطبیق 
أهداف الرقابة.

) في فقرة توفر وسائل االتصاالت المناسبة وفي 2007وقد اتفقت الدراسة مع نتائج دراسة (شاهین 
كافة المستویات اإلداریة، وكذلك فقرة توصیل المعلومات إلى المعنیین في الوقت المناسب، والفقرة 

ة بعقد اجتماعات دوریة أو طارئة.المتعلق
المتعلقة بضرورة توفر اتصاالت ) في الفقرة2005وقد اختلفت الدراسة مع نتائج دراسة (شرف 

مناسبة في كافة المستویات اإلداریة وقد یعود السبب إلى اختالف المعیار المستخدم في عینة 
الدراسة.  
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)واالتصاالتالمعلومات(الرابعتحلیل فقرات المجال یوضح ): 24(رقمجدول

الفقرةم

یؤثر 
بدرجة 

منخفضة 
)1(جدا

یؤثر 
بدرجة 
منخفضة

)2(

یؤثر 
بدرجة 
متوسطة

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة

)4(

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة جدا

)5(

الوسط 
الحسابي

الوزن 
tقیمة النسبي

مستوى 
الترتیبالداللة

یوجد نظام قوي لنظم .1
اإللكترونیةالمعلومات 

داخل المنظمة
3.81.221.240.033.83.9979.836.610.005

لیات للحصول آیوجد .2
علي المعلومات 
الخاصة بالبیئة 

الخارجیة 

1.23.825.050.020.03.8476.841.180.009

لتزوید آلیةیوجد .3
المدراء بالمعلومات 

الالزمة لهم
1.23.813.852.528.84.0480.843.320.002

المعلومات إیصالیتم .4
المعنیین في إلى

الوقت المناسب
2.55.012.548.831.24.0180.338.410.003

یتوفر استراتیجیة .5
لتطویر نظم 
المعلومات في المنظمة

2.53.818.846.228.83.9579.038.140.007

اتصال یتوفر وسائل .6
مناسبة وفي كافة 
االتجاهات في 

المنظمة

2.52.518.843.832.54.0180.338.970.004

یتوفر قنوات اتصال .7
تمكن الموظفین من 
توصیل المعلومات 

مخالفة بأیةالخاصة 
واختراقات

1.23.817.550.027.53.9979.841.990.006

لدراسة آلیةیوجد .8
2.55.020.055.017.53.8076.038.740.0010اقتراحات الموظفین

یتم تخزین المعلومات .9
3.81.216.255.023.83.9478.839.540.008بشكل صحیح

یتم عقد اجتماعات .10
1.22.518.748.828.84.2685.316.750.001طارئةأودوریة 

3.9879.750.470.00جمیع الفقرات



86

المراقبةتحلیل فقرات المجال الخامس: 5.1.2.5
أن الوزن إیجابیة، حیث المراقبةبجمیع فقرات المجال الخاص أن) 26یتضح من جدول (

ومستوى ،%60كبر من وهي أ%)74.3) و (85.3%(ما بینالنسبي لكل فقرة تراوح
:) التالي26حیث یتبین من الجدول رقم (0.05من أقلالمعنویة 

 احتلت المرتبة التشغیلیةلألنشطةیتوفر في المنظمة مراقبة مستمرة ) (1(أن الفقرة رقم (
مراقبة توفرأنأن المنظمات األهلیة تعتبرعلىذلكیدلو %،85.3األولى بوزن نسبي 

.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةالتشغیلیة في المنظمة لألنشطةمستمرة
) فقد احتلت التشغیلیةلألنشطةیوجد تقییمات دوریة ومنفصلة شاملة ) (2أما الفقرة رقم (

أن المنظمات األهلیة تنظر إلى أنعلىذلكیدلو %، 79.5المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
له أهمیة بدرجة متوسطة في التشغیلیةلألنشطةد تقییمات دوریة ومنفصلة شاملة و وج

.تحقیق أهداف الرقابة
) فقد یتم تقییم أداء الموظفین وفق مؤشرات وضوابط تفصیلیة مهنیة() 3أما الفقرة رقم  (

أن المنظمات األهلیة تعتبرعلىذلكیدلو %، 79.5احتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي 
له أهمیة بدرجة متوسطة في تقییم أداء الموظفین وفق مؤشرات وضوابط تفصیلیة مهنیةأن

.تحقیق أهداف الرقابة
فقد تساهم تقاریر األداء في معالجة جوانب القصور وتطویر األداء) (4(أما الفقرة رقم (

أن أن المنظمات األهلیة ترى علىذلكیدلو %، 78احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي 
له أهمیة بدرجة متوسطة في ه في معالجة جوانب القصور وتطویر تقاریر األداء مساهمة 

.تحقیق أهداف الرقابة
فقد احتلت والمكافآتتستخدم نتائج تقاریر األداء لتوقیع الترقیات ) (5م (أما الفقرة رق (

أن أن المنظمات األهلیة تعتبرعلىذلكیدلو %، 74.3المرتبة العاشرة بوزن نسبي 
له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق والمكافآتنتائج تقاریر األداء لتوقیع الترقیات استخدام 

.أهداف الرقابة
احتلت المرتبة فقد)یتم تقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في المنظمة) (6رقم (أما الفقرة

تقییم فعالیة أنأن المنظمات األهلیة ترىعلىذلكیدلو %، 76.5السابعة بوزن نسبي 
.له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف الرقابةنظام الرقابة الداخلیة في المنظمة

) احتلت المرتبة ) فقدیتم تعدیل ثغرات الضعف في نظام الرقابة الداخلیة) (7أما الفقرة رقم
تنظر إلى أن أن المنظمات األهلیة تعتبرعلىذلكیدلو %، 75التاسعة بوزن نسبي 

له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف تعدیل ثغرات الضعف في نظام الرقابة الداخلیة
.الرقابة
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) فقد احتلت المرتبة جرد سنوي ألصول ومخازن المنظمةیتم عمل) (8أما الفقرة رقم (
عمل جرد أنأن المنظمات األهلیة تعتبرعلىذلكیدلو %، 85.3الثانیة بوزن نسبي 

.له أهمیة بدرجة عالیة في تحقیق أهداف الرقابةسنوي ألصول ومخازن المنظمة
) فقد احتلت المرتبة یتم عمل جرد مفاجئ ألصول ومخازن المنظمة) (9أما الفقرة رقم (

عمل جرد أنأن المنظمات األهلیة تعتبرعلىذلكیدلو %، 77.8السادسة بوزن نسبي 
.له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف الرقابةمفاجئ ألصول ومخازن المنظمة

) یوجد رقابة على عمل لجان المشتریات واالستالم لمعرفة مدى التزامها ) (10أما الفقرة رقم
أن علىذلكیدلو %، 75.8) فقد احتلت المرتبة الثامنة بوزن نسبي والقوانیننظمةباأل

رقابة على عمل لجان المشتریات واالستالم لمعرفة أن وجود المنظمات األهلیة تنظر إلى
.له أهمیة بدرجة متوسطة في تحقیق أهداف الرقابةوالقوانینباألنظمةمدى التزامها 

تفاوت نسبي لألهمیة من منظور المنظمات األهلیة لفقرات هذا المحور وحول ما سبق یالحظ وجود
في التشغیلیةلألنشطةتوفر مراقبة مستمرة حیث تفاوتت هذه األهمیة من فقرة إلى أخرى كان أهمها 

نتائج تقاریر األداء لتوقیع ، بینما كان استخداممخازنالصول و ألعمل جرد سنوي لوكذلكالمنظمة
األقل أهمیة من منظور تعدیل ثغرات الضعف في نظام الرقابة الداخلیةوكذلك كافآتوالمالترقیات 

اإلدارة األمر الذي یعني ضرورة إیجاد السبل والوسائل لتوفیر هذه المتطلبات من قبل المنظمات 
األهلیة ألغراض تحقیق أهداف الرقابة الداخلیة.

) والوزن النسبي 3.93وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي (
) 0.05) وهو أقل من (0.00% ومستوى المعنویة یساوي (60%) وهو أكبر من 78.7یساوي (

في المنظمات األهلیة تعمل على تحقیق أهداف الرقابة.المراقبةمما یعني أن توفر عملیات 
تقییم أداء الموظفین وفق ) في الفقرة المتعلقة ب2007اسة مع نتائج دراسة (شاهین وقد اتفقت الدر 

نتائج تقاریر األداء ، وكذلك الفقرة المتعلقة بموضوع استخداممؤشرات وضوابط تفصیلیة مهنیة
، والفقرة المتعلقة بعقد االجتماعات الدوریة أو الطارئة.والمكافآتالترقیات ألغراض
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)المراقبة(الخامستحلیل فقرات المجال یوضح ): 25(رقمجدول

الفقرةم

یؤثر 
بدرجة 

منخفضة 
)1(جدا

یؤثر 
بدرجة 
منخفضة

)2(

یؤثر 
بدرجة 
متوسطة

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة

)4(

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة 

)5(جدا

الوسط 
الحسابي

الوزن 
tقیمة النسبي

مستوى 
الترتیبالداللة

یتوفر في المنظمة مراقبة .1
4.2685.353.930.001%37.5%53.8%7.5%0.%1.2التشغیلیةلألنشطةمستمرة 

یوجد تقییمات دوریة .2
لألنشطةومنفصلة شاملة 

التشغیلیة
1.2%3.8%13.8%58.8%22.5%3.9879.544.710.003

یتم تقییم أداء الموظفین .3
وفق مؤشرات وضوابط 

مهنیةتفصیلیة 
.0%5.0%17.5%52.5%25.0%3.9879.544.710.004

تساهم تقاریر األداء في .4
معالجة جوانب القصور 

وتطویر األداء 
2.5%5.0%17.5%50.0%25.0%3.9078.037.820.006

تستخدم نتائج تقاریر األداء .5
3.7174.333.340.0010%23.8%37.5%26.2%11.2%1.2والمكافآتلتوقیع الترقیات 

یتم تقییم فعالیة نظام .6
الرقابة الداخلیة في 

المنظمة
2.5%6.2%17.5%53.8%20.0%3.8376.537.560.008

یتم تعدیل ثغرات الضعف .7
3.7575.033.970.009%23.8%40.0%26.2%7.5%2.5في نظام الرقابة الداخلیة

یتم عمل جرد سنوي .8
4.2685.348.170.002%43.8%41.2%13.8%0.%1.2المنظمةألصول ومخازن 

یتم عمل جرد مفاجئ .9
3.8977.830.910.007%37.5%30.0%20.0%8.8%3.8ألصول ومخازن المنظمة

یوجد رقابة على عمل .10
لجان المشتریات واالستالم 
لمعرفة مدى التزامها 

والقوانینباألنظمة

3.8%10.0%12.5%51.2%22.5%3.7975.832.970.00

3.9378.752.880.005جمیع الفقرات



89

تحلیل فقرات المجال السادس : أهداف نظام الرقابة الداخلیة5.1.2.6
إیجابیة، هداف نظام الرقابة الداخلیةبأجمیع فقرات المجال الخاص أن) 27یتضح من جدول (

%60كبر من %) وهي أ83) و (86.5%(ما بیني لكل فقرة تراوحالوزن النسبأنحیث 
:) التالي27حیث یتبین من الجدول رقم (0.05من أقلومستوى المعنویة 

) احتلت )یحقق الكفاءة والفعالیة لكافة العملیات التشغیلیة في المنظمة) (1أن الفقرة رقم
أن نظام أن المنظمات األهلیة ترىعلىذلكیدلو %، 83المرتبة الثانیة بوزن نسبي 

.بدرجة عالیةیحقق الكفاءة والفعالیة لكافة العملیات التشغیلیة في المنظمةالرقابة 
 احتلت فقد )یعزز درجة مصداقیة البیانات المالیة في االعتماد علیها) (2(رقم الفقرةأما

أن نظام أن المنظمات األهلیة ترىعلىذلكیدلو %، 86المرتبة الثانیة بوزن نسبي 
.بدرجة عالیةیعزز درجة مصداقیة البیانات المالیة في االعتماد علیهاالرقابة 

) فقد بالقوانین والقواعد التنظیمیةیعمل على ضبط األداء وااللتزام ) (3أما الفقرة رقم (
یعمل على ضبط % مما یؤكد أن نظام الرقابة 86.5احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي 

بدرجة عالیة.بالقوانین والقواعد التنظیمیة ام األداء وااللتز 

)أهداف نظام الرقابة الداخلیة(الخامستحلیل فقرات المجال یوضح ): 26(رقمجدول

الفقرةم

یؤثر 
بدرجة 

منخفضة 
)1(جدا

یؤثر 
بدرجة 
منخفضة

)2(

یؤثر 
بدرجة 
متوسطة

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة

)4(

یؤثر 
بدرجة 
كبیرة 

)5(جدا

الوسط 
الحسابي

الوزن 
مستوى tقیمة النسبي

الترتیبالداللة

یحقق الكفاءة والفعالیة لكافة 1
العملیات التشغیلیة في 

المنظمة
.03.817.538.840.04.1583.044.010.003

یعزز درجة مصداقیة البیانات 2
01.211.243.843.84.3086.053.520.002.المالیة في االعتماد علیها

یعمل على ضبط األداء 3
بالقوانین والقواعد وااللتزام 

التنظیمیة
.02.57.545.045.04.3386.553.340.001

4.2685.255.410.00جمیع الفقرات
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تحلیل مجاالت الدراسة5.1.2.7
أقلومستوى الداللة %80.8الوزن النسبي لكافة المجاالت كان أن) 28یتضح من جدول (

یؤثر في تحقیق COSOإلطاروفقا الداخلیةنظام الرقابةبناءأنمما یدل على ) 0.05(من
.في المنظمات األهلیة في قطاع غزةأهداف الرقابة

، والمجال األول المرتبة الثانیة %85.2واحتل المجال السادس المرتبة األولى بوزن نسبي 
%، والمجال الرابع 80.3الثاني المرتبة الثالثة بوزن نسبي ، والمجال %82.9بوزن نسبي 

%، والمجال الخامس المرتبة السادسة بوزن نسبي 79.7احتل المرتبة الخامسة بوزن نسبي 
78.7.%

لكل بعد من األبعاد الستة والبعد الكلي لجمیع مجاالت الدراسة تحلیل یوضح ): 27(رقمجدول
المجاالت

الوسط المجالم
الحسابي

الوزن 
مستوى tقیمة النسبي

الترتیبالداللة

4.1582.952.210.002البیئة الرقابیةاألول
4.1182.351.280.003تقدیر المخاطرالثاني
4.0280.353.190.004األنشطة الرقابیةالثالث
3.9879.750.470.005واالتصاالتالمعلوماتالرابع

3.9378.752.880.006المراقبةالخامس
4.2685.255.410.001نظام الرقابة الداخلیةأهدافالسادس

4.0480.860.920.00جمیع المجاالت



91

المبحث الثاني
فرضیات الدراسةاختبار

تمهید5.2.1
الختبار فرضیات الدراسة تم استخدام االختبارات غیر المعلمیة (اختبار اإلشارة)، وهو االختبار 

الدراسة یعتبر مناسب في حالة وجود بیانات ترتیبیة، حیث أن مقیاس لیكرت المستخدم في ال
ذا مقیاسًا ترتیبیاً  ٕ فإنه ال a= 0.05أكبر من مستوى الداللة .P-Value (Sigكانت (، وا

یمكن رفض الفرضیة الصفریة ویكون في هذه الحالة متوسط آراء أفراد العینة حول الظاهرة 
-P، أما إذا كانت (3موضع الدراسة ال یختلف جوهریًا عن موافق بدرجة متوسطة وهي 

Value (Sig. 0.05أقل من مستوى الداللة =a فیتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول
قائلة بأن متوسط أراء أفراد العینة یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة الفرضیة البدیلة ال

المتوسطة، وفي هذه الحالة یمكن تحدید ما إذا كان متوسط اإلجابة یزید أو ینقص بصورة 
جوهریة عن درجة الموافقة المتوسطة، وذلك من خالل قیمة االختبار فإذا كانت اإلشارة موجبة 

لإلجابة یزید عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحیح. فمعناه أن المتوسط الحسابي 

اختبار الفرضیة أولى 5.2.1.1
aتوجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( ≤ ) بــین تــوفر البیئــة 0.05

فــي المنظمــات COSOالرقابیــة وتحقیــق أهــداف هیكــل نظــام الرقابــة الداخلیــة وفقــًا إلطــار 
األهلیة في قطاع غزة.

ختبار هذه الفرضیة تم إیجاد معامل ارتبــاط بیرســون ویتبــین أن قیمــة هــذا المعامــل تســاوي ال
) وبالتــالي نــرفض الفرضــیة الصــفریة ونقبــل الفرضــیة 0.00وبلــغ مســتوى الداللــة (0.583

بــین عالقــة إیجابیــة طردیــة) ویشــیر إلــى وجــود 29البدیلــة ویتضــح ذلــك مــن الجــدول رقــم (
ضرورة توفر عناصر ومقومــات البیئــة الرقابیــة وتحقیــق أهــداف هیكــل نظــام الرقابــة الداخلیــة 

وبذلك یتم قبول الفرضیة المذكورة.COSOوفقًا إلطار
) حیث وجد ارتباط جوهري بین مقومات 2011وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة (السبوع 
الداخلیــة، وكــذلك تتفــق هــذه النتیجــة مــع دراســة البیئــة الرقابیــة وتحقیــق أهــداف نظــام الرقابــة

) حیــث وجــد ارتبــاط جــوهري بــین مقومــات البیئــة الرقابیــة وفاعلیــة اإلفصــاح 2009(إبــراهیم 
بالتقاریر المالیة.
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معامالت ارتباط بیرسون بین أهداف الرقابة الداخلیة في المنظمات یوضح ): 28(رقمجدول
والمجاالت المختلفةاألهلیة 

البیئة المتغیرات
الرقابیة

تقدیر 
المخاطر

األنشطة 
المراقبةالمعلوماتالرقابیة

نظام أهداف
الرقابة 
الداخلیة

معامل ارتباط 
**653.**679.**618.**439.**583.بیرسون

000.000.000.000.000.مستوى الداللة

اختبار الفرضیة الثانیة: 5.2.1.2
aعالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة (توجــد  ≤ تقــدیر ) بــین 0.05

فــي المنظمــات COSOوتحقیــق أهــداف هیكــل نظــام الرقابــة الداخلیــة وفقــًا إلطــار المخــاطر
األهلیة في قطاع غزة.

الختبار هذه الفرضیة تم إیجاد معامل ارتبــاط بیرســون ویتبــین أن قیمــة هــذا المعامــل تســاوي 
) وبالتــالي نــرفض الفرضــیة الصــفریة ونقبــل الفرضــیة 0.00وبلــغ مســتوى الداللــة (0.439

بــین عالقــة إیجابیــة طردیــة) ویشــیر إلــى وجــود 29البدیلــة ویتضــح ذلــك مــن الجــدول رقــم (
COSOوتحقیــق أهــداف هیكــل نظــام الرقابــة الداخلیــة وفقــًا إلطــارتقــدیر المخــاطرضــرورة 

وبذلك یتم قبول الفرضیة المذكورة.
) حیــــث وجــــد ارتبــــاط جــــوهري بــــین 2011وتتفــــق هــــذه النتیجــــة مــــع نتــــائج دراســــة (الســــبوع 

وتحقیــق أهــداف نظــام الرقابــة الداخلیــة، وكــذلك تتفــق هــذه النتیجــة تقــدیر المخــاطرمتطلبــات 
وفاعلیة تقدیر المخاطر) حیث وجد ارتباط جوهري بین متطلبات 2009مع دراسة (إبراهیم 

اإلفصاح بالتقاریر المالیة.

اختبار الفرضیة الثالثة 5.2.1.3
aتوجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة ( ≤ ) بــین األنشــطة 0.05

فــي المنظمــات COSOالرقابیــة وتحقیــق أهــداف هیكــل نظــام الرقابــة الداخلیــة وفقــًا إلطــار 
األهلیة في قطاع غزة.

الختبار هذه الفرضیة تم إیجاد معامل ارتبــاط بیرســون ویتبــین أن قیمــة هــذا المعامــل تســاوي 
) وبالتــالي نــرفض الفرضــیة الصــفریة ونقبــل الفرضــیة 0.00وبلــغ مســتوى الداللــة (0.618

بــین عالقــة إیجابیــة طردیــة) ویشــیر إلــى وجــود 29البدیلــة ویتضــح ذلــك مــن الجــدول رقــم (
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قابیــــــة وتحقیــــــق أهــــــداف هیكــــــل نظــــــام الرقابــــــة الداخلیــــــة وفقــــــًا ضــــــرورة تــــــوفر األنشــــــطة الر 
وبذلك یتم قبول الفرضیة المذكورة.COSOإلطار

) حیـــث وجـــد ارتبـــاط جـــوهري بـــین تـــوفر 2011وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع نتـــائج دراســـة (الســـبوع 
دراســة األنشــطة الرقابیــة وتحقیــق أهــداف نظــام الرقابــة الداخلیــة، وكــذلك تتفــق هــذه النتیجــة مــع 

) حیــــث وجــــد ارتبــــاط جــــوهري بـــین تــــوفر األنشــــطة الرقابیــــة وفاعلیــــة اإلفصــــاح 2009(إبـــراهیم 
بالتقاریر المالیة.

اختبار الفرضیة الرابعة 5.2.1.4
aتوجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عنــد مســتوى داللــة ( ≤ المعلومــات) بــین 0.05

فــي المنظمــات COSOة وفقــًا إلطــار واالتصاالت وتحقیق أهداف هیكل نظام الرقابة الداخلی
األهلیة في قطاع غزة.

الختبار هذه الفرضیة تم إیجاد معامل ارتبــاط بیرســون ویتبــین أن قیمــة هــذا المعامــل تســاوي 
) وبالتــالي نــرفض الفرضــیة الصــفریة ونقبــل الفرضــیة 0.00وبلــغ مســتوى الداللــة (0.679

بــین عالقــة إیجابیــة طردیــةوجــود ) ویشــیر إلــى29البدیلــة ویتضــح ذلــك مــن الجــدول رقــم (
واالتصاالت وتحقیق أهداف هیكل نظام الرقابة الداخلیة للمعلوماتضرورة وجود نظام قوي 

وبذلك یتم قبول الفرضیة المذكورة.COSOوفقًا إلطار
وجــود ) حیــث وجــد ارتبــاط جــوهري بــین 2011وتتفق هذه النتیجة مــع نتــائج دراســة (الســبوع 

وتحقیق أهــداف نظــام الرقابــة الداخلیــة، وكــذلك تتفــق هــذه واالتصاالت للمعلوماتنظام قوي 
وجــــود نظــــام قــــوي ) حیــــث وجــــد ارتبــــاط جــــوهري بــــین 2009النتیجــــة مــــع دراســــة (إبــــراهیم 

وفاعلیة اإلفصاح بالتقاریر المالیة.واالتصاالت للمعلومات

اختبار الفرضیة الخامسة 5.2.1.5
aمســتوى داللــة (توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إحصــائیة عنــد ≤ المراقبــة) بــین 0.05

فــي المنظمــات األهلیــة فــي COSOوتحقیق أهداف هیكل نظام الرقابة الداخلیة وفقــًا إلطــار 
قطاع غزة.

الختبار هذه الفرضیة تم إیجاد معامل ارتبــاط بیرســون ویتبــین أن قیمــة هــذا المعامــل تســاوي 
) وبالتــالي نــرفض الفرضــیة الصــفریة ونقبــل الفرضــیة 0.00وبلــغ مســتوى الداللــة (0.653

بــین عالقــة إیجابیــة طردیــة) ویشــیر إلــى وجــود 29البدیلــة ویتضــح ذلــك مــن الجــدول رقــم (
وبــذلك یــتم COSOوتحقیق أهداف هیكل نظام الرقابة الداخلیــة وفقــًا إلطــارالمراقبةضرورة 

قبول الفرضیة المذكورة.
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المراقبــة) حیث وجد ارتباط جوهري بــین 2009ق هذه النتیجة مع نتائج دراسة (إبراهیم وتتف
وفاعلیة اإلفصاح بالتقاریر المالیة.

) حیــث لــم تظهــر دراســته وجــود 2011ولم تتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة (الســبوع 
وتحقیق أهداف نظام الرقابة الداخلیة.المراقبةارتباط جوهري بین 

تبار الفرضیة السادسة اخ5.2.1.6
aال توجــد فــروق إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة ( ≤ بــین تحقیــق أهــداف هیكــل نظــام ) 0.05

فــي المنظمــات األهلیــة فــي قطــاع غــزة  تعــزى لمتغیــرات COSOالرقابة الداخلیة وفقًا إلطار 
معلومات شخصیة (المسمى الوظیفي، المؤهل العلمي ، التخصص العلمــي، ســنوات الخبــرة)، 

ویتفرع منه الفرضیات اآلتیة:
a(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة .أ ≤ بین أهداف هیكل ) 0.05

COSOإلطار وفقا األهلیة في قطاع غزة المنظماتفي الداخلیةنظام الرقابة

المسمى الوظیفي.ومتغیر
من خالل اختبار تحلیل التباین األحادي یتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة 

وفقًا األهلیة في قطاع غزة المنظماتفي أهداف هیكل نظام الرقابة الداخلیةبین 
).30رقم (ومتغیر المسمى الوظیفي جدول COSOإلطار 

وعند فحص المجاالت كًال على حده تبین وجود فروق دالة إحصائیًا عند المجال 
) مما یؤكد وجود فروق معنویة وكانت لصالح رئیس مجلس االدارة.المراقبة(الخامس 

وعند فحص المجاالت كًال على حده تبین وجود فروق دالة إحصائیًا عند المجال 
یؤكد وجود فروق معنویة وكانت لصالح المدیر المالي ) ممااألنشطة الرقابیة(الثالث 

)31كما هو واضح من خالل الوسط الحسابي من خالل جدول (

لمتغیر المسمى الوظیفيتحلیل التباین األحادي ): یوضح 29(رقمجدول

درجات مجموع المربعات
مستوى Fقیمةمتوسط المربعاتالحریة

الداللة

البیئة الرقابیة
3.8385.7681.577.177بین المجموعات
36.01674.487داخل المجموعات

39.85479المجموع

تقدیر المخاطر
3.2545.6511.288.278بین المجموعات
37.40074.505داخل المجموعات

40.65479المجموع
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األنشطة الرقابیة
4.9505.9902.357.048بین المجموعات
31.07874.420داخل المجموعات

36.02979المجموع

المعلومات
4.7685.9542.040.083بین المجموعات
34.58774.467داخل المجموعات

39.35679المجموع

المراقبة
5.66851.1342.862.020بین المجموعات
29.31174.396داخل المجموعات

34.97979المجموع

أهداف الرقابة
3.0845.6171.333.260بین المجموعات
34.24474.463داخل المجموعات

37.32879المجموع

جمیع المجاالت
3.9155.7832.429.043بین المجموعات
23.85174.322داخل المجموعات

27.76579المجموع

المراقبةالفروق بین المتوسطات لمجالي األنشطة الرقابیة و ): یوضح 30(رقمجدول
الوسط الحسابيالمراقبةالوسط الحسابياألنشطة الرقابیة

4.31رئیس مجلس االدارة4.20رئیس مجلس االدارة
2.93نائب رئیس مجلس االدارة3.10نائب رئیس مجلس االدارة

3.96الصندوقأمین3.88الصندوقأمین
3.81المدیر التنفیذي3.96المدیر التنفیذي
4.26المدیر المالي4.40المدیر المالي

3.91المحاسب3.96المحاسب
3.93اإلجمالي4.01اإلجمالي

a(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة .ب ≤ بین أهداف )0.05
COSOإلطاروفقاً األهلیة في قطاع غزة المنظماتفي هیكل نظام الرقابة الداخلیة 

ومتغیر المؤهل العلمي.
نه توجد فروق ذات ) یتضح أ32(جدول رقم من خالل اختبار تحلیل التباین األحادي

األهلیة في قطاع المنظماتفي داللة إحصائیة بین أهداف هیكل نظام الرقابة الداخلیة 
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ومتغیر المؤهل العلمي وكانت لصالح حملة الدرجة الجامعیة COSOإلطاروفقاً غزة 
.سالبكالوریو 

عند المجال تبین وجود فروق دالة إحصائیاً حدهعلى وعند فحص المجاالت كالً 
.) مما یؤكد وجود فروق معنویة وكانت لصالح البكالوریوستقدیر المخاطر( الثاني 
عند المجال تبین وجود فروق دالة إحصائیاً حدهعلى فحص المجاالت كالً وعند 

جدول رقم ) مما یؤكد وجود فروق معنویة وكانت لصالح البكالوریوسالمراقبة(الخامس 
)33.(

تحلیل التباین األحادي لمتغیر المؤهل العلمي): یوضح 31(رقمجدول

درجات مجموع المربعات
مستوى Fقیمةمتوسط المربعاتالحریة

الداللة

البیئة الرقابیة
2.17121.0852.218.116بین المجموعات
37.68377.489داخل المجموعات

39.85479المجموع

تقدیر المخاطر
6.68523.3437.577.001بین المجموعات
33.96977.441داخل المجموعات

40.65479المجموع

األنشطة الرقابیة
2.17221.0862.469.091بین المجموعات
33.85777.440داخل المجموعات

36.02979المجموع

المعلومات
2.68921.3442.823.066بین المجموعات
36.66777.476داخل المجموعات

39.35679المجموع

المراقبة
2.79821.3993.347.040المجموعاتبین 

32.18177.418داخل المجموعات
34.97979المجموع

أهداف الرقابة
1.0212.5101.082.344بین المجموعات
36.30777.472داخل المجموعات

37.32879المجموع

جمیع المجاالت
2.71721.3584.176.019بین المجموعات
25.04977.325داخل المجموعات

27.76579المجموع
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المراقبةو تقدیر المخاطر): یوضح تفصیل الفروق بین المتوسطات لمجالي 32(رقمجدول

الوسط الحسابي

تقدیر المخاطر

3.22دبلوم متوسط فما فوق
4.25بكالوریوس/لیسانس

3.87دكتوراهماجستیر/
4.11اإلجمالي

المراقبة

3.55دبلوم متوسط فما فوق
4.03بكالوریوس/لیسانس

3.62دكتوراهماجستیر/
3.93اإلجمالي

جمیع المجاالت

3.51دبلوم متوسط فما فوق
4.13بكالوریوس/لیسانس

3.83هماجستیر/دكتورا
4.03اإلجمالي

a(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة .ت ≤ بین تحقیق أهداف ) 0.05
COSOإلطاروفقاً األهلیة في قطاع غزة المنظماتفي هیكل نظام الرقابة الداخلیة 

ومتغیر التخصص العلمي.
ال توجد فروق هیتضح أن)34(جدول رقم من خالل اختبار تحلیل التباین األحادي

األهلیة في المنظماتفي حصائیة بین أهداف هیكل نظام الرقابة الداخلیة ذات داللة إ
ومتغیر التخصص العلمي.COSOإلطاروفقاً قطاع غزة 

العلميالتخصصتحلیل التباین األحادي لمتغیر ): یوضح 33(رقمجدول

درجات مجموع المربعات
مستوى Fقیمةمتوسط المربعاتالحریة

الداللة

البیئة الرقابیة
4753.158.306.821.بین المجموعات
39.37976.518داخل المجموعات

39.85479المجموع

تقدیر المخاطر
1.9033.6341.244.300بین المجموعات
38.75176.510داخل المجموعات

40.65479المجموع
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األنشطة الرقابیة
2573.086.182.908.المجموعاتبین 

35.77276.471داخل المجموعات
36.02979المجموع

المعلومات
2873.096.186.906.بین المجموعات
39.06976.514داخل المجموعات

39.35679المجموع

المراقبة
3713.124.272.845.بین المجموعات
34.60776.455داخل المجموعات

34.97979المجموع

أهداف الرقابة
4333.144.298.827.بین المجموعات
36.89476.485داخل المجموعات

37.32879المجموع

جمیع المجاالت
0513.017.046.987.بین المجموعات
27.71576.365داخل المجموعات

27.76579المجموع

a(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة .ث ≤ قیق أهداف تحبین )0.05
COSOإلطاروفقاً األهلیة في قطاع غزة المنظماتفي هیكل نظام الرقابة الداخلیة 

.)35جدول رقم (ومتغیر سنوات الخبرة
إحصائیة ال توجد فروق ذات داللةهمن خالل اختبار تحلیل التباین األحادي یتضح أن

وفقاً األهلیة في قطاع غزة المنظماتفي بین أهداف هیكل نظام الرقابة الداخلیة 
ومتغیر سنوات الخبرة.COSOإلطار

سنوات الخبرةتحلیل التباین األحادي لمتغیر ): یوضح 34(رقمجدول

مجموع المربعات
درجات 
Fقیمةمتوسط المربعاتالحریة

مستوى 
الداللة

البیئة الرقابیة
2.9733.9912.042.115بین المجموعات
36.88176.485داخل المجموعات

39.85479المجموع

تقدیر المخاطر
2.3603.7871.561.206بین المجموعات
38.29476.504داخل المجموعات

40.65479المجموع
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األنشطة 
الرقابیة

2.5163.8391.902.136بین المجموعات
33.51376.441داخل المجموعات

36.02979المجموع

المعلومات
1.8243.6081.232.304بین المجموعات
37.53176.494داخل المجموعات

39.35679المجموع

المراقبة
3.00131.0002.378.076بین المجموعات

31.97776.421المجموعاتداخل
34.97979المجموع

أهداف الرقابة
3.15831.0532.341.080بین المجموعات
34.17076.450داخل المجموعات

37.32879المجموع

جمیع المجاالت
2.3373.7792.328.081بین المجموعات
25.42976.335داخل المجموعات

27.76579المجموع

اختبار الفرضیة السابعة 5.2.1.7
aال توجــد فــروق إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة ( ≤ ) بــین تحقیــق أهــداف هیكــل نظــام 0.05

فــي المنظمــات األهلیــة فــي قطــاع غــزة  تعــزى لمتغیــرات COSOالرقابة الداخلیة وفقًا إلطار 
معلومات عن المنظمة (العمر الزمني للمنظمة بالســنوات، عــدد العــاملین فــي المنظمــة، عــدد 

فروع الجمعیة) ویتفرع منها الفرضیات اآلتیة:
a(توجد فروق إحصائیة عند مستوى داللة ال.أ ≤ بین تحقیق أهداف هیكل ) 0.05

في المنظمات األهلیة في قطاع غزة  تعزى COSOإلطاراخلیة وفقًا نظام الرقابة الد
.السنواتبة نظملعمر الزمني للمل

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة یتضح أنمن خالل اختبار تحلیل التباین األحادي
وفقاً األهلیة في قطاع غزة المنظماتفي بین أهداف هیكل نظام الرقابة الداخلیة 

.)36جدول رقم (السنواتبة منظملعمر الزمني لللCOSOإلطار
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العمر الزمني للمنظمةتحلیل التباین األحادي لمتغیر ): یوضح 35(رقمجدول

درجات مجموع المربعات
مستوى Fقیمةمتوسط المربعاتالحریة

الداللة

البیئة الرقابیة
1.1313.377.740.532بین المجموعات
38.72376.510داخل المجموعات

39.85479المجموع

تقدیر المخاطر
1.1243.375.720.543بین المجموعات
39.53076.520داخل المجموعات

40.65479المجموع

األنشطة الرقابیة
6583.219.471.703.بین المجموعات
35.37176.465داخل المجموعات

36.02979المجموع

المعلومات
5523.184.360.782.بین المجموعات
38.80476.511داخل المجموعات

39.35579المجموع

المراقبة
1.1623.387.870.460بین المجموعات
33.81776.445داخل المجموعات

34.97979المجموع

أهداف الرقابة
2.6143.8711.908.135المجموعاتبین 

34.71476.457داخل المجموعات
37.32879المجموع

جمیع المجاالت
7353.245.689.561.بین المجموعات
27.03076.356داخل المجموعات

27.76579المجموع

a(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة .ب ≤ بین تحقیق أهداف )0.05
في المنظمات األهلیة في قطاع غزة  COSOإلطارنظام الرقابة الداخلیة وفقًا هیكل

ومتغیر عدد العاملین في المنظمة (مثبتین ومتطوعین).
نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة یتضح أمن خالل اختبار تحلیل التباین األحادي

وفقاً األهلیة في قطاع غزة المنظماتفي لداخلیة بین أهداف هیكل نظام الرقابة ا
جدول رقم عدد العاملین في المنظمة (مثبتین ومتطوعین)یعزى لCOSOإلطار

)37(.
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تحلیل التباین األحادي لمتغیر عدد العاملین في المنظمة (مثبتین ): یوضح 36(رقمجدول
ومتطوعین)

درجات مجموع المربعات
مستوى Fقیمةمتوسط المربعاتالحریة

الداللة

البیئة الرقابیة
1.3303.443.864.464بین المجموعات
38.51375.514داخل المجموعات

39.84378المجموع

تقدیر المخاطر
2.5473.8491.672.180بین المجموعات
38.09475.508داخل المجموعات

40.64178المجموع

األنشطة 
الرقابیة

7503.250.533.661.بین المجموعات
35.19775.469داخل المجموعات

35.94778المجموع

المعلومات
7983.266.518.671.بین المجموعات
38.55075.514داخل المجموعات

39.34978المجموع

المراقبة
1.3003.433.975.409بین المجموعات
33.35475.445داخل المجموعات

34.65478المجموع

أهداف الرقابة
8573.286.587.625.بین المجموعات
36.46675.486داخل المجموعات

37.32278المجموع

جمیع المجاالت
6253.208.577.632.بین المجموعات
27.11775.362داخل المجموعات

27.74278المجموع

a(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة .ت ≤ بین تحقیق أهداف )0.05
في المنظمات األهلیة في قطاع غزة  COSOإلطارهیكل نظام الرقابة الداخلیة وفقًا 

ة.منظمومتغیر عدد فروع ال
نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة یتضح أمن خالل اختبار تحلیل التباین األحادي

وفقاً األهلیة في قطاع غزة المنظماتفي بین أهداف هیكل نظام الرقابة الداخلیة 
.)38جدول رقم (ةمنظمومتغیر عدد فروع الCOSOإلطار
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عدد فروع المنظمةتحلیل التباین األحادي لمتغیر ): یوضح 37(رقمجدول

مستوى Fقیمةمتوسط المربعاتدرجات الحریةمجموع المربعات
الداللة

البیئة الرقابیة
1.9583.6531.309.278بین المجموعات
37.89676.499داخل المجموعات

39.85479المجموع

تقدیر المخاطر
1.8303.6101.194.318بین المجموعات
38.82476.511داخل المجموعات

40.65479المجموع

األنشطة الرقابیة
8853.295.638.593.بین المجموعات
35.14476.462داخل المجموعات

36.02979المجموع

المعلومات
2.0983.6991.427.242بین المجموعات
37.25776.490داخل المجموعات

39.35679المجموع

المراقبة
3.38031.1272.710.051بین المجموعات
31.59976.416داخل المجموعات

34.97979المجموع

أهداف الرقابة
1.8833.6281.346.266بین المجموعات
35.44576.466داخل المجموعات

37.32879المجموع

جمیع المجاالت
1.4793.4931.425.242بین المجموعات
26.28676.346داخل المجموعات

27.76579المجموع
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الفصل السادس
النتائج والتوصیات

النتائج6.1
- في ضوء التحلیالت النظریة والعملیة لنتائج الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالیة:

من قبل المنظمات األهلیة العاملة في قطاع غزة ألهمیة تطبیق یوجد اهتمام ووعي كبیر .1
نظم الرقابة الداخلیة الفعالة مما یدل على تطور هذه األنظمة في تلك المنظمات.

أظهرت الدراسة أن نظم الرقابة الداخلیة المطبقة في المنظمات األهلیة تعمل على تحقیق .2
أهداف الرقابة بدرجة كبیرة.

أهمیة توفر مقومات البیئة الرقابیة ألغراض تحقیق أهداف نظام الرقابة أظهرت الدراسة .3
الداخلیة في المنظمات األهلیة باعتبارها تشكل األساس العملي الذي یؤدي إلى خدمة تلك 

األهداف وبالتالي الوصول إلى تحقیق غایات تلك المنظمات.
أداء المنظمات األهلیة التي یتعرض لهاتقدیر المخاطرأظهرت الدراسة ضرورة تحلیل و .4

وذلك ألهمیة هذا األمر في تحقیق أهداف نظام الرقابة الداخلیة وحمایة المنظمة من 
المخاطر التي قد تتسبب في تعطیل عمل المنظمة. 

أظهرت الدراسة أهمیة توفر اآللیات الالزمة للقیام باألنشطة الرقابیة في المنظمات األهلیة .5
ي تحقیق أهداف نظام الرقابة الداخلیة باعتبارها جوهر عملیة وذلك ألهمیتها هذا األمر ف

الرقابة. 
أظهرت الدراسة أهمیة وضرورة وجود نظام قوي لنظم المعلومات واالتصاالت في المنظمات .6

. وذلك ألهمیة هذا األمر في تحقیق أهداف نظام الرقابة الداخلیةاألهلیة 
باعتبار في المنظمات األهلیة لنظام الرقابة الداخلیةالمراقبةأظهرت الدراسة أهمیة وضرورة .7

أن هذا العنصر یشكل المظلة التي تحوي باقي العناصر، األمر الذي یعمل على تحقیق 
.أهداف نظام الرقابة الداخلیة

COSOأظهرت الدراسة أهمیة تكامل عناصر الرقابة الداخلیة الخمسة وفقًا إلطار.8

عة من أجل تحقیق أهداف الرقابة.وضرورة تطبیقها بصورة مجتم
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التوصیات6.2
- بناء على ما أظهرته الدراسة من النتائج المذكورة سابقًا یمكن إعطاء التوصیات التالیة:

االهتمام بالبیئة الرقابیة التي تساهم في خلق األجواء التي تمكن األفراد من تحمل .1
القیة، وفلسفة اإلدارة، وأسلوب مسؤولیاتهم الرقابیة، بما في ذلك االهتمام بالقیم األخ

ووضع مدونة للسلوك التشغیل، وسیاسات الموارد البشریة، وكفایة وانسجام العاملین، 
.األخالقي

التي تشكل تهدیدًا لتحقیق أهداف المنظمة، وخاصة تقدیر المخاطرالعمل على تحلیل و .2
والتي قد ینجم والقواعد التنظیمیة القوانین ف التمویل، ومخاطر عدم االلتزام بمخاطر توق

، وكذلك ضرورة إلزام المنظمات األهلیة بتدقیق حساباتها عنها مخالفات إداریة ومالیة
.بواسطة مدققي حسابات معتمدین من قبل وزارة الداخلیة

العمل على تعزیز أنشطة الرقابة والتي تمثل عمودًا أساسیًا لنظام الرقابة الداخلیة، ویتمثل .3
االهتمام بتوفر فصل مالئم بین المهام المتشابهة، وتوفر صالحیات محددة لكل ذلك في

مستوى إداري، وتوفر رقابة فعلیة على أصول وموارد المنظمة، وتوفر حمایة مادیة 
لكترونیة على األصول والسجالت، ووجود رقابة لألداء بواسطة أشخاص مستقلین عن  ٕ وا

.األفراد المسؤولین عن إعداد البیانات
واالتصاالت وتحدیثها بصورة مستمرة على ضوء التغیرات التي المعلوماتمتابعة االهتمام ب.4

قد تحدث، والحرص على وجود نظام قوي لنظم المعلومات اإللكترونیة داخل المنظمة، 
وتوفر آلیات للحصول على معلومات بالبیئة الخارجیة المحیطة، وآلیات فعالة لتزوید المدراء 

لالزمة لهم وفي الوقت المناسب، وتوفر قنوات اتصال تمكن الموظفین من بالمعلومات ا
توصیل المعلومات الخاصة بأیة مخالفات واختراقات.

والذي یتعلق بعملیة تقییم جودة المراقبة على نظام الرقابة زیادة االهتمام بعنصر المراقبة .5
صلة التي تتحقق بناء على الداخلیة من خالل التقییمات المستمرة، وكذلك التقییمات المنف

مهماً وفاعلیة إجراءات المراقبة المستمرة، حیث یلعب عنصر المراقبة دورًا تقدیر المخاطر
في تحقیق أهداف الرقابة.

COSOضرورة تبني المنظمات األهلیة الفلسطینیة لنظام الرقابة الداخلیة وفقًا إلطار .6

كفاءة وفعالیة العملیات التشغیلیة، واالهتمام بتطبیق مكوناته الخمسة من أجل تحقیق 
بالقوانین والقواعد التنظیمیة وتعزیز مصداقیة البیانات المالیة، والحرص على التزام العاملین 

تستحدث في هذا المجال.تتبع التطورات التي یمكن أن و المعمول بها داخل هذه المنظمات، 
مدقق داخلي في المنظمات ضرورة مراعاة المؤهل العلمي لمن یشغل وظیفة محاسب أو .7

األهلیة بحیث یشغل هذه الوظائف خریجي التخصصات المالیة.
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املالحق



المالحق
)1ملحق رقم (

قائمة المحكمین

المنظمةالمسمى الوظیفياالسمالرقم
الجامعة اإلسالمیة بغزةنائب رئیس الجامعة للشؤون اإلداریةأ.د. سالم حلس.1
جامعة فلسطینعمید كلیة التجارةجربوعأ.د. یوسف .2
الجامعة اإلسالمیة بغزةنائب عمید كلیة التجارةد. حمدي زعرب.3
الجامعة اإلسالمیة بغزةرئیس قسم المحاسبةد. ماهر درغام.4
جامعة القدس المفتوحةأستاذ مشاركد. صبري مشتهى.5



)2ملحق رقم (
COSOالداخلیة وفقًا إلطارملخص لنموذج هیكل نظام الرقابة 

أوًال: البیئة الرقابیة 
قیم األخالقیة.والشفافیة مراعاة اإلدارة إلى ال
نظمةتوفر الكفاءة والمهنیة في العاملین في الم.
.توفر الكفاءة والفاعلیة في أداء مجلس اإلدارة
فلسفة خاصة ونمط تشغیل إیجابي لدى اإلدارة تجاه المهام المالیة واإلداریة والتدقیق.وجود
 ة.نظممع طبیعة عمل وحجم المتالءمیهیكل تنظیمي وجود
أسلوب جید لدى اإلدارة لتفویض الصالحیات.رتوف
إلدارة الموارد البشریة.نظمةفي المسیاسات فعالةوجود
ة.نظملین في الموصف وظیفي واضح للعاموجود
.تناسب الصالحیات مع المسؤولیات
 د قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسؤولیات العاملین.وجو

تقدیر المخاطرثانیًا: 
 لدى اإلدارة.أهداف واضحة ومحددةوجود
 عمل اإلدارة على تحدید احتماالت تعرضها للخطر (قد یكون الخطر: ضعف أو توقف

.التمویل مثًال...)
إلجراءات المالئمة لمواجهة المخاطر المحتملة.لاإلدارة اتخاذ

ثالثًا: األنشطة الرقابیة
فصل مالئم بین المهام (مثل الفصل بین حیازة األصول والرقابة علیها)وجود.
صالحیات محددة لكل مستوى إداري.وجود
نظمةالمستندات والسجالت مع طبیعة عمل المتالؤم.
رقابة فعلیة على األصول والدفاتر.وجود
فحص مستمر وفعال على العناصر السابقة.وجود
 لحمایة ضد المخاطر الخارجیة مثل الحرائق، أو السرقة.لتوفر وسائل
لكترونیة ألصول الم ٕ .نظمةتوفر حمایة مادیة وا
 د رقابة على صحة التسجیل في السجالت والمستندات والوثائق والملفات.وجو



 مراجعة األداء عن إعداد البیانات بواسطة أشخاص مستقلین عن األفراد المسؤولین.وجوب
.وجود رقابة على إمكانیة الوصول للبرامج وملفات البیانات

واالتصاالتالمعلوماترابعًا: 
.وجود نظام قوي لنظم المعلومات اإللكترونیة داخل المنظمة
 لبیئة الخارجیة (مثل أنشطة لمنظمات د آلیات للحصول علي المعلومات الخاصة باوجو

.أخرى مشابهة)
 د آلیة لتزوید المدراء بالمعلومات الالزمة لهم.وجو
في الوقت المناسب إلى المعنیین.إیصال المعلومات
ة لتطویر نظم المعلومات.نظمفي الموفر استراتیجیةت
ة وفي كافة االتجاهات.نظمفي المتوفر وسائل اتصال مناسبة
 وات أات اتصال تمكن الموظفین من توصیل المعلومات الخاصة بأي مخالفتوفر قنو

اختراقات.
 د آلیة لدراسة اقتراحات الموظفین.وجو
.تخزین المعلومات بشكل صحیح
.عقد اجتماعات دوریة أو طارئة

المراقبةخامسًا: 
نظمةفي المتوفر مراقبة مستمرة لألنشطة التشغیلیة.
 في المنظمةومنفصلة شاملة لألنشطة التشغیلیةد تقییمات دوریة وجو.
.تقییم أداء الموظفین بشكل مهني
معالجة جوانب القصور.وفي تطویرهتقاریر األداءمساهمة
توقیع الترقیات والمكافآت.في م نتائج تقاریر األداء اتخداس
 المنظمةتقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في.
ام الرقابة الداخلیة.تعدیل ثغرات الضعف في نظ
 المنظمةعمل جرد سنوي ألصول ومخازن.
 المنظمةعمل جرد مفاجئ ألصول ومخازن.
 د رقابة على عمل لجان المشتریات واالستالم لمعرفة مدى التزامها باألنظمة والقوانین.وجو



)3ملحق رقم (
االستبیان

غزة-الجامعة اإلسالمیة
یاـلـات العـدارسـالعـمـادة 

كلیـــــــــــــــة التجـــــــــــــــــارة
المحاسبة والتمویلقسم

األخ الكریم / األخت الكریمة ................................. المحترم/ة
السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

یقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان:

ً إلطار أثر حتقيق أهداف الرقابة علىCOSOهيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا
األهلیة في قطاع غزة)دراسة حالة المنظمات(

وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل من الجامعة 

اإلسالمیة بغزة، علمًا بأن اإلجابة قد تستغرق بعضًا من وقتك الثمین إال أننا نتطلع إلى تعاونك 

في أنك تدرك أهمیة اإلجابة على أسئلة االستبانة بدقة وعنایة لما لهذه اإلجابة من معنا ونثق 

أهمیة في تحقیق أهداف هذه الدراسة وخدمة المجتمع، علمًا بأن هذه البیانات ستعامل بسریة مطلقة 

ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

ولكم جزیل الشكر،،،

الباحث
عبد السالم خمیس بدوي



لالطالع فقط
COSOنبذة مختصرة عن مفهوم الرقابة الداخلیة وفقًا لـ 

المنشأة، ویتم تصمیمها من بإدارةالمعنیین أولئكوبكل باإلدارةعملیة متأثرة /هيالرقابة الداخلیة

التالیة قد تم تحقیقها:األهدافبأن مناسبجل الحصول على تأكید أ

.المنظمةتحقیق كفاءة وفعالیة العملیات التشغیلیة في .4

.زیادة الثقة في مصداقیة القوائم المالیة ومدى االعتماد علیها.5

.بالقوانین والقواعد التنظیمیةالتأكد من التزام كافة العاملین .6

:مكونات نظام الرقابة الداخلیة



) في المكان المناسب×اختر اإلجابة مع وضع عالمة (
الجزء األول: معلومات شخصیة

المسمى الوظیفي:.1
رئیس مجلس نائب رئیس مجلس اإلدارة

اإلدارة
أمین 

الصندوق
المحاسبالمدیر ماليالمدیر التنفیذي

المؤهل العلمي:.2
ماجستیر/دكتوراهبكالوریوس/لیسانسفما فوقدبلوم متوسطثانویة عامة فأقل

التخصص العلمي:.3
(حدد)أخرىاقتصادإدارةمحاسبة

سنوات الخبرة..1
فأكثر99-67–3سنوات3أقل من 

المنظمةالجزء الثاني: معلومات عن 
العمر الزمني للمؤسسة بالسنوات:.1

فأكثر910-67–3سنوات3أقل من 

(مثبتین ومتطوعین):المنظمةعدد العاملین في .2
فأكثر1516-1011-5عاملین5أقل من 

عدد فروع الجمعیة:.3
فأكثر45-23-1ال یوجد 



الجزء الثالث: تطویر نظام الرقابة الداخلیة:

أوًال/ البیئة الرقابیة
في اعتقادك ما مدى تأثیر العوامل التالیة في مؤسستكم على فعالیة نظام الرقابة الداخلیة:

یؤثر بدرجة بیانم.
جداً كبیرة

یؤثر بدرجة 
كبیرة

یؤثر بدرجة 
متوسطة 

یؤثر بدرجة 
منخفضة 

یؤثر بدرجة 
منخفضة جداً 

شفافیة اإلدارة ومراعاتها للقیم األخالقیة.1
توفر الكفاءة والمهنیة في العاملین في المنظمة.2
توفر الكفاءة والفاعلیة في أداء مجلس اإلدارة.3
لدي اإلدارة إیجابيیوجد فلسفة خاصة ونمط تشغیل .4

تجاه المهام المالیة واإلداریة والتدقیق
یوجد هیكل تنظیمي یتالءم مع طبیعة عمل وحجم .5

المنظمة
یتوفر لدي اإلدارة أسلوب جید لتفویض الصالحیات.6
یوجد سیاسات فاعلة للتوظیف في المنظمة.7
فاعلة لتدریب الموظفین في المنظمةیوجد سیاسات.8
یوجد وصف وظیفي واضح للعاملین في المنظمة.9

تتناسب الصالحیات في المسؤولیات.10
یتوفر في المنظمة نظام للضبط الداخلي یساهم في .11

ضبط أداء العاملین
یوجد قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسؤولیات العاملین.12

تقدیر المخاطرثانیًا/ 
في اعتقادك ما مدى تأثیر العوامل التالیة في مؤسستكم على فعالیة نظام الرقابة الداخلیة:

یؤثر بدرجة بیانم.
جداً كبیرة

یؤثر بدرجة 
كبیرة

یؤثر بدرجة 
متوسطة 

یؤثر بدرجة 
منخفضة 

یؤثر بدرجة 
منخفضة جداً 

یوجد لدى اإلدارة أهداف واضحة ومحددة..1
تعمل اإلدارة على تحدید احتماالت تعرضها للخطر (قد .2

یكون الخطر: ضعف أو توقف التمویل مثًال...)
تتخذ اإلدارة اإلجراءات المالئمة لمواجهة تلك المخاطر .3

المحتملة.



ثالثًا/ األنشطة الرقابیة
فعالیة نظام الرقابة الداخلیة:في اعتقادك ما مدى تأثیر العوامل التالیة في مؤسستكم على 

یؤثر بدرجة بیانم.
جداً كبیرة

یؤثر بدرجة 
كبیرة

یؤثر بدرجة 
متوسطة 

یؤثر بدرجة 
منخفضة 

یؤثر بدرجة 
منخفضة جداً 

یوجد فصل مالئم بین المهام (مثل الفصل بین حیازة .1
.األصول والرقابة علیها)

یوجد صالحیات محددة لكل مستوى إداري..2
.المنظمةتتالءم المستندات والسجالت مع طبیعة عمل .3
توجد رقابة فعلیة على األصول والدفاتر..4
یوجد فحص مستمر وفعال على العناصر السابقة..5
یتـــــوفر وســـــائل الحمایـــــة ضـــــد المخـــــاطر الخارجیـــــة مثـــــل .6

الحرائق، أو السرقة.
لكترونیة .7 ٕ ألصول المنشأة.یتوفر حمایة مادیة وا
ـــــــي الســـــــجالت .8 ـــــــى صـــــــحة التســـــــجیل ف ـــــــة عل یوجـــــــد رقاب

والمستندات والوثائق والملفات.
یتم مراجعة األداء بواسـطة أشـخاص مسـتقلین عـن األفـراد .9

المسؤولین عن إعداد البیانات.
توجـــــد رقابـــــة علـــــى إمكانیــــــة الوصـــــول للبـــــرامج وملفــــــات .10

البیانات.

واالتصاالتالمعلوماترابعًا/ 
في اعتقادك ما مدى تأثیر العوامل التالیة في مؤسستكم على فعالیة نظام الرقابة الداخلیة:

یؤثر بدرجة بیانم.
جداً كبیرة

یؤثر بدرجة 
كبیرة

یؤثر بدرجة 
متوسطة 

یؤثر بدرجة 
منخفضة 

یؤثر بدرجة 
منخفضة جداً 

یوجد نظام قوي لنظم المعلومات اإللكترونیة داخل .1
.المنظمة

یوجد آلیات للحصول علي المعلومات الخاصة بالبیئة .2
.الخارجیة (مثل أنشطة لمنظمات أخرى مشابهة)

لتزوید المدراء بالمعلومات الالزمة لهم.آلیةیوجد .3
المعنیین في الوقت المناسب.إلىیتم إیصال المعلومات .4
.المنظمةیتوفر استراتیجیة لتطویر نظم المعلومات في .5
یتوفر وسائل اتصال مناسبة وفي كافة االتجاهات في .6

.المنظمة



یتوفر قنوات اتصال تمكن الموظفین من توصیل المعلومات .7
واختراقات.الخاصة بأیة مخالفة

لدراسة اقتراحات الموظفین.آلیةیوجد .8
یتم تخزین المعلومات بشكل صحیح..9

یتم عقد اجتماعات دوریة أو طارئة..10
المراقبةخامسًا / 

في اعتقادك ما مدى تأثیر العوامل التالیة في مؤسستكم على فعالیة نظام الرقابة الداخلیة:

یؤثر بدرجة بیانم.
جداً كبیرة

یؤثر بدرجة 
كبیرة

یؤثر بدرجة 
متوسطة 

یؤثر بدرجة 
منخفضة 

یؤثر بدرجة 
منخفضة جداً 

مراقبة مستمرة لألنشطة التشغیلیة.المنظمةیتوفر في .1
یوجد تقییمات دوریة ومنفصلة شاملة لألنشطة التشغیلیة..2
یتم تقییم أداء الموظفین بشكل مهني..3
جوانب القصور وتطویر تساهم تقاریر األداء في معالجة.4

األداء.
تستخدم نتائج تقاریر األداء لتوقیع الترقیات والمكافآت..5
.المنظمةیتم تقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في .6
یتم تعدیل ثغرات الضعف في نظام الرقابة الداخلیة..7
.المنظمةیتم عمل جرد سنوي ألصول ومخازن .8
.المنظمةیتم عمل جرد مفاجئ ألصول ومخازن .9

یوجد رقابة على عمل لجان المشتریات واالستالم لمعرفة .10
مدى التزامها باألنظمة والقوانین.

سادسًا / أهداف نظام الرقابة الداخلیة
في اعتقادك ما مدى تحقیق نظام الرقابة الداخلیة في مؤسستكم لألهداف التالیة:

بدرجة موافقبیانم.
جداً كبیرة

بدرجة موافق
كبیرة

بدرجة موافق
متوسطة 

بدرجة موافق
منخفضة 

بدرجة موافق
منخفضة جداً 

یحقق الكفاءة والفعالیة لكافة العملیات التشغیلیة .1
.المنظمةفي 

یعزز درجة مصداقیة البیانات المالیة في االعتماد .2
علیها.

بالقوانین یعمل على ضبط األداء وااللتزام .3
.والقواعد التنظیمیة

في رأیك ما هي معوقات تطبیق نظام الرقابة الداخلیة؟
 -------------------------------------------------------------------

نهایة االستبیان


