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 داءــــــــــإه
 

 ىل أرباب العلم وطالبه...أهدي هذا البحث إ

 إىل ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف دولة فلسطني...

 ي...ـــــــــــــــلتـائــإىل ع

 ...يـــــــــــــــــــــــإىل أم _ي ــــــــــــــــــــــــإىل أب

 ...يـــواتــي وأخـــوتـــإىل إخ

 إىل زوجتي...

 هرةمزد لّتي ن بوجودهماووجداني... إىل ال روحيعقلي قلبي مني  سلبتا نإىل اللّتي  

 أهدي هذا البحث...قلبي: اللّتي ن استحلّتا  إىل ابنتيّ  احلياة،

 نورة...إىل فاطمةإىل 

أهدي هذا  "األمري مسريإبني "ي وحبيب قلبي، إىل بُستان روحي، قرة عينإىل 

 .البحث ..



 ح
 

 شكر وتقدير
 أمثر بإجناز هيه الدراسة.  م الي تعاوهنل، "ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف دولة فلسطني"أتقدم بالشكر اجلزيل إىل 

به من  امن جامعة القدس املفتوحة ودائرة املكتبات فيها، وأخص باليكر أ.بالل تاية، على ما قامو والعرفانأتقدم بالشكر كما و

 لباحث داخل أروقة املكتبة ومكنوناهتا العلمية...تسهيل مهمة ا

يف يل وموجهاً صرب  ماهر مشتهى، والي  شرّفين بأن يكون مشرفاً الدكتور/  األستاذ من سعادة والعرفانكما أتقدم بالشكر 

الي  شرفين بأن ، واإلدارة والسياسةسعادة الدكتور/ حممد إبراهي م املدهون، رئيس أكادمية  وكيلكرسالة املاجستري، بناء 

بأن يكون مناقشا  سرنيوالي   ،أكرم إبراهي م محادالدكتور/من سعادة موصول  رشكلوا ،يكون مناقشا داخليا لرساليت

 بإذن اهلل...واملنفعة الرّفعة بليتكلل هيا اجلهد  لرساليت خارجيا

اإلسهام األكرب ا مهل كان العاليا، واليتدراسات أكادميية اإلدارة والسياسة للجامعة األقصى و ،من واالمتنانوأتقدم بالشكر كما 

من  جسديُ ،وندوات تدريبيةودورات  وورش عملمن برامج ومؤمترات  ميُقديف ثقل شخصييت البحثية واملعرفية من خالل ما ت

 إشراك أصحاب العالقة مع أحباث طالهبا... ب كوذل والتطبيق، ةالعل م للممارس أناً، واقع خالهلا

هيا البنيان بعد اهلل  عن توجيه الفضل ألهل الفضل، والثناء ملن يستحقون الثناء، ملن هل م فضل األولني واألخرين يفكما ال أغفل 

ت بالغايل والنفيس يف وقد ضحّ ،مستقيماً راشداً جتعل مين إنساناًكي جاهدة يف حياهتا اليت سعت  ،عز وجل، إىل أمي...

 ه بالعل م واملعرفة.ك م ومنك م يف جمتمع يرقى فيه أبناؤنبي أكون اليومكي ليلك،  وصربتسبيل ذلك، 

الطريق، حنو حياة لنا  حترتق لينري مشعةعمره وحياته جعل من و أفنى نفسه من أجلنا الرجل الي من ذلك شكر تقدم بالكما أنين أ

 ...وعرفان كل حب وشكر ، إىل أبييف سبيل ذلك الكثري، الكثري الكثري م، وقدّها احملبة والوئامكرمية ملؤ

عنا، ولكن مشيئة اهلل حتك م هيا الوجود، ضمن سنن كونية مشروعة، لتستمر  هناك من البشر من يقفون يف حياتنا ليس رغماً

ريد أن أقول، إىل تلك اإلنسانة اليت سكنت نفسي، يف برهة من الزمن القريب، فأثرت وأمثرت بإذن عما أ احلياة، هنا أقف عاجزاً

ال يتجزأ من كياني  روحي، وجعلت من ملساهتا يف أروقة حياتي، جزءاً سانة اليت سكنت بييت، واحتلترهبا، إىل تلك اإلن

 وكينونيت، اليت باتت هي مملكيت... إىل زوجيت ديانا، شكر وعرفان...

   الباحث
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 صملخ

العوامل المؤثرة في أداء الرقابة المالية التي على التعرف إلى  الدراسةهذه هدفت 
حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي  يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين،

يلها للوصول التحليلي والذي يقوم على جمع المعلومات والبيانات من مصادرها المتعددة، وتحل
، أو كميا من خالل «من خالل توضيح الخصائص»إلى نتائج علمية، ويعبر عنها تعبيرا كيفيا 

ولتحقيق هذا الهدف  «وصف الظاهرة رقميا بتوضيح حجمها ودرجة ارتباطها بالظواهر األخرى»
 05في ديوان الرقابة منهم  موظف تفتيش   28عت على ز  عمد الباحث إلى تصميم استبانة و  

من إجمالي المفتشين،  %05الضفة الغربية( أي ما نسبته )في المحافظات الشمالية  ا  مفتش
من إجمالي المفتشين  %555في المحافظات الجنوبية )قطاع غزة( أي ما نسبته  ا  مفتش 28و

( استبيان أي ما نسبته 05في قطاع غزة، وقد بلغت نسبة المسترد منها والصالحة للتحليل )
(28%). 

برنامج الرزم  إستخدم الباحث الدراسة واإلجابة على تساؤوالتتحليل البيانات ولغرض 
. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: (SPSS)االجتماعية  للدراسات اإلحصائية

من  عالية   بدرجة   يتميز في فلسطين واإلداريةأداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية  أن  
 -العليادعم اإلدارة ) :بمجموعة من العوامل منها ، كما يتأثر هذا األداء إيجابا  والكفاءة الفاعلية

 والدورات -والفنية اإلدارية والكفاءات -المستخدمةوالتكنولوجيا  واألدوات-والنافذةالمطبقة  والتشريعات
جابات المبحوثين بين متوسطات است إحصائية   ال توجد فروق ذات داللة  نه (، قد تبين أالتدريبية

عزى للمتغيرات حول تقييم الرقابة المالية وأداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية ت  
 .)الجنس، المسمى الوظيفي، خبرة في التدقيق، التخصص، الشهادات في التدقيق، الدورات التدريبية(

تعزيز ب يقوم الديوان أن   وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة
وتطوير القوانين واألنظمة واللوائح الرقابية لعمل الديوان بما ينسجم مع بيئة األعمال الفلسطينية 

مع المنظمات الدولية في مجال الجسور  بعقد االتفاقيات ومد   ديوان، مع ضرورة قيام الالمتغيرة
المستخدمة والمنسجمة مع المعايير  الحديثة تواألساليب والتقنياالخبرات لتبادل  المالية؛الرقابة 

  .والممارسات الدولية في ذلك



 د
 

Assess the Performance of Financial Control Exercised by Financial and 

Administrative Control Bureau in Palestine. 

Abstract: 

the aim of this study is to identify the factors influencing the performance of 

financial control exercised by financial and administrative control Bureau in Palestine, 

where the researcher uses the analytical and descriptive method to: collect information and 

data from multiple sources; and analysis to reach scientific conclusions, and expressed a 

qualitative expression «by clarifying properties», or quantitatively through «digitally 

phenomenon described illustrate the size and degree of correlation with other phenomena» 

to achieve this purpose the researcher design a questionnaire distributed to 82 inspection 

officer in whom Control Bureau 50 inspectors in the northern provinces (West Bank) 

accounted for 51% of the total number of inspectors, and 32 an inspector in the southern 

provinces (Gaza Strip) or 100% of the total number of inspectors in the Gaza Strip, which 

has recovered accounted for and safe analysis (59) a questionnaire (72%). 

 and for the purpose of analysing the data and answer complaints study he used 

statistical packages program researcher for social studies (SPSS), and the study found the 

most important set of results : To perform financial oversight of financial and 

administrative control Bureau in Palestine characterized by a high degree of effectiveness 

and efficiency, as this performance is affected positively by a combination of factors 

including: (senior management support. applicable legislation and window-and the tools 

and technology used-administrative and technical skills-training courses), he showed no 

statistically significant differences between averages of respondents responses on the 

evaluation of financial supervision and financial control of the performance of financial 

and administrative control Bureau attributed to variables (gender, job title, experience in 

auditing, auditing, certification, specialization courses).  

The study concluded with a series of recommendations including: the need to 

strengthen and develop laws and regulations and regulations for the work of the Bureau in 

line with the changing Palestinian business environment with the need for Contracting 

agreements and building bridges with the international organizations in the area of 

financial control, to exchange experiences and modern methods and techniques used and 

consistent with international standards and practices.  
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20. 0:52 
ومستوى داللتها لجميع  Fمصدر التباين ومجموع المربعات ومتوسطها وقيمة 

 ر اإلستبانة والدرجة الكلية حسب متغير الدورات التدريبيةمحاو 
585 

22. 0:55 
ومستوى داللتها لجميع  Fمصدر التباين ومجموع المربعات ومتوسطها وقيمة 

 محاور اإلستبانة والدرجة الكلية حسب متغير مكان العمل
588 
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 ةالفصل األول: اإلطار العام للدراس
  :الدراسةمقدمة 

 كبيرة   لما له من انعكاسات   ؛الحفاظ على المال العام من اهتمامات الدولة األولىيعتبر 
على كافة مناحي الحياة، سواء كانت االقتصادية أو السياسية أو األمنية والمجتمعية، لذلك كان 

من خاللها ضبط العمل االستقرار المالي أولوية توليها الدولة لألجهزة الرقابية فيها، تتولى 
المالي واإلداري وتحسين األداء، بما يكفل لها اإلشراف العام على كافة الجهات الخاضعة 

نفقات ورفع كفاءة العاملين لرقابتها ورسم السياسات العامة لها، والتي تعمل بدورها على ترشيد ال
 جراءات. داء المالي واإلداري وحسن التصرف واالستخدام من خالل ضبط اإلفي األ

ألحكام  مؤسسة دستورية أنشئ تنفيذا  المالية واإلدارية وفي فلسطين، يعد ديوان الرقابة 
( 50( منه وينظم أعماله القانون الخاص به رقم )52القانون األساسي الفلسطيني حسب المادة )

(، وذلك بهدف ضمان سالمة العمل واالستقرار المالي واإلداري في فلسطين 8551لسنة )
، ةجه االنحراف المالي واإلداري كافلطاتها الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكشف أو بس

األداء العام يتفق مع أحكام القانون واألنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة،  د من أن  والتأك  
الرقابة المالية  ديوان ويعتبر، ةمه بأفضل طريقة وبأقل تكلفه ممكنوفي حدودها أنه يمارس مها

لرقابة والتدقيق الخارجي على كافة والذي يمارس أعمال ااألعلى القانوني واإلدارية الجهاز 
 أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وفق القانون.

حيث نتج عن أعمال الرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن العام 
( مليون 18.212.210ت إلى إمكانية استعادة )اكتشاف مخالفات مالية جوهرية أد 8555

مليون دوالر كميزانية لديوان الرقابة في عام ( 2.2)دوالر إلى خزينة السلطة مقابل إنفاق
س التشريعي في قطاع غزة على ، ولقد أصدر المجل(1 :7112 )تقرير ديوان الرقابة8555
والذي وصف فيه ضعف األداء الرقابي  (المراقب العام الداخلي)بعنوان  اإللكتروني تقريرا   هموقع

لديوان الرقابة المالية واإلدارية وتعدد األجهزة الرقابية داخل األجهزة التنفيذية وأن هناك أجهزة 
 ،رقابية داخلية ليس لها وصف وظيفي وال حتى مهام واضحة يحكمها قانون ينظم أعمالها

 ،( http://www.plc.ps/ar )نت:ا ق التقرير لهعدة تطر   ها ألسباب  ئإلى ضعف أدا إضافة  
يوان د الفلسطينية لتقييم أداء الرقابة المالية التي يمارسها األعمال بيئةفي تأتي هذه الدراسة 

وتحديد أهم العوامل تجاه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في فلسطين الرقابة المالية واإلدارية 
ومحددة تتناولها الدراسة  ي ديوان الرقابة ضمن معايير واضحةأداء أعمال مفتش في المؤثرة

 .بمتغيرات الدراسة المستقلة فضمن ما يعر 

http://www.plc.ps/ar
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 :الدراسةمشكلة  0-0
إنشاء ديوان الرقابة المالية واإلدارية جاء بموجب القانون الفلسطيني  على الرغم من أن  

 ى تطوير أداء الجهات الخاضعة لرقابته إال أن  كأداة رقابية تهدف إل 8551( لسنة 50رقم )
ة في فلسطين يتسم بالضعف وذلك يأداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدار 

والذي قد  ،م(7111)تقرير المراقب العام الداخلي،كما ورد في التقارير الصادرة بخصوص ذلك 
بعض مواد لمخالفة هناك  أن   تبين كما ظاهر الفساد.يؤدي إلى تدني اإلنتاجية وتفشي بعض م

الدولية لألجهزة العليا للرقابة وخاصة إعالن  قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية للمعايير
عدم و  في الرقابة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته لديوانمكسيكو مما يضعف الدور الرقابي ل

وأرجعت الدراسة ذلك إلى ضعف تأهيل وتدريب  ،لي واإلداريمنح ديوان الرقابة االستقالل الما
كما تناول دليل التشريعات السارية في فلسطين من . (7100)فروانة: الرقابةموظفي ديوان 

(، DCAFم، والصادر عن مركز جنيف للرقابة والديمقراطية على القوات المسلحة )8552العام 
ليات الرقابة المالية واإلدارية على المؤسسات افتقار الجهات الفلسطينية التي تضلع بمسؤو 

 العامة وعلى أجهزة القطاع األمني إلى اإلمكانيات واالستقاللية.

 م، تظهر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس، وهو:على ما تقدّ  وبناء  

 الرقابة المالية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين؟ واقع ما

 ن السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية: ويتفرع م

واقع الرقابة المالية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية في  ما التساؤل األول: .5
 فلسطين؟

اإلدارة العليا لديوان الرقابة المالية واإلدارية  هما انعكاس الدعم الذي تقدم الثاني: تساؤلال .8
 التي يمارسها الديوان في دولة فلسطين؟على أداء الرقابة المالية 

ما انعكاس التشريعات المطبقة والنافذة في ديوان الرقابة المالية واإلدارية في  الثالث: تساؤلال .2
 أداء الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في دولة فلسطين؟

ة التي يمارسها ما انعكاس استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرقابة المالي السؤال الرابع: .1
 الديوان في دولة فلسطين؟

ما انعكاس المؤهالت العلمية والمهنية الالزمة لتحقيق الرقابة في أداء  الخامس: تساؤلال .0
 الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في دولة فلسطين؟
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في  ما انعكاس الدورات التدريبية التي يتلقاها المدققون في مجال الرقابة السادس: تساؤلال .2
 أداء الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في دولة فلسطين؟

 :1الدراسةمتغيرات  0-7

 وهي كما يلي: مستقلة   متغيرات   ستعلى الدراسة تشتمل 
 .واقع الرقابة المالية .5
 .ليادعم اإلدارة الع   .8
 .التشريعات المطبقة والنافذة .2
 .تكنولوجيا المعلوماتاألدوات و  .1
 .(المؤهالت العلمية والمهنية)لفنية واالكفاءات اإلدارية  .0
 .الدورات التدريبية .2

 كما ويربط الباحث هذه المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع في الدراسة وهو كما يلي:
 .أداء الرقابة المالية .5

 :الدراسةأهداف  0-3

 تهدف الدراسة للتعرف على اآلتي:

 مالية واإلدارية في دولة فلسطين.الرقابة المالية التي يمارسها ديوان الرقابة الواقع  .5
ديوان الرقابة المالية واإلدارية على أداء  المقدم من اإلدارة العليا لمدققيالدعم  مدى مساهمة .8

 الرقابة المالية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية في دولة فلسطين.
لية التي يمارسها ديوان الرقابة قيمة ودور التشريعات المطبقة والنافذة في أداء الرقابة الما .2

 المالية واإلدارية في دولة فلسطين.
قيمة ومدى إسهام تكنولوجيا المعلومات سواء كانت أنظمة أو برامج في أداء الرقابة المالية  .1

 المطبقة من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية في دولة فلسطين.
من على أداء الرقابة المالية وذلك بة المالية المؤهالت العلمية والمهنية في مجال الرقا أثر .0

 ديوان الرقابة المالية واإلدارية في دولة فلسطين. مدققي وجهة نظر
الدورات التدريبية التي يحصل عليها مدققو ديوان الرقابة المالية واإلدارية في أداء  تأثير .2

 الرقابة المالية المطبقة في دولة فلسطين.

                                                           
 .2111لسنة  1، بقرار رقم 2114، لسنة 15، صدر بموجب قانون ديوان الرقابة رقم 2111معايير التدقيق الحكومي الفلسطيني،  1 
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يمكن من خاللها االستفادة والخروج بنتائج وتوصيات  علمية   يمة  الوصول إلى نتائج ذات ق  .2
 تحقق الغرض والهدف العام من إجراء هذا البحث.

 :الدراسةأهمية  0-4

تتناول بيئة العمل الرقابي لدولة فلسطين، والتي تتسم فيه  أنهاالدراسة في تكمن أهمية 
ي تحيط ببيئة بها. خاصة وأنها تأتي في هذه البيئة بالتغير وعدم االستقرار؛ نتيجة الظروف الت

على مستوى األجهزة اإلدارية  ةفلسطينالدولة الوقت تغيب فيه الوحدة اإلدارية والتنظيمية ألجهزة 
الشركات التظيمية، إضافة إلى للدولة، والمتمثلة في الوزارات والمؤسسات العامة والقطاعات 

  ؛ ...إلخ.شر من خالل منح اإلمتيازات لهاالتي تسهم فيها الدولة بشكل مباشر أو غير مبا

كما أن غياب الوحدة الجغرافية لألرض الفلسطينية ولدولة فلسطين، يجعل منها وسيلة 
أداة بناء أو هدم في  ، وبذلك تكونللطامحين والطامعين من األشخاص المتنفذين في الدولة

السيادة والسلطة الفعلية  ال تمتلك أجزاء الوطن ومقدراته المالية واإلقتصادية؛ وحيث  أن فلسطين
على مقدرات الوطن واألرض الفلسطينية؛ نتيجة الواقع الذي يفرض نفسة وبقوة على الكافية 

على  في إقتصادها تعتمد حبيسة، الدولة الفلسطينية ومقدراتها االقتصادية؛ يجعل منها دولة
لسد نفقاتها  واإلدارية؛ المالية مساعدات الدول الصديقة والدول المانحة في تغطية إحتياجاتها

، هذه العوامل تجعل من ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين محط .والتشغيلية الراس مالية
  .الديوان لشأن الفلسطيني ألهمية الدور الذي يقوم بهوالمهتمين في اأنظار المراقبين والمتابعين 

أداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان الرقابة عملية تقييم هذه الدراسة لتتناول ت جاءلذا 
بعد عشر سنوات مضت على الوحدة اإلدارية بين شقي الوطن  المالية واإلدارية في فلسطين

لتشخيص الواقع الذي تعيش  فيِة مؤسسات وأجهزة  الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛
موضوع  دراسة فيللباحثين والمهتمين يانات بمن التوفر قاعدة كما أنها  الدولة الفلسطينية.

الرقابة المالية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين، مما يسهم في إثراء 
 .الحقة ، سيما أنها تشكل أرض خصبة لدراسات  المكتبة العربيةالمكتبة الفلسطينية و 

 :الدراسةنموذج  0-5

يوضح  نموذجالباحث  عتمداالوصول إلى األهداف المرجوة ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة و 
 .تحليل تلك المتغيراتنتائج باالعتماد على ( 5في الشكل رقم ) متغيرات الدراسة
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 (0الشكل رقم )

 المتغير التابع     المستقلالمتغيرات 

 
 على المراجع العلمية واألدبية لموضوع الدراسة بناء   ُجرد بواسطة الباحث 

 :الدراسة حدود 0-6
 حدود مكانية: 0-6-0

ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين،  ( على مفتشيستبانةاال)توزيع أداة الدراسة  تم  
 ."قطاع غزة"والمحافظات الجنوبية  "لضفة الغربية"اعلى المحافظات الشمالية  والموزعين جغرافيا  

 حدود زمانية: 0-6-7
ة عمل ديوان الرقابة المالية واإلدارية خالل الفترة بيئتتناول هذه الدراسة وفصولها 

توزيع أداة الدراسة الرئيسية  تم  ، حيث 8552إلى العام  8552العام الزمنية الممتدة من 
 ، وذلك تقيما  م58/55/8552 ية واإلدارية في تاريخديوان الرقابة المال مفتشي)االستبانة( على 

 م.8552م لعاحتى نهاية األداء الرقابة المالية 

 بشرية: حدود 0-6-3
العاملين في مجال مفتشي ديوان الرقابة المالية واإلدارية  على هذه الدراسةتطبيق  تم  

 وهم على النحو التالي: ،ديوانال لدى الرقابة والتفتيش المالي

 موظفو ديوان الرقابة المالية واإلدارية الذين يمارسون مهنة الرقابة والتفتيش المالي، والبالغ
 يمارسون مهنة الرقابة والتفتيش المالي، موزعين كما يلي: ف( موظ525)عددهم 

 المحافظات الشمالية(. )في الضفة الغربية وهم موزعون على  ف( موظ52) -أ
 ( موظف في قطاع غزة، وهم موزعون على )المحافظات الجنوبية(.28) -ب
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مالية وهم على رأس عملهم حتى وهذا العدد هو إجمالي الموظفين الذين يمارسون مهنة الرقابة ال
 م.8552 ديسمبر من العام 25تاريخ 

دولة ديوان الرقابة المالية واإلدارية في الفلسفة العامة ل ضمن تم تطبيقهادراسة ال أن   سيما
الهيكل  والعالقة ضمن صذات االختصا بحث المتغيرات مع الجهات تم كما أنه، فلسطين

 .في دولة فلسطين واإلداريةالتنظيمي لديوان الرقابة المالية 

 حدود موضوعية: 0-6-4
التي يمارسها و  ،فقط "أداء الرقابة المالية"داء األتقييم موضوع الدراسة على يقتصر 

 تقييم أداء الرقابة اإلداريةعلى  هذه الدراسة ملتشت والفي فلسطين واإلدارية ديوان الرقابة المالية 
 .فلسطين المالية واإلدارية فيلديوان الرقابة 

 :ات الدراسةمصطلح 0-2
  تقييم األداء:

تقييم أداء المؤسسات العامة وبرامجها قد أصبح جزءا  ال يتجزأ من الرقابة المالية الحديثة،  إن  
أو إسراف، بينما  د من حسن إدارة الموارد المالية دون تبذير  فالرقابة المالية التقليدية تهدف للتأك  

وذلك للتأكد من حسن  ؛لبرامجتعمل على تقييم األداء ودراسة الفاعلية والكفاءة لالرقابة المالية الحديثة 
استخدام المال العام، فرقابة األداء تهدف إلى تسليط الضوء على الكفاءة واالقتصاد والفاعلية في 

 .(776 :7110)األصم وآخرون، استغالل المنظمة للموارد المتاحة لها 

  المالية:الرقابة 

اإلدارة العامة بالرياض بأن الرقابة المالية هي "الرقابة التي تستهدف ضمان  معهد عر ف
سالمة التصرفات المالية والكشف الكامل عن االنحرافات ومدى مطابقة التصرفات المالية علـى 

 (06ه: 0415)معهد اإلدارة العامة،  "القوانين والقواعد النافذة

  رقابة األداء:

عبارة عن فحص مستقل  بأنها: األداء رقابة“اإلنتوساي” منظمة فتعر  
وموضوعي وموثوق به لما إذا كانت تعهدات الحكومة أو أنظمتها أو عملياتها أو 
برامجها أو أنشطتها أو مؤسساتها تعمل وفقا لمبادئ االقتصاد والكفاءة والفاعلية وما إذا 

 (I N T O S A I ,  ISSAI 3000:5) للتحسين.كان هناك مجال 
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  الرقابة المالية واإلدارية: ديوان

حكام القانون األساسي أل نشئ تنفيذا  ديوان الرقابة المالية واإلدارية مؤسسة دستورية أ  ي عتبر 
( لسنة 50( منه، وينظم أعماله القانون الخاص به رقم )52حكام المادة )أل الفلسطيني إعماال  

، وله موازنة خاصة 5551ت عام أشنمل هيئة الرقابة العامة التي أ  على ع (، تأسيسا  8551)
ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة 
واألهلية القانونية الكاملة لممارسة األعمال التي كلف بها والمناط به حسب القانون ويعتبر 

ية لألجهزة العليا للرقابة المالية الجهاز األعلى للرقابة في فلسطين، وهو عضو في المنظمة العرب
والمحاسبة )األر بوساي( ومشارك في لجنة الرقابة البيئية، ولجنة المخطط االستراتيجي المنبثقة 
عن المنظمة، كما وقع الديوان اتفاقية ضمان الجودة مع مبادرة تنمية اإلنتوساي، ويسعى ديوان 

منظمة العالمية لألجهزة العليا للرقابة المالية في ال وا  يصبح عض بة المالية واإلدارية أن  الرقا
)اإلنتوساي( وخاصة بعد حصول السلطة الوطنية الفلسطينية على عضوية منظمة اليونسكو 

 للثقافة والعلوم.

 لدراسة:صعوبة ا 0-1
والتي تمثلت في صعوبة الوصول  ،إتمام دراستهفي واجه الباحث العديد من الصعوبات 

في المحفظات الشمالية "الضفة  إلى مجتمع وعينة الدراسةالتوجه بنفسة  والحركة الذي منعة من
طويلة تي تعتبر إضافة إلى الفترة الزمنية الالغربية" لكثرة العوائق المتنوعة في البيئة الفلسطينية، 

الوطن  محافظات على موزعخاصة وأن مجتمع وعينة الدراسة  إستبيان الدراسة نسبيا في جمع
 ر فييالضفة الغربية وقطاع غزة األمر الذي نتج عنة تأخوالجنوبية والمتمثلة في  الشمالية منها

الوصول إليها في ظل الواقع الذي يفرض لصعوبة  الغربية الضفةالدراسة من  وصول إستبيانات
جوا وبحرا والذي يقف حائال  بين أجزاء الوطن الواحد في الضفة برا و نفسة على الك ل الفلسطيني 

 قطاع غزة. والغربية 

 :صلخّ مُ 
، حيث اشتمل لدراسة الباحث والهيكل العام للدراسة العاماإلطار  تناول الفصل األول

حيث تطرق الباحث فيها إلى المراجع العلمية  الدراسة،مقدمة وبيئة الدراسة ومشكلة  الفصل على
طلحات صفرضيات، كما تناول الفصل مالوصياغة والهدف من الدراسة إلى األهمية  وصوال  

 المستقل منها والتابع.ومتغيراتها الدراسة  من بيئة ترتبت الدراسة التي جاءت كنتيجة
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 الفصل الثاني: الطار النظري
 

 مقدمة

 .تقييم األداءالمبحث األول:  7-0

 .المبحث الثاني: الرقابة المالية 7-7

 .المبحث الثالث: ديوان الرقابة المالية واإلدارية 7-3
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 : الطار النظريانيالفصل الث
 مقدمة:

 نحول المصطلح الصحيح للتعبير عو  في عملية تقييم األداءهناك خالف بين المهتمين 
سمي هذه العملية فهناك من ي  ، حسب معايير معينة معين   قياس نشاط  التي تهتم بو  ،هذه العملية

أما كلمة التقويم فهي بالتقييم رجوعا  إلى معرفة قيمة الشيء حسب معيار تقاس به هذه القيمة، 
دخال ما هو مناسب حسب حكم  تحتوي على معنى أوسع حيث تشمل عنصر اإلصالح وا 
المالحظ أو المهتم بالعملية وذلك لتغيير الحالة التي يوجد عليها الشيء أو الموضوع إلى حالة 

سنوردها  األداء دة تعاريف لعملية تقييممن سابقتها، وأيا  كان المصطلح فهناك ع أفضلتعتبر 
  في هذا المبحث.

وحتى تتحقق عملية تقييم األداء اإلداري واألهداف المحددة لها، تركز االهتمام على 
جوانب الدقة والموضوعية والعدالة في هذه العملية باعتبارها من المرتكزات األساسية لنجاح 

 (.565: 7111)دويش، عملية تقييم األداء 

لرقابة المالية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تقييم األداء لعملية ا تناول إن  
الهامة التي عتبر من المسائل ، ي  لديوانلية ودراسة أوضاع العاملين والبنية التنظيمفلسطين، 

لما يمثله ديوان الرقابة من  ؛والمهتمين في هذا المجال والدارسين تفرض نفسها على الباحثين
التي تتمتع للوحدات اإلدارية في دولة فلسطين، و هزة التنفيذية مستوى األج علىأهمية 

 .عمل الديوانلباالستقاللية المالية واإلدارية حسب القانون المنظم 

تجعل منه محط أنظار الباحثين والمهتمين،  بها الديوان يتميزاالعتبارية التي  الصفة إن  
في التقارير المالية واإلدارية التي اته والمرفوعة عن إنجاز  تقارير الديوان المقدمة تتصف حيث

بالضعف والقصور كما ورد في تقرير المراقب العام الداخلي الصادر عن الدائرة  تصدر عنه
عتبر بمثابة قرينة قوية في ، وهو ي  م8552القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني من العام 

 .به توجيه أصابع القصور والضعف في األداء والدور المنوط

في  العاملة هذا التقرير ليس الوحيد الذي صدر بحق األجهزة الرقابية بالذكر أن   جدير  
دولة فلسطين، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأداء ديوان الرقابة المالية واإلدارية حيث جاء 

م، والصادر عن مركز جنيف للرقابة 8552في دليل التشريعات السارية في فلسطين من العام 
لع ط، افتقار الجهات الفلسطينية التي تض(DCAFديمقراطية على القوات المسلحة )وال

بمسؤوليات الرقابة المالية واإلدارية على المؤسسات العامة وعلى أجهزة القطاع األمني إلى 
لالستفادة من مجموعة  ؛م مركز جنيف مجموعة من المقترحات، كما قد  اإلمكانيات واالستقاللية
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نية في الدليل للعمل على إعداد مراجعة لإلطار القانوني والتنظيمي الفلسطيني النصوص القانو 
 الحالي للمسائلة المالية واإلدارية، كان أهمها التالي:

إطالق المشاورات التي تشارك فيها األطراف الفلسطينية المعنية التي تقوم على إدارة  .5
 استخدام األموال العامة وممارسة الرقابة عليها.

المرعية في  االتفاقيات كان اإلطار القانوني المحلي يتواءم مع ما تتطلبهما إذا  دراسة .8
 .األمم المتحدة لمكافحة الفساد كاتفاقية ،مكافحة الفساد

تقييم القوانين واألنظمة الفلسطينية المطبقة في مجال مكافحة الفساد ودراسة أثرها على  .2
 .مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

المطلوبة مراجعة قانونية شاملة وتنفيذ إجراءات اإلصالح  وصيات تستهدف إعدادالخروج بت .1
 .في هذا المجال

تقوم به األجهزة الرقابية وعلى وجه الدور الذي  مكانة هذامما سبق يتضح مدى 
االعتبارية  الصفة كما أن  المالية واإلدارية في فلسطين،  ديوان الرقابةب الخصوص الدور المنوط

يعتبر إلى أنه  إضافة   ،للنشاط الحكومي وانعكاستجعل منه صورة  ديوان الرقابةتع بها التي يتم
  ح والفساد في دولة فلسطين.مقياس لمؤشرات اإلصال
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 املبحث األول: ماهية وطبيعة تقييم األداء
 

 .مقدمة

 .تعريف / مفهوم تقييم األداء 7-0-0

 .أهمية عملية تقييم األداء 7-0-7

 .تقييم األداء فاهدأ 7-0-3

 .تقييم األداءالشروط الواجب توافرها في عملية  7-0-4

 مفهوم رقابة األداء 7-0-5

 أهداف رقابة األداء 7-0-6

 المعايير الرقابية لرقابة األداء 7-0-2
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 المبحث األول: ماهية وطبيعة تقييم األداء
  

 مقدمة:
ملية اإلدارية من حيث نشأتها تعتبر عملية تقييم األداء من العمليات الحديثة في الع

 تداولها في بيئة منظمات األعمال في القرن التاسع عشر وبدأت تلقى وتطورها كعلم، حيث تم  
 الحكومية والقطاع الخاص. دارية في المنظمات الحكومية وشبهلدى الوحدات اإل صدى  

مريكية تأخذ فاع األثيره عندما بدأت وزارة الداالهتمام بقياس األداء المؤسسي تزايد تأ فإن  
، والتي سرعان ما انتشرت "جون كندي"بعين االعتبار عمليات تحليل النظم خالل فترة الرئيس 

بتنفيذ نظام عمل برامج  "جونسون"منها إلى باقي الهيئات الحكومية عندما قامت إدارة الرئيس 
من أسلوب اإلدارة  الموازنات التخطيطية، وقد كان قياس أعباء العمل وكفاية العاملين جزءا  

العلمية التي أثرت على اإلصالحات الحكومية أوائل القرن العشرين، وقد أصدرت رابطة اإلدارة 
 ة بالمحليات وذلك في بداية العامعن قياس  األنشطة الخاص الدولية للمدن منشورا  

5512(poister,2003:5)وفي فترة الستينيات والسبعينيات ظهرت كتابات عن الفاعلية ، 
عن  نقال   (Boyne,:181)التنظيمية وتمت طباعتها في كتب ومراجع علم االجتماع واإلدارة 

  (.04 ،7111)المرجوشي،

تقييم األداء يقوم بتوفير المعلومات واإلمكانات  أن   (،50 :7101)الفروخ، كما ذكر 
شباع حاجات الم وظفين من المعلومات الالزمة لزيادة فعالية القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، وا 

حيث ينظر لعملية تقييم األداء على أنها من العمليات  (،Taylor ct.al.,1995)حول أدائهم 
لما لها من آثار على  ؛دارييناإل اإلدارية األساسية، ومن المواضيع الحساسة التي تثير اهتمام

كرر تالعمليات التي ت فاعلية األداء وعلى الروح المعنوية، وهي عملية دورية ومستمرة، فهي من
 (.017 :7116السالم، وصالح، )بصورة منتظمة 

عملية التقييم تتمتع بالمهمة الكبيرة في منظومة العملية اإلدارية  من الواضح أن  
والتنظيمية في القطاع المؤسسي والوحدات اإلدارية، خاصة عندما يتعلق األمر بالدول الناشئة 

اتها واقتصادها على الدول المانحة والقروض، األمر الذي والدول النامية التي تعتمد في حي
في حياتها التنظيمية، كما سيتضح ذلك معنا من خالل تناول عدد من  مغايرا   اقعا  يفرض و 

 تعريفات تقييم األداء.
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 : تقييم األداءتعريف  7-0-0
م األداء من ن تقييم األداء من وجهات نظر متعددة، فمنهم من يعتبر تقييلقد تناول الباحثو 

العمليات اإلدارية التي تقوم بها المؤسسة من خالل تطبيق نظام رسمي لقياس وتقييم أداء 
ف طبيعة المؤسسة وطبيعة وتختلف باختال ،لتحقيق أهداف معينة ترنو إليها المؤسسة ؛موظفيها
خطيط له، من خالل دراسة ومقارنة ما يتم الت ،التقييم هو عملية فحص وقياس األداءف، نشاطاتها

وما تم القيام به من أعمال، وما تم إنجازه والوصول له، ويهدف إلى زيادة المعرفة بوضع 
تجاوزها يد نقاط قوتها والبناء عليها وتحديد نقاط ضعفها لمعالجتها أو دالمنظمة وأدائها، وتح

 .(502-412 :0212)السعيدي،

وتحليل أداء العاملين  "دراسة :بأنه داءتقييم األ (057: 7115 ،المدهون) ويعرف
وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى  ؛لعملهم ومالحظة سلوكهم وتصرفاتهم أثناء العمل

كفاءتهم في القيام بأعمالهم الحالية وأيضا  للحكم على إمكانيات النمو والتقدم للفرد في المستقبل 
تقييم  أن   (12: 7115 شاويش،كما أورد ) وتحمله لمسؤوليات أكبر، أو ترقيته لوظيفة أخرى".

عملية قياس موضوعية لحجم ومستوى ما تم إنجازه بالمقارنة مع المطلوب إنجازه كما  "األداء 
تقييم لألداء الحالي والماضي للموظفين "بأنه  (dessler, 2008: 336)فه وعر   ".ونوعا  

 ."مقارنة بمعايير األداء

"التأكد من كفاية تقيم األداء أنه لية عرف المنظمة العربية للتنمية اإلدار جاء في تكما 
مدى جودة  خالل دراسةاستخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام لتحقيق األهداف المخططة من 

واتخاذ القرارات التصحيحية إلعادة توجيه مسارات األنشطة بالمؤسسة بما يحقق  األداء،
 .(070: 7112المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، )األهداف المرجوة منها 

ترمي إلى  والدراسات التي" جميع العمليات  بأنها (04-03: 7101)بن عمارة،فها عر  و 
في المؤسسة مع دراسة تطور هذه العالقة  وكفاءة استخدامهاتحديد العالقة بين الموارد المتاحة 

المستهدف  عن طريق إجراء المقارنات بين محددة   زمنية   أو فترات   ،متباعدة زمنية   خالل فترات  
 .ومعايير معينةاألهداف، باالستناد إلى مقاييس  والمتحقق من
ن إلى عملية تقييم األداء على أنها تمثل الحلقة األخيرة في سلسلة و نظر الباحث وقد

و بغض النظر عن المستوى الذي تمارس  حيث تبدأ العملية اإلدارية عادة   ،العملية اإلدارية
لمجتمع بتحديد األهداف المرجو تحقيقها نتيجة استغالل الموارد عليه أو التنظيم االقتصادي ل

المتاحة )للموارد( للوحدة اإلدارية ، ثم توضع خطة أو برنامج زمني محدد المعالم يرمي إلى 
و يتم إجراء تنظيم للوحدة اإلدارية ومواردها لتنفيذ الخطة  ،تحقيق األهداف الموضوعة

ة الرقابة على التنفيذ بهدف تحديد انحرافات النتائج الموضوعة و يصطحب تنفيذ  خطة عملي
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الفعلية عما حددته الخطة و األهداف من نتائج متوقعة، وتقود عملية الرقابة على التنفيذ إلى 
)قمري: المرحلة األخيرة في هذا التسلسل للعملية اإلدارية وهي مرحلة تقييم األداء

.kantakji.comwww ). 
كل عام  تقوم أن   المنظمة ه يجب علىأن (422_424ه: 0475العقيل، )كما يرى 

بمراجعة ذاتية ألدائها، وأداء كل قسم فيها بشكل مفصل ويكون األساس الذي يرتكز عليه التقييم 
وكذلك  هو الرؤيا واألهداف االستراتيجية والنظام الشامل والخطط السنوية والميزانيات المحددة

 .التسويقخطط 
أطلق عليه "متالزمة ملك التل": في  روبرت هارتلي عماعن ( 74: 7112)جبين، وذكر

يجلب الهجوم من األعداء، وتستطيع مجموعة  مثل هذا المناخ التنظيمي يمكن للنجاح أن  
 تفسد المؤسسات القيادية، ولتجنب ذلك ... الثالث: الرضا الذاتي والمحافظة، والغرور، أن  

بحيث تكتشف مناطق الضعف والفرص المتاحة  ،ام بتحليل ذاتي للشركة على فتراتالقي عليها
جبين، وتناول ) ،في مراحلها األولى، ومنها المراقبة المستمرة للبيئة المحيطة واالنتباه ألي تغير

ة االهتداء بالعالمات، أي عملية قياس حال ن  إلى أباتريك وجون:  إلية تطرق عما (75: 7112
المؤسسة أو الفرد في الوقت الحاضر ومقارنتها إما باإلنجاز الماضي أو بإنجازات اآلخرين هي 

 .خطوة جيدة في طريق تحسين النوعية

التقييم يتضمن السعي للتغيير والتحسين والصقل، وكما يقول فريدمان:  فإن   ،عام وبشكل  
خالل دورة أو دورتين تدريبيتين ... ال تحدث ثقافة التغيير في المنظمات الكبيرة والمركبة من 

ولكن يتم التغيير من خالل األحداث القليلة أو الصغيرة والتي تحدث آالف المرات في حياة 
 .( Mark,  2005: 81) المنظمة

)شاهين، كما أوردها  وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد المرتكزات األساسية لمفهوم تقييم األداء
 كالتالي:  ،(01 :7101

 لى أداء وسلوك الموظف في عمله وتعريفه مدى كفاءته إملية محورية تهدف التعرف أنه ع
 أو قصوره في أداء واجباته ومسؤولياته.

  أنه عملية تعمل على تحسين وتطوير أداء الموظفين من خالل الكشف عن نقاط القوة
 والضعف بهدف تطوير أداء الموظف وبالتالي أداء المنظمة ككل.

 لة تتطلب دقة المالحظة والتحليل المستمر لألداء وفق سياسات ومعايير أنه عملية متواص
 ومواعيد ثابتة يقاس بموجبها أداء الموظف.

http://www.kantakji.com/
http://www.kantakji.com/
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  أنه عملية من شأنها إتاحة الفرصة للموظفين للترقية والحصول على تقديرات ومكافآت
دقة والموضوعية اعي الوالبروز والتميز، فيما لو اتبع نظام تقييم عادل يساوي بين الموظفين وير 

 .في التقييم

، فهي الرقابة شمولية عملية من تقييم األداء هي جزء   عملية أن  مما سبق يرى الباحث و 
مقارنتها خدام مجموعة من مؤشرات الكفاءة والفعالية، و تعمل على قياس نتائج المؤسسة باست

ية تساعد على اتخاذ من ثمة إصدار أحكام تقييمفي عملية التخطيط و  المحددة سلفا  بالمعايير 
، وهذا م األداء نتيجة تعكس مدى قوة المنظمة من خالل العاملين فيهايعملية تقي أن   كما ،القرار
يتبين إال من خالل  ، وال يمكن لذلك أن  والعاملين فيهابالمنظمة  والتطوير بهدف االرتقاء كله

خالل إجراءات متكاملة منتظمة ، من لها ولمكوناتها المادية والمعنوية كشف نقاط القوة والضعف
والمقدرة  ،معين في وقت  ومكوناتها ومنظمة بشكل يتيح للمقيم الحكم على مدى نجاح المنظمة 

 .مستقبال   فهاعلى التنبؤ بما سيكون علية حال المنظمة والعاملين 

  األداء:أهمية تقييم  7-0-7
ى المنظمة والعاملين فيها من حيث تكمن أهمية تقييم األداء بالفوائد والمردود الذي ينعكس عل

 كما يلي: (021: 7114)الشريف، األهمية كما جاء على ذكرها 
فهو يتناول جوانب عديدة  ،لعمليات التطوير اإلداري جوهريا   يعد تقييم األداء أساسا   .5

جراءات العمل، ومنها ما يتصل بالعاملين أنفسهم، حيث  متشابكة، منها ما يتصل بالمؤسسة وا 
عن مستوى أداء العاملين، وتساعد في تحديد  مهمة   ملية تقييم األداء في توفير معلومات  تسهم ع

 تبدأ منه جهود التطوير. األساس الواقعي الذي يجب أن  
 يكون مدخال   لدى العاملين، ويمكن أن   الكامنةأنها تسهم في الكشف عن القدرات والطاقات  .8

كما تسهم عملية التقييم في تحسين أداء ، دوارإلعادة تقسيم العمل وتوزيع المسؤوليات واأل
والقصور في كفاءة  جوانب الضعف اكتشاف، فهو يعاون الرؤساء والقادة في وتطويرهالعاملين 

 العاملين والعمل على تقويتها، إلى جانب تحديد نوع التوجه الالزم لدفع سلوك العاملين وسد  
 جوانب النقص في كفاءتهم.

 :لعملية التقييم العديد من الفوائد منها أن   (21: 7116)عباس،  كما جاء عند

 .الفريقفين والمديرين في تنمية وتطوير التقييم في تحديد مدى فاعلية المشر عملية ساعد ت .5
كما يساعد على نقل  ،كشف عن قدرات العاملين وبالتالي يتم ترقيتهم إلى وظائف أعلىال .8

 .تناسبهالفرد إلى الوظيفة التي 
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المالية المناسبة للعاملين من خالل المعلومات التي يتم  تالمكافآ قتراحاؤدي إلى ت .2
 .الحصول عليها من عملية التقييم

يعتبر التقييم من األساليب األساسية التي تستخدم في الكشف عن الحاجات التدريبية  .1
 وتحديد برامج التدريب والتطوير الالزمة.

موضوع  أن   (،703-707: 7101،يالهيت)عن  نقال   (04: 7105)ديبة، وقد أورد 
في العملية اإلدارية، فهو الوسيلة التي تدفع األجهزة  مرموقة   تقييم أداء العاملين يحظى بأهمية  

ونشاط، حين تجعل الرؤساء يتابعون واجبات ومسؤوليات مرؤوسيهم  اإلدارية للعمل بحيوية  
ظهار نتائج تلك األهمية من خالل مستمر، وتدفع المرؤوسين إلى العمل بفعالية، ويمكن إ بشكل  

 مجاالت استخدام نتائج تقييم األداء بما يأتي: 

 تحديد صالحية الموظف الجديد. .5
 االسترشاد بها عند النقل والترقية. .8
 تحديد مستوى األداء المطلوب وتحديد االحتياجات التدريبية. .2
 االسترشاد بها عند منح المكافآت التشجيعية. .1
 راف وتحسين مستوى المشرفين.فاعلية الرقابة واإلش .0
 النهوض بمستوى أداء الوظيفة. .2
 تقييم العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين. .2
 الحكم على مدى سالمة االختيار والتعيين. .2

 المنظمة،تتمثل في مستوى يمثل  م صالح عملية التقييم إلى ثالث غايات  كما قس  
صالح، )ية تلك الغايات باآلتي ومستوى يمثل األفراد، وتكمن أهم ،ومستوى يمثل المدراء

7114 :032): 

 أهميتها على مستوى المنظمة: .0
  العاملين تجاه  شكاوىإيجاد مناخ مالئم من الثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد احتمال تعدد

 المنظمة.
 .رفع مستوى أداء العاملين واستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التقدم والتطور 
  ستخدم ت   دارة الموارد البشرية والتي لها نتائجها العملية والذي يمكن أن  إتقييم برامج وسياسات

 للحكم على هذه السياسات.  كمؤشرات  
 أهميتها على مستوى المدراء: .7
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 مكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم اإلبداعية دفع المدراء والمشرفين إ لى تنمية مهاراتهم وا 
 تابعيهم.وموضوعي ألداء  سليم   للوصول إلى تقويم  

 للتعرف على المشاكل  ؛لى تطوير العالقات الجيدة مع المرؤوسين والتقرب إليهمدفع المدراء إ
 .والصعوبات

 أهميتها على مستوى العاملين: .3
   جميع جهوده  بالمسؤولية وذلك لزيادة شعوره بالعدالة وبأن   تجعل العاملين أكثر شعورا

 ذ بالحسبان من قبل المنظمة.خ  المبذولة ت ؤ 
 خالص   فع العاملين للعمل باجتهاد  د  .وماديا   ه معنويا  باحترام وتقدير رؤسائ ليترقب فوزه ؛وا 

 :ُيمكن إيجازها في اآلتيييم األداء أهمية كبيرة لعملية تقي من خالل دراسته أنّ وجد الباحث 

 .بنى عليها عملية المراقبةأهم الركائز التي ت  من تقييم األداء  عملية عتبرت .5
 .المنشأة والضعف فيالقوة  ها ومعرفة مواطنوحل  ة مباشرة في تشخيص المشكالت فيد بصور ت .8
عتبر من أهم دعائم رسم السياسات العامة سواء على مستوى المنشأة أو على مستوى ت   .2

 .الصناعة أو على مستوى الدولة
 .السنة المالية واالستراتيجيات خاللمعرفة مدى سالمات السياسات  .1

أن أهمية عملية تقييم األداء تهدف إلى رفع الروح المعنوية لدى ب ا سبقويمكن االستنباط مم
سواء، بما يضمن تكامل البيئة والبنية الداخلية  العاملين وتحقيق أهداف المنظمة على حد  

للمنظمة مع العوامل الخارجية والخدمات اللوجستية المقدمة، للعمل على تحفيز العاملين وتطوير 
باألمن واالستقرار، األمر الذي يعمل على زيادة الثقة في المنظمة وزيادة  أدائهم، مما يشعرهم

 االنتماء لها وذلك من خالل شفافية وعدالة هذه العملية، ومدى مصداقيتها وااللتزام بنتائجها.

 :أهداف تقييم األداء 7-0-3
ومتنوعة من عملية تسعى اإلدارة والوحدات التنظيمية واألجهزة اإلدارية إلى تحقيق أهداف عديدة 

ز المعرفة والمسؤولية والتغيير التقييم يدعم ويعز   : أن  ريتشيل ترومنعتبر تقييم األداء، وي
  (:Trotman, 2008, 12) أجلاإليجابي وبناء القدرات، ويتم من 

 قياس األشياء الصحيحة. .5

 يجابي.مييز االختالف وتحفيز التغيير اإلت .8
 نجازه.إ نجازه والذي لم يتمإ يجاد ما تم  إ .2
 .دمعرفة مصادر الطاقات الكامنة وكفاءة الموار  .1
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 دعم األنشطة الهادفة وربطها بالخطط. .0
 إثبات األثر، تحديد القيمة، الفعالية، الكفاءة. .2
 ه(.مج )صحته( والحفاظ عليه )استمرار إثبات مصداقية البرنا .2
 ة أو التنفيذية.صحة المعلومات الراجعة )المرتدة( التي تزود بها الهيئات سواء التخطيطي .2
 وضع الخطة السنوية. .5

أساسيا  من منهجية إدارة الجودة  ا  قييم األداء في الوقت الحاضر جزءت لذلك تعتبر عملية
الشاملة التي تمثل المنهج المعاصر في إدارة المنظمات، وهي منهجية تؤكد على ضرورة 

الفعالية  ئج تقييم أدائهم إذ أن  االستمرار في تحسين وتطوير أداء العاملين من خالل ما تظهره نتا
التنظيمية التي توفر للزبائن سلعا  وخدمات يرضون عنها، متوقفة على جودة األداء وتحسينه 

ثالثة هي:  المستمر، وباإلمكان تناول األهداف التي تحققها عملية تقييم األداء وفق مستويات  
 (.732: 7112)السالم، المنظمة، المديرون، المرؤوسون 

ر بل تجعل القيام بعملية التقييم جمل األسباب األساسية التي تبر  ن   يمكن أن  أنه  كما
 : (502-412 :0212)السعيدي،التالية، ضرورة حتمية لألسباب 

 معرفة صحة طريقة اإلنجاز. .5
 ل لتحقيق األهداف.م المسج  قياس التقد   .8
 لى مدى نجاح الجهود المبذولة.إف التعر   .2
 .زاتباإلنجامقارنة التكاليف  .1
 في البرمجة والتخطيط(. الستعمالهاجمع معلومات جديدة ) .0
 .والتخطيطلى نقاط الضعف والقوة في العمل إف التعر   .2
 الخدمات واألنشطة المقدمة. .2
 الموارد البشرية والمادية.  .2
 الخدمات أو األنشطة المراد تقييمها.بم تالمعلومات والحقائق واألرقام التي ته .5

 األداء الفعلي يتم وفقا   د من أن  التأك   من خاللة تقييم األداء، يلعمليتمثل الهدف العام لذلك 
 :كما يليإيجازها  للباحث هناك بعض األهداف األخرى لتقييم األداء يمكنو والمرسومة، للخطط الموضوعة 

، حيث تكفل الدراسة التحليلية لنتائج التقارير والتنظيميةكشف بعض المشكالت اإلدارية  .5
 .العيوب التنظيمية أو اإلداريةعض الكشف عن ب

تقدير صالحية أنظمة شؤون العاملين األخرى، إذ تعتبر عملية تقييم بمثابة اختبار لمدى  .8
 .والتعيينالمستخدمة في االختيار  ونجاح الطرقسالمة 
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 والضعف فيتحديد مسؤولية كل مركز أو قسم في الوحدة االقتصادية عن مواطن الخلل  .2
وتحديد من خالل قياس إنتاجية كل قسم من أقسام العملية اإلنتاجية  ا،فيهالنشاط الذي يطلع 

 .داءاألام باتجاه رفع مستوى بين األقس ةنه خلق منافسأاألمر الذي من ش أو إيجابا   سلبا   انجازاته
مها تقويم األداء تنشيط األجهزة الرقابية على أداء عملها عن طريق المعلومات التي يقد   .1

 نجازها ألهدافهاوا   ،ق من قيام الشركات العامة بنشاطها بكفاءة عاليةلتحق  فيكون بمقدورها ا
تستخدم في  المرسومة كما هو مطلوب حيث تقدم تقارير األداء أفضل المعلومات التي يمكن أن  

 االقتصادية.الوحدات  واالقتصادية والمالية لمختلفاإلدارية  وتطوير المتطلباتمتابعة 
قامة من خالل التوسع  التنمية يتم عادة   ودفع حركةأفضل عائد العمل على الحصول على  .0 وا 

 الجديدة. المنظمات

 : الشروط الواجب توافرها في عملية تقييم األداء 7-0-4
إلى أنه ولكي يتوفر عنصر الصالحية والصحة والسالمة في  (051 :7103 ،الكاللده)يشير 

 ية: ر العوامل التالتتوف   تقييم أداء الموظف، يجب أن  

 تكون معايير محددة للتقييم. أن   .5
 تكون عملية التقييم من أولويات اإلدارة العليا في المنظمة حتى يتم تطبيقها بجدارة. أن   .8
 تكون نماذج التقييم دقيقة ومحتوية على نقاط تعطي في محصلتها الهدف المنشود منها. أن   .2
 لعلمية والعملية.تكون عملية التقييم مفهومة للعاملين حسب مستوياتهم ا أن   .1
 ر تعليمات واضحة ودقيقة في المنظمة تفيد باستمرارية تقييم األداء.تتوف   أن   .0
 يلزم تدريب المسؤولين التخصصيين على كيفية القيام بعملية التقييم. .2

يمكن تحقيق العدالة الكافية في بناء الثقة مع  أنه يرى الباحث من خالل العوامل السابقة
فيما يخصه، ويتضح ذلك في مدى تبني اإلدارة العليا لعملية  منظمة كال  أصحاب العالقة في ال

 والعمل على تنفيذ تلك النتائج. ،تقييم األداء وما يترتب عليها من نتائج

 :رقابة األداءمفهوم  7-0-5

ن  األدوات الكالســيكية غيــر قــادرة علــى القيــام  إن  مفهــوم الرقابــة أصــبح أكثــر إتســاعا ، وا 
الحيــاة العمليــة ، فــالقوائم الماليــة مــثال  لــم تعــد قــادرة علــى إعطــاء صــورة واضــحة بــدور فاعــل فــي 

لــإلدارة، كــذلك فــإن  القــوائم الماليــة ال تســتطيع أن  تعطــي صــورة واضــحة عــن آليــات العمــل ســواء 
المصـــرفي أو الصـــناعي أو غيرهـــا، لـــذا فـــإن  أغلـــب المختصـــين يتجهـــون إلـــى أفضـــل أداة للقيـــام 

اء وهــي عــن طريــق التحليــل المــالي، وفــي أواخــر القــرن المنصــرم تبلــور مفهــوم بعمليــة تقــويم األد
، إلــى (7: 0221)الرحيلييي، الرقابــة علــى األداء أو رقابــة األداء والــذي ذهــب بعــض المختصــين
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اعتبار أن  الرقابة على األداء تمثل مدى معرفة قدرة  اإلدارة على القيـام بأفضـل اسـتخدام للمـوارد 
يجـاد أفضـل بـديل، لـذا فـإن وتقديم أفضل منفعـ ة ، وهـذا الـدور يتـأت ى عـن طريـق تحليـل البـدائل وا 

أهــداف وظيفيــة  (:475: 0220)عبييد الحليييم، الرقابــة علــى األداء تحقــق هــدفين رئيســيين همــا
  (.751: 7101)البياتي،  انظروأهداف استراتيجية 

 استخدام كفاءة من دالتأك  " : أنها على بعضهم فهاعر   فقد ،األداء لرقابة عديدة تعاريف هناك
 األداء جودة مدى دراسة خالل من ، المخططة األهداف لتحقيق استخدام أفضل المتاحة الموارد
 المرجوة األهداف قيحق   بما المنظمة في األنشطة مسارات توجيه إلعادة ؛ التصحيحية القرارات واتخاذ
 التي الوسيلة وهي ،المخطط أي ،المتوقع األداءب الحالي األداء مقارنة" : بأنها آخرون فهاويعر   ،"منها
 المعوقات بيان مع ،) 72: 7113 حسن،(األهداف تحقيق نحو التقدم مالحظة بواسطتها يمكن

 بعالجها، الكفيلة الوسائل إلى الوصول ثم ومن أسبابها ودراسة التقييم، عنها يسفر التي واالنحرافات
 في تطويرها على والعمل والوسائل األسباب تلك مراراست على الحرص ضرورة مع تكرارها، بوتجن  

 (.737: 7111، والفارس كركور (جميعها المؤسسات
ولعل  بعض الك ت اب يعتبر الرقابة على األداء هو مفهوم الرقابة الشاملة ويعتبره مرادفا  

نقال  عن  (0220، دسلر، 0216)توفيق، لمفهوم الرقابة على األداء كما جاء عند 
حيث إنه تم  اعتبارها أسلوب تعتمد علية اإلدارة الع ليا في الرقابة  (754: 7114وي،)الموس

 المركزية على األداء الكلي لتحقيق األهداف العامة والخطط العامة.
 أداء وقياس المرتدة المعلومات بمعالجة األداء قياس" :بأنها األداء رقابة تعريف تم   كما

 الذي البديل اختيار تم   قد كان إذا فيما فللتعر   وذلك دقته، مدى لمعرفة ؛التخطيطية األجهزة
 للتثبت التنفيذية األجهزة أداء قياس يتم بينما الممكنة، التكاليف بأقل األهداف تحقيق إلى ؤديي  

 لهلولي،)ا "واقتصاد بكفاءة المتاحة الموارد باستخدام العليا اإلدارة سياسات تنفيذ على قدرتها من
 كان بما مقارنتها ثم أعمال من إنجازه يتم لما قياس": بأنها آخرونما عر فها ك .(713: 7111
 القياس يتم حيث والقوة، الضعف نقاط الكتشاف ؛مسبقا   المعد   للتخطيط وفقا   لكذ يتم أن ويجب
 (.25، 7117، المحسن عبد" (لذلك المعدة والمعايير المؤشرات بواسطة

أطلق تعبير الرقابة الشاملة على رقابة األداء،  كما جاء أن  ديوان المراقبة الكندي
 (34: 0221)قلعاوي،ويسميها جهاز الرقابة المالية السعودي وكذلك السويدي "رقابة الفاعلية" 

رقابة األداء بمعناها العلمي فتعني " تقييم أداء المنظمات  أما (،041: 7115)حماد، نقال  عن 
مهيدا  التخاذ اإلجراءات الصحيحة المالئمة بما يضمن ت مقدما ،طبقا  ألهداف ومعايير محددة 

، كما وتعتبر المنظمة الدولية (040: 7115)حماد، له". تطابق األداء مع ما هو مخطط 
لألجهزة العليا للرقابية والمحاسبة )اإلنتوساي( أن  الرقابة على األداء هي فحص مستقل لكفاءة 
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الحكومية بخصوص االقتصاد وبهدف اإلفضاء إلى  وفعالية المشاريع أو البرامج أو المنظمات
 (.ISSAI 3000: 11)تحسينات 

 كما وتهتم الرقابة على األداء بالرقابة على االقتصاد والكفاءة والفاعلية وتضم:
 الرقابة على اقتصاد النشاطات اإلدارية وفقا  للمبادئ والممارسات والسياسات اإلدارية السليمة. .5
ي استعمال الموارد البشرية والمالية وغيرها، بما في ذلك فحص نظم الرقابة على الكفاءة ف .8

جراءات األداء، المعلومات اإلدارية، وترتيبات اإلشراف واإلجراءات المتبعة من قبل الهيئات  وا 
 .الخاضعة إلى الرقابة في معالجة جوانب القصور التي يتم تعريفها

وضوعية الهيئة الخاضعة للرقابة، والرقابة الرقابة على فاعلية األداء فيما يتعلق بتحقيق م .2
 (.ISSAI 3000: 11) على التأثير الحقيقي للنشاطات مقارنة بالتأثير المتوقع

 :قتصاد والكفاءة والفعالية بشكل عام كما يليوتعرف مفاهيم اال
 ت والنوعية الوق مراعاة مع المنجز العمل في المستخدمة المصادر تكلفة تقليل هي: االقتصاد
  .العمل ذلك إنجاز في المناسبةلكميات وا
 المخرجات نقة بيالد العترشي خالل من المتاحة للموارد األمثل االستغالل: هي القدرة على كفياءةال 

 إنتاجها. أجل من ستخدمتالتي ا والموارد أخرى، نتائج أي أو وخدمات بضائع هيئة على سواء
 المرسومةق األهداف لتحقي تطبيقها المزمع أو طبقةالم والبرامج سياسات: هي مدى جدوى الالفعاليية 

 .(03: 7107دليل رقابة االداء، )معين  لعمل   الفعلي األثر مع المرجو   األثر بمقارنة وذلك
الذي هذا النوع من الرقابة  ستوجبيوالذي األداء العام رقابة األداء موجهة إلى  ن  وبالتالي فإ  

والتي تؤثر في االقتصاد  ،لمخاطر التالعب الفعلي ر تعرضا  القطاعات والمرافق األكث يشتمل على
 :من ال  هو المحصلة المتكاملة لنتائج األعمال وتفاعلها مع البيئة، ويضم ك  والمفترض أنه  ،الوطني

 .أداء األفراد في الجهات الحكومية .5
 .أداء الوحدات التنظيمية في اإلطار العام لمؤسسات الدولة .8
 .(. الخواالجتماعية والثقافية والسياسية )االقتصاديةالبيئة الخارجية  إطارأداء المؤسسات في  .2

تقييم األداء أو تقييم الكفاءات أو تقييم  ويذهب آخرون إلى الوصف التفصيلي للعملية بأن    
بهدف تحديد نقاط القوة وتعزيزها  الفرد سميات مترادفة غايتها تحليل أداءأداء العاملين، كلها م

 (.07 :7112)أبو ماضي، جتها كضمانة أساسية لتحقيق فاعلية المؤسسة والضعف ومعال

تقييم أداء المؤسسات العامة وبرامجها قد أصبح جزءا  ال يتجزأ من الرقابة المالية  إن  
أو  د من حسن إدارة الموارد المالية دون تبذير  الحديثة، فالرقابة المالية التقليدية تهدف للتأك  

ة المالية الحديثة تعمل على تقييم األداء ودراسة الفاعلية والكفاءة للبرامج، إسراف، بينما الرقاب
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د من حسن استخدام المال العام، فرقابة األداء تهدف إلى تسليط الضوء على الكفاءة وذلك للتأك  
نقال  عن  (776 :7110 األصم،)واالقتصاد والفاعلية في استغالل المنظمة للموارد المتاحة لها 

 .(421-465والبنا: )عثمان 

 أهداف رقابة األداء:  7-0-6
الحياة مختلف جوانب في  لقد تطورت أهداف الرقابة في الوقت الذي شهد تطورا  هائال    

)المفهوم، من حيث الرقابة المادية والمعنوية واإلدارية والذي في مضمونها اشتمل على تطوير 
 (.المدخالت، األهداف، األساليب، المخرجات، النطاق

 :من خالل أهداف رقابة األداء (332-336 :7111خرابشة،  ،صادق)كما إشتملت دراسة 

دارة العمليات في الجهات الخاضعة للرقابة.5  . فحص السياسات والنظم وا 

ق من مدى تحقيق الفعالية في أداء كل نشاط أو مركز مسؤولية لألهداف المرسومة له مع التحق  . 8
ما تقتضي به السياسات واإلجراءات المعتمدة لذلك، والتحقق من مدى التحقق من مدى االلتزام ب

للحصول على أفضل النتائج الممكنة في أقصر وقت،  المتاحة؛تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد 
د من توفير معايير مدروسة ومالئمة وكافية وبما يتفق مع أهداف المنشأة، األمر الذي يتطلب التأك  

 ستخدم من موارد ألداء الخدمة أو إنتاج السلعة أو تطبيق سياسة أو إجراء رقابي.ي   تحدد ما يجب أن  

. تقويم النتائج الكلية المحققة فيما يتعلق بأهداف البرنامج بما فيها نظم االستفادة من الموارد 2
بطريقة النظم المتبعة تقوم فعال  بتحقيق النتائج المستخدمة  البشرية والمادية خاصة التأكد من أن  

 اقتصادية وفعالة وكفؤة.

. كشف االنحرافات )المفضلة وغير المفضلة( وبيان أسبابها، ووضع االقتراحات التي تعالج 1
 أوجه االنحراف والقصور وذلك في سبيل توجيه األداء نحو تحقيق كفاءة واقتصاد وفعالية أكبر.

 المخرجات إلى الحد األعلى. لتقليل التكلفة وزيادة المتاحة؛. التحقق من تقدير الموارد 0

. التحقق مما إذا كانت تقارير الهيئات الخاضعة للرقابة تحتوي على بيانات ومعلومات محددة 2
 وصحيحة ومفيدة.

 . التحقق من إنجاز األهداف كلها المالية والمادية واالقتصادية واالجتماعية.2

خسارة أو تبذير أو زيادة يمكن  . التحقق مما إذا كان هناك زيادة في المبالغ المسددة أو2
تجنبها في المصروفات نتيجة التخطيط غير السليم، أو التسلسل الخاطئ لألنشطة والعمليات أو 

 التأخير في استكمال المشروعات أو سياسة التسعير غير المحكمة أو الزيادة في المخزون.
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هذه الخدمة  مناسبة، إن   بطريقة  فصاح عنها خدمة العالقات المحاسبية للمستويات المختلفة واإل. 5
 م إيضاحا  مناسبا  عن كيفية إتمامها.يقد   ض المسؤولية يجب أن  من يفو   قائمة على افتراض أن  

للتعرف على مدى سالمتها ووفائها لتحقيق  ؛وتقويمها. فحص كافة السياسات بالمنشأة 55
 األهداف المرجوة.

ولين عن ارتكاب ؤ ر مالئمة وتحديد المسمساءلة أكث . توفير الظروف المناسبة لغرض55
 األخطاء والتالعب والهدر والتزوير واالختالس والتسيب، وبخاصة عندما يقترن األمر بتحديد  

 ولية.ؤ لمراكز المس وسليم   واضح  

 يع إدارة القطاع العام على إدخال وسائل متقدمة بشأن إعداد التقارير الخاصة باألداء.ج. تش58

عام،  إدخال تحسينات على معلومات القطاع العام وعلى المساءلة بشكل  تشجيع على ال. 52
 التخاذ اإلجراءات الكفيلة بزيادة الكفاءة والفعالية والتوفير. اإلدارة؛وتحفيز 

. تزويد الجهات المعنية بالتخطيط بكافة مستوياتها بالبيانات المقارنة عن األداء والنتائج 51
ل أساسا  هاما  في اتخاذ القرارات الخاصة بتعديل وأسبابه، مما يشك   الفعلية والمقدرة واالنحرافات

الخطط والبرامج التقديرية أو في صياغة خطط وأهداف وبرامج تقديرية مقبلة، األمر الذي يبعد 
 القرارات التخطيطية من نطاق التخمينات الشخصية لتدخل نطاق البناء العلمي.

 ج االنحرافات في الوقت المناسب.ئ الفرصة لعالهي  . رقابة األداء ت  50

. تقديم تقارير مفصلة ووافية وموضوعية للسلطة التشريعية وللجهات المعنية والجمهور 52
ومدى حسن استخدام العامة، لتعينها على تكوين فكرة واضحة ومتكاملة عن أوضاع اإلدارة 
ة في تحصيل اإليرادات على المال العام، ومدى ترشيد اإلنفاق، وكذلك مدى كفاءة اإلدارة المالي

لتعينها على اتخاذ أرشد القرارات وأسلم (؛ اختالف أنواعها )في الوقت واإلجراءات والكيفية
 السياسات.

. بيان ما إذا كانت التقنيات واألساليب العلمية الالزمة لإلدارة المالية متوفرة فعال  وكيف يتم 52
ذا كان من غير الممكن تطبيق وحدا  ت قياس كمية، فإنه في مقدور جهاز الرقابة أن  تطبيقها، وا 

 يحدد بعض النتائج من خالل تفسير اإلدارة لألهداف الكيفية أو النوعية المعينة.

. تحديد ما إذا كانت الهيئات الخاضعة للرقابة تفي بوعودها )نحو فئات الشعب وكافة 52
يفية والموعد المالئمين والنوعية المعنيين( عن طريق تقديم السلع والخدمات المطلوبة منها بالك

 المرغوبة والسعر المفضل.
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الجهات الرقابية في نظر البعض ال تتعرض للقرارات السياسية إال أنها تمتد إلى  مع أن   . 55
تقييم المعلومات المتوفرة المؤدية إلى وضع تلك القرارات، أي معرفة القرارات السياسية التي 

لى  تحديد ما إذا كانت أهداف السياسة قد تمت تغطيتها فعال  أم ال. بنيت على تلك المعلومات وا 

الخليج لدول بدول مجلس التعاون  ،دليل رقابة األداء لدواوين المحاسبة والرقابة المالية كما أن  
 في اإلدارة وتطوير المساءلةتعزيز  إلىتهدف  أهداف ونطاق رقابة األداء أن   أشار إلىالعربي 
 :(05-04: 7107)دليل رقابة االداء،  األهداف التالية تحقيق ربع كوذل العام، القطاع

 لةالمساء صالحيات ممارسة على لمساعدتها الرقابة؛ أعمال بنتائج التشريعية سلطةال إبالغ .5
  .العام المال إدارة شأنفي  التنفيذية السلطة تجاه العامة

 المتبعةت السياسا جودة تقييم على الدولة في القرار صنع ومراكز التنفيذية السلطة ساعدةم .8
  .ة بتطويرهاالكفيل القرارات واتخاذ مسارها لتصحيح فيها؛ ضعفمواطن ال وتحديد

د شيوير أدائها وتر لتط ؛بلالس   أفضل نحو للرقابة الخاضعةوالوحدات  الجهاتتوجيه  .2
 .أهدافها تحقيق يةب غ إدارتها طرق وتحسين مواردها ستخداما

 واسعة ""اإلنتوساي منظمة سبتكون ح ، يتطلب من رقابة األداء أن  هذه األهداف تحقيق إن  
 :التالية المجاالتالنطاق بقدر يتيح الرقابة على 

 ضا  ة وأيالصحيح اإلدارة ساتوممار  مبادئ حسب اإلدارية األنشطة صادالرقابة على اقت .5
 األصول إدارة لشمل تأعما من تتضمنه وما الموازنات إدارة ذلك في بما اإلدارة، سياسات حسب

 .والمصروفات المطلوبات وكذلك واإليرادات
ك ذل في بما األخرى والموارد والمالية البشرية الموارد من االستفادةالرقابة على كفاءة  .8
 الجهاتن قبل م المتبعة واإلجراءات الترتيبات ومراقبة األداء، سومقايي المعلومات،ظم ن   صفح

 .فيها الضعف نقاط ةجلمعا بغرض للرقابة الخاضعة
وبمدى  ومالئمة كافية أداء شراتبمدى وجود أهداف ومؤ  المتعلقالرقابة فعالية األداء  .2

 .منها المتوقعة باآلثار المنجزة شطةهذه األهداف ومقارنة اآلثار الفعلية لألن تحقيق

الرقابة  عأنوا نطاق نطاقها في تتجاوز األداء رقابة أن   إلى اإلشارة يستلزم النطاق هذا ساعات إن  
 أهم سمات كل  من ( يوضح5رقم ) الجدولوتتكامل معها،  الماليةالرقابة  :التقليدية األخرى مثل

 :رقابة األداء عن الرقابة المالية كما يلي
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 (0جدول رقم )

 مقارنة بين سمات رقابة األداء وسمات الرقابة المالية

  7107 الخليجيوالرقابة المالية في مجلس التعاون  المصدر: دليل رقابة األداء لدواوين المحاسبة

لذي ي ااألساس المحدد هي ذاته حد في الرقابة جهاز سياسات، تبقى أنظمة و األخيرأنه في  إال
 شرطمنها  المرجوة النتائج تحقيق يتم حتى األداء لرقابة العملي النطاق تحديد ضوئهيتم على 

 .الرقابة بعملية المحيطة المخاطر إدارة إحكام

 المعايير الرقابية لرقابة األداء:  7-0-2
 وتشمل: تهتم رقابة األداء حسب معايير اإلنتوساي الرقابية على االقتصادية والكفاءة، الفعالية 

ة وسياسات مالرقابة على اقتصادية األنشطة الرقابية طبقا  للتطبيقات والمبادئ اإلدارية السلي .5
 اإلدارة.

جراءات  .8 الرقابة على كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية وتشمل فحص أنظمة المعلومات وا 
  للرقابة لمعالجة نواقص محددة.األداء ومراقبة اإلجراءات والتدابير المتبعة من قبل الجهات الخاضعة 

ثر لجهة الخاضعة للتدقيق ومراجعة األهداف االرقابة على فاعلية األداء فيما يتعلق بتحقيق أ
 ) .www.intosai.org)باألثر المنشود لألنشطة  الفعلي لألنشطة مقارنة  

 ليةسمات الرقابة الما سمات رقابة األداء عناصر المقارنة م

 موضوع الرقابة 0
نشطة والبرامج الحكومية، األنظمة واأل السياسات
 إلخ.. .. اإلدارية،

العمليات والبيانات المالية واإلجراءات 
 المحاسبية المتعلقة بها.

 أهداف الرقابة 7
إبداء حكم مهني حول مدى االلتزام بمبادئ 

قتصاد والكفاءة والفعالية في تنفيذ السياسات اال
 ج الحكومية.والبرام

ي حول قانونية العمليات إبداء الرأ
 ومصداقية البيانات المالية.

: علوم اإلدارة، علوم مرجعيات متنوعة مثل المرجعية المعتمدة في الرقابة 3
 إلخ. ... قتصاد، اإلحصاء،اال

 المحاسبة / القانون.

 ثابتة حسب نماذج رقابة محددة. رقابة.متغيرة حسب طبيعة مواضيع مهمات ال طبيعة أساليب الرقابة المعتمدة 4

متنوعة المصادر وذات طبيعة خاصة بالجهات  طبيعة المعايير المعتمدة 5
 الخاضعة للرقابة وبنشاطها.

 الضوابط القانونية / المعايير المحاسبية.

 / دقيقة وحاسمة. مستندية / مرنة ومقنعة. مستندية وغير مستندية طبيعة أدلة اإلثبات 6

 ثابتة حسب نماذج كتابة محددة. ذات هيكل ومحتويات متغيرة حسب أهداف الرقابة. ة التقاريرصيغ 2

http://www.intosai.org/
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 المبحث الثاني: الرقابة المالية وأنواعها
 مقدمة:

ذلك على بيئية  انعكسة والمعنوية، حتى رت الحياة بمكوناتها وأنظمتها الماديلقد تطو  
بعة في تنفيذ الخطط والبرامج داخل الوحدات اإلدارية، والتي تعتبر األعمال واإلجراءات المت  

 من مكوناتها وفلسفتها القائمة. أصيال   ا  الرقابة جزء

 ،ولةالد المالي في لنظامل يالرئيسن مكو  الكونها  المالية ر العملياتيذلك نتج عنه تطو  كل  
 الدولة من اهتمام  المالية في  راتتمتع به اإلدالما ت ونظرا   (5-4 : 7115)حماد كما جاء عند 
ر تؤث   الحكومية، ومن الممكن أن   اتدارات في المؤسسر إليها على أنها من أقوى اإلنظ  ي  كبير، بات 
ية هي اإلدارة مالية في المؤسسة الحكومال فاإلدارة ،مؤسساتمور في هذه المن األ على كثير  

عمال المالية وفق المهام واالختصاصات التي حددها لها الهيكل فة األولة عن تسيير كاالمسؤ 
تواجه المؤسسة،  ن  الي التي يمكن أوابداء الرأي والمشورة في المسائل ذات الطابع الم التنظيمي،

 تتمثل في: لتيا ولياتالمالية العديد من المهام والمسؤ  ونالعامة للشؤ  دارةاإل ىوتتول  

إعداد وتوزيع وتنظيم مشروع قانون الموازنة السنوي، ومناقشة بنوده على مستوى المؤسسة،  .5
 والمشاركة في جلسات مناقشة مشروع الموازنة مع وزارة المالية.

 شراف على تنفيذها وفق الغايات المرصودة لها.تنفيذ الموازنة بعد إقرارها، واإلمهمة  .8
 مانات، وخدمات النقل التي تحتاجها الوزارة في المركز والميدان.اإلشراف على أموال األ .2
ثبات كافة المعامالت المالية بويبات قانون الموازنة العامة، وا  تنظيم السجالت المالية حسب ت .1

 الخاصة بنشاط المؤسسة في هذه السجالت.
سة، وتقديم توصيات العليا، ولوزارة المالية عن نشاط المؤس لإلدارةتقديم تقارير دورية وسنوية  .0

 العليا بالخصوص.  لإلدارة
قيدها في السجالت المالية ذات تو  رسمية،يرادات بموجب وصول مقبوضات قبض جميع اإل .2

 العالقة.
حفظ المستندات المالية بعد إتمام عمليات الصرف والقبض للمدة المنصوص عليها في  .2

 تالفها بعد ذلك.وا   العامة،النظام المالي والقوانين 
عليها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة  المتعاقدحتفاظ بالكفاالت المالية المتعلقة بمشاريع المؤسسة اال .2

 و المصادرة قبل تاريخ استحقاقها وبعد أخذ الموافقات الالزمة بالخصوص.بالتمديد أو اإلعادة أ
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واقتراح تأمينها من الجهات المعنية  نفاق،لإلد من تأمين المخصصات الالزمة التأك   .5
 ي حالة عدم كفاية المخصصات المرصودة بقانون الموازنة العامة.ف

 فالعملياتمما سبق يتضح مدى أهمية الرقابة المالية والمسؤولية الملقاة على عاتقها، 
حياتها بالتخطيط والتنظيم ومن ثم التوجيه، ال تتحقق ثمارها إال بالرقابة على ما  التي تبدأ المالية

 التقييم د ذلك إجراء عمليات، حتى يتم بعوالخطوات واإلجراءات التنفيذمن حيث  ط له سلفا  ط  خ  
ومكوناتها لذلك احتلت الرقابة المالية  لهذا الواقع وتأصيله والوقوف على نتائجه، والمراجعة

 اع القرار في المجلس التشريعين  ، ولدى ص  في الدولة مرموقة   مكانة   وتقاريرهاالمادية والمعنوية 
على المكانة التي  ي العام الدولي والمحلي، مما انعكس إيجابا  اسة الفلسطيني والرأيوان الرئود

ن اع ولدى هياكل التنظيميةشغلتها الرقابة المالية ضمن ال  ، وبذلك ال يختلف الحال كثيرا  القرار ص 
بما فيها المؤسسات العامة والوحدات  والخاصةلمؤسسات والشركات والقطاعات العامة ا في
 التابعة للدولة، تتعدد األساليب والطرق واإلجراء، تختلف في التنفيذ والتوقيتوالوزارات رية اإلدا

من سوء االستخدام ولكن يبقى الهدف والغاية واحدة وهو الحفاظ على المال العام  والتطبيق،
من د ، والتأك  استخدامه ترشيده والحكمة فيوالعمل على  ،جلهمن أص ص  وضياعه في غير ما خ  

 في الموازنة العامة للدولة. إقراره وما تم  له  صص  ما خ  ضمن  هوج  وي  صرف نه ي  أ
ت الخاضعة للرقابة وفي هذا المبحث سنتناول ماهية الرقابة المالية وتعريفاتها والجها

إلى األساليب والطرق  إضافة   للقيام بعمليات الرقابة المالية، لةالمخو   وم ن  الجهاتالمالية 
لمتبعة في عملية الرقابة المالية وأهدافها وغاياتها، والفرق بين الرقابة المالية والرقابة واإلجراءات ا

ثار المترتبة على عملية الرقابة المالية والجهات داء، مع األخذ بعين االعتبار اآلعلى األ
 المستفيدة من نتائج أعمالها.

 

 ماهية الرقابة المالية: 7-7-0
دت تعاريفهم للرقابة، وعليه يمكن القول ة الرقابة، لذلك تعد  اب في ماهيت  لقد اختلف الك  

 (:01-02: 7115)الكفراوي، يليكما  بثالثة اتجاهات  هذه التعاريف تميزت  ن  بأ

ز على األهداف التي تسعى إلى وهو يهتم بالجانب الوظيفي للرقابة ويرك   تجاه األول:اال 
تحقيق الرقابة ويتضمن تحديد األهداف لتوافرها يلزم  ة  نمعي   عمليات   تحقيقها، فهو يهتم بوجود
 المطلوب الوصول إليها.

ز على الخطوات التي يتعين ويهتم بالرقابة من حيث كونها إجراءات، ويرك   تجاه الثاني:اال 
ب األمر وجود بيانات عن أوجه النشاط إجراءها للقيام بعملية الرقابة، فإلتمام عملية الرقابة يتطل  
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ستفادة بها في متابعة النشاط بشكل يمكن اال عد  ت   أساسي للقيام بالرقابة على أن  كشرط  ةالمختلف
 ومراجعة نتائج األعمال.

 ؛اإلشراف والفحص والمراجعة من سلطة لها هذا الحقتجاه يهتم بوهذا اال تجاه الثالث:اال 
العامة في األموال  استخدامد من حسن للتعرف على كيفية سير األعمال داخل الوحدات وللتأك  

ألحكام القوانين واللوائح والتعليمات،  الموارد تحصل طبقا   األغراض المخصصة لها، ومن أن  
 ،وسالمة نتائج األعمال والمراكز المالية ،الوحدات ألهدافها بكفاءة من تنفيذ هذه ولتتحقق
ج وسائل العال واقتراحبحث أسباب حدوثها ، و قد يقع من مخالفات وانحرافات عماوللكشف 

 العام.على المال  حفاظا   لتفادي تكرارها مستقبال  

 تعريف الرقابة المالية: 7-7-7
لى اإلتجاه ع بل المراقب بناء  بعة من قِ ع الفلسفة المت  ع تعريف الرقابة المالية بتنو  لقد تنو    

 تعمل ضمن إلدارية للوحدات التنظيمية، هلتجاه يتحدد بحسب التبعية االذي يتبناه، وهذا اال
ك القطاع ال  أم أنها تتبع فلسفة م   ،ت العامةوفلسفة الخصخصة الحكومية للمنشآ القطاع الخاص
 :الرقابة المالية فكانت كما يلي دت صور تعريفقد تعد  ف الخاص، وعليه

د من سالمة الوضع المالي في المؤسسة، هي منهج الرقابة التي تهدف إلى التأك  هي   
ندماج بين المفاهيم القانونية واالقتصادية والمحاسبية واإلدارية، علمي شامل يتطلب التكامل واال

د من المحافظة على األموال العامة ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق الفاعلية في بهدف التأك  
 النتائج المحققة، فالرقابة المالية تتعلق بالكشف عن البيانات المالية بهدف مراجعة ما تم  

فات المالية، للتأكد من صحة التصر   ؛إنفاقه من المبالغ عامة، وما تم  تحصيله من اإليرادات ال
ومن مطابقة هذه التصرفات للقوانين واألنظمة والتعليمات والقواعد العامة للموازنة وفي حدود 

 (.01: 7117)عثمان،ح بها االعتمادات المصر  

ذكره في المؤتمر  ما تم  مفهوم الرقابة المالية هو  حتالتعريفات التي وض   زمن أبر  ولعل    
تعريف الرقابة المالية  اصطالحم والذي أردف 5522األول للرقابة المالية المنعقد في العام 

 واالقتصاديةبين المفاهيم القانونية  واالندماجب التكامل يتطل   شامل   علمي   "منهج   :بأنها
ل العامة ورفع كفاءة د من المحافظة على األمواوالمحاسبية واإلدارية، ويهدف إلى التأك  

يقوم بهذه المهمة جهاز مستقل ينوب  استخدامها وتحقيق الفاعلية في النتائج المحققة على أن  
 .(4: 7110)بشناق،  للسلطة التنفيذية " عن السلطة التشريعية غير خاضع  
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لى إللتعرف  ؛أعلى "اإلشراف والمراجعة من جانب سلطة  أنها:على  فها هولدونعرّ كما   
الموارد تستخدم وفقا  لما هو مخصص لها"  د من أن  ة سير العمل داخل المشروع والتأك  كيفي

 .(12 :0217)بدوي، 

معهد اإلدارة العامة  أن   (03، 7115)السيد، عن  نقال   (07: 7105)النعيزي،  فعر  كما 
ت الرقابة التي تستهدف ضمان سالمة التصرفاهي  " :بأنهاالرقابة المالية ف عر   بالرياض

المالية والكشف الكامل عن االنحرافات ومدى مطابقة التصرفات المالية على القوانين والقواعد 
 .النافذة" 

في كتابه "الرقابة المالية في تعريف الرقابة المالية  (71-02: 7115)حماد،  أوردكما 
 عن مكتب المحاسب العام في (2: 0217)روبرتسون وديفيز، عن نقال   القطاع الحكومي"،

والذي يشمل هيئة الرقابة الخارجية  باعتبارهاالرقابة ف والذي عر  الواليات المتحدة األمريكية 
 :تياآلعملها 

 بالقوانين والتشريعات ومراجعتها لبيان: االلتزامفحص العمليات المالية ومدى  .أ
نتائج  وفيما إذا كانت ،المركز المالي للحكومة ل بعدالةِ مث  ما إذا كانت القوائم المالية ت   .5

 ت وفق المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها.العمليات قد تم  
 مدى التزام الوحدة الحكومية بالقوانين واألنظمة المالية النافذة. .8
 :تياآلفحص كفاءة واقتصاديات العمليات ومراجعتها لبيان  .ب
دارتها بكفاءة   البشرية، المادية... إلخ(،)الموارد  باستخداممدى قيام الوحدة الحكومية  .5  وا 

 .اقتصادية وبطريقة  
 .على عدم الكفاءة التي تدلأو  االقتصاديةفات غير أسباب التصر   .8
 .االقتصادية بالكفاءةمدى التزام الوحدة بالتشريعات التي تتعلق  .2

 فحص ومراجعة نتائج البرامج لبيان:ج. 

 شريعية.مدى تحقق النتائج أو المنافع التي سبق تحديدها من قبل السلطة الت .5
  تكلفة. ق النتائج المرجوة بأقل  حق  ما إذا كانت الوحدات اإلدارية قد قامت بأخذ البدائل التي ت   .8

تعني "قياس وتصحيح أداء المرؤوسين بغرض التأكد  :فوا الرقابة بأنهافقد عر   أما كونتز وآخرون
 نقال  ( koontz,1984,:549) "تحقيقها األهداف والخطط التي وضعتها المنشأة قد تم   من أن  
 (.02 :7112)الغماري،  عن
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ن المشرفين على المشروع مك  "أنها مجموعة الوسائل التي ت   الك ت اب:فها بعض كما عر    
 لألهداف والسياسات والبرامج التي سبق تحديدها، على أن   العمل يسير وفقا   ق من أن  من التحق  

توفر لهم المقاييس التي تحدد  مل، وأن  يعطي هؤالء سلطة إتخاذ القرارات التي تضمن سير الع
ما  واتخاذبمجرد ظهوره،  لبرامج الموضوعة، ثم تحليل أسبابهدرجة االنحراف عن األهداف وا
 (.11: 0217،)بدوي"االنحرافاتيلزم من اإلجراءات لمعالجة هذه 

ن مجموعة م " :الرقابة المالية تعني أن   (07: 7105)النعيزي، عن  نقال   ويرى آخرون  
د من مطابقة التنفيذ الفعلي للقوانين المحددة والمطابقة مع ما هو وارد وضع للتأك  اإلجراءات التي ت  

بت لعالج نقاط الضعف التي تسب   ؛ودراسة أسبابها ،جدتو   في الموازنة، وتحديد االنحرافات إن  
 (.02 :7112)الباشا، وتشجيع نقاط القوة التي أدت إلى االنحرافات الموجبة منها  ،فيها

( لسنة 50رقم ) كما جاء في المادة الثالثة من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية  
نت: )تستهدف اإلجراءات واألعمال الرقابية التي "من الفصل األول أنه يقصد بالرقابة،  م8551

http://www.saacb.ps): 

 .لهاص المخص   األغراض في المال العام استخدام وحسن ماليال النشاط سالمة ضمان .5
  .االنحراف عن والكشف السلطة وحسن استخدام األداء، كفاءة لضمان اإلداري لتفتيشا .8
 .النافذة والقرارات واللوائح للقوانين واألنظمة واإلداري المالي النشاط ومطابقة انسجام مدى .2
 بالسياسات والثقة المصداقية وتعزيز ،العام داءاأل في والوضوح والنزاهة الشفافية ضمان .1

 .الفلسطينية الوطنية للسلطة واإلدارية واالقتصادية المالية
حقب الزمنية خالل ال عديدة   بتطورات   مر   تعريف الرقابة المالية أن   ويرى الباحث  

على حماية  ي  رئيس كانت الرقابة مقتصرة بشكل   قرن العشرين، فبعد أن  إلى ال المختلفة وصوال  
األصول النقدية من السرقة والضياع، أصبحت تشمل الوسائل الكفيلة بضمان دقة البيانات 

ة واإلدارية والضبط ن في مضمونها الشامل جميع أشكال الرقابة الماليالمالية وصحتها، وتتضم  
 كما يلي: نتائج  الخروج بعدةِ يمكن  ، وعليهالمؤسسات العامةالوحدات اإلدارية و  الداخلي داخل

 ومعلنة. عامة   ، وسياسة تنفيذ  ودقيقة   واضحة   الرقابة المالية إجراءات   أن    .5
نما ترشيد إنفاقه  أن   .8 عملية الرقابة المالية ليس الهدف منها الحفاظ على المال العام فقط، وا 

 ف.ق الكفاءة بالتصر  بما يحق  
لنتائج المالية المتحققة من خالل مقارنة ا اإلجراءات المتبعة قياس فاعليةتعمل على   .2

 .دة مسبقا  باألهداف المحد  

http://www.saacb.ps/
http://www.saacb.ps/
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مع وحدات التخطيط التي تعمل على رسم السياسات  تكاملي   الرقابة المالية دورها دور   أن   .1
كمن في متابعة التنفيذ وكشف مة للمنظمة، فأهمية الرقابة هنا تالعامة وكذلك األهداف العا

 ها.مات السليمة لعالجاالنحرافات ووضع المقو  
مناسبة المأخوذة بحقها هل هي قرارات الراقب النشاطات واألعمال المالية و الرقابة المالية ت أن   .0

 .لتصحيحها وتصويبها ومتابعة تنفيذها
ر ومقومات األنظمة يعتبر من معايكما ي   ،دائم   مستمر   دوري   الرقابة المالية هي نشاط   أن   .2

 جاح أو فشل العملية اإلدارية في المنظمة.قاس على أساسها نالمالية واإلدارية التي ي  

 أهمية الرقابة المالية:  7-7-3
 أهمية الرقابة المالية تكمن في تحقيق أهدافها المرسومة والمعلنة، لذلك يجب أن   إن    

يتوفر لها القدرة على تحقيق هذه األهداف من خالل مراقبة كافة أنشطة الوحدات الحكومية 
ذلك مؤسسات المجتمع المدني، والخاصة التي تساهم فيها الحكومة وكعامة والمؤسسات العامة 

 يمكن توضيح هذه األهمية باآلتي: وعليه
 (:02 :7115ز في العناصر الرئيسية التالية )السيد، أهمية الرقابة المالية تتركّ  إنّ 

 ن  إحيث  عمال النهائية للوحدة الحكومية:. تعكس الرقابة المالية صورة نتائج األنشطة واأل5
ن الوحدة الحكومية من قياس مدى كفاءة الخطط المالية الموضوعة مك  الرقابة المالية هي األداة التي ت  

دارة الوحدة ن إمك  وكيفية تنفيذها، كما أنها تعرض البدائل األفضل لتحقيق األهداف، فالرقابة ت  
ى تحقيقهم لألهداف لى مدى اإلنجاز والجودة في أداء الموظفين ومدإالحكومية من التعرف 
 .الرقابةب من أبرز النتائج التي يعكسها األداء عند غياب اإلسراف والتسي   الموضوعة مسبقا ، ولعل  

: ال تمارس الرقابة المالية على أعمال لم يتم  . ارتباط الرقابة المالية بوظيفة التخطيط8
للتحقيق،  قابلة   ومحددة   واضحة   طط  تستند إلى خ أن   بد  ة الالتخطيط لها مسبقا ، فالمعايير الرقابي

ال للرقابة د من سالمة تنفيذها دون وجود نظام فع  الخطط الموضوعة ال يمكن التأك   كما أن  
من الرقابة المالية والتخطيط المالي عنصران مهمان يكمالن بعضهما البعض  المالية، فكل  

أساليب الرقابة المالية هي أساليب العديد من  إلنجاز المهام المالية، وتجدر اإلشارة إلى أن  
 تخطيطية كالموازنات التخطيطية وأساليب الرقابة على المخزون وتحليل القوائم المالية. 

تطلب وجود هيكل تنظمي متكامل واضح يبين درجات المسؤولية ت. تحقيق الرقابة المالية 2
لمتكامل في تحقيق المساءلة للعناصر اإلدارية في التنظيم: ويساهم الهيكل التنظيمي الواضح وا

وليات، األمر الذي يمكن من تصحيح ؤ اللوائح المحددة للصالحيات والمسالمطلوبة في ضوء 
ن االنحرافات بسهولة أو يساعد على أقل تقدير في تحديد مواطن االنحراف وأسبابها وتحديد م  
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ل التنظيمي الممثل في لمالئم، ويتم ذلك بالرجوع للدليا ول عن اتخاذ اإلجراء التصحيحيؤ المس
 موظف. والمسؤوليات والسلطات المخولة لكل   الهيكل التنظيمي وتحديد الصالحيات

عتبر الموظفون في ر الرقابة المالية بمدى وجود توجيه سليم للعاملين بالوحدة الحكومية: ي  . تأث  1
الرقابة  ن  إقابي، وحيث نظام الر جميع المستويات اإلدارية هم األكثر تأثيرا  إيجابا  وسلبا  في ال

في نظم االتصال والحفز والقيادة عند اكتشاف أخطاء في  المالية تتيح المجال إلجراء تعديالت  
 ال لالتصال.كلما توافر نظام فع   وفعالية   عمل الرقابة المالية يزداد سهولة   تنفيذ المهام، لذلك فإن  

 الرقابة المالية:  أهداف 7-7-4
والتي ت مثل في  تحقيق العديد من األهدافإلى  عامة   ية بصفة  تهدف الرقابة المال 

عن نقال  (36-35: 7100-7101)الدوسري،  أوردمجملها الحفاظ على المال العام، حيث 
  مجموعة من هذه األهداف والتي تمثلة في: (55-54 :7112)السهيل، 

االختالس والتالعب في حماية المال العام وترشيد اإلنفاق واكتشاف حاالت الغش والسرقة و  .5
د من صحة وسالمة المال العام أو سوء االستعمال سواء كانت أصوال  نقدية أو غيرها، والتأك  
حتى يمكن االعتماد  ؛ودقة القيود والمستندات والبيانات المالية الدورية وغير الدورية وسجالتها

 عليها التخاذ القرارات.
لية وتطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات د من صحة وسالمة سير األمور الماالتأك   .8

والسياسات المالية النافذة في المؤسسات العامة، واختبار دقة العمليات والبيانات المالية المثبتة 
لتقرير مدى مطابقتها للقوانين واألنظمة والتعليمات، ووضع اإلجراءات  ؛في الدفاتر والسجالت

 واألخطاء. الوقائية الكفيلة بمنع وقوع االنحرافات
وفقا  للقوانين واألنظمة والتعليمات ة ذات اآلثار المالية تنفذ بدقة القرارات اإلداري د من أن  التأك   .2

المعمول بها، وتدقيق هذه القرارات ومتابعة اإلجراءات الهادفة إلى حماية موجودات المؤسسة من 
لإلدارة العليا شامال  األعمال  سوء االستعمال أو التلف أو الضياع، مع تقديم التقارير المناسبة

 المنجزة مع بيان األعمال المنوي إنجازها في المستقبل.
ولين وأصحاب القرار والعمل على كشف حاالت الضعف في الجانب ؤ تقديم األدلة للمس .1

 المالي واإلداري في المؤسسات.
لوضع اإلجراءات  تحديد الواجبات والمسئوليات وتحديد نوع االنحرافات سواء سلبية أو إيجابية .0

 نوع. والتدابير المناسبة لكل  
كافة القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات السارية مراعية التطبيق من قبل  د من أن  التأك   .2

جميع العاملين في المؤسسة، وتقييم اإلجراءات والنشاطات المالية وتقديم البدائل المناسبة 
 بة.لتصحيح اإلجراءات غير المناس وتطويرها؛
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د من صحتها فحص الحسابات الختامية والنظر في تقارير مدققي الحسابات الخارجيين والـتأك   .2
والذي ال يخرج عن قرار تنفيذ الميزانية الصادر عن  الصحيح،ومراقبة تنفيذ الميزانية بالشكل 

 وزارة المالية.
دارة المشروعات العامة. .2  تحسين الجودة في اإلدارة العامة وا 
 ية لتقليل احتماالت اتخاذ قرارات غير مناسبة.ائل المؤد  اقتراح الوس .5
الحكم على مدى مالءمة الرقابة الداخلية والنظم المطبقة في الجهات الخاضعة للرقابة ومدى  .55

 كفاءتها في تحقيق أهداف الجهة بكفاءة وفاعلية.
 تحديد أوجه القصور والنجاح في الجهة الخاضعة للرقابة. .55
 لمالية: الرقابة ا أنواع 7-7-5
، كما تتسم أيضا  بأنها عملية ديناميكية، ومستمرة   دائمة   تتسم الرقابة المالية بأنها عملية    

وتتباين أشكالها وتختلف وفقا  لمعايير الممارسة المهنية، وبالرغم من اختالف المعايير إال أنها 
 م وفقا  لعدة اعتبارات  لمالية تقس  الرقابة ا ، وبالتالي فإن  تستمر وتدور مع المال العام وجودا  وعدما  

 :(71 :7115، السيد) على النحو التالي
 للجهة التي تمارسها.الرقابة المالية وفقا    8-58-5
 .للسلطات المخولة لهاالرقابة المالية تبعا   8-58-8
 الدولة فيها.الرقابة المالية وفقا  لدور  8-58-2
 حدوثها. حيث توقيتالرقابة المالية من  8-58-1
 وعية االنحراف.الرقابة المالية من حيث ن 8-58-0
 .أساليب الرقابة من حيث درجة الدورية 8-58-2

وهو على النحو  (8على ذلك يمكن للباحث تلخيص أنواع الرقابة المالية وفقا للشكل رقم ) وبناء  
 التالي:
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 (7الشكل رقم )

 "أنواع الرقابة المالية"

 
 ةعلى المراجع العلمية واألدبية لموضوع الدراس بناء   ُجرد بواسطة الباحث 

 

للجهة التي تمارسها 7-7-5-0  :الرقابة المالية وفقا  

هل  ،وينقسم هذا النوع من الرقابة إلى نوعين حسب الجهة التي ستقوم بعملية الرقابة  
هي تتبع لنفس الجهة محل الرقابة، أم جهة خارجية ال تتبع لتلك الجهة محل المراجعة، وفيما 

 (:02 :7115)السيد، يلي توضيح لذلك 

هي تخطيط التنظيم اإلداري للمشروع وما يرتبط به وسائل أو مقاييس لداخلية: أ. الرقابة ا
للمحافظة على األصول واختبار دقة البيانات المحاسبية ومدى  ؛ تستخدم داخل المشروع

المرسوم وتنمية الكفاية اإلنتاجية وتشجيع السير بالسياسات اإلدارية في طريقها  ،عليها االعتماد
التعريف التالي  م5525عام  األمريكيينوقد وضع مجمع المحاسبين ، (55 :0212الرمحي، )

أو  المؤسسةمجموع المقاييس والطرق التي تتبناها "للضبط الداخلي والرقابة الداخلية: وهو 
المنشأة بقصد حماية أصولها النقدية وغيرها، وكذلك بقصد ضبط الدقة الحسابية لما هو مقيد 

 .(77 :7101اإلدريسي، ) "بالدفاتر

أنواع 
الرقابة 
المالية 

ة الرقابة المالي
وفقاً للجهة 
االتي تمارسه ة الرقابة المالي

طة تبعاً للسل
المخولة لها

ة الرقابة المالي
وفقاً لدور 
الدولة فيها

ة الرقابة المالي
من حيث 
ة الرقابة الماليهاتوقيت حدوث

من حيث 
نوعية 
االنحراف

ة الرقابة المالي
من حيث 

درجة الدورية

ة الرقابة المالي
وفقاً للنظم
المحاسبية 
واالقتصادية

ة الرقابة المالي
وفقاً 

للمستويات 
اإلدارية



 

 151من  37الصفحة 
  

م صدر عن هيئة الخبراء المحاسبين المقبولين الفرنسية التعريف 5522وفي العام 
مجموعة الضمانات التي تساهم في توجيه المؤسسة وتهدف إلى "التالي: الرقابة الداخلية هي 

ضمان المحافظة على األصول ونوعية المعلومات وحمايتها من جهة أخرى، وتنبثق نشاطه 
جراءاته -732 :0216القاضي، دحدوح،) "استمراريتهال المؤسسة للمحافظة على من داخ وا 
المنبثقة  (Committee on Auditing Procedureالتدقيق )فت لجنة طرائق وقد عر  ، (747

تشمل الخطة : "( الرقابة الداخلية بأنها AICPAعن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين )
بهدف حماية أصول وضبط ؛ س المتبعة في المشروع التنظيمية ووسائل التنسيق والمقايي
عتماد عليها وزيادة الكفاءة اإلنتاجية د من دقتها ومدى االومراجعة البيانات المحاسبية والتأك  

 .(73 :7101اإلدريسي، ) "الموضوعةوتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات اإلدارية 

تلك الرقابة التي تتم من داخل : بأنها الرقابة الداخلية  (75 :0221)الكفراوي،  فوعر  
رقابة الوزير على وزارته أو على  ن  أعلى الوحدات التي تتبع لها، إذ  السلطة التنفيذية نفسها

الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لها تعد رقابة داخلية، وكذلك ينظر إلى رقابة مجلس الوزراء 
جميع اإلجراءات واألنشطة  ن  أالعامة في الدولة، إذ ة اإلدارة على األعمال التي تقوم بها أجهز 

لتصحيح األعمال الخاطئة منها وتقييم  ؛ لمؤسسة لمتابعة أعمالها الداخليةالتي تقوم بها ا
جراءات تهدف من خاللها إلى حماية أصولها  األعمال المنجزة، وتحديد االنحرافات بوسائل وا 

ا المحاسبية واإلحصائية، وذلك من أجل رفع الكفاءة د من صحة ودقة بياناتهوممتلكاتها، وللتأك  
 .تاجية في المؤسسة وتحقيق أهدافهااإلن

 للرقابة الداخلية أهمها ما يلي: عشرة أهداف   (71-72 :7101)اإلدريسي، وقد ذكر 

 ب وسوء االستخدام واإلهمال وحماية أصول المنشأة من السرقة واالختالس.الع  منع الت   .5
عتماد لمالية في االالمة ودقة البيانات المحاسبية والتقارير والقوائم اد من صحة وسالتأك   .8

 .تخاذ القرارعليها في عملية ا
 كتشاف ومنع حدوث األخطاء واالنحرافات وأعمال الغش واالختالس والتزوير.ا .2
ليا التي مدى مالئمة ونجاعة السياسات واإلجراءات والمخططات التي تضعها اإلدارة الع   .1

 منشأة.تنفذها بال
بداعات أفراد المنظمة لمكافأتهم وتحفيزهم والتأك   .0 د من الحقوق للجميع الكشف عن ميزات وا 

 والمزايا المقررة لهم مع ضمان المساواة.
 لة.ة إطار السيطرة والشفافية والمساءالعمل على تقوي .2
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د قلة للتأك  وهي الرقابة التي يقوم بها مؤسسات أو وكاالت حكومية أو مستالرقابة الخارجية: ب. 
 واستغاللمن مدى توافق المؤسسات مع شروط ومعايير الجودة المحددة، وقدرتها على توظيف 

عتماد المؤسسي، اال الرقابة:األهداف المحددة، ومن أنواع هذه  الموارد المحددة لها لتحقيق
من أعلى  سمار  الرقابة الخارجية ت   كما أن  (، 64 :7100سرحان،)المحاسبية التقارير السنوية، 

س من خارج مار  المنظمة من خارج التنظيم، وبواسطة األجهزة الرقابية المختلفة، وتتميز بأنها ت  
 ،الهواسي) ن فيها ال يتبعون للمنظمة وال يعيشون حياتهاالقائمي نطاق المنظمة كما أن  

عة وغير خاض مستقلة   فالرقابة الخارجية يعهد بها إلى هيئات  (، 052: 7104البرزنجي، 
 :(421-462: 7101رزق، )قسمين للسلطة التنفيذية، وتنقسم بدورها إلى 

كتشاف المخالفات المالية تولى هيئة قضائية فحص الحسابات واوفيها ت رقابة قضائية: -أ
صدار  ،وحوادث الغش والسرقة وقد يعهد فيها إلى محاكمة المسؤولين عن المخالفات المالية وا 
كتشاف المخالفات المالية ومطالبة ها، أو قد تحدد مهمتها في اوص عليالعقوبات المالية المنص

ولين بتدارك الموقف أو إحالتهم للقضاء الجنائي إذا استدعى األمر، كما قد يطلب منها ؤ المس
يعرض فيه ما اكتشفته من  ثنين معا  شريعية أو لرئيس الجمهورية أو لالللسلطة الت سنويا   تقريرا  

محكمة المحاسبة في : ضح األمثلة على هذا النوع من الرقابة المالية ، ومن أو مالية   مخالفات  
يطاليا وبلجيكا وغيرها، وديوان المحاسبة في الكويت والجهاز المركزي  كل   من فرنسا وا 

  للمحاسبات في مصر.
في الرقابة  مطلقة   وهي التي تتوالها الهيئة التشريعية بما لها من سلطة   رقابة تشريعية: -ب

مختلفة، فقد تتم الرقابة عن طريق الهيئة  وتباشر السلطة التشريعية هذه المهمة بطرق   المالية،
التشريعية مباشرة أثناء السنة المالية، أو بعد فحصها للحسابات الختامية عن طريق االستجواب 

 والسؤال للوزراء كممثلين للسلطة التنفيذية.

غطي الجوانب اآلتية حيث أصبح ي  ب سعاتمفهوم الرقابة الخارجية  ويتضح مما سبق أن  
 (:437 :م0225)حجازي، 

وتعني مراقبة حسابات الجهة الخاضعة للرقابة من ناحية اإليرادات  الرقابة المالية: .5
والمصروفات، والمشروعية والمالئمة والدقة الحسابية وذلك من خالل فحص العمليات المالية، 

ولية، ؤ رافات، والتحقيق فيها، وفرض المساالنحوتحليل البيانات، والتفتيش وكشف المخالفات، و 
والمطالبة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية، واسترداد األموال الضائعة ورفع تقارير بذلك إلى 

 السلطة العليا في الدولة.
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تهدف إلى الكشف والتحقيق في المخالفات اإلدارية والمالية التي تقع في  الرقابة القانونية: .8
قابة، ومدى التزام هذه الجهات بتطبيق القوانين والنظم والتشريعات المالية الجهات الخاضعة للر 

ليا، وفحص ومراجعة القرارات الصادرة من ذوي االختصاص الصادرة من الجهات اإلدارية الع  
اإلجراءات المناسبة قد اتخذت بشأنها، وللمراقب القانوني  د من أن  للتأك   ؛في شأن هذه المخالفات

 واتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص.حق المساءلة 
وهي إحدى جوانب الرقابة المالية على األداء وتشير إلى عالقة المخرجات  رقابة الكفاءة: .2

أو برنامج، وتهدف إلى مساعدة المديرين على أداء عملهم بمستوى أكثر  بالمدخالت ألي نشاط  
 كفاءة.

تحقيقه  ة على األداء، وترتبط بالمدى الذي تم  وهي إحدى جوانب الرقابة المالي رقابة الفعالية: .1
من المنفعة  ممكن   مع تحقيق أكبر قدر   (،من النتائج المرغوب فيها )األهداف المحددة مسبقا  
 يمكن الحصول عليها نتيجة استخدام الموارد المتاحة.

 

ي تحقيق رقابة الرقابة على الكفاءة والفعالية من أهم عناصر الرقابة المالية الخارجية ف روتعتب
في تعريفه للرقابة الخارجية حيث  (5550) حجازيد ذلك فعالة على استخدام المال العام، وأك  

د من صحة العمليات عن السلطة التنفيذية يهدف إلى التأك   مستقل   تقييمي   نشاط   فها بأنها: "عر  
اء األجهزة التنفيذية في والتحقق من كفاءة وفعالية أد ،المالية والبيانات المحاسبية ومشروعيتها

 ". إنجاز أهدافها وبرامجها ومشاريعها

 : الرقابة المالية تبعا  للسلطات المخولة لها 7-7-5-7

قائمين عليها إلى نوعين رئيسيين تقسم الرقابة المالية، وفقا  لحجم السلطات الممنوحة لل  
 (:72-76 :0221، الكفراوي) أنظرهما 

د من للتأك   ؛متها جمع البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج معينةتكون مه الرقابة اإلدارية: .5
اءة تامة مع وجود سلطة التوصية تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات وتحقيق األهداف الموضوعة بكف

 :يتسم بصورتين هيوع وهذا الن، تخاذ القرارات المناسبة لتجنب أي إنحراف أو مخالفاتبا
التي يقوم بها مجلس الوزراء ورؤساء المصالح ومديري الوحدات على ك رقابة داخلية ذاتية: .أ

مرؤوسيهم، كذلك ما يقوم به وزارة الخزانة أو البنك المركزي من رقابة على الوزارات والمصالح 
 األخرى.

فإنه توجد أجهزة وجهات خارجية تقوم بهذا النوع من الرقابة اإلدارية مثل  الرقابة الخارجية: .ب
 زي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية.الجهاز المرك
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حالتها للسلطات  وتعمل الرقابة اإلدارية على كشف األخطاء والمخالفات والتنبيه إليها وا 
 المختصة وعندها ينتهي عملها.

سؤولة عن إجراء عمليات الرقابة هيئة قضائية تكون م تتوالهاهي تلك التي الرقابة القضائية:  .8
صكتشاف المخالفات المالوا ار دية ويعهد إليها بمحاكمة المسؤولين عن هذه المخالفات وا 

توقيع الجزاء عند وقوع المخالفة،  سلطة ،هذه الهيئات أو األجهزةــق فمن ح العقوبات الالزمة،
يطاليا وبلجيكا تأخذ بنظام  على أن  ج عملية كما قدم الكاتب نماذ الدول الالتينية مثل فرنسا وا 
 قضائي   جهاز   فيها اشر الرقابة القضائيةيب فرنسا مثال   ح الكاتب إلى أن  وأوضالرقابة القضائية، 

 برد   تصدر أحكاما   ، فلها أن  قضائية   محكمة المحاسبة التي تتمتع بسلطات   باسموالمعروفة 
لها في  ن مندوبا  ي  ععلى المخالفين، كما ت   امات  وقد تفرض غر  ،المبالغ التي قصر في تحصيلها

  ض الحسابات.مفو   باسموالمعروف  ةالجهات المختلف
 : ة فيهالرقابة المالية وفقا  لدور الدولا 7-7-5-3

والشكل  ،(72-71 :0221الكفراوي، )ى ثالثة أنواع يمكن تقسيم هذا النوع من أنواع الرقابة إل
 :(2رقم )

 (3الشكل رقم )

 "الرقابة وفقا لدور الدولة فيها"

 
 مراجع العلمية واألدبية لموضوع الدراسةعلى ال بناء   ُجرد بواسطة الباحث 

د من بغرض التأك   نوعها؛كان  أيا   حكومية   تقوم بها أجهزة   التي وهي الرقابة. الرقابة التنفيذية: 0
 منها داخليةالقابة األداء، وتتمثل هذه الرقابة في مراجعة المستندات، ور  ،حسن استخدام المال العام

 تحقة، وقد تتعدد األجهزة القائمة بعملية الرقابة وقد تتبع في إجراءاالسابقة منها والال خارجية،وال
 .على شركات قطاع األعمال العام ذلك: الرقابة، وخير مثال على رأسيا   النظام نظاما  

الرقابة
ذيةالتنفي

الرقابة 
يةالتشريع

الرقابة
ةالشعبي
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وهي الرقابة التي تقوم بها الهيئة التشريعية المتمثلة في المجلس التشريعي الرقابة التشريعية:  .2
ام الهيئة ــور على مسؤولية الوزارة أمــنص الدستـفقد ي ام،ـال العـة المـرقابالمنتخب، والذي يقوم ب

على  رقابتها أكثر فاعلية منها في النظام الرئاسي من خالل اإلشراف ونـــنا تكــة وهــــــــــالتشريعي
لدستوري وتتم الرقابة التشريعية بعدة طرق، تختلف باختالف النظام ا ،اإلدارة التي تقوم بالتنفيذ

 الذي تسير عليه الدولة، ولهذه الرقابة عدة صور منها: 
 والتي تتعلق  عن طريق إصدار القوانين التي تنظم آليات صرف النفقات وتحصيل اإليرادات

 .بالشؤون المالية
  جتماعيةالتنمية االقتصادية واالخطط مناقشة واعتماد. 
  عنها الحسابات الختاميةوما يسفر  ،للدولةالعامة مناقشة واعتماد الموازنة. 
  ،لمعرفة  ؛ستفسار عن بعض األموربقصد االاستجواب الحكومة بما فيها رئيس الوزراء

 .حقيقتها أو لمعرفة ما تعتزم الحكومة القيام به
 ،تهام واإلدانة بقدر ما والوزراء العاملين بقصد اال استجواب الحكومة بما فيها رئيس الوزراء

الة التي تمارسها المجالس النيابية في محاسبة ن الوسائل الفع  وهي م ،يتوفر من معلومات
 .الحكومة

   في محاسبة الحكومة، كما أنه من  متخصصة   فنية   جان  للسلطة التشريعية االستعانة بل يحق
 لدراسة تلك القضايا المتعلقة بالنشاطات والشخصيات الحكومية. فرعية؛حقها تشكيل لجان 

النوع من الرقابة يتم عن طريق رقابة أفراد الشعب لجميع المؤسسات  وهذا. الرقابة الشعبية: 3
العامة، والتي تظهر صورتها عن طريق النقابات، والجمعيات، والمجالس المحلية، والتقارير 

 س هذا النوع من الرقابة كما يلي: مار  ي   الصحفية ويمكن أن  

 التشريعية، والتي يقومون  سرقابة الشعب للحكومة والمتمثلة في نواب الشعب في المجال
 بدورهم برقابة ممثلي السلطة ومحاسبتها.

   من الحكومة. أو بطش   الرقابة التي يمارسها الشعب عن طريق إبداء أرائهم دون خوف 
 .رقابة الشعب المتمثلة في األحزاب السياسية والتنظيمات التي تتابع كل ما ينتج عن الحكومة 

نما هو دور   حكوميا   هو ليس دورا   قا  للدورقابة وفالر  أن   مما سبق يتضح    بامتياز، وا 
هذا الدور  كما أن   ،بكافة قطاعات المجتمع، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي منوط  
نها من لها صفة اعتبارية تمك  التي و  ،رسميةالغير رسمية و مع الجهات ال مباشر   وبشكل   منوط  

كما جاء في بيان الرقابة قويمها بالطرق المشروعة، حرافات وتالمحاسبة والوقوف على االن
في رقابة المتمثلة  أو الوزاراتو مؤسسات التنفيذية والتي هي جزء من مكونات الرقابة الداخلية لل

كما سيأتي  ،المالية واإلداري الرقابةالنيابة العامة ورقابة ديوان رقابة إلى  وزارة المالية، باإلضافة
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فه الذي نبين فيه دور الديوان ووظائ ل في المبحث الثالث في هذا الفصلمن التفصي معنا بنوع  
 الشعبية لرقابةباخر من المجتمع والمعروفة مثله الوجه اآليناهيك عما  وأهم األعمال المناطة به،

في والمجالت، والتي  والجمعيات، والصحفالمهنية األحزاب السياسية، والنقابات بة مثلوالم
  ودون قيود. حرية   كل  الذي يقوم بأداء دوره ب ي العامتمثل الرأجملها م
 :الرقابة المالية من حيث توقيت حدوثها 7-7-5-4

 :(72-75 :7115، لكفراوياكما يلي ) ف الرقابة حسب توقيتها إلى ثالثة أنواع  صن  ت    

 حقة.. الرقابة الال2        . الرقابة المتزامنة  8       . الرقابة السابقة )المانعة(5

 .(، يوضح الرقابة المالية من حيث التوقيت1الشكل رقم )
 (4الشكل رقم )

 "الرقابة المالية من حيث توقيت حدوثها"

 
 على المراجع العلمية واألدبية لموضوع الدراسة بناء   ُجرد بواسطة الباحث 

معنى ، وهي هنا تحمل عام   يخلوه القانون لشخص   هي حق  . الرقابة السابقة )المانعة(: 7
 وترشيدقتصادية اال المواردلفرض قيود تعمل على تحسين توزيع  ؛ الوصاية من جانب الدولة

للقيام  ؛ ضرورة الحصول على تراخيص مسبقةطلب وع من الرقابة يتالن العام، وهذااإلنفاق 
قرارها صدار بعض األحكام  ،ببعض األعمال وا  ، وبالتالي فهذا الالزمة إلنجاحهاوالتعليمات وا 

على تقدير اإليرادات  نوع من الرقابة يتم على جانب النفقات ولكنها تعنى بالموافقة مقدما  ال
نها تمنع من أالرقابة المانعة أو الوقائية إذ وتسمى هذه الرقابة بوتوزيعها على بنود المصروفات، 

منفذة من حصول الجهة ال وقوع األخطاء والمخالفات التي يتضمنها القرار اإلداري، إذ ال بد  
 :ما يليفي الدولة، ومن أشكالها  لياالع   اتجهعلى تصديق وموافقة من ال

 جتماعية للدولةخطط التنمية االقتصادية واال اعتماد. 

ة الرقابة المالي
ت من حيث توقي
حدوثها

الرقابة المالية 
الالحقة

ة الرقابة المالية المتزامن
(أثناء التنفيذ)

ابقة الرقابة المالية الس
(المانعة)
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 الموازنة العامة للدولة والموازنات التخطيطية للسنة المالية القادمة اعتماد. 
   نية.القانو من الناحية  ما  اإلقرار بصحة بعض العمليات المالية مقد 
   االرتباطات المطلوبة في حدود االعتمادات المقررة دون تجاوز اإلقرار بأن. 
   د من سالمتها قبل الترخيص للجهة اإلدارية بالصرففحص مستندات دفع االلتزامات والتأك. 

جتماعية للدولة وااللتزام لسليم للسياسات المالية واالقتصادية واالكما أنها تعمل على التنفيذ ا
ية داآلثار المترتبة عليها تكون فر  إلى أن   ق وتنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المالية، إضافة  في تطبي

قبل وقوع الحدث المالي مع التقليل من فرص وقوع وارتكاب األخطاء سيما أنها تحمي أصحاب 
 يات التنفيذ الماليالمسؤوليات اإلدارية في أجهزة الدولة لوجود التعليمات المقرة والنافذة قبل بدء عمل

من قبل الجهات التي تتولى عملية الرقابة المسبقة مثل )المجالس التشريعية، ومجالس الحكم المحلي 
 المنتخبة، والسلطات التنفيذية في الدولة ممثلة بمجلس الوزراء والوزراء(.

مختلفة في الدولة وهنا تقوم األجهزة والوحدات اإلدارية ال: )أثناء التنفيذ( . الرقابة المتزامنة7
د من سالمة اإلجراءات المتبعة في تنفيذ السياسات والقرارات المالية الناظمة لعمليات من التأك  

تتسم أنها الرقابة  ههذ ما يميزومن أهم  ،للخطط والسياسات المرسومة الصرف المالي وفقا  
همال فور صور واإلعمليات الق ، وكذلكبأول كشف األخطاء أوال   في واالستمراريةبالشمولية 

عن تنفيذ األعمال، وهذا النوع  ةخطاء الناتجيح لألحوالعمل على أخذ إجراءات التص ،وقوعه
ح ميس بوحدات الرقابة الداخلية، ولكن من الممكن أن   منوطويكون عادة  يعرف بالرقابة الذاتية

السياسات  القانون بإعطاء هذا الحق في الرقابة لبعض الجهات الخارجية لمطابقة تنفيذ
واإلجراءات حسب الرؤية العامة التي تتبناها الدولة في رسم السياسات المالية وما تضمنه من 

 لذلك. إقرارات المجالس النيابية

تعتبر من أجزاء الرقابة المالية الهامة في أدائها من حيث التوقيت  هيو . الرقابة الالحقة: 3
 نها تهدف إلىحيث إ (075 :0222لدوري، )اعن  نقال   (26: 7100)فروانة،والتي أوردها 

الرقابة المالية الالحقة تلك  ،بمعنى آخر .لية الصرف"تدقيق اإلجراءات المالية بعد عم "عملية
مرحلة من مراحله واكتمال نتائجه، وتنصب  التي تتم بعد التنفيذ أو بعد إنجاز العمل كله أو كل  

هائية بالمعايير الموضوعية المحددة مسبقا  لتحديد هذه الرقابة على مقارنة النتائج الفعالية الن
مطلوب إنجازه، وبعد ذلك التعرف  إنجازه، ثم مقارنته مع ما هو االختالفات، أي مراجعة ما تم  

ومعرفة أسبابها ومحاولة إيجاد وسائل لتصحيحها في  -جدتإن و  -لى األخطاء واالنحرافات إ
الحقة بأنها رقابة سلبية، ألنها ال تمنع وقوع الخطأ الوقت المناسب، وتوصف الرقابة المالية ال

وال يستفاد منها إال عند إعداد خطة مماثلة جديدة، ومثالها: الرقابة على الصرف، فهي عبارة 
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-43 :0221،الكفراوي) انظرعن تدقيق المعامالت المالية بعد إتمام عمليات تنفيذ الميزانية 
46). 

تكشف عن المخالفات التي وقعت بالفعل وهي تأتي  الرقابة الكاشفة كونهاب تعرف وهي
بعد إتمام عملية التنفيذ، والهدف منها هو معرفة التجاوزات واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحق 

ات المقصرين والمخالفين، وهذا النوع من الرقابة قد يحول دون إعادة ارتكاب المخالفات والتجاوز 
 (.02 :7117)عثمان، مرة أخرى 

 : الرقابة المالية من حيث نوعية االنحراف 7-7-5-5

ف الرقابة المالية حسب نوعية االنحراف إلى الرقابة اإليجابية، أو ما صن  ت   يمكن أن     
 :7115)السيد، يسمى بالرقابة المالية المانعة، والرقابة السلبية، ويتمثل دور كل نوع فيما يلي 

76-72:) 

سيلة وعامل مساعد على إنجاز العمل بطريقة صحيحة، و  وتعتبر اإليجابية:الرقابة المالية  .5
تي تعطي نتائج إيجابية، والتعرف لى انحرافات األداء المالي الإرف ــــــــز دورها في التعـــــــــويترك

 لى أسبابه، ومحاولة االستفادة منها في المستقبل وتدعيمها.إ

ألخطاء واالنحرافات السلبية، أي النتائج الرقابة التي تكتشف ا وهي الرقابة المالية السلبية:. 8
ة أسبابها والعمل مالي، مع التركيز على معرف أو اختالس   السلبية لألعمال المالية، كوجود عجز  

 .تخاذ التدابير الالزمة للحد من تكرار حدوثها مستقبال  على تصحيحها، وا
ليب عامة للرقابة تعتبر توجد أسا :الرقابة المالية من حيث درجة الدوريةأساليب  7-7-5-6

أدوات أساسية للعمل الرقابي، وهذه األساليب ال تختلف في مضمونها في الرقابة على وحدات 
الجهاز اإلداري للدولة أو في الرقابة على وحدات القطاع العام، ولكن قد يستخدم أسلوب أو 

ل المستخدمة في في وحدة أخرى، وقد تختلف الوسائ من الوحدات وال يستخدم  أكثر في وحدة
لنظام العمل وحجم الوحدات وطبيعة النشاط،  خر وذلك تبعا  قابة على الوحدة ذاتها بين عام  وآالر 

ا وهي على النحو هنعدد أهم وفيما يلي نعرض األساليب التي تتبعها أجهزة الرقابة بغرض أن  
 :(10-21: 0221الكفراوي، ) انظرالتالي 

ا النوع يتم من خالل مباشرة وتنفيذ حسن سير األعمال، ويكون وهذ : المالحظة والمشاهدة:أوال  
ه من خالل الرؤساء والمشرفين في مستويات اإلدارة المختلفة بهدف تصحيح ما يقع من موج  

 وللوقوف على طريقة أداء األعمال ومراجعة النتائج المحققة. وقوعها،أخطاء فور 
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حسابات والدفاتر والمستندات بحيث يستطيع وهو فحص ال : المراجعة والفحص والتفتيش:ثانيا  
المراجع االقتناع بسالمة المركز المالي وصحة حسابات النتيجة أو عدم سالمتها، ويقوم بهذه العملية 

أجهزة تم من خالل مراقب حسابات خارجي أو يشترك في العمليات التنفيذية، فتمدقق فرد أو جهاز لم 
 شر هذا النوع الرقابي بأساليب متنوعة منها ما يلي:وقد يباالرقابة الخارجية المتخصصة، 

. المراجعة االختيارية، المراجعة المستمرة، المراجعة الدورية، المراجعة النهائية، المراجعة الشاملة
 كما يلي: (، يوضح طرق المراجعة والفحص والتفتيش0الشكل رقم )

 (5الشكل رقم )

 طرق المراجعة والفحص والتفتيش

 
 على المراجع العلمية واألدبية لموضوع الدراسة بناء   طة الباحثُجرد بواس 

، وتوقيع الجزاءات على فز للجهود الممتازة وللعامل الكفءتقرير الحوا : الحوافز والجزاءات:ثالثا  
في تحقيق  للرقابة، يساعدهايعتبر أسلوب من األساليب غير المباشرة  ،العامل المخالف والمهمل

لرقيب الذاتي للعامل في أداء أو رقيب ويكون عامل الخوف هو ا فمشر أهدافها دون وجود 
 .، فيتجنب الوقوع في الخطأعمله
وسائل الرقابة هو النظم والقواعد المالية التي  من أهم   إن   : النظم والتعليمات واللوائح:رابعا  

يها عملية تي تقوم علتحددها القوانين واللوائح والتعليمات المعتمدة، كما أنها من أهم األدوات ال
ألنه  ءلة؛لتزام بها، ويعتبر الخروج عنها مخالفة مالية يستوجب المساالرقابة، حيث يتعين اال

المراجعة 
االختيارية

المراجعة 
المستمرة

المراجعة 
الدورية

المراجعة 
النهائية

المراجعة 
الشاملة
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يعمل على ضياع المال العام في غير مصارفه المخصصة مما يعمل على عدم التنمية وعدم 
 تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة.

 يلي: ما أساليب الرقابة المالية أيضا   نم أن   (54-51 :7115)السيد، كما جاء عند   

ها، تصف طبيعة أو عد  رات رسمية مكتوبة صادرة عن م  مذك   وهي المالية:تقارير الرقابة  .7
نحرافات وتقديم التوصيات الالزمة، والتقارير بحد ذاتها تعتبر ح االـــصورة الوقائع مع توضي

 ية.وسيلة وليست هدف تستخدم بهدف توفير المعلومات الضرور 
وهي تعكس الطريقة العادلة والموضوعية لتقييم البيانات المدونة في  المراجعة والتدقيق: .2

السجالت والملفات المالية، وهي تهدف إلى اختبار الصدق والكفاءة في السجالت المالية مع 
 المحافظة على تلك الوثائق.

ات الحكومية حيث يتم من ويعتبر بمثابة قياس وتقييم لألداء الكلي للوحد التدقيق اإلداري: .1
 خالله الحكم على كفاءة المدراء ومتخذي القرار.

والنسب المالية كأداة رقابية تهدف إلى التأكد من توضيح العمليات  تحليل النسب المالية: .0
 ن  فإ ،نحرافات ومعرفة نوعهامع تفسير اال سابقة   التي قامت بها الوحدة الحكومية خالل فترات  

ن   كانت إيجابية تسعى هذه النسب تأخذ  ، سيما أن  كانت سلبية تسعى لمعالجتها لتدعيمها وا 
 أو يتم تمثيله بعدد مرات على شكل تكرار. وجزئية   مطلقة   أو نسب   مئوية   شكل نسب  

موضع الشكاوى تعتبر أداة فاعلة في تحقيق الرقابة المالية، وتعتبر  إن   الشكاوى والتظلمات: .2
لى المهام ف القائمين عنحرافات أو األخطاء في تصر  أوجه االهتمام ألنها كثير ما توضح ا

 .أو إدارية   مالية   بأداء أعمال   نحراف ممثال  الوظيفية، سواء كان اال
للعمل المالي يتجسد فيها تقدير  عتبر الموازنة التقديرية بمثابة خطة  ت   الموازنات التقديرية: .2

عتبر بمثابة أداة من أدوات ترحة لتمويلها، وهي ت  والوسائل المق زمنية   النفقات المقترحة لفترة  
 الرقابة المالية والبعض يرى أنها األداة األساسية في عملية الرقابة المالية.

 :(32-34 :0221الكفراوي،)قتصادية واالللنظم المحاسبية  الرقابة المالية وفقا   7-7-5-2
 (6الشكل رقم )

 إلقتصاديةالرقابة المالية وفقا للنظم المحاسبية وا

 
 على المراجع العلمية واألدبية لموضوع الدراسة بناء   ُجرد بواسطة الباحث 

ة الرقابة المالي
المستندية 

"المحاسبية"

الرقابة 
االقتصادية

الرقابة 
الشاملة



 

 151من  17الصفحة 
  

وهي الرقابة على المستندات والسجالت والدفاتر  :ة "المحاسبية"الرقابة المالية المستندي :أوال  
 ماداتاالعتنفقت في حدود وأ   ،للتعليمات الموارد المالية قد حصلت وفقا   من أن   للتأكد ؛المالية

المخصصة لها، وهذا النوع من الرقابة يهتم بصحة المستندات من الناحية الحسابية ومدى 
 اهتماما  ونة األخيرة وأصبحت تواجه في اآلالرقابة  هذهرت مطابقتها للوائح والتعليمات، وقد تطو  

تعني  صحة المستندات ال ن  عن مدى صحة التصرف المالية، حيث إفي البحث  متزايدا  
 سالمة التصرف المالي. رورةبالض

ستخدم للتعبير التي ت   ولهذا النوع من الرقابة العديد من المصطلحات قتصادية:: الرقابة االثانيا  
وهذا النوع من الرقابة يرتكز  والفاعلية،قتصادية، منها رقابة األداء والكفاءة عنه من الناحية اال

 يلي: على ما

 دم من خدمات.من أعمال وما ق   ساسها تقييم ما تم  يتم على أ وجود أهداف محددة مسبقا   .5
 النظم المحاسبية من معلومات. توفره من خالل مااألداء الفعلي قياس  .8
اءة بن   قرارات   تخاذاو نحرافات وتحليلها غية معالجة االالفعلي بالمستهدف ب  مقارنة األداء  .2

 المستقبلي للمنظمة. االرتقاءتعمل على 
 .الظروف المحيطة ببيئة القرار راالعتبايجب األخذ بعين  .1

بين األداء ستخدام أسلوب المقارنات النوع من الرقابة يستلزم ا هذا إن  وعلية يمكن القول 
 ."بالرقابة التقييمية "المخطط له واألداء الفعلي المحقق وهو ما يعرف

بية والرقابة ن الرقابة المحاسوهذ النوع من الرقابة يشمل الجمع بي : الرقابة الشاملة:ثالثا  
لتقويم األداء للوقوف على تحقيق األهداف ولبيان مدى صحة الحسابات الختامية  قتصادية؛اال

ر عن صدق نتائج العمليات المركز المالي الحقيقي وتعب  كز المالية والتأكد من أنها تظهر اوالمر 
 للوحدات اإلدارية في الدولة.

 :(711: 7103الشواورة،) سم إلىوتنقللمستويات اإلدارية:  الرقابة وفقا   7-7-5-1

لواجبات وتقوم على أساس مقارنة األداء الفعلي مع ا الرقابة على المستوى الفردي: .5
وتحديد األسباب ووضع المعالجة الالزمة  _وجدت إن  _نحرافات والمسؤوليات الموكلة إليه وحصر اال

 وواجبات. و مطلوب منه من مهام  عليها هو مقارنة األداء الفعلي للفرد مع ما هلها، وخير مثال 
وتقوم على أساس مقارنة األداء اإلجمالي لمختلف األفراد الرقابة على مستوى الشعبة:  .8

_ وجدت  إن  _نحرافات لمسؤوليات الموكلة إليها وحصر االالعاملين في الشعبة مع الواجبات وا
رنة نتائج األداء الفعلي مقا :وتحديد األسباب ووضع المعالجة الالزمة لها، وخير مثال عليها

 وواجبات. للشعبة مع ما هو مطلوب منها من مهام  
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وتقوم على أساس مقارنة األداء اإلجمالي لمختلف الشعب  الرقابة على مستوى القسم: .2
_ جدتو إن _نحرافات إليه وحصر االالعاملة في القسم مع الواجبات والمسؤوليات الموكلة 

مقارنة نتائج األداء الفعلي  :الزمة لها، وخير مثال عليهااألسباب ووضع المعالجة ال وتحديد
 وواجبات. مهام  من للقسم مع ما هو مطلوب منه 

وتقوم على أساس مقارنة األداء اإلجمالي لمختلف األقسام  الرقابة على مستوى الدائرة: .4
 _جدتو إن _نحرافات لمسؤوليات الموكلة إليها وحصر االالعاملة في الدائرة مع الواجبات وا

مقارنة نتائج األداء الفعلي  عليها:وتحديد األسباب ووضع المعالجة الالزمة لها، وخير مثال 
  وواجبات. مهام  من للدائرة مع ما هو مطلوب منها 
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 املبحث الثالث: ديوان الرقابة املالية والدارية
 

 .مقدمة

 واإلدارية.اختصاصات ديوان الرقابة المالية  7-3-0

 .المهام والمسؤوليات التي يتوالها ديوان الرقابة المالية واإلدارية 7-3-7

 .الجهات التي تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية 7-3-3
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 المبحث الثالث: ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 مقدمة:
مالي تضبط عمليات الصرف ال ،ضابطةلم يعهد الشعب الفلسطيني أي أنظمة أو قوانين 

بعض القوانين الناظمة والمطبقة يمنع من وجود  ا لمهذ ، إال أن  م5522بعد العام  خاصة  
والتي كانت تتبع في مجملها إلى الجهات المختصة باإلشراف  ،حكام أعمال الرقابة الماليةأل

، حيث كانت تتبع الضفة الغربية إلى م5522دولة فلسطين قبل أحداث عام  يعلى أراض
الهاشمية في أنظمتها وقوانينها المعمول بها والمطبقة في المملكة، وكان قطاع  ةردنيالمملكة األ

إلى جمهورية مصر العربية التي كانت تطبق علية أحكام وقوانين صادرة عن  غزة يتبع إداريا  
، حيث قبعت فلسطين بأكملها إلى الحكم العسكري م5522العام حزيران من جمهورية حتى ال

يتولى شؤون األقاليم فيها،  عسكريا   قطاع غزة حاكما  الضفة الغربية و من  ن لكل  اإلسرائيلي وكا
ن الضباط اإلسرائيليي يخضع إلى مجموعة األوامر العسكرية الصادرة عن إقليم   وكان كل  
 المعمول بها والمعممة من خاللهم.  والقرارات واألنظمة

وتوليها بعد توقيع اتفاق أوسلو  ةحتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطيني مطبقا   كان هذا
مد الرئيس الراحل ياسر عرفات _رحمه حيث ع ،مقاليد الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة

المالية و  القطاعات والوحدات اإلداريةإلى تنظيم  الوطنية الفلسطينية سلطةلل يسا  رئ بصفته اهلل_
، م5551 عي الفلسطيني في العام في هيكل السلطة التنفيذية، من خالل تأسيس المجلس التشري

جراء انتخابات علنية انبثق عنها مجلس تشريعي  منتخب وأعضاء منتخبون، عمدوا إلى وا 
 جتماعية والمجتمعية،واال ةيم الحياة المدنية والسياسنظ   دار الدستور الفلسطيني الذي بدورهإص
 يعية والتنفيذية وأخيرا  والمتمثلة بالسلطة التشر  السلطات الثالث واختصاص د صالحياتوحد  

سسة القطاعات العامة والوحدات اإلدارية التابعة السلطة القضائية. هذا في مجمله أصل إلى مؤ 
صدار  ألجهزة السلطة الفلسطينية وكذلك الوزارات التي يعهد إليها في اإلشراف والتحصيل وا 

وعة من القوانين من خالل مجم العام والحفاظ عليهضبط المال القرارات التي من شأنها 
 .دةموح   عامة   ضمن سياسة   مستقلة   إدارية   وحدة   كل  عمل واألنظمة واللوائح الناظمة لطبيعة 

الراحل ياسر عرفات  بمصادقة الرئيس الفلسطينيو  م5550العام  بعد ذلك من وقد تم  
( 50قم )ر  تعديله بالقانون ، والذي تم  م5550( لسنة 52قانون هيئة الرقابة العامة رقم ) صدور
وأوضح هذا  ،اسم " الهيئة " ديوان الرقابة المالية واإلدارية م، وأصبح بموجبه8551لسنة 

الديوان يهدف إلى ضمان سالمة العمل واالستقرار  منه أن   (82)القانون الجديد في المادة 
ية والقضائية، التنفيذية والتشريع ةالمالي واإلداري في السلطة الوطنية الفلسطينية بسلطاتها الثالث

د والتأك   ،نحراف المالي واإلداري كافة بما فيها حاالت استغالل الوظيفة العامةأوجه االوكشف 
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األداء العام يتفق مع أحكام القانون واألنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي  من أن  
 (.317: 7107حماد،)ممكنة  س بأفضل وبأقل تكلفة  مار  حدودها، وأنه ي  
ر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ اصداأنشأ ديوان الرقابة المالية واإلدارية بحيث 

ه صدور مع  ألغىالذي و ديوان الرقابة المالية واإلدارية، ، قانون م8551/ ديسمبر من العام 82
( 88) م، والقرار رقم5550( لسنة 52يئة الرقابة العامة رقم )قانون ه منه (02المادة رقم ) في

لغى اء صراحة في نفس المادة أنه ي  م، والقاضي بإنشاء هيئة الرقابة العامة، كما ج5551لسنة 
 يوان الرقابة المالية واإلدارية.يخالف أحكام هذا القانون، في إشارة إلى قانون د حكم   كل  

أحكام  تحت بند _ أحكام الفصل الثامن من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية جاءتكما 
 ديوان الرقابة المالية واإلدارية كما يلي:  لرفع وتعزيز دور ؛منه (02في المادة ) _ انتقالية وختامية

 ديوان إلى وموظفوها 5550 لسنة (58) رقم بالقانون المنشأة العامة الرقابة هيئة ممتلكات تؤول
 الفصلنح قانون الديوان في كما م .القانون هذا أحكام بمقتضى المنشأ المالية واإلدارية الرقابة
قوانين أخرى ألداء ب االستعانة حقاه أعطأعماله والمواد الواردة فيه و مشروعية تنفيذ  الثامن

 ، كما يلي:(02كما جاء في نص المادة ) مهامه ولم تكن قد وردت في قانون الديوان
 لها يرد ولم الديوان اختصاصات ضمن تدخل أخرى أمور أو بأي مهام يتعلق فيما تسري

كما أورد الفصل الثامن . الوطنية السلطة في بها المعمول األخرى القانون القوانين هذا في نص
 كما يلي: ( 02عليها المادة ) إلغاءات نصت من قانون الديوان

 بشأن م5551 لسنة (77)رقموالقرار،  5550 لسنة (58العامة رقم ) الرقابة هيئة قانون لغىي  
تعميم  كما أنه تم   .القانون هذا أحكام يخالف حكم كل   لغىي   كما ،لعامةاالرقابة  هيئة إنشاء

لزام الجميع كال   (25) رقم المادةالقانون في الجريدة الرسمية كما ورد في   من نفس القانون وا 
 .فيما يخصه بتنفيذ أحكامه

هزة جابة على مستوى األالتي يتمتع بها ديوان الرقوالمكانة  الدورمما سبق يتضح مدى 
يتم ، أعلى هيئات سيادية مقررة في الدولة أعمالهتبع في ي ، والذيفي دولة فلسطين التنفيذية
 الرقابة ديوان عتبري  والتي ينجزها الديوان. مهام الو  من خالل التقارير عمالاألنتائج  إليها رفع

 العامة لى النفقاتع الخارجية الرقابة بمهام يقوم الذي األعلى الرقابي الجهاز إلداريةوا المالية
 سواء معامالت المالية المعامالت شتى بفحص يقوم حيث والتطويرية، والرأسمالية الجارية،
 أية في واللوازم والمستندات والوثائق الحسابات فحص طريق عن القبض، معامالت أو الصرف،

 من الواردة بياناتوال والمعلومات التقارير كافة على العاالط   في الحق وللديوان ،حكومية   دائرة  
 وله واإلدارية، المالية باألمور مساس لها التي المخالفات في التحقيق تقارير وعلى الموظفين،

يضاحات   معلومات   من هعلي العاالط   يريد ما بكل تزويده يطلب أن    الدوائر جميع من وا 
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 الديوان وألعضاء ،(٤٢،٤٢ مادة :٤٠٠٢ سابق، مرجع (بأعمالها عالقة له مما الحكومية
 المادة نصت حيث للرقابة، الخاضعة المؤسسات مكاتب أو مكاتبهم في أعمالهم إنجاز في الحق

 أو مكاتبهم، في بأعمالهم الديوان موظفو يقوم" واإلدارية المالية الرقابة ديوان قانون من (٨٣)
 الديوان لرقابة الخاضعة الجهات وعلى العمل، ميادين في أو العالقة، ذات الجهات مكاتب في

 ."ذلك منها طلبي   عندما مكاتبها، في لهم الالزم المكان تهيئة
 اختصاصات ديوان الرقابة المالية واإلدارية: 7-3-0

 الصالحيات من الكثير أعطىالقانون  أن   (52-56: 7116،أبوهداف) ذكر
 :يلي ما الصالحيات هذه ومن الرقابية أعماله بتأدية للقيام للديوان واالختصاصات

 ممارسة من المالية المراكز في الداخلية والمتابعة والتفتيش الرقابة دوائر قيام من قلتحق  ا .5
 .الةوفع   سليمة   بصورة   مهامها

يراداتها الوطنية السلطة نفقات مراقبة .8  .والسلف بالقروض يتعلق وما وا 
 والوضوح والمصداقية الشفافية تعزيز يضمن بما والتفتيش بالرقابة الخاصة السياسات تنفيذ .2
 .حكمها في ن  وم   العامة والهيئات والمؤسسات الحكومة أعمال في
 واإلدارية المالية النظم عيوب عن الكشف ذلك في بما واإلنتاج العمل في القصور أسباب وتحري بحث .1

 .ومعالجتها تالفيها وسائل واقتراح العامة والمؤسسات واألجهزة الحكومة أعمال سير تعرقل التي والفنية
 مباشرتهم أثناء الموظفين من تقع التي والقانونية واإلدارية المالية المخالفات عن شفالك .0

 .بسببها أو وظائفهم لواجبات
 أداء بسالمة المساس تستهدف والتي الموظفين غير من تقع التي المخالفات وضبط كشف .2

 .العامة الخدمة أو الوظيفة واجبات
 الواجبات أداء في اإلهمال أو المخالفات عن المواطنون مهاقد  ي   التي الشكاوى بحث .2

 تتناول صحفية تحقيقات أو شكاوى من المختلفة اإلعالم وسائل تنشره ما ودراسة ،الوظيفية
 .العام المنصب استغالل أو اإلدارة سوء أو االستهتار أو اإلهمال نواحي

 .العامة مؤسساتال في العامين الموظفين ونؤ بش الخاصة القرارات ومراجعة مراقبة على العمل .2
 دوالتأك   صرفها وآلية اإلدارية للجهات المقدمة والتبرعات والهبات المنح مراجعة على العمل .5
 .بها المعمول واألنظمة القوانين مع اتفاقها مدى من
أو  الوطنية، السلطة رئيس من الديوان إلى حالت   تقرير أو حالة أو قضية أية دراسة .55

 .الوزراء مجلس أو فة،المختل ولجانه التشريعي المجلس
  :واإلدارية المالية الرقابة ديوان يتوالها التي والمسؤوليات المهام 7-3-7

 :يلي كما يتوالها التي والمسؤوليات المهام الديوان قانون ( من55رقم) المادة حددت
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 .ارهار إلق التشريعي للمجلس ورفعها الديوان بعمل الخاصة واألنظمة اللوائح حاقترا .5
 .بمهامه القيام من الديوان لتمكين والبرامج؛ ططخ  ال إعداد .8
 .وتدريبهم الديوان في الموظفين لتأهيل ؛الخاصة تار و والد مجبراال وضع .2
 ضمن إلقرارها؛ الوزراء مجلس إلى ورفعها بالديوان خاصة سنوية موازنة مشروع إعداد .1

 .الوطنية للسلطة السنوية العامة الموازنة
 السلطة في كافة المالية مراكزال في الداخلية والمتابعة والتفتيش قابةالر  أجهزة قيام من قالتحق   .0

 من للتثبت ؛أعمالها متنظ   التي القواعد راسةود ،وفعالة سليمة بصورة مهامها بممارسة الوطنية
 .لها المقررة األهداف تحقيق في ودقتها كفاءتها

يراداتها الوطنية السلطة نفقات اقبةر م .2  الوجه على والمستودعات لمخازنوا والسلف والقروض وا 
 .القانون هذا في المبين

 مباشرتهم أثناء الموظفين من تقع التي والقانونية واإلدارية المالية المخالفات عن الكشف .2
 .بسببها أو وظائفهم لواجبات

 والوضوح والمصداقية الشفافية تعزيز يضمن بما والتفتيش بالرقابة الخاصة السياسات تنفيذ .2
 .حكمها في ن  وم   العامة والهيئات والمؤسسات لحكومةا أعمال في
 واإلدارية المالية النظم عيوب عن الكشف ذلك في بما واإلنتاج العمل في القصور أسباب وتحري بحث .5

 .ومعالجتها تالفيها وسائل واقتراح العامة والمؤسسات واألجهزة الحكومة أعمال سير عرقلت   التي والفنية
 أداء بسالمة المساس تستهدف والتي الموظفين غير من تقع لتيا المخالفات وضبط كشف .55

 .العامة الخدمة أو الوظيفة واجبات
 الواجبات أداء في اإلهمال أو المخالفات عن المواطنون مهاقد  ي   التي الشكاوى بحث .55

 تتناول صحفية تحقيقات أو شكاوى من المختلفة اإلعالم وسائل تنشره ما سةار ود، الوظيفية
 .االستغالل أو اإلدارة سوء أو االستهتار أو همالاإل نواحي
 :عن وال  ؤ مس باإليرادات يتعلق فيما الديوان يكون .07
a. قد وتحققها تقديرها أن   من للتثبت ؛المختلفة والعوائد والرسومضرائب ال تحقيقات في التدقيق 
 .بها المعمول واألنظمة للقوانين ا  وفق تم  
b. الوطنية للسلطة التابعة البرامج أو الحكومية لعقاراتوا ضيااألر  بيع معامالت في التدقيق 
داو   .وتأجيرها رتهاا 
c.  جرى قد التحصيل أن   من للتثبت ؛أنواعها اختالف على اإليرادات تحصيالت في التدقيق 
  .بها المعمول واألنظمة للقوانين قا  وف المعينة أوقاته في
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 :عن وال  ؤ مس بالنفقات يتعلق فيما الديوان يكون .03
a. أن   ومن أجلها من صتص  خ   التي لألغراض صرفها من للتثبت ؛النفقات في قيقالتد 

 .بها المعمول واألنظمة للقوانين ا  فقو  تم   قد الصرف
b. مطابقة ومن صحتها من للتثبت ،للصرف ا  دتأيي المقدمة والوثائق المستندات في التدقيق 

 .القيود في مثبت هو لما قيمتها
c. المختصة الجهات قبل ومن األصول حسب تم   قد لصرفا أوامر إصدار أن   من التثبت. 
d. السنوي الموازنة وقانون المالية والشؤون العامة الموازنة تنظيم قانون أحكام تنفيذ من التثبت 

 .أحكامه بمقتضى الصادرة والحواالت المالية مرااألو  صحة ومن
 عن وال  ؤ مس اتوالتسوي والقروض والسلف األمانات بحسابات يتعلق فيما الديوان يكون .51

 هو ما مع مطابقتها ومن بها المتعلقة العمليات صحة من للتثبت ؛الحسابات هذه جميع تدقيق
 والقروض السلف استرداد ومن الالزمة والوثائق بالمستندات مؤيدة أنها ومن ،القيود في مثبت
 .العامة للخزينة عليها المترتبة الفوائد مع الستردادها المعينة األوقات في
 بالتعيينات يتعلق فيما العامين الموظفين بشؤون الخاصة تقراراال راقبة ومراجعةم على عملال .50

 من والتثبت حكمها، في وما أخرى بدالت وأية واإلجازات والعالوات والترقيات واألجور والمرتبات
 .خرىأ جهة من العامة للموازنة ومطابقتها جهة من بها المعمول واألنظمة للقوانين مطابقتها مدى
 دوالتأك   صرفها وآلية اإلدارية للجهات المقدمة والتبرعات والهبات المنحراجعة م على العمل .52
 .بها المعمول واألنظمة القوانين مع اتفاقها مدى من
 أو الوطنية السلطة رئيس من الديوان إلى حالي   أو حالت   تقرير أو حالة أو قضية أية دراسة .52

 مقتضى حسب المختص الوزير أو ءاالوزر  مجلس أو المختصة ولجانه التشريعي المجلس
 المخالفات في التحقيق ذلك في بما الديوان، وصالحيات مهام نطاق في يدخل مما الحال،
 .المختلفة اإلدارية الجهات في الموظفون يرتكبها التي والمالية اإلدارية

  الجهات التي تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية: 7-3-3
 

رية على الجهات التي تخضع ( من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدا13المادة )جاء نص 
 وهي كما يلي: لرقابة الديوان

  التالية الجهات الديوان لرقابة تخضع القانون هذه المادة من ألحكام قا  فو: 
 .لها التابعة والمؤسسات الوطنية السلطة رئاسة .5
 .حكمهم يف نوم   الوزراء مجلس وأعضاء رئيس .8
 .اإلدارية هيئاته ذلك يف بما التشريعي المجلس .2
 .وموظفوها وأعضاؤها العامة والنيابة القضائية السلطة .1
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 .الوطنية السلطة وأجهزة تاراز و  .0
 .والعسكرية األمنية األجهزة ةفوكا والشرطة األمن قوات .2
 أنواعها بجميع واالتحادات والجمعيات والنقابات واألهلية العامة والمؤسسات الهيئات .2

 .حكمها يف نوم   ومستوياتها
 أو منها مساعدة ىتتلق   أو يهاف الوطنية السلطة تساهم أو تملكها التي والشركات المؤسسات .2
 .الوطنية للسلطة المانحة الجهات من
 .عام قفمر  إدارة أو باستغالل لها صخ  ر   التي والشركات المؤسسات .5

 .حكمها يف نوم   المحلية الهيئات .55
 القوانين تتضمن التي الجهات على القانون هذا أحكام يتسر  خاص نص بشأنه يرد لم يماف .55
 .خاصة قواعد بشأنها الصادرة راراتالق أو اللوائح أو األنظمة أو
  ."اإلدارية الجهات" القانون هذا أحكام عليها يتسر  التي والوحدات والدوائر الهيئات على ويطلق .58

قبين العاملين في ديوان الرقابة المالية واإلدارية، مكانة المرا منالقانون الفلسطيني  رفع 
كما جاء في نص  مع الحالة التي يقررها رئيس الديوان ومنحهم صفة الضبطية القضائية تماشيا  
 ( من قانون ديوان الرقابة كما يلي:12المادة )

 وفقا   يفتهموظ أعمال بإنجاز يتعلق يما القضائية الضبطية صفة الديوان رئيس ضهمفو  ي   لمن يكون
( من نفس القانون على منح رئيس الديوان صالحية 12كما نصت المادة ) .هذا القانون ألحكام

 إصدار التعليمات والقرارات التي تعمل على تحقيق حسن سير العمل كما يلي: 
 .العمل سير يطلبها التي والقرارات التعليمات ويصدر كافة الديوان أعمال على الديوان رئيس شرفي  

ة بممارسة ديوان الرقابة المالية واإلدارية ليس الجهة المخولة الوحيد بالذكر أن   جدير  
ن   وهنا نورد  الرقابة، األعلى في ممارسة أعمال كان هو الهيكل الدستوري الدور الرقابي وا 

الجهات المخولة حسب القانون الفلسطيني في ممارسة أعمال المراقبة والمحاسبة في مؤسسات 
 :(717-710 :7115)حماد،  نظر أيضا  ا (313 :7107حماد، )يلي كما  السلطة،

مع التوسع في مفهوم الرقابة المالية وتطر أهدافها تعددت فروع الرقابة ومجاالتها إذ يوجد في 
السلطة الفلسطينية خمسة أجهزة رقابية تمارس الرقابة المالية على مؤسسات السلطة المختلفة 

 وهي:( 2) كما هو موضح بالشكل رقم
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 (2الشكل رقم )
 األجهزة التي تمارس الرقابة المالية في دولة فلسطين

 
 على المراجع العلمية واألدبية لموضوع الدراسة بناء   ُجرد بواسطة الباحث 

 

، بعد دخول السلطة الفلسطينية م5551س في العام تأس  المجلس التشريعي الفلسطيني:  .أ
لمجلس التشريعي من هيئة المكتب التي تتشكل باالنتخاب، على انتخابات حرة، ويتكون ا بناء  

حيلها ولبحث مشاريع القوانين واالقتراحات والقضايا التي ي   ،وعدد من اللجان الدائمة للرقابة
إليها، ويقوم المجلس بأعمال الرقابة من خالل لجان متخصصة التي  هالمجلس أو رئيس

 أوضحها قانونه الداخلي ومن هذه اللجان:
 .نة الموازنة والشؤون الماليةلج .5
 .لجنة الرقابة لحقوق اإلنسان والحريات العامة .8

من مراقبة أعمال السلطة التنفيذية،  نهتمك  من الوسائل الرقابية التي  ا  ملك المجلس عددي
يملك  (، كما25 مادة)الثقة اللوم وحجب  وتوجيه ،(20)مادة  واالستجوابطرح األسئلة  :مثل

والمصادقة  ،(21 )مادةرار الخطة التنموية الوطنية والموازنة السنوية العامة المجلس صالحية إق
دوات للمجلس الحصول على المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكومة األ هذه، وتتيح االتفاقياتعلى 

النظام المجلس التشريعي، )أعضائها للقوانين والسياسات العامة وتقييم أدائها ومساءلة 
 .(7110الداخلي:

م، تحت 5550ست في العام وهو هيئة مستقلة تأس   ديوان الرقابة المالية واإلدارية:  .ب
ومارست حقها في الرقابة الخارجية بموجب  ،على قرار رئاسي ى هيئة الرقابة العامة بناء  مسم  

نيالمجلس التشريعي الفلسطي

ةديوان الرقابة المالية واإلداري

لمواطنالهيئة الفلسطينية لحقوق ا

رقابة وزارة المالية

ةوحدات وإدارات الرقابة الداخلي
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والخاص م 8551لسنة  (50)تعديله بالقانون رقم  والذي تم   م5550لسنة  (52)قانونها رقم 
الرقابة على اإليرادات والنفقات العامة في  الرقابة المالية واإلدارية، والذي له حق  بإنشاء ديوان 

كافة مؤسسات السلطة، وحق الرقابة على األداء والتحقق من تطبيق مؤسسات السلطة للقوانين 
 ها السلطة.قر  واألنظمة واللوائح التي ت  

على قرار  م، بناء  5552ام عست وقد تأس   ج. الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن:
رئاسي، وبالتالي فهي هيئة حكومية مستقلة مهمتها متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق 

 وهي تقوم بمهام ديوان المظالم.  ةاإلنسان في مختلف القوانين والتشريعات واألنظمة الفلسطيني

اإلدارة العامة للرقابة الداخلية، واإلدارة  تمارس هذا الحق بالرقابة من خالل د. رقابة وزارة المالية:
العامة للتدقيق التابعين لها، واللتان تتوليا الرقابة والتدقيق على كافة المستندات المالية التي يتم 

 .صرفها من خالل وزارة المالية، وكذلك اإليرادات التي تدخل حساب اإليراد العام للسلطة

دارات الرقابة الداخلية  وهي عبارة عن أقسام أو إدارات  في مؤسسات السلطة:ه. وحدات وا 
، وتختلف مسمياتها من مؤسسة م5552تشكيلها مع بداية العام  داخل مؤسسات السلطة تم  

الرقابة على كافة  مؤسسة، ولهذه اإلدارات حق   ألخرى حسب نوع النشاط الذي تمارسه بكل  
برقابة الوزارة نفسها على  فوهذا ما يعر المعامالت المالية واإلدارية بالمؤسسة التي تتبعها، 

 نفسها، وهي تتبع في أدائها أعلى سلطة في المؤسسة التي تقبع فيها.

 :صلخّ مُ 

 ثالث مباحث، حيث  تناولت إلى تقسيمه للدراسة والذي تم   يتناول الفصل الثاني اإلطار النظر 
 المبحث األول حيث جاء ،لفصلاهذا التي ارتكز عليها و  الفكرة العامة للمباحث الثالث، مقدمةال
تعريف  على المبحث الثانيكما جاء ،  ماهية وطبيعة تقييم األداء والعوامل المؤثرة فيه ىعل

على  المبحث الثالثوأهم األساليب المتبعة الرقابة على األداء، كما جاء  الرقابة المالية وأنواعها
المباحث الثالثة  اضعة لرقابته، حيث تناولت  وأهميته والجهات الخ ديوان الرقابة المالية واإلدارية

اب ت  راء الك  بحيث يغطي التعريفات وآ مبحث   من الشرح والتفصيل ألهداف وغايات كل   بنوع  
د الباحث مبحث، حيث عم واألدباء والخصائص والنتائج المترتبة على تبني الهدف العام من كل  

دراسة والتي تؤيد وتدلل على أهمية موضوع ستعانة ببعض المواد القانونية المؤيدة للإلى اال
 راء أهل العلم والمنظمات الدولية في ذلك. من الناحية المكانية والزمانية وآالدراسة 
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 مقدمة: 
 التي استند إليها الباحث عند إجراءالعلمية  كائزإحدى الر بر الدراسات السابقة عتت  
من حيث البيئة والمكان تلك الدراسات إلى التنويع في الباحث  دراسه، وقد عمدوتطبيق ال
حيث  والتي في اتسمت بيئتها باإلستقرار وتتمتع بكل مقومات السيادة وتطبيق القانون. والزمان،

في بيئة العمل الفلسطيني، ومن ثم الدراسات  تمة على الدراساذا التنويع مقس  جاءت نتائج ه
نتهل منها الباحث جاءت نتائج هذه الدراسات والتي ا الى الدراسات األجنبية حيث العربية وصوال  

من مراجع اإلثراء المعرفي في هذا  عتبر مرجعا  أنها ت   من موضع الدراسة، حيث أصيال   جزءا  
ان في إبراز وبي في تعزيز موضوع الدراسة مما انعكس إيجابا   بارزا   تي كان لها دورا  السياق وال
وااللتقاء مع الدراسات السابقة والتقارب أوجه االختالف مع توضيح ،  ةموضوع الدراسأهمية 

أكون قد  أن   وجل   سواء كانت على مستوى البيئة المحلية أو العربية أو الدولية، أسأل اهلل عز  
 تيار الدراسات التي تدعم موضوع  الدراسة.ت في اخق  فو  

 الدراسات الفلسطينية: 3-0

بعنوان: "مدى التزام ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين  (7105دراسة النعيزي) .5
ليا للرقابة والمحاسبة عن المنظمة الدولية لألجهزة الع   ةبمبادئ الشفافية والمساءلة الصادر 

 )اإلنتوساي(".

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى التزام ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين 
بمبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 
)اإلنتوساي(، ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها، استخدم الباحث المنهج الوصفي 

على اإلطار النظري والدراسات  عمل استبانة مكونة من خمسة محاور اعتمادا   حليلي، وتم  الت
( من موظفي المستويات اإلشرافية  في ديوان الرقابة المالية 551عت على )ز  السابقة، و  

( من مجتمع الدراسة، %28( استبانة، وهي تمثل نسبة استرجاع )20استرداد ) واإلدارية وتم  
 ،لدراسة عدة نتائج، أهمها: وجود تأثر كبير لتطبيق اإلطار القانوني واإلفصاح عنهمت اوقد قد  

وكذلك تطبيق معايير وعمليات ومنهجيات الرقابة التي تتسم بالموضوعية على مدى التزام ديوان 
 الرقابة المالية واإلدارية بمبادئ الشفافية والمساءلة.

بيق معايير النزاهة والسلوك الجيد للموظفين وفي المقابل توصلت إلى عدم وجود تأثير لتط
على  وبناء  ، ارية بمبادئ الشفافية والمساءلةوالمستشارين على مدى التزام ديوان الرقابة المالية واإلد

هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة انضمام الديوان إلى المنظمة الدولية )اإلنتوساي(، خاصة بعد 
ظمة )اليونيسكو( إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة، في من ة  أصبحت فلسطين عضو  أن  
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عالوة على ضرورة تحديث قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية بما يتالءم مع القوانين الدولية 
وخاصة قانون )اإلنتوساي(، وكذلك العمل على تشجيع الديوان لموظفيه على البحث العلمي في 

 لى البحث والدراسة بما يتعلق بذلك.مجال معايير الرقابة وتحفيزهم ع
( بعنوان: "تقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية 7100دراسة فروانة ) .8

 ة على أداء الجامعات الفلسطينية":واإلدارية في الرقاب
في  ةاستهدفت الدراسة تقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية الفلسطيني

الجامعات الفلسطينية  اختيار لرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية، ولتحقيق هدف الدراسة تم  ا
بل ديوان الرقابة المالية أجريت عليها رقابة من قِ  العالي والتيالمعترف بها من وزارة التربية والتعليم 

ليا يير الدولية لألجهزة الع  بالمعاالدراسة على مقارنة مواد قانون ديوان الرقابة  واعتمدت ،واإلدارية
( باإلضافة إلى تصميم قائمة استبيان 8551( وميثاق فينا )8552للرقابة خاصة إعالن مكسيكو )

بمفتشي ديوان الرقابة وهي )دوائر  األكثر احتكاكا  عت على جميع العاملين في دوائر الجامعات ز  و  
( استبيان 22توزيع ) الرقابة الداخلية(، حيث تم  الشؤون المالية واإلدارية واللوازم والمشتريات ودوائر 

الفرضيات استخدم  واختبار( ولغرض تحليل البيانات %28)ان أي بنسبة ياستب (22) استرداد وتم  
 (.SPSSالباحث برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية) 

ديوان مخالفة بعض مواد قانون  أهمها:وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
ليا للرقابة وخاصة إعالن مكسيكو مما الرقابة المالية واإلدارية للمعايير الدولية لألجهزة الع  

يضعف الدور الرقابي لديوان الرقابة في الرقابة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته من ضمنها 
ان الرقابة ببعض المالي واإلداري، واهتمام ديو  االستقاللعدم منح ديوان الرقابة  :الجامعات مثل

وأرجعت الدراسة ذلك إلى ضعف تأهيل  ،األدوار التي ينبغي القيام بها وفق قانون ديوان الرقابة
 .كاف   وتدريب موظفي ديوان الرقابة للقيام بهذه األدوار بشكل  

ضرورة تعديل قانون ديوان  :الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها وانتهت
ليتماشى مع المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة مع التركيز على  ؛ داريةالرقابة المالية واإل

منح المزايا  خاللهمن  م رواتب خاص للديوان يتم  ل  س   واعتمادالمالي واإلداري  االستقاللمنحة 
يماثل سلم رواتب السلطة والعالوات الالزمة لجلب الخبرات والكفاءات الالزمة للعمل به 

في  في بعض الجوانب التي أظهرت الدراسة ضعفا   إلضافة إلى ضرورة تفعيل دورهة، باالقضائي
كشف وضبط المخالفات التي تقع من غير الموظفين والتي تستهدف المساس  ":مثل أدائه

حسب قانون  بسالمة واجبات الوظيفة في الجامعات" وذلك بالعودة إلى األدوار المحددة مسبقا  
 داد كوادر مؤهلة بذلك.إع ديوان الرقابة ومن ثم  
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بعنوان: "أثر الرقابة المالية على تمويل مؤسسات التعليم العالي ( 7112دراسة الغماري ) .2
 في فلسطين، دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية العامة في قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى دراسة مدى وجود عالقة بين الرقابة المالية والتمويل لمؤسسات 
المقومات الرقابية وأنظمة  العالي الفلسطيني في قطاع غزة، وتحديد درجة تأثير كل   التعليم

إلى  الضبط الداخلي واألنظمة المحاسبية واألدوات الرقابية على التمويل لتلك المؤسسات، إضافة  
تحديد دور مؤسسات التدقيق في تشجيع التمويل، وذلك من خالل تحليل وتقييم األوضاع 

سسات التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى بيان مدى التزام الرقابية لمؤ 
مؤسسات التعليم العالي بتطبيق اإلجراءات الرقابية حسب األصول العلمية وبيان أثر ذلك على 

من  ا  سة عددار ة لتلك المؤسسات، وقد اختبرت الدالجوانب المالية التي هي عصب الحيا
لعالقة بين الرقابة وفرص تمويل مؤسسات التعليم العالي، واستخدمت اختيار ا :الفرضيات أهمها

من شاغلي المهام المالية في  ا  ( موظف05عت على )ز  الدراسة الختبار فرضياتها استبانة و  
 مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة.

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: وجود عالقة بين الرقابة المالية وبين
الرقابة بمقوماتها وأدواتها  التمويل لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني في قطاع غزة، حيث إن  

في تشجيع واستمرار التمويل لمؤسسات التعليم العالي  ال  فع   وأنظمتها ومؤسساتها تساهم بشكل  
في قطاع غزة، وذلك بالرغم من وجود بعض مواطن الخلل والقصور في الرقابة المالية في 

 بعض الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوصت الدراسة بتطوير مقومات وأدوات الرقابة في الجامعات والتي لها الدور األساسي 
في عملية الرقابة، إعطاء دور أكبر لمؤسسات التدقيق واألجهزة الرقابية، والتي من شأنها 

يني في قطاع غزة، وتطوير المساهمة بدرجة أفضل في تطوير مؤسسات التعليم العالي الفلسط
نما يرتقي لمستوى رقابة ا ألداء العمل الرقابي بحيث ال يبقى في إطار الرقابة المالية التقليدية، وا 

 ورقابة المردود االقتصادي.
( بعنوان: "تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية 7116دراسة أبو هداف ) .1

 مؤسسات الحكومية في قطاع غزة":واإلدارية دراسة تطبيقية على ال

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية على 
المؤسسات الحكومية في قطاع غزة وذلك من خالل دراسة المقومات الضرورية للعمل الرقابي 

وان، اعتماد معايير الرقابة الدولية، توفير االستقالل للدي :والمتغيرات المؤثرة فيها، والمتمثلة في
 توفر التدريب واكتساب الخبرة للمفتشين العاملين بالديوان.
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مستوى تحقيق الديوان  أهمها: ضعفوقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
 ،هناك بعض مظاهر الضعف في أداء الديوان نشئ من أجلها، وأن  للمهام الرقابية التي أ  

على  دم كفاية االستقالل المالي واإلداري والوظيفي للديوان والعاملين فيه، عالوة  باإلضافة إلى ع
ليا للرقابة في دول الديوان لم يعتمد معايير الرقابة الدولية التي تعتمدها األجهزة الع   ذلك أن  

خدم العالم، فضال  عن قصوره في االهتمام بالدورات التدريبية الالزمة لتأهيل المفتشين، ولم يست
 وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: ، الوسائل التكنولوجية الحديثة

ربط ديوان الرقابة المالية واإلدارية إداريا  بالسلطة التشريعية بما يحقق االستقاللية  يتم   أن   .5
عطائه الصالحيات الكافية لتمكنه من تصويب المخالفات  ؛التامة عن السلطة التنفيذية، وا 

 ات ومحاسبة مرتكبها. والتجاوز 
العمل على معالجة المشاكل والصعوبات التي تحول دون استخدام معايير الرقابة  يتم   أن   .8

على  ا  ظل األوضاع الخاصة بفلسطين حفاظ الدولية بديوان الرقابة المالية واإلدارية خاصة في
 المال العام.

ديوان الرقابة المالية واإلدارية بما  ألعضاء وخارجية   داخلية   تدريبية   العمل على تنظيم دورات   .2
 إلكسابهم الخبرة المطلوبة في تأدية األعمال الرقابية. الدولية؛يتناسب مع معايير الرقابة 

لتحقيق  ؛ضرورة استخدام ديوان الرقابة المالية واإلدارية أساليب التكنولوجيا الحديثة الضرورية .1
 ف بها.ل  المهام التي ك  

بل تفعيل دور الرقابة لضبط األداء المالي الخاص بعنوان: "س   (،7115)الباشا دراسة  .5
 بالمدفوعات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية:

هدفت الدراسة إلى وضع المقترحات التي تساعد في تطوير نظام الرقابة على   
بيان المدفوعات العامة، وتحقيق استقاللية األجهزة الرقابية في السلطة الفلسطينية، إلى جانب 

أساليب الرقابة على المدفوعات العامة، والوقوف على االنحرافات التي قد تحدث من خالل 
الدراسة المنهج الوصفي  توبيان أسبابها وتحليلها، استخدم التطبيق الفعلي للموازنة العامة،

 التحليلي في الدراسة من خالل دراسة المواضيع التي لها عالقة مباشرة بموضوع بحثه ومن أهم
 ما خلصت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات ما يلي:

عدم االهتمام باالنحرافات الناتجة عن تنفيذ الموازنة، وعدم وجود معايير تحدد األهمية  .5
 النسبية لهذه االنحرافات.

 بعد نهاية السنة المالية. طويلة   بقاء سلف النفقات الجارية مفتوحة دون إقفال لفترات   .8
مما  كبير   تفاق الحكومي وزيادة عدد من هذه اإلجراءات بشكل  عدم توثيق إجراءات اال .2

 يعرقل عمليات الصرف.
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  :وقد أوصت الدراسة

 ؛االهتمام بالنظام المحاسبي المحوسبو  تفعيل دور الموازنة كأداة الرقابة على النفقات العامةب 
اص برقابة تطبيقات لتفعيل الرقابة على المدفوعات العامة وتقليل األخطاء من خالل إنشاء قسم خ

 د من صحة عمليات التشغيل ومدى مالءمتها ألنظمة الرقابة الموجودة.للتأك   الحاسوب؛
  إنشاء قسم في دائرة الموازنة يعني بدراسة انحرافات تنفيذ الموازنة وتحديد أسبابها، وتقديم

سلطة، وللبدء التوصيات الالزمة بذلك، وتشكيل لجنة لوضع مقترحات لتطوير الموازنة العامة لل
 بالتطبيق التدريجي لموازنة البرامج واألداء.

 الدراسات العربية: 3-7
 على األجهزة الحكومية: والمالية اإلدارية المحاسبة رقابة ديوان: بعنوان (7104دراسة العفاسي) .5

هدفت الدراسة إلى تقييم الدور الرقابي اإلداري والمالي لديوان المحاسبة الكويتي على 
، ع الكويتيو ها المشر وتحديد اختصاصات ديوان المحاسبة وصالحياته كما أقر   ،الحكوميةاألجهزة 

 التأديبية القرارات على المحاسبة ديوان رقابة التفصيل من بنوع   دراستهفي  الباحث تناول يثح
 انلديو  الرقابي الدور أبعاد باستعراض قامو  الكويتي، القانون في المالية المخالفات في والجزاءات
 حيث والجزاءات، التأديبية القرارات على الرقابة في ديوانال صالحيات نبي  و  الكويتي، المحاسبة
. له واالختصاصات التي يمارسها الرقابي والدور وتبعيته، المحاسبة ديوان تشكيل الدراسة تناولت
 بالسلطة محاسبةال ديوان وعالقة التشريعية، بالسلطة المحاسبة ديوان عالقة الدراسة تناولت كذلك

 يراقبها التي القرارات ماهيةعلى  الدراسةجاءت  كما ،التنفيذية بالسلطة ديوانال وعالقة القضائية،
 القانونية النصوص استعراض خالل من وذلك ديوان،ال يمارسها التي الرقابة وآليات المحاسبة، ديوان
 م، 1964 لسنة (30) رقم الكويتي المحاسبة ديوان وقانون1962 لعام الكويتي الدستور من كل   في

 1993.لسنة (1) رقم العامة األموال حماية وقانون
، المحاسبة ديوان بصالحيات الخاصة التشريعات في القصور أوجهأظهرت الدراسة  وقد

( 5معالجة القصور التشريعي والمتعلق ببعض مواد القانون رقم )ضرورة وقد أوصت الدراسة ب
 ا  مزيد ل بعض المواد القانونية التي تعزز من دور الديوان وتمنحهتفعيب وطالبت، 5552لسنة 
( 25) مالكويتي رق ديوان المحاسبة تعديل بعض مواد قانون مع المساءلة في الصالحياتمن 
  .5521لسنة 

بعنوان: نموذج تقييم احتياجات بناء القدرات لألجهزة العليا للرقابة  (7104دراسة جعفر ) .8
 ة الجهاز المركزي للمحاسبات المصري":حال ةالمالية "دراس

للعمل على تحسين  ؛هدفت الدراسة إلى تقييم احتياجات بناء القدرات المؤسسية والمهنية
 حتى يتسنى لها تحقيق أهدافها في المحافظة؛ ليا في الرقابة وتطوير العمل الرقابي لألجهزة الع  
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على األجهزة الرقابية من الموازنة  ما ينفق ، حيث تبين أنه يمكن إيجاد عالقة بينالعام على المال
يتحقق من عوائد على مستوى الدولة من ترشيد لإلنفاق العام وتعظيم  العامة للدولة وما يمكن أن  

اإليرادات العامة من خالل الرقابة الفعالة، ولكن كي تحقق هذه األجهزة أهدافها في الرقابة بكفاءة 
والمهام  باالستقاللية االحتفاظت المؤسسية والقدرات المهنية مع يتوفر لها القدرا وفعالية يجب أن  

ضمن معايير ومنهجية واضحة للمراجعة ضمن مبدأ الحكومة والتحسين المستمر  القانونية
ووسائل الدعم المقدم لتلك األجهزة العليا للرقابة المالية مع  ،والتطوير في أداء الموارد البشرية

 ة التشبيك والتوطيد مع األطراف الخارجية ذات العالقة.االحتفاظ والعمل على سياس
 بضرورة:وقد أوصت الدراسة 

 راتدالق بناء احتياجات تقييم مجال في الفنيين األعضاء من كوادر تدريب على العمل 
 تم   الذين األعضاء من الخصوص هذا في ستفادةاال ويمكن ،للمحاسبات المركزي للجهاز
 .االنتوساي تنمية مبادرة إطار في التقييم من النوع هذا على تدريبهم

 للجهاز راتدالق بناء الحتياجات وتفصيلي وشامل موضوعي بتقييم القيام وأهمية ضرورة، 
 قانون إعداد وقبل ،الثالثة األلفية منذ مصر شهدتها التي قتصاديةواال السياسيةرات التغي ظل في

 .به للعاملين والئحة للجهاز جديد
مدى فاعلية إجراءات الرقابة المالية على اإلنفاق التي بعنوان:  (7107دراسة المطيري ) .2

 يطبقها ديوان المحاسبة الكويتي من وجهة نظر الجهات الخاضعة لرقابة الديوان:
لى اتجاهات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان حول اإلجراءات إالتعرف هدفت الدراسة 

الدراسة األسلوب الوصفي اتبع الباحث في هذه المتبعة في الرقابة على اإلنفاق الحكومي، و 
مجتمع الدراسة من جميع الجهات الخاضعة للرقابة المالية من ديوان ، حيث جاء التحليلي

، أما عينة الدراسة فتشتمل على عينة عشوائية طبقية من 555المحاسبة الكويتي والبالغ عددها 
ية في أقسام المالية والمحاسبة في استبيانات على األشخاص المعن 2توزيع  ( جهة تم  22)

( 802توزيع ) الوزارات والمصالح والبلديات والشركات التي يتكون منها مجتمع الدراسة، وقد تم  
( استبانة منها كانت صالحة للتحليل اإلحصائي وهو ما 855استرداد عدد) ان، وقد تم  ياستب

اإلجراءات التي  لتوصل إلى أن  ا ( من عينة الدراسة، ومن خالل الدراسة تم  %25.2نسبته )
 أن   ديوان المحاسبة الكويتي في الرقابة على اإلنفاق الحكومي تتسم بالفاعلية، كما يطبقها حاليا  

جراءات تقويم األداء التي  جراءات الرقابة المحاسبية وا  إجراءات الرقابة المالية المسبقة والالحقة وا 
الرقابة على اإلنفاق الحكومي كل على حده تتسم ديوان المحاسبة الكويتي في  يطبقها حاليا  

 بالفاعلية. أيضا  

 وكانت أهم التوصيات كما يلي:
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من  للتأكد ؛زت على متابعة تنفيذ توصيات لجان الرقابة على اإلنفاق الحكوميأنها رك   .5
 ثناء الرقابة.أمعالجة أية مخالفات قد تظهر 

للوزارات الحكومية  مقارب   كومية بشكل  الح هرورة متابعة الجهات الحكومية وشبكما بينت ض .8
 .لرفع مستوى التزامها باإلجراءات المطلوبة للرقابة على اإلنفاق الحكومي

( بعنوان: تقييم أثر الرقابة المالية التي مارسها ديوان المحاسبة 8555دراسة الدوسري ) .1
 :المؤسسات العامة في دولة الكويت على

لرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر ا
وقد شملت هذه الدراسة جميع المدققين في ديوان المحاسبة  ،المؤسسات العامة في دولة الكويت

عمال الرقابة والتدقيق على المؤسسات أ( مدققا  يمارسون 28الدراسة من )وتكونت عينة  .الكويتي
من  في التحليلي، وخلصت إلى وجود تأثير إيجابي لكل  الدراسة المنهج الوص تواستخدم العامة.

الدعم الذي تقدمه اإلدارة العليا بديوان المحاسبة وكذلك التشريعات النافذة والمطبقة بالديوان على أداء 
ما تحقق كذلك لألدوات واألساليب العلمية المتبعة التي يستخدمها مدققو  الرقابة المالية، وهو أيضا  

على تأثير الدورات التدريبية للمدققين في مجال الرقابة على أداء الرقابة المالية التي  الديوان، عالوة
 مارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت.

على ذلك أوصت الدراسة بضرورة العمل على توفير وتفعيل األنظمة واللوائح والتعليمات  وبناء  
على أداء المؤسسات العامة، وضرورة اهتمام اإلدارة العليا بديوان  الالزمة لتنظيم عملية الرقابة

 صاإلحصائية؛ الستخال م األساليباستخداداء، و ي أحدث أساليب الرقابة على األالمحاسبة بتقص  
 .مسار أنشطة المؤسسات العامةو المعلومات الرقابية التي تساعد في تصحيح االنحرافات 

 :""دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفسادبعنوان:  (7100دراسة الحسين ) .0

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مفهوم الفساد والرقابة وأسباب الفساد، حيث بينت الدراسة 
أسباب الفساد في العراق والوطن العربي، والتي ترجع إلى عدم خضوع السلطات السياسية 

رقابة عليها، أو بسبب جهل ن من ممارسة الواإلدارية لقوانين واضحة وضوابط معلنة تمك  
الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي  تاستخدم ب انعدام حرية التعبير.بالمواطن أو خوفه أو بس

الفساد له تكلفة اقتصادية  في الوصول إلى النتائج )دراسة غير ميدانية(، وأظهرت الدراسة أن  
شعوب، ويقوض الديمقراطية واجتماعية باهظة، فيعمل على تأخير التنمية وتحقيق االزدهار لل

رساء دولة القانون، كما عملت الدراسة على درا وليات السلطات الرسمية في الدولة وما ؤ سة مسوا 
وما تتمتع به من استقاللية في ممارسة  ،دستوري وقانوني في مقارعة أشكال الفساد لها من دور  

 .دورها الرقابي على كافة مرافق الدولة لضمان امتثالها للقانون
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جه إلى تعزيز الشفافية داخل المؤسسات تت   الحكومة يجب أن   أن   وخلصت الدراسة إلى
قرار وسائل مساءلة المسا ولين اإلداريين العاملين، ويتحقق ذلك كله من خالل إنشاء ؤ لعامة، وا 

 ن.يومين العمية، وهيئة النزاهة، ومكاتب المفتشديوان الرقابة المالي مثل:المؤسسات الرقابية المستقلة 
تقييم إجراءات الرقابة الحكومية في ضوء تطبيق "بعنوان:  (7101دراسة خصاونة ) .2

 :"ديوان المحاسبة في المملكة األردنية الهاشمية –الحكومة اإللكترونية" دراسة ميدانية 
لى مدى فاعلية األداء الرقابي لديوان المحاسبة في المملكة إالتعرف هدفت الدراسة 

ة في ضوء تطبيق الحكومة اإللكترونية، باعتباره الجهة المركزية للرقابة األردنية الهاشمي
لى إجراءات ديوان المحاسبة في المملكة األردنية إلعليا باإلضافة إلى التعرف الحكومية ا

قت الدراسة إلى مجموعة من الهاشمية في ضوء تطبيق الحكومة اإللكترونية، حيث تطر  
لرقابة الحكومية والتي تشمل على إجراءات التخطيط للعملية اإلجراءات والخطوات المقترحة ل

جراءات تحديد مجاالت  الرقابية الحكومية، وتصميم نموذج لتنفيذ عملية الرقابة الحكومية، وا 
جراءات لتنفيذ عملية الرقابة الحكومية في مجال األنظمة اإللكترونية وقد  ،الرقابة الحكومية، وا 

الشخصية مع العاملين في ديوان المحاسبة باإلضافة إلى قائمة استخدمت الدراسة المقابالت 
تصميمها استنادا  إلى الدراسات والمعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية  االستقصاء حيث تم  

توزيعها على العاملين في ديوان المحاسبة في وظيفة التدقيق  ألجهزة الرقابة الحكومية، وتم  
الدراسة  استخدمت(، وقد %58( بواقع )505بلغت نسبة االسترداد )( و 520والبالغ عددهم )
للتعرف على آراء المبحوثين حول أهم جوانب إجراءات رقابة ديوان  ؛التحليليالمنهج الوصفي 

المحاسبة في ضوء تطبيق الحكومة اإللكترونية، وقد توصلت الدراسة إلى أنه ال يتوفر لدى 
ديوان المحاسبة إجراءات رقابية مالئمة تشتمل على إجراءات التخطيط للعملية الرقابية 

جراءات تصميم نموذج لت جراءات تحديد مجاالت الحكومية، وا  نفيذ عملية الرقابة الحكومية، وا 
جراءات لتنفيذ عملية الرقابة الحكومية في مجال األنظمة اإللكترونية.  الرقابة الحكومية، وا 

ضرورة توفر إجراءات رقابية  أهمها:وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات 
جراءات  ،يط للعملية الرقابية الحكوميةمالئمة لدى ديوان المحاسبة تشتمل على إجراءات التخط وا 

جراءات تحديد مجاالت الرقابة الحكومية،  تصميم نموذج لتنفيذ عملية الرقابة الحكومية، وا 
جراءات لتنفيذ عملية الرقابة الحكومية في مجال األنظمة اإللكترونية.  وا 

 بية السعودية: مراجعة الحسابات العامة في المملكة العر بعنوان:  (7111دراسة القرني ) .2
راء مراجعي الحسابات الحكومية بديوان المراقبة العامة في آلى إالتعرف الدراسة هدفت 

من القضايا المتصلة بعمل الديوان ومراجعة الحسابات،  المملكة العربية السعودية حول عدد  
ليها التحليل ي عر استخدام استبانة، حيث بلغت عينة الدراسة التي أج ولقياس متغيرات الدراسة تم  
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السبب في الجهل بالدور  ( مراجعا ، ومن نتائج الدراسة، يرى أفراد العينة أن  552اإلحصائي )
هات م على نتائج أعماله، وكذلك عدم تعاون الجالحقيقي الذي يقوم به الديوان يعود إلى التكت  

اجع الحسابات ض مر نها ال تتعاون معه بشكل تام، وكذلك تعر  إالخاضعة لرقابة الديوان حيث 
 لبعض الضغوط التي قد تعيقه عن أداء مهامه على أكمل وجه.

( بعنوان: "العوامل المساعدة في اكتشاف األخطاء والغش: 8552دراسة النوايسة والعقدة ) .2
 دراسة تطبيقية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة":

والغش من وجهة  هدفت الدراسة التعرف إلى العوامل المساعدة في اكتشاف األخطاء،
نظر مدققي ديوان المحاسبة من خالل متغيرات الدراسة، والبالغ عددها سبعة متغيرات وهي 

م اإلدارة العليا، االستقاللية، الكادر الكفء، التدريب والدورات، تكنولوجيا كاآلتي: )دع
أهمها: اهتمام  اإلجراءات التنفيذية، والمعوقات(، وتوصلت الدراسة للعديد من النتائجالمعلومات، 

الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الستيضاحاته، واستثمار عالقة التعاون في ما بينهم، 
لى توفر عدد كاف    الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة احتلت درجة   من مدققي الديوان، وأن   وا 

في اكتشاف الغش كثرة التشريعات تؤثر بدرجة عالية  في اكتشاف األخطاء والغش، وأن   عالية  
والتالعب، والتساهل في متابعة المتخالفين، وعدم التعامل بموضوعات مع الشكاوى، وأوصت 
الدراسة بضرورة مكافأة الكادر الرقابي الذي يكشف حاالت الغش، والخطأ، والتالعب، وعدم 

 الشخص الذي يرتكب الخطأ أو الغش. التراخي في تطبيق نصوص القانون بحق  
بعنوان: "دور قانون ديوان المحاسبة في المحافظة على األموال  (7116حلة )دراسة الرحا .5

 المتغيرات المعاصرة": العامة في المملكة األردنية الهاشمية في ظل  

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور قانون ديوان المحاسبة األردني في المحافظة 
وكلة إليه في ظل المتغيرات المعاصرة، وذلك من على المال العام، وقيامه بالمهام والواجبات الم

للقيام بعمله في ظل المعايير  ؛تشريعية   خالل معرفة مدى تطابق ما يوفره القانون من بيئة  
ومدى مالئمة القانون للمتغيرات االقتصادية واالجتماعية المحلية ، الدولية للرقابة العليا الدولية 

بيق القانون كما يراها القائمون على التطبيق، وسعت والدولية وتحديد معوقات وسلبيات تط
الدراسة إلى معرفة مدى تطابق قانون ديوان المحاسبة مع معايير الرقابة العليا الدولية من خالل 
مقارنة مواد القانون بما هو مطلوب من هيئات الرقابة العليا، والقوانين في بعض الدول، وقد 

واستخدمت استبانة استندت  ،( مبحوث من الكادر الرقابي152شملت الدراسة عينة تتكون من )
 دراسات وأدبيات الموضوع والمعايير الدولية ألجهزة الرقابة الحكومية.إلى 

قانون ديوان المحاسبة ال يتوافق مع  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن  
وتتفق نصوصها مع معايير الرقابة  ،داثةقوانين بعض الدول العربية أكثر ح وأن   ،المعايير الدولية
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يأخذ المستجدات  جديد   أفراد العينة يرون بصورة عامة ضرورة إصدار قانون   كما أن   ،العليا الدولية
 إيجابية. القانون يتصف بعدة صفات   المعاصرة بعين االعتبار على الرغم من أن  

جديد يضم كافة المبادئ التي ضرورة تعديل القانون أو إصدار قانون إلى الدراسة  وأوصت
 تقوم عليها المعايير الدولية الرقابية، وما هو موجود في قوانين بعض الدول األخرى.

بعنوان: "الرقابة المالية على األجهزة اإلدارية في دولة اإلمارات  (7115دراسة كنعان ) .55
 العربية المتحدة، دراسة مقارنة":

رقابة المالية في دولة اإلمارات العربية لى دور هيئات الإالتعرف هدفت الدراسة 
 ،المتحدة، من خالل إبراز المدلول القانوني واإلداري للرقابة المالية على األجهزة اإلدارية

وأهميتها كوسيلة لضمان حسن استخدام األموال العامة على المستوى المحلي أو الدولي من 
مالية وكذلك أهميتها في دولة اإلمارات خالل اإلعالنات الدولية الصادرة في مجال الرقابة ال

 خاص. العربية المتحدة بشكل  

هناك تهاون من قبل األجهزة اإلدارية  وقدمت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: أن  
الية، وعلى رأسها ديوان محل المراجعة والتدقيق والمتابعة في تعاملها مع هيئات الرقابة الم

ان المحاسبة للسلطة التنفيذية يعمل على عدم السماح بممارسة تبعية جهاز ديو  أن   .المحاسبة
خشية كشف  ؛أعماله باستقاللية مما يعمل على عدم تمكن الديوان من أداء مهامه بفاعلية

أخطائها المالية التي تؤثر على هيبتها ووضعها السياسي، إضافة إلى تقادم الفترة الزمنية على 
ة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والذي مضى على إصدار أحكام قانون ديوان المحاسب

 إصداره ما يزيد عن ربع قرن.

ضرورة إيجاد جزاء رادع لمن يتهاون في األجهزة اإلدارية محل إلى  وأصت الدراسة
المراجعة مع هيئات الرقابة المالية وخاصة ديوان المحاسبة والعمل على نشر التقارير الصادرة 

علنية، إضافة إلى ضرورة تمتع ديوان المحاسبة  ة محل المراجعة بصورة  عن األجهزة اإلداري
باالستقاللية التامة من جميع النواحي، والعمل على إعادة النظر في بعض بنود قانون ديوان 

 على القانون الحالي. المحاسبة وتحديثها من خالل إصدار تعديالت  

لى تنفيذ الموازنة العامة في دولة بعنوان: "الرقابة الخارجية ع (7114دراسة دوبان ) .55
 الكويت في ظل االتجاهات الحديثة للموازنة والرقابة الحكومية":

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور أجهزة الرقابة الخارجية على الموازنة العامة في دولة 
اعلية باإلضافة إلى التوصل إلى نتائج تعمل على تحسين أداء وف ،الكويت في ضوء هذه االتجاهات
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أسلوب المقابالت  أجهزة الرقابة الخارجية على تنفيذ الموازنة العامة في الكويت، وقد استخدم الباحث
 للحصول على المعلومات. ؛ولين في ديوان المحاسبة الكويتيؤ مع عدد من المس

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أجهزة الرقابة على تنفيذ الموازنة 
ي دولة الكويت المتمثلة في وزارة المالية، ديوان المحاسبة واللجنة المالية واالقتصادية العامة ف

في مجلس األمة ال تساير االتجاهات الحديثة في الرقابة والمتعلقة بمراجعة الكفاءة والفعالية 
هذه  عمل واالقتصاد في استخدام الموارد االقتصادية المتاحة للوحدات التي تخضع لرقابتها، وأن  

ويرجع ذلك إلى  ،فقط في المراجعة التقليدية  والتي تهتم أساسا  بالمطابقة المالية األجهزة ينصب  
عدم تدعيم االتجاه في أساليب تدقيق األداء لترشيد اإلنفاق العام، عدم وجود  :منها عدة أسباب  

ام الموارد الجهاز الفني المتخصص والقادر على القيام بمراجعة ورقابة األداء في استخد
االقتصادية المتاحة، عدم وجود نظام للحوافز المالية والمكافآت التشجيعية للعاملين بهذه 
األجهزة، عدم تحديث القوانين المتعلقة بوظائف هذه األجهزة بحيث تساير اختصاصاتها ومهامها 

في مجال الرقابة أحدث التطورات في المجاالت الرقابية، عدم االهتمام الكافي بالدورات التدريبية 
تبعية المراقبين  المالية واألساليب الحديثة في المراجعة والمحاسبة ومشاكل تطبيقها، كما أن  

ورؤساء الحسابات المعينين بمختلف الوزارات واإلدارات الحكومية لتلك الجهات وعدم تبعيتهم 
 .واستقالل المراقب المالي ةيؤثر على حيا إلى وزارة المالية من شأنه أن  

من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على مراجعة الرواتب  وأوصت الدراسة بعدد  
واألجور التي يحصل عليها المفتشون والمراقبون في أجهزة الرقابة الحكومية بما يتالءم مع 
طبيعة عملهم، كذلك ضرورة تدعيم ديوان المحاسبة ووزارة المالية بالكفاءات العالية من مختلف 

حتى تتمكن تلك األجهزة من القيام بواجباتها ؛ ب والهندسة والزراعة والتجارة التخصصات كالط
بكفاءة وفعالية، عالوة على االهتمام ببرامج التدريب المستمر سواء للمفتشين الحاليين أو الجدد، 

 والعمل على تحديث ومرونة القوانين واإلجراءات واللوائح والتعليمات المتعلقة بمزاولة الرقابة.
بعنوان: "تقويم دور ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري في تحسين  (7111اسة الدبيس )در  .58

 األداء في الدوائر الحكومية في األردن":

لى دور الديوان في تحسين األداء في الدوائر الحكومية من إالتعرف  هدفت الدراسة
ى دراسة المعايير التي باإلضافة إل ،خالل التحقق من األنواع الرقابية التي يمارسها الديوان

وقياس مدى تحقيق جهاز ديوان الرقابة والتفتيش  ،يستند إليها الديوان في ممارسة دوره الرقابي
 اإلداري ألهدافه التي أنشئ من أجلها كتحسين مستوى األداء واإلنتاجية في مؤسسات الدولة.
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ر ممارسة من قبل أكثر األدوا وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أن  
ديوان الرقابة والتفتيش األردني هي التأكد من التزام األجهزة الحكومية بالقوانين واألنظمة 
ث والتعليمات المعمول بها، مع التحقق من تنفيذ الدوائر الحكومية لخططها وبرامجها اإلدارية حي

ديوان  ت النتائج إلى أن  ، أما بالنسبة ألنواع الرقابة: توصلوصل التقييم لها إلى مستوى عال  
ويقوم بالرقابة أثناء  عال   الرقابة والتفتيش اإلداري يمارس الرقابة العالجية )بعد التنفيذ( بشكل  

التنفيذ بشكل متوسط، وعلى صعيد استناد ديوان الرقابة والتفتيش إلى المعايير الرقابية فقد كانت 
إلداري إلى المعايير كان متوسطا  مثل نظام مستوى استناد ديوان الرقابة والتفتيش ا نتيجة أن  

 الخدمة المدنية، والتشريعات واألنظمة.

يتوجب على ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري تفعيل دوره في  إلى أنه الدراسةأوصت و 
ومن أهم هذه الجوانب واألدوار: تطبيق  ،بعض الجوانب التي أظهرت الدراسة ضعفا  في أدائها

اب والمساعدة في مواجهة الظروف غير المستقرة داخل العمل وخارجه، مبدأ الثواب والعق
يمتد هذا التركيز على  من أن   كان ال بد   هابة العالجية )بعد التنفيذ( وعليوبخصوص أنواع الرق

 ممارسة الرقابة أثناء التنفيذ والرقابة الوقائية )قبل التنفيذ(.
ت أجهزة الرقابة المالية العليا للقيام "متطلبا :بعنوان (7111دراسة الحسني وخرابشة ) .52

 برقابة األداء":

هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق المتطلبات التي تحتاجها أجهزة الرقابة المالية العليا 
تحديد المستلزمات الداخلية للرقابة الشاملة الواجب توفرها في  :همهاأ منلرقابة األداء والتي 

التوصل إليه من  حيث اعتمدت الدراسة على ما تم   ،اقشتهااألجهزة العليا للرقابة المالية ومن
نتائج للمؤتمرات الدولية واإلقليمية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، وتجارب األجهزة 
الرقابية العليا في بعض الدول المتقدمة، واألدبيات المحاسبية الدقيقة المنشورة عن األداء 

 ؛التركيز على وضع وتصميم إطار نظري شامل ممكن التنفيذ وفي ضوء ذلك تم   ،المؤسسي
 ليساعد هذه األجهزة في القيام بهذا الدور العظيم ضمن منهجية واضحة.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها:

  ضرورة دعم السلطة التشريعية ألجهزة الرقابة العليا من خالل زيادة موازنة تلك األجهزة لتنفيذ
 رقابة األداء.

 لتمارس رقابة األداء. ؛توفير الدعم السياسي ألجهزة الرقابة العليا 
  توفير االستقاللية ألجهزة الرقابة العليا متمثال  في استقاللية رئيسه واستغالل الكادر الرقابي

 عن طريق النص صراحة على ذلك في المنشور.
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 الدراسات األجنبية: 3-3
 Internal Audit Attributes and" بعنوان: Mohamed Zulkiffle (7107)دراسة  .5

External Audit's Reliance on Internal Audit: Implications for Audit Fees " ،
 عامة في ماليزيا:  ( منظمة22)ميدانية أجريت على  دراسة

 سة إلى إيجاد العالقة ما بين كفاءة التدقيق الداخلي من حيث )الفترة الزمنيةار هدفت الد
لوجيا المعلومات ومهارات للتدقيق الداخلي في المنظمة، خبرة موظفي التدقيق الداخلي في تكنو 

المهنة في مجال المحاسبة  ،الداخلي ساعة التدريب، مؤهالت موظفي التدقيق، الحاسوب
والتدقيق، وخبرة موظفي التدقيق في مجال تدقيق الحسابات، وما بين تكاليف التدقيق، وكذلك 

 ل تكاليف التدقيق.يلمدققين الداخلين للبيانات المالية في تقلمساهمة ا
هناك عالقة إيجابية ما بين متغيرات كفاءة  أن   :مفادها سة إلى نتيجة  ار وتوصلت الد

 التدقيق الداخلي، ومساهمة المدققين الداخلين للبيانات المالية في تخفيض تكاليف التدقيق.
 The Influence ofبعنوان: "  Mahsood shah and Sid Nair (7100)دراسة .8

Strategy and External Quality Audit on University Performance: An 

Australian perspective، "،  الجامعةتأثير االستراتيجية وجودة التدقيق الخارجي على أداء 
 :"منظور استرالي"

من  أكثرعامة تضم وهي جامعة حكومية  األستراليةأجريت هذه الدراسة في الجامعة 
-8551على منهج دراسة الحالة في الفترة ما بين ) تألف طالب وطالبة، حيث اعتمد 15

( مليون دوالر في 55(. هدفت الدراسة إلى تحديد أسباب العجز المالي والذي قدر بـ)8555
ء وبعد هذه الدراسة االستقصائية )مراجعة الحسابات وبيانات األدا ،(8552-8558أوائل عام )

ذ استراتيجية جديدة واعتماد معايير الجودة في التدقيق الخارجي مما يتم تنف ،والعمليات الداخلية(
 أثر إيجابا  على أداء الجامعة في مختلف المجاالت التعليمية واإلدارية والمالية.

 Audit Committees in"بعنوان:  Riordan، Dermot (7100)دراسة  .2

Government Departments", Dublin, Ireland 
ناك اختالفات بين لجان المراجعة في القطاع ههدفت الدراسة إلى إظهار ما إذا كان 
في  هامة   وتوصلت الدراسة إلى وجود اختالفات   ،العام والقطاع الخاص في الحكومة اإليرلندية

اص، عالقة تقييم التقارير )اإلبالغ( والمسؤوليات بالتدقيق في كل من القطاعين العام والخ
في القطاع العام والخاص مثل هناك أيضا  أوجه شبه ما بين لجان المراجعة  وبينت الدراسة أن  

عضوية لجان المراجعة تكون من داخل  وبينت الدراسة أن   ،ولية اتجاه المراجعة الداخليةؤ المس
ذات أهمية  وتولي األمانة العامة أهمية كبيرة لرئاسة اللجان تكون ،اإلدارات أو األقسام وخارجها

النزاهة  :وبينت الدراسة الصفات الالزمة ألعضاء اللجان منها ،كبيرة في نجاح اللجان
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وبينت الدراسة أهمية استقالل اللجان حيث لجان التدقيق تلعب  ،واالستقالل العقلي واالطالع
من  عالية   دورا  قويا  على أداء وحدات المراجعة الداخلية حيث تتمتع هذه الوحدات بدرجة  

 االستقالل داخل الدوائر الحكومية.
 government budgeting financial":بعنوان Robinson، Mark (7101)دراسة  .1

control in Australian" 
هدفت الدراسة إلى تقييم التغيرات التي حدثت في الرقابة المركزية المالية في القطاع 

حقاق للوصول صة في ظل أساس االستخا ،العام االسترالي في ظل الوصول إلى موازنة األداء
لة، وتطرقت الدراسة إلى الرقابة المالية في ظل استخدام األساس النقدي، ءإلى الشفافية والمسا

 والرقابة المالية في ظل استخدم أساس االستحقاق في القطاع العام.
في  ملحوظ   تغير نظام الرقابة المركزية بشكل   :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

 .نتيجة التغير إلى موازنة األداء استراليا مع تغير قرارات/ االعتمادات المالية من قبل البرلمان
 وبينت الدراسة تخفيض الرقابة المالية المركزية بالمقابل زيادة الرقابة اإلدارية.

 socio – economic and humanبعنوان: "Escher Stem، (7115 )دراسة  .0
development auditing e-government as a toll to empower citizens and 

further" 
هدفت هذه الدراسة إلى بيان األهمية االستراتيجية للحكومة اإللكترونية على نحو واسع 

الحكومة اإللكترونية وآلية العمل بها يمثل تحديا  من  وراء اإلصالحات اإلدارية، وأن   دافعة   كقوة  
لكي تستطيع المحافظة على القيام بمهامها الرقابية  ؛جه أجهزة الرقابة العلياالتحديات التي توا

وكأداة  ،في تقييم كفاءة وفاعلية اإلنفاق الحكومي والمتعلقة في أنشطة الحكومة اإللكترونية
لتشجيع المواطنين للتعامل معها من خالل توفير الثقة واألمان في المعامالت اإللكترونية 

 ر قطاع األعمال من خالل تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.الحكومية وتطوي
تطبيق الحكومة اإللكترونية سيؤدي إلى اختالف في بيئة العمل  قد بينت الدراسة أن  و 

تطبيق الحكومة اإللكترونية  الحكومي من اليدوي إلى األنظمة اإللكترونية، باإلضافة إلى أن  
( أيام، باإلضافة إلى تزويدهم 2اعة لمدة )( س81سيوفر للمواطنين الخدمات على مدار )

طبيعة العمل الحكومي اإللكترونية قد فرض على األجهزة العليا  بالمعلومات الضرورية، وأن  
 لتطوير أدائها ليتالءم مع آلية العمل الحديثة. ؛للرقابة وضع استراتيجيات

شمل تقييم المنافع المتحققة التدقيق على برامج الحكومة اإللكترونية ي وأشارت الدراسة إلى أن  
تأثير الكلفة والوقتية، والثقة في تسليم الخدمات مثل نظام الضرائب  :في المستوى التشغيلي مثل

تدقيق النفقات والنماذج المستخدمة في نظم  –اإللكترونية، وحددت الدراسة المواضيع الواجب تدقيقها 
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تدقيق التقنيات المستخدمة في نظم ، زكذلك المعلومات واالتصاالت في مختلف القطاعات الحكومية
، واألخذ المعلومات واالتصاالت من حيث الكلفة، الفاعلية، سالمة وثقة وتسليم الخدمات والسمعة

 تدقيق اإلدارة اإللكترونية للمساعدة في التطوير االقتصادي واالجتماعي.باالعتبار 
الحكومة اإللكترونية في الدول وقد أشارت الدراسة إلى الفرق بين التدقيق على أعمال 

ه في المملكة المتحدة، نظري، وتطبيقم الباحث المنهج الامية والدول المتقدمة، وقد استخدالن
 حيث درس الباحث الجوانب الرقابية على تطبيق الحكومة اإللكترونية في المملكة المتحدة.

ا في الرقابة على التحديات التي تواجه األجهزة العلي وقد توصلت الدراسة إلى أن  
الحكومة اإللكترونية تتمثل في غياب اإلطار القانوني، والذي يسهم في بيان اإلطار الرقابي 
وآلية الرقابة، وقلة المهارات لدى المدقق في الرقابة للوصول إلى األنظمة اإللكترونية، وآلية 

مخاطر دراسة وتقييم إضافة إلى  on-lineالتدقيق على المعامالت اإللكترونية على اإلنترنت 
)تدقيق تقنيات  ictوأوصت هذه الدراسة بضرورة استخدام مدخل ، تطبيق الحكومة اإللكترونية

 االتصاالت، والمعلومات( في تدقيق برامج الحكومة اإللكترونية.
 quality of government are you beintبعنوان: Riahi-Belkaoui، (7114 )دراسة  .2

fooled? Audit :شيكاغو 
لى تأثير جودة التدقيق على جودة الحكومات في عينة إلتعرف اهدفت هذه الدراسة 

( دولة، وقيمت الدراسة األداء الحكومي باستخدام مقاييس من ستة أبعاد للحكم، 22كبيرة من )
وهي المسؤولية واالستقرار السياسي، والكفاءة الحكومية، وجودة التشريعات، والقوانين واألنظمة، 

متغير وهو النسبة المئوية للمنشآت المدققة من  للفساد، وتقييم جودة التدقيق من خالورقابة ا
 شركات التدقيق الخمسة الكبيرة في البلد.

من جودة  التي فها مستوى عال   أهمها: الدولإلى مجموعة من النتائج  وتوصلت الدراسة
شرح  تدقيق في المجتمعات، كما أن  التدقيق تظهر تفوقا  في األداء الحكومي، وهذا يدل على أهمية ال

 االختالف في األداء الحكومي عبر البلدان يسلط الضوء على الدور القوى للتدقيق في المجتمعات.
 Danger zones and change, corruption in" بعنوان Staffan (7117)دراسة  .2

Sweden: exploring:" 
 م في السويد، حيت تعتبر السويددراسة الفساد في القطاع العا إلىهدفت هذه الدراسة 

تعرف واستكشاف  وتهدف هذه الدراسة ،مصنفة أقل فسادا  على مستوى العالمالمن البلدان 
في التوصل إلى النتائج من خالل  منهجية   واستخدمت الدراسة طريقة   ،مواطن الخطر والتغيير

ية مستخدمة األساليب الكمية معتمدة على مصادر تجريب ،دراسة الفساد في السويد ومقارنته دوليا  
 والنوعية، وتعرض الباحث في الدراسة إلى أنواع الفساد وكيفية حدوثه وكيفية معالجته، 
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: ضرورة إيجاد معايير رقابية لهيكلة 
ودة بين اآلليات من الربط بين مناطق الخطر والمعرفة الموج التفويض الموجودة، كما ال بد  

 ته.المؤثرة على السلوك الفاسد ومعالج
 "audit deficienciesبعنوان: "mark.et.al (7110 )دراسة  .2

هدفت هذه الدراسة تحديد نقاط الضعف في عملية تدقيق الحسابات المحددة من هيئة 
وصلت (. وت5552-5522( للفترة من )SECاألوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكية )

جميع أدلة اإلثبات الكافية، وبذل العناية المهمة، واالحتفاظ بموقف الشك  الدراسة إلى أن  
المهني، وااللتزام بمتطلبات المبادئ المحاسبية، وتخطيط عملية التدقيق ووضع برامج التدقيق، 

لرقابة واالعتماد بشكل كبير على االستفسارات كأدلة إثبات، واالعتماد بشكل كبير على نظام ا
 الداخلية مرتبة ترتيبا  تنازليا  من أهم نقاط ضعف عملية التدقيق التي وضعتها الهيئة.

 public sector corruption and itsبعنوان:  Grabosky lamour (7111)دراسة . 5
control"" 

ا "القطاع العام هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على الفساد في الحياة العامة في استرالي
ولخصت الدراسة أشكال  ،ثاره وبدايات ظهوره في الحياة العامة في استرالياآالسيطرة عليه و و 

وتعرضت الدراسة لجهود الحكومة االسترالية في   ،الفساد وأنماطه األساسية وأسباب حدوثه
 وترى الدراسة أن   ،تخفيض حدة الفساد في المجتمع، حيث كان من أهم أشكال الفساد الرشوة

يكون ذلك مصحوبا   ولكن يجب أن   ،الشديدة مهمة في مكافحة الفساد وردع المنتهكينالعقوبة 
وسائل اإلعالم مهمة في منع  وترى الدراسة أن   ،بالبرامج القوية لمنع الفساد قبل أن يحدث

 ومكافحة الفساد والسيطرة عليه.
ة من اتهامات الحكومات الجديدة غالبا  ما تلوم الحكومات السابق وأظهرت الدراسة أن  

بالفساد كحالة أنور إبراهيم في ماليزيا، ومكافحة الفساد تشمل إنشاء وكاالت/ أقسام تعطي قوة 
وكان من أهم جهود الحكومة ، يخضعوا للمحاسبة غير عادية / استثنائية وعلى المسؤولين أن  

فاقية منطقة على ات األستراليةفي مكافحة الفساد هو المصادقة وتوقيع الحكومة  األسترالية
 م.5555ولين األجانب في شهر أكتوبر ؤ مية االقتصادية لتجريم رشوة المسالتعاون والتن

 راسات السابقة:التعقيب على الدّ  3-4
( يوضح أهم الفروق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية من واقع بيئة العمل 8الجدول رقم )

 والتجربة الفلسطينية وهي على النحو التالي:
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 (7جدول رقم )

 على المراجع العلمية واألدبية لموضوع الدراسة بناء   ُجرد بواسطة الباحث  

 الدراسة الحالية الدراسات السابقة المجال م

 الهدف _0

هدفت الدراسات السابقة إلى قياس فاعلية الرقابة 
المالية من وجهة نظر أجهزة الرقابة المالية 

أو قياس مدى فاعلية الرقابة المالية على  الحكومية
قطاع بعينة من القطاعات التي تخضع لرقابة 

 .بة العليا في الدولةاألجهزة الرقا

أداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان تقييم الدراسة إلى  هدفت
على الجهات الخاضعة واإلدارية في فلسطين الرقابة المالية 
 ضمن أنفسهم ديوانالمن وجهة نظر مفتشي لرقابته ولكن 

لى الواقع للتعرف إ مستقلة شملتها الدراسةمعايير وعوامل 
 .ديوان الرقابة يشه مفتشويعالحقيقي الذي 

بيئة  _7
 الدراسة

 :أجريت الدراسات السابقة في مجتمعات مثل
العربية المتحدة، العراق،  ، اإلماراتماليزيا، األردن

، وغيرها من البلدان والتي تتصف سوريا، أستراليا
بيئتها باالستقرار االجتماعي واالقتصادي 

 والسياسي والمالي.

والتي تتصف فيها  الفلسطينيةالعمل ي بيئة لدراسة فأجريت هذه ا
لبيئة با، )الضفة الغربية وقطاع غزة(بيئة المجتمع الفلسطيني 

على المستوى السياسي ني من توتر دائم اوالتي تع ةمستقر الغير 
مالية أو مادية المتاحة سواء كانت  مع قلة المواردواالجتماعي 

 .اقتصادية وأ

 المجتمع _3

الجهات الخاضعة  ألقسام فيمدراء الدوائر وا
ديوان المحاسبة في الدول التي أجريت فيها  لرقابة

الدراسات، والتي تنوعت فيها مجتمعات البحث من 
كان المجتمع دراسة إلى أخرى، فبعض الدراسات 

ت اشركدراسات أخرى كان فيها الجامعات وفي 
 تمثل في المنظمات العامة.أخرى و التدقيق، 

العاملين في ديوان  المفتشينة من جميع يتكون مجتمع الدراس
الرقابة المالية أو مهنة الذين يمارسون و  ،الرقابة المالية واإلدارية

 ديوانلجهات الخاضعة لرقابة على أعمال ا المالي التفتيش
 .فقط في دولة فلسطين الرقابة المالية واإلدارية

 المنهجية _4

استخدمت الدراسات السابقة منهجية البحث 
ى دراسة حالة يداني والوصفي، وبعضها ركز علالم

من وجهة جهزة الرقابة المالية ألدواوين المحاسبة و 
نظر الجهات الخاضعة لرقابة دواوين المحاسبة، 

 .في الدول التي أجريت فيها

الرقابة المالية التي يمارسها أداء تقييم دراسة تحليلية تهدف إلى 
في دولة  قابة الديوانلجهات الخاضعة لر ا على أعمالالديوان 
من خالل من وجهة نظر مفتشي الديوان أنفسهم، وذلك  فلسطين

 دراسة.موضوع الالمستقلة متغيرات الدراسة 

أسلوب  _5
 التحليل

استخدمت الدراسات السابقة في معظمها أسلوب 
التحليل الوصفي للبيانات وبعضها كانت تحليل 

 .محتوى، والبعض منها كان دراسة ميدانية

 األوليةالبيانات  الدراسة والتي تمثله في تحليلنتائج  ستخراجال
 الخاصة بديوان الرقابة التي تم جمعها من بيئة العمل والثانوية

 يالمشابهة فاألعمال وبيئة  المالية واإلدارية في فلسطين
األسلوب  سيعتمد الباحث .موضوع الدراسةدراسات السابقة ال

على  اعتمادا  ائج التحليل ستخراج نتا فيالوصفي التحليلي 
 SPSS التحليل اإلحصائي برنامج
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 الفجوة البحثية: 3-5
 "تقيم أداء الرقابة المالية "عملية  تناولت اخاصة وأنه ،السابقةللدراسات  تعتبر الدراسة مكملة

وان الرقابة المالية واإلدارية في دولة فلسطين )الضفة الغربية وقطاع عمل ديضمن حدود  ،فقط
عملية تقييم أداء  تميسمن خاللها التي من المعايير و  مجموعةبإعداد حيث قام الباحث  ،غزة(

يم يتقل تها الدراسةناولتوالتي  ،موضوع الدراسة والتي ت عرف بالمتغيرات المستقلة ،الرقابة المالية
 وعينة مجتمعوهو ما يعرف ب ،في دولة فلسطينديوان الرقابة المالية واإلدارية خلية لالبيئة الدا
المالية مفتشي ديوان الرقابة خالل أتي من ي التقييم اذه ن  إ وحيث، في هذا البحث الدراسة

 القانونوفق  صالحيات  إليهم من وكل أ   ما من خالل مال التفتيشأعالذين يمارسون واإلدارية، 
  .نيالفلسطي

 ص:لخّ مُ 

على بيئة  جاء المحور األول، محاورالدراسات السابقة مقسمة إلى ثالث  تناول الفصل الثالث
جاء  من ثم  بيئة الرقابة في المجتمع العربي، و  وجاء المحور الثاني على، ةالفلسطينيالدراسات 

ومن خالل بحثه استطاع الباحث الدول غير العربية، حيث  الرقابة فيبيئة  المحور الثالث على
في  وثيقا   ا  والتي ترتبط ارتباط ،الدراسةالتوصل إلى مجموعة من الدراسات التي تدعم موضوع 

تصنيف  إلىالباحث  دعم دوق ،الدراسةإنجاز هذه  يستفاد منها في ، والمتأمل أن  امتغيراته
عداد الرسائل أكاديمية اإلدارة والسياسة ضمن دليل إ معاييرو لرؤية  طبقا  الدراسات السابقة 

 المخصص لذلك.العلمية 
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 دراسة: منهجية الالرابعالفصل 

 

 مقدمة.

 .راسةلدّ منهجية إعداد ا 4-0

 .راسةدّ المجتمع  4-7

 ّدراسة.هيكل ال 4-3

 خطوات بناء اإلستبانة. 4-4

 .راسةدّ أدوات ال 4-5
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 الفصل الرابع: منهجية الدراسة

 المقدمة:
جراء اتها محورا  رئيسيا  يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي تعتبر منهجية الدراسة وا 

التحليل اإلحصائي  إجراءلغرض  ول على البيانات المطلوبةوعن طريقها يتم الحص الدراسة،من 
قق األهداف التي وبالتالي تح ،م تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسةللتوصل إلى النتائج التي يت

مجتمع وعينة وكذلك  الدراسةلمنهج  ناول هذا الفصل وصفا  يتحيث ، إلى تحقيقهايسعى الباحث 
ومدى  ،وتطويرهاأداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها إلى  إضافة   الدراسة،

 صدقها وثباتها. 

 وتقنينها،كما يتضمن وصفا  لإلجراءات التي قام بها الباحث في تصميم أداة الدراسة 
وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي  الدراسة،ا لجمع بيانات واألدوات التي استخدمته

في ذاته يستطيع  يوالمنهج الوصفي التحليل النتائج،استخدمت في تحليل البيانات واستخالص 
الوضع القائم يجيب على تساؤالت الدراسة سابقة الذكر على اعتبار أنه يتناول تفسير  أن  

 ةظروفها وأبعادها مع توصيف العالقمن خالل تحديد  ،سةدراأو مشكلة ال لدراسة،موضوع ا
نتائج تجيب على  علمي وعملي يمكن من خالله الوصول إلى بهدف الوصول إلى وصف   ،بينها

 وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.، تساؤالت الدراسة

 : الدراسةمنهجية وأسلوب  4-0
فقد استخدم الباحث المنهج  ،تحقيقها إلى بناء  على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى        

، حيث يعمل على في الواقعهي الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما 
وصفها وصفا  دقيقا  ويعبر عنها تعبيرا  كيفيا  وكميا ، كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع 

قاتها المختلفة، بل يتعداه إلى المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعال
تصور مقترح يزيد بها رصيد من خاللها إلى استنتاجات يبني  ال  وصو التحليل والربط والتفسير 

 .الدراسة موضوعفي المعرفة 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

ية ذات العالقة، الكتب والمراجع العربية واألجنب إلى حيث اتجه الباحث المصادر الثانوية:( 5)
، الدراسةوالدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع 

 .ذات العالقة والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة
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لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ الباحث إلي جمع  المصادر األولية:( 8)
لهذا الغرضخالل االستبانة كأداة رئيسة للبحث، ص   البيانات األولية من ومن ثم  ممت خصيصا  

 .بانة على عينة الدراسة في ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطينستقام الباحث بتوزيع اال

 :الدراسةمجتمع  4-7

العاملين في مهنة التفتيش ضمن فريق عمل  الموظفين الدراسة منعينة و  مجتمعن تكو  
موظف تفتيش، منهم  (525) همدولة فلسطين والبالغ عدددارية في ن الرقابة المالية واإلديوا
ن ، حيث إ3( موظف تفتيش في قطاع غزة28)و ،2( موظف تفتيش في الضفة الغربية25)

 .العينة اشتملت على المسميات الوظيفية من درجة موظف تفتيش إلى درجة مدير عام فأكثر
 :الدراسةعينة 

والتي تمثلت في مجتمع  ،العشوائيةالعينة على  الدراسة عينةاحث في اختياره لاعتمد الب
على الموظفين الذين  اشتملتستبانة ( ا05الباحث بطباعة وتوزيع عدد ) حيث قام ،الدراسة

وكان نسبة المسترد  ،يمارسون مهنة التفتيش في مقر رئاسة الديوان في مدينة رام اهلل وضواحيها
، وفي قطاع غزة قام الباحث بطباعة الدراسةستبانة من مجتمع ( ا28)واقع ب هذه العينةمن 

 لدراسة ستبانة على مجتمع وعينة الدراسة ضمن الفئة الوظيفية المستهدفةا (28وتوزيع )
 .ستبانةا (82)بواقع في قطاع غزة  وزعةاالستبيانات الم المسترد من نسبة حيث كان ،الباحث

 

المستهدفة في الضفة الغربية إلى صعوبة الوصول إلى باقي ويعزو الباحث حجم العينة 
 ،الضفة الغربية محافظاتموزع على الم تبقي من عينة الدراسة  وأن   ،محافظات الضفة الغربية

 هاشهر لتقديم تقارير كل ( يوم أو 50حدة كل )مرة وا إلى مقر الديوان إالعينة الأفراد وال تحضر 
 . الخ.. .المحافظات ات والوزارات والبلديات و إلدار عن أوضاع ا يوانرئاسة الدإلى  ورفع إنجازاتها

 :دراسةهيكل ال 4-3
رؤية وفلسفة أكاديمية اإلدارة والسياسة  بما ينسجم مع دراسةإعداد هيكل الب قام الباحث

 أن   علما  ، المخصص لذلكالعام في كتابة وصياغة الرسائل العلمية والبحثية، ضمن الدليل 
 وأهدافها. هابما ينسجم مع متغيراتالدراسة هيكل تفصيل من ال ول بالشرح وبنوع  الباحث تنا

 االستبانة:خطوات بناء  4-4

لمعرفة تقييم أداء الرقابة المالية التي  (؛ستبان)اال قام الباحث بإعداد أداة الدراسة
 :إلستبيان علىواعتمد الباحث في بناء ا فلسطين،يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية في 

                                                           
 (، الضفة الغربية.2116: المصدر: اتصال هاتفي مع سليم، مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية_ ديوان الرقابة المالية واإلدارية )2 

 (، قطاع غزة.2116العامودي، مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية _ ديوان الرقابة المالية واإلدارية) : المصدر: مقابلة مع3 
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 والدراسات السابقة ذات  إضافة إلى العلوم المالية والمصرفية على األدب اإلداري االطالع
 وصياغة فقراتها. االستبانةواالستفادة منها في بناء  الدراسة،الصلة بموضوع 

  في تحديد أبعاد األكاديمييناستشار الباحث عددا  من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين 
 ستبانة وفقراتها.اال
 ستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من محورين أساسيين.تصميم اال 
  ستبانة.شملتها اال الرئيسية التي المحاورتحديد 
  محورتحديد الفقرات التي تقع تحت كل. 
 بداء المالحظات. والتحكيم عرض االستبانة على المشرف للنقاش  وا 
   داري واإل األكاديمي محكمين ذوي الخبرة في المجالال ( من10ستبانة على )عرض اال تم

( 5كل من الجامعات والمؤسسات الحكومية. والملحق رقم ) في يواالقتصاد واإلحصائيوالمالي 
 يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

   المحكمين الذين في ضوء آراء ستبانة من حيث الحذف واإلضافة تعديل بعض فقرات اال تم
لتستقر في صورتها النهائية  ستبانةوتقويم بعض الفقرات ضمن محاور االعمدوا إلى تصويب 

 (.8)رقم ملحق نظر أ ،لتحقق الغرض الذي ص ممت من أجله فقرة( 53على )

 الدراسة:أداة  4-5

" حول  ممت من أجلهكأداة فاعلة تؤدي الغرض الذي ص   الدراسة تصميم استبانة تم  
، حيث "ارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية في دولة فلسطينتقييم أداء الرقابة المالية التي يم

 :كما يلي رئيسينمن قسمين  ستبانةاال تتكون

 .ينعن المستجيب (5العامة والمتمثلة في الجدول رقم )وهو عبارة عن البيانات  القسم األول:
 (0جدول رقم )

 توزيع البيان م البيان

 بيانات عامة

 الجنس _5
 وظيفيالمسمى ال _8
 خبرة العمل في مجال التدقيق _2
 التخصص _1
 الشهادات المهنية في التدقيق _0
 الدورات التدريبية _2
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تقييم أداء الرقابة المالية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية " وهو عبارة  الثاني:القسم 
 فقرة:( 02ويتكون من ) ،" فلسطينفي دولة 

 .(8نظر الجدول رقم )أ_  ( فقرة18تكون من )تالمتغيرات المستقلة و  ل:األوالمحور 
 (7جدول رقم )

 مجموع المحور األول عدد الفقرات المحور األول فروع م المحور األول

المتغيرات 
 المستقلة

 ة( فقر 7) .واقع الرقابة المالية .1

 ( فقرة.18) 

 ( فقرة6) .دعم اإلدارة العليا .8
 ( فقرة7) والنافذة.ت المطبقة التشريعا .2
 ( فقرة8) .األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الرقابة .1
 ( فقرة7) .الكفاءات اإلدارية والفنية .0
 ( فقرة7) .الدورات التدريبية .2

 

نظر أ_ فقرة( 11لديوان الرقابة المالية واإلدارية ويتكون من )أداء الرقابة المالية المحور الثاني: 
 .(2الجدول رقم )

 (3جدول رقم )

 مجموع المحور الثاني عدد الفقرات المحور الثاني فروع م المحور الثاني

 _5 المتغير التابع
 ديوان الرقابة الماليةأداء الرقابة المالية ل

 .واإلدارية
 ( فقرة11) ( فقرة11)

 

 :مقياس درجات

 ؛  item)(Likertليكرت الخماسي مقياس وللحكم على فقرات االستبانة استخدم الباحث

( 0-5)من الباحث التدرج  اختارحيث ، ستبانةاالاستجابات المبحوثين لفقرات  تحليلولقياس 
 فقرةما ورد في لعلى الموافقة العالية  كان هذا مؤشرا   (0) منوكلما اقتربت االجابة  لالستجابة،

نظر أ، _ (%85)وزن نسبي لكل تدرج  اعتماد كما أنه تم   ،المعنية محاورالمن  محوركل 
 .(0والجدول رقم ) (1جدول رقم )

 (4)جدول رقم 

 بدرجة ضعيفة جدا بدرجة ضعيفة  بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جدا االستجابة

 5 8 2 1 0 المقياس
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ول لكل تقييم من تقييمات الجدوالمتوسط الحسابي ( الوزن النسبي 0كما يوضح الجدول رقم )
 ( كما يلي:1رقم )

 (5جدول رقم )

 الوزن النسبي والمتوسط الحسابي لفقرات ليكرت

 

 :انةصدق االستب

وال تقـيس  سـتبانة مـا وضـعت لقياسـهأن تقـيس أسـئلة اال : هـوستبانةيقصد بصدق اال
سـتبانة الختبـار االتسـاق ا (50)عينة اسـتطالعية حجمهـا  توزيعوقد قام الباحث ب آخر،شيئا  

سـتبانة أكـد مـن صـدق االتعمد الباحث إلـى ال كما ستبانة،االالداخلي والصدق البنائي وثبات 
 بطريقتين:

 ":المحكمين "الصدق الظاهري صدق-0

من  ةلفؤ معلى مجموعة من المحكمين  بصورتها األولية ستبانةاالبعرض لباحث حيث قام ا
علم اإلدارة والمحاسبة  اختصاص الدراسة، تكونت من أساتذة في مجالصين في ت( مخ55)

الذين قاموا و  ،(5أسماء المحكمين ملحق رقم )ظر ن_ ا واالقتصاد اإلحصائيةإضافة إلى علم 
، وقد استجاب حذف ما يلزم على فقرات االستبانةبدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل و 

الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، 
 (.8ق رقم )نظر ملحأ _وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 

 المقياس: صدق-7

 Internal Validityاالتساق الداخلي  أوال :

ــداخلي، مــدى اتســاق كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة مــع المحــور الــذي  يقصــد بصــدق االتســاق ال
 ؛لالســتبانة (المحتوىاالتســاق الــداخلي) قــام الباحــث بفحــص صــدققــد و  هــذه الفقــرة، يــهإلتنتمــي 

االســتبانة، وذلــك مــن خــالل فحــص ارتبــاط عبــارات كــل مجموعــة للتأكــد مــن مــدى ارتبــاط فقــرات 
مـــن خـــالل حســـاب معـــامالت  لالســـتبانةوقـــد قـــام الباحـــث بحســـاب االتســـاق الـــداخلي  علـــى حـــدة،

 نفسه. حورستبانة والدرجة الكلية للمبين كل فقرة من فقرات االبيرسون تباط االر 

 بدرجة ضعيفة جدا بدرجة ضعيفة  بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جدا االستجابة
 %85 %15 %25 %25 %555 الوزن النسبي

  5.55إلى  5.25 5.25ى إل8.05 8.25إلى  2.25 2.15إلى 1.55  1.85إلى 0.55  المتوسط الحسابي
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 الداخلي:نتائج االتساق  ثانيا:

 :قابة الماليةواقع الر المحور األول: 

"  واقيع الرقابية الماليية"  محـور( معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات 2يوضح جـدول رقـم )
معنويـــة  ىاالرتبـــاط المبينـــة دالـــة عنـــد مســـتو  معـــامالت ، والـــذي يبـــين أن  للمحـــوروالدرجـــة الكليـــة 

5.50 ≥α  قــرة مــن معامــل االرتبــاط بــين كــل ف لمــا وضــع لقياســه. ا  صــادق المحــوروبــذلك يعتبــر
 (.2نظر جدول رقم )أ_  للمحورالكلية  والدرجة "الماليةواقع الرقابة " محورفقرات 

 (6جدول )

 للمحورالكلية  المالية" والدرجةواقع أداء الرقابة " محورمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

  

  1.15داللة  ىاالرتباط دال إحصائيا  عند مستو≥α. 
 

 بيرسون معامل واقع الرقابة المالية م
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

5_ 
يتم تحديث أساليب الرقابة المالية المستخدمة من قبل مفتشي الديوان وفق 

 خطة منهجية للديوان.
0.622* 5.555 

8_ 
يتم االهتمام بنتائج الرقابة المالية لإلدارات الخاضعة لرقابة الديوان عند اتخاذ 

 القرارات التنفيذية والتشغيلية المتعلقة بها.
0.646* 5.555 

2_ 
ءات الرقابة المالية في كشف العديد من األخطاء واالنحرافات ساهمت إجرا

 الجوهرية لإلدارات التابعة لرقابة الديوان.
0.607* 5.555 

1_ 
يتم متابعة تنفيذ توصيات مفتشي الديوان حول االنحرافات واالخطاء الجوهرية 

 المكتشفة في اإلدارات الخاضعة لرقابة الديوان، من طرف مفتشي الديوان.
0.668* 5.555 

0_ 
واألخطاء الجوهرية المكتشفة من ِقبل اإلدارات  االنحرافاتيتم تصويب 

 الخاضعة لرقابة الديوان.
0.748* 5.555 

2_ 
يرتبط تحسين أداء اإلدارات محل التدقيق والمتابعة الخاضعة لرقابة الديوان 

 5.555 *0.733 بإجراءات الرقابة المالية المطبقة والمعممة من خالل الديوان.

2_ 
تحتاج القوانين واألنظمة والتعليمات المنظمة لعمل مفتشي الديوان إلى 

 تعديالت تتناسب مع بيئة األعمال الفلسطينية المتغيرة.
0.387* 5.555 



 

 151من  11الصفحة 
  

" م اإلدارة العليييا دعيي " محــورمعامــل االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات  (2)يوضــح جــدول رقــم 
معنويـــة  ىاالرتبـــاط المبينـــة دالـــة عنـــد مســـتو  معـــامالت ، والـــذي يبـــين أن  للمحـــوروالدرجـــة الكليـــة 

5.50 ≥α  معامــل االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن  ضــع لقياســه.لمــا و   ا  صــادق المحــوروبــذلك يعتبــر
 (.2)نظر جدول رقم أ_ للمحور " والدرجة الكلية دعم اإلدارة العليا  محور"فقرات 

 (2جدول )

 للمحوردعم اإلدارة العليا " والدرجة الكلية  محور"معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 

  

 1.15داللة  ىستو االرتباط دال إحصائيا  عند م≥α. 
 

 التشيييريعات"  محــورمعامــل االرتبــاط بــين كـــل فقــرة مــن فقــرات  (2)جــدول رقــم يوضــح 
االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد  ، والــذي يبــين أن معــامالتللمحــور" والدرجــة الكليــة  المطبقيية والنافييذة

بـاط بـين معامـل االرت ضـع لقياسـه.لمـا و   ا  صـادق المحـوروبـذلك يعتبـر  α≤ 5.50معنويـة  ىمسـتو 

 بيرسون معامل دعم اإلدارة العليا م
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

5_ 
الديوان عند إجراء الرقابة  تساهم اإلدارة العليا بخلق بيئة مناسبة لعمل مفتشي

 ى اإلدارات والوحدات اإلدارية الخاضعة لرقابة الديوان.المالية عل
0.904* 5.555 

تحرص اإلدارة العليا على توفير كافة متطلبات ومستلزمات الرقابة على األداء  _8
 للمفتشين العاملين في ديوان الرقابة في أعمالهم.

0.910* 5.555 

2_ 
ديوان  وة التي يمارسها مفتشرقابة الماليتقوم اإلدارة العليا بمتابعة إجراءات ال

 الرقابة.
0.796* 5.555 

1_ 
تمنح اإلدارة العليا مفتشي الديوان االستقاللية الالزمة لممارسة أعمال الرقابة 
المالية والرقابة على األداء في اإلدارات والوحدات اإلدارية الخاضعة لرقابة 

 الديوان.
0.914* 5.555 

0_ 
مستقبلية لتطوير إجراءات الرقابة المالية  ا  ان خططتوفر اإلدارة العليا في الديو 

 المستخدمة لالرتقاء بأداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
0.855* 5.555 

2_ 
تحرص اإلدارة العليا في الديوان على مناقشة نتائج التقييم مع الجهات 

 الخاضعة لرقابة الديوان.
0.863* 5.555 



 

 151من  15الصفحة 
  

نظـر جـدول أ_  للمحـوروالدرجـة الكليـة  "التشيريعات المطبقية والنافيذة" محـوركل فقرة من فقرات 
 (.2رقم )

 (1جدول )

 للمحوروالدرجة الكلية  "التشريعات المطبقة والنافذة" محورمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 

  1.15داللة  ىاالرتباط دال إحصائيا  عند مستو≥α. 
 

 األدوات"  محــــورمعامــــل االرتبــــاط بــــين كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات  (5)جــــدول رقــــم يوضــــح 
 أن معـامالت، والـذي يبـين للمحـور" والدرجـة الكليـة  والتكنولوجيا المستخدمة في عمليية الرقابية

ضـــع لمـــا و   ا  صـــادق المحـــوروبـــذلك يعتبـــر  α≤ 5.50معنويـــة  ىاالرتبـــاط المبينـــة دالـــة عنـــد مســـتو 
األدوات والتكنولوجييا المسيتخدمة فيي  " محـورمعامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات  لقياسه.

 (.5_ أنظر جدول رقم ) للمحوروالدرجة الكلية  عملية الرقابة "

 بيرسون معامل التشريعات المطبقة والنافذة م
 لالرتباط

 قيمةال
 (.Sig)االحتمالية

5_ 
الديوان برقابة األداء على نشاطات الجهات الخاضعة  ويقوم مفتش

 .لرقابة الديوان وفق قوانين وتشريعات نافذة وكافية
0.573* 5.555 

8_ 
الديوان بالقوانين واألنظمة واللوائح في تطبيق إجراءات  ويلتزم مفتش

 لرقابة الديوان.الرقابة المالية على أداء الجهات الخاضعة 
0.556* 5.555 

2_ 
تتوافر أنظمة وتعليمات لدى ديوان الرقابة لتنظيم أعمال الرقابة على 

 أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
0.549* 5.555 

1_ 
الديوان كافية لتحقيق رقابة أداء  تعتبر الصالحيات الممنوحة لمفتشي

 فعالة.
0.648* 5.555 

0_ 
المالية في ديوان الرقابة المالية على قوانين  يرتكز عمل الرقابة

 5.555 *0.598 ولوائح وتعليميات واضحة ومكتوبة.

2_ 
الديوان قوانين وتشريعات متطورة للرقابة على أداء الرقابة  ىيتبن

 المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
0.692* 5.555 

شى مع التشريعات يقوم الديوان باستحداث أنظمة وتعليمات تتما _2
 الدولية ومنظمات الرقابة الدولية.

0.479* 5.555 
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 (2جدول )

األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الرقابة " والدرجة  "محور تباط بين كل فقرة من فقرات معامل االر 
 للمحورالكلية 

 

 1.15داللة  ىإحصائيا  عند مستو  االرتباط دال≥α. 

 الكفييياءات "معامـــل االرتبــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقــرات مجـــال  (55)جـــدول رقـــم يوضــح 
بــاط المبينــة دالــة عنــد " والدرجــة الكليــة للمجــال، والــذي يبــين أن معــامالت االرت اإلدارييية والفنييية

معامــل االرتبــاط بــين  ه.ضــع لقياســلمــا و   ا  تبــر المجــال صــادقوبــذلك يع α≤ 5.50معنويــة  ىمسـتو 

 األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الرقابة م
 بيرسون معامل

 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

5_ 
على البرامج الحاسوبية  يعتمد مفتشو الديوان بشكل رئيسي في أعمالهم الرقابية

 وتكنولوجيا المعلومات.
0.786* 5.555 

8_ 
يستخدم مفتشو الديوان أنظمة المعلومات الحديثة، في تخزين ومعالجة واسترجاع 
البيانات والمعلومات الرقابية التي يمارسونها على الجهات الخاضعة لرقابة 

 الديوان.
0.803* 5.555 

وتبويب وتخزين البيانات المتعلقة برقابة األداء على يقوم مفتشو الديوان بتجميع  _2
 .الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لالستفادة منها مستقبال  

0.772* 5.555 

1_ 
يستخدم الديوان أسلوب الرقابة الشاملة في رقابته على أداء الجهات الخاضعة 

 له.
0.628* 5.555 

0_ 
لى زيادة كفاءة وفاعلية رقابة يعمل الديوان على تطوير برامج محوسبة تعمل ع

 األداء التي ينفذها مفتشو الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته.
0.854* 5.555 

2_ 
يتبادل الديوان الخبرات واألساليب الحديثة مع المنظمات الدولية في مجال 

 الرقابة المالية والرقابة على األداء.
0.773* 5.555 

2_ 
ن مفتشي الديوان من متابعة أنشطتهم ووظائفهم في تتوافر أنظمة إلكترونية تمك  

 عد.اإلدارات المختلفة عن ب  
0.866* 5.555 

2_ 
يستخدم الديوان األساليب اإلحصائية الستخالص المعلومات الرقابية التي تساعد 

 في تصحيح االنحرافات في مسار أنشطة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
0.814* 5.555 
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_ أنظر جدول رقـم  للمحوروالدرجة الكلية الكفاءات اإلدارية والفنية " " كل فقرة من فقرات مجال
(55.) 

 (01جدول )
 للمحورمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال" الكفاءات اإلدارية والفنية " والدرجة الكلية  

  

  1.15داللة  ىاالرتباط دال إحصائيا  عند مستو≥α. 

 اليييدورات" معامـــل االرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مجـــال  (55)جـــدول رقـــم يوضـــح 
 ىاالرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتو  والدرجــة الكليــة للمجــال، والــذي يبــين أن معــامالت "التدريبييية
معامل االرتباط بـين ، وفيما يلي ضع لقياسهلما و   ا  وبذلك يعتبر المجال صادق α≤ 5.50معنوية 

_ أنظـــر جـــدول رقـــم  للمحـــوروالدرجـــة الكليـــة  " اليييدورات التدريبيييية"  كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مجـــال
(55.) 

    

 الكفاءات اإلدارية والفنية م
 معامل

 رسونبي

 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

5_ 
يتناسب عدد مفتشي الديوان مع حجم األنشطة والمهام المناطة بهم في الرقابة 

 التي يمارسونها على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
0.645* 5.555 

8_ 
ى الديوان بالتأهيل العلمي والمهني الالزم ألداء الرقابة المالية عل ويتمتع مفتش

 الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
0.598* 5.555 

2_ 
يتوفر لدى المفتشين العاملين في الديوان مفهوم واضح ومحدد حول الرقابة 

 المالية والرقابة على األداء.
0.587* 5.555 

1_ 
تعتبر أعداد مفتشي ديوان الرقابة كافية للقيام بمهمة الرقابة على أعمال 

 5.555 *0.688 لديوان.الجهات الخاضعة لرقابة ا

 5.555 *0.783 يقوم الديوان بتطوير إجراءات الرقابة على األداء بصفة مستمرة ودورية. _0

2_ 
يتوفر لدى مفتشي الديوان قناعة وحماس تجاه تطبيق وممارسة الرقابة المالية 

 على األداء.
0.827* 5.555 

 5.555 *0.764 رقابة المالية على األداء.يقوم الديوان بتوجيه وتحفيز المراقبين للقيام بال _2
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(00جدول )  

 للمحورية والدرجة الكل " الدورات التدريبية" معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  

  

  1.15داللة  ىاالرتباط دال إحصائيا  عند مستو≥α. 

 المحور الثاني: أداء الرقابة المالية للديوان الرقابة المالية واإلدارية 

الرقابة  " أداء محورامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مع (58)جدول رقم يوضح 
، والذي يبين أن معامالت للمحورالمالية للديوان الرقابة المالية واإلدارية " والدرجة الكلية 

لما وضع  ا  صادق المحوروبذلك يعتبر  α≤ 5.50االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
أداء الرقابة المالية لديوان "  محوربين كل فقرة من فقرات  معامل االرتباط، وفيما يلي لقياسه

 (.58_ أنظر جدول رقم )والدرجة الكلية للمجال" الرقابة المالية واإلدارية

  

 الدورات التدريبية م
 بيرسون معامل

 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

يربط الديوان البرامج التدريبية حول الرقابة المالية على األداء بالحوافز  _5
 والترقيات.

0.827* 5.555 

 5.555 *0.872 ء.يقوم الديوان بتدريب وتنمية مهارات المفتشين للقيام بالرقابة المالية على األدا _8

2_ 
ة ألهدافها المتعلقة بالرقابة ييقوم الديوان بمتابعة مدى تحقيق الدورات التدريب

 5.555 *0.906 .المالية على األداء

1_ 
ينظم الديوان للمفتشين دورات تدريبية كفؤة وبأساليب حديثة حول الرقابة المالية 

 على األداء وبطريقة يتم االستفادة منها.
0.890* 5.555 

في بعثات خارجية للمشاركة في دورات تدريبية  يقوم الديوان بإرسال المفتشين _0
 .وورش عمل ومؤتمرات تتعلق بالرقابة المالية على األداء

0.849* 5.555 

2_ 
الديوان خبراتهم المهنية وتجاربهم العملية مع الجهات الخاضعة  ويشارك مفتش

 لرقابة الديوان.
0.769* 5.555 

ة التي يعقدها يشرك الديوان الجهات الخاضعة لرقابته في البرامج التدريبي   _2
 ن.االذين يعملون في الديو  للمفتشين

0.847* 5.555 
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 (07جدول )

 جالوالدرجة الكلية للم" أداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية"  محورمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  

  1.15داللة  ىاالرتباط دال إحصائيا  عند مستو≥α. 

 لديوان الرقابة المالية واإلداريةأداء الرقابة المالية  م
 بيرسون معامل

 لالرتباط

 االحتمالية القيمة

(Sig.) 

5_ 
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تسهيل عملية اتخاذ 

 القرارات التنفيذية والتشغيلية لدى الجهات الخاضعة لرقابته.
0.851* 5.555 

8_ 
الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في عملية التطوير والتغيير ساعدت 

 في أعمال وطريقة اإلجراءات للجهات الخاضعة لرقابته.
0.865* 5.555 

2_ 
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في رفع كفاءة أداء الجهات الخاضعة 

 لرقابته.
0.885* 5.555 

1_ 
تي يمارسها الديوان في إكساب العاملين مهارات ساعدت الرقابة المالية ال

 جديدة في العمل لتحسين األداء لدى الجهات الخاضعة لرقابته.
0.888* 5.555 

0_ 
ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تطوير قدرات التخطيط 

 السليم لتحقيق اإلنتاجية العالية لدى الجهات الخاضعة لرقابته.
0.887* 5.555 

2_ 
ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تسهيل عملية اتخاذ 

 5.555 *0.872 القرارات االستراتيجية لدى الجهات الخاضعة لرقابته.

2_ 
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تطوير مستوى األداء 

 اإلداري لدى الجهات الخاضعة لرقابته.
0.941* 5.555 

عدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان الجهات الخاضعة لرقابته سا _2
 على وضع أهداف واضحة قابلة للتنفيذ ضمن برامج زمنية محددة.

0.902* 5.555 

5_ 
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تحسين فاعلية العملية اإلدارية 

 الجهات الخاضعة لرقابته. )تخطيط، تنظيم، قيادة، رقابة( والتي تتم لدى
0.890* 5.555 

55_ 
ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تخفيض التكاليف لدى 

 الجهات الخاضعة لرقابته.
0.911* 5.555 

55_ 
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تنمية وتطوير أفكار 

 العاملين لدى الجهات الخاضعة لرقابته.
0.902* 5.555 
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 Structure Validityالصدق البنائي  ثانيا :

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي 
لدراسة بالدرجة الكلية ارتباط كل مجال من مجاالت ا ىد األداة الوصول إليها، ويبين مدتري
مالت االرتباط في جميع جميع معا أن   يبسن (52)جدول رقم الومن خالل  ستبانة.فقرات االل

 محاوروبذلك يعتبر جميع ، α≤5.50معنوية  ىستبانة دالة إحصائيا  عند مستو مجاالت اال
معامل االرتباط بين درجة كل ، كما أن الجدول يوضح لقياسه تلما وضع ةستبانة صادقاال

 (.52_ أنظر جدول رقم )( والدرجة الكلية للمحور غيرات تقييم الرقابةمتور )امن مح محور

 (03جدول )

 ور )متغيرات تقييم الرقابة( والدرجة الكلية للمحورامن مح محورمعامل االرتباط بين درجة كل 

 المتغيرات المستقلة

مل
معا

 
ون
رس
بي

 
باط
الرت

ل
 

مة
القي

 
لية
تما
الح
ا

 
(

Si
g.

 األولالمحور  فروع م المحور األول (

أداء متغيرات تقييم 
 المالية  الرقابة

 5.552 *0.353 .واقع الرقابة المالية .5

 5.555 *0.737 .دعم اإلدارة العليا .8

 5.555 *0.530 .التشريعات المطبقة والنافذة .2

 5.555 *0.410 .األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الرقابة .1

 5.555 *0.834 .والفنية الكفاءات اإلدارية .0

 5.555 *0.833 .الدورات التدريبية .2

  1.15داللة  ىاالرتباط دال إحصائيا  عند مستو≥α. 

  :Reliabilityستبانة ثبات اال

ستبانة إعادة توزيع اال ستبانة نفس النتيجة لو تم  تعطي هذه اال ستبانة أن  يقصد بثبات اال
بانة يعني االستقرار ستثبات اال أو بعبارة أخرى أن   أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط،

عدة مرات ستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد في نتائج اال
معامل ألفا  ستبانة الدراسة من خاللامن ثبات وقد تحقق الباحث ، خالل فترات زمنية معينة



 

 151من  91الصفحة 
  

لقياس ثبات  وطريقة التجزئة النصفية، Cronbach's Alpha Coefficient   كرو نباخ
 (51)جدول رقم _ أنظر  وكانت النتائج كما هي مبينة ،ستبانةاال

 (.04جدول رقم )

 اإلستبانةوطريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات ، Cronbach's Alpha Coefficient   كرو نباخألفا 

 عدد المتغيرات المستقلة
 الفقرات

 ألفامعامل 
 كرو نباخ 

 التجزئة
 النصفية

 المحور األول فروع م المحور األول

متغيرات تقييم 
 الرقابةأداء 

 المالية

 *0.786 *0.741 7 .واقع الرقابة المالية .5

 *0.955 *0.939 6 .دعم اإلدارة العليا .8

 *0.780 *0.701 7 .التشريعات المطبقة والنافذة .2

 *0.922 *0.923 8 .الرقابة يةفي عملاألدوات والتكنولوجيا المستخدمة  .1

 0.908 *0.827 7 .الكفاءات اإلدارية والفنية .0

 *0.879 *0.937 7 .الدورات التدريبية .2

 *0.968 *0.956 42 إجمالي محور متغيرات تقييم الرقابة

 *0.977 *0.974 11 ديوان الرقابة المالية واإلداريةالي محور أداء الرقابة المالية لإجم
 

 مرتفعة  كرو نباخقيمة معامل ألفا  أن   (51)ضح من النتائج الموضحة في جدول رقم يت
بينما بلغت لجميع المجاالت ( 0.939-0.701حيث تتراوح بين ) متغيرات تقييم الرقابةلمحور 

 (. 0.956)( الرقابةمتغيرات تقييم )
 حيت  كرو نباخلفا ما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابهة لطريقة اأ

 (. 0.968بلغت لجميع المجاالت ) بينما( 0.955- 0.780تتراوح بين )
   أداء الرقابة المالية للديوان الرقابة مرتفعة لمحور  كرو نباخقيمة معامل ألفا  أن

 .0.977التجزئة النصفية فكانت  وحسب طريقة(، 0.974) المالية واإلدارية

( قابلة 8النهائية كما هي في الملحق رقم )ستبانة في صورتها وبذلك تكون اال
دراسة مما يجعله على ثقة ستبانة الاويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات  ،للتوزيع

 .ستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسةبصحة اال
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Statisticalخالل برنامج التحليل اإلحصائيستبانة من التم تفريغ وتحليل ا
Package for the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

-K-S) ) Kolmogorovسمرنوف-اختبار كولمجوروف  تم استخدام
Smirnov Test مهالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عد ،

 (.50أنظر جدول رقم )_  وكانت النتائج كما هي مبينة
 (05)جدول رقم 

 K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-اختبار كولمجوروف 

 المتغيرات المستقلة
عدد 
اتالفقر   

  اختبار طبيعية
 (K-S)البيانات 

مستوى 
 الداللة

 المحور األول فروع م المحور األول

متغيرات تقييم 
 رقابةالأداء 

 المالية

 0.128 1.172 7 .واقع الرقابة المالية .5

 0.114 1.197 6 .دعم اإلدارة العليا .8

 0.072 1.290 7 .التشريعات المطبقة والنافذة .2

1. 
األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في 

 .عملية الرقابة
8 0.924 0.361 

 0.216 1.055 7 .الكفاءات اإلدارية والفنية .0

 0.453 0.858 7 .الدورات التدريبية .2

 0.700 0.706 42 إجمالي محور متغيرات تقييم الرقابة

لديوان الرقابة المالية مالي محور أداء الرقابة المالية إج
 0.171 1.109 11 واإلدارية

 

جميع ل (.Sig)القيمة االحتمالية  أن   (50)ضح من النتائج الموضحة في جدول رقم يت
وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع ، 5.50مستوى الداللة من  أكبراسة كانت مجاالت الدر 

 الدراسة.  تساؤالتية لإلجابة على وحيث سيتم استخدام االختبارات المعلمالتوزيع الطبيعي 
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 التالية:استخدام األدوات اإلحصائية  تمّ 

ا األمــر بشــكل أساســي ألغــراض يســتخدم هــذ الحســابي:النســب المئويــة والتكــرارات والمتوســط  -5
 . ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة ،معرفة تكرار فئات متغير ما

 ستبانة.لمعرفة ثبات فقرات اال ويستخدم (،Cronbach's Alpha) كرو نباخاختبار ألفا  -8
 ستبانة.لمعرفة ثبات فقرات اال ، ويستخدم(split halfاختبار التجزئة النصفية ) -2
 K-S) )  : Kolmogorov-Smirnov Testسـمرنوف-ختبـار كولمجـوروف ا اسـتخدام -1

 يستخدم هذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 االرتبـاط:( لقيـاس درجـة Pearson Correlation Coefficientمعامـل ارتبـاط بيرسـون ) -0

  :. وقد تم استخدامه لحسابنيقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيري
A. االتساق الداخلي. B. الصدق البنائي لالستبانة.C.  .العالقة بين المتغيرات 

ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل ( T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -2
 فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفــة مـا إذا كــان Independent Samples T-Test) فـي حالــة عينتـين Tاختبـار  -2
 هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 

( لمعرفـة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي  -2
 ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 .Multiple Regression متعددلاختبار االنحدار ا -5
 .االنحدار البسيط -55
 

 ص:لخّ مُ 

وكذلك مجتمع وعينة الدراسة، إضافة إلى  الباحث لمنهج دراسة دقيقا   يتناول هذا الفصل وصفا  
وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها، ومدى صدقها ستبانة، وهي االأداة الدراسة المستخدمة 

راءات التي قام بها الباحث في تصميم أداة الدراسة وتقنينها، كما يتضمن وصفا  لإلج ،وثباتها
واألدوات التي استخدمتها لجمع بيانات الدراسة، وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي 

  .خدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائجاست  
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 : النقاش والتحليلالفصل اخلامس
 التساؤالتواإلجابة على تحليل البيانات 

 
 .مقدمة

 الشخصية.اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات  الوصف 5-0

 تحليل فقرات ومحاور االستبانة. 5-7

 .إختبار التساؤالت 5-3
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 الفصل الخامس: النقاش والتحليل

 مقدمة:
طريق عن  ،الدراسةاإلجابة على تسلؤالت تحليل البيانات و يتضمن هذا الفصل عرضا  ل

والوقوف على  فقراتها،التوصل إليها من خالل تحليل  والتي تم   ستبانةاالاستعراض أبرز نتائج 
المسمى الوظيفي، خبرة العمل في مجال التدقيق،  الجنس،متغيرات الدراسة التي اشتملت على )

التخصص، الشهادات المهنية في التدقيق، الدورات التدريبية( لذا تم إجراء المعالجات 
إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية  الدراسة، استبانةمن  اإلحصائية للبيانات المتجمعة

 هذا الفصل.  يتناولهاالتي و للحصول على نتائج الدراسة  (SPSS)للدراسات االجتماعية 

 الشخصية:اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات  الوصف 5-0
ة وفق قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية من أجل وصف عينة الدراس

يتضح ، و بيانات الشخصيةلل ا  وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق ،البيانات الشخصية
  .من االستمارات تم استكمالها بالتعبئة من المبحوثين (%100) ن  أ( 1)رقم من خالل جدول 

 (1جدول )

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة

 

 (2)جدول 

 الشخصيةالبيانات 

 ية %المئو  النسبة التكرار االستمارات التي تم توزيعها

 %72.0 59 استمارات مكتملة

 30% 23 جابة عليها(استمارات مفقودة )لم يتم اإل

 %100.0 82 المجموع

 النسبة التكرار توزيع البيان  البيان

 المنطقة
 54.2 32 الضفة

 45.8 27 غزة

 الجنس
 91.5 54 ذكر

 8.5 5 نثىأ
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 المسمى الوظيفي

 42.4 25 موظف تفتيش

 5.1 3 رئيس شعبة

 27.1 16 رئيس قسم

 20.3 12 مدير دائرة

 3.4 2 نائب مدير عام

 1.7 1 مدير عام فأكثر

 خبرة العمل في مجال التدقيق

 33.9 20 سنوات فأقل 5

 47.5 28 سنوات 6-10

 18.6 11 سنة 16-20

 التخصص

 78.0 46 محاسبة

 10.2 6 عمالأدارة إ

 6.5 4 صرفيةمالية وم

 5.1 3 نظم معلومات

الشهادات المهنية في 
 التدقيق

AICPA 6 10.2 

CISA 1 1.7 

CPA 2 3.4 

CIA 5 8.4 

 76.3 45 خرىأ

الدورات التدريبية الحاصل 
عليها في مجال الرقابة 

 والتفتيش

 45.8 27 دورة 1-5

 22.0 13 دورات6-10

 22.0 13 دورات 10من  أكثر

 10.2 6 ال يوجد
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من المبحوثين من الضفة الغربية، بينما  %54.2أن  (2) يالحظ من خالل الجدول رقم  
، بينمـا تبـين %91.5، حيث بلغت نسبة المبحـوثين مـن الـذكور من موظفي قطاع غزة 45.8%

 %66أكثـر مـن  الحـظ أن  من عينة الدراسـة مسـماهم الـوظيفي "موظـف تفتـيش"، وي   %42.4 أن  
 سـنوات، السـيما أن   5الدراسة يتمتعون بخبرة في مجال الرقابة والتفتيش تزيـد عـن  من أفراد عينة

فــرد مــن عينــة الدراســة تخصصــهم الرئيســي فــي مجــال العلــوم الماليــة واإلداريــة، مــع افتقــار  56
لصعوبة الحصول عليها في  ؛األغلبية من عينة الدراسة إلى الشهادات المهنية في مجال التدقيق

وهــو مــا يعــزوه الباحــث إلــى توجــه معظــم أفــراد العينــة إلــى الحصــول علــى الــدورات دولــة فلســطين 
مـــن عينـــة  10.2%فقـــط  التدريبيـــة الالزمـــة فـــي مجـــال الرقابـــة والتفتـــيش المـــالي، حيـــث تبـــين أن  

 أفراد هي التي لم تحصل على دورات تدريبية في مجال العمل. 6الدراسة بواقع 

 :فقرات ومحاور االستبانة تحليل 5-7
حيث  One sample T.test" لعينة واحدة Tاختبار "استخدام  لتحليل فقرات االستبانة تم  

حصائية على جميع فقرات ( وداللتها اإلTتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة )
 حصائيا ،دالة إ لمعرفة ما إذا كانت متوسطات درجات االستجابةاالستبانة ومحاورها ودرجتها الكلية 

 .وزن النسبي وترتيبهامع توضيح مستوى ال

 :التساؤالت اختبار 5-3
 ما واقع الرقابة المالية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين؟  

من خالل تحليل فقرات المحور األول "واقع الرقابة المالية"  اإلجابة على هذا التساؤلتم   
( وحساب المتوسطات one sample T.testينة واحدة لع Tمن خالل استخدام اختبار )

على جميع فقراته ودرجته الكلية وتحديد ترتيب  Tواالنجرافات المعيارية واألوزان النسبية وقيم 
 .كل فقرة ومستواها حسب وزنها النسبي كما هو موضح في الجدول التالي

جدول  (3)   

 ة على جميع فقرات المحور األول )واقع الرقابة المالية(المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبي
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يتم تحـديث أسـاليب الرقابـة الماليـة المسـتخدمة مـن قبـل   .0
 مفتشي الديوان وفق خطة منهجية للديوان.

 كبيرة 3 0.00 9.25 80.00 4.00
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 2.660= 0.01 مستوى داللةو 58درجة حرية  الجدولية عند t**قيم 

 2.000= 0.05مستوى داللة و 58درجة حرية الجدولية عند  t*قيمة 

 ( يمكن استخالص ما يلي:3في الجدول رقم )

من  أقل قرات المحور األول ودرجته الكلية( على جميع فp-valueجميع القيم االحتمالية )
 أن  يتضح  كما ،(α≤ 5.50حصائيا  عند مستوى داللة )إنها دالة أمما يدل على  5.50

(، الوزن النسبي يساوي 3.91المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول يساوي )
(، 0.00( تساوي )Sigالقيمة االحتمالية ) (، وأن  14.17تساوي ) T(، وقيمة اختبار 78.11)

الموافقة كانت  ، وهذا يعني أن  α≤(0.05عند مستوى دالله ) لذلك يعتبر مجال "" دال إحصائيا  
" ساهمت إجراءات الرقابة المالية في  التي نصت الفقرة الثالثة المجال. وأن  ة في هذا بدرجة كبير 

حصلت على  كشف العديد من األخطاء واالنحرافات الجوهرية لإلدارات التابعة لرقابة الديوان "
يساوي  نسبي وزنو ( من الدرجة الكلية للمحور، 4.14) بمتوسط أعلى األوزان النسبية

 .ن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا  على هذه الفقرةأوزن نسبي كبير جدا  أي يعد و ( 82.71)
بينما حصلت الفقرة السادسة " يرتبط تحسين أداء اإلدارات محل التدقيق والمتابعة الخاضعة 

يــتم االهتمــام بنتــائج الرقابــة الماليــة لــإلدارات الخاضــعة   .7
لرقابــة الــديوان عنــد اتخــاذ القــرارات التنفيذيــة والتشــغيلية 

 المتعلقة بها.
 كبيرة 5 0.00 6.87 75.59 3.78

ســاهمت إجــراءات الرقابــة الماليــة فــي كشــف العديــد مــن   .3
إلدارات التابعـة لرقابـة األخطاء واالنحرافـات الجوهريـة لـ

 الديوان.
 كبيرة جدا   1 0.00 13.31 82.71 4.14

فتشــــــي الــــــديوان حــــــول يــــــتم متابعــــــة تنفيــــــذ توصــــــيات م  .4
خطــاء الجوهريــة المكتشــفة فــي اإلدارات االنحرافــات واأل

 الخاضعة لرقابة الديوان، من طرف مفتشي الديوان.
 كبيرة 4 0.00 8.88 78.64 3.93

ات واألخطــاء الجوهريــة المكتشــفة يــتم تصــويب االنحرافــ  .5
 من ِقبل اإلدارات الخاضعة لرقابة الديوان.

 كبيرة 6 0.00 7.17 75.25 3.76

ــــدقيق والمتابعــــة   .6 يــــرتبط تحســــين أداء اإلدارات محــــل الت
الخاضـــــعة لرقابـــــة الـــــديوان بـــــإجراءات الرقابـــــة الماليـــــة 

 المطبقة والمعممة من خالل الديوان.
 بيرةك 7 0.00 7.90 73.90 3.69

تحتــــاج القــــوانين واألنظمــــة والتعليمــــات المنظمــــة لعمــــل   .2
مفتشي الديوان إلى تعديالت تتناسـب مـع بيئـة األعمـال 

 الفلسطينية المتغيرة.
 كبيرة 2 0.00 9.82 80.68 4.03

   0.00 14.17 78.11 3.91 واقع الرقابة المالية
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الديوان " على أقل لرقابة الديوان بإجراءات الرقابة المالية المطبقة والمعممة من خالل 
( والذي 73.90النسبي ) (، والوزن3.69النسبية حيث بلغ المتوسط )وزان المتوسطات واأل

 يعتبر وزن نسبي كبير يعبر عن درجة موافقة كبيرة.

 :محور متغيرات تقييم الرقابة المالية واإلدارية

المتوسطات  لحساب One sample T.testواحدة  لعينة Tقام الباحث باستخدام اختبار 
تقييم حصائية لجميع مجاالت محور وداللتها اإل Tان النسبية وقيمة واالنحرافات المعيارية واألوز 
 .دارية كما هو موضح في الجدول التاليمتغير الرقابة المالية واإل

 (4جدول رقم )

 الرقابةأداء تقييم المستقلة لعملية  متغيراتلمحور الوالوزن النسبي واالنحراف المعياري الوسط الحسابي 
 المالية

 2.660= 0.01 مستوى داللةو 58درجة حرية  الجدولية عند t**قيم 

 2.000= 0.05مستوى داللة و 58درجة حرية الجدولية عند  t*قيمة 

القيمة االحتمالية لجميع المتغيرات الخاصة بتقييم الرقابة  ن  ( يتضح أ1من خالل جدول)
بلغت القيمة االحتمالية  ص بالدورات التدريبية إذجال الخاباستثناء الم 0.05المالية واإلدارية أقل من 

وزان النسبية  التشريعات المطبقة حصلت على أعلى المتوسطات واأل كما تبين أن  ،  0.05أكثر من 
يليها المجال الخاص باألدوات والتكنولوجيا المستخدمة  ،(78.05( ووزن نسبي كبير )3.90بمتوسط )
( ووزن 3.44دارة العليا( بمتوسط )، ثم مجال )دعم اإل(68.97( ووزن نسبي كبير )3.45بمتوسط )

، وفي (64.84( ووزن نسبي )3.24فمجال الكفاءات اإلدارية والفنية بمتوسط ) ،(68.78نسبي كبير )
ويتضح كما  ،(60.84( ووزن نسبي متوسط )3.04خيرة مجال الدورات التدريبية بمتوسط )المرتبة األ
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 كبيرة 3 0.001 3.404 68.78 0.99 3.44 .دعم اإلدارة العليا  .0
 كبيرة 1 0.00 14.129 78.05 0.49 3.90 .التشريعات المطبقة والنافذة  .7

جيا المستخدمة األدوات والتكنولو   .3
 .في عملية الرقابة

 كبيرة 2 0.00 3.797 68.97 0.91 3.45

 كبيرة 4 0.022 2.363 64.83 0.78 3.24 .الكفاءات اإلدارية والفنية  .4
 متوسطة 5 0.746 0.302 60.84 1.06 3.04 .الدورات التدريبية  .5

 كبيرة  0.00 4.515 68.30 0.71 3.41 الدرجة الكلية لمتغيرات تقييم الرقابة
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أكثر العوامل  مما يدل على أن   (.68.30حور متغيرات تقييم الرقابة بلغ )إلجمالي مالوزن النسبي  ن  أ
دوات ولوجيا واألعلى أداء الرقابة المالية واإلدارية هي التشريعات المطبقة والنافذة تليها التكن تأثيرا  

 ،ت التدريبيةدارية والفنية وأقل هذه المتغيرات هي الدورااءات اإلدارة العليا والكف، ثم دعم اإلالمستخدمة
 دارية متوافرة بدرجة كبيرة.غيرات تقييم الرقابة المالية واإلمت وأن  

 :التساؤول الثاني

اإلدارة العليا لديوان الرقابة المالية واإلدارية على أداء  هما انعكاس الدعم الذي تقدم  
 الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في دولة فلسطين؟

 من خالل تحليل فقرات الفرع األول من المحور الثانيلتساؤول الثاني اإلجابة على هذا ا تم  
وحساب ( one sample T.testلعينة واحدة  T) وذلك باستخدام اختبار" دعم اإلدارة العليا"

على جميع فقراته ودرجته الكلية وتحديد Tالمتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية وقيم
 .اها حسب وزنها النسبي كما هو موضح في الجدول التاليترتيب كل فقرة ومستو 

 (5) جدول

 (دعم اإلدارة العليا) االول المحور الفرعي فقرات جميع على النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات 
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5_ 
مفتشي تساهم اإلدارة العليا بخلق بيئة مناسبة لعمل 

عند إجراء الرقابة المالية على اإلدارات  الديوان
 والوحدات اإلدارية الخاضعة لرقابة الديوان.

 كبيرة 4 0.03 2.18 67.20 3.36

8_ 
تحرص اإلدارة العليا على توفير كافة متطلبات 

ى األداء للمفتشين العاملين ومستلزمات الرقابة عل
 في ديوان الرقابة في أعمالهم.

 كبيرة 6 0.07 1.87 65.40 3.27

2_ 
رقابة المالية تقوم اإلدارة العليا بمتابعة إجراءات ال

 ديوان الرقابة. والتي يمارسها مفتش
 كبيرة 2 0.00 5.71 72.80 3.64

1_ 
تمنح اإلدارة العليا مفتشي الديوان االستقاللية 

الزمة لممارسة أعمال الرقابة المالية والرقابة على ال
 كبيرة 3 0.02 2.49 67.80 3.39
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 2.660= 0.01 مستوى داللةو 58درجة حرية  الجدولية عند t**قيم 

 2.000= 0.05مستوى داللة و 58درجة حرية الجدولية عند  t*قيمة 

 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5من خالل االطالع على جدول رقم )

النسبي  الوزن (، وأن  3.43المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور يساوي ) يتضح أن  
( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ) (، وأن  3.33)تساوي  T(، وقيمة اختبار 68.78يساوي )

، مما 0.05 عند مستوى داللة " دال إحصائيا   دعم اإلدارة العليا (، لذلك يعتبر المحور "0.001)
عن درجة الموافقة المتوسطة  المتوسط العام لدرجة هذا المجال يختلف جوهريا   يدل على أن  

 في هذا المجال.  كبيرةالموافقة كانت  (، وهذا يعني أن  3والمعبر عنها بالقيمة رقم )

حصائيا  عند جميع فقرات المحور الثاني دالة إ جميع القيم االحتمالية على كما تبين أن  
الفقرة التي حصلت على أعلى األوزان  وأن   ،(2( باستثناء الفقرة رقم )α≤0.05مستوى داللة )

ديوان على مناقشة نتائج التقييم مع تحرص اإلدارة العليا في ال النسبية هي الفقرة السادسة "
(، ووزنها النسبي 3.66" حيث بلغ المتوسط الحسابي يساو ) الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

بينما الفقرة التي  ،هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة وهذا يعني أن   ،(73.20يساوي )
ص اإلدارة العليا على توفير كافة تحر  حصلت على أقل األوزان النسبية هي الفقرة الثانية "

" حيث متطلبات ومستلزمات الرقابة على األداء للمفتشين العاملين في ديوان الرقابة في أعمالهم
(، ولكن قيمتها االحتمالية أكبر من 65.42(، ووزنها النسبي )3.27الحسابي )المتوسط بلغ 

 درجة موافقة كبيرة. حصائيا  على الرغم من حصولها علىأي أنها غير دالة إ 0.05

على أداء  الدعم المقدم من اإلدارة العليا يؤثر سلبا   ف"ضع ن  أذلك يكون  على بناء  و 
فلسطين "وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية في 

دمه اإلدارة لى وجود تأثير إيجابي للدعم الذي تق( التي توصلت إ2111/2111 :)))الدوسري

األداء في اإلدارات والوحدات اإلدارية الخاضعة 
 لرقابة الديوان.

0_ 
مستقبلية  ا  توفر اإلدارة العليا في الديوان خطط

لتطوير إجراءات الرقابة المالية المستخدمة لالرتقاء 
 ضعة لرقابة الديوان.بأداء الجهات الخا

 كبيرة 5 0.04 2.10 66.20 3.31

2_ 
تحرص اإلدارة العليا في الديوان على مناقشة نتائج 

 التقييم مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
 كبيرة 1 0.00 4.18 73.20 3.66

 كبيرة  0.001 3.404 68.78 3.43 دعم اإلدارة العليا
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العليا في ديوان المحاسبة الكويتي في أداء الرقابة المالية التي يمارسها الديوان على المؤسسات 
 العامة في دولة الكويت.

 :التساؤول الثالث

ما انعكاس التشريعات المطبقة والنافذة في ديوان الرقابة المالية واإلدارية في أداء   
 ديوان في دولة فلسطين؟الرقابة المالية التي يمارسها ال

التشريعات من خالل تحليل فقرات المحور الفرعي الثاني "اإلجابة على التساؤول الثالث  تم  
وحساب ( one sample T.testلعينة واحدةT) من خالل استخدام اختبار" النافذة والمطبقة

ته الكلية وتحديد ترتيب حصائية على جميع فقراته ودرجوداللتها اإلTالمتوسطات واألوزان النسبية وقيم
 .كل فقرة ومستواها حسب وزنها النسبي كما هو موضح في الجدول التالي

 (6) رقم جدول

 المطبقة والنافذة وداللتها اإلحصائية لجميع فقرات المحور الفرعي الثاني التشريعات Tوقيمة الوسط الحسابي والوزن النسبي 
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0_ 
الديوان برقابة األداء على نشاطات الجهات  ويقوم مفتش

الخاضعة لرقابة الديوان وفق قوانين وتشريعات نافذة 
 .وكافية

 كبيرة 4 0.00 8.43 79.66 3.98

7_ 
ة واللوائح في الديوان بالقوانين واألنظم ويلتزم مفتش

تطبيق إجراءات الرقابة المالية على أداء الجهات 
 الخاضعة لرقابة الديوان.

 جدا   كبيرة 1 0.00 17.78 87.24 4.36

تتوافر أنظمة وتعليمات لدى ديوان الرقابة لتنظيم أعمال  _3
 الرقابة على أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

 كبيرة 3 0.00 12.65 81.03 4.05

الديوان كافية  تعتبر الصالحيات الممنوحة لمفتشي _4
 لتحقيق رقابة أداء فعالة.

 كبيرة 6 0.00 4.23 71.58 3.58

5_ 
يرتكز عمل الرقابة المالية في ديوان الرقابة المالية على 

 قوانين ولوائح وتعليميات واضحة ومكتوبة.
 جدا   كبيرة 2 0.00 14.29 83.79 4.19
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 2.660= 0.01 مستوى داللةو 58درجة حرية  الجدولية عند t**قيم 

 2.000= 0.05مستوى داللة و 58درجة حرية الجدولية عند  t*قيمة 

 ( يمكن استخالص ما يلي:6على الجدول رقم ) االطالعمن خالل 

النسبي والوزن (، 3.90المحور يساوي ) المتوسط الحسابي لجميع فقرات يتضح أن  
(  تساوي .Sigالقيمة االحتمالية ) (، وأن  9.83)تساوي  T(، وقيمة اختبار 78.05يساوي )

 ، مما يدل على أن  α≤0.05 عند مستوى داللة (، لذلك يعتبر مجال "" دال إحصائيا  0.005)
 ، وهذا يعني أن  فقة المتوسطةعن درجة الموا وهريا  المتوسط العام لدرجة هذا المجال يختلف ج

 في هذا المجال. كبيرة جدا  الموافقة كانت 

مما يعني  0.05جميع القيم االحتمالية لجميع فقرات هذا المجال أقل من  كما تبين أن  
يلتزم  فقرة الثانية "الفقرة التي حصلت على أعلى األوزان النسبية ال حصائيا  وأن  جميعها دالة إ أن  

بالقوانين واألنظمة واللوائح في تطبيق إجراءات الرقابة المالية على أداء الجهات الديوان  ومفتش
والذي (، 87.24النسبي يساوي ) ووزنها( 4.36)المتوسط حيث بلغ " الخاضعة لرقابة الديوان

 .الفقرة حصلت على درجة موافقة كبيرة جدا   يعتبر وزن نسبي كبير جدا  أي أن  

لفقرة السابعة " يقوم حصلت على أقل األوزان النسبية هي االفقرة التي  كما تبين أن  
إذا الديوان باستحداث أنظمة وتعليمات تتماشى مع التشريعات الدولية ومنظمات الرقابة الدولية." 

 ن  ( والذي يعتبر وزن نسبي كبير أي أ70.51) والوزن النسبي(، 3.53) متوسط الحسابيالبلغ 
 رجة كبيرة.موافقة بد هذه الفقرة حصلت على

تؤثر التشريعات النافذة والمطبقة بديوان الرقابة المالية نه "أ وبناء  على ذلك ي مكن القول
نه بالرغم من ارتفاع القيمة يالحظ الباحث أو "،  واإلدارية في فلسطين على أداء الرقابة المالية

للتشريعات والقوانين ، مما يعني وجود تأثير حصائيا  ( إال أنها تعتبر دالة إ.sigاالحتمالية )
المطبقة والمنفذة من قبل الديوان على أداء الرقابة المالية، ويفسر الباحث هذه النتيجة بعدم 
تناغم واتساق بعض مواد قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية مع المعايير الدولية لألجهزة العليا 

6_ 
نين وتشريعات متطورة للرقابة على الديوان قوا ىيتبن

أداء الرقابة المالية في الجهات الخاضعة لرقابة 
 الديوان.

 كبيرة 5 0.00 7.18 74.48 3.72

يقوم الديوان باستحداث أنظمة وتعليمات تتماشى مع  _2
 التشريعات الدولية ومنظمات الرقابة الدولية.

 كبيرة 7 0.00 4.08 70.60 3.53

 جدا   كبيرة  0.00 9.83 78.05 3.90 ة والنافذةالتشريعات المطبق
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وهذا ما  ،الرقابي للديوان في الرقابة على الدور عالن مكسيكو مما يؤثر سلبا  ، وخاصة إالرقابية
 .( 2111:ليه بعض الدراسات في البيئة الفلسطينية كدراسة )فروانةتوصلت إ

 :التساؤول الرابع

ما انعكاس استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في   
 فلسطين؟

األدوات " يل فقرات المحور الفرعي الثالثمن خالل تحل اإلجابة على التساؤول الرابع تم  
وحساب ( one sample T.testلعينة واحدةT) من خالل استخدام اختبار" والتكنولوجيا المستخدمة

حصائية على جميع فقراته ودرجته الكلية وتحديد ترتيب وداللتها اإلTالمتوسطات واألوزان النسبية وقيم
 .هو موضح في الجدول التاليكل فقرة ومستواها حسب وزنها النسبي كما 

 (2جدول رقم )

األدوات حصائية لجميع فقرات المحور الفرعي الثالث وداللتها اإل Tوقيم  الوسط الحسابي والوزن النسبي
 ودرجته الكلية والتكنولوجيا المستخدمة

 األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الرقابة م
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0. 
يعتمد مفتشو الديوان بشكل رئيسي في أعمالهم الرقابية 

 على البرامج الحاسوبية وتكنولوجيا المعلومات.
 كبيرة 4 0.01 2.80 68.47 3.42

8. 
يستخدم مفتشو الديوان أنظمة المعلومات الحديثة، في 

البيانات والمعلومات الرقابية تخزين ومعالجة واسترجاع 
 التي يمارسونها على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

 كبيرة 3 0.00 4.67 72.54 3.63

2. 
يقوم مفتشو الديوان بتجميع وتبويب وتخزين البيانات 
المتعلقة برقابة األداء على الجهات الخاضعة لرقابة 

 .الديوان لالستفادة منها مستقبال  
 كبيرة 1 0.00 5.64 74.83 3.74

1. 
يستخدم الديوان أسلوب الرقابة الشاملة في رقابته على 

 أداء الجهات الخاضعة له.
 كبيرة 2 0.00 5.87 74.14 3.71

 كبيرة 5 0.08 1.78 65.61 3.28يعمل الديوان على تطوير برامج محوسبة تعمل على  .0
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 2.660= 0.01 مستوى داللةو 58درجة حرية  الجدولية عند t**قيم 

 2.000= 0.05مستوى داللة و 58درجة حرية الجدولية عند  t*قيمة 

 

 ( يمكن استخالص ما يلي:2من خالل االطالع على الجدول رقم )

النسبي يساوي  والوزن(، 3.37يساوي )المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
(، 0.005( تساوي )Sigالقيمة االحتمالية ) (، وأن  2.90تساوي ) T(، وقيمة اختبار 67.37)

عند  لذلك يعتبر محور" األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الرقابة " دال إحصائيا  
عن  ا المجال يختلف جوهريا  المتوسط العام لدرجة هذ ، مما يدل على أن  0.05 ةمستوى دالل

 في هذا المجال. بدرجة كبيرة الموافقة كانت درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن  

مما يدل على أنها دالة  5.50أقل من  (4.3.2.1القيمة االحتمالية للفقرات ) وأن  
أكبر  (8.7.6.5القيم االحتمالية للفقرات) بينما تبين أن  ، α≤0.05 إحصائيا  عند مستوى داللة

الفقرة التي حصلت على أعلى  حصائيا ، كما تبين أن  مما يدل على أنها غير دالة إ 0.05من 
" يقوم مفتشو الديوان بتجميع وتبويب وتخزين البيانات المتعلقة األوزان النسبية هي الفقرة الثالثة 

متوسط الحيث بلغ "  برقابة األداء على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لالستفادة منها مستقبال  
هناك  وهذا يعني أن    ،عد وزن نسبي كبيروالذي ي   ،74.83))ووزنها النسبي ( 3.74) الحسابي

" ، بينما حصلت الفقرة السابعة على أقل األوزان النسبية موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة
ائفهم في اإلدارات ن مفتشي الديوان من متابعة أنشطتهم ووظتتوافر أنظمة إلكترونية تمك  

عد والذي ي  (، 63.10) ووزنها النسبي(، 3.16) متوسط الحسابيالإذ بلغ عد " المختلفة عن ب  
 .درجة الموافقة على هذه الفقرة متوسطة وزن نسبي متوسط مما يدل على أن  

زيادة كفاءة وفاعلية رقابة األداء التي ينفذها مفتشو 
 ته.الديوان على الجهات الخاضعة لرقاب

2. 
يتبادل الديوان الخبرات واألساليب الحديثة مع المنظمات 

 الدولية في مجال الرقابة المالية والرقابة على األداء.
 كبيرة 6 0.18 1.37 64.83 3.24

2. 
ن مفتشي الديوان من متابعة تتوافر أنظمة إلكترونية تمك  
 متوسطة 8 0.37 0.90 63.10 3.16 عد.ت المختلفة عن ب  أنشطتهم ووظائفهم في اإلدارا

2. 
يستخدم الديوان األساليب اإلحصائية الستخالص 
المعلومات الرقابية التي تساعد في تصحيح االنحرافات 

 في مسار أنشطة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
 متوسطة 7 0.28 1.08 63.45 3.17

 كبيرة  0.005 2.90 67.37 3.37 عملية الرقابة األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في
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ضعف اعتماد مدققي ديوان الرقابة المالية واإلدارية على " ن  أذلك يمكن القول وبناء  على
 ." على أداء الرقابة المالية ولوجيا المعلومات في فلسطين ينعكس سلبا  تكن

( 2111)الخالدي كدراسة  ،دراسات سابقةهذه النتيجة مع العديد من نتائج  وتتفق
قلل من استخدام التقنيات الحاسوبية الحديثة ي   ن  توصلت إلى أ ( التي2113)المطيري ودراسة 

وقد  ،التدقيق وضبط جودةاألهداف الموضوعة  ءة وتحقيقالكفافرص التالعب ويعمل على رفع 
لى وجود دور لتقنية ذلك، حيث توصلت إ (2113) النعامي وسمورعززت نتائج دراسة 

المعلومات المحاسبي في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وحماية األصول وتطوير اإلجراءات 
 الرقابية على مختلف األنشطة.

 :التساؤول الخامس

نعكاس المؤهالت العلمية والمهنية الالزمة لتحقيق الرقابة في أداء الرقابة المالية ما ا  
 التي يمارسها الديوان في دولة فلسطين؟

"  الفرعي الرابعفقرات المحور تحليل ن خالل اإلجابة على التساؤول الخامس م تم    
 ،(One sample T.testلعينة واحدة )( Tاختبار )باستخدام "  الكفاءات اإلدارية والفنية
حصائية على جميع فقرات المجال وداللتها اإل Tوزان النسبية وقيمة وحساب المتوسطات واأل

 .ودرجته الكلية كما هو مبين في الجدول التالي
 (1الجدول رقم )

 نيةالكفاءات اإلدارية والف حصائية للمحور الفرعي الرابعوداللتها اإل Tوقية  الوسط الحسابي والوزن النسبي

 الكفاءات اإلدارية والفنية م
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5_ 
يتناسب عدد مفتشي الديوان مع حجم األنشطة والمهام 
المناطة بهم في الرقابة التي يمارسونها على الجهات 

 الخاضعة لرقابة الديوان.
 متوسطة 7 0.02 2.36- 52.41 2.62

8_ 
الديوان بالتأهيل العلمي والمهني الالزم ألداء  ويتمتع مفتش

 الرقابة المالية على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
 كبيرة 1 0.00 7.90 76.55 3.83

 كبيرة 2 0.00 6.98 74.48 3.72يتوفر لدى المفتشين العاملين في الديوان مفهوم واضح  _2
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 2.660= 0.01 مستوى داللةو 58درجة حرية  الجدولية عند t**قيم 

 2.000= 0.05مستوى داللة و 58درجة حرية الجدولية عند  t*قيمة 

 ( يمكن استخالص ما يلي:1من خالل الجدول رقم )

نسبي يساوي ال والوزن 3.74)المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور يساوي )
(، 0.05( تساوي )Sigالقيمة االحتمالية ) (، وأن  2.04)تساوي  T(، وقيمة اختبار 64.19)

، مما يدل 0.05 عند مستوى داللة " دال إحصائيا   الكفاءات اإلدارية والفنية لذلك يعتبر مجال "
في فلسطين  ضعف الكفاءة اإلدارية والفنية لمدققي ديوان الرقابة المالية واإلدارية على أن  

 ينعكس سلبا  على أداء الرقابة المالية بدرجة كبيرة.

مما يدل على أنها  0.05( أقل من 6، 2،3، 1القيمة االحتمالية للفقرات ) كما تبين أن  
( 7، 5، 4القيمة االحتمالية للفقرات )  في حين أن   ،α≤0.05حصائيا  عند مستوى داللة دالة إ

الفقرة التي حصلت على أعلى  وأن   ،حصائيا  غير دالة إ مما يدل على أنها 0.05أكثر من 
الديوان بالتأهيل العلمي والمهني الالزم ألداء  يتمتع مفتشو الثانية "األوزان النسبية هي الفقرة 

( من الدرجة 3.83) بمتوسط حسابي" الرقابة المالية على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
افقة بدرجة كبيرة على هذه هناك مو  وهذا يعني أن   ،76.55)يساوي ) ووزن نسبي كبيرالكلية 

يتناسب عدد مفتشي الديوان مع  "على أدنى األوزان النسبية لفقرة األولىالفقرة، بينما حصلت ا
حجم األنشطة والمهام المناطة بهم في الرقابة التي يمارسونها على الجهات الخاضعة لرقابة 

هناك  وهذا يعني أن  (، 52.41يساوي )متوسط نسبي ن ووز (، 2.62)بمتوسط يساوي " الديوان
 .على هذه الفقرة متوسطةموافقة بدرجة 

 اء.ومحدد حول الرقابة المالية والرقابة على األد

1_ 
تعتبر أعداد مفتشي ديوان الرقابة كافية للقيام بمهمة 
 الرقابة على أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

 متوسطة 6 0.11 1.62- 54.48 2.72

0_ 
يقوم الديوان بتطوير إجراءات الرقابة على األداء 

 بصفة مستمرة ودورية.
 متوسطة 5 0.22 1.24 63.93 3.20

2_ 
يتوفر لدى مفتشي الديوان قناعة وحماس تجاه تطبيق 

 وممارسة الرقابة المالية على األداء.
 كبيرة 3 0.01 2.62 67.93 3.40

2_ 
يقوم الديوان بتوجيه وتحفيز المراقبين للقيام بالرقابة 

 متوسطة 4 0.22 1.24 63.93 3.20 المالية على األداء.

 كبيرة  0.05 2.04 64.19 3.74 الفنيةالكفاءات اإلدارية و 
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لمدققي ديوان الرقابة  كفاءات اإلدارية والفنيةضعف ال" ن  أ ذلك يمكن القول وبناء  على
مع "، وتتفق هذه النتيجة  على أداء الرقابة المالية المالية واإلدارية في فلسطين ينعكس سلبا  

ثر إيجابي لكل من الخبرة العلمية وتطوير ( التي توصلت إلى وجود أ2113)المطيري  اسةدر 
ل التحليل ضبط جودة عملية التدقيق والرقابة، وقد الحظ الباحث من خال للمدققين فيالمهارات 

سنوات في  5من المبحوثين لديهم خبرة تزيد عن  %66كثر من أ ن  الوصفي لعينة الدراسة أ
 على أداء العمل وتطويره. مما يفسر انعكاس ذلك ايجابا  مجال العمل 

 :التساؤول السادس

ما انعكاس الدورات التدريبية التي يتلقاها المدققون في مجال الرقابة في أداء الرقابة 
 المالية التي يمارسها الديوان في فلسطين؟

"  عي الخامسالفر فقرات المحور  تحليل من خالل السادس اإلجابة على التساؤول تم    
 لمعرفة  One sample T.testلعينة واحدة  (Tاختبار ) باستخدام"  الدورات التدريبية

حصائية على جميع فقرات المحور السادس وداللتها اإل Tالمتوسطات واألوزان النسبية وقيمة 
 .ودرجته الكلية كما هو موضح في الجدول التالي

 (9جدول رقم )

 الدورات التدريبية حصائية للمحور الفرعي الخامسوداللتها اإل Tوقيمة ي الوسط الحسابي والوزن النسب

 الدورات التدريبية م
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5_ 
يربط الديوان البرامج التدريبية حول الرقابة المالية على 

 ات.األداء بالحوافز والترقي
 متوسطة 6 0.14 1.51- 54.83 2.74

8_ 
يقوم الديوان بتدريب وتنمية مهارات المفتشين للقيام 

 بالرقابة المالية على األداء.
 كبيرة 1 0.05 2.04 66.21 3.31

2_ 
ة ييقوم الديوان بمتابعة مدى تحقيق الدورات التدريب

 .ألهدافها المتعلقة بالرقابة المالية على األداء
 متوسطة 4 0.32 1.01 63.16 3.16

1_ 
ينظم الديوان للمفتشين دورات تدريبية كفؤة وبأساليب حديثة 

 كبيرة 3 0.11 1.63 65.17 3.26 حول الرقابة المالية على األداء وبطريقة يتم االستفادة منها.

0_ 
في بعثات خارجية  يقوم الديوان بإرسال المفتشين

تمرات للمشاركة في دورات تدريبية وورش عمل ومؤ 
 متوسطة 5 0.79 0.27- 58.97 2.95
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 2.660= 0.01 مستوى داللةو 58درجة حرية  الجدولية عند t**قيم 

 2.000= 0.05مستوى داللة و 58درجة حرية الجدولية عند  t*قيمة 

 

 ( يمكن استخالص ما يلي:9رقم ) في الجدول

(، 60.84(، الوزن النسبي يساوي )3.04توسط الحسابي لجميع فقرات المحور يساوي )الم
(، لذلك يعتبر 0.764( تساوي )Sigالقيمة االحتمالية ) (، وأن  0.302)تساوي  Tوقيمة اختبار 

، مما يدل على توافر α≤50.0 عند مستوى داللة غير  دال إحصائيا   الدورات التدريبية مجال "
ذلك يعتبر غير مؤثر على  التدريب للكوادر العاملة في مجال الرقابة المالية بدرجة متوسطة إال أن  

نسبة الخاضعين لعدد كبير من الدورات  أداء الرقابة المالية بصورة جوهرية ومما يدلل على ذلك أن  
 من حجم عينة الدراسة ، كما تبين أن   %22دورات تدريبية في مجال العمل( يمثلون  10)أكثر من 

" يقوم الديوان بتدريب وتنمية مهارات المفتشين للقيام بالرقابة المالية على األداء. الفقرة الثانية "
(، وهذا 66.21( ووزن نسبي )3.31على األوزان النسبية بمتوسط حسابي مقداره )حصلت على أ

ي شرك الديوان  بينما حصلت الفقرة السابعة " ،فقرةهناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه ال يعني أن  
" على ناالذين يعملون في الديو  التي يعقدها للمفتشين الجهات الخاضعة لرقابته في البرامج التدريبة
 ( وهذا51.38متوسط يساوي ) ووزن نسبي(، 2.57أقل األوزان النسبية بمتوسط حسابي يساوي )

 .على هذه الفقرة هناك موافقة بدرجة متوسطة يعني أن  

ضعف التدريب المهني في ديوان الرقابة المالية " ن  أذلك يمكن القول  وبناء  على
ن التدريب والتعليم المستمر إ"، حيث  على أداء الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين يؤثر سلبا  

ت يساعد في تحسين وتطوير كفاءة األشخاص العاملين ويعزز المعرفة بكافة المستجدا
لى الحصول من المبحوثين إ %90لى توجه ما يقارب من ، وهو ما يعزوه الباحث إوالتطورات

مع العديد  ة المتخصصة في مجال التفتيش والرقابة، ويأتي ذلك منسجما  يعلى الدورات التدريب
 .(2116)حرارة ( ودراسة 2116)أبو هداف من التوصيات التي تبنتها الدراسات كدراسة 

 :: أداء الرقابة المالية للديوان الرقابة المالية واإلداريةثلالمحور الثا

 .تتعلق بالرقابة المالية على األداء

2_ 
الديوان خبراتهم المهنية وتجاربهم العملية  ويشارك مفتش

 مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
 كبيرة 2 0.052 1.99 65.86 3.29

2_ 
ة يي شرك الديوان الجهات الخاضعة لرقابته في البرامج التدريب

 ن.االذين يعملون في الديو  لتي يعقدها للمفتشينا
 متوسطة 7 0.012 2.61- 51.38 2.57

 متوسطة  0.764 0.302 60.84 3.04 الدورات التدريبية
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( وحساب One sample T.testلعينة واحدة ) Tقام الباحث باستخدام اختبار 
وداللتها اإلحصائية على جميع فقرات المحور الثالث  Tالمتوسطات واألوزان النسبية وقيمة 

  التالي.الجدول  )أداء الرقابة المالية واإلدارية( كما هو موضح في
 (10جدول رقم )

 "أداء الرقابة المالية للديوان الرقابة المالية واإلدارية"الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال  

 أداء الرقابة المالية للديوان الرقابة المالية واإلدارية م
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5_ 
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تسهيل 
عملية اتخاذ القرارات التنفيذية والتشغيلية لدى الجهات 

 الخاضعة لرقابته.
 كبيرة 2 0.00 4.53 71.38 3.57

8_ 
ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في عملية 

إلجراءات للجهات التطوير والتغيير في أعمال وطريقة ا
 الخاضعة لرقابته.

 كبيرة 4 0.00 4.47 71.03 3.55

2_ 
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في رفع كفاءة 

 أداء الجهات الخاضعة لرقابته.
 كبيرة 3 0.00 4.71 71.38 3.57

1_ 
ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في إكساب 

ة في العمل لتحسين األداء لدى العاملين مهارات جديد
 الجهات الخاضعة لرقابته.

 كبيرة 1 0.00 5.57 72.76 3.64

0_ 
ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تطوير 
قدرات التخطيط السليم لتحقيق اإلنتاجية العالية لدى الجهات 

 الخاضعة لرقابته.
 كبيرة 7 0.00 3.56 69.31 3.47

2_ 
بة المالية التي يمارسها الديوان في تسهيل ساعدت الرقا

عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية لدى الجهات الخاضعة 
 لرقابته.

 كبيرة 9 0.00 3.25 68.62 3.43

2_ 
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تطوير 

 مستوى األداء اإلداري لدى الجهات الخاضعة لرقابته.
 كبيرة 5 0.00 3.82 70.34 3.52

 كبيرة 11 0.09 1.75 64.48 3.22ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان الجهات  _2
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 2.660= 0.01 مستوى داللةو 58درجة حرية  الجدولية عند t**قيم 

 2.000= 0.05مستوى داللة و 58درجة حرية لجدولية عند ا t*قيمة 

 

جميع القيم االحتمالية لفقرات المحور الثالث ودرجته  ن  أ (10)رقم  من خالل جدوليتضح 
مما يدل  0.05( حيث بلغت القيم االحتمالية أكبر من 8باستثناء الفقرة رقم ) 0.05الكلية أقل من 

 كما تبين أن   ،حصائيا  ( فإنها غير دالة إ8باستثناء الفقرة رقم ) حصائيا  جميع الفقرات دالة إ على أن  
( 72.76)تراوح بين )ت" أداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية"محورلفقرات  الوزن النسبي

وزن نسبي كبير مما ( وهو 69.62)بلغ إلجمالي فقرات المحورالوزن النسبي  وأن   ،(64.48)إلى 
 . جميع الفقرات حصلت على درجة موافقة كبيرة أن  يدل على 

الفقرة الرابعة )ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في إكساب العاملين كما حصلت   
على المرتبة األولى بمتوسط مهارات جديدة في العمل لتحسين األداء لدى الجهات الخاضعة لرقابته( 

الفقرة الثامنة )ساعدت الرقابة المالية التي بينما احتلت  (،72.76( ووزن نسبي كبير )3.64حسابي )
يمارسها الديوان الجهات الخاضعة لرقابته على وضع أهداف واضحة قابلة للتنفيذ ضمن برامج زمنية 

 (.64.48( ووزن نسبي كبير )3.22بمتوسط حسابي ) محددة( المرتبة األخيرة

تغيرات المستقلة لتقييم الرقابة المالية واإلدارية المبين لى طبيعة العالقة ومن أجل التعرف إ
دارية الكفاءات اإل -نولوجيا المستخدمةاألدوات والتك -التشريعات المطبقة والنافذة -)دعم اإلدارة العليا

قام الباحث  وبين أداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية، الدورات التدريبية( -والفنية
مل بيرسون بين درجات عينة الدراسات جميع المحاور الفرعية من المحور الثاني بحساب معا

الخاضعة لرقابته على وضع أهداف واضحة قابلة للتنفيذ 
 ضمن برامج زمنية محددة.

5_ 
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تحسين 

نظيم، قيادة، رقابة( والتي فاعلية العملية اإلدارية )تخطيط، ت
 تتم لدى الجهات الخاضعة لرقابته.

 كبيرة 10 0.00 3.05 67.93 3.40

55_ 
ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تخفيض 

 التكاليف لدى الجهات الخاضعة لرقابته.
 كبيرة 6 0.00 3.77 69.31 3.47

55_ 
ان في تنمية ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديو 

 وتطوير أفكار العاملين لدى الجهات الخاضعة لرقابته.
 كبيرة 8 0.00 3.56 69.31 3.47

 كبيرة  0.00 4.26 69.62 3.48 لديوان الرقابة المالية واإلداريةحور أداء الرقابة المالية إجمالي م
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والمحور الثالث )أداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية   ،لالستبانة )متغيرات تقييم الرقابة المالية( 
 .واإلدارية( هو مبين في الجدول التالي

 (11جدول )

الكلية  المستقلة( والدرجةور والدرجة الكلية للقسم األول )المتغيرات معامل ارتباط بيرسون بين جميع محا
 للمحور للقسم الثاني أداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية

 
 0.325= 0.01ومستوى داللة  57عند درجات حرية  الجدولية r**قيمة 
 0.250=0.05 ومستوى داللة 57عند درجات حرية  الجدولية r* قيمة 

 
 رات تقييم الرقابة الماليةجميع معامالت ارتباط بيرسون بين جميع متغي ( أن  11يتضح من الجدول )
عالقة ارتباطية  وجودمما يدل على  (α0.05≤)حصائيا  عند مستوى داللة واإلدارية ودرجتها الكلية دالة إ

متغيرات تقييم الرقابة المالية واإلدارية ( بين α0.05≤ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
الكفاءات -األدوات والتكنولوجيا المستخدمة-التشريعات المطبقة والنافذة-)دعم اإلدارة العليا

 .وبين أداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية الدورات التدريبية(-االدارية والفنية

لتوضيح تأثير المتغيرات  stepwiseكما قام الباحث بإجراء االنحدار المتعدد بطريقة 
إلدارية( في المتغير التابع )أداء الرقابة المالية واإلدارية المستقلة )متغيرات تقييم الرقابة المالية وا

 .(11لديوان الرقابة المالية واإلدارية( كما هو مبين في جدول )
  

 المتغيرات المستقلة م
 أداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واالدارية

معامل ارتباط 
 بيرسون

القيمة االحتمالية 
(p-value) مستوى الداللة 

 0.01 0.00 **0.789 .دعم اإلدارة العليا  .1
 0.05 0.017 *0.313 .التشريعات المطبقة والنافذة  .2
األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في عملية   .3

 0.01 0.00 **0.475 .الرقابة

 0.01 0.002 **0.405 .الكفاءات اإلدارية والفنية  .1
0.604 .الدورات التدريبية  .5 **  0.00 0.01 

 0.01 0.00 **0.648 متغيرات تقييم الرقابةالدرجة الكلية ل
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 (12جدول )
 (stepwise) تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار 

 

-Rو  R =0.789قيمة معامل االرتباط  يتضح من الجدول السابق أن  

square=0.622   المالية واإلدارية في ديوان الرقابة  من أداء الرقابة %62.2 وهذا يعني أن
ن تحليل التباين لالنحدار ، كما أالمالية واإلدارية تفسر بالمتغير المستقل )دعم اإلدارة العليا(

مما يدل على وجود عالقة دالة  0.00حصائية = والداللة اإل F=92.087قيمة  يبين أن  
بة متغير التابع أداء الرقابة المالية ديوان الرقاحصائيا  بين المتغير المستقل دعم اإلدارة العليا والإ

هناك تأثير  تبين أن    stepwiseلى تحليل االنحدار المتعدد بطريقة المالية واإلدارية واستنادا  إ
 والتكنولوجيا األدوات -والنافذة المطبقة التشريعاتحصائيا  للمتغيرات المستقلة )دال إ

( على المتغير التابع أداء الرقابة التدريبية الدورات -يةوالفن داريةاإل الكفاءات -المستخدمة
 المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية.

 :الثانيةالفرضية الرئيسية 

( بـــين متوســــطات α≤0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنــــد مســـتوى داللـــة )
لماليــة لــديوان الرقابــة الماليــة ا وأداء الرقابــةالمبحــوثين حــول تقيــيم أداء الرقابــة الماليــة اســتجابات 

خبـرة فـي التـدقيق، التخصـص، الشـهادات  الـوظيفي،المسـمى  الجـنس،للمتغيـرات )واإلدارية تعزى 
 .مكان العمل( التدريبية،في التدقيق، الدورات 

( بـــــين متوســـــطات α≤0.05: ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى داللـــــة )أوال  
الماليــة للــديوان الرقابــة الماليــة  وأداء الرقابــةقيــيم أداء الرقابــة الماليــة المبحــوثين حــول تاســتجابات 
 الجنس.لمتغير عزى واإلدارية ت  

لعينتــين مســتقلتين(  Tمــن أجــل اختبــار الفرضــية الســابقة قــام الباحــث باســتخدام اختبــار )
(Independent sample T.test  وتـــم )  حســـاب المتوســـط واالنحـــراف المعيـــاري وقيمـــةT 

 المتغيرات المستقلة
معامالت ال

غير 
 قياسيةال

الخطأ 
 المعياري

معامالت ال
 سيةالقيا

T Sig. R 
R 

square 
F (sig) 

 0.00 4.524  0.253 1.146 المقدار الثابت
0.789 0.622 92.078 0.00 

 0.00 9.596 0.789 0.071 0.681 دعم اإلدارة العليا
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حصــائية لجميــع المحـاور الفرعيــة لمحــور متغيــرات تقيـيم أداء الرقابــة الماليــة واإلداريــة لتهـا اإلودال
ومحــور أداء الرقابــة لــديوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة حســب متغيــر الجــنس كمــا هــو موضــح فــي 

 .الجدول التالي
 (31جدول )

 59الجنس ن= حسب متغيرلعينتين مستقلتين Tنتائج اختبار 

 2.660= 0.01 مستوى داللةو 57درجة حرية  الجدولية عند t**قيم 

 2.000= 0.05مستوى داللة و 57درجة حرية الجدولية عند  t*قيمة 

( لعينتين Tاختبار )الناتجة من القيمة االحتمالية   أن   يتضح من الجدول السابق  
بتقييم أداء  على جميع المحاور الفرعية الخاصة α≥0.05من مستوى الداللة  مستقلتين أكبر
القيمة حيث كانت  ،(المالية محور )محور متغيرات تقييم الرقابةوالدرجة الكلية لل، الرقابة المالية

أداء محور ل) وكذلك بالنسبة    0.996االحتمالية لمحور)متغيرات تقييم الرقابة المالية واإلدارية(
وجود  يدل على عدم مما  0.508( حيث كانت قيمة مستوى الداللة الرقابة المالية واإلدارية

المالية لديوان  وأداء الرقابةتقييم أداء الرقابة المالية فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول 
 عزى لمتغير الجنس.ت   الرقابة المالية واإلدارية
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 .ليادعم اإلدارة الع
 1.01 3.45 54 ذكر

 غير دالة 0.688 0.404

 0.83 3.27 5 أنثى

 .التشريعات المطبقة والنافذة
 0.51 3.91 54 ذكر

 غير دالة 0.832 0.214

 0.20 3.86 5 أنثى

األدوات والتكنولوجيا المستخدمة 

 .في عملية الرقابة

 0.91 3.44 54 ذكر

 غير دالة 0.755 0.313

 0.99 3.57 5 أنثى

 .الكفاءات اإلدارية والفنية
 0.78 3.21 53 ذكر

 غير دالة 0.285 1.080

 0.67 3.60 5 أنثى

 .الدورات التدريبية
 1.07 3.08 53 ذكر

 غير دالة 0.435 0.786

 0.87 2.69 5 أنثى

الدرجة الكلية لمحور متغيرات تقييم 

 .الرقابة المالية

 0.72 3.42 54 ذكر

 غير دالة 0.852 1.87

 0.63 3.39 5 أنثى

الدرجة الكلية لمحور أداء الرقابة 

 .المالية واإلدارية

 0.89 3.46 53 ذكر

 غير دالة 0.508 0.666

 0.37 3.73 5 أنثى
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بين متوسطات ( α≤0.05) : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةثانيا  
لديوان الرقابة المالية  وأداء الرقابةوثين حول تقييم أداء الرقابة المالية المبحاستجابات 

 الوظيفي.لمتغير المسمى عزى المالية واإلدارية تُ 

 One wayالختبار صحة الفرضية السابقة قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي )
a nova  التالي.ظيفي كما هو موضح في الجدول عزى لمتغير المسمى الو ( إليجاد الفروق التي ت 

 جدول (14) 

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ومستوى داللتها لجميع 

 المسمى الوظيفياالستبانة ودرجتها الكلية حسب متغير  محاور

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ة ف قيم
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

.دعم اإلدارة العليا  

 

 0.955 0.941 5 4.703 بين المجموعات

 

0.454 

 
 0.985 53 52.192 داخل المجموعات غير دالة

  58 56.896 المجموع

.التشريعات المطبقة والنافذة  
 0.636 0.158 5 0.79 بين المجموعات

 

0.673 

 
 0.248 53 13.167 خل المجموعاتدا غير دالة

  58 13.957 المجموع

عملية  األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في
.الرقابة  

 1.313 1.054 5 5.27 بين المجموعات

 

0.272 

 0.802 53 42.531 داخل المجموعات غير دالة 
  58 47.801 المجموع

.الكفاءات اإلدارية والفنية  
تبين المجموعا  3.845 5 0.769 1.304 

 

0.277 

 0.59 53 30.666 داخل المجموعات غير دالة 
  58 34.511 المجموع

 .الدورات التدريبية
 1.274 1.39 5 6.95 بين المجموعات

 

0.289 

 
 1.091 53 56.723 داخل المجموعات غير دالة

  58 63.674 المجموع

لمالية رقابة المحور تقييم الالدرجة الكلية 
.داريةواإل  

 1.186 0.581 5 2.906 بين المجموعات

 

0.329 

 0.49 53 25.985 داخل المجموعات غير دالة  

  58 28.891 المجموع

 المالية الرقابة الدرجة الكلية لمحور أداء
 .واإلدارية المالية الرقابة لديوان

 0.32 5 1.601 بين المجموعات
 الةغير د 0.84 0.41

 0.781 53 40.597 داخل المجموعات



 

 151من  116الصفحة 
  

 

 3.38=0.01ومستوى داللة  53، 5 **قيمة ف الجدولية عند درجات حرية
 2.39=0.05ومستوى داللة  53، 5رجات حرية د*قيمة ف الجدولية عند 

ل التباين اختبار تحلي القيمة االحتمالية الناتجة عن يتضح من الجدول السابق أن   
 ، بالنسبةα≤0.05مستوى الداللة  األحادي للفروق ألكثر من عينتين مستقلتين أكبر من

مما يوضح عدم  0.329االحتمالية قيمة المحور )متغيرات تقييم الرقابة( حيث كانت  إلجمالي
ى عز ت   تقييم أداء الرقابة المالية واإلداريةوجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول 

 .لمتغير المسمى الوظيفي
( حيث أداء الرقابة المالية واإلدارية لديوان الرقابة الماليةبالنسبة إلجمالي المجال )محور  
مما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات  0.840 الداللة االحتماليةقيمة الكانت 

 عزى لمتغير المسمى الوظيفي.ت   داريةالمالية لديوان الرقابة المالية واإل أداء الرقابةالمبحوثين حول 

بييين متوسييطات ( α≤ 0.05) : ال توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى داللييةثالثييا  
المالييية للييديوان الرقابيية  وأداء الرقابييةالمبحييوثين حييول تقييييم أداء الرقابيية المالييية اسييتجابات 

 التدقيق.لمتغير الخبرة العملية في المالية واإلدارية تعزى 

 One) الختبار صحة الفرضية السابقة قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي

way a nova )  عزى لمتغير الخبرة العملية كما هو موضح في الجدول التاليإليجاد الفروق التي ت: 

 .(15دول )ج

داللتها لجميع  مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ومستوى

 الخبرة العمليةاالستبانة ودرجتها الكلية حسب متغير  محاور

    58 42.198 المجموع

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

.دعم اإلدارة العليا  

 

 0.631 0.627 2 1.254 بين المجموعات

 

0.536 

 
 0.994 56 55.642 المجموعات داخل غير دالة

  58 56.896 المجموع

.التشريعات المطبقة والنافذة  
 0.513 0.126 2 0.251 بين المجموعات

 

0.601 

 
 0.245 56 13.705 داخل المجموعات غير دالة

  58 13.957 المجموع

ي األدوات والتكنولوجيا المستخدمة ف
تبين المجموعا  غير دالة 0.07 2.797 2.171 2 4.342 

 0.776 56 43.459 داخل المجموعات
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 5.01=0.01اللة ومستوى د 56، 7**قيمة ف الجدولية عند درجات حرية
 3.16=0.05ومستوى داللة  56، 7رجات حرية د*قيمة ف الجدولية عند 

القيمة االحتمالية للدرجة الكلية لمحور )متغيرات تقييم  يتضح من الجدول السابق أن  
االحتمالية ( حيث كانت القيمة α≤ 0.05)الداللة الرقابة المالية واالدارية( أكبر من مستوى 

أداء الرقابة المالية للديوان الرقابة المالية واإلدارية( محور )إلجمالي  نسبةوكذلك بال 0.087
 استجابات بين معنوية فروق وجود عدم على يدلمما  0.629الداللة  مستوى قيمة كانت حيث

 عزىت   واإلدارية المالية الرقابة لديوان المالية الرقابة وأداء المالية الرقابة تقييم حول المبحوثين
 بالتدقيق. العملية الخبرة يرلمتغ

بين متوسطات ( α≤0.05) : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةرابعا  
لديوان الرقابة المالية واإلدارية المالية  وأداء الرقابةالمبحوثين تقييم الرقابة المالية استجابات 

 .لمتغير التخصصعزى تُ 

 احث باستخدام اختبار تحليل التباين األحاديالختبار صحة الفرضية السابقة قام الب
(One way a nova)عزى لمتغير التخصص كما هو موضح في إليجاد الفروق التي ت   ؛

 التالي.الجدول 
  

.عملية الرقابة     58 47.801 المجموع 

.الكفاءات اإلدارية والفنية  
 2.124 1.237 2 2.474 بين المجموعات

 

0.129 

 0.582 56 32.037 داخل المجموعات غير دالة 
  58 34.511 المجموع

 .التدريبية الدورات
 2.271 2.429 2 4.858 بين المجموعات

 

0.113 

 
 1.069 56 58.816 داخل المجموعات غير دالة

  58 63.674 المجموع

ة لمحور تقييم الرقابالدرجة الكلية 
.داريةالمالية واإل  

 2.547 1.204 2 2.409 بين المجموعات

 

0.087 

 
 0.473 56 26.483 داخل المجموعات غير دالة

  58 28.891 لمجموعا

 المالية الرقابة الدرجة الكلية لمحور أداء
 .واإلدارية المالية الرقابة لديوان

 0.353 2 0.706 بين المجموعات
0.468 

 

0.629 

 
 0.754 56 41.493 داخل المجموعات غير دالة

  58 42.198 المجموع
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 (36)دول ج

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ومستوى داللتها لجميع 

 التخصصلية حسب متغير االستبانة ودرجتها الك محاور

 4.16=0.01ومستوى داللة  55، 3**قيمة ف الجدولية عند درجات حرية
 2.77=0.05ومستوى داللة  55، 3رجات حرية د*قيمة ف الجدولية عند 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

.المالية الرقابة واقع  

 

 0.094 0.097 3 0.29 بين المجموعات

 

0.963 

 
 1.027 55 55.461 داخل المجموعات غير دالة

  58 55.751 المجموع

.العليا اإلدارة دعم  

 

 1.013 0.24 3 0.719 بين المجموعات

 

0.394 

 
 0.237 55 12.782 داخل المجموعات غير دالة

  58 13.501 المجموع

.والنافذة المطبقة التشريعات  
 1.972 1.557 3 4.672 بين المجموعات

 

0.129 

 
 0.79 55 42.639 داخل المجموعات غير دالة

  58 47.311 مجموعال

 في المستخدمة والتكنولوجيا األدوات
.الرقابة عملية  

المجموعات بين  2.169 3 0.723 1.24 

 

0.305 

المجموعات داخل غير دالة   30.908 55 0.583 
  58 33.077 المجموع

.والفنية اإلدارية الكفاءات  
المجموعات بين  2.248 3 0.749 0.663 

 

0.578 

المجموعات داخل لةغير دا   59.852 55 1.129 
  58 62.1 المجموع

 .التدريبية الدورات
 1.045 0.51 3 1.531 بين المجموعات

 

0.38 

 
 0.488 55 26.374 داخل المجموعات غير دالة

  58 27.904 المجموع

ة المالية لمحور تقييم الرقابالدرجة الكلية 
.داريةواإل  

 0.767 0.566 3 1.699 تبين المجموعا

 

0.518 

 
 0.739 55 39.142 داخل المجموعات غير دالة

  58 40.841 المجموع

 المالية الرقابة الدرجة الكلية لمحور أداء
 .واإلدارية المالية الرقابة لديوان

 0.097 3 0.29 بين المجموعات
0.094 

 

0.963 

 
 1.027 55 55.461 داخل المجموعات غير دالة

  58 55.751 المجموع
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غيرات تقييم للدرجة الكلية لمحور )مت االحتمالية القيمة يتبين من الجدول السابق أن  
االحتمالية  القيمة كانت حيث (α 0.05≤)الداللة  مستوى من أكبر ية(دار الرقابة المالية واإل

 حيث دارية(واإل المالية الرقابة لديوان المالية الرقابة أداء)محور  إلجمالي بالنسبة وكذلك 0.518
حصائية عند ذات داللة إ فروق وجود عدم على يدل مما 0.963 الداللة مستوى قيمة كانت

 وأداء المالية الرقابة تقييممتغيرات  حول المبحوثين استجابات بين( α 0.05≤مستوى الداللة )
 .التخصص لمتغير عزىت   واإلدارية المالية الرقابة لديوان المالية الرقابة

بييين متوسييطات ( α≤0.05) : ال توجييد فييروق ذات داللية إحصييائية عنييد مسيتوى داللييةخامسيا  
لديوان الرقابة المالية واإلداريية المالية  ء الرقابةوأداالمبحوثين تقييم الرقابة المالية استجابات 

 .لمتغير الشهادات المهنيةعزى تُ 

للتحقق من صحة الفرضية السابقة قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
(One way a nova)ية كما هو عزى لمتغير الشهادات المهنوذلك لحساب الفروق التي ت   ؛

 .تاليمبين في الجدول ال
 (17دول )ج

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ومستوى داللتها لجميع 

 الشهادات المهنيةاالستبانة ودرجتها الكلية حسب متغير  محاور

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "Fف "

القيمة 
 االحتمالية

توى مس
 الداللة

.دعم اإلدارة العليا  

 

 0.701 0.669 4 2.677 بين المجموعات

 

0.595 

 
 0.955 54 48.689 داخل المجموعات غير دالة

  58 51.365 المجموع

.التشريعات المطبقة والنافذة  
 1.549 0.34 4 1.359 بين المجموعات

 

0.202 

 
 0.219 54 11.184 داخل المجموعات غير دالة

  58 12.543 المجموع

ة في األدوات والتكنولوجيا المستخدم
.عملية الرقابة  

 0.269 0.201 4 0.805 بين المجموعات

 

0.897 

 0.748 54 38.153 داخل المجموعات غير دالة 
  58 38.957 المجموع

.الكفاءات اإلدارية والفنية  
 0.422 0.235 4 0.941 بين المجموعات

 

0.792 

 0.557 54 27.858 داخل المجموعات غير دالة 
  58 28.799 المجموع



 

 151من  121الصفحة 
  

 

 3.69=0.01ومستوى داللة  54، 4**قيمة ف الجدولية عند درجات حرية
 2.54=0.05ومستوى داللة  54، 4رجات حرية د*قيمة ف الجدولية عند 

 One way  a novaالقيمة االحتمالية المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي تبين أن  

حيث ( (، بالنسبة للدرجة الكلية لمحور)متغيرات تقييم الرقابةα 0.05≤توى الداللة )أكبر من مس
وأداء الرقابة المالية لديوان ) وكذلك بالنسبة للدرجة الكلية لمحور 0.752القيمة االحتماليةكانت 

 مما يدل على عدم وجود فروق 0.814حيث كانت قيمة مستوى الداللة ( الرقابة المالية واإلدارية
(بين استجابات المبحوثين حول تقييم الرقابة α 0.05≤حصائية عند مستوى الداللة )ذات داللة إ

 .عزى لمتغير الشهادات المهنيةالمالية وأداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية ت  

 بييين متوسييطات( α≤0.05) : ال توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى داللييةسادسييا  
لديوان الرقابة المالية واإلداريية المالية وأداء الرقابة المالية  المبحوثين تقييم الرقابةاستجابات 

 .لمتغير الشهادات التدريبيةتعزى 

للتحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــية الســـابقة قـــام الباحـــث باســـتخدام اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي 
(One way anova)كمـا هـو مبـين  التدريبيـةتغيـر الشـهادات عـزى لموذلـك لحسـاب الفـروق التـي ت   ؛

 .في الجدول التالي
  

 .الدورات التدريبية
 0.847 0.869 4 3.476 بين المجموعات

 

0.502 

 
 1.026 54 51.279 داخل المجموعات غير دالة

  58 54.755 المجموع

قابة لمحور تقييم الر الدرجة الكلية 
.داريةالمالية واإل  

 0.477 0.21 4 0.839 بين المجموعات

 

0.752 

 
 0.439 54 22.398 داخل المجموعات غير دالة

  58 23.237 المجموع

 الرقابة الدرجة الكلية لمحور أداء
 المالية الرقابة لديوان المالية

 .واإلدارية

 0.31 4 1.241 بين المجموعات
0.392 

 

0.814 

 
 0.792 54 39.593 داخل المجموعات غير دالة

  58 40.833 المجموع
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 (38)دول ج

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ومستوى داللتها لجميع 

 الدورات التدريبيةاالستبانة ودرجتها الكلية حسب متغير  محاور

 

 4.16=0.01ومستوى داللة  55، 3**قيمة ف الجدولية عند درجات حرية
 2.77=0.05ومستوى داللة  55، 3رجات حرية د*قيمة ف الجدولية عند 

 التباين تحليل الختبار المقابلة يةاالحتمال القيمة أن  يتضح من الجدول السابق 
 للدرجة الكلية لمحور ،بالنسبة(α 0.05≤)الداللة مستوى من أكبرOne way a novaاألحادي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 حريةال

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "Fف "

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

.العليا اإلدارة دعم  

 

 1.112 1.084 3 3.252 بين المجموعات

 

0.352 

 
 0.975 55 53.644 داخل المجموعات غير دالة

  58 56.896 المجموع

.والنافذة المطبقة التشريعات  
 0.192 0.048 3 0.145 بين المجموعات

 

0.901 

 
 0.251 55 13.812 داخل المجموعات غير دالة

  58 13.957 المجموع

 في المستخدمة والتكنولوجيا األدوات
.الرقابة عملية  

المجموعات بين  2.711 3 0.904 1.102 

 

0.356 

المجموعات داخل غير دالة   45.091 55 0.82 
  58 47.801 المجموع

.والفنية يةاإلدار  الكفاءات  
المجموعات بين  0.201 3 0.067 0.105 

 

0.957 

المجموعات داخل غير دالة   34.31 54 0.635 
  57 34.511 المجموع

 .التدريبية الدورات
 0.604 0.69 3 2.069 بين المجموعات

 

0.615 

 
 1.141 54 61.605 داخل المجموعات غير دالة

  57 63.674 المجموع

ابة لمحور تقييم الرقرجة الكلية الد
.داريةالمالية واإل  

 0.639 0.324 3 0.973 بين المجموعات

 

0.593 

 
 0.508 55 27.919 داخل المجموعات غير دالة

  58 28.891 المجموع

 الرقابة الدرجة الكلية لمحور أداء
 واإلدارية المالية الرقابة لديوان المالية

 0.553 3 1.659 بين المجموعات
0.737 

 

0.535 

 
 0.751 54 40.539 داخل المجموعات غير دالة

  57 42.198 المجموع
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 المجال إلجمالي بالنسبة وكذلك 0.593 ةاالحتمالي القيمة كانت حيث( الرقابة تقييم متغيرات)
 الداللة مستوى قيمة كانت حيث ،(داريةواإل المالية الرقابة للديوان المالية الرقابة وأداء محور)

 α≤حصائية عند مستوى الداللة )ذات داللة إ فروق وجود عدم على يدل مما  0.535
 الرقابة لديوان المالية الرقابة وأداء المالية الرقابة تقييم حول المبحوثين استجابات بين(0.05
 .الشهادات التدريبية لمتغير عزىت   واإلدارية المالية

بين متوسطات ( α≤0.05) : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةسابعا  
لديوان الرقابة المالية المالية  وأداء الرقابةالمبحوثين حول تقييم الرقابة المالية استجابات 
 العمل.لمتغير مكان عزى واإلدارية تُ 

 Independent sampleلعينتين مستقلتين ) (T)قام الباحث باستخدام اختبار  

T.test  عزى لمتغير ( من التحقق من صحة الفرضية السابقة من خالل حساب الفروق التي ت
 .مكان العمل كما هو مبين في الجدول التالي

 (31)جدول 

على كل محور من المحاور والدرجة الكلية المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتها اإلحصائية 

 59ن= العملمكان  حسب متغيرلالستبانة 

 2.660= 0.01 مستوى داللةو 57درجة حرية  الجدولية عند t**قيم 

 2.000= 0.05مستوى داللة و 57درجة حرية الجدولية عند  t*قيمة 

 المجال
مكان 

 العمل
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

القيمة 

 االحتمالية

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 .ليادعم اإلدارة الع
 1.08 3.54 32 الضفة

 غير دالة 0.381 0.883

 0.87 3.31 27 غزة

التشريعات المطبقة 
 .والنافذة

 0.54 3.92 32 الضفة

 دالة غير 0.733 0.343

 0.43 3.88 27 غزة

األدوات والتكنولوجيا 

 المستخدمة في عملية

 .الرقابة

 0.90 3.77 32 الضفة

3.176 0.002 
دالة عند مستوى 

0.01 
 0.77 3.07 27 غزة

الكفاءات اإلدارية 

 .والفنية

 0.78 3.39 32 الضفة

 غير دالة 0.122 1.572

 0.75 3.07 27 غزة

 .بيةالدورات التدري
 0.98 3.47 32 الضفة

3.596 0.001 
 دالة عند مستوى

0.01 
 0.94 2.56 27 غزة

الدرجة الكلية لمحور 

متغيرات تقييم الرقابة 

 .المالية

 0.68 3.62 32 الضفة

2.584 0.012 
دالة عند مستوى 

0.05 
 0.67 3.17 27 غزة

الدرجة الكلية لمحور 

أداء الرقابة المالية 

 .واإلدارية

 1.03 3.47 32 الضفة

 غير دالة 0.932 0.085

 0.64 3.49 27 غزة
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 ن مستقلتينلعينتي( Tالختبار نتائج اختبار ) المقابلة (.Sig)القيمة االحتمالية  تبين أن   
(، بالنسبة إلجمالي المحور )محور متغيرات تقييم الرقابة( α 0.05≤الداللة )أقل من مستوى 
يدل على وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين  مما 0.012 المعنويةحيث كانت قيمة 

 .ى لمتغير مكان العمل لصالح الضفةعز ت  تقييم أداء الرقابة المالية حول 
محور الفرعي )األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في القيمة االحتمالية لل ن  كذلك يتضح أ 
المحور الفرعي وكذلك  ،0.002حيث بلغت القيمة االحتمالية  0.05الرقابة( أقل من عملية 

حصائيا  لصالح والتي تعد دالة إ 0.001القيمة االحتمالية تساوي  وجد أن  ( الدورات التدريبية)
 الضفة الغربية.

أداء الرقابة المالية لديوان ) للدرجة الكلية للمحور 0.05القيم االحتمالية أكبر من  نما تبين أن  بي
وجود  يدل على عدم مما0.932الداللة حيث كانت قيمة مستوى  (،الرقابة المالية واإلدارية

ة واإلدارية المالية لديوان الرقابة المالي الرقابة أداءفروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول 
 عزى لمتغير مكان العمل.ت  

راء المبحوثين حول متغيرات تقييم ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في آم 
والدورات التدريبية( والدرجة  الرقابة عملية في المستخدمة والتكنولوجيا األدواتالرقابة المالية )

غربية وعدم وجود كان العمل لصالح الضفة العزى لمتغير مالكلية لتقييم أداء الرقابة المالية ت  
 حصائية حول أداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية.فروق ذات داللة إ

 :صلخّ مُ 
التحليل   إجراءاعتمد الباحث في فقد  ،االستبيانفقرات  تحليلو لنتائج  يتضمن هذا الفصل عرضا  

 إلستخالص ؛(SPSS)برنامج الرزم اإلحصائية لى ع الدراسة استبانةالمتجمعة من للبيانات 
إلى الباحث وقد عمد  ،هتوالتي اعتمد عليها الباحث في الحصول على نتائج دراس نتائج الدراسة
لوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على )الجنس ، المسمى ى تلك النتائج واالتعقيب عل

، الشهادات المهنية في التدقيق، الدورات الوظيفي، خبرة العمل في مجال التدقيق، التخصص
 عالقةذات ربطها مع نتائج دراسات و  تلك النتائج باستخدامقام الباحث  وعليه ،التدريبية(
  هذا الفصل. فيذكرها  على جاءوالتي  الدراسةبموضوع 
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 نتائج الدراسة: 6-0
 :يمكن تلخيص نتائج الدراسة كالتاليمن واقع نتائج التحليل اإلحصائي الستبانة الدراسة 

إجراءات الرقابة المالية التي يمارسها ديوان الرقابة ساهمت في كشف العديد  تبين أن    .5
مفتشي  تبين أن  الديوان، كما ة لرقابة من األخطاء واالنحرافات الجوهرية في اإلدارات الخاضع

على تحديث أساليب الرقابة المالية على الجهات الخاضعة لرقابتهم وفق خطة  الديوان يعملون
األنظمة والقوانين والتعليمات المنظمة لعمل مفتشي الديوان تحتاج إلى  إال أن   للديوانمنهجية 
  .فلسطينية والتي تتسم بالتغييرعمل العملهم ضمن بيئة التنسجم مع بيئة  تعديالت  

م من اإلدارة العليا في ديوان الرقابة المالية واإلدارية على يوجد تأثير إيجابي للدعم المقد   .8
 أن نالديوان على الجهات الخاضعة لرقابتهم، حيث تبي   فتشوأداء الرقابة المالية التي يمارسها م

ج التقييم مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان نتائعلى مناقشة  تحرص اإلدارة العليا في الديوان
 األمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى األداء.قبل رفعها إلى جهات االختصاص، 

من وجهة نظر  تؤثر التشريعات المطبقة والنافذة في ديوان الرقابة المالية واإلدارية .2
مفتشي الديوان  تبين أن  يث ، حالمطبقة على أداء الرقابة المالية كبيرة   بدرجة   مفتشي الديوان

لمالية على الجهات إجراءات الرقابة اعند تطبيق القوانين واألنظمة واللوائح ملتزمون بتطبيق 
الخاضعة لرقابتهم بها، الجهات تلك لزام إ مما يعكس حرص الديوان على ،الخاضعة لرقابتهم

 افية.تتسم بالوضوح والشفتعليميات اللوائح و القوانين و تلك ال أن   خاصة
ال يتوفر لديه أنظمة إلكترونية بالقدر الكافي ت مك ن مفتشي الديوان من متابعة أنشطتهم  .1

د تأثير إيجابي و وجووظائفهم في اإلدارات المختلفة الخاضعة لرقابتهم عن ب عد، بالرغم من 
ها ديوان الديوان في أداء الرقابة المالية التي يمارس يا المعلومات التي يستخدمها مفتشولتكنولوج

يستخدم  الالمالية واإلدارية  الرقابةديوان  أن  ن تبي  كما الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين، 
الستخالص المعلومات الرقابية التي تساعد في تصحيح االنحرافات في األساليب اإلحصائية 

 .تهمسار أنشطة الجهات الخاضعة لرقاب
التأهيل العلمي والمهني الالزم ألداء المهام معظم مفتشي الديوان يتمتعون ب ن أن  تبي   .0

 على الرغم من أن  المطبقة. الرقابة المالية األمر الذي إنعكس إيجابا على أداء  الموكلة إليهم
 عدد مفتشي الديوان ال يتناسب مع حجم المهام واألنشطة الموكلة إليهم ونطاق اإلشراف.

كبيرة،  ب المهني الالزم لمفتشي الديوان بدرجة  ر ديوان الرقابة المالية واإلدارية التدرييوف   .2
يام بالرقابة المالية على للق ؛الديوان يحرص على تدريب وتنمية مهارات المفتشين ن أن  حيث تبي  
 .األداء
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الرقابة  " اتسم باإليجابية حيث تبين أن  أداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية" .2
كما أنها في إكساب العاملين مهارات جديدة في العمل ساعدت الديوان المالية التي يمارسها 

، كما ة الديوانباالتنفيذية والتشغيلية لدى الجهات الخاضعة لرق القرارات اتخاذعملية  سهلت
على  ة الديوانالجهات الخاضعة لرقابالرقابة المالية التي يمارسها الديوان ساعدت  يتضح أن  

أنها ساهمت في تحسين فاعلية و ، للتنفيذ ضمن برامج زمنية محددة وضع أهداف واضحة قابلة
 العملية اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة لدى تلك الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

( بين متغيرات α0.05≤وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2
 األدوات-والنافذةالمطبقة  التشريعات-العليام اإلدارة تقييم الرقابة المالية واإلدارية )دع

التدريبية( وبين أداء الرقابة المالية  الدورات-والفنيةدارية اإل الكفاءات-المستخدمةوالتكنولوجيا 
 لديوان الرقابة المالية واإلدارية.

( بين متوسطات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .5
المبحوثين حول تقييم الرقابة المالية وأداء الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية واإلدارية  استجابات

عزى للمتغيرات )الجنس، المسمى الوظيفي، خبرة في التدقيق، التخصص، الشهادات في ت  
 .التدقيق، الدورات التدريبية(

تقييم الرقابة المالية راء المبحوثين حول متغيرات آحصائية في إوجود فروق ذات داللة  .55
( والدرجة الكلية لتقييم أداء والدورات التدريبية)األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الرقابة 

 الغربية.عزى لمتغير مكان العمل لصالح الضفة الرقابة المالية ت  
ارية دارة العليا والكفاءات الفنية واإلددعم اإل حصائية حولإعدم وجود فروق ذات داللة  .55

لمتغير مكان  عزىواإلدارية ت  الرقابة المالية لديوان الرقابة المالية  وأداء ،والتشريعات المطبقة
 العمل.
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 الدراسة: توصيات 6-7
 :كما يلي هيو  نا الوقوف على أهم التوصياتمن نتائج يمكنالدراسة  ت إليهلتوصّ  من واقع ما

لتنسيق مع الجهات التشريعية بتطوير ضرورة قيام ديوان الرقابة المالية واإلدارية با .1

األعمال  في بيئةبما ينسجم مع التغّيرات  الديوان،القوانين واألنظمة واللوائح الرقابية لعمل 

 الفلسطينية وبشكٍل يتوافق مع المعايير والتشريعات الّدولية في هذا المجال.

ليا لديوان الرقابة بشكٍل مستمٍر ومتو .2 اصٍل في إيجاد بيئة عمٍل ضرورة مساهمة اإلدارة الع 

مناسبٍة وداعمٍة لعمل مفتشي الديوان عند إجراء الرقابة المالية على الجهات الخاضعة لرقابة 

الديوان، بما يشمل ذلك من توفير قائمة المتطلبات والمستلزمات ألداء الرقابة المالية والرقابة على 

 األداء على نحٍو فّعال.

لالستقاللية المطلوبة ألداء الرقابة المالية بشكٍل موضوعّي العمل على التعزيز المتواصل   .3

 ومتحّيٍز من طرف مفتشي ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

ينبغي لديوان الرقابة المالية واإلدارية بذل مزيداً من الجهود والتنسيق؛ لعقد االتفاقيات  .4

ي تتيح تبادل الخبرات واألفكار والت المالية،والتعاون مع المنظمات الدولية في مجال الرقابة 

وتنعكس على تعزيز  المجال،واألساليب الحديثة التي تنسجم مع التطورات العالمية في ذلك 

 وتحسين أداء مفتشي الديوان.

لتغطية األعباء الوظيفية  والفنية؛العمل على تعزيز مفتشي الديوان بالكفاءات اإلدارية  .5

 ية واإلدارية وفقاً للدستور والقانون الفلسطيني.للمهام المناطة بديوان الرقابة المال

ضرورة العمل على تبّني سياسة خاصة لتطوير قدرات مفتشي ديوان الرقابة المالية  .6

وإشراكهم في ورش عمٍل ومؤتمراٍت دوليٍة تتعلق  خارجيٍة،واإلدارية، من خالل ابتعاثهم لدوراٍت 

 بالرقابة المالية والرقابة على األداء.

ليا على توفير الخطط  ينبغي أن   .7 للعمل على تطوير إجراءات  المستقبلية؛تعمل اإلدارة الع 

 لالرتقاء بأداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. المستخدمة؛الرقابة المالية 

العمل على توفير أنظمٍة إلكترونيٍة للديوان ت مّكن مفتشي الديوان من متابعة أنشطتهم  .8

فة الخاضعة لرقابة الديوان عن ب عد، وتطوير برامج محوسبة خاصة ووظائفهم في اإلدارات المختل

تعمل على زيادة كفاءة وفاعلية مفتشيه في عملهم ت جاه الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة 

 المالية واإلدارية في فلسطين.

الستخالص  اإلحصائية؛ضرورة أن  يعتمد ديوان الرقابة المالية واإلدارية األساليب  .9

علومات الرقابية التي تساعد في تصحيح االنحرافات في مسار أنشطة الجهات الخاضعة لرقابة الم

 بها. الديوان وتزويدهم

أن  يعمل ديوان الرقابة على تطوير إجراءات الرقابة المالية والرقابة على األداء بصفٍة  .11

 ابة المالية على األداء.للقيام بالرق بالحوافز؛وذلك من خالل تعزيز المراقبين  ودوريٍة،مستمرٍة 

ينبغي أن  يعمل ديوان الرقابة على توفير الدورات التدريبية وورش عمٍل ومؤتمراٍت  .11

 تتماشى مع طبيعة عمل ديوان الرقابة. تخصصيٍة،

ضرورة أن  ي شرك ديوان الرقابة الجهات الخاضعة لرقابته في الدورات التدريبية التي  .12

 رات المتراكمة مع الجهات الخاضعة لرقابته.وأن  يتبادل الخب لموظفيه،يعقدها 
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 والمراجع قائمة المصادر
 قائمة المصادر والمراجع 6-3

 قائمة المصادر: أوال : 

 .55 المجادلة: آية القران الكريم،

 قائمة المراجع:ثانيا : 

 : الكتب:أوال  

ISSAI 3000 ،(8551 )ولمبة المالية على األداء، ستوكهالتوجيهات التنفيذية للرقا. 

ية، الرقابة الداخلية على أعمال البنوك، دار النهضة العرب (8555) اإلدريسي، ميرفت محمد،
 .القاهرة، جهورية مصر العربية
(، إدارة الموازنة العامة، منشورات جامعة اإلمارات، اإلمارات 8555)األصم، مختار، وآخرون، 

 العربية المتحدة.

ريق بيت األفكار "كيف تحقق الجودة"، ترجمة ف( 5552)باتريك تونسيند وجون جيبهاردت: 
 .الدولية بأمريكا

الرقابة على المؤسسات العامة"، دراسة تحليلية لوسائل تحقيق  (5528) بدوي، عبد السالم،
الرقابة على القطاع العام ووحدته اإلنتاجية، الطبعة األولى، مكتبة اإلنجلوا المصرية للنشر، 

 .بيةالقاهرة، جمهورية مصر العر 

الفساد المالي واإلداري في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية معالجة ( 8555)البياتي، فارس رشيد، 
 .للنشر والتوزيع أيلهنظرية وتطبيقية بطريقة األنظمة التكاملية، 

زيع، الرقابة المالية في القطاع الحكومي، جهينة للنشر والتو ( 8550)حماد، أكرم إبراهيم، 
 .ان األردنالطبعة االولى، عم
عة والنشر والتوزيع، المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها، أمواج للطبا (8558) حماد، أكرم إبراهيم،

 .غزة، فلسطين
(، إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين، دار 8552درة، عبدالباري والصباغ، زهير)

 وائل للنشر والتوزيع، عمان.

 العامة.ألداء بين النظرية والتطبيق، الرياض، ديوان المراقبة تدقيق ا( 5552)الراحلي، محمد، 
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منظور اإلصالح اإلداري بين النظرية )إدارة األزمات المالية العالمية ( 8555)رزق، عادل، 
 .األولى، مدينة نصر، القاهرة، مصروالتطبيق(، مجموعة النيل العربية، الطبعة 

لحسابات، مطابع علمية والعملية لتدقيق ااألصول ال( 5522)الرمحي، عبد الكريم على، 
 .الدستور التجارية

إدارة المؤسسات العامة وأسس تطبيق الوظائف اإلدارية عليها، ( 8555)زيد منير عبوي، 
 .52_55ص :األردن، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع

لنشر والتوزيع، مدخل استراتيجي تكاملي، إقراء ل-(، إدارة الموارد البشرية8555السالم، مؤيد)
 الطبعة األولى، عمان.

مدخل استراتيجي، جدارا للكتاب -(، إدارة الموارد البشرية8552السالم، نريد وصالح، عادل )
 العالمي، عمان.

ة، القاهرة، العالمية اإلدارية الحديث االتجاهاتإدارة الجودة الشاملة: ( 8555)سرحان، فتحي، 
 .جمهورية مصر العربية

إدارة األفراد، دار الشروق للطباعة والنشر -(، إدارة الموارد البشرية8550)شاويش، مصطفى
 والتوزيع، عمان.

ادارة الموارد البشرية، إدارة األفراد، دار النهضة العربية للنشر  (8551)محمد، الشريف، 
 .زيع، القاهرةوالتو 

بيقات عملية، فيصل محمود، مبادئ إدارة األعمال: مفاهيم نظرية وتط (8552) الشواورة،
 .جامعة مؤتة، األردن
دار الحامد للنشر إدارة الموارد البشرية _ عرض وتحليل،  (8551) صالح، محمد فالح،

 .والتوزيع، عمان

 .وائل للنشر والتوزيع، عمانإدارة الموارد البشرية، دار ( 8552)عباس، سهيلة محمد، 

لم جديد، دار النهضة العربية، عبد المحسن، توفيق محمد، تقييم األداء: مدخل جديد لعا
 .اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية

 دار الثانية، الطبعة الداخلية، والرقابة التدقيق أصول (8558) ،محمد الرزاق عبد، عثمان
 .العراق، والنشر، الموصل جامعة للطباعة الكتب
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كومية، الرياض، كلية تقييم الكفاءة والفاعلية في البرامج الح( 5555)عمر، محمد عبد الحليم، 
 .علوم اإلدارية، جامعة الملك سعودال

، دار التعليم التنظيمي وأثرة في تحسين األداء الوظيفي( 8555)الفروخ، فايز عبد الرحمن، 
 .جليس الزمان، عمان، األردن

أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية ( 5522)القاضي، حسين، دحدوح، حسين، 
 .اق، الطبعة األولى، عمان، األردنالور الدولية، مؤسسة 

التقويم اإلداري في المشروعات: تقويم المشاريع ( 8555)كركور، عدنان، والفارس، سلمان، 
 .لقائمة، جامعة دمشق، دمشق، سورياالجيدة وا

 (، إدارة الموارد البشرية الحديثة، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان.8552الكاللده، طاهر)

 (، إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية.8552مد)ماهر، أح

 بعة الط والنشر، طباعةلل إبداع ،البشرية الموارد وتنمية ، إدارة(2005) محمد ،المدهون
 .زة، غاألولى

تقييم األداء المؤسسي في المنظمات العامة الدولية، دار ( 8552)المرجوشي، آيتن محمود، 
 .ت، القاهرة، جمهورية مصر العربيةشر للجامعاالن

وي اإلدارة المعاصرة: األصول التطبيقية، الطبعة األولى، دار مجدال (8551) الموسوي، سنان،
 .للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 .( مبادئ اإلدارة الحديثة8551)شاكر، حيدر  ،البرزنجي ،محمود حسن  ،الهواسي
 ، الطبعةللنشروائل  دار ،استراتيجي مدخل   البشرية الموارد ةإدار(، 2010) خالد يتي،هال

 .انعم   ،الثانية

(، الرقابة المالية النظرية والتطبيق، الطبعة الثالثة، مطبعة 8550الكفراوي، عوف محمود )
 اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية. اإلنتصار، 

التطبيق، الطبعة الثانية، اإلنتصار، الرقابة المالية النظرية و (، 5552د )الكفراوي، عوف محمو 
 اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية.

 الرسائل العلمية:
(: واقع تقييم أداء الموارد البشرية وعالقته بتحقيق الرضا الوظيفيلدى 8550ديبة، ناصر، )

 العاملين في الجامعات الفلسطينية، غزة، فلسطين.
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الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية في الرقابة (: تقويم وتطوير الدور 8555)فروانة، رامي، 
 على أداء الجامعات الفلسطينية، غزة، فلسطين.

(: معوقات تقييم أداء العاملين في الجامعات الفلسطينية وسبل 8552أبو ماضي، خالد، )
 التغلب عليها، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

(: دور الرقابة والتدقيق في المؤسسات الحكومية، جمعية المحاسبين 8552ني، )الباشا، عو 
 الفلسطينين، غزة، فلسطين.

(: قياس فاعلية الرقابة الداخلية من وجهة نظر أجهزة 8552السهيل، طالل عبد الوهاب، )
ت الرقابة المالية الحكومية في الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان للدراسا

 العليا، عمان األردن.

(. مدى اهتمام الجامعات الفلسطينية بمتطلبات 8555أبو الروس، سامي وأبو ماضي، خالد)
رفع كفاءة عملية تقييم أداء العاملين، دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، 

 .5858-5525( 5(، العدد)55مجلة الجامعة اإلسالمية، مج)

(، تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية دراسة 8552، )أبو هداف، ماجد
تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة 

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.

في  (، تقويم دور ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري في تحسين األداء8555الدبيس، فضل، )
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، -الدوائر الحكومية في األردن

 عمان، األردن.

(، تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان 8555_8555)الدوسري، مبارك محمد، 
عمال، جامعة المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت، رسالة ماجستير، كلية إدارة األ

 الشرق األوسط.

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجامعات االردنية، ( 8555)زيدان، زياد أمين عبد الغني، 
 .جامعة آل البيت: المفرق، األردن رسالة ماجستير غير منشورة،

( إطار مقترح لتطوير أداء الرقابة المالية، سالة ماجستير، غير منشورة، 8550، )خليلالسيد، 
 الجامعة اإلسالمية، غزة.
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(، أثر الرقابة المالية على تمويل مؤسسات التعليم العالي في 8555الغماري، محمود، )
فلسطين، دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية العامة في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي "دراسة ميدانية على  (، واقع8551)يوسف، كالب، سعيد 
 اإلسالمية. الجامعة-ماجستيروزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، بحث 

(، مدى فاعلية إجراءات الرقابة المالية على اإلنفاق 8558المطيري، أحمد مانع صنهيب شرار)
هة نظر الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، رسالة التي يطبقها ديوان المحاسبة الكويتي من وج

 ماجستير، غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، كلية األعمال، عمان، األردن.

فاعلية نظام تقييم األداء وأثره على مستوى أداء العاملين  (8555) محمد،موسى  ،أبو حطب
متطلبات شهادة  كمالالستحالة دراسية على جمعية أصدقاء المريض الخيرية، مذكرة مقدمة 

 غزة.الماجيستر، الجامعة اإلسالمية، 

(، معوقات تطبيق تقييم أداء العاملين في الهيئات المحلية في محافظات 8552النجار، محمد)
قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 

 جامعة األزهر، غزة.

مدى التزام ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين بمبادئ  (8550) عبد علي، نائل ،النعيزي
الشفافية والمسائلة الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )اإلنتوساي(، 

 منشورة.رسالة ماجستير 

حالة مؤسسة ليند غاز نور الدين بن عمارة، تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية دراسة 
(، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماستر، جامعة 8555ـ8550الجزائرـ وحدة ورقلة ـ )

 .51ــ 52، ص ورقلة، الجزائر مرباح،قاصدي 

( رقابة ديوان المحاسبة اإلدارية والمالية على األجهزة الحكومية، جامعة 8551) علىالعفاسي، 
 دن.الشرق األوسط، عمان، األر 

( دور تقنية المعلومات المحاسبية في تطوير نظم الرقابة 8552النعامي وسمور، )
، االزهر، غزة "، جامعةالداخلية"دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

 فلسطين.
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( أهمية تكنولوجيا المعلومات في ضبط جودة التدقيق ومعوقات 8552المطيري، فيصل )
ة نظر مدققي الحسابات في دولة الكويت، جامعة الشرق األوسط، عمان، إستخدامها من وجه

 األردن.
 

 :الدوريات وأوراق العمل
بشناق، باسم، تقرير حول الرقابة المالية على األجهزة الحكومية في ظل السلطة الوطنية 

 .8555الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، 

الرقابة المالية واإلدارية، الرياض، المملكة العربية السعودية،  معهد اإلدارة العامة، ندوة أجهزة
 .52هـ، ص  5150

حسن، نبيل توفيق، الجوانب النظرية لتقييم األداء مجلة اإلدارة، العدد الثامن والثمانون، 
 .8552الرياض، السعودية، 

للقيام برقابة  (، متطلبات أجهزة الرقابة المالية العليا8555حسني، صادق، وخرابشة، عبد، )
األداء، بحث منشور، مجلة دراسات، المجلد السابع والعشرون، الجامعة األردنية، عمان، 

 األردن.

 –دراسة ميدانية، بحث منشور -(، تقييم أداء ديوان المحاسبة األردني 5555خشارمه، حسين )
 طين.مجلة جامعة النجاح لألبحاث، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، نابلس، فلس

( بعنوان تقييم اجراءات الرقابة الحكومية في ضوء تطبيق الحكومة 8555خصاونة، ريم )
االلكترونية "دراسة ميدانية" ديوان المحاسبة في المملكة األردنية الهاشمية، مجلة جامعة النجاح 

 .5، عدد81لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، مجلد

لمشاريع، ورقة عمل مقدمة في التنظيمات األهلية التقييم ودمجه في تخطيط ا سالمة، ،السعيدي
 .052-122، ص5525نوفمبر  2أكتوبر إلى  25العربية في مؤتمر القاهرة 

(، الرقابة الخارجية على تنفيذ الموازنة العامة في دولة الكويت في ظل 8551دوبان، سعيد، )
دراسات الخليج والجزيرة االتجاهات الحديثة للموازنة والرقابة الحكومية، بحث منشور، مجلة 

 العربية، العدد الخامس واألربعون، الكويت.

(، دور قانون ديوان المحاسبة في المحافظة على األموال العامة في 8552الرحاحلة، محمد، )
المملكة األردنية الهاشمية في ظل المتغيرات المعاصرة، بحث منشور، المجلة األردنية في إدارة 

 لد الثاني، العدد الثاني، عمان، األردن.األعمال، األردن، المج
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عثمان، عثمان حسين، والبنا، بشير عبد العظيم، تقييم أثر الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة 
 على المؤسسات العامة في األردن.

(، الصعوبات التي تواجه مدققي ديوان المحاسبة في األردن، بحث 5551قاقيش، الحمود )
 وك، المجلد العاشر، العدد الثالث، إربد، األردن.منشور، أبحاث اليرم

( مراجعة الحسابات العامة في المملكة العربية السعودية: 8552القرني، أحمد بن عبد القادر )
 .25ص5، ال عدد12أراء المراجعين في ديوان المراقبة العامة، دورية اإلدارة العامة، المجلد 

دارية ودورها في عملية التنمية، ورقة عمل، مؤتمر كالب، سعيد يوسف، الرقابة المالية واإل
 .8552اإلسرائيلي، الجامعة اإلسالمية، فلسطين، غزة، االنسحابتنمية وتطوير قطاع غزة بعد 

(، الرقابة المالية على األجهزة الحكومية، بحث منشور، مجلة الشارقة 8550كنعان، نواف، )
 لعربية المتحدة، المجلد الثاني، العدد الثاني.للعلوم الشرعية واإلنسانية، دولة اإلمارات ا

 والرقابة المحاسبةدليل رقابة األداء لدواوين العامة،  األمانة العربية، الخليج لدول التعاون مجلس
 .8558ض، ــ الريا العربية. الخليج لدول التعاون مجلس بدول المالية

كمدخل لتحسين جودة األداء المؤسسي، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، قياس وتقييم األداء 
 .585، ص 8555اإلمارات العربية المتحدة، 

النوايسة، محمد إبراهيم، والعقدة، صالح خليل، العوامل المساعدة في اكتشاف األخطاء والغش: 
دراسة مطبقة من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة، المجلة اإلدارية للعلوم، التطبيقية، 

 (.7002) 8، العدد55المجلد

(، معايير استقالل أجهزة الرقابة المالية العليا، بحث منشور، 5555الهلولي، سعود مسعود، ) 
 .25ال عددمجلة اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

الهلولي، سعود، التدقيق في القطاع الحكومي، مجلة اإلدارة العامة، العدد التاسع والخمسون،  
 .8555لمملكة العربية السعودية، الرياض، ا

(، أثر تكنولوجيا المعلومات في رفع نظام الرقابة الداخلية في 8555)الخالدي، ناهض، 
املة في الضفة الغربية وقطاع المصارف العاملة في فلسطين، دراسة تطبيقية على المصارف الع

 .، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين8555 غزة
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(، نموذج تقييم احتياجات بناء القدرات لألجهزة العليا للرقابة المالية 8551حاتم، )جعفر، 
"دراسة حالة الجهاز المركزي للمحاسبات المصري"، المؤتمر العربي السنوي األول: واقع مهنة 

 المحاسبة بين التحديات والطموح، بغداد، جمهورية العراق.

 المواقع اإللكترونية:
شريعي الفلسطيني، )تقرير المجلس الت

http://www.plc.gov.ps/ar/Research_details.aspx?id=42#sthash.xTI

qUuP9  5528/ 52/52، صفحة إلكترونية 8552بعنوان المراقب العام الداخلي، عن العام 
 م(.55:55الساعة 

 ، الجهات الخاضعة للديوان http://www.facb.gov.ps )ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 (م23:2م الساعة 02/20/0202،

، صفحة 8555تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين، عن العام 
 8555أكتوبر http://www.saacb.ps/BruRpts/annualsummary2009a.pdfإلكترونية

(، تقييم إجراءات الرقابة الحكومية في ضوء تطبيق الحكومة اإللكترونية" دراسة 8555الديوان، )
ديوان المحاسبة في المملكة األردنية الهاشمية، موقع إلكتروني  –ميدانية 

http://www.najah.edu/researches/679pdf  ،8555، يونيو. 

زينة قمري، واقع استخدام األساليب الكمية في تقييم أداء الوظيفة المالية للمؤسسة المينائية 
سكيكدة، الجزائر، سنة النشر مجهولة، موقع  00ـ52ـ85)الدراسة عبارة عن مداخلة(، جامعة 

 http://www.kantakji.com/media/2056/F264.doc consulté leوتاريخ التحميل: 
14l03l2014 

(، دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، هيئة النزاهة العراقية، 8555عبد الحسين، حسان، )
  http://www.nazaha.ip/%5CPI_k.pdfفحة إلكترونية، قسم البحوث، العراق، ص

موقع ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين، صفحة إلكترونية، 
http://www.saacb.ps/trgts.aspx 8555سبتمبر. 

 

 المراجع باللغة اإلنجليزية:
Boyne, George and Doha, Jay, op. cit, p.181. 

http://www.plc.gov.ps/ar/Research_details.aspx?id=42#sthash.xTIqUuP9
http://www.plc.gov.ps/ar/Research_details.aspx?id=42#sthash.xTIqUuP9
http://www.facb.gov.ps/
http://www.najah.edu/researches/679pdf
http://www.najah.edu/researches/679pdf
http://www.kantakji.com/media/2056/F264.doc%20consulté%20le%2014l03l2014
http://www.kantakji.com/media/2056/F264.doc%20consulté%20le%2014l03l2014
http://www.kantakji.com/media/2056/F264.doc%20consulté%20le%2014l03l2014
http://www.nazaha.ip/%5CPI_k.pdf
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 الحالي مكان العمل التخصص الصفة االسم م
 أكاديمية اإلدارة والسياسةرئيس  إدارة أعمال وزير سابق د. محمد إبراهيم المدهون .0
 ديوان الموظفين العام إدارة أعمال مدير عام نبيل اللوح  د. .7
 تعليم العاليوزارة التربية وال محاسبة مدير عام أكرم حماد د. .3
 سلطة النقد الفلسطينية اقتصاد أستاذ أكاديمي سيف الدين عودة د. .4
 جامعة القدس المفتوحة إدارة أعمال أستاذ أكاديمي شتيويإد. محمد  .5
 جامعة القدس المفتوحة _ الشمال محاسبة أستاذ أكاديمي جميل النجار د. .6
 جامعة القدس المفتوحة_ غزة إدارة أعمال أستاذ أكاديمي جالل شبات د. .2
 _ غزةالكلية الجامعية للعلوم التطبيق محاسبة أستاذ أكاديمي سامي أبو شمالة د. .1
 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية_ غزة محاسبة أستاذ أكاديمي أحمد العفيفي د. .2
 بيقية _ غزةالكلية الجامعية للعلوم التط إدارة أعمال أستاذ أكاديمي أيمن راضي د. .01
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 (7ملحق رقم )
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 دولة فلسطني. _اإلخوة واألخوات، موظفو ديوان الرقابة املالية واإلدارية 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته            

املوضوع: استبيان بعنوان: تقييم أداء الرقابة املالية التي ميارسها 
 ة املالية واإلدارية يف دولة فلسطنيديوان الرقاب

 

يهدف هذا االستبيان ضمن الدراسة اليت يعدها الباحث إىل تقييم أداء الرقابة املالية اليت ميارسها 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف فلسطني، وألمهية رأيكم املقدم يف موضوع الدراسة ، مت تصميم هذا 

يرجى من حضرتكم   األسئلة حول موضوع الدراسة، وعليهموعة من االستبيان الذي حيمل يف طياته جم

التكرم باإلجابة على األسئلة املرفقة طي هذا الكتاب، علماً بأن املعلومات اليت تقدموهنا سيتم التعامل 

على درجة عالية من املسؤولية و بسرية تامة للغرض الذي صممت من أجله، وهو البحث العلمي فقط، وذلك 

ملتطلب احلصول على درجة املاجستري يف برنامج القيادة واإلدارة، ضمن الربامج اليت تقدمها   استكماالً

 قطاع غزة: فلسطني. _أكادميية اإلدارة والسياسة 

 شاكرا لكم اهتمامكم
 

 الباحث

 حممد مسري بدوي

 1595928854جوال: 
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 القسم األول: البيانات العامة:

 

 القسم الثاني: البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة: 

العبارات الواردة في هذه القائمة تمثل المتغيرات التي بنيت عليها هذه الدراسة، يرجى قراءتها 
الجواب ( إزاء √وبيان مدى موافقتكم عن كل منها على المقياس المحاذي، وذلك بوضع إشارة )

 المناسب.
  

 توزيع البيان البيان م

 أنثييييييى                      ذكييييييير  سالجن .0

 المسمى الوظيفي .7
 رئيس قسم            رئيس شعبة                  موظف تفتيش

 مدير عام فأكثر           نائب مدير عام               مدير دائرة     

 خبرة العمل في مجال التدقيق .3
 سنة 05-00           سنوات  01-6           سنوات فأقل    5

 سنة فأكثر 70             سنة   06-71

 التخصص .4
 اقتصاد               إدارة أعمال             محاسبة          

 أخرى أذكرها  ..............            نظم معلومات            مالية ومصرفية   

 التدقيقالشهادات المهنية في  .5

AICPA                      CISA                  CMA 

CPA                     CIA                         ...............  أخرى أذكرها 

 ال يوجد

6. 
الدورات التدريبية الحاصل عليها 

 في مجال الرقابة والتفتيش

 01أكثر من                    6-01                             0-5

 ال يوجد
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 المتغيرات المستقلة:القسم الثاني: 
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 واقع الرقابة المالية

5.  
الديوان وفق خطة منهجية  ومن قبل مفتش ة المالية المستخدمةيتم تحديث أساليب الرقاب

      للديوان.

8.  
يتم االهتمام بنتائج الرقابة المالية لإلدارات الخاضعة لرقابة الديوان عند اتخاذ 

      القرارات التنفيذية والتشغيلية المتعلقة بها.

2.  
ساهمت إجراءات الرقابة المالية في كشف العديد من األخطاء واالنحرافات 

 الجوهرية لإلدارات التابعة لرقابة الديوان.
     

خطاء الجوهرية فتشي الديوان حول االنحرافات واألتنفيذ توصيات م يتم متابعة  .1
      المكتشفة في اإلدارات الخاضعة لرقابة الديوان، من طرف مفتشي الديوان.

0.  
يتم تصويب اإلنحرافات واألخطاء الجوهرية المكتشفة من ِقبل اإلدارات الخاضعة 

      لرقابة الديوان.

2.  
محل التدقيق والمتابعة الخاضعة لرقابة الديوان  يرتبط تحسين أداء اإلدارات

      بإجراءات الرقابة المالية المطبقة والمعممة من خالل الديوان.

2.  
تحتاج القوانين واألنظمة والتعليمات المنظمة لعمل مفتشي الديوان إلى تعديالت 

      تتناسب مع بيئة األعمال الفلسطينية المتغيرة.

 دعم اإلدارة العليا

2.  
تساهم اإلدارة العليا بخلق بيئة مناسبة لعمل مفتشي الديوان عند إجراء الرقابة 

 المالية على اإلدارات والوحدات اإلدارية الخاضعة لرقابة الديوان.
     

5.  
تحرص اإلدارة العليا على توفير كافة متطلبات ومستلزمات الرقابة على األداء 

 أعمالهم.للمفتشين العاملين في ديوان الرقابة في 
     

      ديوان الرقابة. ورقابة المالية التي يمارسها مفتشتقوم اإلدارة العليا بمتابعة إجراءات ال  .55

55.  
تمنح اإلدارة العليا مفتشي الديوان االستقاللية الالزمة لممارسة أعمال الرقابة المالية 

 ة الديوان.والرقابة على األداء في اإلدارات والوحدات اإلدارية الخاضعة لرقاب
     

58.  
مستقبلية لتطوير إجراءات الرقابة المالية  ا  توفر اإلدارة العليا في الديوان خطط

 المستخدمة لالرتقاء بأداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
     

      تحرص اإلدارة العليا في الديوان على مناقشة نتائج التقييم مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.  .52
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 تشريعات المطبقة والنافذةال

51.  
الديوان برقابة األداء على نشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان  ويقوم مفتش

 .وفق قوانين وتشريعات نافذة وكافية
     

الديوان بالقوانين واألنظمة واللوائح في تطبيق إجراءات الرقابة المالية  ويلتزم مفتش  .50
 ديوان. على أداء الجهات الخاضعة لرقابة ال

     

52.  
تتوافر أنظمة وتعليمات لدى ديوان الرقابة لتنظيم أعمال الرقابة على أداء الجهات 

 الخاضعة لرقابة الديوان.
     

      تعتبر الصالحيات الممنوحة لمفتشي الديوان كافية لتحقيق رقابة أداء فعالة.  .52

52.  
قوانين ولوائح وتعليميات يرتكز عمل الرقابة المالية في ديوان الرقابة المالية على 

 واضحة ومكتوبة.
     

الديوان قوانين وتشريعات متطورة للرقابة على أداء الرقابة المالية في الجهات  ىيتبن  .55
 الخاضعة لرقابة الديوان.

     

85.  
يقوم الديوان باستحداث أنظمة وتعليمات تتماشى مع التشريعات الدولية ومنظمات 

 الرقابة الدولية.
     

 دوات والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الرقابةاأل

85.  
يعتمد مفتشو الديوان بشكل رئيسي في أعمالهم الرقابية على البرامج الحاسوبية 

 وتكنولوجيا المعلومات.
     

88.  
يستخدم مفتشو الديوان أنظمة المعلومات الحديثة، في تخزين ومعالجة واسترجاع 

 مارسونها على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.البيانات والمعلومات الرقابية التي ي
     

82.  
يقوم مفتشو الديوان بتجميع وتبويب وتخزين البيانات المتعلقة برقابة األداء على 

 .الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لالستفادة منها مستقبال  
     

      ضعة له.يستخدم الديوان أسلوب الرقابة الشاملة في رقابته على أداء الجهات الخا  .81

80.  
يعمل الديوان على تطوير برامج محوسبة تعمل على زيادة كفاءة وفاعلية رقابة 

 األداء التي ينفذها مفتشو الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته.
     

82.  
يتبادل الديوان الخبرات واألساليب الحديثة مع المنظمات الدولية في مجال الرقابة 

 اء.المالية والرقابة على األد
     

82.  
ن مفتشي الديوان من متابعة أنشطتهم ووظائفهم في مك  تتوافر أنظمة إلكترونية ت  
 عد.اإلدارات المختلفة عن ب  

     

82.  
يستخدم الديوان األساليب اإلحصائية الستخالص المعلومات الرقابية التي تساعد 

 في تصحيح االنحرافات في مسار أنشطة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
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 الكفاءات اإلدارية والفنية

85.  
يتناسب عدد مفتشي الديوان مع حجم األنشطة والمهام المناطة بهم في الرقابة التي 

 يمارسونها على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
     

25.  
الديوان بالتأهيل العلمي والمهني الالزم ألداء الرقابة المالية على  ويتمتع مفتش

 لرقابة الديوان. الجهات الخاضعة
     

25.  
يتوفر لدى المفتشين العاملين في الديوان مفهوم واضح ومحدد حول الرقابة المالية 

 والرقابة على األداء.
     

28.  
تعتبر أعداد مفتشي ديوان الرقابة كافية للقيام بمهمة الرقابة على أعمال الجهات 

 الخاضعة لرقابة الديوان.
     

      جراءات الرقابة على األداء بصفة مستمرة ودورية.يقوم الديوان بتطوير إ  .22

21.  
يتوفر لدى مفتشي الديوان قناعة وحماس تجاه تطبيق وممارسة الرقابة المالية على 

 األداء.
     

      يقوم الديوان بتوجيه وتحفيز المراقبين للقيام بالرقابة المالية على األداء.  .20

 الدورات التدريبية

      لبرامج التدريبية حول الرقابة المالية على األداء بالحوافز والترقيات.يربط الديوان ا  .22
      يقوم الديوان بتدريب وتنمية مهارات المفتشين للقيام بالرقابة المالية على األداء.  .22

22.  
يقوم الديوان بمتابعة مدى تحقيق الدورات التدريبة ألهدافها المتعلقة بالرقابة المالية 

 األداء.على 
     

25.  
ينظم الديوان للمفتشين دورات تدريبية كفؤة وبأساليب حديثة حول الرقابة المالية 

 على األداء وبطريقة يتم االستفادة منها.
     

15.  
يقوم الديوان بإرسال المفتشين في بعثات خارجية للمشاركة في دورات تدريبية 

 األداء.وورش عمل ومؤتمرات تتعلق بالرقابة المالية على 
     

الديوان خبراتهم المهنية وتجاربهم العملية مع الجهات الخاضعة  ويشارك مفتش  .15
 لرقابة الديوان.

     

18.  
ة التي يعقدها للمفتشين يي شرك الديوان الجهات الخاضعة لرقابته في البرامج التدريب

 ن.االذين يعملون في الديو 
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 :التابعالقسم الثالث: البيانات المتعلقة بالمتغير 

 

 شاكراً لكم حسن تعاونكم

 الباحث

 محمد سمير بدوي

 1595921151جوال: 

 "لديوان الرقابة المالية واإلداريةأداء الرقابة المالية " المتغير التابع:

سل
سل
لمت
ا

 

 العبارة
شدة

ق ب
مواف

 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا
ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 
غ

 

5.  
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تسهيل عملية اتخاذ القرارات 

 رقابته.التنفيذية والتشغيلية لدى الجهات الخاضعة ل
     

8.  
ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في عملية التطوير والتغيير في 

 أعمال وطريقة اإلجراءات للجهات الخاضعة لرقابته.
     

      ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في رفع كفاءة أداء الجهات الخاضعة لرقابته.  .2

1.  
لتي يمارسها الديوان في إكساب العاملين مهارات جديدة ساعدت الرقابة المالية ا

 في العمل لتحسين األداء لدى الجهات الخاضعة لرقابته.
     

0.  
ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تطوير قدرات التخطيط السليم 

 لتحقيق اإلنتاجية العالية لدى الجهات الخاضعة لرقابته.
     

2.  
المالية التي يمارسها الديوان في تسهيل عملية اتخاذ القرارات ساعدت الرقابة 

 االستراتيجية لدى الجهات الخاضعة لرقابته. 
     

2.  
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تطوير مستوى األداء اإلداري 

 لدى الجهات الخاضعة لرقابته. 
     

2.  
وان الجهات الخاضعة لرقابته على ساعدت الرقابة المالية التي يمارسها الدي

 وضع أهداف واضحة قابلة للتنفيذ ضمن برامج زمنية محددة.
     

5.  
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تحسين فاعلية العملية اإلدارية 

 )تخطيط، تنظيم، قيادة، رقابة( والتي تتم لدى الجهات الخاضعة لرقابته.
     

55.  
لمالية التي يمارسها الديوان في تخفيض التكاليف لدى الجهات ساعدت الرقابة ا
 الخاضعة لرقابته.

     

55.  
ساهمت الرقابة المالية التي يمارسها الديوان في تنمية وتطوير أفكار العاملين 

 لدى الجهات الخاضعة لرقابته. 
     


