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  العرفانالشكر و

  
 

  إال بجزيل الحمد والثناء أتوجه إلى خالقي الذي تتم بقدرته الصالحات، وما كان لهـذا الجهـد أن يـتم                  

بالشكر الجزيل إلى الـدكتور      يشكر الناس ال يشكر اهللا، ولذلك أتقدم         بتوفيق اهللا سبحانه وتعالى، ومن ال     

إبراهيم عتيق الذي بذل الجهد الكبير في التوجيه والمساعدة إلنجاز هذا العمل، كما أتقدم بالشكر الجزيل                

دا في تذليل الصعاب التي واجهتها فـي        لكل الزمالء واألصدقاء واألخوة األفاضل الذين لم يدخروا جه        

  .ث، سواء كان بالنصح أم بالمساعدةالبح

  

الحكومية الذين ساهموا بشكل مباشر في إنجاح هذه         المؤسسات الدوائر و  كما أتقدم بالشكر للعاملين في      

ـ            ،لدراسةا ي إنجـاز   وأتقدم بالشكر واالمتنان إلى أساتذة الجامعات الفلسطينية واألردنية الذين ساعدوا ف

لألساتذة الذين أشرفوا علـى     محمد رحاحله، والشكر موصول     .أكرم حماد، ود  .هذه الدراسة خصوصاً د   

 عفيـف حمـد،   .فادي قطـان، ود   . ود محمود الجعفري، .د. وخصوصاً أ  تدريسنا في برنامج الماجستير   

ناقـشة هـذه     وم إثـراء إلى أعضاء لجنة المناقشة على مشاركتهم في        الشكر الكبير واالمتنان الوفير     و

كما أتقدم بالشكر الجزيل ألهل بيتي الذين تحملوا معي تبعات هذا العمل، والذين كانوا خيـر                ،  الدراسة

فكل الشكر والتقدير لكم ولكل من تعاون معي في إنجاز هذه الدراسة، وألتمس             ،  معين لي في عملي هذا    

  .العذر ممن فاتني شكرهم

  

  

  

  

  

  

  

  



ج  

  :لتعريفاتا

  
الخطة "  بأنها   م1949وفق التعريف الذي وضعه المعهد األمريكي للمحاسبين سنة         : لداخليةالرقابة ا         ·

التنظيمية وجميع الطرق والمقاييس واإلجراءات المتناسقة التي تتبنها إدارة المؤسسة بغـرض التأكـد،              

بالـسياسات   بما فـي ذلـك االلتـزام         وفعالةبالدرجة العلمية الممكنة، من إدارة أعمالها بطريقة منظمة         

 اكتشاف األخطاء والمخالفات المالية بما في ذلك االخـتالس،           أو اإلدارية، وحماية أصول المنشأة، ومنع    

ودقة واكتمال السجالت والـدفاتر المحاسـبية، وإعـداد البيانـات والتقـارير الماليـة فـي التوقيـت                   

  .)2004كالب، ("المناسب
 

ة األمريكي في الواليات المتحدة وضعه معهد المدققين الداخليينالتعريف الذي  وفق :التدقيق الداخلي        ·

نشاط تأكيدي استشاري مستقل وموضوعي مـصمم إلضـافة قيمـة           : " م بأنه 1999حسب نشرة عام    

للمنشأة لتحسين عملياتها وهو يساعد المنشأة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج مـنظم وصـارم لتقيـيم                 

  .)2006الوردات،  (")التحكم(طر، والرقابة، والتوجيه وتحسين كفاءة عمليات إدارة الخ

  

هي درجة النجاح في تحقيق البرامج واألنشطة لألهداف المحددة لها، وترتبط بالمدى الذي             : فعاليةال        ·

  .)17، ص2003الفرجات، (تم تحقيقه من النتائج المرغوب فيها 
 

سة عامة في فلسطين تتمتـع بالشخـصية االعتباريـة          أي سلطة أو هيئة أو مؤس     : المؤسسة العامة          ·

  ).59/2005فلسطين، وزارة العدل، عدد (ة وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطني

   

 لنظـام   وزير المالية وتؤدي مهامها وفقـاً  سلطةالدائرة المختصة التي تتبع  : دائرة التدقيق الـداخلي       ·

 وزارة المالية لضمان االستخدام المالئـم واالقتـصادي للمـوارد العامـة           للتدقيق المالي الداخلي تضعه   

فلسطين، وزارة العـدل،     (نفاق وفق التشريعات المالية المرعية     التزام كل الدوائر ووحداتها باإل     ولضمان

  .)59/2005عدد 
  

حـدات التابعـة لهـا     في الدوائر والووزير الماليةالموظف المالي المعين من قبل   : المراقب الداخلي       ·

فلـسطين، وزارة   ( حسب النظام المحاسبي الموحـد       لرقابة اإليرادات والمصروفات والمهام الموكلة إليه     

  ).59/2005العدل عدد، 



د  

  "الضفة الغربية :دراسة ميدانية"تقييم فعالية أجهزة الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي 

  تيسير نجار" محمد خير: "إعداد

  

  ور إبراهيم عتيقالدكت: إشراف

  

  :ملخص

  
سة إلى تقييم فعالية أجهزة الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي الفلسطيني في الضفة هدفت هذه الدرا

الغربية، وذلك من خالل التعرف على مدى تحقيق أجهزة الرقابة الداخلية ألهدافها، ومدى ممارستها 

مالئمة ( والتي تتمثل في فر عناصر الفعاليةاى تو مدوالتعرف علىللمهام والمسؤوليات المطلوبة منها، 

ظروف مالئمة التشريعات والقوانين، وكفاية ومالئمة العوامل البشرية، ووكفاءة الهيكل التنظيمي، 

 التابعة لوزارة أجهزة الرقابة الداخلية في ) الجهات الخاضعة للرقابة كافي منالعمل الرقابي، وتعاون

دراسة على أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية في الضفة الغربية المالية، وقد أجريت هذه ال

  .والمتمثلة في اإلدارة العامة للرقابة الداخلية واإلدارة العامة للتدقيق الداخلي

  

ولتحقيق هذه األهداف فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في أجراء هذه الدراسة، حيث تم 

ث والدراسات والتقارير والمقابالت الشخصية، وتم تصميم استبانه لجمع البيانات االستعانة باألبحا

األولية، حيث تم استطالع آراء عينة من العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية 

ديرين من المجتمع األصلي للفئة األولى، كما تم استطالع آراء عينة من الم% 80والتي تشكل ما نسبته 

الماليين واإلداريين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة للرقابة والتي تشكل ما نسبته 

  .من المجتمع األصلي للفئة الثانية% 74

  

وقد جاءت هذه الدراسة في ظل التطورات والتغييرات الكبيرة التي قامت بها وزارة المالية على أجهزة                 

ة لها، لتطوير وتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية، للمساهمة في المحافظة على المـال             الرقابة الداخلية التابع  

  .العام، وتقليل الهدر واإلنفاق غير المبرر من المال العام



ه  

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة الماليـة ذات                 

زة الرقابة الداخلية حققت غالبية أهدافها المحددة لها، إال أنها لم تحقق بعـض              ، وأن أجه  افعالية في أدائه  

ضمان التوافـق واالنـسجام بـين       ، و  بها انسجام النشاط اإلداري مع التشريعات المعمول     األهداف مثل   

إلى أن  كما توصلت الدراسة    . ضمان تنفيذ األعمال بشكل اقتصادي    ، و  لها  واألهداف المخطط  اإلجراءات

ة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية تمارس المهام والمسؤوليات المطلوبة منها، إال أن هنـاك               أجهز

إيداعها في حسابات الجباية    من   مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد       على رقابةالقصور في بعضها مثل     

ـ        على رقابةال، و  في الوقت المحدد   الفرعية  ن قيمهـا الـصحيحة     مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكـد م

   . في الدوائرللعهدة والموجودات الثابتةالفحص الفجائي ، والوقت المحددجبايتها في و

  

وتوصلت الدراسة أيضاً إلى توفر عنصر الفعالية المتمثل بمالئمة الهيكل التنظيمـي، وتـوفر عنـصر                

قومات المكونة لهذين   الفعالية المتمثل بمالئمة ظروف العمل الرقابي، إال أن هناك ضعف في بعض الم            

كفاية و العوامل البشرية، كفاءة  (العنصرين، وقد أظهرت الدراسة أيضاً أن عناصر الفعالية المتمثلة في           

غير متوفرة فـي أجهـزة      )  الجهات الخاضعة للرقابة    كافي من  التشريعات والقوانين، وتعاون  ومالئمة  

  .  الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية

  

راسة بالعديد من التوصيات من أهمها ضرورة قيام أجهزة الرقابة الداخلية بتحقيق جميـع              وخرجت الد 

وضـرورة تـوفير جميـع      األهداف المحددة لها، وممارسة جميع المهام والمسؤوليات المطلوبة منها،          

المقومات المكونة لعناصر الفعالية الخمسة، ومن هذه المقومات ضرورة أعطاء العاملين في األجهـزة              

راحل تنفيـذ    م  جميع دليل إجراءات يحدد  الرقابية الصالحيات الكافية لتنفيذ المهام المنوطة بهم، وتوفير         

وإنهاء العمل الرقابي، وتوظيف الكادر البشري المؤهل والمدرب، والعمل على وضع نظـام للحـوافز               

ت أوسع وأشمل تمكـن  والمكافآت للعاملين في األجهزة الرقابية، وتضمين التشريعات والقوانين صالحيا   

أجهزة الرقابة الداخلية من تنفيذ المهام المطلوبة منها وتوفر لها حرية الوصـول للمعلومـات الالزمـة     

إلنجاز مهامهم، وتوفير الحصانة للعاملين في أجهزة الرقابة الداخلية، والحد من تـدخل اإلدارة العليـا                

وجستية من سيارات وأجهزة كمبيـوتر، ومتابعـة        للجهاز الرقابي في نتائج أعماله، وتوفير الخدمات الل       

  .التوصيات الصادرة عن أجهزة الرقابة الداخلية
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Evaluating the effectiveness of the internal control devices in the   
  

Governmental device, "Field study: the West Bank" 
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Supervised: Dr. Ibraheem Ateeq  
 
Abstract: 
 
The study aims at evaluating the effectiveness of the internal control device in 
the Palestinian governmental sector in West Bank through examining the extent 
of success that internal control device has actually achieved, the range at which it 
had fulfilled the demanded responsibilities and to identify the availability of the 
effective elements as represented through (the suitability of management 
structuring, the competency of human resources, and the convenience of 
legislations and laws, the censorship suitability and a sufficient cooperation by 
censored authorities). Within the internal control administrative devices 
authorized by the Ministry of Finance on which this study is actually based and 
as represented through the General Administration of The Internal Control and 
The General Administration of the Internal Audit. 

 To achieve these goals, the study has adopted a descriptive analytical 
approached. It has therefore incorporated relevant researches, studies, reports, 
and personal interviews and for the same reason a questionnaire has been 
designed to collect the primary data as well as approaching the views of a sample 
of the employees who work for the internal control devices related to the 
Ministry of Finance which constitutes about 80% of original population of the 
first category. Furthermore, a sample of administrative and financial managers, 
who work for ministries the governmental offices under control which constitute 
74% of the original population of the second category, has been interviewed to 
elicit their viewpoints.  

The study comes amidst the decisive development and alterations carried by the 
Ministry of Finance upon its internal control devices so as to develop and 
activate these devices to participate in saving the public finance and reducing an 
unjustified spending. 



ز  

The study outlined a number of results, the most important of which is that the 
internal control devices, which are authorized by the Ministry of finance, are 
highly efficient and had achieved the majority of its goals. Nevertheless, it had 
failed to achieve several goals such as: the compliance activity with effective 
legislations; the failure to coordinate and affiliate different measures and desired 
goals; as well as, the failure to carry out business effectively. The study has also 
established an understanding that such devices conducts, tasks and 
responsibilities as required. However, certain defects become obvious such as 
proper auditing of revenues and incomes to ensure proper disposition in special 
collection accounts in due time and to ensure the account proper values and hock 
inspection of fixed assets kept with their departments. 

The study had also revealed the availability of efficiency as materialized through 
the convenience structural framework, as well as, suitability control. However, 
some weakness, which is related to some constituent components within these 
two elements, was observed. The study has also revealed that (the effectiveness 
of human resources, the competency and convenience of legislative law, and the 
sufficient cooperation among control bodies) are not available within, internal 
control devices. 

The study has consequently offered a number of recommendations, most 
important of which, lies in allowing internal control devices to accomplish all its 
defined goals and perform its tasks and responsibilities; the necessity to provide 
all ingredients which constitute the five effective elements such as: the 
importance to offer the control devices employees the sufficient authorization to 
carry out the tasks which fall upon there, and to provide the qualified and trained 
personnel. Also, It's important to put forward a functional plan that outlines all 
the stages of the implementation and termination of the control devices 
functions; and to work out promotions and intensive system for members of 
staff; to expand the applicability of legislative laws to allow internal control 
devices to perform their duties to offer them free access for all wanted material, 
and to offer them immunity to eliminate interference of the high management on 
the outcomes on the work of the internal control devices, as well as, making all 
required logistic services such as: personal computers and vehicles available so 
as to  peruse all their recommendations. 
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  لفصـل األولا

  

  

  خلفية الدراسة

  
  المقدمة 1.1

  

 فـي الحيـاة      جوهريـاً  تشكل الرقابة أحد المرتكزات األساسية في بنـاء أي مؤسـسة، وعنـصراً            

 التأكد من حـسن سـير       ي العملية اإلدارية، فهي ترمي إلى     االقتصادية، كما أنها تحتل أهمية كبيرة ف      

والتأكد من فاعلية اإلدارة     بع تنفيذ الخطط واألهداف التي تسعى لتحقيقها      العمل في اإلدارة العامة وتت    

العامة من حيث التنظيم وإجراءات العمل وطرق وسلوك العاملين لضمان سالمة األداء وكفاءته من              

  ).2005حماد، (ةالناحيتين اإلدارية والمالي

  

ة الحديثة للمحافظة على الموارد المتاحـة،        تقتضيه اإلدارة العلمي    حتمياً وتعتبر الرقابة الداخلية أمراً   

وتعد خط الدفاع األول لحماية أصول الوحدة االقتصادية ومواردها النادرة من التالعب أو االختالس              

كما أنها أحد األذرع الفعالة في صنع القرارات التي تتخذها اإلدارة العليا            . وضمان االستخدام األمثل  

المجال من ناحية أخرى، و تعتبر عين اإلدارة العليا في التحقق من            من ناحية وتعزيز قدرتها في هذا       

التزام اإلدارات والوحدات الفرعية بتنفيذ التعليمات والخطط الموضوعة مما يمكن اإلدارة من اتخاذ             
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كـالب،  ( القصور ومواطن الضعف بشكل متواصـل      أوجهءات الالزمة لمعالجة التجاوزات و    اإلجرا

2004.(   

رافقه من زيادة في عدد الوحـدات       ي صاحب هذا العصر وما       الذ  والتكنولوجي العلميونتيجة للتقدم   

 فـي تحقيـق أهـدافها،       وى المسؤوليات الملقاة على عاتق الرقابة الداخلية      االقتصادية وارتفاع مست  

والمتالحقة فـي    مع التطورات السريعة      متكيفاً  ومهماً  تدريجياً تطورت وظيفة الرقابة الداخلية تطوراً    

ومعاقبة المسيء، إال أنها اليوم       األخطاء لبحث عن با تهتمالداخلية لم تعد    لحياة االقتصادية، فالرقابة    ا

الخطأ ومحاولة تجنبه في المـستقبل، وذلـك بهـدف التطـوير وتقليـل              مكان  بالتعرف على    تهتم

  .)1997الصباح، (طاءاألخ

  

 الداخلية، فعمدت إلـى إنـشاء أجهـزة         وال شك أن السلطة الوطنية الفلسطينية أدركت أهمية الرقابة        

ووحدات للرقابة الداخلية تحت مسميات مختلفة ما لبثت أن تطورت وأصبحت أنظمـة رقابيـة ذات                

  .منهج عمل واضح ومحدد

  

إن تزايد أنشطة السلطة الوطنية الفلسطينية وتوسع عملياتها، وتعدد مجاالتهـا وكثـرة التنظيمـات               

 وجود أجهزة رقابية على درجة عالية من الكفاءة والفعالية،          يها يتطلب وزيادة عدد العاملين ف   اإلدارية  

قادرة على حماية أصول المؤسسة من التلف أو التبديد، وضمان تنفيذ األعمال بشكل فعـال وكفـؤ                 

 المتبعة، وضـمان االلتـزام بـالقوانين واألنظمـة والقواعـد            تومتوافق مع السياسات واإلجراءا   

  .والتطبيقات ذات العالقة

  

الية هي تحقيـق األهـداف      ع تنبع من أن الف     في وزارة المالية   الية أجهزة الرقابة الداخلية    فع إن تقييم 

أجهزة الرقابة الداخليـة   بمدى تحقيق  ويتم قياس الفعالية  . وتنفيذها المهام والمسؤوليات المطلوبة منها    

م والمـسؤوليات الملقـاة علـى        وتنفيذها للمها  ت من أجلها  ئ لألهداف التي أنش   التابعة لوزارة المالية  

  . عاتقها

  

اليتها تعد نقطة البداية في تطوير      ع وتحديد العوامل المؤثرة على ف     هذه األجهزة الية  وإن تقييم مدى فع   

للـوزارات والـدوائر     ورفع كفاءة إنجازهـا       في وزارة المالية   وتحسين أداء أجهزة الرقابة الداخلية    

  .ت من أجلهاالتي أنشئ فلتي تعترض تقدمها وإنجاز األهداالحكومية، وتذليل العقبات والصعوبات ا
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  مشكلة الدراسة 1.2

  

 والتي تعتمد بشكل رئيس على المـوارد        في ظل تعاظم الضغوط الخارجية وندرة الموارد الحكومية       

المحلية المتمثلة في الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى المـساعدات والقـروض والهبـات،              

 إلى تخفيض ووقف اإلنفاق غير المبرر       تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية   مة،  كمصدر لموازنة الحكو  

وهـذا يتطلـب وجـود       الوصول إلى كفاءة عالية في عملها،     و،   المالية واإلدارية  تتقليل االنحرافا و

برزت الحاجة إلـى تقيـيم        لذلك ةنتيج أجهزة رقابة داخلية على درجة عالية من الفعالية في أدائها،         

مـن خـالل     لوزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية      التابعة أجهزة الرقابة الداخلية     اليةعمدى ف 

التي أنشئت من أجلها، وتتمحـور       والمسؤوليات   و تنفيذها للمهام   مدى تحقيقها ألهدافها  التعرف على   

  :مشكلة الدراسة في األسئلة التالية

   المالية أهدافها التي تضمن فعاليتها؟هل حققت أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة .1

هل تمارس أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية مهامهـا ومـسؤولياتها التـي تـضمن                 .2

  ؟فعاليتها

القائمين على  هل هناك اختالف في تقييم فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية بين               .3

   ؟ين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة، والعاملالرقابة الداخلية

  ؟الداخلية التابعة لوزارة الماليةما مدى توفر عناصر الفعالية في أجهزة الرقابة . 4

  

   أهمية الدراسة1.3

  

 ومـن   أجهزة الرقابة الداخلية في وزارة الماليـة،      تنبع أهمية الدراسة من أهمية الدور الذي تقوم به          

 مـن   لتحقـق ل الوزارات والدوائر الحكومية   على عاتقها في الرقابة على       وليات الملقاة  والمسؤ المهام

فظة على المال العام واستخدامه االستخدام األمثل بما يعظم الفوائد          المحاكفاءة سير العمل واإلنتاج، و    

 وتظهـر   والخدمات المقدمة من السلطة الوطنية الفلسطينية لمواطنيها ويقلل الهدر في المال العـام،            

 أيضاً من كونها الدراسة األولى في حدود علم الباحث التي تجرى علـى أجهـزة الرقابـة                  أهميتها

 الفلسطينية بعد التعديالت التي أجريت عليها عـام          الوطنية  في السلطة   التابعة لوزارة المالية   الداخلية

بالتالي وضع النتـائج     و ،هاتوفر عناصر الفعالية في   ة مدى فعالية هذه األجهزة، ومدى       لمعرف 2004

تحقـق   هذه األجهزة لمساعدتها في معالجة الخلل إن وجد حتى           مديريالتي يمكن التوصل إليها أمام      

  .أهدافها التي أنشئت من أجلها
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   أهداف الدراسة1.4

  

  :يمكن تلخيص أهداف الدراسة في النقاط التالية

  

زارة المالية من خالل مقارنة األهداف      لو التابعة أجهزة الرقابة الداخلية     ليةاع مدى ف  إلىالتعرف   .1

 والمسؤوليات التـي تـضمن       والمهام المهام والمسؤوليات التي تمارسها، مع األهداف      و المحققة،

  . فعاليتها

فر عناصر الفعالية في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية فـي            ا مدى تو  التعرف على  .2

 .السلطة الوطنية الفلسطينية
 .صيات التي يمكن االستفادة منها في مجال زيادة فعالية أجهزة الرقابة الداخليةتقديم التو .3
 

   فرضيات الدراسة1.5

  

  :تختبر هذه الدراسة الفرضيات التالية

  

  :الفرضية األولى

  .ال تحقق أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية أهدافها التي تضمن فعاليتها

  

   : الثانيةالفرضية

تعزى للقائمين على الرقابة الداخلية والعاملين في الـدوائر         فروق ذات داللة إحصائية     هناك  د  توج ال

  .تحقيق أجهزة الرقابة الداخلية ألهدافهاحول والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة 

  

  : الثالثةالفرضية

  .التي تضمن فعاليتهاال تمارس أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية مهامها ومسؤولياتها 

  

  : الرابعةالفرضية

تعزى للقائمين على الرقابة الداخلية والعاملين في الـدوائر         فروق ذات داللة إحصائية     هناك  توجد   ال

  .تنفيذ أجهزة الرقابة الداخلية لمهامها ومسؤولياتهاحول والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة 
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  : الخامسةالفرضية

  

تعزى للقائمين على الرقابة الداخلية والعاملين في الـدوائر         ات داللة إحصائية    فروق ذ هناك  توجد   ال

  .حول تقييمهم للفعاليةوالمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة 

  

  :الفرضية السادسة

كفاية العوامل البشرية، ووكفاءة الهيكل التنظيمي، مالئمة ( تتوفر عناصر الفعالية المتمثلة بـال

 الجهات الخاضعة  كافي منظروف العمل الرقابي، وتعاونمالئمة  والقوانين، والتشريعاتومالئمة 

  . التابعة لوزارة الماليةأجهزة الرقابة الداخلية في )للرقابة

  

  : الفرضيات التاليةالسادسةوينبثق عن الفرضية 
 
 ة التابعة بمالئمة الهيكل التنظيمي في أجهزة الرقابة الداخليصر الفعالية المتمثلال يتوفر عن.1

  .لوزارة المالية

 التابعة لوزارة أجهزة الرقابة الداخلية في العوامل البشرية يتوفر عنصر الفعالية المتمثل بكفاءة ال.2

  .المالية

 أجهزة الرقابة الداخلية في التشريعات والقوانين يتوفر عنصر الفعالية المتمثل بكفاية ومالئمة ال.3

  .التابعة لوزارة المالية

 التابعة أجهزة الرقابة الداخلية في ظروف العمل الرقابيتوفر عنصر الفعالية المتمثل بمالئمة  يال.4

  .لوزارة المالية

أجهزة الرقابة  في  الجهات الخاضعة للرقابة كافي منتعاون يتوفر عنصر الفعالية المتمثل بال.5

  . التابعة لوزارة الماليةالداخلية
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   نموذج الدراسة1.6

  

  : من مجموعة من المتغيرات كما يأتينموذج هذه الدراسةيتكون 

  

 وتنفيذ هداف،األمدى نجاح أجهزة الرقابة الداخلية في تحقيق  هيو: الية أجهزة الرقابة الداخليةفع

داخلية بمدى تحقيق األهداف لية أجهزة الرقابة العا وتقاس فالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها،

، وتتمثل أجهزة الرقابة الداخلية باإلدارة العامة قحقتالتي وجدت أصال لتسؤوليات وتنفيذ المهام والم

 عملية الرقابة تمارسالتي و ،للرقابة الداخلية واإلدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية

  .  ألعمال الدوائر والمؤسسات المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينيةلتدقيقوا

  

 الهيكل التنظيمي ألجهزة الرقابة الداخليـة فـي وزارة    مدى مالئمةهوو: ل التنظيمـي  الهيكمالئمة  

  . الذي ينظم األنشطة والعمليات التي تسمح للجهاز الرقابي باالستمرار والنموالمالية، وهو اإلطار

  

ة المالية،  وهي العوامل البشرية الخاصة بأجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزار        : آفاءة العوامل البشرية  

وهي عبارة عن المواصفات المتعلقة بالعاملين في األجهزة الرقابية من حيـث المـؤهالت العلميـة،       

  .، واإللمام بأعمال المنظمة وباألنظمة والتعليماتتوالخبرات، والمهارا

  

 وهي القوانين واألنظمة والتعليمات التي تـنظم عمـل أجهـزة            :آفاية ومالئمة التشريعات والقوانين   

  .رقابة الداخلية التابعة لوزارة الماليةال

  

ابي       ة ظروف العمل الرق  وهي الظروف المحيطة التي تمارس فيه العملية الرقابية وتتمثل فـي  :مالئم

  .توفر برامج العمل، ومدى استخدام األساليب واألدوات الرقابية المناسبة

  

ة          الخاضعة للرقابة مع العـاملين      وهي مدى تعاون الجهات      :تعاون آافي من الجهات الخاضعة للرقاب

في األجهزة الرقابية من سرعة االستجابة في تنفيذ التوصيات، و توفر الدعم الكافي للعـاملين فـي                 

  . الجهاز الرقابي أثناء القيام بعملية التدقيق
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  :ويوضح الشكل التالي نموذج الدراسة

  

  

  الهيكل التنظيميمالئمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نموذج الدراسة: 1.1شكل

  

  

   محددات الدراسة1.7

  

أقتصر البحث على العاملين في أجهزة الرقابة والتدقيق الداخلي التابعـة لـوزارة             : محددات مكانية 

مديرين الماليين واإلداريين العامليين في الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة للرقابـة           المالية، وال 

  . في الضفة الغربية فقط

  .2008تم جمع البيانات وتحليلها في شهر أيار للعام : محددات زمانية

  

  

  

  العوامل البشريةكفاءة 

التشريعات ة ومالئمة كفاي

  والقوانين

  ظروف العمل الرقابيمالئمة 

 الجهات  كافي مننوتعا

  الخاضعة للرقابة

 فعالية أجهزة الرقابة الداخلية
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  لفصـل الثانـيا

  

  

  أدبيات الدراسة واإلطار النظري 

  

   المقدمة2.1

مؤسسات دوائر و في   تناولت موضوع الرقابة الداخلية      أهم الدراسات السابقة التي   يعرض هذا الفصل    

 كما سيتم من خالل هذا الفصل أيـضاً عـرض اإلطـار             في مناطق مختلفة من العالم،    القطاع العام   

  .النظري لهذه الدراسة

  

  

   الدراسات السابقة2.2

  

عالقة بموضوع الرقابة الداخليـة مـن        ذات ال  ةمن خالل المسح المكتبي للدراسات واألبحاث السابق      

الناحيتين النظرية والميدانية، استدل الباحث على بعض الدراسات التي يغلب عليهـا دراسـة أحـد                

ًء الجانب المالي أو اإلداري، أو محاولة دراسة واقع األجهـزة الرقابيـة         اجوانب الرقابة الداخلية سو   

تـاريخ   خلصت إليه هذه الدراسات مرتبة حسب         هنا أهم ما   يستعرضوتأثير بعض العوامل عليها، و    

  .  العربية، ثم الدراسات األجنبية المحلية، ثم الدراسات، بحيث تعرض الدراساتالبحث

  

  



 9

  :الدراسات المحلية. 2.2.1

  

موضوع الرقابة الداخلية في مؤسـسات      التي تبحث في     محليةالدراسات  استدل الباحث على بعض ال    

، ومن هذه الدراسات نـذكر       الدراسة ساعدت في إعطاء خلفية لهذه     والتي   السلطة الوطنية الفلسطينية  

  :  ما يلي

  

سـبل تفعيـل دور الرقابـة لـضبط األداء المـالي الخـاص              "، بعنوان   )2005الباشا،  (دراسة   .1

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان أسـاليب الرقابـة           "بالمدفوعات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية    

عات العامة وبيان أثرها في تفعيل الرقابة على المـدفوعات العامـة للـسلطة الوطنيـة                على المدفو 

الفلسطينية، وكذلك الوقوف على االنحرافات التي قد تحدث في المدفوعات العامة من خالل التطبيق              

رقابة الفعلي للموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتناولت الرقابة الداخلية عن طريق دائرة ال            

ودائرة الموازنة ودائرة المدفوعات، و تناولت أيضاً دور الرقابة الخارجية عن طريق هيئة الرقابـة               

استخدمت الدراسـة االسـتبانة والمقابلـة       و. العامة والمجلس التشريعي ومدقق الحسابات الخارجي     

لين فـي    الدراسة مـن المحاسـبين العـام       الشخصية في جمع المعلومات والبيانات، وتكون مجتمع      

 ومـن  ،الوزارات، ومن مديري الدوائر المالية في الوزارات، ومديري الدوائر فـي وزارة الماليـة           

المراقبين الماليين، ومراقبي هيئة الرقابة العامة، والمحاسبين فـي المجلـس التـشريعي، ومـدققي               

مستجوب منها  150 موظفاً،  أما حجم العينة فقد بلغ         842الحسابات الداخليين، وبلغ مجتمع الدراسة      

  . حسابات مراقب مالي ومدقق47 محاسب عادي و103

  

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها إن الصالحيات الممنوحة للمراقب المالي قليلة، وال              قد  و

لـى فعاليـة    تمكنه من قبول أو رفض عملية الشراء، ووجود مناقالت بعد الصرف مما يؤثر سلبا ع              

قد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها ضرورة منح المراقب           . اتالرقابة على المدفوع  

المالي صالحيات واسعة تمكنه من قبول أو رفض إجراء عملية الشراء والتحـقـق مـن الحاجـة                

الحقيقية للشراء، وكذلك االشتراك في لجان المشتريات كعضو فاعل وليس كمراقب فقط، والتوسـع              

 للرقابة على المدفوعات العامـة وبخاصـة التقـارير وبحيـث تـصل              في استخدام وسائل متعددة   

  .لمستخدميها في الوقت المناسب
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دراسة ميدانية على   : واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي     "، بعنوان   )م2004كالب،  ( دراسة   .2

تـشخيص  ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل و       "وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة      

 1994 عـام واقع الرقابة الداخلية في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيس السلطة فـي              

 تطبيـق مـا     ، ومدى استكمال مقوماتها اإلدارية والمالية األساسية، ومستوى       2003 عاموحتى نهاية   

ة علـى المـال     فظ، باإلضافة إلى التعرف إلى أهمية الرقابة المالية في المحا         توفر من هذه المقومات   

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسـة مـن           وقد  . العام وحسن استغالله  

جميع الموظفين الرقابيين العاملين في دوائر الرقابة الداخلية في وزارت السلطة الوطنية الفلـسطينية           

ع مفردات الدراسـة البـالغ       موظفاً، وتكونت عينة الدراسة من جمي      130بقطاع غزة والبالغ عددهم     

   . موظفاً رقابيا130عددهم 

  

توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها وجود ضعف في تطبيق المقومـات األساسـية للرقابـة                 

، عكس في ضعف نظم الرقابـة الداخليـة   الفلسطينية وهو ما ان الوطنيةالداخلية في مؤسسات السلطة   

وسـوء اإلدارة، وضـعف األداء    وإداري، وتضخم وظيفي، وتفشي الظواهر السلبية من تسيب مالي 

 وخلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات لدعم وتقوية نظم الرقابة الداخلية في مؤسـسات               .العام

السلطة الفلسطينية ومن أهمها ضرورة أن يولي مجلس الوزراء الفلسطيني والوزراء نظـم الرقابـة       

م الالزم، والعمل الجاد الستكمال المقومات اإلدارية والماليـة         الداخلية بالوزارات الفلسطينية االهتما   

األساسية للرقابة الداخلية بالوزارات الفلسطينية، وحسن تطبيقها بما يكفل جودة وقوة نظـم الرقابـة               

  .الداخلية، وتحقيقها لألهداف المنوطة بها

  

المؤسسات العامة في قطاع    مدى فعالية أساليب الرقابة في      "، بعنوان   )2003أبو ماضي،   (دراسة   .3

تقييم مدى فعالية أساليب الرقابة في المؤسسات العامـة بقطـاع           ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى       "غزة

التزام المؤسسات العامة بتوصيات الهيئات الرقابية، وتطبيق المؤسسات        غزة، وذلك من خالل مدى      

التعـرف  وير، وهدفت الدراسة أيضا إلى      العامة لألساليب الرقابية المختلفة، وعالقة ذلك بعملية التط       

واستخدمت الدراسة االستبانة والمقابلـة  .  ومدى أدائها ألهدافها  ،على األساليب المستخدمة في الرقابة    

الشخصية في جمع المعلومات والبيانات، وتكون مجتمع الدراسة من المديرين العاملين في وزارات             

 مديرا، ومن الجمهور الذي يتعامـل       3800لبالغ عددهم   السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة وا      

مع مؤسسات القطاع العام، وقد قام الباحث بتصميم عينتين إلجراء هذه الدراسة، حيث تتمثل العينـة                
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 مستجوب، أمـا العينـة الثانيـة فـتم       380األولى في فئة المدراء العاملين في الوزارات وقد بلغت          

  . مستجوب500 مع الوزارات وقد بلغ عددهم اختيارها من الجمهور الذي يتعامل

  

وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج من أهمها وجود ارتباط ما بين تطبيق أسـاليب الرقابـة فـي                   

المؤسسات العامة، وعملية التطوير في هذه المؤسسات، كما توصل إلى أن هناك مؤسسات رقابية ال               

 المـديرون ود فجوة بين رأي الجمهور وبـين رأي         تمارس دورها الرقابي بشكل فعال، كما تبين وج       

، بينمـا   يرونحيث تبين أن عملية التطوير في المؤسسات العامة فعالة وذلك حسب وجهة نظر المـد              

يرى الجمهور أن عملية التطوير غير فعالة، وتوصل الباحث إلى العديد مـن التوصـيات وأهمهـا                 

ر بعض المؤسسات الرقابيـة، والعمـل علـى         تطوير القوى البشرية من خالل التدريب، وتفعيل دو       

توضيح الصالحيات الوظيفية في المؤسسات العامة، إضافة إلى تطوير العالقة بين المؤسسات العامة             

  .والجمهور

  

دراسة مقارنـة   : تقويم منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي      "، بعنوان   )2003حماد،  (دراسة   .4

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقـويم مـنهج الرقابـة            "لفلسطينيةمع التطبيق على مؤسسات السلطة ا     

المالية في القطاع الحكومي من خالل دراسة وتحليل عناصر وخصائص نظام الرقابة المالية الفعال              

ووسائل تطبيقه لمعرفة مدى انطباق هذه المقومات على عناصر نظام الرقابة المالية المطبـق فـي                

وكذلك تحليل العوامل المؤثرة أو التي يمكن أن تؤثر في الحـد مـن              مؤسسات السلطة الفلسطينية،    

وأتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الـذي يقـوم علـى           .  وفعالية النظام الرقابي الحكومي    كفاءة

المطبق فـي مؤسـسات الـسلطة       دراسة الواقع ووصفه وذلك من خالل تحليل نظام الرقابة المالية           

منهج االستقرائي الذي يقوم على االستنتاج العلمي القـائم علـى أسـاس             الفلسطينية، واتبع أيضا ال   

المالحظة، وتكون مجتمع الدراسة من المراقبين الماليين في هيئة الرقابة العامة ومـن المحاسـبين               

 مؤسسة  40 وزارة، و  28العاملين في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والبالغ عددها          

 اسـتبانه علـى     130، وقد أتبع الباحث أسلوب المسح الشامل من خالل توزيع           وهيئة رسمية مدنية  

في  المالية في تلك الوزارات والمؤسسات، والمراقبين الماليين العاملين          المحاسبين العاملين باإلدارات  

  .هيئة الرقابة العامة

  

مـل الرقـابي     وقد خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ضـعف كفـاءة وفاعليـة الع               

الفلسطيني وعدم تطبيق ضوابط رقابية، وكذلك ضعف النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية فـي              
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 .مؤسسات السلطة الفلسطينية، وضعف الجهاز األعلى للرقابة في فلسطين ممثلة بهيئة الرقابة العامة            

قانونية ألجهزة الرقابـة    وقدمت هذه الدراسة عدة توصيات لتطوير األداء الرقابي، وتعزيز الصفة ال          

  . ومضموناًالخارجية وتحسين آليات عملها وتحسين جودة التقارير إطاراً

  

الرقابة المالية على األجهزة الحكومية في ظل السلطة الوطنية         "، بعنوان   )2001بشناق،  (دراسة  . 5

 أهميتها  ينية من حيث  الرقابة المالية في السلطة الوطنية الفلسط      ، وقد تناولت هذه الدراسة    "الفلسطينية

 وعالقتها بالرقابة البرلمانية، ومن ثم تناولت أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية المتخصصة            وأهدافها

سـلوب تحليـل النـصوص      واتبعت هذه الدراسـة أ    بالرقابة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية،       

  .السلطة الوطنية الفلسطينيةات في دوائر ومؤسس المالية  الرقابةالقانونية التي تحكم عملية

  

 وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها عدم وجود نظام للتدقيق المالي ينظم عمل مديريـة                 

الرقابة والتدقيق الداخلي في وزارة المالية، وأن عملية الرقابة والتدقيق الخاصة بالنفقات تـتم بعـد                

 بغير حق، وتوصل الباحث أيضاً إلى أن هيئة         الصرف وليس قبله مما يجعل بعض النفقات تصرف       

الرقابة العامة ال تتمتع باالستقالل التام، وأن صالحيتها تقتصر في التحقيق بما تـم اكتـشافه مـن                  

 إقرار   أهمها ضرورة  ة إلى عدة توصيات   وعلى ضوء هذه النتائج خلصت الدراس     . المخالفات المالية 

 الرقابة والتدقيق ووحدات الرقابة الداخلية في األجهزة        نظام مالي ينظم آلية عمل وصالحيات مديرية      

الحكومية، وينص على ما يجب أن يتمتع به موظفوها من ضمانات تكفل لهم الحريـة التامـة فـي                   

  عملهم 

  

  :الدراسات العربية. 2.2.2

  

موضوع الرقابـة الداخليـة الماليـة       التي تبحث في    العربية  دراسات  بعض ال يعرض في هذا الجزء     

دارية في األجهزة الحكومية العربية، والتي بحثت في فاعلية وحدات الرقابة الداخلية الماليـة أو               واإل

ومن هذه الدراسات نذكر ما     اإلدارية، والعوامل المؤثرة فيها، والتحديات والصعوبات التي تواجهها،         

  :  يلي

  

 التي تواجههـا وحـدات      الرقابة على المال العام والتحديات    "، بعنوان   )2006رحاحلة،  (دراسة   .1

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنـواع الرقابـة            "الرقابة الداخلية في الوزارات األردنية    
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المالية واإلدارية في الوزارات األردنية، ودور وحدات الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام              

استخدمت الدراسة االستبانة في     و ة الداخلية، في األردن، وعلى التحديات التي تواجهها وحدات الرقاب       

 وعينة الدراسة من وحدات الرقابة الداخلية في الـوزارات          جمع المعلومات والبيانات، وتكون مجتمع    

  . موظفا116 وزارة، حيث بلغ عدد المدققين فيها 23األردنية والبالغ عددها 

  

ين في الوحدات الرقابية تنقصهم شـهادات       وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها أن العامل          

الممارسة المهنية في مجال الرقابة والتدقيق الداخلي، وأن غالبية العاملين لم يحصلوا علـى دورات               

في مجال التدقيق والرقابة الداخلية، كما توصل الباحث إلى أن هناك نقصاً في الكادر الرقابي العامل                

  .رات األردنيةفي وحدات الرقابة الداخلية في الوزا

  

، وقـد   "دراسة تحليلية لواقع أجهزة الرقابة الحكومية في سورية       "، بعنوان   )2004،  بنود(دراسة   .2

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الدور الذي تقوم به األجهزة الرقابية الحكوميـة فـي سـوريا                  

ابة والتفتيش، وتحديد الصعوبات    والمتمثلة في الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرق        

والمعيقات التي تواجها، واقتراح آفاق لتطوير عمل هذه األجهـزة بمـا يتوافـق مـع التطـورات                  

وقد اعتمد الباحث على المنهج النظري والعملي في دراسته، وتكـون مجتمـع             . االقتصادية والمالية 

ن العاملين في الهيئة المركزية للرقابـة       الدراسة من العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية و م         

  . فردا80ًوالتفتيش، وقد تم سحب عينه عشوائي طبقية ممثلة لمجتمع الدراسة مكونه من 

  

 أن مفهوم الرقابة الحكومية فـي سـورية يختلـف           وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها        

دبيات مهنة المحاسبة، وأن هناك ازدواجيـة       اختالفاً جوهرياً عن مفهوم الرقابة المتعارف عليه في أ        

في عمل ومهام وأهداف أجهزة الرقابة الحكومية، كما أن الرقابة الحالية ال تمارس باستقاللية وحياد               

وقد أوصت الدراسة بعدة توصيها منهـا       . بل تعتمد في معظمها على المجامالت واألهواء الشخصية       

في هيئة واحدة، والعمل على إصدار دليـل        ) ئة المركزي الجهاز المركزي والهي  (دمج أجهزة الرقابة    

عمل يتضمن اإلجراءات التفصيلية لكل عملية رقابية بحسب أنواع ومجاالت عمل الجهات الخاضعة             

  .لهذه الرقابة

  

العالقة بين بعض خصائص المعلومـات وفاعليـة الرقابـة          "، بعنوان   )2002البشاشة،  (دراسة   .3

، وقد هدفت هذه الدراسـة إلـى        "د العاملين في األجهزة الحكومية األردنية     اإلدارية كما يراها األفرا   
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معرفة العالقة بين خصائص المعلومات وفاعلية الرقابة اإلدارية في األجهزة الحكوميـة األردنيـة              

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث أستخدم الباحث األسلوب الميداني في جمع             .وتحليلها

تكون مجتمع الدراسة من مركز الوزارات في قطاع المـال          قد  و. ل تصميم استبانه  البيانات من خال  

وزارة المالية، والصناعة والتجارة، والطاقة والثروة المعدنية، والزراعـة، وبلـغ           : واالقتصاد وهي 

   .اً موظف300أما عينة الدراسة فقد بلغت ،  موظفا1822ًعدد العاملين في هذه الوزارات 

  

 إلى أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات المستقلة وهـي خـصائص               وتوصل الباحث 

وبين المتغير التابع فاعليـة   ) مالئمة، وقبلية المعلومات للقياس   وشمولية،  وتوقيت،  ودقة،  (مات  المعلو

وتوصل الباحث إلى العديد من التوصيات من أهمها ضرورة تطوير شـبكات المعلومـات              . الرقابة

تالئم طبيعة وأغراض الرقابة اإلدارية، وتأهيل األفراد المختـصين بـنظم المعلومـات             وتحسينها ل 

اإلدارية وتدريبهم لزيادة فهمهم وإدراكهم ألهمية تقديم المعلومات الواضـحة والدقيقـة والمالئمـة              

  .بالوقت المناسب الحتياجات العملية اإلدارية في األجهزة الحكومية

  

، "العوامل المؤثرة على أداء أجهزة الرقابة اإلدارية في اليمن        "بعنوان  ،  )2000،  الجرادي(دراسة   .4

 واقع أداء أجهزة الرقابة اإلدارية فـي الـيمن، والعوامـل    وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

ستخدمت الدراسة  وقد ا . المؤثرة عليها، والتعرف على المشكالت التي تواجه أجهزة الرقابة اإلدارية         

 الدراسة من جميع العاملين الذين يقومون       تكون مجتمع حيث  في جمع المعلومات والبيانات،     االستبانة  

بإجراء الرقابة الميدانية المباشرة في أجهزة الرقابة اإلدارية المركزية في العاصمة صنعاء والمتمثلة             

د، وقـد تـم      فر 700في وزارة الخدمة المدنية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبالغ عددهم           

  . فردا260ًسحب عينة طبقية عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة مكونه من 

  

 ضعف أداء أجهزة الرقابة اإلدارية في تنفيذ ومتابعة         وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها       

 مخرجات العمل الرقابي، وان هناك العديد من المشكالت التي تواجه أجهزة الرقابة اإلداريـة منهـا               

وأوصت الدراسة بعـدة    . عدم تنفيذ مخرجات العمل الرقابي، وعدم تعاون الجهات الخاضعة للرقابة         

توصيات، من أهمها ضرورة التركيز على العوامل ذات العالقة بمستوى أداء أجهزة الرقابة اإلدارية              

ن مـن ذوي    من منظور شمولي، والعمل على رفد أجهزة الرقابة اإلدارية بالعدد الكافي من المراقبي            

  .الكفاءة
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العوامل المؤثرة في مـستوى إنجـاز وحـدات الرقابـة           "، بعنوان   )1999المستريحي،  (دراسة  . 5

دراسة ميدانية من وجهـة نظـر العـاملين بتلـك           : اإلدارية الداخلية في الدوائر الحكومية األردنية     

لكلي لوحدات الرقابـة    ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تقييم وفحص مستوى اإلنجاز ا           "الوحدات

اإلدارية الداخلية في الدوائر الحكومية األردنية، والتعرف إلى مدى توافر العوامل المؤثرة في ذلـك               

كما هدفت إلى دراسة أثر المتغيرات المستقلة وهـي الخـصائص           . وأكثرها مساهمة في التأثير فيها    

وظيفية للعاملين فيهـا، والعوامـل      التنظيمية للوحدات الرقابية المبحوثة، والخصائص الشخصية وال      

المؤثرة في مستوى إنجازها، على المتغير التابع ممثال بمستوى اإلنجاز الكلي للوحـدات الرقابيـة               

المبحوثة، والتعرف إلى مدى العالقة واالرتباط بين أبعاد الدراسة بعضها ببعض، إضافة إلى الكشف              

لتي تفيد   المبحوثة بدورها الرقابي والمقترحات ا     عن المعوقات، والمشاكل التي تحد من قيام الوحدات       

، في مواجهة تلك المعوقات، وقد اعتمد الباحث في إجراء الدراسة على المنهج الوصـفي التحليلـي               

جميع العاملين في وحدات الرقابة اإلدارية الداخلية في دوائر الحكوميـة            الدراسة من    وتكون مجتمع 

  . موظفا181ً حجم العينة فقد بلغ  أما موظفاً،204األردنية والبالغ عددهم 

  

المناخ التنظيمي وأثره على أداء العاملين في أجهزة الرقابـة          "، بعنوان   )1999الذنيبات،  (دراسة   .6

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير أبعاد المناخ التنظيمـي             "المالية واإلدارية في األردن   

في أداء العـاملين    ) ات اإلدارية، والبيئة الخارجية والتكنولوجيا    الهيكل التنظيمي، والسياس  (الرئيسية  

قـام  تمدت الدراسة على المنهج الوصـفي، حيـث         عوا .ابة المالية واإلدارية في األردن    بأجهزة الرق 

جهـازي  وزعت على عينة الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من العاملين           الباحث بتصميم استبانه    

ردن وهما ديوان المحاسبة، وديوان الرقابة والتفتـيش اإلداري، وقـد بلـغ             الرقابة المركزية في األ   

 ما نـسبته    أما بالنسبة لعينة الدراسة فقد قام الباحث باختيار عينة تمثل         ،   موظفاً 360مجتمع الدراسة   

  . موظفاً من ديوان الرقابة75 موظفاً من ديوان المحاسبة، و285، منهم من مجتمع الدراسة% 80

  

أن عوامل السياسات اإلداريـة وأسـاليب العمـل    أهمها ت الدراسة إلى العديد من النتائج   وقد خلص 

وكيفية معاملة المرؤوسين والبيئة الخارجية للتنظيم ومدى استخدام التكنولوجيا لهـا أثـر فـي أداء                

 مـن   وفي نهاية الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات،      ،  العاملين في أجهزة الرقابة المالية واإلدارية     

أهمها االهتمام بالعالقات الداخلية في أجهزة الرقابة الداخلية، وإعطاء الموظف مزيداً من الـشعور               

أوصت الدراسة بالتركيز على تدريب العاملين حـول        في رسم السياسات واتخاذ القرار، و     بالمشاركة  
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ولوجيا في الرقابـة    ما يستجد من أمور في مجاالت العمل الرقابي سواء ما كان يتعلق باستخدام التكن             

  . الرقابة المختلفةأو العمل الميداني أو أشكال

  

دراسـة  :الرقابة اإلدارية والمالية على األجهـزة الحكوميـة       : ، بعنوان )1998القبيالت،  (دراسة   .7

، وقد هدفت الدراسة إلى إظهار مدى فاعلية وكفاءة الرقابة اإلدارية والمالية علـى              " وتطبيقية ةتحليلي

حكومية في األردن والتعرف إلى األجهزة التي تقـوم بعمليـة الرقابـة بـشقيها اإلداري                األجهزة ال 

والمالي، واتبعت هذه الدراسة أسلوب تحليل النصوص القانونية التي تحكم عملية الرقابـة اإلداريـة               

  . والمالية على األجهزة الحكومية في األردن

  

وقات تعترض أجهزة الرقابة اإلدارية والماليـة        وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن هناك مع        

في األردن في ممارستها لمهامها وأدائها لواجباتها، ومن أهم هذه المعوقات ضعف التشريعات التـي    

تحكم عمل هذه األجهزة وقصورها عن مواكبة المفاهيم الحديثة في مجال الرقابة، وكـذلك نقـص                

دارية والمالية في هذه األجهزة، إضـافة إلـى ضـعف           الكوادر المؤهلة للعمل في مجال الرقابة اإل      

  .التجارب والتعاون من قبل مختلف الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة لرقابة هذه األجهزة

  

دراسة ميدانية لواقع الرقابة اإلدارية كمـا يراهـا         "، بعنوان   )1995الطراونة واللوزي،   (دراسة   .8

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى استطالع       "فظة الطفيلة في األردن   العاملون في الدوائر الحكومية في محا     

آراء الموظفين في الدوائر الحكومية في محافظة الطفيلة في األردن حول واقع الرقابـة اإلداريـة،                

وكذلك إلى توضيح العالقة بين الرقابة اإلدارية وأبعاد الدراسة التـي تـشمل الهياكـل التنظيميـة                 

ريـة والوسـائل الرقابيـة المـستخدمة،     نظمة والتعليمات والقـرارات اإلدا  والعالقات الوظيفية واأل  

 الدراسة من جميع     وعينة استخدمت الدراسة االستبانة في جمع المعلومات والبيانات، وتكون مجتمع        و

الدوائر الحكومية التي يزيد عدد العاملين فيها على ثالثة موظفين في محافظـة الطفيلـة، وشـملت                 

 نفردا وبلغ عدد المرؤوسـي     51 سين في الدوائر الحكومية حيث بلغ عدد الرؤساء       الرؤساء والمرؤو 

  .فرداً 81

  

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها وجود عالقات إحصائية ذات داللة هامة بين المتغير               

 الهيكل التنظيمي   والمتمثلة في ) المتغيرات المستقلة (التابع المتمثل بالرقابة اإلدارية وبين أبعاد الدراسة      

والعالقات التنظيمية والقرارات اإلدارية واألنظمة والتعليمات والوسائل الرقابية، وتوصلت الدراسـة           
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 أبعـاد    علـى جميـع    نأيضاً إلى أنه ال توجد فروق إحصائية هامة بين آراء الرؤساء والمرؤوسـي            

االجتماعيـة علـى عمـل      الدراسة، وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسة شاملة ألثر البيئة           

  . اإلدارات الحكومية

  

فاعلية وحدات التدقيق المـالي الـداخلي فـي اإلدارة العامـة            "، بعنوان   )1993مهيار،  (دراسة   .9

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص المعوقات وتحليل المشاكل التي تحـد مـن فاعليـة                 "األردنية

 وائر الحكومية األردنية بعد التعرف إلى واقعهـا،       وحدات التدقيق المالي الداخلي في الوزارات والد      

 مدققاً ماليا يمثلـون جميـع   175ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث بتصميم استبانه، تم توزيعها على       

دوائر  10وزارة، و  14العاملين في وحدات التدقيق المالي الداخلي ضمن عينة الدراسة المتمثلة في            

  .من المجتمع األصلي%) 48(عامة، تشكل ما نسبته حكومية خاضعة لقانون الموازنة ال

  

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها قصور في كفاية التشريعات المتعلقة بوحـدات               

التدقيق المالي الداخلي، وضعف وعدم مالءمة عناصر البناء التنظيمي من حيث عمليات االتـصال              

ققين العاملين في وحدات التدقيق المالي الـداخلي،        والحصول على المعلومات، وتدني مؤهالت المد     

وعدم مالءمة األفراد العاملين في وحدات التدقيق المالي مع المهام المنوطة بهذه الوحدات، واقتصار              

عمليات التدقيق على األمور التقليدية وضعف االهتمام باستعمال األساليب المتطورة الحديثـة فـي              

هذه النتائج خلصت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها ضـرورة           وعلى ضوء    .العمليات الرقابية 

استصدار األنظمة الخاصة بوحدات التدقيق المالي الداخلي وتحديثها وفقاً للمعطيات البيئية المتجددة،            

وضرورة تقيد الوزارات والدوائر الحكومية بإنشاء وحدات رقابة داخلية على مـستويات تنظيميـة              

وضرورة استقطاب موظفين جدد مـؤهلين علميـاً ومـن ذوي الخبـرات             تتناسب وحجم أعمالها،    

  . والتخصصات المتعلقة بعمل هذه الوحدات

  

، "الرقابة اإلدارية وأجهزتها في المملكة العربية الـسعودية       "، بعنوان   )1978الغرياني،  (دراسة   .10

وتناولت هذه الدراسة    ،ا وأغراضه ، وأهميتها ،التعريف بالرقابة اإلدارية  وقد هدفت هذه الدراسة إلى      

كمـا تطرقـت هـذه       ، والعوامل المؤثرة فيهـا    ، وأساسيات الرقابة اإلدارية   ،وسائل الرقابة اإلدارية  

 وفي نهايـة    المملكة العربية السعودية،   في   دور الوحدات الرقابية في األجهزة الحكومية     الدراسة إلى   

ونها تعتبر وسيلة هامة من وسـائل فعاليـة          ك  أهمية الرقابة اإلدارية   يؤكد الباحث على مدى   الدراسة  

اإلدارة العامة، والتي من خاللها يتم التحقق المستمر من أن عمليات الجهاز اإلداري الحكومي تسير               
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بكفاءة وفعالية عاليتين نحو تحقيق السياسات العامة للمؤسسة أو الوزارة، وخلص الباحث أيضاَ إلـى        

 يتلخص بإجراء الرقابة    المملكة العربية السعودية   في   الحكوميةالرقابية في األجهزة    أن دور الوحدات    

والتحريات الالزمة للكشف عن المخالفات اإلدارية والمالية، وفحص الشكاوى التي تحال إلى الوحدة             

من اإلدارات األخرى عن أي مخالفة، وإجراء التحقيق في المخالفات التي تكـشف عنهـا العمليـة                 

الوحدة، وبحث وتقصي أسباب القصور في العمل واإلنتاج بما في ذلك الكشف            الرقابية التي تقوم بها     

  .    عن عيوب اإلجراءات اإلدارية والفنية والمالية التي تعرقل سير العمل واقتراح وسائل تالفيها

  

  :الدراسات األجنبية. 2.2.3

  

يق الـداخلي فـي     يعرض هذا الجزء بعض الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع الرقابة والتـدق           

  :القطاع الحكومي ونذكر منها

  

فعالية التدقيق الداخلي في القطاع "، بعنوان ),Ahmad & Othman & Jusoff 2009(دراسة  .1

 التعرف على أهمية التدقيق الداخلي في القطاع العـام          ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى     "العام في ماليزيا  

وقـد اسـتخدمت    . القطاع العام، ودوره في صنع القـرار      في ماليزيا، وبيان مدى نفوذه في إدارات        

الدراسة االستبانة في جمع المعلومات والبيانات، حيث تم توزيع االستبانة على فئات مختلفـة مـن                

  .المدققين الداخليين العاملين في دوائر التدقيق الداخلي في إدارات القطاع العام في ماليزيا

  

 أن هناك قصور في وظيفة التدقيق الداخلي فـي          تائج من أهمها   إلى العديد من الن    الدراسة توتوصل

القطاع العام في ماليزيا، وان المدققين الداخليين ال يتلقون التعاون الكافي والالزم من اإلدارة العليـا                

المدققين الداخليين  أن  حيث انه نادراً ما تقدم اإلدارة العليا تعاونها الكامل، كما توصلت الدراسة إلى              

الخبرة والمعرفة والتدريب، وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن المشكلة الرئيسة التـي تواجـه              هم  تنقص

 الداخليين في أجراء التدقيق الداخلي الفعال هو عدم وجود عدد كافي من المدققين الداخليين               نالمدققي

ة والخبرة  لتدقيق الحسابات، وقد أوصت الدراسة بضرورة تسليط الضوء والتركيز على معيار الكفاء           

للمدققين الداخليين، كما أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات جديدة حول هذا الموضوع علـى              

  .أن يتم استطالع مجموعة واسعة من المدققين الداخليين في القطاعين العام والخاص في ماليزيا
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ة حالة مـن  دراس: تقييم أنظمة الرقابة الداخلية"، بعنوان ),Amudo & Inanga 2009(دراسة  .2

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في قطاع المشروعات العامة فـي                "أوغندا

أوغندا، وتقييم الهياكل التنظيمية الحالية للرقابة الداخلية لتحديد قدرتها على التأكد مـن أن أنـشطة                

  .موضوعةتنفذ وفقاَ لألهداف والسياسات واإلجراءات ال" المؤسسة"المنظمة 

  

وقد أظهرت هذه الدراسة العديد من النتائج أهمها وجود ضعف في البيئة الرقابيـة والتـي تعتبـر                  

األساس لكل عناصر الرقابة الداخلية األخرى، وال يوجد التزام بالسياسات واإلجراءات الموضوعة،            

 مـع التـشريعات      قديمة ولم يتم تحديثها بما يتناسب      ةكما أن هذه السياسات واإلجراءات الموضوع     

واألنظمة الحالية، وأظهرت الدراسة أيضاً أن عالقة العمل القائمة بين المـوظفين علـى مختلـف                

المستويات ال يتفق مع الهيكل التنظيمي الموجود في المؤسسة، وتوصلت الدراسة إلى أن أداء نظـام           

ت الدراسة بالعديـد مـن      وأوص. الرقابة الداخلية في قطاع المشروعات العامة في أوغندا ليس فعاالَ         

التوصيات التي تؤدي إلى تحسين أنظمة الرقابة الداخلية الموجودة في قطاع المشروعات العامة منها              

ضرورة قيام اإلدارة بتقييم المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع، وضرورة وجود هيكل تنظيمـي               

  .واضح يحدد الصالحيات والمسؤوليات

  

التـدقيق  هيكلة تأثير الخبرة و" بعنوان ) (Gendron & Cooper & Townley, 2007دراسة  .3

الخبـرة  تـوفر    مدى تأثير    التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى     ،  " في كندا   قياس األداء الحكومي   في

والتأهيل للمدققين في قياس األداء الحكومي في كندا على العمليات التي يقوم المدققون بفحصها فـي                

ية قيام المـدققون   هذه الدراسة كيف أظهرت حيث    في كندا،    ة في القطاع العام   ظل نظام اإلدارة الحديث   

 مكتب التدقيق العام في كندا      يعمل، وكيف   تدقيقها كندا بإظهار اثر خبرتهم على العمليات التي يتم          في

وذلك مـن خـالل تطـوير       . للعاملين فيه تبني إستراتيجية لدعم المدققين وتنمية الخبرة المهنية        على  

 العمليات بشكل جيد وتنفيـذ      حتى تمكنهم من فحص   لمدققين  لعايير التي تساعد على تنمية الخبرة       الم

أهمها  النتائج    العديد من  الدراسة إلى لمطلوب وتقديم تقارير ذات فعالية، وقد توصلت         بالشكل ا  المهام

كتب التدقيق العام   والخبرة المهنية، واقتصار عمل م    االستقاللية  ب  تتعلق المدققينتحديات تواجه   وجود  

على ممارسة التدقيق المالي وتجاهل التدقيق التشغيلي، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها             

 أنـواع   كافـة ممارسة  ، و  األداء لديه للقيام بمهامه    سضرورة قيام مكتب التدقيق العام بتطوير مقايي      

 للمدققين، والعمـل علـى      ستقالليةضرورة توفر اال  التدقيق التشغيلي، و   وخصوصاًالتدقيق المختلفة   

  .تنمية الخبرة المهنية لهم
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تقييم الرقابة الداخلية بالتركيز على التدقيق فـي القطـاع   "، بعنوان )(Moorthy, 2004دراسة .4

الرقابة الداخلية، وأهميتهـا، وأهـدافها،      ب هدفت هذه الدراسة إلى التعريف    ، وقد   "الحكومي في الهند  

 وقد خلص الباحث إلى أن هناك فوائد عديدة مـن            ب تقييم الرقابة الداخلية،     وأنواعها، و طرق وأسالي   

تقييم الرقابة الداخلية ومن أهمها تمكين المدقق من فحص الجوانب التي تكون فيها الرقابة الداخليـة                

  الدراسـة   أظهـرت  كماقوية ويمكن االعتماد عليها، وكذلك تحديد الجوانب التي تكون فيه ضعيفة،            

عض األسئلة التي يجب أن يتضمنها تقييم الرقابة الداخلية مثل هل يتـوفر هيكـل ومخطـط                 كذلك ب 

  يـتم    وهـل  ، وهل يظهر المخطط التنظيمي تحديد المسئوليات والواجبات لكافة المـوظفين          ،تنظيمي

،   وهل يتم استخدام السجالت المساعدة      ، وهل السجالت المحاسبية محدثة    ،ستخدم خريطة الحسابات  ا

، وأكدت الدراسة على أهمية  اعتماد المدقق على مالحظاتـه           دليل التدقيق الداخلي   م استخدام وهل يت 

 اإلجابة عن أسئلة  تقيـيم الرقابـة          في الدوائر والمؤسسات إثناء     مع العاملين  تعاملهالشخصية أثناء   

  .الداخلية بدال من االكتفاء باألجوبة التي يحصل عليها من العاملين

  

، وقد هدفت هذه الدراسة إلـى       "التدقيق والرقابة الداخلية  "، بعنوان   ),Hepworth 2002(دراسة   .5

التعريف بالرقابة والتدقيق الداخلي، والعالقة بينهما، والمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهما، وقد            

ي هـي   أظهرت الدراسة العديد من المالحظات الهامة أهمها، إن العالقة بين الرقابة والتدقيق الداخل            

عالقة تكاملية أساسها الرقابة الداخلية، فالرقابة ال توفر وظيفة التدقيق الداخلي، والتـدقيق ال يـوفر                

وظيفة الرقابة، كما أشارت إلى أن تشغيل األفراد المؤهلين يؤدي إلى زيادة فاعلية التدقيق الداخلي،               

ممارسـة المهنيـة للتـدقيق      وأن خطة وسياسات التدقيق الداخلي يجب أن تبنى من خالل معايير ال           

الداخلي ومعايير المنظمة التي تتبع لها هذه الوظيفة، بحيث تشمل رؤية المنظمة ورسالتها ومبادئهـا               

األساسية وأهدافها اإلستراتيجية، كما بينت أن التدقيق الداخلي يمكن أن يشمل التدقيق المالي والتدقيق              

وأن . ألداء والتشغيلي والبرامج وأنظمـة المعلومـات      في األمور المتعلقة بالشؤون المالية، وتدقيق ا      

على المدقق أن يتبنى التدريب المهني المستمر بما في ذلك العضوية في الجمعيات الوطنية والدولية               

للمدققين أو المحاسبين، والحصول على الشهادات المهنية المعترف بها، وهذه األمور تساعد علـى              

اخلي، كما أظهرت هذه الدراسة أن فاعلية اإلدارة والمـساءلة فـي            زيادة وتحسين فاعلية التدقيق الد    

الحكومة تعتمد على تكوين إطار عام وشامل للرقابة الداخلية، وأن الرقابة والتدقيق الـداخلي همـا                

  . الجانبان األساسيان لهذا اإلطار
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تـدقيق الـداخلي   وظيفـة ال "، بعنوان )2000المكتب الوطني للتدقيق الداخلي في مالطا،    ( دراسة   .6

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية وظيفـة التـدقيق الـداخلي فـي                "الحكومي في الوزارات  

الوزارات، والتعرف على أهميتها، وتقديم توصيات بخصوص األهداف المستقبلية للتدقيق الـداخلي،            

 بعض المعلومـات  واستخدمت الدراسة االستبانة في جمع البيانات من مجتمع الدراسة للحصول على       

الالزمة للبحث، باإلضافة إلى القيام بإجراء مقابالت مع بعض الجهات المعنية، أما مجتمـع وعينـة         

  .1998الدراسة فتكون من كافة المدققين الداخليين العاملين في الوزارات في عام 

  

 فـي مراحلـه     وقد أظهرت هذه الدراسة أن التدقيق الداخلي في الوزارات المختلفة بالرغم من كونه            

األولى، إال أن له خدمات مفيدة، وأظهرت كذلك أن وظيفة التدقيق الداخلي قاصرة عن الوصول إلى                

مستوى الفاعلية المطلوب وذلك بسب العديد من العوامل المختلفة منها الحاجة إلى تحـسين الرقابـة                

ات جودة الخدمة، كمـا أن      المالية، والتحديات المتزايدة التي تضعها السياسة الحكومية، وتبني سياس        

عدم فاعلية هذه الوظيفة تعود بدرجة كبيرة إلى الضعف في التنسيق المركـزي، وإلـى محـددات                 

االستقاللية داخل الوزارات، ونقص دعم اإلدارة والتدريب وطرق التعيـين، إضـافة إلـى القيـود                

الدراسة بآليات مختلفة   والنقص في الموارد المخصصة لوظيفة التدقيق الداخلي، وفي النهاية أوصت           

تهدف إلى تأسيس التنسيق المركزي القوي بين الوزارات، وتشجيع استقاللية المدقق الداخلي، وزيادة             

  .  دعم اإلدارة وجذب وتعيين الكفاءات وزيادة المخصصات والموارد للتدريب

  

 هذه الدراسـة  تناولت، "تدعيم الرقابة الداخلية"، بعنوان )David & Deborah, 2000(دراسة  .7

 وأهميتها في مجال منع وكشف األخطاء والغش وسـوء          ،طرق تدعيم الرقابة الداخلية في المنظمات     

األساسية للرقابة الداخلية فـي بنـاء ومراجعـة مقـاييس            الدراسة القواعد     هذه وقد حددت . اإلدارة

المـستويات الوظيفيـة،    ومؤشرات األداء، ومراجعة اإلدارة العليا لألداء التشغيلي للدوائر في كافة           

والرقابة على معالجة البيانات والمعلومات، والفصل بين السلطات والواجبات، والتحقق من صـحة             

  .المعامالت ودقة السجالت

  

 عليه نتائج خطيرة من أهمها الضياع من خالل         الداخلية يترتب وقد بينت الدراسة أن ضعف الرقابة       

ج عن قصور اإلجـراءات والـنظم والقـرارات، وسـوء           اإلهمال وعدم االهتمام، واإلسراف النات    

  .االستعمال من خالل المبالغة في اإلجراءات، وسوء اإلدارة
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وتوصلت الدراسة إلى أن إمكانية الغش واالحتيال تبقى موجودة في المنظمات، كمـا أن البرنـامج                

عة، وأن فعالية برنـامج     الجيد للرقابة الداخلي ال يضمن التزام األفراد باإلجراءات الرقابية الموضو         

الرقابة الداخلية هو من مسئولية اإلدارة، لذلك فانه إن لم تكن هناك مشاركة فعلية لـالدراة وعلـى                  

  .كافة المستويات، فان نظام الرقابة الداخلية لن يكون فعال

  

الية التدقيق الداخلي والخـارجي فـي الحكومـة    عتقييم ف"، بعنوان )Friedberg, 1999(دراسة . 8

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى فاعلية التدقيق الداخلي والخارجي فـي              "لمحلية في إسرائيل  ا

الحكومة اإلسرائيلية خالل فترة السبعينات حتى التسعينات، ولتحقيق هدف هذه الدراسة قام الباحـث              

م التـدقيق   باستخدام اإلطار النظري، الذي يحتوي على عدد من اإلجراءات والمقاييس لفحص وتقيي           

الخارجي مثل تدقيق الدولة، ونماذج مختلفة من التدقيق الداخلي مثـل مـدققين البلـديات واللجـان                 

وهذه المقاييس تبحث فـي عـدد زيـارات         . والمحاسبين القانونيين المعنيين من قبل وزارة الداخلية      

  .ر التدقيق الداخليالمدققين، ومدى تصحيح األخطاء، ومتابعة نشر تقارير التدقيق، ودرجة نشاط إطا
 

ن أوقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن التدقيق الحكومي يتميز بالطريقة التقليديـة، و               

هناك انخفاضاً في عدد تقارير الرقابة الداخلية، باإلضافة على عدم وجود تدقيق داخلي فـي بعـض              

احث إلى أن معظـم القطاعـات فـي         المؤسسات الحكومية، وغياب الرقابة الخارجية، كما أشار الب       

الحكومة المحلية ال تخضع للتدقيق والرقابة من قبل جهات مخصصة لهذه الغاية وهذا بـدوره أدى                

إلى نمو الفساد المالي واإلداري، وتوصل الباحث إلى أن هناك ضعفاً في تقارير الرقابـة الداخليـة،    

ن عمل التـدقيق الـداخلي والخـارجي        وإن هناك معيقات سياسية واقتصادية وإدارية ضخمة تحد م        

  .الحكومي

  

  :ملخص الدراسات السابقة. 2.2.4

  

من خالل االستعراض السابق ألدبيات الدراسة، يالحظ أن أغلب الدراسات المحلية أجريت في قطاع              

غزة، حيث ركزت على دراسة الرقابة الداخلية من خالل استطالع آراء العاملين في وحدات الرقابة               

المنتشرة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تتبع رئيس الدائرة الحكومية، أو علـى             الداخلية  

قـد  ) 2005 ،الباشـا ( دراسة   أناستطالع آراء العاملين في أجهزة الرقابة الخارجية، حيث نالحظ          

ور تناولت الرقابة الداخلية عن طريق دائرة الرقابة ودائرة الموازنة ودائرة المدفوعات، وتناولـت د             
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 ، أما الرقابة الخارجية عن طريق هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي ومدقق الحسابات الخارجي           

ـ وتشخيص واقع الرقابة الداخلية في    تحليل    ركّزت على   فقد )2004كالب،  (دراسة   منـذ   وزاراتال

املين  المراقبين الع  من خالل استطالع رأي   ،  2003 عام وحتى نهاية    1994 عامتأسيس السلطة في    

  .الوزاراتفي الموجودة دوائر الرقابة الداخلية في 

  

 في   الخارجية والداخلية  تقييم مدى فعالية أساليب الرقابة      إلى  فهدفت )2003،  أبو ماضي (دراسة   أما

التزام المؤسسات العامة بتوصيات الهيئـات الرقابيـة، وتطبيـق          من خالل مدى     المؤسسات العامة 

 في تلـك المؤسـسات،      رأي العاملين  استطالع   تملرقابية المختلفة، وقد    المؤسسات العامة لألساليب ا   

إلى تقـويم   ) 2003حماد،  (في حين هدفت دراسة     ،  المؤسسات  هذه  الجمهور الذي يتعامل مع    ورأي

منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي من خالل دراسة وتحليل عناصر وخصائص نظام الرقابة              

م وحتـى عـام     1994غزة خالل الفترة الممتدة مـن عـام         قطاع  في  بيقه  المالية الفعال ووسائل تط   

، والمحاسـبين   العاملين في هيئة الرقابة العامـة     استطالع رأي المراقبين الماليين     حيث تم   ،  م2001

 على الرقابة المالية فـي الـسلطة        ركزت فقد   )2001 ،بشناق(دراسة   أما،  . الوزاراتالعاملين في   

 حيث أنواعها وأهدافها واألجهزة المختصة الداخلية والخارجية التـي تقـوم            الوطنية الفلسطينية من  

  .بتنفيذها وتحديد أهم المعوقات التي تعترض عملها وسبل تذليلها

  

 على أجهزة الرقابـة والتـدقيق الـداخلي          في الضفة الغربية   أجريت قد   دراستي الحالية  أنويالحظ  

، حيـث كانـت دائـرة الرقابـة      2004 أجريت عليها عام     التابعة لوزارة المالية بعد التعديالت التي     

والتدقيق الداخلي في وزارة المالية قبل هذه التعديالت تقوم بمهام محدودة جداً وهي الرقابة ما قبـل                 

الصرف على النفقات المركزية لوزارة المالية، باإلضافة إلى إغـالق األوامـر الماليـة والـسلف                

رى، وبعد هذه التعديالت أصبحت هناك إدارتين أحـداهما اإلدارة          للوزارات والدوائر الحكومية األخ   

العامة للرقابة الداخلية والتي قامت بإنشاء وتوزيع دوائر رقابة مالية على معظـم وزارات ودوائـر                

 السلطة الوطنية الفلسطينية للرقابة المالية السابقة على مصروفات ومقبوضات الـوزارت والـدوائر            

ث أنه وألول مرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية لم يعد يـصرف فلـس               ، حي  المدنية الحكومية

 المالي المنتدب فـي هـذه الـوزارة،     واحد من مخصصات أي وزارة إال بعد اعتمادها من المراقب         

اإلدارة العامـة للرقابـة     وهناك العديد من المهام والمسؤوليات الرقابية األخرى الملقاة على عـاتق            

إلدارة الثانية فهي اإلدارة العامة للتدقيق الداخلي وحددت مهامهـا بالتـدقيق المـالي               أما ا  .الداخلية

واإلداري على وزارات ودوائر السلطة الوطنية الفلسطينية وهذه المهمة أيضاً لم تكن موجـدة فـي                
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ين في   العاملين في األجهزة الرقابية، والعامل     آراء أيضاً أنها استطلعت     هذه الدراسة السابق، وما يميز    

تساعد فـي     قد الوزارات والمؤسسات الخاضعة للرقابة حول أبعاد الدراسة للوصول إلى نتائج دقيقة          

  .تطوير تلك األجهزة وزيادة فعاليتها

  

 فقد ركزت على دراسة الرقابة الداخلية الماليـة واإلداريـة فـي األجهـزة               الدراسات العربية، أما  

 دراسـة   سوريا واليمن والسعودية، حيـث يالحـظ أن       الحكومية في بعض الدول العربية كاألردن و      

إلى التعرف على أنواع الرقابة المالية واإلدارية في الوزارات األردنيـة،            هدفت   )2006 ،رحاحله(

ودور وحدات الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام في األردن، وعلـى التحـديات التـي                 

هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الـدور الـذي تقـوم بـه              فهدفت   )2004،  بنود(دراسة  أما   تواجهها،

األجهزة الرقابية الحكومية في سوريا والمتمثلة في الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية             

، البـشاشة (دراسـة   للرقابة والتفتيش، وتحديد الصعوبات والمعيقات التي تواجها، في حين هـدفت            

خصائص المعلومات وفعالية الرقابة اإلدارية في األجهزة الحكوميـة         إلى معرفة العالقة بين      )2002

 واقع أداء أجهـزة الرقابـة       إلى التعرف على   )2000،  الجرادي(، وهدفت دراسة    األردنية وتحليلها 

اإلدارية في اليمن، والعوامل المؤثرة عليها، والتعرف على المشكالت التي تواجه أجهـزة الرقابـة               

  .اإلدارية

  

إلى تقييم وفحص مستوى اإلنجاز الكلـي لوحـدات الرقابـة           ) 1999  ،المستريحي(سة  وهدفت درا 

اإلدارية الداخلية في الدوائر الحكومية األردنية، والتعرف إلى مدى توافر العوامل المؤثرة في ذلـك               

إلى معرفة مدى تـأثير     ) 1999 ،الذنيبات(دراسة   في حين هدفت     وأكثرها مساهمة في التأثير فيها،    

الهيكـل التنظيمـي، والـسياسات اإلداريـة، والبيئـة الخارجيـة            (د المناخ التنظيمي الرئيسية     أبعا

 ،القبـيالت (دراسة  ، أما   في أداء العاملين بأجهزة الرقابة المالية واإلدارية في األردن        ) والتكنولوجيا

الحكومية فـي    إلى إظهار مدى فعالية وكفاءة الرقابة اإلدارية والمالية على األجهزة             فهدفت )1998

 دراسـة   ، وهـدفت  األردن والتعرف إلى األجهزة التي تقوم بعملية الرقابة بشقيها اإلداري والمـالي           

إلى التعرف على واقع الرقابة اإلدارية، و توضيح العالقة بين الرقابة           ) 1995 ،الطراونة واللوزي (

ظيفيـة واألنظمـة والتعليمـات      اإلدارية وأبعاد الدراسة التي تشمل الهياكل التنظيمية والعالقات الو        

إلـى  ) 1993 ،مهيـار (دراسـة   ، في حين هدفت     والقرارات اإلدارية والوسائل الرقابية المستخدمة    

تشخيص المعوقات وتحليل المشاكل التي تحد من فعالية وحدات التدقيق المالي الداخلي في الوزارات              

 ،بالرقابة اإلداريـة  ف  ي إلى التعر  هدفت ف )1978 ،الغرياني(، أما دراسة    والدوائر الحكومية األردنية  
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 فـي   دور الوحدات الرقابية في األجهزة الحكومية     كما تطرقت الدراسة إلى      ،   وأغراضها ،وأهميتها

المملكة العربية السعودية.  

 فتناولت موضوع الرقابة والتدقيق الداخلي في القطاع الحكومي فـي بعـض             أما الدراسات األجنبية  

 التعرف على إلى ),Ahmad & Othman & Jusoff 2009(دراسة  هدفتحيث  ،الدول األجنبية

أهمية التدقيق الداخلي في القطاع العام في ماليزيا، وبيان مدى نفوذه فـي إدارات القطـاع العـام،                  

إلى تقييم أنظمـة  ) ,Amudo & Inanga 2009(دراسة ودوره في صنع القرار، في حين هدفت 

وعات العامة في أوغندا، وتقييم الهياكل التنظيمية الحاليـة للرقابـة           الرقابة الداخلية في قطاع المشر    

تنفذ وفقاَ لألهداف والـسياسات     " المؤسسة"الداخلية لتحديد قدرتها على التأكد من أن أنشطة المنظمة          

هـدفت   فقد )(Gendron & Cooper & Townley, 2007دراسة واإلجراءات الموضوعة، أما 

الخبرة والتأهيل للمدققين في قياس األداء الحكـومي        توفر   مدى تأثير    لىالتعرف ع هذه الدراسة إلى    

 في  في كندا على العمليات التي يقوم المدققون بفحصها في ظل نظام اإلدارة الحديثة في القطاع العام               

  .كندا

  

ت إلى استعراض الرقابة الداخلية، وأهميتهـا، وأهـدافها،   فهدفقد )  (Moorthy, 2004أما دراسة

 إلـى ) (Hepworth, 2002دراسـة   وهـدفت  عها، و طرق وأساليب تقييم الرقابة الداخلية،وأنوا

، فـي   التعريف بالرقابة والتدقيق الداخلي، والعالقة بينهما، والمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهما          

ـ      )2000،  المكتب الوطني للتدقيق الداخلي في مالطا     (دراسة  حين هدفت    ة ، إلى تقييم فعاليـة وظيف

 )David & Deborah, 2000(التدقيق الداخلي في الوزارات، والتعرف على أهميتها، أما دراسة 

 وأهميتها في مجال منع وكشف      ،تناولت هذه الدراسة طرق تدعيم الرقابة الداخلية في المنظمات        فقد  

عاليـة   تقييم مدى ف فقد هدفت إلى،)(Friedberg, 1999، أما دراسة األخطاء والغش وسوء اإلدارة

  .التدقيق الداخلي والخارجي في القطاع الحكومي

  

  :ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة. 2.2.5

  

 والتدقيق   تناولت موضوع تقييم فعالية أجهزة الرقابة       الدراسة األولى في حدود علم الباحث التي       أنها

عديالت التي أجريت عليها عـام       التابعة لوزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الت         الداخلي

العاملين في الوزارات والمؤسـسات     وجهة نظر   ، و هذه األجهزة العاملين في   ، من وجهة نظر     2004

  .الحكومية الخاضعة للرقابة
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   اإلطار النظري للدراسة2.3

  

بـالرغم  تكاملية أساسها الرقابة الداخلية     القة  عإن العالقة بين الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي هي         

من أن هذا المصطلح يستخدم للداللة على مفهوم واحد، ويعود السبب في عدم التمييز بينها في العديد                 

من الدول ألسباب لغوية، ففي اللغة اإلنجليزية، فإنهما نشاطان منفصالن كلياً، ويتم التركيـز عـادة                

داخلية ال توفر وظيفـة التـدقيق       على الرقابة دون التدقيق، وأن الفرق المهم بينهما، هو أن الرقابة ال           

ومن وجهة نظـر اإلدارة العامـة،       . الداخلي، كما أن التدقيق الداخلي ال يوفر وظيفة الرقابة الداخلية         

فإن للرقابة الداخلية مكونيين، األول مجموعة من القوانين واألنظمة والتعليمات التي من خاللها تدير              

لمكون الثاني هو تطبيق تلك القوانين واألنظمة والتعليمات،        إدارة المنظمة األنشطة المسؤولة عنها، وا     

وفي المقابل فإن للتدقيق الداخلي مكونين، األول يشمل المراجعة لفعالية هـذه القـوانين واألنظمـة                

والتعليمات التي من خاللها تدير إدارة المنظمة األنشطة المسؤولة عنها، والثاني مراجعـة التطبيـق               

  ).Hepworth, 2000(ن واألنظمة والتعليماتالفعلي لهذه القواني

  

ويتناول هذا الجزء من الدراسة مفهوم الرقابة والتدقيق الداخلي، وأهميتهـا، وأهـدافها، وأنواعهـا،               

  .ومكونات نظام الرقابة الداخلية، ومقومات النظام الجيد للرقابة الداخلية

  

  :مفهوم الرقـابـة الـداخـلية .2.3.1

  

ة بالرقابة المالية العليا لديوان المحاسبة في اإلمارات العربية المتحدة الرقابـة            عرفت القواعد الخاص  

مجموعة األنظمة المترابطة والمتسقة واإلجراءات والسياسات اإلدارية والمالية التـي          "الداخلية بأنها   

" ية وكفاءة تتبناها اإلدارة للمساعدة في القيام بإدارة أعمال الوحدة بأسلوب منتظم واقتصادي ذي فعال            

  .)2006الرحاحله، (

  

وعرف أبو عياش الرقابة الداخلية بأنها مجموعة من اإلجراءات التي تتخذ بهدف فحـص أعمـال                

الغير، وذلك من أجل الحكم على مدى سالمة التنفيذ، وفقا للقواعد والتعليمات المحددة مـسبقا، كـي                 

  ).2000أبو عياش، (يلتزم القائمون بالعمل بها 
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 International Organization(يةجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبلمنظمة الدولية لألوعرفت ا

of Supreme Audit Institutions (أنهاالرقابة الداخلية ب) لجنة قواعد الرقابة المالية بالمنظمة

  ):1997الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية، 

    
    ةق إدارة وأفراد الجهة، ويتم تصميمها بقصد معالجة المخاطر وتوفير درجعملية متكاملة تنجز عن طري"      

    ة اآلتيةـوغ الغايات المنوطة بها فانه األهداف العامـمعقولة من االطمئنان إلى انه خالل سعي الجهة لب

  :يجرى تحقيقها
  .تنفيذ عمليات منظمة وأخالقية وتتسم باالقتصاد والكفاءة والفاعلية •

  .طلبات المسائلةوفاء بمت •

  .التزام بالقوانين واللوائح السارية •

 ."حماية ممتلكات الجهة من الضياع وسوء االستخدام والتلف •

  

  أو المحاسـبية   الرقابة المالية  تتضمن في محتواها الشامل    في الوحدة الحكومية     إن الرقابة الداخلية   و

مين سالمة تنفيـذ  ن قبل اإلدارة من أجل تأأ الرقابة الداخلية وتنفذ م    واإلدارية والضبط الداخلي، وتنش   

، فالرقابـة   عتماد على المعلومات التي تبنى عليها القرارات       من اال  عملياتها وحماية األصول والتأكد   

المالية أو المحاسبية تشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة إلى اختبـار              

، أمـا   )2000أبـو عيـاش،     (تر والحسابات ودرجة االعتماد عليها      البيانات المحاسبية المثبتة بالدفا   

الرقابة اإلدارية فتعني التحقق من أن التنفيذ يتم وفقاً للتوجيه المحدد مسبقاًً في خطة العمـل، وذلـك                  

لبيان جوانب الخطأ واالنحراف وإيجاد الحلول المناسبة لها لتالفي تكرار وقوعها، وتحديد المسؤولية             

، وضمان حسن تطبيق القواعد وتوضيح مدى كفايتها والوصول إلى معدالت عالية من             عن ارتكابها 

نواع الضبط واإلجـراءات المتعلقـة      فيعني جميع أ   أما الضبط الداخلي     ،  )2000الجرادي،  (األداء  

وذلك من خالل عملية ضبط يقوم بها كل شخص بشكل مستقل           ، للوحدة أو المنظمة   بالعمليات اليومية 

يداع يقوم بهـا    والتسجيل واإل التحصيل  فمثال عمليات   ، عمل الذي يقوم بأدائه شخص آخر     م لل متم أو

  ).2003الفرجات،  (يقوم كل منهم بعملية ضبط مستقلة للعمليات السابقة أشخاص مختلفون بحيث

  

ن الرقابة الداخلية هي عملية يمارسها العامل البشري على كافـة           ابقة إلى أ  ونخلص من التعاريف الس   

كيد معقول وليس تأكيد مطلـق      لى التركيز على تزويد اإلدارة بتأ      تهدف إ  المؤسسةستويات داخل   الم

المتعلقة بالثقة   الفاعلة في تحقيق األهداف      ةهم باإلضافة إلى المسا   ،الرقابة الداخلية  تبسبب محدوديا 
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في مل الرقابة الداخلية     وتشت ، وكفاءة فاعلية العمليات    واألنظمة في التقارير المالية وااللتزام بالقوانين    

  . واإلدارية والضبط الداخلي أو المحاسبيةالرقابة الماليةمحتواها 

  

  :  الرقابة الداخليةأنواع .2.3.2

  

  :الداخليةالرقابة المالية .1

  

وهي رقابة النواحي المالية للوحدة االقتصادية وتكمن مهمتها في التأكد من أنها مؤيـدة بمـستندات                

وتقصي أسباب االنحراف من اجـل      ، والمخالفات المالية ، وكشف األخطاء ، ألموال وحماية ا  ،قانونية

ويشمل نطاق الرقابة المالية أعمال اإلدارة المالية والبيانات المالية         ، اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعالجها   

 والعمليات الحسابية باإلضافة إلى إعداد الـدفاتر والـسجالت والمـستندات القانونيـة واإليـرادات            

  .والنفقات

خطة التنظيم وجميع الطرق والمقاييس التي يتبناهـا التنظـيم          "وتعرف الرقابة المالية الداخلية بأنها      

اإلداري بغرض حماية موجوداتها وضبط دقة البيانات المالية ومدى االعتماد عليها والوثـوق بهـا               

" اإلداريـة المحـددة مقـدما      تشجيع العاملين على االلتـزام بالـسياسات          و وزيادة الكفاءة اإلنتاجية  

  ).134، ص1998القبيالت، (

  

 ,Statement of Auditing Standards Number 1(معـايير المراجعـة   نـشرة  عرفـت  و

Paragraph 320.28 ( الخطة التنظيمية واإلجراءات والـسجالت التـي   " بأنهاالمالية الداخلية الرقابة

ومن ثم فأنها تصمم لتحقيق التأكد المعقـول  ، جالت الماليةالس وتوفير الدقة في، تختص بالمحافظة على األصول 

  : من أن

  .العمليات يتم تنفيذها تبعاً للتفويضات العامة أو الخاصة الصادرة عن اإلدارة.1

 :العمليات يتم تسجيلها بالصورة التي تحقق.2

 علـى تطبق    أو ألية معايير أخرى    ، عاماً  للقواعد المحاسبية المقبولة قبوالً    السماح بإعداد القوائم المالية وفقاً     •

 .هذه القوائمعلى 

 .تحقيق القابلية للمحاسبة عن األصول •

 .استخدام األصول يتم وفقاً للتراخيص الصادرة عن اإلدارة •

وان    ، ، لقواعـد منطقيـة    المقارنة بين حسابات األصول واألصول ذاتها من حيث الوجود الفعلي تتم وفقـاً             •

  ".تم اتخاذها تجاه كل تجاوز يكتشفاإلجراءات التصحيحية يوأن 
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 ويضم هذا النوع من الرقابة وسائل متعددة        ،الرقابة الداخلية بتحقيق الغايات المحاسبية للمنشأة     وتهتم  

 وإتبـاع نظـام     ،المصادقات ووجود نظام مستندي سليم     إتباع نظام و ،منها إتباع نظام القيد المزدوج    

 وعـدم الـسماح ألي      ،جبات الخاصة بموظف الحـسابات     وفصل الوا  ، والموازنات ،التدقيق الداخلي 

وبهذا تتضمن الرقابة المالية الداخليـة      ،  )2003الفرجات،  (خرها آ شخص بالقيام بعملية من أولها إلى     

مستندات الصرف والتحصيل ومدى التطابق وصحة الصرف لكل بند من          ومراجعة الدفاتر الحسابية    

 تمت بعد الحصول علـى تـرخيص سـابق مـن الجهـة      أن جميع االستثناءات قدوبنود الموازنة،  

  .المختصة

  

 فعملية الرقابة المالية الداخلية تركـز       التي تقوم بتحصيل اإليرادات   أما بخصوص الدوائر الحكومية     

 على تحصيل ومتابعة اإليرادات العامة التي فرضها القانون، والتأكد من أن األموال المقبوضة قـد              

 جميـع   أنو  ا قد صنفت تصنيفا صحيحا بحـساباتها ذات العالقـة،           أودعت بالبنوك المختصة وأنه   

وفق نماذج ومستندات صحيحة ومعتمد حسب األصول من ذوي العالقـة           العمليات الحسابية قد تمت     

  .وحسب القوانين والتعليمات السارية في الدولة

  

  : أشكال الرقابة المالية الداخلية

  :ت تنفيذها إلى ثالثة أنواع، وهيتقسم الرقابة المالية الداخلية من حيث وق

  

  :قابة السابقةالر.1

  

هي الرقابة المانعة أو الوقائية بمعنى أنها تمنع األخطاء أو التجاوزات قبل وقوعها حيث يـتم هـذا                  

شـكري،  (النوع من الرقابة قبل استكمال عملية الصرف ولهذه العملية الرقابية أساليب مختلفة أهمها            

1998:(  

  .عمليات من الناحية القانونيةال تية على صحالمصادقة المبدئ •

عملية الصرف المراد إنجازها تقع فـي حـدود         أن  ن هناك مخصصات كافية و    المصادقة بأ  •

 . ونوعاًاالعتمادات المقررة كماً

لعمل الـذي اتفـق     المصادقة النهائية لدفع المبالغ عند تنفيذ االلتزام وذلك بعد التأكد من أن ا             •

 . هو مقررماعليه قد تم وفقاً ل
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 انه ال بد من إجـازة       يالحظ في السلطة الوطنية الفلسطينية       الحكومية وبالنظر إلى الوزارات والدوائر   

 المالية التابعة لإلدارة العامة للرقابة الداخلية في وزارة الماليـة         قبل دوائر الرقابة     عملية الصرف من  

المراقب المالي الموجود فـي تلـك        من قبل    يتم المصادقة عليها  ن  أحيث أن مستندات الصرف يجب      

 .الوزارات والدوائر قبل أتمام عملية الصرف
 
  :الرقابة المستمرة.2

  

 بأول للمراحل التنفيذية التي تقوم بها الدوائر المختلفة داخل التنظيم ومطابقة            هي الرقابة التي تتم أوالً    و

 في الوحـدات    هابة يصلح تطبيق   وهذا النوع من الرق     الموضوعة مسبقاً  طإنجاز هذه المراحل مع الخط    

االقتصادية الكبيرة التي يصعب تدقيقها عن طريق التدقيق النهائي خالل فترة محدودة حيث يبدأ هـذا                

 وفحـص    رقابة نهائية عند مراجعـة     النوع من التدقيق مع بداية العملية ويستمر بانتهائها ليتحول إلى         

  .)2004كالب،  (الميزانية العمومية والحسابات الختامية

  

  : الالحقةأوالرقابة النهائية .3

  

تهاء الفترة المالية المطلوب فحصها ومراجعتها وبعـد        نتتم بعد ا  و ،وهي الرقابة الكاشفة لوقوع الخطأ    

 ، إجراء التسويات وتحضير الحساب الختامي للوحدة االقتصادية وتنفيذ العمليات المالية بشكل نهـائي            

ـ   عملية ال  لتأكد من أن   ل الت المالية والدفاتر المحاسبية   وتتم هذه الرقابة على القيود والسج       تصرف تم

 وإيجـاد  ، الكشف عن المخالفات المالية واألخطاء الفنيةحتى يتم لألنظمة المالية والقواعد المقررة      وفقاً

  .)1995الزغبي،  (الحلول المناسبة لمعالجتها

  

 والذي يمثل   ة ديوان الرقابة المالية واإلدارية    هذا النوع من الرقاب   بوفي السلطة الوطنية الفلسطينية يقوم      

ية، وهـذه الرقابـة تمكـن الجهـة          واإلدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المال       الرقابة الخارجية، 

ة الحسابات ونتائجها النهائية واإللمام بتفاصيلها وعقد المقارنات الالزم        ة من التعرف على كافة    الفاحص

  .لماليةألي منها خالل السنوات ا
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  :أهداف الرقابة المالية الداخلية

  

  :)1993مهيار،  (لى تحقيق األهداف الرئيسة التاليةإتهدف الرقابة المالية الداخلية 

  .التحقق من كفاية السجالت والطرق المحاسبية المستخدمة .1

لهـا   التأكد من أن القيود تـم ترحي       التحقق من إتمام العمليات المالية بطريقة صحيحة من خالل         .2

وتسجيلها في حساباتها الصحيحة باإلضافة إلى بذل الجهد الكتشاف األخطـاء الفنيـة والغـش               

 .والتزوير وأية مخالفات مالية أخرى

ثر مالي يجب   أ لها فهناك نظام مالي متبع وتفويض سلطات        ة المالي التحقق من مسؤولية المديرين    .3

 .التحقق منها حسب التعليمات واألنظمة

 لبيانات المالية ومن أنها تعطي صورة عادلة عن واقع الجهاز الحكومي وطبقـاً            التحقق من دقة ا    .4

 .لألنظمة والقواعد المحاسبية المطبقة

والتي من ضمنها عدم     التحقق من التزام الجهة الحكومية بالقوانين واألنظمة والتعليمات السارية         .5

 .تجاوز حدود الصرف التي وردت في بنود الموازنة

 النظام المحاسبي المتبع أو النظم المالية المعمول بها         فحصة المالية الداخلية إلى      الرقاب قد تمتد و .6

 .وتقديم االقتراحات والتعديالت التي تكون مناسبة
 

  :الرقابة اإلدارية الداخلية.2

  

 ,Statement of Auditing Standards Number 1( معـايير المراجعـة   نـشرة عرفـت   و

Paragraph 320.27 (الخطة التنظيمية واإلجراءات والسجالت التي تخـتص   "دارية بأنهاالرقابة اإل

بالعمليات اإلدارية التي تقود إلى فرض سلطة اإلدارة المرتبطة مباشرة بمـسؤوليات اإلدارة لتحقيـق               

  ."نطالق نحو بناء رقابة مالية على العملياتأهداف المنظمة كما أنها نقطة اال

  

ق واإلجراءات الهادفة إلى     الخطة التنظيمية ووسائل التنسي     في محتواها   الداخلية ة الرقابة اإلداري  وتشمل

 وتعنـى   ، وتشجيع االلتزام بالـسياسات والقـرارات اإلداريـة        ،يةدر من الكفاية اإلنتاج   كبر ق تحقيق أ 

خطة التفويض واإلجراءات    الرقابة اإلدارية     وتتضمن ،بالنواحي التي ليس لها تأثير على القوائم المالية       

 تخاذ القرارات التي تؤدي إلـى ممارسـة الـصالحيات اإلداريـة للعمليـات              ا ود المستخدمة في  والقي

 وتعتمد الرقابة اإلدارية الداخلية في سبيل تحقيق أهدافها وسـائل متعـددة مثـل               ،)2001الخرشة،  (
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ـ  ، ودراسة الوقت والحركة وتقارير األداء وبرامج التـدريب        ،الكشوفات اإلحصائية وتحليلها   ة  والرقاب

 واسـتخدام الخـرائط   ، والتكـاليف المعياريـة  ، والرقابة عن طريق الموازنات التقديرية ،على الجودة 

  .)2003أبو ماضي،  (والرسوم البيانية

  

  :أهداف الرقابة اإلدارية الداخلية

  

  :)1993مهيار، (بما يلي  الداخلية اإلداريةيمكن تلخيص أهداف الرقابة 

 .اجه تنفيذ األعمال وذلك ليتم تجاوزهاتحسس المشكالت والعقبات التي تو .1

 . يلزم لمنع حدوثهااأو عمل مثها أو توقعها بقصد معالجتها كشف األخطاء فور حدوالعمل على  .2

 ثـم تعـديل المنحـرف    ، موافقتها لألصول المقررةحيث من  منهامتابعة العمليات الفنية والتأكد  .3

 .منها

ن العمل داخل الوزارة أو الدائرة يسير فـي         نفذه وأ نين واألنظمة والتعليمات م   التأكد من أن القوا    .4

 .إطار القانون

أن اإلدارة العليا تصلها المعلومات الضرورية بوضوح وسهولة حتى تتم عمليات المتابعة            بالتأكد   .5

 . القرارات الضروريةالتنسيق والتوجيه مما يساعد في اختيارو

ال يوجـد ظلـم فـي       نه  وظفين محترمة وأ  مزايا المقررة للم  العمل على التأكد من أن الحقوق وال       .6

 .ن أمام القانوناستعمال السلطة وأن الجميع متساوي

 متابعة مصاريف وكلفة العمل الحكومي والحد مـن عمليـات اإلسـراف الزائـد وخـصوصاَ                .7

 الهاتفية المـستعملة خـارج نطـاق العمـل          تاستهالكات اللوازم والقرطاسية وتكاليف المكالما    

 .لكهرباءواستهالكات الوقود وا

ن الموظفين ال يـسيئون اسـتعمال       أ و ،التأكد من أن الخدمات الحكومية تقدم للجميع بدون تحيز         .8

 .سلطاتهم وال يستغلونها

 أن والءهم  الجهاز الحكومي مرتبطون باألهداف العامة للدولة و       يموظف العمل على التأكد من أن     .9

 .لهذه األهداف مطلق
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   مفهوم التدقيق الداخلي.2.3.3

  

مجموعة من األنظمة أو وظيفة داخلية تنـشؤه اإلدارة للقيـام           " التدقيق الداخلي بأنه      الوردات عرفي

تها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية واإلحصائية، وفي             ابخدم

 من إتباع موظفي     المتخذة لحماية أصول وممتلكات المنشأة، وفي التحقق       تالتأكد من كفاية االحتياطيا   

المنشأة للسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة لهم، وفي قياس صالحية تلـك الخطـط              

والسياسات وجميع وسائل الرقابة األخرى في أداء أغراضها واقتراح التحـسينات الـالزم إدخالهـا          

  ).33، ص2006، الوردات( "عليها وذلك حتى تصل المنشأة إلى درجة الكفاية اإلنتاجية القصوى

  

عمليـة مـستقلة وموضـوعية       "على أنـه  العالمية للملكية الفكرية التدقيق الداخلي      وعرفت المنظمة   

واستشارية ترمي إلى رفع قيمة أعمال أي منظمة وتحسينها، وتساعد على تحقيق أهداف المنظمـة               

قبة وحـسن األداء    بتطبيق منهج منتظم ومضبوط لتقييم فعالية إجراءات تقدير الخطر وأنشطة المرا          

  ).27، ص2006الشمري، (  "لتحسين تلك اإلجراءات واألنشطة

  

) Institute of Internal Auditors; IIA ( الـداخليين  لمعهد المـدققين 1999وحسب نشرة عام 

نشاط تأكيدي استشاري مستقل وموضوعي مصمم إلضافة قيمـة          " على أنه يعرف التدقيق الداخلي    

ا، وهو يساعد المنشأة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم لتقيـيم             للمنشأة لتحسين عملياته  

  .1"وتحسين كفاءة عمليات إدارة الخطر، الرقابة، والتحكم

  

أما التدقيق الداخلي في وزارة المالية الفلسطينية فهو نشاط مـستقل وتأكيـد موضـوعي ونـشاط                 

ت والـدوائر الحكوميـة، ويـساعد       استشاري، يهدف إلعطاء قيمة مضافة وتطوير عمل الـوزارا        

الوزارات والدوائر الحكومية على تحقيق أهدافها من خالل منهج منظم لتقييم وتطوير فاعلية عمليـة           

  ).، اتصال شخصي2008رائد اشته، آذار، (إدارة المخاطر وعملية الرقابة واإلدارة 

  

  

  

                                                 
 www.theiia.org/standard. لمزيد من المعلومات أنظر الموقع األلكتروني 1
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   أنواع التدقيق الداخلي.2.3.4

  

ق الداخلي، إال أنه يصعب الفصل بين هذه األنواع إثنـاء ممارسـة             على الرغم من تعدد أنواع التدقي     

عملية التدقيق، ويمكن تصنيف عمليات التدقيق الداخلي الحكومي حسب أغراضها إلى ثالثة أنـواع              

  :رئيسة وهي

  

  : التدقيق المالي. 1

  

من دقة البيانـات،     هو إجراء تدقيق للقوائم المالية وتدقيق لألمور المالية الخاصة بالمؤسسة، للتحقق            

ومدى االعتماد على المعلومات المالية، وكذلك المحافظة على األصول، ويعبر التدقيق المالي عـن              

وجهة النظر التقليدية للتدقيق، والذي يتضمن تتبع األحداث أو العمليات المالية التـي حـصلت فـي                 

تحقق من مدى تمشيها مع ما تسمح       السابق داخل المؤسسة، وتدقيقها حسابياً ومحاسبياً ومستندياً ثم ال        

الفرجـات،  (به اللوائح والقواعد والتعليمات المتبعة، بهدف إظهار البيانات المالية بصورة واقعيـة             

2003 .(  

  

ويعطي تدقيق القوائم المالية تأكيداً معقوالً حول عدالة المركز المالي للمؤسـسة ونتـائج أعمالهـا                

، أما التدقيق المتعلق بـاألمور      1ايير المحاسبة المتعارف عليها   وتدفقاتها النقدية بشكل يتناسب مع مع     

المالية فيشمل تحديد ما إذا كانت المعلومات المالية معروضة بشكل يتناسب مع مواصـفات محـددة                

ومعروفة، وأن المؤسسة قد ألتزمت بمتطلبات مالية معينة، وتحديد ما إذا كانـت أنظمـة الرقابـة                 

باإلقرار المالي أو الحفاظ على األصول قد تم تصميمها وتطبيقهـا مـن             الداخلية للمؤسسة والخاصة    

  ).2002الكتاب األصفر، (أجل تحقيق أهدافها الرقابية 

  

وتخضع كافة العمليات المالية للتدقيق المالي والمستندي والتي تقوم على التأكـد مـن أن الـصرف                 

ة إجراءات الصرف والتثبت من اعتماد      يتمشى مع القوانين واألنظمة المعمول بها، والتأكد من سالم        

الجهة المختصة، والتأكد من استكمال أصل مـستند الـصرف األساسـي كـالفواتير واإليـصاالت         

                                                 
 المحاسبة المالية، والمشرفين هناك ثالثة هيئات لمعايير المحاسبة المتعارف عليها وهي مجلس معايير المحاسبة الحكومية، ومجلس معايير 1

 ).7، ص2002الكتاب األصفر، (على المجلس االستشاري لمعايير المحاسبة الفدرالية
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والكشوف األصلية، والتأكد من عدم احتمال تكرار الصرف من خالل الصرف بالمـستند األصـلي               

  ).  2006الوردات، (

 يحقق األغراض التقليدية للتدقيق، من حيث الرقابة        وفي المؤسسات الحكومية نجد أن التدقيق المالي      

  .على النفقات، وتحصيل اإليرادات، والكشف عن المخالفات أو التجاوزات التي تحدث

    

  :تدقيق االلتزام.2

  

حيث يكون الغرض منه معرفة مدى التقيد أو االلتزام بأداء سياسات معينة أو قوانين وتعليمـات أو                 

، ويهدف تدقيق االلتزام إلى تدقيق ومراجعة مدى التزام الوحـدة بالمعـايير             مدى التقيد بعقود معينة   

المقررة كالسياسات واإلجراءات اإلدارية الرسمية المكتوبة للمنظمة، حيث يقوم المدققون فـي هـذه              

الـشمري،  (الحالة بكتابة تقرير عما إذا كان قد تم اتباع تلك السياسات واإلجراءات المقـررة أم ال                 

ويقع على عاتق إدارة التدقيق الداخلي عبء التأكد من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات             ،  )2006

التي تصدرها المؤسسة، واإللمام الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات، ورقابة مدى التزام اإلدارات            

  ).2006الوردات، (المختلفة بتطبيق النظام الداخلي في إداراتهم 

  

  :يلي أو تدقيق األداءالتدقيق التشغ.3

  

فحص موضوعي ونمطي للبراهين بهدف إعطـاء تقيـيم مـستقل ألداء المؤسـسة              "هو عبارة عن    

الحكومية أو برنامجها أو نشاطها أو عملها من أجل تقديم معلومات لتحسين المساءلة العامة وتسهيل               

الكتـاب األصـفر،    " (عملية اتخاذ القرار من قبل المسؤولين عن مراقبة أو بدء العمل التـصحيحي            

  ).8، ص2002

  

ويعرف التدقيق التشغيلي أو تدقيق األداء بأنه الفحص والتقويم الشامل لعمليات المنـشأة، لغـرض               

أعالم اإلدارة عما إذا كانت العمليات المختلفة قد نفذت طبقاً للسياسات الموضوعية والمتعلقة مباشرة              

خدام المواد المادية والبشرية، باإلضافة إلـى تقـويم         بأهداف اإلدارة، ويشمل أيضاً تقويم كفاءة است      

إجراءات مختلف العمليات، ويجب أن يتضمن التدقيق التشغيلي التوصيات الالزمة لمعالجة المشاكل            

  ).2006الوردات، (التي ظهرت أثناء عملية التدقيق 
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 الكفـاءة وتـدقيق     ويتضمن التدقيق التشغيلي أو تدقيق األداء كل من التدقيق االقتـصادي، وتـدقيق            

البرامج، حيث يشمل تدقيق الكفاءة والتدقيق االقتصادي تحديد ما إذا كانت الوحدة االقتصادية تحصل              

على الموارد وتحافظ عليها وتستخدمها بشكل اقتصادي وكفؤ، ويـشمل تـدقيق الكفـاءة والتـدقيق                

مـا إذا كانـت الوحـدة       االقتصادي تحديد أسباب األعمال غير االقتصادية وغير الكفؤة، وتحديـد           

أما تدقيق  . االقتصادية قد التزمت بالقواعد والقوانين فيما يخص األمور المتعلقة بالكفاءة واالقتصادية          

البرامج فيشمل تحديد درجة تحقيق النتائج المرجوة أو المنافع التي حددها المـشرع أو الهيئـة ذات                 

، وتحديد ما إذا كانت الوحدة قـد ألتزمـت          الصالحية، وتحديد فعالية المؤسسة والبرامج والنشاطات     

  ).2002الكتاب األصفر، (بالقوانين الهامة والتشريعات المناسبة للبرنامج 

  

ويهدف التدقيق التشغيلي إلى التحقق من فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية لوظيفة أو نشاط منشأة مـا              

التي تهدف إلى تحسين فعالية وكفاءة      ومساعدة اإلدارة على حل المشاكل من خالل تقديم التوصيات          

  .العمليات التشغيلية

  

  :)2003 والفرجات، ;2005الديسطي، (وهي يوجد هناك ثالثة أنواع من عمليات التدقيق التشغيليو

  

  :التدقيق الوظيفي.1

  

يتناول التدقيق التشغيلي وظيفة أو أكثر في المنشأة، فخالل عملية التدقيق يتم تتبـع النـشاط محـل                  

قيق من بداية النشاط وحتى نهايته، فالنشاط قد يشترك في إنجازه أكثر من وحدة تنظيمية داخـل                 التد

المنشأة، وبالتالي فإنه يجب القيام بفحص اإلجراءات التي تمت في المراحل التي قطعها وفي مختلف               

شتركة بـين   فمثالً عملية شراء لوزام في المؤسسة الحكومية تكون م        . الوحدات التنظيمية في المنشأة   

الدائرة التي طلبت هذه اللوازم، ودائرة اللوازم والمشتريات، والدائرة الماليـة، ولجنـة العطـاءات               

المختصة في المؤسسة، وهنا يجب تدقيق هذا النشاط منذ وضع مواصفات اللوازم المراد شـراؤها               

  .وحتى تسديد قيمة هذه اللوازم
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  :التدقيق التنظيمي.2

  

شغيلي على مستوى الوحدة أو الدائرة التنظيمية، حيث يقوم بإخضاع جميع عملياتها            يركز التدقيق الت  

وأنشطتها لعملية تدقيق وتحليل وتقييم يشمل فحص وتدقيق أهداف وخطـط وسياسـات وأسـاليب               

وإجراءات هذه الوحدة وعالقتها بالوحدات األخرى، وال يتم الخروج عن الحدود التنظيمية للوحدة أو              

  . التدقيقالدائرة محل

   

  :المهام الخاصة.3

  

يتم القيام بمهام خاصة في التدقيق التشغيلي عن طلب اإلدارة ذلك، ويقوم هذا النـوع مـن التـدقيق              

التشغيلي بفحص وتقييم أحد المجاالت داخل التنظيم، فقد يكون نشاط ما أو جزء منه يتم تدقيقه نظراً                 

  .  ع االختالس في إحدى األقسامألهميته، ومن األمثلة على ذلك بحث إمكانية وقو

   

  :أهداف التدقيق الداخلي .2.3.5

  

  -):2005رحاحله، (  أهداف التدقيق الداخلي بما يلي300حدد المعيار األمريكي العام رقم 

  .التأكد من تكامل المعلومات المالية والتشغيلية والتقارير. 1

  .جراءات واألدوات الماليةتحديد مدى التزام المنظمة بالقوانين والسياسات واإل. 2

  .فحص ما إذا كانت المؤسسة تعمل بفعالية وبطريقة اقتصادية. 3

تحديد ما إذا كانت موارد المنظمة مناسبة وتستغل لتحقيق األهداف واألغراض التي خصـصت              . 4

  .من اجلها

  .التأكد من أن أنظمة حماية األصول توفر الحماية المناسبة لتلك األصول.5

  

  ):2006الشمري، (ري أهداف التدقيق الداخلي بالنقاط التالية ويلخص الشم

تحديد ما إذا كانت الرقابة على البيانات المالية والتشغيلية تزود اإلدارة بتأكيد معقول حـول دقـة                 .1

  .ومصداقية البيانات المالية

 والتـشريعات،   تحديد ما إذا كانت الرقابة على االلتزام بالسياسات واإلجراءات والخطط والقوانين          .2

  .تزود اإلدارة بتأكيد معقول بااللتزام الفعلي بها



 38

تحديد ما إذا كانت الرقابة على األصول تزود اإلدارة بتأكيد معقـول بـأن األصـول موجـودة                  .3

  .ومحفوظة من الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها من سرقة أو سوء االستخدام

ت والبرامج تزود اإلدارة بتأكيد معقـول بـأن العمليـات           تحديد ما إذا كانت الرقابة على العمليا      .4

  . والبرامج تمت كما هو مخطط لها، وأن نتائج العمليات تتطابق مع المعايير واألهداف الموضوعة

  

  الرقابة الداخلية عناصر 2.3.6

  

تعلـق  يقصد بعناصر الرقابة الداخلية، مكونات الرقابة الداخلية ذات الصلة بتوكيـدات اإلدارة فيمـا ي              

بالحسابات المهمة والعمليات الجوهرية لدى الوحدة االقتصادية، حيث أن وجود نظام رقابة سليم يعتبر              

دليالً على انتظام الدفاتر والسجالت والعمليات المالية، فكلما كانت األنظمة المطبقة سليمة ودقيقة كانت              

  ).2006الججاوي، (مكوناتها وعناصرها سليمة 

  

لكتاب والخبراء والمنظمات المهنية بشأن عناصر الرقابة الداخلية، فأشار بعض          تعددت وجهات نظر ا   

الكتاب إلى أن عناصر الرقابة الداخلية تشمل الهيكل التنظيمي والنظام المحاسبي واألفـراد، وأشـار               

ي آخرون إلى أن عناصر الرقابة الداخلية تتمثل في الهيكل التنظيمي والنظام المحاسبي والتدقيق الداخل             

 عنـدما   1988ونوعية وتدريب العاملين، وترجع بداية تحديد عناصر الرقابة الداخليـة إلـى العـام               

 American Institute of Certified Public(أصـدرت جمعيـة المحاسـبين فـي أمريكـا      

Accountants; AICPA (   معيـار التـدقيق(Statement of Auditing Standards No. 55) 

ل الرقابة الداخلية يتكون من ثالثة عناصر رئيسة تتمثل في بيئـة الرقابـة              والذي بموجبه أصبح هيك   

  .لنظام المحاسبي وإجراءات الرقابةوا

  

 The Committee of)م توسعت لجنـة الهيئـات التـي تكفـل مهمـة الـسلوك       1992وفي عام 

Sponsoring of the Treadway Commission; COSO)  ،في تحديد عناصر الرقابة الداخليـة 

، وتضمن هـذا    "اإلطار المتكامل : الرقابة الداخلية " يث أصدرت في ذلك العام تقريراً والمسمى بـ         ح

 AICPA(التقرير خمسة عناصر للرقابة الداخلية، واستجابة لذلك قامت جمعية المحاسبين في أمريكا             

American Institute of Certified Public Accountants; ( بإصـدار معيـار   1995في عام 

والذي أخذ بما ورد فـي تقريـر لجنـة    ) Statement of Auditing Standards No.78(التدقيق 

 The Committee of Sponsoring of (the Treadway)الهيئات التي تكفـل مهمـة الـسلوك    
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Commission; COSO وتــضمن تعــديالت لمعيــار التــدقيق )Statement of Auditing 

Standards No. 55 ( السابق)وفي هذا الجزء سـنعرض عناصـر الرقابـة    )2006وي، الججا  ،

 والمعيـار  (COSO)لجنة الهيئات التي تكفل مهمة الـسلوك    الداخلية الخمسة حسب ما ورد في تقرير      

  :، وتتمثل عناصر الرقابة الداخلية في)Statement of Auditing Standards No.78(األمريكي 

  

   Control Environment  البيئة الرقابية:أوالً
 

تساعد البيئة الرقابية على تحديد االتجاه العام للمؤسسة، وتؤثر في اإلدراك الرقابي للموظفين، وتعتبر              

البيئة الرقابية اإليجابية األساس لكل عناصر الرقابة الداخلية األخرى، حيث أنها تعطي نظاماً وبيئـة               

  ):2002الكتاب األصفر، (مل التالية تؤثر على جودة أنظمة الرقابة، وتتأثر البيئة الرقابية بالعوا

  

  .النزاهة وااللتزام بالقيم األخالقية في أداء العمل. 1

  

حيث تلعب إدارة المؤسسة دوراً هاماً في الحفاظ على النزاهة والقيم األخالقية خاصة بالنسبة لإلدارة               

ـ               سلوك غيـر   العليا في المؤسسة، وفي تقديم التوجيه للسلوك المناسب والتخلص مـن مغريـات ال

  .المناسب، وفي فرض النظام عند الحاجة

   

  .االلتزام بمبدأ الكفاءة. 2

  

يجب على إدارة المؤسسة تحديد المهارة والمعرفة الالزمة للقيام بأعمال المؤسسة، وأن تراعي تقدم              

ا التدريب الالزم واإلرشاد المالئم للعاملين فيها، ويجب على جميع العاملين في المؤسسة أن يمتلكـو              

  .ويحافظوا على مستوى معين من الكفاءة تمكنهم من تنفيذ المهام والمسؤوليات المطلوبة منهم

  

  :فلسفة اإلدارة وأسلوب عملها. 3

  

يجب أن تكون فلسفة اإلدارة وأسلوب عملها داعماً لتحقيق رقابة داخلية فعالة، حيث أن فلسفة اإلدارة                

لها، كما أن نظرة اإلدارة وفلسفتها الخاصة بـنظم         وأسلوب عملها يحدد درجة المخاطرة المنوي تحم      
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المعلومات المحاسبة، والقوى البشرية، والمراقبة والتدقيق والتقييم قد يكون لها أثر كبير على أنظمة              

  .الرقابة الداخلية

  

  :الهيكل التنظيمي.4

  

مسؤوليات وقنوات  تتطلب البيئة الرقابية الجيدة هيكالً تنظيمياً واضحاً يحدد بوضوح الصالحيات وال          

االتصال، ويحدد الهيكل التنظيمي إطار إلدارة للمؤسسة للتخطيط والتوجيه والرقابة على العمليـات             

  .  من أجل تحقيق أهداف المؤسسة

  

  كفاءة عملية تفويض الصالحيات والمسؤوليات . 5

  

ات فـي   تتأثر الرقابة باألسلوب الذي تعمل فيه المؤسسة على تفـويض الـصالحيات والمـسؤولي             

المؤسسة، فهذا التفويض يغطي السلطة والمسؤولية على النشاطات التـشغيلية وعالقـات اإلقـرار              

  .)7، ص2002الكتاب األصفر،  ( وإجراءات المصادقة

  

  إدارة الموارد البشرية. 6

  

يجب العمل على تصميم وتطبيق سياسات وممارسات خاصة بالتوظيف، والعمـل علـى تعريـف               

  .يبه وتقييم أدائه وتقديم اإلرشاد له وترقيته ودفع التعويضات لهالموظف بالعمل وتدر

  

  .عالقة إدارة المؤسسة بدوائر الرقابة المركزية. 7

  

  Risk Assessmentتقدير المخاطر : ثانياً

  

هو كيفية قيام المؤسسة بتحديد وتحليل األخطار ذات العالقة بإنجاز المؤسسة ألهدافها، ويشكل األساس              

 Statement of Auditing(إلدارة المخاطر، وأشار المعيـار األمريكـي   واجب إتباعها للطريقة ال

Standards No.78 (   إلى أن تقدير المخاطر ألغراض التقارير المالية يعني تحديـد وإدارة المنـشأة

  .للمخاطر المتعلقة بإعداد قوائم مالية عادلة ومعدة حسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً
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  ):2006الوردات، (وتنشأ المخاطر وتتغير بتغير الظروف التالية 

  .التغير في بيئة األعمال •

  .التغير في الموظفين •

  .أنظمة معلومات جديدة أو معدلة •

  .النمو السريع، وتقنيات جديدة •

  .إعادة هيكلة المؤسسة •

  .إصدارات محاسبية جديدة من هيئات مهنية •

  

 عـن   (COSO)طر حسب لجنة الهيئات التي تكفل مهمة السلوك         ويتم دراسة آلية إدارة وتقييم المخا     

  ):2009دليل التدقيق الداخلي الموحد للمنظمات األهلية، (طريق تقييم 

  .مدى النجاح في وضع األهداف الرئيسة للمنظمة. 1

  .مدى النجاح في وضع األهداف الرئيسة للنشاط المنوي التدقيق عليه. 2

ية والخارجية التي تحول دون تحقيق أهداف المنظمة ككل أو أهـداف            آلية تحديد المخاطر الداخل   . 3

  .النشاط المدقق عليه

  .إدارة التغيرات المتوقعة وغير المتوقعة. 4

  

   Control Activities األنشطة الرقابية: ثالثاً
 

 واإلجراءات المـستعملة بالموافقـات، والـصالحيات، والمراجعـة، والتـسويات،            وهي السياسات 

بة، وحماية األصول والفصل بين المهام، حيث أنها تساعد على التأكد مـن أن التـصرفات                والمراق

  ).2006الوردات، (الضرورية يتم اتخاذها لمقابلة المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف المنشأة 

  

تحدث األنشطة الرقابية في كل مستويات وعمليات المؤسسة، فهي تضم مجموعة مـن النـشاطات               

المصادقات والتأكيدات والمطابقات ومراجعة األداء والحفاظ علـى إجـراءات األمـن     المختلفة مثل   

وخلق السجالت المناسبة والحفاظ عليها بشكل يقدم الدليل على تنفيذ تلك النشاطات باإلضـافة إلـى                

  ):2002الكتاب األصفر، (التوثيق المناسب، ومن األمثلة على األنشطة الرقابية مايلي 

  .العليا لألداء الفعليمراجعة اإلدارة  •

  .المراجعة اإلدارية على مستوى النشاط •
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  .إدارة القوى البشرية •

  .الرقابة على معالجة المعلومات •

  .الرقابة المادية على األصول الحساسة •

  .وضع مقاييس ومؤشرات األداء ومراجعتها •

  .الفصل في الصالحيات •

  .التنفيذ الصحيح للصفقات واألحداث •

  .ت واألحداث في الوقت المناسبالتسجيل الصحيح للصفقا •

  .محددات الولوج إلى المصادر والسجالت والمساءلة حولها •

 .التوثيق المناسب للصفقات والرقابة الداخلية •

  

 Information and Communicationالمعلومات واالتصال : رابعاً

  

ها بشكل معين خالل    هي األنظمة اليدوية واآللية التي تدعم تحديد المعلومات والحصول عليها وتبادل          

  .وقت محدد حتى يتمكن األفراد من القيام بمسؤولياتهم

إلى أن نظام المعلومات المالئم يهدف إلى إضفاء الثقـة فـي   ) SAS 78(وأشار المعيار األمريكي 

التقارير المالية، والذي يتضمن النظام األساسي، ويتكون من طرق وسجالت لتحديد وتجميع وتحليل             

 ذات العالقة،   توإشهار معامالت المؤسسة مع المحافظة على األصول وااللتزاما       وتصنيف وتسجيل   

ويتضمن االتصال التزويد بفهم واضح عن األدوار والمسؤوليات الفردية المتعلقة بالرقابة الداخليـة             

  .على التقارير المالية

  

عن ) COSO(سلوك  ويتم دراسة وتقييم المعلومات واالتصال حسب لجنة الهيئات التي تكفل مهمة ال           

  ):2009دليل التدقيق الداخلي الموحد للمنظمات األهلية، (طريق 

فعالية آليات التقرير عن المعلومات الداخلية والخارجية في توفير المعلومات الكافية والـصحيحة             . 1

  في الوقت المناسب وفـي     توالحديثة لإلدارة وللعاملين في النشاط لالعتماد عليها في اتخاذ القرارا         

  .تسيير اإلعمال اليومية بكفاءة

  .فعالية وكفاءة أنظمة المعلومات الخاصة بالنشاط. 2
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فعالية اإلدارة في توصيل التوجيهات للعاملين حول واجباتهم ومسئولياتهم باستخدام طرق توصيل            . 3

، مناسبة مثل الوصف الوظيفي، والتعميمات، واالجتماعات الدورية والدائمة، والتعليمـات الـشفوية           

  .واإلشراف المباشر وغير المباشر

فعالية أنظمة توليد ورفع التقارير في إعالم إدارة النشاط باالنحراف عن األهداف والخلـل فـي                . 4

  .األداء في الوقت المناسب

  

 Monitoring  المراقبة:خامساً

  

ألنـشطة  وهي عملية تقويم جودة أداء الرقابة الداخلية بمرور الوقت، وهي تتضمن تقويم تـصميم ا              

الرقابية أوال بأول واتخاذ أي إجراءات تصحيحية، ويتم تحقيق ذلك عن طريق أنشطة مـستمرة أو                

  ). 2006الوردات، (إجراء تقويمات مستقلة أو عن طريق الجمع بين األسلوبين 

  

يجب العمل على تصميم أنظمة الرقابة لضمان استمرار عملية المراقبة كجزء من العمليات العاديـة               

بشكل مستمر وهي جزء من عمليات المؤسسة، وتشمل نـشاطات إداريـة ورقابيـة عاديـة،                وتتم  

الكتـاب  (باإلضافة إلى المقارنات والمطابقات وأعمال أخرى يقوم بها األفراد أثناء قيامهم بواجباتهم             

  )2002األصفر، 

  

   : الفعاللرقابة الداخليةا نظاممقومات  .2.3.7
 

ابة على أكمل وجه سواء أكان فرداً أو جهاز فإن ذلـك يتطلـب تـوافر       لكي يقوم المدقق بعملية الرق    

شروط وقواعد معينة، واهتمت بذلك العديد من الجمعيات العلميـة المختـصة كإتحـاد المحاسـبين                

، وجمعيـة المحاسـبين فـي    );IFAC International Federation of Accountants(الـدولي 

، والمنظمـة  )American Institute of Certified Public Accountants; AICPA(أمريكـا 

 International Organization of( أنتوسـاي  -الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـبية 

Supreme Audit Institutions; INTOSAI(   فوضعت هذه الجمعيات قواعد عامـة يجـب أن ،

تحقيق أهدافه، وتناول العديد من الباحثين      يع  ستطتتوافر في المدقق أو الجهاز الرقابي ونظامهما حتى ي        

سنتناول في الجزء الحديث عن مقومـات نظـام          و والكتاب هذه القواعد والشروط بالدراسة والتحليل،     
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 ; 1996 والـصبان وآخـرون،      ; 1998 والكفراوي،   ; 2000حجازي،  (الرقابة الداخلية كما يراها     

  :على النحو التالي) 1993ومهيار، 

  

  :ل تنظيمي يوضح خطوط السلطة والمسؤوليةوجود هيك.1

  

عمليات  على الداخلية الفعالة الرقابة تحقيق في البداية  نقطة لجهاز الرقابة الداخليالتنظيمي الهيكل يمثل

 لالختـصاصات،  الواضـح  التسلـسل  التنظيمي الهيكل وضع في يراعى أن ويجب الوحدة الحكومية،

 المـسؤوليات  بـين  التـداخل  أو االختصاصات لتعارض منعا ت،والمسؤوليا للواجبات الدقيق والتحديد

  وتدقيقفال بد من أن تكون المسؤوليات مقسمة بحيث ال يقوم شخص واحد بمراقبة المختلفة، الوظيفية

  حتى ال يحدث تالعـب أو      جميع نواحي النشاط الذي يشرف عليه دون تدخل أو مشاركة شخص آخر           

 الصالحيات المناسبة التـي     ، ويجب أن يكون لكل مدقق      صعباً راً أم هتغيير في السجالت يجعل اكتشاف    

 األخرى أو تـأخير     ه بحيث ال يكون هناك أي تعارض مع المصالح        جعله قادرا على القيام بمسؤوليات    ت

، ناسب مـع المـسؤوليات    تت تفويض للصالحيات     هناك نه يجب أن يكون   أمع العلم   وجمود في العمل،    

   . لجميع المختصين ومرجعاًرائط التنظيمية وذلك ليكون مرشداَن يتم توضيحها عن طريق الخوأ
  

 تطوير أي لمقابلة الكافية بالمرونة تمتعه على الرقابية، أهدافه تحقيق في التنظيمي الهيكل نجاح ويتوقف

   . لهاالمختلفةقسام لأل والمسؤولية السلطة خطوط تحديد في والوضوح الدقة وعلى المستقبل، في تغيير أو

  

  :نظام محاسبي سليم.2

  

 تـستخدم    التـي  مجموعة من الطرق واإلجراءات والتعليمات المحاسبية      "عرف النظام المحاسبي بأنه   ُي

مجموعة من المستندات والسجالت المحاسبية بهدف حماية موجودات الحكومة وتقديم البيانات الماليـة             

  ).187، ص2000حجازي، ("الدقيقة ضمن تقارير وقوائم مالية تعكس نتائج النشاط الحكومي

  

يمكـن  و) 1999الـصحن،   (  كما يراها  ويقوم النظام المحاسبي السليم على عدد من الدعائم األساسية         

  :تلخيصها في

  .مجموعة متكاملة من المستندات والسجالت والدفاتر •

 .دليل محاسبي مبوب حسب مسؤوليات المشرفين والموظفين الرئيسيين •
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 .محاسبيةدليل لإلجراءات والسياسات ال •

موازنة مخططة رئيسة تضم تنبؤ تفصيلي بالعمليات مع تقرير سريع يبين تحليل الفـروق بـين                 •

 . الموازنةراألداء الفعلي ومعايي

 .نظام لمحاسبة التكاليف في الشركات الصناعية •

 .صولالجرد الفعلي لأل •
 
، )2000حجـازي،   (هـا   خصائص التالية كمـا يرا     ال  فيه توفر فت  النظام المحاسبي الحكومي الفعال    أما

  :وهي

  . مع النصوص الدستورية والقانونية والتشريعات األخرىأن يكون النظام المحاسبي متطابقاً .1

  . تصنيفات النظام المحاسبي مع تصنيفات الموازنة العامة تتفقنأ .2

  . األموالوأنفقتجلها حصلت أن تنظم الحسابات بطريقة تعبر بوضوح عن األغراض التي من ا .3

  .لنظام المحاسبي القدرة على اإلفصاح الكامل عن المركز المالي للدولةأن يكون ل .4

اإلدارية  أن يكون للنظام المحاسبي القدرة على بيان مدى التزام السلطة التنفيذية بمختلف وحداتها             .5

  .بالقوانين واألنظمة

ـ   كومي هيكل تنظيمي يوضح طريقة ارت     أن يكون للنظام المحاسبي الح     .6  ةباط المؤسسات الحكومي

  .بالسلطة المالية المركزية وكيفية التعامل فيما بينها

  .ر األساس المحاسبي المطبق في المحاسبة الحكوميةيالحاجة إلى تطو .7

 .ضرورة استخدام نظم المعلومات ومحاسبة التكاليف في النظام المحاسبي الحكومي .8

  

  :القوانين واألنظمة والتعليمات.3

  

 المقومات األساسية ألجهزة الرقابة الداخلية، فينبغي أن        عليمات من القوانين واألنظمة والت  يعتبر توفر   

توفر هذه التشريعات للعاملين في األجهزة الرقابية الحصانة الكافية لحمايتهم من اإلجراءات التعسفية             

التي قد تتخذ ضدهم أثناء مباشرتهم لمهامهم، وأن توفر لهم حرية الوصول إلى كافـة المعلومـات                 

ات الرقابة والتدقيق الداخلي، وأن تتضمن نصوص قانونية تعطي العاملين في األجهـزة             الالزمة لغاي 

  .  الرقابية الصالحيات الكافية إلنجاز عملهم
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  :اختيار العناصر البشرية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة.4

  

أعبـاء   مع تناسبت والتي الكفاءات المهنية، اختيار حسن الفعال الداخلية الرقابة مقومات جهاز أهم من

 لوظائف الجهـاز الرقـابي المختلفـة،    شاملتحديد  يتطلب وهذا المهام والمسؤوليات المطلوبة منه،

  .يشغلها في من توافرها يجب التي والعملية العلمية المؤهالت وتحديد لها، دقيق توصيف ووضع

  

 ت العملية المحددة أصالً    إن اختيار الموظفين األكفاء الذي تتوفر فيهم الصفات والمؤهالت والخبرا         

 كما انه ال بد من تنمية مهارات        ، بارزا في تنفيذ األعمال المطلوبة بكفاءة وفاعلية مناسبة        تلعب دوراً 

 وذلك لزيادة كفاءاتهم وقـدرتهم      م تدريبية في مجال عمله    من خالل عقد دورات   الموظفين باستمرار   

 بها هو أساس     التي يكلفون  فين على األعمال   كما أن تدريب الموظ    ،على إنجاز األعمال المنوطة بهم    

 إذ يساعد هذا التدريب على وضع كل موظف في النهاية فـي المركـز               ،نجاح نظام الرقابة الداخلية   

وكفاءته وميوله، ويتم تدريب األفراد بمعرفة اإلدارات المختلفـة أو علـى            الذي يتناسب مع مقدرته     

  .)1978الجزار، (شرافها ت إاألقل تح

  

  : لألداءر قواعد ومعاييوجود.5

  

 إلرساء نظام جيد للرقابة الداخليـة حيـث   ضرورياًأن توفر قواعد ومعايير لألداء محددة جيداً، يعد         

 وتحديـد مجـاالت القـصور والـضعف واتخـاذ           ،داءاأل للحكم على مدى سالمة      ستستخدم كأسا 

اسات اإلداريـة فـي     بالسية بما يكفل تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة والسير          حي الصح اإلجراءات

الطريق المرسوم لها، وأن توفر قواعد ومعايير جيدة يرتكز على توفر عدد من المتطلبـات أهمهـا                 

  ):2004كالب، (

  

  .وجود خطط وبرامج واضحة األهداف .1

 .وجود هيكل تنظيمي سليم، يحدد الصالحيات والمسؤوليات .2

 .بة في الوقت الالزموجود نظام للمعلومات، يوفر المعلومات الصحيحة والمناس .3

 .وجود نظام للمتابعة وتقويم األداء يضمن تصحيح األخطاء، وتعزيز اإليجابيات .4

  . توفر تشريعات وقوانين وأنظمة معززة وداعمة .5
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  الثالثالفصل 

  

  

  السلطة الوطنية الفلسطينية  دوائر ومؤسساتالرقابة الداخلية في  

  

  مقدمة ال3.1

  من خاللالرقابة والتدقيق الداخلي في القطاع الحكومي الفلسطيني يهدف هذا الفصل إلى عرض

، اإلطار القانوني لعملها  حيثمن واإلدارة العامة للتدقيق الداخلي، ،اإلدارة العامة للرقابة الداخلية

  .  ومهامها ومسؤولياتها، وأهدافها، ومدى جودتها، وتشكيلها

 الرقابة من قبل أجهزة وزارة المالية 3.2
  

ارة المالية الجهة المسئولة عن اإلشراف والرقابة على المال العـام فـي الـسلطة الوطنيـة                 تعد وز 

الفلسطينية، وذلك بحكم مسؤوليتها عن اإلدارة المركزية للمال العام في وزارات ومؤسسات السلطة             

د فلسطين، ديوان الفتوى والتشريع،، عـد     (م  2005لسنة  ) 43(الفلسطينية، ونظم النظام المالي رقم      

األمور المالية للدولة والذي يطبق على أي دائرة أو مؤسسة تدخل موازنتهـا ضـمن               ) 59/2005

الموازنة العامة للحكومة، وأي دائرة أو مؤسسة ذات استقالل إداري ومالي، وليس لها نظام مـالي                

طة من  خاص بها، وبموجبه تتولى وزارة المالية الرقابة والتدقيق الداخلي على دوائر ومؤسسات السل            

  .اإلدارة العامة للتدقيق الداخليو ،اإلدارة العامة للرقابة الداخليةخالل 
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  :اإلدارة العامة للرقابة الداخلية. 3.2.1 

  

م السلطة الوطنية حيث كانت تسمى مديريـة الرقابـة           مع قدو  اإلدارة العامة للرقابة الداخلية   تأسست  

ناءاً على قرار مـن وزيـر الماليـة بتـاريخ           ب م و 2004 ومع بداية شهر يونيو      والتدقيق الداخلي، 

اإلدارة  وأصبحت بمـسمى     ،التدقيق الداخلي دائرة  تم فصل دائرة الرقابة الداخلية عن       م  4/6/2004

وتم تحديد مهام هذه اإلدارة بمعرفة وضبط نفقات وإيرادات السلطة الوطنية            العامة للرقابة الداخلية،  

) 43(ابة الداخلية بتطبيق أحكام النظام المالي الفلـسطيني رقـم         الفلسطينية، وتقوم اإلدارة العامة للرق    

  .  على دوائر ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية2005لسنة 

  

  :اإلطار القانوني لعمل اإلدارة العامة للرقابة الداخلية. 3.2.1.1

  

زارة الماليـة وذلـك     اإلدارة العامة للرقابة الداخلية بمهام الرقابة على المال العام المسندة لـو           تقوم  

فلسطين، ديوان الفتوى والتـشريع، عـدد       (1998لسنة  ) 7(بموجب قانون تنظيم الموازنة العامة رقم     

مـن المـادة    ) 1(، فهي مفوضة بالقيام بمهام وزير المالية المنصوص عليها في الفقرة          )25/1998

ات العامة ومعامالتها   يعتبر الوزير هو المسؤول األول عن رقابة حسابات الوزارات والمؤسس         )" 47(

  ".المالية، والتحقق من أنها تقوم بمراعاة أحكام هذا القانون في أعمالها المالية والمحاسبية

  

 ليعطي الصالحية لوزير المالية لتعيين مراقبين       2005لسنة  ) 43(وجاء النظام المالي الفلسطيني رقم      

) 145(وإيراداتها، حيث نـصت المـادة     داخليين في كل دائرة ومؤسسة حكومية للرقابة على نفقاتها          

يعين الوزير مراقبين ماليين داخليين في كل دائرة تناط بهم مسؤولية مراقبـة تطبيـق               ) " 1(الفقرة  

  ".أحكام هذا النظام والقوانين واألنظمة ذات العالقة

  

  :تشكيل اإلدارة العامة للرقابة الداخلية .3.2.1.2

  

لية من مدير عام، ونائب المدير العـام، وعـدد مـن المـديرين              تتشكل اإلدارة العامة للرقابة الداخ    

والمراقبين الداخليين والموظفين الموزعين وفقاً للهيكل التنظيمي وجدول تشكيالت الوظائف المعتمد           
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موظفـاً  ) 134( عدد الموظفين العاملين في اإلدارة العامة للرقابة الداخلية          غمن مجلس الوزراء، وبل   

  ):، اتصال شخصي2008عنان بدران، آذار، ( )3.1(دول رقمكما هو موضح في الج

  

  اإلدارة العامة للرقابة الداخليةتشكيل : 3.1جدول 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

الحظ من الجدول أعاله ارتفاع عدد مديري التدقيق إلى إجمالي العاملين في اإلدارة العامة للرقابة               وي

  علـى الـوزارات    الموزعةهناك العديد من الدوائر الرقابية      ك إلى أن    الداخلية، ويعود السبب في ذل    

 هذا الموظف بكافة المهـام      ويقوم،  واحد بدرجة مدير   موظف   سوىبها   ال يوجد    والدوائر الحكومية 

 يوجد فيها أكثر مـن       الرقابية األخرى  بعض الدوائر في  ووالمسؤوليات المكلف بها المدقق الداخلي،      

 في الدوائر الرقابيـة     رجة مدير ويعود السبب في اختالف عدد الموظفين        يرأسهما شخص بد   موظف

 باإلضـافة   ، الدائرة الحكومية   الوزارة أو   إلى طبيعة عمل   الموزعة في الوزارات والدوائر الحكومية    

لرقابة الداخلية نفسها، ويجب اإلشارة إلـى أن هـذه          اإلدارة العامة ل   في   العاملين المتوفرين إلى عدد   

بغض النظر عـن    يمارسون العمل الرقابي    اإلدارية ال تؤثر على العمل، فجميع العاملون        المسميات  

  . المسمى اإلداري سواًء كان مدير أو نائب مدير أو رئيس قسم أو مدقق داخلي

  البيان  الرقم  العدد

الضفة 

  الغربية

الضفة الغربية   قطاع غزة

  وقطاع غزة
  1  0  1  مدير عام  1

  1  1  0  نائب مدير عام  2

  57  22  35  مدير تدقيق  3

  1  1  0  نائب مدير  4

  40  21  19  رئيس قسم تدقيق  5

  27  18  9  مدقق داخلي  6

  2  1  1  سكرتيره  7

  3  2  1  مساعد إداري  8

  2  1  1  مراسل  9

  134  67  67  المجموع
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  :مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للرقابة الداخلية. 3.2.1.3

  

 النظام حددهاكما رة العامة للرقابة الداخلية المراقبين الداخليين في اإلداتتلخص مهام ومسؤوليات 

فلسطين،  (ما يليب) 146(مادة ال  في2005 سنةل) 43(المالي للوزارات والمؤسسات العامة رقم 

  :)108، ص59/2005 عددديوان الفتوى والتشريع،

ة رقابة مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد من قيمها الصحيحة وجبايتها في المواعيد المحدد .1

  .وإيداعها في حسابات الجباية الفرعية

  .لوزارة ا إلى الجهات المختصة في رفعهاتأكد من صحة تقرير اإليرادات الشهرية قبلال. 2

  .ولة من الموازنة العامة أو من المنحمالرقابة على نفقات الدوائر سواء الم. 3

  .لمختصة في الوزارةفعها إلى الجهات ارتأكد من صحة تقارير اإلنفاق الشهرية قبل ال. 4

  .البنكية لحسابات اإليرادات والنفقات والمنح) التسوية(رقابة المطابقات . 5

  .المشاركة في تقييم المنح والمساعدات العينية ألغراض اإلدخال في العهدة. 6

  .التأكد من دقة وسالمة سجالت العهدة الثابتة. 7

  .ابتة في الدوائرالفحص الفجائي للصناديق والعهدة والموجودات الث.8

  .المشاركة في لجان الجرد واإلتالف .9

بة المالية التنسيق مع الدوائر المالية في مراكز المسئولية لمتابعة مالحظات ديوان الرقا .10

  . استفساراتهنواإلدارية واإلجابة ع

  .إبداء النصح والمشورة لمراكز المسئولية. 11

  .تدقيق المستندات وإجازتها للصرف. 12

  .2005ولية مراقبة تطبيق أحكام النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة لسنة ؤمس .13

  

  :اإلدارة العامة للرقابة الداخليةأهداف . 3.2.1.4

  

  ):وزارة المالية، االنترنت(وتتلخص أهداف اإلدارة العامة للرقابة الداخلية بما يلي 

  .امة من التلف أو التبديد والموجودات العالممتلكاتالحفاظ على األموال و-1

  . ضمان صحة التسجيل لجميع بيانات المعامالت المالية-2

  . توحيد المعالجات المحاسبية والمالية لكافة المعامالت في مراكز المسئوليات-3

  . الحفاظ على درجة عالية من الثبات في معالجة المعامالت المحاسبية-4
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  .الحكومية من اإليرادات والنفقات العمل على رصد ومراقبة حركة األموال -5

  . النظم الجديدةن رسم السياسات المحاسبية والمالية الالزمة لتكوي-6

  .وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بهاتتم  التحقق من أن اإلجراءات -7

  . ضمان التوافق واالنسجام بين السياسات واألهداف المخططة والموضوعة-8

  .ات المحاسبية الدقيقةالبيانإمداد اإلدارة العليا ب -9

التحقق من حسن استخدام المال العام في األغراض المخصصة له والكشف عما يقع في هذا - 10

   .الصدد من مخالفات

  

  :لتدقيق الداخلي العامة لاإلدارة. 3.2.2

  

ها عن مديرية تم فصلحيث  2004 بداية شهر يونيو تدقيق الداخلي فياإلدارة العامة للتأسست 

 وأصبحت بمسمى ،4/6/2004قابة والتدقيق الداخلي بناًء على قرار من وزير المالية بتاريخ الر

 من النظام المالي) 151( بموجب المادة هام هذه اإلدارةم وتم تحديد ،اإلدارة العامة للتدقيق الداخلي

ن م) 49( والمادة ،)59/2005 عددفلسطين، ديوان الفتوى والتشريع،( 2005لسنة ) 43(رقم 

، )25/1998 عددفلسطين، ديوان الفتوى والتشريع،(1998لسنة ) 7(قانون تنظيم الموازنة رقم 

  .الفلسطينيةالوطنية حيث تمارس الرقابة المالية واإلدارية على مؤسسات و وزارات السلطة 

  

  :للتدقيق الداخلياإلطار القانوني لعمل اإلدارة العامة . 3.2.2.1

  

لـسنة  ) 7(قيق الداخلي بمهامها الرقابية بموجب قانون تنظيم الموازنـة رقـم  اإلدارة العامة للتد تقوم  

سلطة التفتيش في أي وقت على الـسجالت        "، فهي مفوضة نيابة عن وزارة المالية بممارسة         1998

وفقاً ألحكـام   " المحاسبية لإليرادات والنفقات لكل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة        

 فـي   2005لـسنة   ) 43(قانون تنظيم الموازنة العامة، وتناول النظام المالي رقـم          من  ) 63(المادة  

تنشأ في وزارة المالية دائرة مختصة تتبع الـوزير وتـؤدي            ) "1(حيث نصت الفقرة    ) 151(المادة

مهامها وفق لنظام للتدقيق المالي الداخلي تضعه الوزارة لضمان االسـتخدام المالئـم واالقتـصادي               

  ."امة ولضمان التزام كل الدوائر ووحداتها باإلنفاق وفق التشريعات المالية المرعيةللموارد الع
  

  



 52

  :للتدقيق الداخليتشكيل اإلدارة العامة . 3.2.2.2

  

تتشكل اإلدارة العامة للتدقيق الداخلي من مدير عام، ونائب المدير العـام، وعـدد مـن المـديرين                  

ل التنظيمي وجدول تشكيالت الوظائف المعتمد من مجلـس         والمدققين الداخليين الموزعين وفقاً للهيك    

موظفـاً كمـا هـو       )72(الوزراء، وبلغ عدد الموظفين العاملين في اإلدارة العامة للرقابة الداخلية           

  ).، اتصال شخصي2008رائد اشتيه، آذار، ) (3.2(موضح في الجدول رقم 

  

  

  تشكيل اإلدارة العامة للتدقيق الداخلي: 3.2جدول 

  

  :يمة للتدقيق الداخلمهام ومسؤوليات اإلدارة العا. 3.2.2.3
 

 -وزارة الماليةفلسطين، ( يمكن تلخيص مهام ومسوؤليات اإلدارة العامة للتدقيق الداخلي بما يلي

  :)2006 لإلدارة العامة للتدقيق الداخلي، الالئحة الداخليةمسودة 

  .النظم المالية، وإجراءات الرقابة الداخليةو بالموازنة، االلتزامالتأكد من  .1

 .األموال العامةالحفاظ على  .2

  البيان  الرقم  العدد

الضفة 

  الغربية

 الضفة الغربية  قطاع غزة

  قطاع غزةو
  1  1  0  مدير عام  1

  1  0  1  نائب مدير عام  2

  14  8  6  مدير تدقيق  3

  11  7  4  رئيس قسم  4

  41  29  12  مدقق داخلي  5

  2  1  1  سكرتيره  6

  2  1  1  مراسل  7

  72  47  25  المجموع
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أن تكون مصدراً للمعلومات الخاصة باقتصادية األداء وصحة المصروفات، وبالتـالي مـساعدة           .3

القـوى   على سبيل المثال، لتقدير احتياجـات الـوزارات مـن         . دائرة الموازنة في أداء مهامها    

لعامـة  ا التدقيق على المركز المالي للوزارات والمؤسسات     ومنع ازدواجية الصرف،    والبشرية،  

  .وتقديم تأكيدات بخصوص دقة التقارير والتأكيدات المقدمة إلى مديرية الموازنة العامة

رادية األخرى  يالتدقيق على إيرادات السلطة خاصة إيرادات الضرائب والجمارك والمؤسسات اإل          .4

  .  من أنشطتها الخاصةاًالتي تولد إيراد

د اليومية وصحة ترحيلها الى الـسجالت       أن تكون مشاركة بشكل فعال في التأكد من صحة القيو          .5

إقفال القوائم الماليـة بـشكل صـحيح، وتحليـل          وتطبيق معايير محاسبية مقبولة،     والمحاسبية،  

  .المديريات، والمؤسسات العامةوالسجالت المالية للوزارات، 

بغـي  ين، وبذلك   إجراء عمليات تدقيق على المراكز المالية للوزارات والمؤسسات العامة المختلفة          .6

  .تقديم تقرير أو عدة تقارير الى الوزير تظهر درجة عدالة عرض المركز المالي

  . الدولية تقديم تأكيدات بشأن تنفيذ المنح والتبرعات والعقود مع المانحين والمؤسسات .7

إجراء عمليات تدقيق على اإلدارة التشغيلية والسياسات المتبعة وتخدم كأداة تساعد اإلدارة فـي               .8

   .ستمر لفرص التطوير في النواحي التشغيلية وتنفيذ هذه التحسيناتالتقييم الم

بالنسبة لهـذا   و نب الفنية التي تحتاج عناية خاصة،     اإلطالع على عمليات الوزارات بما فيها الجوا      .9

الحقل فإن دائرة التدقيق الداخلي يجب أن تحصل على الدعم الفني الالزم من خالل مختـصين،                

لتخطيط واألشغال العامة نماذج للوزارات التي تحتاج لهذا النوع مـن           وتعد وزارات الصحة وا   

 . الدعم

تدقيق من جهة والبرنـامج     ال يريتحقيق اتصال مباشر وفوري بين المدير العام ومساعديه ومد        .10

والسجالت المحاسبية من جهة أخرى دون أن يكون لديهم القدرة على الدخول علـى أو تعـديل                 

 .فقة أمين الصندوق عليهاالبيانات إال بعد موا

اإلجراءات وتطوير نظام اتصال فعال مع الجهات محل التدقيق،         إعطاء اهتمام كاف للعمليات و    .11

 . الجهات المدقق عليها، واإلدارة

العمل على توسيع نطاق العمل من مجرد تنفيذ عمليات تدقيق قبل الصرف فـى وزارة الماليـة                .12

لى ممارسة عمليات تدقيق شاملة تضع في االعتبار جميـع          وبعد الصرف في الدوائر األخرى إ     

هذا والمخاطر المحيطة التي تتعرض لها الوزارة وجميع جوانب نظام الرقابة والضبط الداخلي،             

النطاق يجب أن يغطى نظام الرقابة والضبط الداخلي بالكامل واإلجراءات الرقابية المالية وغير             

 . والمساعدةالمالية المتبعة والعمليات الرئيسة
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 .تزويد اإلدارة بتقييم موضوعي عن تصميم وتشغيل نظم الرقابة والمعلومات.13

  .التدقيق على كل نشاط له أثر مالي من وجهة النظر المحاسبية لحسابات الموازنة العامة .14

  

  :تقارير اإلدارة العامة للتدقيق الداخلي .3.2.2.4

  

، 2005لـسنة   ) 43(اخلي لوزير المالية وفقاً للنظام المالي رقم        تقدم تقارير اإلدارة العامة للتدقيق الد     

تقدم دائرة التدقيق الـداخلي للـوزير تقريـراً باكتـشافاتها           " والتي تنص   ) 3(، الفقرة )151(المادة  

، وبعد إطالع وزير المالية على التقرير يتم إحالته الـى رئـيس الـدائرة أو المؤسـسة        "وتوصياتها

  .، للرد على المالحظات والتوصيات الواردة فيهالحكومية محل التدقيق

  

  :اإلدارة العامة للتدقيق الداخليأهداف . 3.2.2.5

  

 وزير وتزويد الوزارات في الرقابة أنظمة بفحص الداخلي لتدقيقل العامة لإلدارة الرئيس الهدف يتمثل

 الداخلية والرقابة خاطرالم إدارة نظام وفعالية كفاءة حول المالئمة بالتأكيدات سنة كل في المالية

  :)، اإلنترنتوزارة الماليةفلسطين، ( يلي ما على التأكيد خالل من وزارة كل في بها المعمول

  

 .مالئم بشكل وتحديدها إدارتها تم المخاطر أن •

 .المناسب الوقت في ومتوفرة بها موثوق دقيقة، والتشغيلية واإلدارية المالية المعلومات نأ •

 المانحين مع االتفاقيات في عليه المنصوص الغرض بنفس استخدامها تم تبرعاتوال المنح أموال أن •

 .الدولية واللجان     

 .لها الكافية الحماية توفير وتم وبفعالية اقتصادي بشكل اكتسابها تم المصادر أن •

 .آمن بشكل بها ومحتفظ جيدة بحالة الثابتة الموجودات أن •

 .الكافية والخبرات المهارات لديهمو كفؤ بشكل استخدامهم تم الموظفين أن •

  .بها المعمول والتعليمات واألنظمة واإلجراءات السياسات مع يتفق الموظفين سلوك نأ •

  

  

  

  



 55

الـسلطة الوطنيـة      أجهـزة الرقابـة الداخليـة فـي         في مدى توافر المقومات األساسية   . 3.2.3

  : الفلسطينية

 الرقابة الداخلية فـي الـسلطة الوطنيـة         دراسة مدى توفر المقومات األساسية في أجهزة      من خالل   

  :الفلسطينية والمتمثلة باإلدارة العامة للرقابة الداخلية واإلدارة العامة للتدقيق الداخلي يتضح لنا اآلتي

  

  :في مجال الهيكل التنظيمي.1

  

يتكون الهيكل التنظيمي من البناء التنظيمي، ومسميات الوظائف، والوصف الوظيفي، والـصالحيات            

منوحة للعاملين، ومن خالل الهيكل التنظيمي يتم تقسيم العمل بين الموظفين، وتحدد عدد الوظائف              الم

ونوعيتها، وتحديد خطوط االتصال بين العاملين في الجهاز الرقابية واإلدارة العليا للجهاز من جهة،              

وحة للعـاملين   ومع العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة من جهة أخرى، وتحديد الصالحيات الممن           

  ).2004كالب، (في الجهاز الرقابي 

  

وبتتبع واقع تنظيم أجهزة الرقابة الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية، نجد توفر هياكل تنظيميـة               

معتمدة رسمياً ومطبقة على أرض الواقع، ولكنها تفتقر توفر توصيف للوظائف، وال يتوفر بطاقـة               

ها، ومؤهالت ومواصفات األفراد الذي يـشغلونه، وعـدم         وصف وظيفي لكل وظيفية وشروط شغل     

توضيح العالقة بين الجهاز الرقابي والجهة الخاضعة للرقابة، ويتجلى ذلـك بوضـوح فـي اإلدارة                

العامة للتدقيق الداخلي، كما أن الهياكل المتوفرة حالياً ال توفر الصالحيات الكافية للعاملين في أجهزة               

حظ أن الهيكل التنظيمي المتوفر حالياً لإلدارة العامـة للتـدقيق الـداخلي ال           الرقابة الداخلية، كما يال   

  .  يعكس الواقع الفعلي لها

  

  :في مجال النظام المحاسبي.2

  

العمل المالي الحكومي في وزارات ودوائر السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب النظـام المـالي              ظم  نُ

، حيـث بـدأ العمـل بهـذا النظـام بتـاريخ             2005لسنة  ) 43( والمؤسسات العامة رقم   تللوزارا

، ويعتبر هذا النظام المالي بمثابة النظام المحاسبي الموحد الذي ينطبق على أية وزارة              22/9/2005

أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامـة للـسلطة،                  
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الل مالي وإداري وليس لها نظـام مـالي خـاص           وينطبق أيضاً على أي مؤسسة حكومية ذات استق       

  ).59/2005 عددفلسطين، ديوان الفتوى والتشريع،(بها

  

وعند مراجعة النظام المالي المطبق حالياً، نالحظ عـدم إمكانيـة تطبيقـه علـى بعـض الـدوائر                   

لـم  والمؤسسات الحكومية ذات النشاط التجاري مثل الهيئة العامة للبترول، حيث إن النظام المـالي               

يتناول اإليرادات والنفقات الناتجة عن األنشطة التجارية، إنما أقتصر علـى اإليـرادات والنفقـات               

الناتجة عن األنشطة الحكومية غير التجارية، إضافة إلى ذلك نجد أن النظام المالي الحـالي يكتنفـه                 

ـ             ات للـسيارات   الغموض في العديد من النفقات التشغيلية منها على سبيل المثال مصاريف المحروق

  .  الحكومية، ومصارف تأمين السيارات، ومصاريف التعزية والتهنئة

  

  :في مجال القوانين واألنظمة والتعليمات.3

  

القوانين واألنظمة والتعليمات إحدى األدوات األساسية لألجهزة الرقابية التي تستند عليهـا فـي               تعد

بة والتدقيق على دوائـر ومؤسـسات الـسلطة         تنفيذ مهامها المنوطة بها، فهي المرجع لها في الرقا        

  .الوطنية الفلسطينية

  

ومن خالل مراجعة القوانين واألنظمة والتعليمات التي تنظم عمل أجهزة الرقابة الداخلية في السلطة              

الوطنية الفلسطينية، نالحظ أن هناك قصوراً في هذه القوانين، فالقوانين الحالية ال تعطي العاملين في               

رقابية الصالحية الالزمة لتنفيذ المهام والمسؤوليات المطلوبة منهم، كمـا أنهـا ال تـوفر               األجهزة ال 

الحصانة الالزمة للعاملين في أجهزة الرقابة الداخلية، وهذا يتجلى بوضوح في عمل اإلدارة العامـة               

أنه تـم   للتدقيق الداخلي حيث ال يتوفر حتى اآلن قانون أو نظام يحدد صالحياتهم بوضوح، مع العلم                

  .، ولكنها غير معتمدة حتى اآلنلإلدارة العامة للتدقيق الداخليلعمل  الئحة داخليةإعداد 

  

  :رية التي تتمتع بالكفاءة والخبرةفي مجال اختيار العناصر البش.4

  

ختيار وتعيين العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية من األمور الهامة في عملها، فوجود سياسات              يعد ا 

  .ختيار أفضل العناصر البشريةنية على أسس جيدة يعد الضمان التعيين مباختيار و
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 سياسـات   هنـاك  وبتتبع واقع أجهزة الرقابة الداخلية في السلطة الوطنية الفلـسطينية، يالحـظ أن              

وإجراءات ذات شفافية فيما يتعلق باستقطاب وتعيين الموظفين في األجهزة الرقابية، حيـث             واضحة  

، وقـد أظهـرت     أجهزة الرقابة الداخلية تستند إلى معايير المؤهل العلمي والنزاهة         في   تأن التعيينا 

ت العاملين  الحظ أن اختصاصا   حيث ي  ،نتائج تحليل خصائص عينة الدراسة في الفصل الخامس  ذلك         

تناسب مع طبيعة عملهم، حيث أن غالبية العاملين في األجهزة الرقابة يحملون            في األجهزة الرقابية ي   

 في المحاسبة، ويعاب على سياسات اختيار وتعيين الموظفين المطبقة حالياً عـدم           سلبكالوريو ا درجة

  .االهتمام بالخبرة وتوفر الشهادة المهنية المتخصصة للمرشحين للعمل في أجهزة الرقابة الداخلية

  

  :في مجال قواعد ومعايير األداء.5

  

هزة الرقابة الداخلية، فهي المقياس الذي يـستند       قواعد ومعايير األداء من األمور المهمة لعمل أج        تعد

إليه في تحديد مدى االنحراف في التنفيذ، وإن وجود معايير أداء جيدة يتطلب وجود خطط وبـرامج                 

واضحة األهداف، باإلضافة إلى وجود هيكل سليم يحدد الـسلطات والمـسؤوليات، وتـوفر نظـام                

  .ةمعلومات حديث يوفر المعلومات الصحيحة والمناسب

  

وبتفحص واقع أجهزة الرقابة الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية يالحظ أن هناك بعض القصور              

في هذا المجال، ويتجلى ذلك في عدم توفر وصف وظيفي مكتوب يحدد الواجبـات والمـسؤوليات                

ت لجميع العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية، وعدم وجود قواعـد مكتوبـة لإلجـراءات والـسياسا           

 .المتبعة

  
 

  الرقابة الداخلية في الوزارات 3.3

  

 رقابة داخلية ذاتية تمارسها الوزارة علـى نفـسها مـن     رقابة المؤسسة أو الوزارة نفسها، وهي     هيو

 على التعليمـات     شكلت هذه الوحدات الرقابية بناءً     وقد،  خالل الوزير المختص واإلدارة العليا للوزارة     

تشكل وحدات تدقيق ورقابة داخلية في كل دائرة        " والتي نصت   ) 53(ادة   الم 1997 لسنة   1المالية رقم   

ولية تدقيق ومراقبة تطبيق أحكام القوانين واألنظمة والتعليمات ذات         ؤأو مؤسسة تابعه لها، يناط بها مس      

  ."العالقة 
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   الرابـعالفصـل

  

  

  منهجية الدراسـة وإجراءاتها
 

   مقدمة4.1

  

، وذلك بهدف تقييم مدى فعالية      هاة الدراسة واإلجراءات التي اتبعت في تنفيذ      يتناول هذا الفصل منهجي   

أجهزة الرقابة الداخلية في دوائر ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث تـم               

التطرق في هذا الفصل إلى شرح منهجية الدراسة، ووصف المجتمع وعينة الدراسة، وشـرح أدوات               

، وتحديد متغيـرات الدراسـة،      )االستبانة( حص مصداقية وثبات األداة الرئيسة للدراسة     الدراسة، وف 

  .وبيان األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واختبار الفرضيات للوصول إلى النتائج

  

 منهجية الدراسة 4.2
 

لومات والبيانات عن أي  هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع المعاستخدم في

  :ظاهرة وتفسيرها وتحليل هذه البيانات، وقد تم جمع البيانات من المصادر األولية والثانوية كما يلي

  :حيث تم جمع البيانات األولية باستخدام الوسائل واألدوات التالية: المصادر األولية.1

  . رئيسة للدراسةةاالستبانة كأدا. أ

  .المقابالت الشخصية .ب
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وذلك عن طريق مراجعة الدراسات السابقة والمقاالت والدوريات والكتب التي  :المصادر الثانوية.2

تتعلق بالرقابة الداخلية، وكذلك تحليل القوانين واألنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالرقابة 

  .الداخلية

  

  مجتمع الدراسة 4.3
 

ل العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة يتكون مجتمع الدراسة من فئتين، الفئة األولى تشم

الدوائر الحكومية في و  الوزاراتلوزارة المالية، والذين يمارسون مهام الرقابة والتدقيق الداخلي في

 موظفاً في اإلدارة العامة للرقابة الداخلية) 64( موظفاً، منهم )87(الضفة الغربية والبالغ عددهم 

  موظفاً في اإلدارة العامة للتدقيق الداخلي)23( و،) اتصال شخصي،2008عنان بدران، آذار، (

، والفئة الثانية تشمل الموظفين غير العاملين في )، اتصال شخصي2008رائد اشتيه، آذار، (

موظفاً والمتمثلين في المديرين الماليين واإلداريين العاملين في ) 54( األجهزة الرقابية والبالغ عددهم

  .1 الحكومية الخاضعة للرقابةساتالدوائر والمؤس

  

   عينة الدراسة4.4

  

تم اختيار الحصر الشامل لجميع العاملين في اإلدارة بالنسبة للفئة األولى من عينة الدراسة فقد  

) 47(، وتم اختيار عينة عشوائية عددها مستجوب) 23(العامة للتدقيق الداخلي والبالغ عددهم 

 تم  أما الفئة الثانية من عينة الدراسة فقدالعامة للرقابة الداخلية، من العاملين في اإلدارة مستجوب

 من المديرين الماليين واإلداريين العاملين في مستجوب) 40(اختيار عينة عشوائية عددها 

توزيع االستبانات ) 4.1( المؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة، حيث يوضح الجدول رقم

  .واسترجاعها

  

  

  

  
                                                 

  من خالل الزيارة الميدانية للدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابةتم معرفة عدد المديري .1
 .2008في شهر آذار من العام 
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  .االستبانات الموزعة والمستردة والخاضعة للتحليل: 4.1جدول 

  

   أدوات الدراسة4.5

  

 مع بعض العاملين في أجهزة  عدد من المقابالت الشخصيةتم إجراءحيث  :المقابالت الشخصية .1

لوزارة المالية، وبعض المديرين الماليين واإلداريين العاملين في الوزارات الرقابة الداخلية التابعة 

  .والدوائر الخاضعة للرقابة

حيث تم تصميم استبانة بعد مراجعة عدد من األدبيات والدراسات السابقة وتكونت : االستبانه. 2

  :االستنبانه من قسمين

المسمى الوظيفي، : شخصية للعاملين وهيويشمل المعلومات ال): المعلومات العامة (،القسم األول

وسنوات الخبرة، ونوع الخبرة، والشهادات المهنية المتخصصة، والتخصص العلمي، والمؤهل 

  .العلمي

   مجاالت، تكون المجال األول من ات سبعفقرة، وقد تناولت هذه الفقر) 54(يتألف من : القسم الثاني

  الفئة الثانية  الفئة األولى  

اإلدارة العامة للرقابة   

  الداخلية

اإلدارة العامة للتدقيق 

  الداخلي

المديرون الماليون 

واإلداريون العاملون في 

  الجهات الخاضعة للرقابة

عدد االستبانات 

  الموزعة

47  23  40  

عدد االستبانات 

  المستردة

42  19  36  

  %90  %82  %89  نسبة االستجابة

عدد االستبانات 

  خاضعة للتحليلال

40  19  32  

نسبة االستبانات 

  الخاضعة للتحليل

85%  82%  80%  
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) 12(لداخلية ألهدافها، أما المجال الثاني فتكون منقياس مدى تحقيق أجهزة الرقابة الفقرة ) 11(

فقرات ) 6(فتكون من  قياس مدى ممارسة األجهزة الرقابية الختصاصاتها، أما المجال الثالثلفقرة 

 التنظيمي الخاص بأجهزة الرقابة الداخلية، وتهدف إلى قياس مدى توفر بمالئمة الهيكلتتعلق 

  .رقابة الداخليةنظيمي في أجهزة العناصر الهيكل الت

  

قياس مدى كفاءة العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية،  لفقرات) 7( أما المجال الرابع فتكون من 

 المتعلقة  والقوانينالتشريعاتكفاية ومالئمة لكشف عن مدى  لفقرات) 6(المجال الخامس من وتكون 

قياس مدى مالءمة ظروف  لتفقرا) 7( الرقابة الداخلية، أما المجال السادس فتكون من ةبأجهز

معرفة مدى تعاون الجهات الخاضعة للرقابة لفقرات ) 5(المجال السابع من وتكون العمل الرقابي، 

  .مع أجهزة الرقابة الداخلية

  

وقد تم استخدام مقياس لكيرت الخماسي لبيان آراء كل فرد من أفراد عينة الدراسة في العبارات 

 لكل حالة من الحاالت وزناً يتفق مع أهميتها، حيث خصص الواردة في االستبانة، وقد خصص

) 3( نقاط، و لإلجابة موافق بدرجة متوسطة )4( نقاط، و لإلجابة موافق) 5(لإلجابة موافق بشدة 

  .نقطة، ولإلجابة غير موافق بشدة نقطة واحدة) 2(نقاط، و لإلجابة غير موافق 

  

 كان المتوسط الحسابي إلجابات أفراد ، فإذاستوياتالحسابية إلى ثالثة موقد تم تصنيف المتوسطات 

 ، عاليفإن ذلك يدل على أن أفراد عينة الدراسة موافقين وبمستوى )3.5( يزيد على عينة الدراسة

فإن هذا يدل على أن إجابة أفراد عينة ) 3.5(وما دون ) 2.5(أما إذا كان المتوسط الحسابي يقع بين 

كان ، أما إذا الرفض وبالتالي يعتبر مستوى موافقتهم عندئذ متوسطالدراسة تتأرجح بين الموافقة و

فهذا يدل على أنهم غير موافقين أو ) 2.5(المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ما دون 

  ).2003الفرجات، (ضعيف يكون مستوى موافقتهم 

  

  صدق األداة وثباتها 4.6 

  

ن أساتذة الجامعات، والمختصين في مجال الرقابة قام الباحث بعرض االستبانة على مجموعة م

الداخلية، لتحكيمها وبيان مالءمتها ألغراض الدراسة، حيث أجريت التعديالت المناسبة عليها وفقاً 

وللتأكد من ثبات األداة تم احتساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي، . آلراء المحكمين والمختصين
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حيث بلغت قيمة ألفا كما هو مبين ) Cronbach Alpha(نباخ ألفا وذلك باستخدام معامل الثبات كرو

، إذ يالحظ من قيم كرونباخ ألفا أن معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة )4.2( في الجدول رقم

  .مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة

  

  .لمعامالت كرونباخ ألفا لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك االستبانة كك: 4.2جدول 

  

  البعد  عدد الفقرات  معامل كرونباخ ألفا
  أهداف جهاز الرقابة الداخلية  11  94.
  مهام ومسؤوليات جهاز الرقابة الداخلية  12 92.

  الهيكل التنظيميمالئمة  6  87.

  العوامل البشريةكفاءة  7 82.

  التشريعات والقوانينكفاية ومالئمة  6 75.

    ظروف العمل الرقابيمالئمة  7 65.

   الجهات الخاضعة للرقابة كافي منتعاون 5 90.

  المجموع 54  96.

         

   األساليب اإلحصائية المستخدمة4.7

  

  : لتحليل بيانات الدراسةتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

وذلك لوصـف خـصائص   ) Descriptive Statistic Measures(أساليب اإلحصاء الوصفي . 1

 الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة       المتوسـطات عتماد على   من خالل اال  دراسة  العينة موضوع ال  

  . والنسب المئوية

وذلك الختبار فيما إذا كانت قيمة األوساط الحسابية إلجابات ) One Sample T- Test(اختبار . 2

  .أفراد العينة تختلف عن قيمة الوسط الحسابي الفرضي ألداة القياس

اليـة  علقياس أثر عمل المبحوثين على تصوراتهم في تقييم ف Test  (Mann Whitney(اختبار . 3

  .، وتحقيق أهدافها، وتنفيذ المهام والمسؤوليات المطلوبة منهاأجهزة الرقابة الداخلية

 . الختبار صدق أداة الدراسة )  Cronbach Alpha( اختبار كرونباخ ألفا  . 4
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  الفصل الخامـس

 
  

   الدراسةعرض وتحليل بيانات
  

   المقدمة5.1

  

 عرض النتائج اإلحصائية التي أجريت على عينة وأسئلة الدراسة، ومن ثم الفصليتضمن هذا 

وقد تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف ، اختبار الفرضيات المتعلقة بهاتحليلها ومناقشتها، وكذلك 

ة وترتيبها حسب آراء عينة كل فقرلهمية األ  مستوى، وبيان والمعدل المئويالمعياري لكل فقرة

 لتحديد مدى االتفاق على كل فقرة من الفرات عند  One Sample t-test وحساب قيمة ،الدراسة

، والختبار %)60( والذي يقابلها المعدل المئوي )3(قيمة متوسط رتب اإلجابات التي تساوي 

رقابية، والعاملين في الجهات العاملين في األجهزة ال( اإلحصائية بين آراء عينة الدراسة تالفروقا

  .Mann Whitneyمن خالل استخدام اختبار ) الخاضعة للرقابة

  

   خصائص عينة الدراسة5.2

  

 :المستوى الوظيفي. 1
 

 وهي  من عينة الدراسةتشير معلومات العينة أنها شملت كافة المستويات اإلدارية في الفئة األولى

%) 47.5( ،  أن)5.1(داخلية حيث يتبين من الجدول رقم في أجهزة الرقابة ال المتخصصينالعاملين
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من المجيبين %) 33.9(من مجموع المجيبين في األجهزة الرقابية هم من العاملين بوظيفة مدير، و

 ،رئيس قسم من المجيبين هم من العاملين بوظيفة %)16.9(، وهم من العاملين بوظيفة مدقق داخلي

 إلى إجمالي العاملين في  من المديرين هو أن نسبة المديريننيويعود السبب في ارتفاع نسبة المجيب

، هو أن غالبية الدوائر الرقابية ، والسبب في ارتفاع عدد المديرين%)49(أجهزة الرقابة الداخلية هو 

، ويجب المنتشرة في المؤسسات والدوائر الحكومية ال يوجد بها سوى موظف واحد بدرجة مدير

الذي يحمل مسمى مدير أو رئيس قسم يمارس العمل الرقابي كما يمارسه اإلشارة إلى أن الموظف 

  . الموظف الذي يحمل مسمى مدقق داخلي

  

المؤسـسات الخاضـعة    الـدوائر و  وهي العاملين فـي  من عينة الدراسةأما فيما يتعلق بالفئة الثانية   

بوظيفة مـدير مـالي أو       هم من العاملين     جميع المبحوثين ، أن   )5.1( للرقابة، يتبين من الجدول رقم    

 مساعد مدير عام للشؤون     ةإداري في المؤسسة الخاضعة للرقابة، باستثناء موظف واحد يعمل بوظيف         

  .المالية واإلدارية

  

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي: 5.1جدول 

  : سنوات الخبرة .2

العاملون في أجهزة 

  الرقابة الداخلية

ئر الدواالعاملون في 

المؤسسات الخاضعة للرقابة و

  

  المتغير

  

  فئات المتغير

  النسبة المئوية  التكرار   النسبة المئويةالتكرار 

  %0  0  %47.5  28  مدير في الجهاز الرقابي

  %0  0  %33.9  20  مدقق داخلي

  %0  0  %16.9  10  رئيس قسم في الجهاز الرقابي

  %0  0 %1.7 1  مدير عام في الجهاز الرقابي

الي أو إداري في أحدى مدير م

  الوزارات

0  0%  31  96.9%  

  %0  0  %0  0  نائب مدير في الجهاز الرقابي

  %3.1  1  %0  0  أخرى

  

  

  

المسمى 

  الوظيفي

  %100  32  %100  59  المجموع
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مـا  أن  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة، حيـث يالحـظ   ،)5.2( يوضح جدول رقم  

 أي  سنوات) 5-1( بين في األجهزة الرقابية تتراوح خبرتهم مابين      من مجموع المجي  %) 74.6(نسبته  

 أي أنهم متوسطي    سنة) 14-6(تتراوح خبرتهم ما بين     %) 16.9(أن ما نسبته    أنهم حديثي الخبرة، و   

ويالحظ بأن هذه النسب تعكس حداثة       سنة،) 15(تزيد خبرتهم عن    %) 8.5(، كما أن ما نسبة      الخبرة

%) 74.6( والذين يشكلون مـا نـسبته   نة الرقابية، حيث أن غالبية المجيبيالعاملين في األجهز خبرة  

بأن عملية التعيين فـي أجهـزة   ويالحظ  سنة،) 5-1(من مجموع المجيبين قد تراوحت خبرتهم بين      

  .برة وال تأخذ به في عين االعتبارالرقابة الداخلية ال تراعي عامل الخ

  

أن مـا   ) 5.2( ات الخاضعة للرقابة، فيبين الجدول رقـم      المؤسسو  الدوائر أما من حيث العاملين في    

سـنة،   )14-6( تتراوح خبرتهم ما بـين        من متوسطي الخبرة حيث    من المجيبين %) 62.5(نسبته  

 قد تمكنهم من إبداء آراء جيدة تزود الباحث بمعلومـات           لمتوسطةويعتقد الباحث أن خبرة المجيبين ا     

ودراية بالقوانين والتشريعات المعمـول بهـا، وإجـراءات         خبرة    أكسبتهم هي أيضاً تفيد الدراسة، و  

  .تطبيقها مما يقلل من فرص الخطأ لديهم

  

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة: 5.2جدول 

  

  

  

  

العاملون في أجهزة 

  الرقابة الداخلية

الدوائر العاملون في 

المؤسسات الخاضعة للرقابة و

  

  المتغير

  

  فئات المتغير

  النسبة المئوية  التكرار   النسبة المئويةالتكرار 

  %31.3  10  %74.6  44  )حديث الخبرة( 1-5

  %62.5  20  %16.9  10  )متوسط الخبرة (6-14

  %6.3  2  %8.5  5  )عالي الخبرة (15أكثر من 

  

سنوات 

  الخبرة

  %100  32  %100  59  المجموع
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  : الخبرة مصدر.3

  

 الدراسة حسب مصدر الخبرة، حيث يتبين من الجـدول          توزيع أفراد عينة  ) 5.3( يوضح جدول رقم  

 فقط، وأن مـا     لمجيبين في أجهزة الرقابة الداخلية يمتلكون خبرة داخلية       من ا %) 66.1(أن ما نسبته    

وهذا يعني أن معظم العاملين فـي األجهـزة         يمتلكون خبرة داخلية وخارجية معاً،      %) 33.9(نسبته  

، ونالحظ أن الخبرة الداخلية     وها من عملهم في األجهزة الرقابية     الرقابية يمتلكون خبرة داخلية اكتسب    

فقط تم اكتسابها من خالل العمل في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية في السلطة الوطنية                

الفلسطينية باعتبارها إدارة ناشئة وهي أصالً بحاجة إلى المزيد من التجارب والخبرات من اآلخرين،              

نسبة تعكس واقع أجهزة الرقابة الداخلية، والتي هي بحاجة إلى المزيد من الخبرات الخارجية              وهذه ال 

%) 33.9(سواًء كانت هذه الخبرات من أجهزة رقابة أجنبية أو عربية أو غير ذلك، حيث أن نـسبة                  

  .ال تكفي لرفع مستوى فعالية هذه األجهزة الرقابية

  

 أن ما نسبته    المذكورسسات الخاضعة للرقابة، فيبين الجدول      المؤو  الدوائر  العاملين في   من حيث  أما

يمتلكون خبرة داخلية وخارجية، وهذا الخبرة الجيـدة         %) 34.4(يمتلكون خبرة داخلية، و   %) 65.6(

  .  ت دقيقة حول  فقرات االستبانهفي الحصول على معلوما قد تساعد

  

   الخبرةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب مصدر: 5.3جدول 

  

  

  

العاملون في أجهزة الرقابة 

  الداخلية

الدوائر العاملون في 

 المؤسسات الخاضعة للرقابة و

  

  المتغير

  

  فئات المتغير

  النسبة المئوية  التكرار   النسبة المئوية  التكرار 

  %65.6  21  %66.1  39   فقطداخلية

  %0  0  %0  0   فقطخارجية

  %34.4  11  %33.9  20  كالهما

  

 مصدر

  الخبرة

  %100  32  %100  59  عالمجمو
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  :الشهادات المهنية المتخصصة .4

  

التأهيل المهنـي، أي الحـصول علـى        توزيع أفراد عينة الدراسة حسب      ) 5.4( جدول رقم اليوضح  

من المجيبـين فـي األجهـزة       %) 93.2( حيث يبين الجدول أن ما نسبته        شهادة الممارسة المهنية،  

  مـا نـسبته     أن ، في حين  في مجال المحاسبة والتدقيق   الرقابية ليس لديهم شهادات مهنية متخصصة       

من المجيبين في األجهزة الرقابية لديهم شهادات ممارسة مهنيـة فـي مجـال المحاسـبة                %) 6.8(

 وهـذا   أن هناك نقص واضح في الكوادر البشرية الحاصلة على تأهيل مهني،          والتدقيق، وهذا يعني    

  .افعالية األجهزة الرقابية وتطورهبدوره يحد من 

أن غالبية  ) 5.4(لجدول رقم المؤسسات الخاضعة للرقابة، فيبين ا     الدوائر و  أما من حيث العاملين في     

 ال يمتلكون شهادات مهنية متخصصة، وهذا بدوره قد يشكل قصور في             الماليين واإلداريين  المديرين

  .إمكانية الحصول على إجابات دقيقة لبعض محتويات االستبانة

   

  الشهادات المهنية المتخصصةأفراد عينة الدراسة حسب توزيع : 5.4جدول 

  

  :التخصص العلمي .5

 مـا   توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي، حيث يالحظ أن         ) 5.5( يوضح جدول رقم  

لـديهم  %) 1.7(تخصص محاسـبة، وأن     من المجيبين في األجهزة الرقابية لديهم       %) 98.3(نسبته  

العاملون في أجهزة الرقابة 

  الداخلية

المدراء الماليين واإلداريين في 

  المؤسسات الخاضعة للرقابة

  

  المتغير

  

  فئات المتغير

  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار
ACPA  3  5.1%  2  6.3%  

CPA 1  1.7%  0  0%  
CMA  0  0%  0  0%  

  %0  0  %0  0  أخرى

  %93.7  30  %93.2  55  ال يوجد

  

  

شـــهادات 

ــة  مهنيــ

  متخصصة

  %100  32  %100  59  المجموع  
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ذات عالقة بالمهـام الوظيفيـة،       تخصص إدارة أعمال، وهذا يدل على االهتمام باختيار تخصصات        

وهذا يؤكد حرص المسؤولين في األجهزة الرقابية على اختيار العاملين الذين يحملـون التخـصص               

التخصص المناسب يعطي األجهـزة     مناسب للعمل في األجهزة الرقابية، وأن اختيار العاملين ذوي          ال

  . الرقابية مزيد من الفعالية

  

المؤسسات الخاضـعة للرقابـة لـديهم       الدوائر و  من المجيبين في  %) 78.1(ويبين الجدول أيضاً أن     

 لديهم تخصص إدارة أعمال وعلوم مالية ومـصرفية       %) 6.3(و%) 15.6(تخصص محاسبة، وأن    

المؤسسات الخاضعة للرقابة قد     الدوائر و  لمجيبين في لبة  تخصصات المناس الأن  ف وبذلك،  على التوالي 

ء آراء جيدة حول فقرات االستبانه، حيث يظهر الجدول أن الغالبيـة العظمـى مـن                تمكنهم من إبدا  

المبحوثين يحملون تخصصات ذات عالقة بمجال المحاسبة والرقابة والتدقيق، وهذا يعني أن العاملين             

جيدة بعملهم وهذا بدوره يؤدي إنجاز المهام بشكل مطـابق للقـوانين            في الدوائر المالية على معرفة      

  .واألنظمة

  

  التخصص العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : 5.5جدول 

  

  :المؤهل العلمي .6

 أن  العلمي، حيث يظهر الجـدول    توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل       ) 5.6( يوضح جدول رقم  

من مجموع المجيبين في األجهزة الرقابية يحملون درجـة البكـالوريوس، وأن            %) 91.5(ما نسبته   

العاملون في أجهزة 

  الرقابة الداخلية

المدراء الماليين واإلداريين في 

  المؤسسات الخاضعة للرقابة

  

  المتغير

  

  فئات المتغير

  النسبة المئوية  التكرار  المئويةالنسبة  التكرار

  %78.1  25  %98.3  58  محاسبة

  %15.6  5  %1.7  1  إدارة أعمال

  %6.3  2  %0  0  علوم مالية ومصرفية

  %0  0  %0  0  أخرى

  

  

التخصص 

  العلمي

  %100  32  %100  59  المجموع  
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غالبية العـاملين   إذ إن ،وهذا يعكس واقع أجهزة الرقابة الداخلية      يحملون درجة الماجستير،  %) 8.5(

وهذا يدل على أن المسؤولين      ،)سكالوريوب(  من حملة الشهادة الجامعية األولى     في األجهزة الرقابية  

شهادات الدراسة العليا عند اختيـار العـاملين فـي           ل في األجهزة الرقابية ال يعطون االهتمام الكافي      

ار العـاملين فـي األجهـزة       األجهزة الرقابية، وهذا يعتبر من أوجه القصور في عملية تعيين واختي          

  .الرقابية

  

من مجموع المجيبين في المؤسسات الحكومية الخاضعة       %) 62.5 ( ما نسبته  أنويبين الجدول أيضاً    

وأن هـذه النـسبة     يحملون درجة الماجـستير،     %) 37.5(، وأن   سللرقابة يحملون درجة البكالوريو   

المتوسطة نسبياً من حملة درجة الماجستير في الدوائر والمؤسسات الخاضعة للرقابة، قـد تـساعد               

ويمكن القـول أن    . ء آراء جيدة حول فقرات االستبانة      من إبدا  ابةالمجيبين في الجهات الخاضعة للرق    

أفراد عينة الدراسة مؤهلين لإلجابة على فقرات االستبانه حيث لديهم المستوى العلمي المناسب الذي              

  .يؤهلهم لذلك

  

  المؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : 5.6 جدول 
 

 
  

  

هزة الرقابة العاملون في أج

   التابعة لوزارة الماليةالداخلية

المدراء الماليين واإلداريين في 

  الخاضعة للرقابةالوزارات والدوائر

  

 المتغير

  

  فئات المتغير

  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار

  %62.5  20  %91.5  54  سبكالوريو

  %37.5  12  %8.5  5  ماجستير 

  %0  0  %0  0  دبلوم متوسط

  %0  0  %0  0  دبلوم عالي

  %0  0  %0  0  دكتوراه

  %0  0  %0  0  أخرى

  

  

المؤهل 

  العلمي

  %100  32  %100  59  المجموع
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  تحليل ومناقشة أسئلة البحث واختبار الفروض 5.3
 

هل حققت أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة الماليـة أهـدافها التـي تـضمن               : األولالسؤال  

  فعاليتها؟

 على مدى تحقيق أجهزة الرقابة الداخلية ألهدافها التي أنشئت مـن            وقد أستخدم هذا السؤال للتعرف    

الفئة األولـى مـن     " التابعة لوزارة المالية     من وجهة نظر العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية       أجلها،  

الفئة الثانية  " الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة       ، ووجهة نظر العاملين في    "عينة الدراسة 

، ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري،             "ة الدراسة من عين 

) 5.7(، ومستوى الداللة، وقد كانت النتائج كما يوضحها الجـدول رقـم             Tوالمعدل المئوي، وقيمة    

  ):5.8(والجدول رقم 

  

  في أجهزة الرقابة الداخلية العاملين اتجاهات المجيبين: أوالً

  

 يبين في أجهزة الرقابة الداخلية حول الفقرات المكونة لمجـال         اتجاهات المج ) 5.7(ل رقم   يبين الجدو 

من خـالل جـدول     حيث يتضح    ، التابعة لوزارة المالية   األهداف التي حققتها أجهزة الرقابة الداخلية     

، 5 ،4،  3،  2،  1(أن الفقـرات    " الفئة األولى من عينة الدراسة    "اإلحصاءات الوصفية إلجابات أفراد     

فقـد  ) 11،  10،  9،  8،  7(قد حصلت على درجة عالية من الموافقة على التوالي، أما الفقـرات             ) 6

حصلت على درجة متوسطة من الموافقة على التوالي، ويبين الجدول أن المرتبة األولى كانت للفقرة               

بي وقدره  بمتوسط حسا ،  "ضمان تنفيذ األعمال بشكل متوافق مع اإلجراءات المتبعة       "التي تنص على    

، مما يدل على أن الغالبية     )0.857( قدره، وانحراف معياري    %)78.4 ( قدره ، ومعدل مئوي  )3.92(

ـ            ضمان تنفيـذ األعمـال     العظمى من المجيبين يعتقدون بأن األجهزة الرقابية حققت الهدف المتمثل ب

ضمان صحة  "ص على   التي تن ، أما المرتبة الثانية فكانت للفقرة       بشكل متوافق مع اإلجراءات المتبعة    

 وقـدره  ، ومعـدل مئـوي    )3.8( بمتوسط حسابي قـدره      ،"التسجيل لجميع بيانات المعامالت المالية    

التي تـنص علـى     ، في حين كانت المرتبة الثالثة للفقرة        )0.924(، وانحراف معياري قدره     %)76(

، )3.76 ( بمتوسـط حـسابي قـدره      ،"ضمان سالمة النشاط المالي في مؤسسات السلطة الفلسطينية       "

أما أدنى فقرتين فكانت للفقرة التي      ). 0.878(، وانحراف معياري قدره   %)75.2(قدره   ومعدل مئوي 

  ، بمتوسط حسابي قدره" لها واألهداف المخططاإلجراءاتضمان التوافق واالنسجام بين "تنص على 
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فئة األولى من عينة ال"لين في أجهزة الرقابة الداخلية اإلحصاءات الوصفية إلجابات العام: 5.7جدول 

  .المتعلقة بأهداف أجهزة الرقابة الداخلية" الدراسة

  

، وكانت المرتبة األخيرة    )0.849( قدره ، وانحراف معياري  %)67.4(قدره   ، ومعدل مئوي  )3.37(

، ومعدل  )3.2( بمتوسط حسابي قدره     ،" بشكل اقتصادي  ضمان تنفيذ األعمال  "للفقرة التي تنص على     

، ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي لجميـع        )0.961 (، وانحراف معياري قدره   %)64( قدره   مئوي

  الترتيب

حسب 

  األهمية

  

  

  الفقـرة

الوسط 

  الحسابي
االنحراف 

  المعياري

المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

مستوى 

  الموافقة

  
ضمان تنفيذ األعمال بشكل متوافق       1

  .مع اإلجراءات المتبعة

  عالي  0.000  8.205  78.4%  0.857  3.92

ضمان صحة التسجيل لجميع بيانات       2

  .المعامالت المالية

  عالي  0.000  6.619  76%  0.924  3.8

ضمان سالمة النشاط المـالي فـي         3

  .مؤسسات السلطة الفلسطينية

  عالي  0.000  6.675  75.2%  0.878  3.76

حسن استخدام المال العـام     ضمان    4

  .في األغراض المخصصة له

  عالي  0.000  5.837  73.8%  0.915  3.69

انسجام النشاط المالي مع التشريعات       5

  . بهاالمعمول

  عالي  0.000  4.911  72.6%  0.981  3.63

الحفاظ على درجة عالية من الثبات        6

  .في معالجة المعامالت المحاسبية

  عالي  0.000  4.514  71.2%  0.952  3.56

ــع    7 ــشاط اإلداري م ــسجام الن ان

  . بهاالتشريعات المعمول

 متوسط  0.000  3.863  68.8%  0.876  3.44

  متوسط  0.000  3.751  %68.2  0.833  3.41  .ضمان تنفيذ األعمال بشكل كفوء  8
 متوسط  0.000  3.848  %68.2  0.812  3.41  .ضمان تنفيذ األعمال بشكل فعال  9

ضمان التوافـق واالنـسجام بـين         10

  . لها واألهداف المخططاإلجراءات

 متوسط  0.001  3.374  67.4%  0.849  3.37

ــشكل   11 ــذ األعمــال ب ضــمان تنفي

  .اقتصادي

 متوسط  0.109  1.626  64%  0.961  3.2

  عالي  0.000  6.280 %71.2  0.687  3.56  الفقراتكافة 
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، كما أن قيمة مستوى الداللة لجميع الفقرات باستثناء الفقرة           من متوسط رتب اإلجابات    الفقرات اكبر 

يعني أن أجهزة الرقابة الداخليـة       وهذا   ،)α=0.05 (االفتراضي مستوى الداللة    أقل من قيمة   األخيرة

والمتمثل في  التابعة لوزارة المالية حققت جميع أهدافها التي أنشئت من أجلها باستثناء الهدف األخير              

  .ضمان تنفيذ األعمال بشكل اقتصادي

  

خلية حققت غالبيـة    ن أجهزة الرقابة الدا   أ) 5.7(يتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول       و

  العام لكافة الفقرات   ، ويستدل على ذلك من خالل قيمة المتوسط الحسابي         التي تضمن فعاليتها   أهدافها

وهي اكبر مـن متوسـط رتـب        ) 3.56(المكونة لمجال أهداف أجهزة الرقابة الداخلية حيث بلغت         

وهي قيمة أقل من    ) 0.000 (تبلغ الكلي للفقرات قد     مستوى الداللة قيمة  باإلضافة إلى أن    ، اإلجابات

 أجهزة الرقابة الداخلية التابعـة لـوزارة        يعني أن وهذا  ) α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضي   قيمة

الفئـة  " في أجهزة الرقابة الداخلية      العاملين أهدافها التي تضمن فعاليتها من وجهة نظر      حققت  المالية  

   ".األولى من عينة الدراسة

  

  بين العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابةاتجاهات المجي: ثانياً

  

، التحليل اإلحصائي التجاهات المجيبين فـي الـدوائر والمؤسـسات           )5.8(يتضح من الجدول رقم     

 األهداف التي حققتها أجهزة الرقابة الداخلية       حول الفقرات المكونة لمجال   الحكومية الخاضعة للرقابة    

، وأن  )3.28-3.94(ية تراوحت ما بـين       أن المتوسطات الحساب   ية، حيث يالحظ  التابعة لوزارة المال  

تراوحت ما بـين     ن االنحرافات المعيارية  ، وأ %)65.6-%78.8(المعدالت المئوية تراوحت ما بين      

، فـي   )7،  6،  5،  4،  3،  2،  1( درجة الموافقة كانت عالية للفقرات       أنويالحظ  ،  )1.054-0.762(

  ).11، 10، 9، 8(قة متوسطة للفقرات حين كانت درجة المواف

  

، "ضمان تنفيذ األعمال بشكل متوافق مع اإلجراءات المتبعة       " التي تنص على     الفقرةويبين الجدول أن    

 وانحراف  ،  %)78.8( قدره معدل مئوي ، و )3.94( بمتوسط حسابي قدره     قد احتلت المرتبة األولى   

لعظمى من المجيبين يعتقدون بأن أجهزة الرقابـة     ، مما يدل على أن الغالبية ا      )0.801( قدرهمعياري  

، وكانـت   ضمان تنفيذ األعمال بشكل متوافق مع اإلجراءات المتبعة       الداخلية حققت الهدف المتمثل ب    

  حسابي  بمتوسط ،" بهاانسجام النشاط المالي مع التشريعات المعمول"التي تنص المرتبة الثانية للفقرة 
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جابات العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكوميـة الخاضـعة         اإلحصاءات الوصفية إل  : 5.8جدول  

  المتعلقة بأهداف أجهزة الرقابة الداخلية" الفئة الثانية من عينة الدراسة"للرقابة 

  

  الترتيب

حسب 

  األهمية

  

  

  الفقـرة

الوسط 

  الحسابي
االنحراف 

  المعياري

المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

مستوى 

  الموافقة

  
نفيـذ األعمـال بـشكل      ضمان ت   1

  .متوافق مع اإلجراءات المتبعة

  عالي 0.000  6.62  78.8%  0.801  3.94

انــسجام النــشاط المــالي مــع   2

  . بهاالتشريعات المعمول

  عالي 0.000  5.68  77.6%  0.871  3.88

الحفاظ على درجة عاليـة مـن         3

الثبات في معالجـة المعـامالت      

  .المحاسبية

  عالي  0.000  5.19  76.8%  0.920  3.84

حسن استخدام المال العام    ضمان    4

  .في األغراض المخصصة له

  عالي  0.000  5.63  76.8%  0.847  3.84

ضمان صحة التـسجيل لجميـع        5

  .بيانات المعامالت المالية

  عالي  0.000  4.60  76.2%  0.998  3.81

ضمان سالمة النشاط المالي فـي        6

  .مؤسسات السلطة الفلسطينية

  عالي  0.000  5.31  75.6%  0.832  3.78

 عالي  0.001  3.71  %70  0.762  3.5  .ضمان تنفيذ األعمال بشكل فعال  7
  متوسط  0.008  2.82  %68.8  0.878  3.44  .ضمان تنفيذ األعمال بشكل كفوء  8
ــشاط اإلداري مــع   9 ــسجام الن ان

  . بهاالتشريعات المعمول

 متوسط  0.010  2.74  68.2%  0.837  3.41

ـ       10 ين ضمان التوافق واالنـسجام ب

  واألهداف المخطـط   اإلجراءات

  .لها

 متوسط  0.039  2.15  66.8%  0.902  3.34

ضمان تنفيـذ األعمـال بـشكل         11

  .اقتصادي

 متوسط  0.141  1.5  65.6%  1.054  3.28

  عالي  0.000  4.78 %72.8  0.758  3.64  كافة الفقرات
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 حـين كانـت     في،  )0.924( قدرهانحراف معياري   و،  %)77.6(قدره    ومعدل مئوي  ،)3.88(قدره  

الحفاظ على درجة عالية من الثبات في معالجة المعـامالت          "المرتبة الثالثة فكانت للفقرة التي تنص       

 وانحراف معيـاري قـدره    ،  )76.8(قدره   معدل مئوي ، و )3.84(بمتوسط حسابي قدره     ،"المحاسبية

لعام في األغراض   حسن استخدام المال ا   ضمان  " وكانت المرتبة الرابعة للفقرة التي تنص       ،  )0.924(

، أما المرتبة األخيـرة     %)76.8(قدره    ومعدل مئوي  ،)3.84(حسابي قدره   ، بمتوسط   "المخصصة له 

بمتوسـط حـسابي وقـدره      ،  " اقتـصادي  ضمان تنفيذ األعمال بشكل   "فكانت للفقرة التي تنص على      

  ).1.054 (وانحراف معياري قدره ،%)65.6(قدره  ومعدل مئوي ،)3.28(

  

، كمـا أن قيمـة       من متوسط رتب اإلجابات    ة المتوسط الحسابي لجميع الفقرات اكبر     ويالحظ أن قيم  

  مـستوى الداللـة االفتراضـي      أقل من قيمة   مستوى الداللة لجميع الفقرات باستثناء الفقرة األخيرة      

)α=0.05(،   يعني أن أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية حققت جميع أهدافها التـي              وهذا

  .والمتمثل في ضمان تنفيذ األعمال بشكل اقتصاديت من أجلها باستثناء الهدف األخير أنشئ

  

ن أجهزة الرقابة الداخلية حققت غالبيـة       أ) 5.8(يتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول       و

ات  العام لكافة الفقر   ، ويستدل على ذلك من خالل قيمة المتوسط الحسابي         التي تضمن فعاليتها   أهدافها

وهي اكبر مـن متوسـط رتـب        ) 3.64( أهداف أجهزة الرقابة الداخلية حيث بلغت        المكونة لمجال 

وهي قيمة أقل من    ) 0.000 (ت بلغ  الكلي للفقرات قد   مستوى الداللة قيمة  باإلضافة إلى أن    ، اإلجابات

هـذا  و على وجود فروق ذات داللة إحصائية،     وهذا يدل   ) α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضي   قيمة

أهدافها التي تضمن فعاليتها من وجهـة       حققت   أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية        يعني أن 

   ".الفئة الثانية من عينة الدراسة"العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة  نظر

  

أجهزة الرقابة الداخلية التابعة    أن المعدل المئوي للفقرات المكونة لمجال أهداف        ) 5.9(ويبين الجدول   

أجهـزة الرقابـة    من وجهة نظر العاملين فـي       %) 64-%78.4(لوزارة المالية قد تراوحت مابين      

الـدوائر والمؤسـسات    من وجهة نظر العاملين في      %) 65.6-%78.8(، وتراوحت ما بين     الداخلية

حصلت علـى درجـة     ) 6،  5،  4،  3،  2،  1(، ويالحظ أيضاً أن الفقرات      الحكومية الخاضعة للرقابة  

عالية من الموافقة من وجهتي نظر المبحوثين ولكنها لم تصل درجة عالية من الموافقة تقابل المعدل                

  على درجة متوسطة من الموافقة من وجهتي ) 11، 10، 8، 7(، كما حصلت الفقرات %90المئوي 
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 وجهة نظر من لداخليةهداف أجهزة الرقابة االمعدل المئوي ومستوى الموافقة أل: 5.9جدول 

  .العاملين في المؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابةالعاملين في أجهزة الرقابة الداخلية و

  

  
  الدوائر والمؤسسات الحكومية  أجهزة الرقابة الداخلية

  الخاضعة للرقابة

  الفقرة  الرقم

مستوى   المعدل المئوي

  الموافقة

مستوى   المعدل المئوي

  الموافقة
يذ األعمال بشكل متوافق    ضمان تنف   1

  .مع اإلجراءات المتبعة

  عالي  %78.8  عالي  78.4%

ضمان صحة التـسجيل لجميـع        2

  .بيانات المعامالت المالية

  عالي  %76.2  عالي  76%

ضمان سالمة النشاط المالي فـي        3

  .مؤسسات السلطة الفلسطينية

  عالي  %75.6  عالي  75.2%

حسن استخدام المال العـام     ضمان    4

  .غراض المخصصة لهفي األ

  عالي  %76.8  عالي  73.8%

ــع   5 ــالي م ــشاط الم ــسجام الن ان

  . بهاالتشريعات المعمول

  عالي  %77.6  عالي  72.6%

الحفاظ على درجـة عاليـة مـن          6

الثبات فـي معالجـة المعـامالت       

  .المحاسبية

  عالي  %76.8  عالي  71.2%

ــع    7 ــشاط اإلداري م ــسجام الن ان

  . بهاالتشريعات المعمول

 متوسط  %68.2 متوسط  68.8%

  متوسط  %68.8  متوسط  %68.2  .ضمان تنفيذ األعمال بشكل كفوء  8
 عالي  %70 متوسط  %68.2  .ضمان تنفيذ األعمال بشكل فعال  9

ضمان التوافق واالنـسجام بـين        10

  واألهـداف المخطـط    اإلجراءات

  .لها

 متوسط  %66.8 متوسط  67.4%

ضمان تنفيـذ األعمـال بـشكل         11

  .اقتصادي

 متوسط  %65.6 متوسط  64%

  عالي  %72.8  عالي  %71.2  كافة الفقرات
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، ن في أجهزة الرقابة الداخلية    نسجام وتوافق بين إجابات العاملي    وهذا يعني أن هناك ا     نظر المبحوثين، 

ؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة حول غالبية الفقرات المكونـة         وإجابات العاملين في الدوائر والم    

ضمان تنفيذ األعمال بشكل    " الرقابة الداخلية باستثناء الفقرة التاسعة والتي تنص         لمجال أهداف أجهزة  

، ونجد أن االختالف بين المبحوثين حول هذه الفقرة متدني جداً، حيث أن الفرق فـي المعـدل                  "فعال

ويالحظ أن المعدل المئوي لكافة الفقرات قد       .  درجة 1.8المئوي بين المبحوثين حول هذه الفقرة بلغ        

 وبدرجة عالية من الموافقة، وبلـغ       أجهزة الرقابة الداخلية  من وجهة نظر العاملين في      %) 71.2(بلغ  

 بدرجة عالية   الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة    من وجهة نظر العاملين في      %) 72.8(

تها أجهـزة   من الموافقة، وهذا يدل على وجود انسجام وتوافق بين المبحوثين حول األهداف التي حقق             

  .الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية

  

أن المعدل المئوي لمعظم الفقرات لم يرقى إلى مستويات عالية ولم يصل            ) 5.9(ويستنتج من الجدول    

، وهذا مؤشر على أن أجهزة الرقابية الداخلية ال تحقق أهدافها بمـستويات             %90إلى المعدل المئوي    

، ولزيادة فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية مـن           %90عالية تقابل المعدل المئوي     

وجهة نظر المجيبين، فإنه يجب العمل على تحقيق جميع أهدافها وبمعدالت مئوية أعلى ممـا هـي                 

  :عليه اآلن، وأن تسعى إلى تحقيق األهداف التالية

  

  .ل اقتصاديضمان تنفيذ األعمال في الوزارات والدوائر الحكومية بشك. 1

  .ضمان تنفيذ األعمال في الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فعال. 2

  .ضمان تنفيذ األعمال في الوزارات والدوائر الحكومية بشكل كفوء .3

  .انسجام النشاط اإلداري مع التشريعات المعمول بها. 4

  .   ضمان التوافق واالنسجام بين اإلجراءات واألهداف المخطط لها. 5

  

  :بار الفرضية األولى وتحليلهااخت

  

  .ال تحقق أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية أهدافها التي تضمن فعاليتها

  

  تحقيق أجهزة الرقابة لقياس مدىT-test One Sampleوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

  وكانت النتائج على النحو الموضحين،  ألهدافها التي تضمن فعاليتها من وجهة نظر المبحوثالداخلية
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  .)5.11(، والجدول )5.10(  في الجدول

  

  . لمجال أهداف أجهزة الرقابة الداخليةOne-Sample Statisticsاختبار : 5.10جدول 
 

 المجال
عدد 

 المشاهدات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.70993 3.5897 91 أهداف أجهزة الرقابة الداخلية

  
 

  .أهداف أجهزة الرقابة الداخليةلمجال  One-Sample Testاختبار : 5.11ول جد
 

3 =قيمة االختبار  

 المجال
T قيمة 

 

درجات 

 الحرية
 

Sig. (2-tailed) 
 

أهداف أجهزة الرقابة 

 الداخلية
7.92390 .000 

  

هـزة الرقابـة    ن أج أ )5.11(، والجدول   )5.10(يتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول       و

، ويستدل على ذلك من خـالل قيمـة المتوسـط            التي تضمن فعاليتها   الداخلية حققت غالبية أهدافها   

وهي اكبر مـن    ) 3.58(المكونة لمجال أهداف أجهزة الرقابة الداخلية حيث بلغت           للفقرات الحسابي

 لمحـسوبة ا )T(اظهر أن قيمـة  ) One Sample T-test(كما أن اختبار ، متوسط رتب اإلجابات

 ، وهي قيمة مرتفعة وموجبة    )7.92 (للفقرات المكونة لمجال أهداف أجهزة الرقابة الداخلية قد بلغت        

باإلضـافة إلـى أن     ، أي أن اتجاه المبحوثين نحو تحقيق أجهزة الرقابة الداخلية ألهدافها كان ايجابياً           

 مـستوى الداللـة   قيمـة وهي قيمة أقل مـن  ) sig. 2-tail =0.000 (تبلغ قد مستوى الداللةقيمة 

 ونقبل الفرضية البديلة والتي تـشير        وعليه نرفض فرضية الدراسة العدمية     ،)α=0.05 (االفتراضي

أهدافها التي تضمن فعاليتها مـن وجهـة   حققت  أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية       إلى أن 

   . المبحوثيننظر
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 التابعة لوزارة المالية جميع أهدافها يؤدي إلـى زيـادة           هذا يعني أن تحقيق أجهزة الرقابة الداخلية      و

فعاليتها، وبالتالي فإنه كلما زاد تحقيق أهداف أجهزة الرقابة الداخلية بدرجة أعلى ممـا عليـه اآلن،         

  .كلما أدى ذلك إلى زيادة فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية، والعكس صحيح

  

  :نية وتحليلها الثاالفرضيةاختبار 

  

ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى للقائمين على الرقابة الداخلية والعاملين في الدوائر               

  .والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة حول تحقيق أجهزة الرقابة الداخلية ألهدافها

  

عرف على الفرق للت وذلك ،Mann-Whitneyفرضية قام الباحث باستخدام اختبار والختبار هذه ال

  ).5.13 (، والجدول)5.12(  وكانت النتائج على النحو الموضح في الجدولالفئتين،بين 

  

  الثانية الختبار الفرضية Ranks Test Mann-Whitney نتائج تحليل: 5.12جدول 

  

  مجموع الرتب  متوسط الرتب  حجم العينات  المبحوث لها ينتمي التي الفئة

 2684.00 45.49 59 الداخلية الرقابة أجهزة

 1502.00 46.94 32 بةللرقا الخاضعة الجهات

   91  الكلي
  

  
  

   الختبار الفرضية الثانيةTest Statistics Mann-Whitneyنتائج تحليل : 5.13جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Degree  
914.000 Mann-Whitney U 
2684.000 Wilcoxon W 

-.250 Z 
.803  Sig.  
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 األولى والتي تمثل العاملين في أجهزة الرقابـة         الفئةعينة  حجم  أن  ) 5.12 ( رقم ويتضح من الجدول  

 أما بالنسبة ، )2684 ( بلغالرتب هذه ومجموع ،)45.49(  بلغرتبهم ومتوسط ،)59(الداخلية بلغت 

ة نالعي حجمبلغ ف ، الخاضعة للرقابةالدوائر والمؤسسات الحكوميةالثانية والتي تمثل العاملين في  للفئة

 قد الكلية العينة حجم  وأن ،)1502 (بلغ الرتب هذه ومجموع ،)46.94 (بلغ الرتب ومتوسط، (32)

  ).91( بلغ

  

، وأن قيمـة مـستوى   )914 ( بلغتMann-Whitneyأن قيمة اختبار   ) 5.13(ويتضح من الجدول    

، وهـذا   )=0.05α( مستوى الداللة االفتراضـي       قيمة وهي أكبر من  ) 0.803 (بلغتداللة االختبار   

 المبحوثين العاملين فـي أجهـزة الرقابـة         إجاباتيعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين          

تحقيق أجهزة الرقابـة الداخليـة      حول  الداخلية، والعاملين في الدوائر والمؤسسات الخاضعة للرقابة        

  .ألهدافها

  

ناك فروق ذات داللة إحـصائية       ال توجد ه   تشير إلى أنه  وعليه نقبل فرضية الدراسة العدمية والتي       

على الرقابة الداخلية والعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابـة           للقائمين  تعزى  

  .تحقيق أجهزة الرقابة الداخلية ألهدافهاحول 

  

هل تمارس أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية مهامهـا ومـسؤولياتها            : لثانيالسؤال ا 

  تضمن فعاليتها؟التي 

  

وقد أستخدم هذا السؤال للتعرف على مدى تنفيذ أجهزة الرقابـة الداخليـة لمهامهـا ومـسؤولياتها                 

الفئـة  " التابعة لـوزارة الماليـة       من وجهة نظر العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية       المطلوبة منها،   

ات الحكومية الخاضعة للرقابة    لدوائر والمؤسس ا ، ووجهة نظر العاملين في    "األولى من عينة الدراسة   

، ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحـراف           "الفئة الثانية من عينة الدراسة    "

، ومستوى الداللة، وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول رقم          Tالمعياري، والمعدل المئوي، وقيمة     

  ):5.15(والجدول رقم ) 5.14(
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  في أجهزة الرقابة الداخلية  العاملين مجيبيناتجاهات ال: أوالً

  

 حول الفقرات المكونة لمجال   اتجاهات المجيبين في أجهزة الرقابة الداخلية       ) 5.14(يبين الجدول رقم    

مـن  ، حيث يتـضح     التابعة لوزارة المالية   أجهزة الرقابة الداخلية     التي تمارسها المهام والمسؤوليات   

أن غالبية الفقرات   " الفئة األولى من عينة الدراسة    "جابات أفراد   خالل جدول اإلحصاءات الوصفية إل    

الرقابـة علـى   " تنص  كانت المرتبة األولى للفقرة التيحيثحصلت على درجة عالية من الموافقة،  

 قـدره  ، ومعـدل مئـوي    )4.39(بمتوسط حسابي قدره    " نفقات الدوائر المحولة من الموازنة العامة     

  مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد من      على رقابةال" التي تنص    قرة، في حين حصلت الف    %)87.8(

، %)83.8(قـدره  معدل مئوي ، و )4.19( بمتوسط حسابي قدره     على المرتبة الثانية  " قيمها الصحيحة 

 فـي   للعهـدة والموجـودات الثابتـة     الفحص الفجائي   "التي تنص     األخيرة فكانت للفقرة   المرتبةأما  

والذي يقابل درجة الموافقة    ،  %)67.8( قدره معدل مئوي ، و )3.39(قدره  ، بمتوسط حسابي    "الدوائر

  .المتوسط

  

، كمـا أن قيمـة      اكبر من متوسط رتب اإلجابات    ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي لجميع الفقرات        

يعنـي أن   وهـذا   ) α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضي   أقل من قيمة  فقرات  مستوى الداللة لجميع ال   

 مـن  بة الداخلية التابعة لوزارة المالية تمارس جميع المهام والمسؤوليات المطلوبة منهـا  أجهزة الرقا 

  ".الفئة األولى من عينة الدراسة"وجهة نظر العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية 

  

 جميع تمارسأن أجهزة الرقابة الداخلية     ) 5.14(ويتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول       

  العـام  ، ويستدل على ذلك من خالل قيمة المتوسط الحسابي         التي تضمن فعاليتها   سؤولياتهامهامها وم 

وهـي  ) 3.84 ( أجهزة الرقابة الداخلية حيث بلغـت      ومسؤولياتلكافة الفقرات المكونة لمجال مهام      

 الكلي للفقـرات قـد بلغـت         مستوى الداللة   قيمة باإلضافة إلى أن  ، اكبر من متوسط رتب اإلجابات    

 أجهـزة   وهـذا يعنـي أن    ) α=0.05 (مستوى الداللة االفتراضي  وهي قيمة أقل من قيمة      ) (0.000

 مهامها ومسؤولياتها التي تضمن فعاليتها مـن وجهـة          تمارسالرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية      

   ".الفئة األولى من عينة الدراسة"العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية  نظر
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الفئة األولى مـن    " اإلحصاءات الوصفية إلجابات العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية         : 5.14دول  ج

  .المتعلقة بمهام ومسؤوليات أجهزة الرقابة الداخلية" عينة الدراسة

  ر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابةاتجاهات المجيبين العاملين في الدوائ: ثانياً

  الترتيب

حسب 

  األهمية

  

  

  الفقـرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري
الوزن 

  النسبي

قيمة 
T 
  

مستوى 

  الداللة

مستوى 

  الموافقة

  
الرقابة على نفقات الـدوائر المحولـة مـن           1

  .الموازنة العامة

 عالي 0.000  14.83  87.8%  0.72  4.39

 مقبوضات وإيرادات الدوائر  علىرقابةال  2

   .للتأكد من قيمها الصحيحة

 عالي 0.000  11.12  83.8%  0.819  4.19

 عالي 0.000  7.68  %80  1  4  .الرقابة على نفقات الدوائر المحولة من المنح  3
إجراء عمليات الرقابة والتدقيق على المراكز        4

الماليــة للــوزارات والمؤســسات العامــة 

  .المختلفة

 عالي 0.000  8.21  79.6%  0.919  3.98

  عالي 0.000  6.25  %79  1.166  3.95  .إبداء النصح والمشورة لمراكز المسئولية  5
الرقابة والتدقيق على كل نشاط له أثر مالي          6

ظـر المحاسـبية لحـسابات      من وجهـة الن   

  .الموازنة العامة

 عالي 0.000  6.47  77.2%  1.025  3.86

التأكد من صحة القيـود اليوميـة وصـحة           7

  .ترحيلها الى السجالت المحاسبية في الدوائر

 عالي 0.000  5.93  76%  1.03  3.8

 مقبوضات وإيرادات الدوائر  علىرقابةال  8

إيداعها في حسابات الجباية من للتأكد 

  . في الوقت المحددلفرعيةا

 عالي 0.000  6.267  75.2%  0.935  3.76

 مقبوضات وإيرادات الدوائر  علىرقابةال  9

  .الوقت المحددجبايتها في  من للتأكد

 عالي 0.000  5.24  72.8%  0.943  3.64

 عالي 0.000  4.60  %72.2  1.017  3.61  .التأكد من دقة وسالمة سجالت العهدة الثابتة  10
 عالي  0.001  3.47  %71.2  1.236  3.56  . من إقفال القوائم المالية بشكل صحيحالتأكد  11
 للعهدة والموجودات الثابتةالفحص الفجائي     12

  .في الدوائر

  متوسط  0.013  2.54  67.8%  1.175  3.39

  عالي 0.000  8.55  %76.8  0.758  3.84  كافة الفقرات



 82

  

تجاهات المجيبين في الدوائر والمؤسسات الحكومية      الالتحليل اإلحصائي   ،  )5.15(يبين الجدول رقم    

 أجهـزة الرقابـة     تمارسها المهام والمسؤوليات التي      حول الفقرات المكونة لمجال    الخاضعة للرقابة 

-4.22( أن المتوسطات الحسابية تراوحـت مـا بـين           ظيالح، حيث   التابعة لوزارة المالية  الداخلية  

ن االنحرافـات المعياريـة     أ و ،%)61.2-%84.4( وأن المعدالت المئوية تراوحت ما بين        ،)3.06

، 5،  4،  3،  2،  1( درجة الموافقة كانت عالية للفقرات       أن ويالحظ   ،)0.87-1.28(تراوحت ما بين    

لرقابة على نفقات الدوائر المحولة مـن الموازنـة         ا" التي تنص    الفقرةن  ، ويبين الجدول أ   )8،  7،  6

 ،%)84.4( قـدره    ومعدل مئـوي  ،  )4.22(متوسط حسابي قدره     ب المرتبة األولى قد احتلت   " العامة

وهذا يدل على قيام أجهزة الرقابة الداخلية بالرقابة علـى نفقـات            ،  )0.87(وانحراف معياري قدره  

التأكد من إقفال القوائم الماليـة بـشكل        " التي تنص    لفقرةالدوائر المحولة من الموازنة العامة، أما ا      

، %)77.6( قـدره  معدل مئوي ، و )3.88( حسابي قدره    ، فقد احتلت المرتبة الثانية بمتوسط     "صحيح

  .)0.907(وانحراف معياري قدره 

  

 من متوسط رتـب     أكبر) 8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1(المتوسط الحسابي للفقرات    ويالحظ أن قيمة     

أقل من قيمـة مـستوى الداللـة االفتراضـي          فقرات  بات، كما أن قيمة مستوى الداللة لهذه ال       اإلجا

)α=0.05(  ،         ها  من  المطلوبة  المهام والمسؤوليات  بعض وهذا يعني أن أجهزة الرقابة الداخلية تمارس

 هذه المهـام    وتتلخصؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة،      وجهة نظر العاملين في الدوائر والم      من

التأكد مـن إقفـال القـوائم       ، و لرقابة على نفقات الدوائر المحولة من الموازنة العامة       والمسؤوليات با 

المالية بشكل صحيح، والرقابة والتدقيق على كل نشاط له أثر مالي من وجهـة النظـر المحاسـبية                  

 المحاسبية  لحسابات الموازنة العامة، والتأكد من صحة القيود اليومية وصحة ترحيلها إلى السجالت           

في الدوائر، وإجراء عمليات الرقابة والتدقيق على المراكز المالية للوزارات والمؤسـسات العامـة              

إبـداء النـصح والمـشورة لمراكـز        ، و الرقابة على نفقات الدوائر المحولة من المـنح       المختلفة، و 

  .التأكد من دقة وسالمة سجالت العهدة الثابتة، والمسئولية

  

، وقد احتلـت    )12،  11،  10،  9(درجة الموافقة المتوسطة كانت للفقرات      أن  ) 5.15(ويبين الجدول   

 ، بمتوسط " في الدوائر  للعهدة والموجودات الثابتة  الفحص الفجائي   "التي تنص   المرتبة األخيرة الفقرة    

  ، )1.105(وانحراف معياري قدره ، %)61.2( قدره معدل مئويو، )3.06(حسابي قدره 
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ت الوصفية إلجابات العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة اإلحصاءا: 5.15دول ج

  .المتعلقة بمهام ومسؤوليات أجهزة الرقابة الداخلية" الفئة الثانية من عينة الدراسة"للرقابة 

  الترتيب

حسب 

  األهمية

  

  

  الفقـرة

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

ى مستو

 الموافقة

الرقابة على نفقات الـدوائر المحولـة مـن           1

  .الموازنة العامة

 عالي 0.000  7.92  84.4%  0.87  4.22

 عالي  0.000  5.45  %77.6  0.907  3.88  .التأكد من إقفال القوائم المالية بشكل صحيح  2
الرقابة والتدقيق على كل نشاط له أثر مالي          3

من وجهـة النظـر المحاسـبية لحـسابات         

  .الموازنة العامة

 عالي 0.000  4.38  75.6%  1.008  3.78

التأكد من صحة القيـود اليوميـة وصـحة           4

  .ترحيلها الى السجالت المحاسبية في الدوائر

 عالي 0.000  3.93  75%  1.078  3.75

إجراء عمليات الرقابة والتدقيق على المراكز        5

الماليــة للــوزارات والمؤســسات العامــة 

  .المختلفة

 عالي 0.000  3.97  74.4%  1.023  3.72

 عالي 0.000  3.89  %73.8  0.998  3.69  .الرقابة على نفقات الدوائر المحولة من المنح  6
  عالي 0.001  3.75  %72.6  0.942  3.63  .إبداء النصح والمشورة لمراكز المسئولية  7
 اليع 0.002  3.48  %71.2  0.914  3.56  .التأكد من دقة وسالمة سجالت العهدة الثابتة  8
 مقبوضات وإيرادات الدوائر  علىرقابةال  9

إيداعها في حسابات الجباية من للتأكد 

  . في الوقت المحددالفرعية

 متوسط 0.140  1.51  66.8%  1.285  3.34

 مقبوضات وإيرادات الدوائر  علىرقابةال  10

   .للتأكد من قيمها الصحيحة

 متوسط 0.133  1.54  66.8%  1.260  3.34

مقبوضات وإيرادات الدوائر   علىرقابةال  11

  .الوقت المحددجبايتها في  من للتأكد

 متوسط 0.203  1.29  65.6%  1.224  3.28

 للعهدة والموجودات الثابتةالفحص الفجائي     12

  .في الدوائر

  متوسط  0.751  0.32  61.2%  1.105  3.06

  عالي  0.000  4.6  %72  0.742  3.6  كافة الفقرات
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، )α=0.05 (قيمة مستوى الداللة االفتراضي    من   كبرأفقرات  داللة لهذه ال  مستوى ال  قيمة   الحظ أن وي

 يعني أن أجهزة    اإلحصائية، وهذا   لم تبلغ مستوى الداللة    )12،  11،  10،  9( الفقرات   أنوهذا يعني   

العـاملين فـي    الرقابة الداخلية ال تمارس بعض المهام والمسؤوليات المطلوبة منها من وجهة نظر             

  علـى  رقابـة الب وتتلخص هذه المهام والمسؤوليات      سات الحكومية الخاضعة للرقابة   الدوائر والمؤس 

،  فـي الوقـت المحـدد      إيداعها في حسابات الجباية الفرعية    من  مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد     

 مقبوضـات    علـى  رقابـة ال، و  مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد من قيمها الصحيحة        على رقابةالو

 للعهدة والموجودات الثابتـة الفحص الفجائي ، والوقت المحددجبايتها في   من   ئر للتأكد وإيرادات الدوا 

  .في الدوائر

  

 تمـارس أن أجهزة الرقابـة الداخليـة       ) 5.15(ويتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول       

  العـام  ي، ويستدل على ذلك من خالل قيمة المتوسط الحساب         التي تضمن فعاليتها   مهامها ومسؤولياتها 

وهي اكبر  ) 3.6 ( أجهزة الرقابة الداخلية حيث بلغت     ومسؤولياتلكافة الفقرات المكونة لمجال مهام      

ـ  الكلي للفقرات قد مستوى الداللة  قيمة باإلضافة إلى أن  ، من متوسط رتب اإلجابات    ) 0.000 (ت بلغ

هـزة الرقابـة     أج وهـذا يعنـي أن     ،)α=0.05 (مستوى الداللة االفتراضي  وهي قيمة أقل من قيمة      

  مهامها ومسؤولياتها التي تضمن فعاليتها مـن وجهـة نظـر           تمارسالداخلية التابعة لوزارة المالية     

   ".الفئة الثانية من عينة الدراسة"العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة 

  

ـ          ) 5.16(ويبين الجدول    ة أن المعدل المئوي للفقرات المكونة لمجال مهام ومسؤوليات أجهزة الرقاب

من وجهة نظـر العـاملين فـي    %) 67.8-%87.8(الداخلية التابعة لوزارة المالية قد تراوح مابين       

الـدوائر  من وجهة نظر العاملين فـي       %) 61.2-%84.4(، وتراوح ما بين     أجهزة الرقابة الداخلية  

، قـد   )11،  10،  7،  6،  5،  4،  3،  1(، ويالحظ أن الفقرات     والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة   

حصلت على درجة عالية من الموافقة من وجهتي نظر المبحوثين ولكنها لم تصل إلى درجة عاليـة                 

على درجة متوسـطة مـن      ) 12(، كما حصلت الفقرة رقم      %90من الموافقة تقابل المعدل المئوي      

  .الموافقة من وجهتي نظر المبحوثين

  

، وإجابـات   هزة الرقابـة الداخليـة    ن في أج  بين إجابات العاملي   نسجام وتوافق وهذا يعني أن هناك ا    

  ؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة حول معظم الفقرات المكونة لمجال مهام العاملين في الدوائر والم
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وجهة   من أجهزة الرقابة الداخليةالمعدل المئوي ومستوى الموافقة لمهام ومسؤوليات: 5.16جدول 

  .ين في المؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابةالعامل العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية ونظر

  
  الدوائر والمؤسسات الحكومية  أجهزة الرقابة الداخلية

  الخاضعة للرقابة

  الفقرة الرقم

المعدل 

  المئوي

مستوى 

  الموافقة

المعدل 

  المئوي

مستوى 

  الموافقة
الرقابة على نفقات الـدوائر المحولـة مـن           1

  .الموازنة العامة

 اليع  4.22 عالي  87.8%

 مقبوضات وإيرادات الدوائر  علىرقابةال  2

   .للتأكد من قيمها الصحيحة

 متوسط  3.34 عالي  83.8%

 عالي  3.69 عالي  %80  .الرقابة على نفقات الدوائر المحولة من المنح  3
إجراء عمليات الرقابة والتدقيق على المراكز        4

الماليــة للــوزارات والمؤســسات العامــة 

  .المختلفة

 عالي  3.72 يعال  79.6%

 عالي  3.63  عالي  %79  .إبداء النصح والمشورة لمراكز المسئولية  5
الرقابة والتدقيق على كل نشاط له أثر مالي          6

من وجهـة النظـر المحاسـبية لحـسابات         

  .الموازنة العامة

  عالي  3.78 عالي  77.2%

التأكد من صحة القيـود اليوميـة وصـحة           7

  . الدوائرترحيلها الى السجالت المحاسبية في

 عالي  3.75 عالي  76%

 مقبوضات وإيرادات الدوائر  علىرقابةال  8

إيداعها في حسابات الجباية من للتأكد 

  . في الوقت المحددالفرعية

 متوسط  3.34 عالي  75.2%

 مقبوضات وإيرادات الدوائر  علىرقابةال  9

  .الوقت المحددجبايتها في  من للتأكد

 متوسط  3.28 عالي  72.8%

 عالي  3.56 عالي  %72.2  .أكد من دقة وسالمة سجالت العهدة الثابتةالت  10
 عالي  3.88  عالي  %71.2  .التأكد من إقفال القوائم المالية بشكل صحيح  11
 للعهدة والموجودات الثابتةالفحص الفجائي   12

  .في الدوائر

 متوسط  3.06  متوسط  67.8%

  عالي  %72  عالي  %76.8   كافة الفقرات
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، ويعزى هذا االختالف إلى وجـود       )9،  8،  2(هزة الرقابة الداخلية باستثناء الفقرات      ومسؤوليات أج 

تحيز في إجابات العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية نحو هذه الفقـرات، حيـث أن الرقابـة علـى                   

مقبوضات وإيرادات الدوائر الحكومية للتأكد من قيمتها الصحيحة، وجبايتها فـي الوقـت المحـدد،               

ا في حسابات الجباية الفرعية في الوقت المحدد، ال يتم تنفيذها في أهم الدوائر اإليرادية فـي                 وإيداعه

السلطة الوطنية الفلسطينية والمتمثلة في دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، ودائـرة             

ى ضريبة الدخل، ودائرة ضريبة األمالك، في حين أنه يوجد رقابة علـى إيـرادات جهـات أخـر                 

كالرقابة على إيرادات وزارة النقل والمواصالت، والرقابة على إيرادات وزارة الـصحة، وبالتـالي              

يالحظ أن إجابات العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة نحو هذه الفقرات هي              

  .  أكثر واقعية ودقة

  

أجهـزة   وجهة نظر العـاملين فـي        من%) 76.8(ويالحظ أن المعدل المئوي لكافة الفقرات قد بلغ         

الـدوائر  من وجهة نظر العـاملين فـي        %) 72( وبدرجة عالية من الموافقة، وبلغ       الرقابة الداخلية 

 وبدرجة عالية من الموافقة، وهذا يدل على وجـود انـسجام            والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة   

ارسها أجهزة الرقابة الداخلية التابعـة      وتوافق نسبي بين المبحوثين حول المهام والمسؤوليات التي تم        

  .لوزارة المالية

  

أن المعدل المئوي لمعظم الفقرات لم يرقى إلى مستويات عاليـة ولـم             ) 5.16(ويستنتج من الجدول    

، وهذا مؤشر على أن أجهزة الرقابية الداخلية ال تمـارس مهامهـا             %90يصل إلى المعدل المئوي     

، ولزيادة فعالية أجهزة الرقابـة الداخليـة        %90 المعدل المئوي    ومسؤولياتها بمستويات عالية تقابل   

التابعة لوزارة المالية من وجهة نظر المجيبين، فإنه يجـب العمـل علـى تنفيـذ جميـع المهـام                    

والمسؤوليات المطلوبة منها بمعدل مئوي أعلى مما هو عليها اآلن، وأن تمارس المهام والمسؤوليات              

  :التي ال يمارسونها وهي

  

فيذ الرقابة على مقبوضات وإيرادات الوزارات والدوائر الحكوميـة للتأكـد مـن قيمتهـا               تن .1

  .الصحيحة

تنفيذ الرقابة على مقبوضات وإيرادات الوزارات والدوائر الحكومية للتأكد من جبايتهـا فـي               .2

 .الوقت المحدد
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يـداعها فـي    تنفيذ الرقابة على مقبوضات وإيرادات الوزارات والدوائر الحكومية للتأكد من إ           .3

 .حسابات الجباية الفرعية في الوقت المحددة

 .تنفيذ مهمة الفحص الفجائي للعهدة والموجودات الثابتة في الوزارات والدوائر الحكومية .4

  

  :اختبار الفرضية الثالثة وتحليلها

  

  .يتهاال تمارس أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية مهامها ومسؤولياتها التي تضمن فعال

  

ـ  تنفيذ لقياس مدى T-test One Sampleوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار   ةأجهزة الرقاب

 الجـدول تائج على النحو الموضح فـي       وكانت الن ،  التي تضمن فعاليتها  لمهام والمسؤوليات   الداخلية ل 

  .)5.18(، والجدول )5.17(

  

  .داف أجهزة الرقابة الداخلية لمجال أهOne-Sample Statisticsاختبار : 5.17جدول 
 

 المجال
عدد 

المشاهدات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 75754. 3.7602 91 الرقابة أجهزة ومسؤوليات مهام
 

 
 

  .أهداف أجهزة الرقابة الداخليةلمجال  One-Sample Testاختبار : 5.18جدول 

  

3 =قيمة االختبار  

 المجال
T قيمة 

 

درجات 

 الحرية
 

Sig. (2-tailed) 
 

 000. 9.57390الرقابة أجهزة ومسؤوليات مهام

  

 أن أجهـزة الرقابـة      )5.18(، والجدول   )5.17(ويتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول       

، ويستدل على ذلك من خالل قيمـة         التي تضمن فعاليتها    مهامها ومسؤولياتها  جميع تمارسالداخلية  
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  أجهزة الرقابة الداخليـة حيـث بلغـت        ومسؤولياترات المكونة لمجال مهام      للفق المتوسط الحسابي 

اظهـر أن   ) One Sample T-test(كما أن اختبار ، وهي اكبر من متوسط رتب اإلجابات) 3.76(

وهي قيمة مرتفعة وموجبة أي أن اتجاه المبحوثين نحو تنفيذ          ،  )9.57 ( قد بلغت  المحسوبة) T(قيمة  

  قـد   مستوى الداللـة    قيمة باإلضافة إلى أن   ،ية لمهامها ومسؤولياتها كان ايجابياً    أجهزة الرقابة الداخل  

وعليه ) α=0.05 (مستوى الداللة االفتراضيوهي قيمة أقل من قيمة ) sig. 2-tail =0.000 (تبلغ

 أجهزة الرقابـة الداخليـة   تشير إلى أن   ونقبل الفرضية البديلة والتي    نرفض فرضية الدراسة العدمية   

   .المبحوثين  مهامها ومسؤولياتها التي تضمن فعاليتها من وجهة نظرتمارسعة لوزارة المالية التاب

  

وهذا يعني أن تنفيد أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية جميع المهام والمسؤوليات المطلوبة 

ات أجهزة الرقابة الداخلية منها يؤدي إلى زيادة فعاليتها، وبالتالي فإنه كلما زاد تنفيذ مهام ومسؤولي

بدرجة أعلى مما عليه اآلن، كلما أدى ذلك إلى زيادة فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة 

  .المالية، والعكس صحيح

  

  : الرابعة وتحليلهاالفرضيةاختبار 

  

ن في الدوائر   ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى للقائمين على الرقابة الداخلية والعاملي            

  .والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة حول تنفيذ أجهزة الرقابة الداخلية لمهامها ومسؤولياتها

  

، وذلك للتعرف على الفرق بين Mann-Whitney اختباراستخدام تم والختبار هذه الفرضية 

  ).5.20 (، والجدول)5.19( ، وكانت النتائج على النحو الموضح في الجدوللفئتينا

  

 األولى والتي تمثل العاملين فـي أجهـزة الرقابـة    الفئةعينة  حجمأن ) 5.19(ويتضح من الجدول 

 أما بالنسبة ،)2896.50 ( بلغالرتب هذه ومجموع ،)49.09( بلغ رتبهم ومتوسط ،)59( بلغ الداخلية

ة العين حجمبلغ ف  الخاضعة للرقابةالدوائر والمؤسسات الحكومية الثانية والتي تمثل العاملين في للفئة

  بلغالكلية العينةحجم  وأن ،)1289.5( بلغ الرتب هذه ومجموع )40.30 ( بلغالرتب ومتوسط، (32)

)91.(  
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  الرابعة الختبار الفرضية Ranks Test Mann-Whitneyنتائج تحليل : 5.19جدول 

  

  مجموع الرتب  متوسط الرتب  حجم العينات  المبحوث لها ينتمي التي الفئة

 2896.50 49.09 59 الداخلية لرقابةا أجهزة

 1289.50 40.30 32 بةللرقا الخاضعة الجهات

   91  الكلي
  

  

   الختبار الفرضية الرابعةTest Statistics Mann-Whitneyنتائج تحليل : 5.20جدول

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

، وأن قيمة مستوى    )761.5 ( بلغت Mann-Whitneyأن قيمة اختبار    ) 5.20(ويتضح من الجدول    

، وهـذا   )=0.05α( مستوى الداللة االفتراضـي       قيمة وهي أكبر من  ) 0.129 (بلغتداللة االختبار   

رقابـة   المبحوثين العاملين فـي أجهـزة ال       إجاباتيعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين          

تنفيذ أجهـزة الرقابـة الداخليـة       حول  الداخلية، والعاملين في الدوائر والمؤسسات الخاضعة للرقابة        

  .لمهامها ومسؤولياتها

  

  ال توجد هناك فروق ذات داللة إحـصائية        تشير إلى أنه  قبل فرضية الدراسة العدمية والتي      توعليه  

دوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابـة      للقائمين على الرقابة الداخلية والعاملين في ال      تعزى  

  .تنفيذ أجهزة الرقابة الداخلية لمهامها ومسؤولياتهاحول 

  

  

  

Degree  
761.500 Mann-Whitney U 
1289.500 Wilcoxon W 
-1.519 Z 
.129 Sig. (2-tailed) 
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هل هناك اختالف في تقييم فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية بين             : السؤال الثالث 

  الحكومية الخاضعة للرقابة؟ ، والعاملين في الدوائر والمؤسسات الداخليةالقائمين على الرقابة 
  

، ومـستوى   Tولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي، والمعدل المئـوي، وقيمـة              

  .   ، وكذلك تم اختبار الفرضية الخامسةفعالية أجهزة الرقابة الداخليةالداللة، للمجاالت التي تقيس 
  

لرقابية الداخلية التابعة لوزارة الماليـة،      اإلحصاءات الوصفية ألهداف أجهزة ا    ) 5.21(يبين الجدول   

والتي يمثل تحقيقها وتنفيذها مؤشراً على مدى فعاليـة أجهـزة   والمهام والمسؤوليات المطلوبة منها،    

الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية، ويالحظ أن المعدل المئوي الكلي ألهـداف أجهـزة الرقابـة                

 العـالي   ة والذي يقابل مستوى الموافق    %)74(قد بلغ   مطلوبة منها،   الداخلية، والمهام والمسؤوليات ال   

ـ       %)72(من وجهة نظر العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية، وبلغ            ة والذي يقابـل مـستوى الموافق

العالي من وجهة نظر العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة وهذا يعني وجود              

  .ات المبحوثين حول تقييم فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة الماليةانسجام وتوافق في إجاب

  

العاملين في  العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية واإلحصاءات الوصفية إلجابات: 5.21جدول 

  .أجهزة الرقابة الداخليةعلى أهداف ومهام ومسؤوليات  المؤسسات الخاضعة للرقابةالدوائر و

  

  الدوائر والمؤسسات الحكومية  جهزة الرقابة الداخليةأ

  الخاضعة للرقابة

  المجال

الوسط 

  الحساب

المعدل 

  المئوي

مستوى  Tقيمة 

  الداللة

مستوى 

  الموافقة

الوسط 

  الحساب

المعدل 

  المئوي

قيمة 
T 

مستوى 

  الداللة

مستوى 

  الموافقة

ــومة  ــداف المرس األه

 ألجهزة الرقابة الداخلية 

 عالي 0.000  4.78  %72.8  3.64 عالي 0.000  6.28  71%  3.56

المهام والمسؤوليات 

الملقاة على عاتق 

  األجهزة الرقابية 

 عالي 0.000  4.60  %72  3.6 عالي 0.000  8.55  76%  3.84

 عالي 0.00 4.86  %72  3.62  عالي 0.00  8.27  %74  3.70  كافة المجاالت
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الرقابة الداخلية لم يرقى إلى مستويات      المعدل المئوي لفعالية أجهزة     أن  ) 5.21(من الجدول   ويستنتج  

  ، وهذا مؤشر على أن فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة%90عالية ولم يصل إلى المعدل المئوي 

، ولزيـادة فعاليـة أجهـزة       %90لوزارة المالية ال ترقى إلى مستويات عالية تقابل المعدل المئوي           

من وجهة نظر المجيبين، فإنه يجب العمل على تحقيق جميـع           الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية      

أهداف أجهزة الرقابة الداخلية، وتنفيذ جميع مهامها ومسؤولياتها، بمعدالت مئوية أعلى مما هي عليه              

  .اآلن

  

  : وتحليلهاالخامسةاختبار الفرضية 

  

 والعاملين في الدوائر    ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى للقائمين على الرقابة الداخلية           

  .والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة حول تقييمهم للفعالية

  

، وذلك للتعرف على الفرق Mann-Whitneyاختبار والختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام 

  ).5.23 (، والجدول)5.22( ، وكانت النتائج على النحو الموضح في الجدولالفئتينبين 

  

 األولى والتي تمثل العاملين فـي أجهـزة الرقابـة           الفئةعينة  ل ا حجمأن  ) 5.22(ول  من الجد ويتضح  

 أمـا  ، )2797.50( بلـغ  الرتب هذه ومجموع ،)47.42(  بلغرتبهم ومتوسط ،)59(الداخلية بلغت 

فبلـغ  ،  الخاضعة للرقابـة الدوائر والمؤسسات الحكوميةالثانية والتي تمثل العاملين في  ةللفئ بالنسبة

 حجـم   وأن ،)1388.5( بلغ الرتب هذه ومجموع ،)43.39 ( بلغالرتب ومتوسط، (32)ة لعينا حجم

  ).91(  قد بلغالكلية العينة

   

  الخامسة الختبار الفرضية Ranks Test Mann-Whitneyنتائج تحليل : 5.22جدول 

  

  مجموع الرتب  متوسط الرتب  حجم العينات  المبحوث لها ينتمي التي الفئة

 2797.50 47.42 59 الداخلية بةالرقا أجهزة

 1388.50 43.39 32 بةللرقا الخاضعة الجهات

   91  الكلي
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  الخامسة الختبار الفرضية Test Statistics Mann-Whitneyنتائج تحليل : 5.23 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

، وأن قيمة مستوى    )860.5 (بلغت Mann-Whitneyأن قيمة اختبار    ) 5.23(ويتضح من الجدول    

، وهذا يعني أنه    )=0.05α (أكبر من مستوى الداللة االفتراضي    وهي  ) 0.487 (بلغتداللة االختبار   

الداخليـة،   المبحوثين العاملين في أجهـزة الرقابـة         إجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        

م فعاليـة أجهـزة الرقابـة       تقيـي  حول الخاضعة للرقابة     الحكومية والعاملين في الدوائر والمؤسسات   

  .الداخلية التابعة لوزارة المالية

  

 ال توجد هناك فروق ذات داللة إحـصائية         تشير إلى أنه  وعليه نقبل فرضية الدراسة العدمية والتي       

عة للرقابـة   لعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاض     تعزى للقائمين على الرقابة الداخلية وا     

 "الفئة األولى والفئة الثانية    " وهذا يعني أن هناك أجماع بين أفراد عينة الدراسة         حول تقييمهم للفعالية،  

  .التابعة لوزارة المالية ذات فعالية في أدائهاعلى أن أجهزة الرقابة الداخلية 

  

عناصر الفعالية في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية في          ما مدى توفر    : السؤال الرابع 

  السلطة الوطنية الفلسطينية؟ 
 

وقد أستخدم هذا السؤال للتعرف على مدى توفر عناصر الفعالية في أجهزة الرقابة الداخلية التابعـة                

لدوائر ا نظر العاملين في  ، ووجهة   عاملين في أجهزة الرقابة الداخلية    من وجهة نظر ال   لوزارة المالية   

مدى توفر المقومات األساسية المكونة      والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة، وللتعرف أيضاً على      

لكل عنصر من هذه العناصر، ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحـراف               

ر مـن عناصـر الفعاليـة،       ، ومستوى الداللة، لكل عنـص     (T)المعياري، والمعدل المئوي، وقيمة     

Degree  
860.500 Mann-Whitney U 
1388.500 Wilcoxon W 

-.694 Z 
.487 Asymp. Sig. (2-tailed) 



 93

باإلضافة إلى اختبار الفرضيات الخاصة بها، وتم تناول كل عنصر من هذه العناصـر علـى حـدا                  

  :بالشرح والتحليل على النحو التالي

  

  الهيكل التنظيميمالئمة : أوالً

  

علـى   لـة الداخليـة الفعا  الرقابة تحقيق في البداية  نقطة لجهاز الرقابة الداخليالتنظيمي الهيكل يمثل

 الواضـح  التسلـسل  التنظيمـي  الهيكـل  وضـع  فـي  يراعى أن ويجب عمليات الوحدة الحكومية،

 بين التداخل أو االختصاصات لتعارض منعا والمسؤوليات، للواجبات الدقيق والتحديد لالختصاصات،

المؤهالت والتخصصات والخبـرات والمهـارات الالزمـة     وتحديد المختلفة، الوظيفية المسؤوليات

 الصالحيات المناسبة التي    ويجب أن يكون لكل مدقق    اغلي الوظائف المختلفة في الجهاز الرقابي،       لش

  . وفير دليل إجراءات يحدد مراحل تنفيذ العمل، كما أنه يجب تهجعله قادراً على القيام بمسؤولياتت
 

ة لوزارة المالية تم والختبار مدى مالئمة الهيكل التنظيمي الموجود في أجهزة الرقابة الداخلية التابع

المقومات األساسية الواجب توافرها في الهيكل  فقرات تقيس بمجملها )6(تناول هذا العنصر بـ

بالبحث المجال  هذا تم تناول، و التابعة لوزارة المالية بأجهزة الرقابة الداخليةالخاص التنظيمي

مؤسسات  العاملين في الدوائر والوالتحليل من وجهة نظر العاملين في األجهزة الرقابية، ووجهة نظر

  .الحكومية الخاضعة للرقابة، وتم اختبار الفرضية الخاصة بهذا المجال
 

 عنصر الفعالية المتمثل  نحو  " الفئة األولى "االختبارات الخاصة بالعاملين في أجهزة الرقابة الداخلية        

  :لهيكل التنظيميابمالئمة 

  

أجهزة الرقابة الداخلية حـول الفقـرات المكونـة         ين في   تجاهات المجيب  ا )5.24(  يبين الجدول رقم  

أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما       الهيكل التنظيمي، حيث يتضح    لعنصر الفعالية المتمثل بمالئمة   

وتشير نتائج التحليل   ،  )0.97-1.26 (، وأن االنحرافات المعيارية تراوحت ما بين      )3.07-3.7(بين  

فقـد  ) 6،  5،  4،  3(على التوالي، أما الفقـرات      ) 2،  1(ة للفقرات    درجة الموافقة كانت عالي    إلى أن 

هنـاك متطلبـات    "لفقرة التي تـنص     االجدول أن   ويبين   .حصلت على درجة متوسطة من الموافقة     

واضحة ودقيقة لشاغلي الوظائف المختلفة في جهاز الرقابة الداخلية مـن مـؤهالت وتخصـصات               

   قدره، ومعدل مئوي)3.71( متوسط حسابي قدرهبلى  قد احتلت المرتبة األو"وخبرات ومهارات
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الفئة األولى مـن    "اإلحصاءات الوصفية إلجابات العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية         : 5.24جدول  

  .الهيكل التنظيميمالئمة  المتمثل في عنصر الفعاليةنحو " عينة الدراسة

  
الترتيب 

حسب 

  األهمية

  

  

  الفقـرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  لمعياريا

المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

مستوى 

  الموافقة

  
هناك متطلبات واضـحة ودقيقـة        1

لشاغلي الوظائف المختلفـة فـي      

جهاز الرقابة الداخلية من مؤهالت     

 .وتخصصات وخبرات ومهارات

 عالي 0.000  5.560  74.2%  0.983  3.71

يوجد دليل إجراءات يحدد مراحل       2

  . الرقابيتنفيذ وإنهاء العمل

 عالي 0.000  4.020  70.2%  0.972  3.51

المهـام  (يتسم الوصف الـوظيفي       3

في جهاز الرقابـة    ) والمسؤوليات

  .الداخلية بالوضوح والدقة

 متوسط 0.045  2.054  65.4%  1.014  3.27

الهيكل التنظيمي المصمم يعكـس       4

  .الواقع الفعلي للجهاز الرقابي

 سطمتو 0.168  1.397  63.8%  1.025  3.19

خطوط االتصال بين العاملين فـي        5

الجهاز الرقـابي واإلدارة العليـا      

  .للجهاز مفتوح بدون عوائق

 متوسط 0.608  0.515  61.6%  1.263  3.08

ــة   6 ــصالحيات الممنوح ــر ال تعتب

للموظــف كافيــة لتنفيــذ المهــام 

  .المنوطة به

 متوسط 0.616  0.505  61.4%  1.032  3.07

  متوسط 0.006  2.85  %66  0.820  3.30  لفقراتكافة ا

  

هناك متطلبات واضـحة     مما يدل على أن الغالبية العظمى من أفراد العينة يعتقدون بأن             ،%)74.2(

وخبـرات  ودقيقة لشاغلي الوظائف المختلفة في جهاز الرقابة الداخلية من مـؤهالت وتخصـصات         

راسـة، والتـي    وهذا يتفق مع ما تم التوصل إليه من خالل تحليل خـصائص عينـة الد              . ومهارات

أظهرت أن الغالبية العظمى من العاملين في األجهزة الرقابية يحملون التخصصات العلمية المناسـبة      

  .سللعمل الرقابي، كما تتوفر لديهم المؤهالت العلمية التي ال تقل عن درجة البكالوريو
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العمـل  تنفيذ وإنهـاء    يوجد دليل إجراءات يحدد مراحل      "لفقرة التي تنص     أما المرتبة الثانية فكانت ل    

وهذا يدل على أن الغالبيـة      ،  %)70.2( قدره    ومعدل مئوي  ،)3.51( متوسط حسابي قدره  ب" الرقابي

العمل الرقابي،  يوجد دليل إجراءات يحدد مراحل تنفيذ وإنهاء        العظمى من أفراد العينة يعتقدون بأنه       

تحديد العديد من إجراءات العمـل       قام ب  2005وما يؤكد ذلك هو أن النظام المالي الصادر في العام           

) المهام والمـسؤوليات  (يتسم الوصف الوظيفي    " التي تنص    لفقرةأما المرتبة الثالثة فكانت ل    . الرقابي

 قـدره   ومعدل مئـوي   ،  )3.27( متوسط حسابي قدره  ب" في جهاز الرقابة الداخلية بالوضوح والدقة     

ظ أن قيمة المتوسط الحسابي للفقـرات       ويالح. حيث كانت درجة الموافقة لها متوسطة     ،   %)65.4(

 أقل من قيمة  ، كما أن قيمة مستوى الداللة لهذه الفقرات          من متوسط رتب اإلجابات    اكبر) 3،  2،  1(

وهذا يعني أن هناك متطلبات واضـحة ودقيقـة لـشاغلي            ،)α=0.05 (مستوى الداللة االفتراضي  

يوجـد  ، و تخصصات وخبرات ومهارات  الوظائف المختلفة في جهاز الرقابة الداخلية من مؤهالت و        

المهـام  (يتـسم الوصـف الـوظيفي       ، و دليل إجراءات يحدد مراحل تنفيذ وإنهاء العمـل الرقـابي         

  .في جهاز الرقابة الداخلية بالوضوح والدقة) والمسؤوليات

  

  الهيكل التنظيمي المصمم يعكس الواقع الفعلي للجهـاز        "أما المرتبة الرابعة فكانت للفقرة التي تنص        

ومـستوى داللـة قـدره      ،  %)63.8( قـدره    ، ومعدل مئوي  )3.19( متوسط حسابي قدره  ب" الرقابي

العـاملين   خطوط االتصال بين  "، واحتلت المرتبة الخامسة وقبل األخيرة الفقرة التي تنص          )0.168(

، )3.08( متوسـط حـسابي قـدره     ب" واإلدارة العليا للجهاز مفتوح بدون عوائق      الرقابي في الجهاز 

، أما المرتبة األخيرة فكانـت للفقـرة        )0.608(ومستوى داللة قدره    ،  %)61.6( قدره   ل مئوي ومعد

متوسـط حـسابي     ب "تعتبر الصالحيات الممنوحة للموظف كافية لتنفيذ المهام المنوطة به        "التي تنص   

، ويالحـظ أن قيمـة      )0.608(ومستوى داللة قدره    ،  %)61.4( قدره    ومعدل مئوي  ،)3.07(قدره  

، وأن قيمة مـستوى الداللـة        من متوسط رتب اإلجابات    اكبر) 6،  5،  4(الحسابي للفقرات   المتوسط  

هذه الفقـرات   وهذا يدل على أن      ،)α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضي    من قيمة  لهذه الفقرات أكبر  

 حالياً ألجهـزة الرقابـة      الهيكل التنظيمي المصمم  أن  ، وهذا يعني    لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية    

خطوط لألجهزة الرقابية، وأن هناك عوائق في        يعكس الواقع الفعلي     الداخلية التابعة لوزارة المالية ال    

 الصالحيات الممنوحة للموظف  ، وأن   االتصال بين العاملين في الجهاز الرقابي واإلدارة العليا للجهاز        

  . كافية لتنفيذ المهام المنوطة بهغير

" لثانيـة الفئـة ا  "لدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة      االختبارات الخاصة بالعاملين في ا    

  :لهيكل التنظيميابمالئمة  نحو عنصر الفعالية المتمثل
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الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضـعة للرقابـة       تجاهات المجيبين في     ا )5.25( يبين الجدول رقم  

أن المتوسطات   تنظيمي، حيث يتضح   الهيكل ال  حول الفقرات المكونة لعنصر الفعالية المتمثل بمالئمة      

-0.808( بـين  ، وأن االنحرافات المعيارية تراوحت مـا      )3.47-3.16(الحسابية تراوحت ما بين     

 درجة الموافقة كانت متوسطة لجميع الفقرات، حيث حـصلت          تشير نتائج التحليل إلى أن     و ،)1.139

لمختلفـة فـي جهـاز الرقابـة       هناك متطلبات واضحة ودقيقة لشاغلي الوظائف ا      "التي تنص   الفقرة  

 متوسط حـسابي قـدره    ب على المرتبة األولى  " الداخلية من مؤهالت وتخصصات وخبرات ومهارات     

يتسم الوصـف   "ما المرتبة الثانية فكانت للفقرة التي تنص        أ،  %)69.4(  قدره ومعدل مئوي  ،)3.47(

 متوسط حسابي قـدره   ، ب "دقة  رقابة الداخلية بالوضوح وال   في جهاز ال  ) المهام والمسؤوليات (الوظيفي  

 مـن   ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي للفقـرتين  اكبـر         ،  %)67.6(  قدره  ومعدل مئوي  )3.38(

  مستوى الداللـة االفتراضـي     أقل من قيمة  ، كما أن قيمة مستوى الداللة لهما        متوسط رتب اإلجابات  

)α=0.05(،   لبات واضحة ودقيقة لـشاغلي     هناك متط  غالبية أفراد العينة يعتقدون بأن       وهذا يعني أن

، وأن  الوظائف المختلفة في جهاز الرقابة الداخلية من مؤهالت وتخصصات وخبـرات ومهـارات            

الموجود حالياً في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية يتصف بالوضـوح            الوصف الوظيفي   

  .والدقة

  

 حيات الممنوحة للموظف كافية لتنفيـذ المهـام       تعتبر الصال "  التي تنص    لفقرةل المرتبة الثالثة    وكانت

، ومستوى داللـة وقـدره      %)65(  قدره ، ومعدل مئوي  )3.25( قدرهبمتوسط حسابي    " المنوطة به 

خطوط االتصال بين العـاملين فـي الجهـاز         "، وكانت المرتبة الرابعة للفقرة التي تنص        )0.133(

، ومتوسط حسابي   %)63.2(  قدره بمعدل مئوي ،  "الرقابي واإلدارة العليا للجهاز مفتوح بدون عوائق      

 أما المرتبة الخامسة وقبل األخيرة فقد كانـت للفقـرة           ،)0.282( ومستوى داللة قدره     )3.16( قدره

 متوسط حـسابي قـدره    ، ب "دليل إجراءات يحدد مراحل تنفيذ وإنهاء العمل الرقابي        يوجد"التي تنص   

، واحتلت المرتبة األخيـرة     )0.282(ة قدره   ومستوى دالل ،  %)63.2(  قدره ، ومعدل مئوي  )3.16(

متوسط حـسابي   ب ،" الواقع الفعلي للجهاز الرقابي    الهيكل التنظيمي المصمم يعكس   "التي تنص   فقرة  ال

  ).0.282( ومستوى داللة قدره ،%)63.2(  قدره، ومعدل مئوي)3.16( قدره
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اإلحصاءات الوصفية إلجابات العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضـعة          : 5.25جدول  

  .الهيكل التنظيميمالئمة  المتمثل في عنصر الفعاليةنحو " الفئة الثانية من عينة الدراسة"للرقابة 

  

، توسط رتب اإلجابـات    من م  اكبر) 6،  5،  4،  3(ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي لهذه الفقرات        

وهذا يدل علـى     ،)α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضي    من قيمة  وأن قيمة مستوى الداللة لها أكبر     

بـأن    غالبية أفراد العينة يعتقدون    أن، وهذا يعني    هذه الفقرات لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية      أن  

 به، وأن هناك عوائق فـي خطـوط        الصالحيات الممنوحة للموظف غير كافية لتنفيذ المهام المنوطة       

االتصال بين العاملين في الجهاز الرقابي واإلدارة العليا للجهاز، وأنه ال يوجد دليل إجراءات يحـدد                

الترتيب 

حسب 

  األهمية

  

  الفقـرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

لمعدل ا

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

مستوى 

 لموافقةا

  
هناك متطلبات واضـحة ودقيقـة        1

لشاغلي الوظائف المختلفـة فـي      

جهاز الرقابة الداخلية من مؤهالت     

 .وتخصصات وخبرات ومهارات

 متوسط 0.011  2.697  69.4%  0.983  3.47

المهـام  (يتسم الوصف الـوظيفي       2

 في جهاز الرقابـة   ) والمسؤوليات

  .الداخلية بالوضوح والدقة

 متوسط 0.016  2.547  67.6%  0.833  3.38

ــصالحيات الممنوحــة   3 ــر ال تعتب

للموظف كافيـة لتنفيـذ المهـام       

  .المنوطة به

 متوسط 0.133  1.544  65%  0.916  3.25

خطوط االتصال بين العاملين في       4

الجهاز الرقـابي واإلدارة العليـا      

  .للجهاز مفتوح بدون عوائق

 متوسط 0.282  1.094  63.2%  0.808  3.16

يوجد دليل إجراءات يحدد مراحل       5

  .تنفيذ وإنهاء العمل الرقابي

 متوسط 0.444  0.776  63.2%  1.139  3.16

الهيكل التنظيمي المصمم يعكـس       6

  .الواقع الفعلي للجهاز الرقابي

 متوسط 0.282  1.094  63.2%  0.808  3.16

 متوسط  0.051  2.02 %65.2  0.727  3.26  فقراتكافة ال
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 حالياً لألجهزة الرقابيـة التابعـة       لتنظيمي المصمم ، وأن الهيكل ا    وإنهاء العمل الرقابي   مراحل تنفيذ 

  .األجهزة  لهذه يعكس الواقع الفعليلوزارة المالية ال

  

 مما سبق أن هناك متطلبات واضحة ودقيقة لشاغلي الوظائف المختلفة في جهـاز الرقابـة                ويستنتج

المهـام  (الداخلية من مؤهالت وتخصصات وخبـرات ومهـارات، ويتـسم الوصـف الـوظيفي               

أن الهيكل التنظيمي المصمم ال يعكـس       قابة الداخلية بالوضوح والدقة، و    في جهاز الر  ) والمسؤوليات

الواقع الفعلي للجهاز الرقابي، وأن هناك عوائق في خطوط االتصال بين العاملين في الجهاز الرقابي               

واإلدارة العليا للجهاز، وأن الصالحيات الممنوحة للموظف غير كافية لتنفيذ المهام المنوطة به، كما              

  .ال يوجد دليل إجراءات يحدد مراحل تنفيذ وإنهاء العمل الرقابي

  

أن المعدل المئوي للفقرات المكونة لعنصر الفعالية المتمثل بمالئمـة الهيكـل            ) 5.26(ول  يبين الجد 

، أجهزة الرقابة الداخلية  من وجهة نظر العاملين في      %) 61.4 -%74.2(التنظيمي تراوحت ما بين     

الدوائر والمؤسسات الحكوميـة    من وجهة نظر العاملين في      %) 63.2 -%69.4(وتراوحت ما بين    

، قد حصلت على درجة متوسطة من الموافقة        )6،  5،  4،  3(، ويالحظ أن الفقرات     للرقابةالخاضعة  

من وجهـة نظـر     %) 66(من وجهتي نظر المبحوثين، كما أن المعدل المئوي لكافة الفقرات قد بلغ             

الدوائر والمؤسسات  من وجهة نظر العاملين في      %) 65.2(، وبلغ   أجهزة الرقابة الداخلية  العاملين في   

ن فـي   بين إجابـات العـاملي     نسبي   نسجام وتوافق ، وهذا يعني أن هناك ا     ومية الخاضعة للرقابة  الحك

ؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة حـول      ، وإجابات العاملين في الدوائر والم     أجهزة الرقابة الداخلية  

، ويعزى  )2،  1(الفقرات المكونة لعنصر الفعالية المتمثل بمالئمة الهيكل التنظيمي باستثناء الفقرتين           

هذا االختالف إلى وجود تحيز في إجابات العاملين في الدوائر والمؤسـسات الحكوميـة الخاضـعة                

للرقابة نحو هاتين الفقرتين، حيث أن الواقع الفعلي ألجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة الماليـة،               

قابـة الداخليـة مـن      الر متطلبات واضحة ودقيقة لشاغلي الوظائف المختلفة في جهاز       يظهر وجود   

مؤهالت وتخصصات وخبرات ومهارات ولكنه ال يرقى إلى مستويات عالية تقابل المعدل المئـوي              

العمل الرقابي ولكنه ال يرقـى إلـى         دليل إجراءات يحدد مراحل تنفيذ وإنهاء        ، كما أنه يوجد   90%

لين فـي أجهـزة الرقابـة       مستوى الشمول لجميع األعمال الرقابية، وبالتالي يالحظ أن إجابات العام         

   .الداخلية نحو هاتين الفقرتين أكثر واقعية ودقة

  

  ويستنتج مما سبق أن المعدل المئوي لمعظم فقرات عنصر الفعالية المتمثل بمالئمة الهيكل التنظيمي 
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 منالمعدل المئوي ومستوى الموافقة لعنصر الفعالية المتمثل بمالئمة الهيكل التنظيمي           : 5.26جدول  

  .لمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابةاالعاملين في  العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية و نظروجهة

  

أجهزة الرقابة 

  الداخلية

الدوائر والمؤسسات 

  الحكومية

  الخاضعة للرقابة

  الفقرة  الرقم

المعدل 

  المئوي

مستوى 

 الموافقة

المعدل 

  المئوي

مستوى 

 الموافقة
ة لشاغلي الوظـائف    هناك متطلبات واضحة ودقيق    1

المختلفة في جهاز الرقابة الداخلية من مـؤهالت        

 .وتخصصات وخبرات ومهارات

  متوسط  %69.4 عالي  74.2%

يوجد دليل إجراءات يحدد مراحل تنفيـذ وإنهـاء           2

  .العمل الرقابي

 متوسط  %63.2 عالي  70.2%

في ) المهام والمسؤوليات (يتسم الوصف الوظيفي      3

  .ية بالوضوح والدقةجهاز الرقابة الداخل

 متوسط  %67.6 متوسط  65.4%

الهيكل التنظيمي المصمم يعكس الواقـع الفعلـي          4

  .للجهاز الرقابي

 متوسط  %63.2 متوسط  63.8%

خطوط االتصال بين العاملين في الجهاز الرقابي         5

  .واإلدارة العليا للجهاز مفتوح بدون عوائق

 متوسط  %63.2 متوسط  61.6%

ات الممنوحة للموظف كافية لتنفيذ     تعتبر الصالحي   6

  .المهام المنوطة به

 متوسط  %65 متوسط  61.4%

  متوسط %65.2  متوسط  %66  كافة الفقرات 

  

، وهذا مؤشر علـى وجـود ضـعف فـي           %90لم يرقى إلى مستويات عالية تقابل المعدل المئوي         

 عوائق في خطوط     وجود مقومات عنصر الفعالية المتمثل بمالئمة الهيكل التنظيمي والتي تتلخص في         

االتصال بين العاملين في الجهاز الرقابي واإلدارة العليا للجهاز، وأن الصالحيات الممنوحة للموظف             

راحل تنفيـذ وإنهـاء      م  جميع  ال يوجد دليل إجراءات يحدد     وأنهغير كافية لتنفيذ المهام المنوطة به،       

  .واقع الفعلي للجهاز الرقابيالعمل الرقابي، وأن الهيكل التنظيمي المصمم ال يعكس ال
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 ولزيادة فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية فإنه يجب توفر عنصر الفعالية المتمثـل         

، ويمكن الوصول إلى ذلك من      %90بمالئمة الهيكل التنظيمي بمستويات عالية تقابل المعدل المئوي         

 مئوية أعلى مما هي عليها اآلن، وذلك من خـالل           خالل توفير جميع مقومات هذا العنصر بمعدالت      

أعطاء العاملين في األجهزة الرقابية الصالحيات الكافية لتنفيذ المهام المنوطة بهم، وتسهيل خطـوط              

االتصال بين العاملين في الجهاز الرقابي واإلدارة العليا للجهاز، وتحديد الوصف الوظيفي بوضـوح        

راحل تنفيذ وإنهاء العمل الرقابي،      م  جميع دليل إجراءات يحدد  وفير  ودقة أكثر مما هو عليه اآلن، وت      

  .وإعادة تصميم الهيكل التنظيمي للجهاز الرقابي

  

  : وتحليلهااألولىاختبار الفرضية الفرعية 

  

 بمالئمة الهيكل التنظيمي في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة ال يتوفر عنصر الفعالية المتمثل

  .وجهة نظر المبحوثينالمالية من 

  

لفعالية ا لقياس مدى توفر عنصر T-Test One Sampleالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار و

والجدول ،  )5.27(المتمثل بمالئمة الهيكل التنظيمي، وكانت النتائج على النحو الموضح في الجدول            

)5.28(.  

  

  .مة الهيكل التنظيمي لمجال مالئOne-Sample Statisticsاختبار : 5.27جدول 

  

  المجال
عدد 

المشاهدات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 78522. 3.2894 91 التنظيمي الهيكل مالئمة
 
 توفر عنصر الفعالية ،)5.24 (، والجدول)5.27(يتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول و

 لمجال مالئمة  خالل قيمة المتوسط الحسابيبمالئمة الهيكل التنظيمي، ويستدل على ذلك من المتمثل

 One(كما أن اختبار ، وهي اكبر من متوسط رتب اإلجابات) 3.28( حيث بلغت الهيكل التنظيمي

Sample T-test ( اظهر أن قيمة)T (قد بلغتالمحسوبة ) وهي قيمة مرتفعة وموجبة، أي) 3.51   

  .هيكل التنظيمي مالئمة المجال لOne-Sample Testاختبار : 5.28جدول 
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3 =قيمة االختبار  

 المجال
T قيمة 

 

درجات 

 الحرية
 

Sig. (2-tailed) 
 

 001. 90 3.516 التنظيمي الهيكل مالئمة

  

باإلضافة ،  أن اتجاه المبحوثين نحو توفر عنصر الفعالية المتمثل بمالئمة الهيكل التنظيمي كان ايجابياً            

 ،)α=0.05(وهي قيمة أقل من قيمـة  ) sig. 2-tail = 0.001( تبلغ قد  مستوى الداللة قيمةإلى أن

عنصر الفعاليـة    ونقبل الفرضية البديلة والتي تشير إلى توفر         وعليه نرفض فرضية الدراسة العدمية    

  أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية من وجهـة نظـر            في المتمثل بمالئمة الهيكل التنظيمي   

  .المبحوثين

  

  العوامل البشريةفاءة ك :ثانياً

  

توفر الكـادر البـشري المؤهـل       يقصد بكفاءة العوامل البشرية للعاملين في األجهزة الرقابية، هي          

والمدرب والذي يمتلك الخبرات والمهارات الالزمة للقيام بأعمال الرقابة، ولديـه اإللمـام الكـافي               

ام المكلف بها، وتتوفر الحوافز والعالوات      باألنظمة والقوانين ذات العالقة، ويمتاز بالدقة بإنجاز المه       

  . المناسبة التي تتالئم مع المهام والمسؤوليات المطلوبة منهم

  

والختبار مدى كفاءة العوامل البشرية الموجود في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية تم 

 العوامل فيالواجب توافرها المقومات األساسية   فقرات تقيس بمجملها)7(تناول هذا العنصر بـ 

تناول هذا المجال بالبحث تم ، والتابعة لوزارة الماليةالبشرية للعاملين في أجهزة الرقابة الداخلية 

مؤسسات من وجهة نظر العاملين في األجهزة الرقابية، ووجهة نظر العاملين في الدوائر والوالتحليل 

  . الخاصة بهذا المجالالحكومية الخاضعة للرقابة، وتم اختبار الفرضية
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نحو عنصر الفعالية المتمثل    " األولىالفئة  "االختبارات الخاصة بالعاملين في أجهزة الرقابة الداخلية        

  :في كفاءة العوامل البشرية

  

أجهزة الرقابة الداخلية حول الفقرات المكونة تجاهات المجيبين في  ا)5.29(  الجدول رقميظهر

تراوحت ما  المتوسطات الحسابية، حيث يتضح أن فاءة العوامل البشريةبكلعنصر الفعالية المتمثل 

، وتشير نتائج )0.854- 1.057(تراوحت ما بين   االنحرافات المعياريةوأن، )2.20- 3.83(بين 

على التوالي، وكانت متوسطة للفقرة ) 3، 2، 1(عالية للفقرات   درجة الموافقة كانتإلى أنالتحليل 

  ).7، 6، 5 (، وضعيفة للفقرات)4(

  

إن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لديهم المؤهالت "لفقرة التي تنص اويتضح من الجدول أن 

، ومتوسط حسابي %)76.6( وقدره بمعدل مئويقد احتلت المرتبة األولى  ،"العلمية المناسبة

بية يعتقدون بأن ، مما يدل على أن هناك غالبية عظمى من المجيبين في األجهزة الرقا)3.83(وقدره

، وهذا يتفق مع نتائج تحليل العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لديهم المؤهالت العلمية المناسبة

خصائص عينة الدراسة التي أظهرت أن غالبية العاملين في األجهزة الرقابية يحملون درجة 

  .البكالوريوس في المحاسبة

  

 فقد احتلت ،"بالدقة في إنجاز مهامهمرقابي الجهاز يتصف العاملون في ال" أما الفقرة التي تنص 

 وهذا يدل على أن ،)3.68( ، ومتوسط حسابي قدره%)73.6( قدره بمعدل مئويالمرتبة الثانية 

بالدقة في   يتصفونن في الجهاز رقابييالعاملغالبية المجيبين في األجهزة الرقابية يعتقدون بأن 

إن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لديهم "التي تنص لفقرة كانت ل المرتبة الثالثة فأماإنجاز مهامهم، 

، ومتوسط حسابي %)72.2( قدره بمعدل مئوي ،"األنظمة والتعليمات المعمول بهاالكافي ب اإللمام

 العاملين في جهاز الرقابة الداخلية وهذا يعني أن هناك غالبية من المجيبين ترى أن ،)3.61( قدره

إن "وكانت المرتبة الرابعة للفقرة التي تنص . األنظمة والتعليمات المعمول بهاالكافي ب لديهم اإللمام

، "العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لديهم الخبرات والمهارات الالزمة إلنجاز المهام المكلفين بها

ات  وبمستوى موافقة أقل من الفقر،)3.47( قدره، ومتوسط حسابي %)69.4(قدره بمعدل مئوي 

الثالثة األولى، حيث كان مستوى الموافقة متوسط، وهذا يدل أن هناك إجماع نسبي بين المجيبين في 

العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لديهم الخبرات والمهارات الالزمة إلنجاز األجهزة الرقابية بأن 

  تفق مع نتائج تحليل خصائص ، ولكنها لم ترقى إلى مستوى الموافقة العالي، وهذا يالمهام المكلفين بها
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الفئة األولى من " اإلحصاءات الوصفية إلجابات العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية :5.29جدول 

  .العوامل البشريةكفاءة  المتمثل في عنصر الفعاليةنحو " عينة الدراسة

  
الترتيب 

حسب 

  األهمية

  

  الفقـرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

مستوى 

  الموافقة

  
إن العاملين فـي جهـاز الرقابـة          1

الداخلية لديهم المـؤهالت العلميـة      

  .المناسبة

 عالي 0.000  7.469  76.6%  0.854  3.83

يتصف العـاملون فـي الجهـاز         2

  .الرقابي بالدقة في إنجاز مهامهم

 عالي 0.000  5.259  73.6%  0.990  3.68

 جهـاز الرقابـة     إن العاملين فـي     3

الداخلية لـديهم اإللمـام الكـافي       

  . باألنظمة والتعليمات المعمول بها

 عالي  0.000  5.379  72.2%  0.871  3.61

إن العاملين فـي جهـاز الرقابـة          4

الداخلية لديهم الخبرات والمهارات    

 .الالزمة إلنجاز المهام المكلفين بها

  متوسط  0.001  3.563  69.4%  1.023  3.47

لعاملون في الجهاز الرقابي    يشعر ا   5

 .بالرضى عن وظائفهم

 ضعيف 0.000  -3.67  49.8%  1.057  2.49

أن عدد العاملين في الجهاز الرقابي        6

  . كاف للقيام بأعباء العمل الرقابي

 ضعيف 0.000  -4.74  48.4%  0.932  2.42

توفر وظيفة الرقابة للعاملين بهـا        7

حوافز تشجيعية ومعنوية وعالوات    

  .تحفزهم على العملإضافية 

  ضعيف 0.000  -6.03  44%  1.013  2.20

  متوسط  0.268  1.11  %62  0.698  3.101  كافة الفقرات

  

  .عينة الدراسة التي أظهرت أن غالبية المجيبين في األجهزة الرقابية حديثي الخبرة

كما أن  ،   من متوسط رتب اإلجابات    اكبر) 4،  3،  2،  1(ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي للفقرات       

وهذا يعنـي    ،)α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضي   أقل من قيمة  قيمة مستوى الداللة لهذه الفقرات      

أن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لديهم المؤهالت العلمية المناسبة، ويتصفون بالدقة في إنجـاز               
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هم الخبرات والمهارات الالزمة    مهامهم، ولديهم اإللمام الكافي باألنظمة والتعليمات المعمول بها، ولدي        

  .إلنجاز المهام المكلفين بها

  

عن يشعر العاملون في الجهاز الرقابي بالرضى "أما المرتبة الخامسة فكانت للفقرة التي تنص 

 أما المرتبة السادسة وقبل ،)2.49( قدره، ومتوسط حسابي %)49.8( قدره بمعدل مئوي" وظائفهم

أن عدد العاملين في الجهاز الرقابي كاف للقيام بأعباء العمل "ص األخيرة فكانت للفقرة التي تن

 وكانت المرتبة األخيرة ،)2.42( قدره، ومتوسط حسابي %)48.4(بمعدل مئوي قدره " الرقابي

توفر وظيفة الرقابة للعاملين بها حوافز تشجيعية ومعنوية وعالوات إضافية "لفقرة التي تنص ل

  .)2.20( ، ومتوسط حسابي قدره%)44(قدره ي بمعدل مئو" تحفزهم على العمل

  

،  وهذا يـدل      من متوسط رتب اإلجابات    أقل) 7،  6،  5(ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي للفقرات       

هذه الفقرات غير متوفرة في عنصر الفعالية المتمثل في كفاءة العوامل البشرية، وهذا يعني              على أن   

عدد العاملين فـي الجهـاز      عن وظائفهم، وأن     بالرضى   ن ال يشعرو  الجهاز الرقابي  ن في أن العاملي 

 للعـاملين بهـا حـوافز        ال توفر  وظيفة الرقابة ، وأن   كاف للقيام بأعباء العمل الرقابي    غير  الرقابي  

  .تشجيعية ومعنوية وعالوات إضافية تحفزهم على العمل

  

العلمية المناسبة، وأنهم يستنتج مما سبق أن العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية لديهم المؤهالت 

يتصفون بالدقة في إنجاز مهامهم، وأن لديهم اإللمام الكافي باألنظمة والتعليمات المعمول بها، ولديهم 

الخبرات والمهارات الالزمة إلنجاز المهام المكلفين بها، ويستنتج أيضاً أن العاملين في األجهزة 

هم غير كاف للقيام بأعباء العمل الرقابي، وال الرقابية ال يشعرون بالرضى عن وظائفهم، وأن عدد

  .تتوفر لهم الحوافز التشجيعية والمعنوية والعالوات

  

" لثانيـة الفئـة ا  "االختبارات الخاصة بالعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة          

   .نحو عنصر الفعالية المتمثل في كفاءة العوامل البشرية

  

الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة حول تجاهات المجيبين في  ا)5.30( يبين الجدول رقم

   المتوسطات في كفاءة العوامل البشرية، حيث يتضح أنالفقرات المكونة لعنصر الفعالية المتمثل 
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اإلحصاءات الوصفية إلجابات العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة : 5.30جدول 

  . العوامل البشريةاءةفبك المتمثل نحو عنصر الفعالية"  الثانية من عينة الدراسةئةالف"للرقابة 
  

الترتيب 

حسب 

  األهمية

  

  

  الفقـرة

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

مستوى 

  الموافقة

  
إن العاملين فـي جهـاز الرقابـة          1

الداخلية لديهم المؤهالت العلميـة     

  .المناسبة

 عالي 0.000  5.311  75.6%  0.832  3.78

إن العاملين فـي جهـاز الرقابـة          2

الداخلية لـديهم اإللمـام الكـافي       

  . باألنظمة والتعليمات المعمول بها

  عالي  0.000  4.576  74.4%  0.888  3.72

يتصف العـاملون فـي الجهـاز         3

  .الرقابي بالدقة في إنجاز مهامهم

 عالي 0.000  4.211  71.8%  0.798  3.59

إن العاملين فـي جهـاز الرقابـة          4

الداخلية لديهم الخبرات والمهارات    

الالزمة إلنجاز المهـام المكلفـين      

 .بها

  متوسط  0.229  1.228  64.4%  1.008  3.22

يشعر العاملون في الجهاز الرقابي       5

 .بالرضى عن وظائفهم

  متوسط  0.540  -0.61  58.2%  0.856  2.91

الجهـاز  أن عدد العـاملين فـي         6

الرقابي كاف للقيام بأعباء العمـل      

  . الرقابي

  متوسط  0.044  -2.10  52.6%  1.008  2.63

توفر وظيفة الرقابة للعاملين بهـا        7

ــة    ــشجيعية ومعنوي ــوافز ت ح

وعالوات إضافية تحفزهم علـى     

  .العمل

  ضعيف 0.009  -2.80  48.8%  1.134  2.44

  متوسط  0.102  1.68 %63.6  0.613  3.18  كافة الفقرات

  

- 1.134( تراوحت ما بين  لهان االنحرافات المعيارية، وأ)2.44- 3.78( تراوحت ما بين الحسابية

  على التوالي، ) 3، 2، 1( درجة الموافقة كانت عالية للفقرات إلى أنوتشير نتائج التحليل  ،)0.798
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  ).7(، ومتدنية للفقرة )6، 5، 4(وكانت متوسطة للفقرات 

  

إن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لديهم المؤهالت "لفقرة التي تنص ا أن، يتضح لنا من الجدولو

 قدره ومتوسط حسابي ،%)75.6( قدره بمعدل مئوي احتلت المرتبة األولى قد" العلمية المناسبة

إن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لديهم اإللمام " وكانت المرتبة الثانية للفقرة التي تنص ،)3.78(

 ، ومتوسط حسابي قدره%)74.4( قدره بمعدل مئوي، "افي باألنظمة والتعليمات المعمول بهاالك

يتصف العاملون في الجهاز الرقابي بالدقة في " أما المرتبة الثالثة فكانت للفقرة التي تنص ،)3.72(

، ويالحظ أن قيمة )3.59( حسابي قدره ، ومتوسط%)71.8(قدره  بمعدل مئوي، "إنجاز مهامهم

، كما أن قيمة مستوى الداللة  من متوسط رتب اإلجاباتاكبر) 3، 2، 1(لمتوسط الحسابي للفقرات ا

أن غالبية المجيبين وهذا يعني  ،)α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضيأقل من قيمةلهذه الفقرات 

لديهم اإللمام ، وجهاز الرقابة الداخلية لديهم المؤهالت العلمية المناسبة أن العاملين في يعتقدون ب

  . بالدقة في إنجاز مهامهم، ويتصفون الكافي باألنظمة والتعليمات المعمول بها

  

إن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لديهم الخبرات "وكانت المرتبة الرابعة الفقرة التي تنص 

 حسابي قدره ، ومتوسط%)64.4(قدره  بمعدل مئوي" والمهارات الالزمة إلنجاز المهام المكلفين بها

 من متوسط ، ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي لهذه الفقرة اكبر)0.229(، ومستوى داللة )3.22(

  مستوى الداللة االفتراضي من قيمة، وأن قيمة مستوى الداللة لهذه الفقرة أكبررتب اإلجابات

)α=0.05(، رات والمهارات  الخبال يمتلكونن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية وهذا يعني أ

  .الالزمة إلنجاز المهام المكلفين بها

  

" يشعر العاملون في الجهاز الرقابي بالرضى عن وظائفهم"وكانت المرتبة الخامسة للفقرة التي تنص 

، أما المرتبة السادسة وقبل األخيرة )2.91( حسابي قدره ، ومتوسط%)58.2(قدره  بمعدل مئوي

، "لعاملين في الجهاز الرقابي كاف للقيام بأعباء العمل الرقابيأن عدد ا"فكانت للفقرة التي تنص 

، واحتلت المرتبة األخيرة الفقرة التي )2.63( حسابي قدره ، ومتوسط%)52.6(قدره  بمعدل مئوي

توفر وظيفة الرقابة للعاملين بها حوافز تشجيعية ومعنوية وعالوات إضافية تحفزهم على "تنص 

ويالحظ أن قيمة المتوسط . )2.44( ، ومتوسط حسابي قدره%)48.8(  قدرهبمعدل مئوي، "العمل

، وأن قيمة مستوى الداللة لها  من متوسط رتب اإلجاباتاكبر) 7، 6، 5(الحسابي لهذه الفقرات 

هذه الفقرات لم تبلغ مستوى وهذا يدل على أن  ،)α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضي من قيمةأكبر
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 في  غالبية أفراد الفئة الثانية من عينة الدراسة يعتقدون بأن العاملينأنيعني ، وهذا الداللة اإلحصائية

 كاف للقيام  غيرعدد العاملين في الجهاز الرقابي، وأن ن وظائفهم غير راضين عالرقابي الجهاز

 للعاملين بها حوافز تشجيعية ومعنوية وعالوات  ال توفروظيفة الرقابة، وأن بأعباء العمل الرقابي

  .فية تحفزهم على العملإضا

  

 مما سبق أن العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية لديهم المؤهالت العلميـة المناسـبة، وإنهـم          يستنتج

 األنظمة والتعليمـات المعمـول بهـا،      يتصفون بالدقة في إنجاز مهامهم، وأن لديهم اإللمام الكافي ب         

  المهـام   الخبرات والمهارات الالزمة إلنجاز     تنقصهم ن في األجهزة الرقابية   ي أيضاً أن العامل   يستنتجو

ال يشعرون بالرضى عن وظائفهم، وأن عددهم غير كـاف للقيـام بأعبـاء العمـل                و ،المكلفين بها 

  .الرقابي، وال تتوفر لهم الحوافز التشجيعية والمعنوية والعالوات

  

متمثل في كفاءة العوامل    أن المعدل المئوي للفقرات المكونة لعنصر الفعالية ال       ) 5.31(ويبين الجدول   

، أجهزة الرقابة الداخليـة   من وجهة نظر العاملين في      %) 44-%76.6(البشرية قد تراوحت ما بين      

الدوائر والمؤسـسات الحكوميـة     من وجهة نظر العاملين في      %) 48.8-%75.6(وتراوحت ما بين    

 من الموافقـة مـن      ، قد حصلت على درجة عالية     )3،  2،  1(، ويالحظ أن الفقرات     الخاضعة للرقابة 

حصلت على درجة متوسطة من الموافقة من وجهتي نظـر          ) 4(وجهتي نظر المبحوثين، وأن الفقرة      

حصلت على درجة ضعيفة من الموافقة من وجهتي نظـر المبحـوثين،               ) 7(المبحوثين، وأن الفقرة    

جهـزة الرقابـة    أمن وجهة نظر العاملين فـي       %) 62(كما أن المعدل المئوي لكافة الفقرات قد بلغ         

الدوائر والمؤسـسات الحكوميـة الخاضـعة       من وجهة نظر العاملين في      %) 63.6(، وبلغ   الداخلية

، ن فـي أجهـزة الرقابـة الداخليـة        بين إجابات العاملي   نسجام وتوافق ، وهذا يعني أن هناك ا     للرقابة

ت المكونة لعنصر   ؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة حول الفقرا     وإجابات العاملين في الدوائر والم    

، ويالحظ أن إجابات العاملين فـي       )6،  5(الفعالية المتمثل بكفاءة العوامل البشرية، باستثناء الفقرتين        

األجهزة الرقابية أكثر واقعية ودقة نحو الفقرة الخامسة، كون أن هذه الفقرة تتعلـق بالعـاملين فـي                  

م، وبالتالي فإن العاملين فـي الـدوائر        األجهزة الرقابية، حيث أنهم ال يشعرون بالرضا عن وظائفه        

والمؤسسات الخاضعة للرقابة ال يستطيعون تحديد مستوى الرضا لدى العاملين في األجهزة الرقابية             

بنفس الدقة التي يحددها العاملين في األجهزة الرقابية كونها تتعلق بأمور شخصية، أما فيما يتعلـق                

ين في األجهزة الرقابية، نجد أن المعدل المئوي متقارب بين          بالفقرة السادسة والتي تتناول عدد العامل     

  . درجة4.2وجهتي النظر حيث أن الفرق بينهما 
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  من العوامل البشريةاءةفبك المتمثل المعدل المئوي ومستوى الموافقة لعنصر الفعالية: 5.31جدول 

مؤسسات الحكومية الخاضعة الالدوائر والعاملين في  العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية ووجهة نظر

  .للرقابة

أجهزة الرقابة 

  الداخلية

الدوائر والمؤسسات 

  الحكومية

  الخاضعة للرقابة

  الفقرة الرقم

المعدل 

  المئوي

مستوى 

  الموافة

المعدل 

  المئوي

مستوى 

  الموافقة
إن العاملين فـي جهـاز الرقابـة الداخليـة لـديهم         1

  .المؤهالت العلمية المناسبة

 عالي  %75.6 عالي  76.6%

يتصف العاملون في الجهاز الرقابي بالدقة في إنجاز          2

  .مهامهم

 عالي  %71.8 عالي  73.6%

إن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لديهم اإللمـام           3

  . الكافي باألنظمة والتعليمات المعمول بها

 عالي  %74.4 عالي  72.2%

لخبرات إن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لديهم ا        4

 .والمهارات الالزمة إلنجاز المهام المكلفين بها

 متوسط  %64.4 متوسط  69.4%

يشعر العاملون في الجهاز الرقابي بالرضـى عـن          5

 .وظائفهم

 متوسط  %58.2 ضعيف  49.8%

أن عدد العاملين في الجهاز الرقـابي كـاف للقيـام             6

  . بأعباء العمل الرقابي

 متوسط  %52.6 ضعيف  48.4%

وظيفة الرقابة للعاملين بها حـوافز تـشجيعية        توفر    7

  .ومعنوية وعالوات إضافية تحفزهم على العمل

 ضعيف  %48.8 ضعيف  44%

 متوسط  %63.6 متوسط  %62  كافة الفقرات

  

ويستنتج مما سبق أن المعدل المئوي الكلي للفقرات المكونة لعنصر الفعالية المتمثل بكفاءة العوامـل               

، وهـذا   %90 يمبحوثين لم يرقى إلى مستويات عالية تقابل المعدل المئو        البشرية من وجهتي نظر ال    

 ضعف في بعض مقومات عنصر الفعالية المتمثل في كفـاءة العوامـل البـشرية                وجود مؤشر على 

والتي تتلخص في أن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية ال يمتلكون الخبرات والمهـارات الالزمـة                

أنه ال يوجد حـوافز     و غير كاف للقيام بأعباء العمل الرقابي،        همها، وأن عدد  إلنجاز المهام المكلفين ب   
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أن العاملين في الجهـاز الرقـابي ال        ، كما   تشجيعية ومعنوية وعالوات إضافية تحفزهم على العمل      

  .يشعرون بالرضى عن وظائفهم

  

ر عنصر الفعالية المتمثـل     ولزيادة فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية فإنه يجب توف          

، ويمكن الوصول إلى ذلك مـن       %90بكفاءة العوامل البشرية بمستويات عالية تقابل المعدل المئوي         

خالل زيادة خبرات ومهارات العاملين في األجهزة الرقابية من خالل إخضاعهم لدورات متخصصة             

 والمكافآت وذلك لزيادة إنجـاز      في مجال الرقابة والتدقيق الداخلي، والعمل على وضع نظام للحوافز         

المدققين، والعمل على زيادة عدد العاملين في األجهزة الرقابية حتى يتمكنوا من القيام بجميع المهام               

  . والمسؤوليات المطلوبة منهم على أكمل وجه

  

  :اختبار الفرضية الفرعية الثانية وتحليلها

  

بشرية في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة        بكفاءة العوامل ال   لال يتوفر عنصر الفعالية المتمث    

  .المالية من وجهة نظر المبحوثين

  

 لقياس مـدى تـوفر عنـصر    T-Test One Sampleو الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

، )5.32(الفعالية المتمثل بكفاءة العوامل البشرية، وكانت النتائج على النحو الموضح فـي الجـدول               

  ).5.33 (والجدول

  

  .كفاءة العوامل البشرية لمجال One-Sample Statisticsاختبار : 5.32جدول 

  

  المجال
عدد 

المشاهدات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 66791. 3.1303 91 كفاءة العوامل البشرية

  

 عدم توفر عنصر) 5.33 (، والجدول)5.32(و يتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول 

ت  مستوى الداللة حيث بلغ قيمةالفعالية المتمثل بكفاءة العوامل البشرية، ويستدل على ذلك من خالل

sig. 2-tail = 0.066)(، االفتراضيمستوى الداللة وهي قيمة أكبر من قيمة ) α = 0.05( ،عليهو   
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  .البشرية العوامل كفاءة مجال لOne-Sample Testاختبار : 5.33جدول 

  

3 =ة االختبارقيم  

 المجال
T قيمة 

 

درجات 

 الحرية
 

Sig. (2-tailed) 
 

 066. 90 1.861 البشرية العوامل كفاءة

  

بكفاءة العوامل عنصر الفعالية المتمثلة تشير إلى عدم توفر  فرضية الدراسة العدمية والتي نقبل

  .لمبحوثينانظر  في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية من وجهة البشرية

  

  التشريعات والقوانينكفاية ومالئمة  :ثالثاً

  

 العناصر األساسية ألجهزة الرقابة الداخلية، فينبغي القوانين واألنظمة والتعليمات منيعتبر توفر 

وجود التشريعات المناسبة التي تعطي العاملين في األجهزة الرقابية الصالحيات الكافية إلنجاز 

ن في األجهزة الرقابية حرية الوصول إلى كافة المعلومات الالزمة لغايات أعمالهم، وتوفر للعاملي

العمل، وتوفر قنوات االتصال الالزمة بين األجهزة الرقابية والجهة الخاضعة للرقابة، وتعطي 

  .الحصانة الكافية للعاملين في األجهزة الرقابية

  

في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة والختبار مدى كفاية ومالئمة التشريعات والقوانين الموجود 

 في بمجملها المقومات األساسية الواجب توافرها  تقيسفقرات) 6(المالية تم تناول هذا العنصر بـ 

ناول هذا المجال تم ت، والتابعة لوزارة المالية بأجهزة الرقابة الداخلية  الخاصةالتشريعات والقوانين

لعاملين في األجهزة الرقابية، ووجهة نظر العاملين في الدوائر وجهة نظر ابالبحث والتحليل من 

  .مؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة، وتم اختبار الفرضية الخاصة بهذا المجالوال
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نحو عنصر الفعالية المتمثل    " لىالفئة األو "االختبارات الخاصة بالعاملين في أجهزة الرقابة الداخلية        

  : والقوانينبكفاية ومالئمة التشريعات

   

أجهزة الرقابة الداخلية حول الفقرات المكونة تجاهات المجيبين في  ا)5.34( يبين الجدول رقم

 المتوسطات الحسابية  أن، حيث يتضحبكفاية ومالئمة التشريعات والقوانينلعنصر الفعالية المتمثل 

تشير  و،)0.75-1.36( ، وأن االنحرافات المعيارية تراوحت ما بين)2.59- 4.15( تراوحت ما بين

  .، ومتوسطة لباقي الفقرات)1(إلى أن درجة الموافقة كانت عالية للفقرة   اإلحصائينتائج التحليل

  

 أعتقد أنه يجب تنظيم جهاز الرقابة الداخلي بتشريع أعلـى         "التي تنص   ويتضح من الجدول أن الفقرة      

، %)83(  قدره بمعدل مئوي ة األولى   المرتبقد احتلت   " من المستوى الذي عليه اآلن    ) نظاموقانون،  (

مما يدل علـى أن هنـاك غالبيـة         ) 0.000(، ومستوى داللة قدره     )4.15( ومتوسط حسابي وقدره  

مـن  ) نظاموقانون،(  تنظيم جهاز الرقابة الداخلي بتشريع أعلى     عظمى من المجيبين تعتقد بأنه يجب       

  .المستوى الذي عليه اآلن

  

 الداخلية حريـة   توفر التشريعات للعاملين في جهاز الرقابة     "التي تنص    وكانت المرتبة الثانية للفقرة     

 قـدره بمعـدل مئـوي     " الوصول إلى كافة المعلومات الالزمة لغايات الرقابة الداخلية بيسر وسهولة         

، أما المرتبة الثالثة فكانت     )0.568(، ومستوى داللة قدره     )3.07( ، ومتوسط حسابي قدره   %)61.4(

إن التشريعات قد وفرت مجموعة من قنوات االتصال الكافية بين جهـاز الرقابـة   "للفقرة التي تنص  

، )3.07( ، ومتوسط حسابي قـدره    %)61.4(وقدره، بمعدل مئوي    "الداخلية والجهة الخاضعة للرقابة   

القـوانين  (إن التـشريعات    "، وكانت المرتبة الرابعة للفقرة التي تنص        )0.576(ومستوى داللة قدره    

 قـدره ، بمعـدل مئـوي      "غراض الرقابة الداخليـة   أل تفي   المعمول بها حالياً  ) تعليماتواألنظمة وال 

، في حين كانت المرتبـة      )0.864(، ومستوى داللة قدره     )3.02( ، ومتوسط حسابي قدره   %)60.4(

للعاملين ) القوانين واألنظمة والتعليمات  ( تعطي التشريعات    "الخامسة وقبل األخيرة للفقرة التي تنص       

 قـدره ، ومتوسط حسابي    %)59.6( قدره، بمعدل مئوي    "ز الصالحيات الكافية إلنجاز عملهم    في جها 

تـوفر  " فكانت للفقـرة التـي تـنص         األخيرةأما المرتبة   ،  )0.898(، ومستوى داللة قدره     )2.98(

 ،"للعاملين في جهاز الرقابة الداخلية الحـصانة الكافيـة        ) واألنظمة والتعليمات  القوانين(التشريعات  

  ).0.004(، ومستوى داللة )2.59( قدره، ومتوسط حسابي %)51.8( قدرهعدل مئوي بم
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الفئة األولى مـن عينـة      "اإلحصاءات الوصفية إلجابات العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية         : 5.34

  . والقوانينكفاية ومالئمة التشريعاتالمتمثل في عنصر الفعالية نحو " الدراسة

  

الترتيب 

حسب 

  األهمية

  

  

  لفقـرةا

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

مستوى 

  األهمية

  
أعتقد أنه يجب تنظيم جهاز الرقابة        1

قـانون،  ( الداخلي بتشريع أعلـى   

من المستوى الـذي عليـه      ) نظام

  .اآلن

  عالي  0.000  9.981  83%  0.887  4.15

توفر التشريعات للعاملين في جهاز       2

رقابة الداخلية حرية الوصول إلى     ال

كافة المعلومات الالزمـة لغايـات      

  .الرقابة الداخلية بيسر وسهولة

3.07  0.907  61.4%  0.574  0.568    

  متوسط

إن التشريعات قد وفرت مجموعـة        3

من قنوات االتصال الكافيـة بـين       

جهاز الرقابـة الداخليـة والجهـة       

  .الخاضعة للرقابة

  متوسط  0.576  0.562  61.4%  0.926  3.07

القوانين واألنظمـة   (إن التشريعات     4

المعمول بها حالياً تفي    ) تعليماتوال

  .غراض الرقابة الداخليةأل

  متوسط  0.864  0.173  60.4%  0.754  3.02

ــشريعات   5 ــي الت ــوانين (تعط الق

للعاملين في  ) واألنظمة والتعليمات 

جهاز الصالحيات الكافية إلنجـاز     

  .عملهم

  متوسط  0.898  -0.12  59.6%  1.008  2.98

القوانين واألنظمة  (توفر التشريعات     6

للعاملين فـي جهـاز     ) والتعليمات

  .الرقابة الداخلية الحصانة الكافية

  متوسط  0.004  -3.01  51.8%  1.36  2.59

  متوسط  0.065  1.87  %62.8  0.600  3.14  كافة العبارات
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، وأن قيمـة     من متوسط رتب اإلجابات    راكب) 4،  3،  2(ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي للفقرات       

قيمـة  ، كمـا أن  )α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضـي  من قيمةمستوى الداللة لهذه الفقرات أكبر  

 التـشريعات   وهـذا يعنـي أن    ،   من متوسط رتب اإلجابـات     أقل) 6،  5(المتوسط الحسابي للفقرات    

املين في األجهزة الرقابيـة، وال تعطـيهم        والقوانين المعمول بها حاليا ال توفر الحصانة الكافية للع        

الوصول إلـى    أن التشريعات والقوانين الحالية تحد من أمكانية      والصالحيات الكافية إلنجاز عملهم،     

 كافة المعلومات الالزمة لغايات الرقابة الداخلية، وأنها ال توفر قنوات االتصال الكافية بين الجهـاز              

  .الرقابي والجهة الخاضعة للرقابة

  

" يةالفئة الثان"االختبارات الخاصة بالعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة 

  :نحو عنصر الفعالية المتمثل بكفاية ومالئمة التشريعات والقوانين

  

الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة تجاهات المجيبين في  ا)5.35( يبين الجدول رقم

 أن ، حيث يتضحبكفاية ومالئمة التشريعات والقوانيننة لعنصر الفعالية المتمثل حول الفقرات المكو

، وان االنحرافات المعيارية تراوحت ما بين )3.06-3.91(المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين 

، )1(إلى أن درجة الموافقة كانت عالية للفقرة   اإلحصائيتشير نتائج التحليلو، )0.653- 1.091(

  .باقي الفقراتومتوسطة ل

    

از الرقابة الداخلي بتشريع أعلـى      أعتقد أنه يجب تنظيم جه    "التي تنص   ويتضح من الجدول أن الفقرة      

  قـدره  بمعـدل مئـوي   المرتبـة األولـى     قد احتلت   " من المستوى الذي عليه اآلن    ) نظاموقانون،  (

عني أن الغالبيـة    ، وهذا ي  )0.000( ومستوى داللة قدره     ،)3.91( قدره، ومتوسط حسابي    %)78.2(

) نظـام وقانون،  ( يجب تنظيم جهاز الرقابة الداخلي بتشريع أعلى      العظمى من المجيبين يعتقدون بأنه      

  .من المستوى الذي عليه اآلن

  

إن التشريعات قد وفرت مجموعة من قنـوات االتـصال   "أما المرتبة الثانية فكانت للفقرة التي تنص   

، ومتوسط  %)66.8(  قدره بمعدل مئوي " والجهة الخاضعة للرقابة  الكافية بين جهاز الرقابة الداخلية      

، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من المجيبـين         )0.006( ومستوى داللة قدره     ،)3.34( حسابي قدره 

إن التشريعات قد وفرت مجموعة من قنوات االتصال الكافية بين جهاز الرقابـة الداخليـة               يعتقدون ب 

  .والجهة الخاضعة للرقابة
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العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضـعة       اإلحصاءات الوصفية إلجابات    : 5.35دول  ج

  . التشريعات والقوانين كفاية المتمثل فيعنصر الفعالية نحو "الفئة الثانية من عينة الدراسة"للرقابة 

  
الترتيب 

حسب 

  األهمية

  

  

  الفقـرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

مستوى 

 الموافقة

  
أعتقد أنه يجب تنظيم جهاز الرقابـة         1

) قانون، نظـام  ( الداخلي بتشريع أعلى  

  .من المستوى الذي عليه اآلن

  عالي  0.000  5.326  78.2%  0.963  3.91

إن التشريعات قد وفرت مجموعة من        2

قنوات االتصال الكافية بـين جهـاز       

ـ    ة الخاضـعة   الرقابة الداخلية والجه

  .للرقابة

  متوسط  0.006  2.978  66.8%  0.653  3.34

القوانين واألنظمة  (تعطي التشريعات     3

للعـاملين فـي جهـاز      ) والتعليمات

  .الصالحيات الكافية إلنجاز عملهم

  متوسط  0.115  1.621  66.2%  1.091  3.31

القوانين واألنظمـة   (توفر التشريعات     4

قابة للعاملين في جهاز الر   ) والتعليمات

  .الداخلية الحصانة الكافية

  متوسط  0.187  1.350  65%  1.047  3.25

توفر التشريعات للعاملين في جهـاز        5

الرقابة الداخلية حرية الوصول إلـى      

كافة المعلومـات الالزمـة لغايـات       

  .الرقابة الداخلية بيسر وسهولة

  متوسط  0.474  0.725  62.6%  0.976  3.13

نظمـة  القـوانين واأل  (إن التشريعات     6

المعمول بها حالياً تفـي     ) تعليماتوال

  .غراض الرقابة الداخليةأل

  متوسط  0.662  0.442  61.2%  0.801  3.06

  متوسط  0.008  2.84  %66.6  0.662  3.33  كافة العبارات

  

، كما أن    من متوسط رتب اإلجابات    اكبر) 6،  5،  4،  3(ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي للفقرات       

 وهذا يعنـي    ،)α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضي    من قيمة  كبرأة لهذه الفقرات    قيمة مستوى الدالل  

 ال تفي بأغراض الرقابة الداخليـة،       المعمول بها حالياً  ) القوانين واألنظمة والتعليمات  (ن التشريعات   أ
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، وال  الداخلية بيـسر وسـهولة     توفر حرية الوصول إلى كافة المعلومات الالزمة لغايات الرقابة        وال  

هم الصالحيات الكافيـة إلنجـاز      تعطي، وال   توفر الحصانة الكافية للعاملين في جهاز الرقابة الداخلية       

  .عملهم

  

أن المعدل المئوي للفقرات المكونة لعنصر الفعالية المتمثل بكفاية ومالئمـة           ) 5.36( ويبين الجدول   

أجهزة الرقابـة   ين في   من وجهة نظر العامل   %) 51.8-%83( تراوحت ما بين      والقوانين التشريعات

الـدوائر والمؤسـسات    من وجهة نظر العاملين في      %) 61.2-%78.2(، وتراوحت ما بين     الداخلية

، ويالحظ أن الفقرة األولى قد حصلت على درجة عالية من الموافقة مـن              الحكومية الخاضعة للرقابة  

توسـطة مـن    قد حصلت علـى درجـة م      ) 6،  5،  4،  3،  2(وجهتي نظر المبحوثين، وأن الفقرات      

مـن  %) 62.8(الموافقة من وجهتي نظر المبحوثين، كما أن المعدل المئوي لكافة الفقرات قد بلـغ               

الدوائر من وجهة نظر العاملين في      %) 66.6(، وبلغ   أجهزة الرقابة الداخلية  وجهة نظر العاملين في     

ملين في   إجابات العا  نسجام وتوافق بين  وهذا يعني أن هناك ا    . والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة   

حول   الخاضعة للرقابة،  ، وإجابات العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية      أجهزة الرقابة الداخلية  

  .كفاية ومالئمة التشريعات والقوانين  المكونة لعنصر الفعالية المتمثل فيفقراتال جميع

  

كفايـة ومالئمـة     متمثـل فـي   ويستنتج مما سبق أن المعدل المئوي لمعظم فقرات عنصر الفعالية ال          

، وهذا مؤشـر علـى      %90التشريعات والقوانين لم يرقى إلى مستويات عالية تقابل المعدل المئوي           

وجود ضعف في مقومات عنصر الفعالية المتمثل في كفاية ومالئمة التشريعات والقـوانين، والتـي               

 ال تفـي بـأغراض      ا حاليـا  المعمول به ) القوانين واألنظمة والتعليمات  (ن التشريعات   أتتلخص في   

الداخلية بيسر   توفر حرية الوصول إلى كافة المعلومات الالزمة لغايات الرقابة        الرقابة الداخلية، وال    

هم الـصالحيات   تعطـي ، وال   توفر الحصانة الكافية للعاملين في جهاز الرقابة الداخلية       ، وال   وسهولة

  .الكافية إلنجاز عملهم

  

ة الداخلية التابعة لوزارة المالية فإنه يجب توفر عنصر الفعالية المتمثل ولزيادة فعالية أجهزة الرقاب

، ويمكن %90كفاية ومالئمة التشريعات والقوانين بمستويات عالية تقابل المعدل المئوي  في

 التابعة لوزارة المالية بتشريع أو قانون الوصول إلى ذلك من خالل إعادة تنظيم األجهزة الرقابية

 لعاملين في األجهزة الرقابية حرية الوصول للمعلومات، ويسهل قنوات االتصال بينجديد، يوفر ل

  العاملين في األجهزة الرقابية والجهات الخاضعة للرقابة، ويوفر الحصانة الكافية للعاملين في
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 كفاية ومالئمة التشريعاتالمتمثل في المعدل المئوي ومستوى الموافقة لعنصر الفعالية : 5.36جدول 

العاملين في المؤسسات الحكومية  العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية ووجهة نظرمن  لقوانينوا

  .الخاضعة للرقابة

  

أجهزة الرقابة 

  الداخلية

الدوائر والمؤسسات 

  الحكومية

  الخاضعة للرقابة

  الفقرة الرقم

المعدل 

  المئوي

مستوى 

  الموافقة

المعدل 

  المئوي

مستوى 

  الموافقة
 يجب تنظيم جهاز الرقابة الداخلي بتـشريع        أعتقد أنه   1

  .من المستوى الذي عليه اآلن) قانون، نظام( أعلى

  عالي  %78.2  عالي  83%

توفر التشريعات للعاملين في جهاز الرقابة الداخليـة          2

حرية الوصول إلى كافة المعلومات الالزمة لغايـات        

  .الرقابة الداخلية بيسر وسهولة

61.4%    

  متوسط

62.6%    

  سطمتو

إن التشريعات قد وفـرت مجموعـة مـن قنـوات             3

االتصال الكافية بين جهاز الرقابة الداخلية والجهـة        

  .الخاضعة للرقابة

  متوسط  %66.8  متوسط  61.4%

) القـوانين واألنظمـة والتعليمـات     (إن التشريعات     4

  .غراض الرقابة الداخلية تفي ألالمعمول بها حالياً

  متوسط  %61.2  متوسط  60.4%

) القوانين واألنظمة والتعليمـات   (عطي التشريعات   ت  5

  .للعاملين في جهاز الصالحيات الكافية إلنجاز عملهم

  متوسط  %66.2  متوسط  59.6%

) القوانين واألنظمـة والتعليمـات    (توفر التشريعات     6

  .للعاملين في جهاز الرقابة الداخلية الحصانة الكافية

  متوسط  %65  متوسط  51.8%

 متوسط  %66.6  متوسط  %62.8  كافة الفقرات

  

األجهزة الرقابية، ويعطي األجهزة الرقابية الصالحيات الكافية والمناسبة إلنجاز أعمالهم على أكمل 

  . وجه
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  :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة وتحليلها

  

يـة  ال يتوفر عنصر الفعالية المتمثل بكفاية ومالئمة التشريعات والقوانين في أجهزة الرقابة الداخل            

  .التابعة لوزارة المالية من وجهة نظر المبحوثين

  

 لقياس مـدى تـوفر عنـصر    T-Test One Sampleالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار و

الفعالية المتمثل بكفاية ومالئمة التشريعات والقوانين، وكانت النتائج على النحو الموضح في الجدول             

  ).5.38 (، والجدول)5.37(

  

  

  .كفاية ومالئمة التشريعات والقوانين لمجال One-Sample Statisticsاختبار : 5.37جدول 

  

  المجال
عدد 

المشاهدات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 73787. 3.0418  91 والقوانين التشريعات ومالئمة كفاية

    

  

  .نكفاية ومالئمة التشريعات والقواني مجال لOne-Sample Testاختبار : 5.38جدول 

  

3 =قيمة االختبار  

 المجال
T قيمة 

 

درجات 

 الحرية
 

Sig. (2-tailed) 
 

 والقوانين التشريعات ومالئمة كفاية
.540 90 .591 

  
 

توفر عنصر   ، عدم )5.38 (، والجدول )5.37(ويتضح لنا من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول        

 مـستوى    قيمة من خالل ويستدل على ذلك من     ،  وانينالمتمثل بكفاية ومالئمة التشريعات والق    الفعالية  
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  االفتراضـي   مستوى الداللة وهي قيمة أكبر من قيمة ،)(Sig. 2-tail = 0.591ت الداللة حيث بلغ

)α=0.05(  ،  عنصر الفعالية المتمثـل تشير إلى عدم توفر  فرضية الدراسة العدمية والتي     نقبلوعليه 

 لرقابة الداخلية التابعة لـوزارة الماليـة مـن وجهـة نظـر             أجهزة ا  فيبكفاية ومالئمة التشريعات    

  .المبحوثين

  

   ظروف العمل الرقابيمالئمة  :رابعاً

  

توفر برامج يقصد بها مدى مالئمة الظروف المحيطة التي تمارس فيه العملية الرقابية وتتمثل في 

ة المناسبة لتنفيذ العمل، عمل واضحة ومحددة لألجهزة الرقابية، واستخدام األساليب واألدوات الرقابي

ووجود نظام مستندي فعال لضبط المصروفات، وتوفير السجالت والملفات الالزمة لتنظيم عمل 

  .األجهزة الرقابية، ورفع التقارير الدورية، وتوفر الخدمات اللوجستية

  

مالية تم والختبار مدى مالئمة ظروف العمل الرقابي في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة ال

ظروف  المقومات األساسية الواجب توافرها في تقيس بمجملهافقرات ) 7 (بـتناول هذا العنصر 

 بالبحث المجالتناول هذا تم و، التابعة لوزارة الماليةأجهزة الرقابة الداخلية ب الخاصةالعمل الرقابي 

مؤسسات لين في الدوائر والوالتحليل من وجهة نظر العاملين في األجهزة الرقابية، ووجهة نظر العام

  .الحكومية الخاضعة للرقابة، وتم اختبار الفرضية الخاصة بهذا المجال

  

نحو عنصر الفعالية المتمثل    " ولىالفئة األ "االختبارات الخاصة بالعاملين في أجهزة الرقابة الداخلية        

  :بمالئمة ظروف العمل الرقابي

  

أجهزة الرقابة الداخلية حول الفقرات المكونة لعنصر ي تجاهات المجيبين ف ا)5.39( يبين الجدول رقم

 أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين، حيث يتضح بمالئمة ظروف العمل الرقابيالفعالية المتمثل 

إلى  وتشير نتائج التحليل ،)0.87- 1.19(بين ن االنحرافات المعيارية تراوحت ما ، وأ)3.54-2.42(

، وضعيفة للفقرة )6، 5، 4، 3، 2(ة للفقرة األولى، ومتوسطة للفقرات  درجة الموافقة كانت عاليأن

  يلجأ الجهاز الرقابي الستعمال األساليب واألدوات " التي تنص على لفقرةاالجدول أن األخيرة، ويبين 

  ،%)70.8( قدره بمعدل مئوي احتلت المرتبة األولى ،  قد"المناسبة لتنفيذ مهامه المكلف بها الرقابية
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الفئة األولى من "اإلحصاءات الوصفية إلجابات العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية : 5.39 جدول

  .ظروف العمل الرقابي  مالئمة المتمثل فيعنصر الفعاليةنحو " عينة الدراسة

  
الترتيب 

حسب 

  األهمية

  

  

  الفقـرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

توى مس

  الموافقة

  

يلجأ الجهاز الرقـابي السـتعمال        1

األســـاليب واألدوات الرقابيـــة 

  . المناسبة لتنفيذ مهامه المكلف بها

  عالي  0.000  4.748  70.8%  0.877  3.54

يتوفر لدى جهاز الرقابة الداخليـة        2

برنامج عمل واضح ومحدد ومعـد      

  .مسبقا لتنفيذ مهامه الرقابية

  متوسط  0.000  3.824  69.4%  0.953  3.47

يتوفر لجهـاز الرقابـة الداخليـة         3

سجالت وملفـات كافيـة لتـنظم       

  .أعماله

  متوسط  0.001  3.661  68.2%  0.853  3.41

هناك نظام مستندي فعال لـضبط        4

  .التصرفات المالية

  متوسط  0.008  2.751  66.4%  0.899  3.32

تتدخل اإلدارة العليا لجهاز الرقابة       5

  .ال الرقابيةالداخلية في نتائج األعم

  متوسط  0.188  1.333  63.8%  1.074  3.19

 كافية مـن    هناك خدمات لوجستيه    6

آالت وكمبيوتر،  ( أجهزة ومعدات   

 تساعد في إنجاز   )سياراتوحاسبة،  

  .العمل الرقابي المطلوب

  متوسط  0.000  -3.16  50.2%  1.194  2.51

يحرص جهاز الرقابة الداخلية على       7

رية التـي   إعداد ورفع التقارير الدو   

تبين فيها سـير العمـل الرقـابي        

  .لإلدارة العليا للجهاز

  ضعيف  0.000  -4.84  48.4%  0.914  2.42

 متوسط  0.079  1.78 %62.4  0.530  3.12  كافة الفقرات

  

يتوفر لدى جهاز الرقابة " أما المرتبة الثانية فكانت للفقرة التي تنص ،)3.54( ومتوسط حسابي قدره

 وقدره  بمعدل مئوي" لتنفيذ مهامه الرقابيةواضح ومحدد ومعد مسبقاًالداخلية برنامج عمل 
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يتوفر " في حين كانت المرتبة الثالثة للفقرة التي تنص ،)3.47( ، ومتوسط حسابي قدره%)69.4(

، ومتوسط %)68.2( قدره بمعدل مئوي" لجهاز الرقابة الداخلية سجالت وملفات كافية لتنظم أعماله

هناك نظام مستندي فعال لضبط "وكانت المرتبة الرابعة للفقرة التي تنص ، )3.41( حسابي قدره

  .)3.32( ، ومتوسط حسابي قدره%)66.4( قدره بمعدل مئوي" التصرفات المالية

  

، كما أن  من متوسط رتب اإلجاباتاكبر) 4، 3، 2، 1(ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي للفقرات 

 وهذا يعني أن ،)α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضيقل من قيمةأقيمة مستوى الداللة لهذه الفقرات 

الستعمال األساليب واألدوات الرقابية المناسبة  يلجأ الجهاز الرقابيغالبية المجيبين يعتقدون بأن 

يتوفر لدى جهاز الرقابة الداخلية برنامج عمل واضح ومحدد ومعد ، وأنه لتنفيذ مهامه المكلف بها

، يتوفر لجهاز الرقابة الداخلية سجالت وملفات كافية لتنظم أعماله، وأنه امه الرقابية لتنفيذ مهمسبقاً

  .هناك نظام مستندي فعال لضبط التصرفات الماليةوأن 

  

   )7، 6 ( وأن الفقرتينلم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية، )5 (الفقرةويالحظ من الجدول أيضاً أن 

يعني أن اإلدارة ، وهذا متوسط رتب اإلجاباتقل  أمتوسطيهمان ولكبلغتا مستوى الداللة اإلحصائية 

إعداد ورفع التقارير ، كما أنه ال يتم  لجهاز الرقابة الداخلية تتدخل في نتائج األعمال الرقابيةالعليا

 كافية من الدورية التي تبين سير العمل الرقابي لإلدارة العليا للجهاز، وأنه ال يتوفر خدمات لوجستية

  .تساعد في إنجاز العمل الرقابي المطلوب) كمبيوتر، وآالت حاسبة، وسيارات( ومعدات أجهزة

  

" ة الثانيةفئال"المؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة  الدوائر وبالعاملين فياالختبارات الخاصة 

  : عنصر الفعالية المتمثل بمالئمة ظروف العمل الرقابينحو

   

الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضـعة للرقابـة       المجيبين في   تجاهات   ا )5.40( يبين الجدول رقم  

أن بمالئمة ظروف العمل الرقـابي، حيـث يتـضح          حول الفقرات المكونة لعنصر الفعالية المتمثل       

تراوحت مـا بـين      ن االنحرافات المعيارية  أ، و )2.5-3.69(المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين      

، )4،  3،  2،  1( درجة الموافقة كانت عالية للفقرات       إلى أن  وتشير نتائج التحليل   ،)1.091-0.761(

  لفقرة التي تنص امن الجدول أن ويتضح . ، وضعيف للفقرة األخيرة)6، 5(ومتوسطة للفقرتين 

العاملين في المؤسسات الحكومية الخاضـعة للرقابـة        اإلحصاءات الوصفية إلجابات    : 5.40جدول  

  .ظروف العمل الرقابي مالئمة  المتمثل فيعنصر الفعالية  نحو"الفئة الثانية من عينة الدراسة"
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 تـساعد فـي     )سياراتوآالت حاسبة،   ومبيوتر،  ك(لوجستيه كافية من أجهزة ومعدات      هناك خدمات   "

، ومتوسـط   %)73.8( قـدره    بمعدل مئوي  قد احتلت المرتبة األولى      "إنجاز العمل الرقابي المطلوب   

نظام مـستندي فعـال لـضبط        هناك" تنص    وكانت المرتبة الثانية للفقرة التي     ،)3.69( قدرهحسابي  

المرتبة الثالثة  ، أما   )3.63( ، ومتوسط حسابي قدره   %)72.6( قدره   بمعدل مئوي ،  "التصرفات المالية 

الترتيب 

حسب 

  األهمية

  

  

  الفقـرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

مستوى 

  الموافقة

  

هناك خدمات لوجستيه كافية مـن        1

آالت وكمبيوتر،  ( أجهزة ومعدات   

از  تساعد في إنج   )سياراتوحاسبة،  

  .العمل الرقابي المطلوب

  عالي  0.001  3.667  73.8%  1.061  3.69

هناك نظام مستندي فعال لـضبط        2

  .التصرفات المالية

 عالي  0.001  3.507  72.6%  1.008  3.63

يتوفر لجهـاز الرقابـة الداخليـة         3

سجالت وملفـات كافيـة لتـنظم       

  .أعماله

 عالي  0.000  4.061  72.6%  0.871  3.63

الرقـابي السـتعمال    يلجأ الجهاز     4

األســـاليب واألدوات الرقابيـــة 

  . المناسبة لتنفيذ مهامه المكلف بها

 عالي  0.000  3.947  70.6%  0.761  3.53

تتدخل اإلدارة العليا لجهاز الرقابة       5

  .الداخلية في نتائج األعمال الرقابية

  متوسط  0.026  2.339  67.6%  0.907  3.38

 يتوفر لدى جهاز الرقابة الداخليـة       6

برنامج عمل واضح ومحدد ومعـد      

  .مسبقا لتنفيذ مهامه الرقابية

  متوسط  0.115  1.621  66.2%  1.091  3.31

يحرص جهاز الرقابة الداخلية على       7

إعداد ورفع التقارير الدورية التـي      

تبين فيها سـير العمـل الرقـابي        

  .لإلدارة العليا للجهاز

  ضعيف  0.006  -2.97  50%  0.950  2.5

  متوسط  0.001  3.61  %67.4  0.594  3.37  كافة العبارات
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بمعـدل  " يتوفر لجهاز الرقابة الداخلية سجالت وملفات كافية لتنظم أعماله        "فكانت للفقرة التي تنص     

المرتبة الرابعة للفقرة التـي      ، في حين كانت   )3.63( ، ومتوسط حسابي قدره   %)72.6( قدره   مئوي

 " يلجأ الجهاز الرقابي الستعمال األساليب واألدوات الرقابية المناسبة لتنفيذ مهامه المكلف بها           "تنص  

المرتبة الخامسة فكانـت للفقـرة      أما   ،)3.53( ، ومتوسط حسابي قدره   %)70.6( قدره   بمعدل مئوي 

 قدره  بمعدل مئوي " هاز الرقابة الداخلية في نتائج األعمال الرقابية      تتدخل اإلدارة العليا لج   "التي تنص   

  .)3.38( ، ومتوسط حسابي قدره%)67.6(

  

، كما   من متوسط رتب اإلجابات    اكبر) 5،  4،  3،  2،  1(ويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي للفقرات       

 وهـذا يعنـي أن     ،)α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضي   أقل من قيمة  أن قيمة مستوى الداللة لهما      

آالت ومبيـوتر، ك(لوجستيه كافية من أجهزة ومعدات      هناك خدمات   غالبية أفراد العينة يعتقدون بأن      

نظام مستندي فعال لـضبط     ، وأنه يوجد     تساعد في إنجاز العمل الرقابي المطلوب      )سياراتوحاسبة،  

، وأن  كافيـة لتـنظم أعمالـه     يتوفر لجهاز الرقابة الداخلية سجالت وملفات       ، وأنه   التصرفات المالية 

ـ  المهامستعمل األساليب واألدوات الرقابية المناسبة لتنفيذ       أجهزة الرقابة الداخلية ت    ، وأن  بهـا  ه المكلف

  .في نتائج األعمال الرقابيةتتدخل هاز الرقابة الداخلية لجاإلدارة العليا 

  

بلغت  )7( وأن الفقرة صائية،لم تبلغ مستوى الداللة اإلح )6 (الفقرةويالحظ من الجدول أيضاً أن 

يتوفر لدى يعني أنه ال ، وهذا متوسط رتب اإلجاباتقل  أهاولكن متوسطمستوى الداللة اإلحصائية 

، كما أنه ال يتم  لتنفيذ المهام الرقابيةجهاز الرقابة الداخلية برنامج عمل واضح ومحدد ومعد مسبقاً

  .ل الرقابي لإلدارة العليا للجهازإعداد ورفع التقارير الدورية التي تبين سير العم

  

 مالئمـة    المتمثـل فـي    أن المعدل المئوي للفقرات المكونة لعنصر الفعاليـة       ) 5.41(ويبين الجدول   

أجهـزة  من وجهة نظر العـاملين فـي        %) 48.4-%70.8( تراوحت مابين    ظروف العمل الرقابي  

ـ       %) 50-%73.8(، وتراوحت ما بين     الرقابة الداخلية  الـدوائر  املين فـي    مـن وجهـة نظـر الع

من %) 62.4(، كما أن المعدل المئوي لكافة الفقرات قد بلغ          والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة   

الدوائر من وجهة نظر العاملين في      %) 67.4(، وبلغ   أجهزة الرقابة الداخلية  وجهة نظر العاملين في     

  .والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة
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ظروف العمل  مالئمة  المتمثل في ومستوى الموافقة لعنصر الفعاليةالمعدل المئوي: 5.41جدول 

العاملين في المؤسسات الحكومية  العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية ووجهة نظر  منالرقابي

  .الخاضعة للرقابة

أجهزة الرقابة 

  الداخلية

الدوائر والمؤسسات 

  الحكومية

  الخاضعة للرقابة

  الفقرة الرقم

المعدل 

  ئويالم

مستوى 

  الموافقة

المعدل 

  المئوي

مستوى 

  الموافقة
يلجأ الجهاز الرقابي الستعمال األساليب واألدوات الرقابية         1

  . المناسبة لتنفيذ مهامه المكلف بها

70.8%  

  

  عالي  %70.6  عالي

يتوفر لدى جهاز الرقابة الداخلية برنامج عمـل واضـح            2

  .ومحدد ومعد مسبقا لتنفيذ مهامه الرقابية

 متوسط  %66.2  متوسط  69.4%

يتوفر لجهاز الرقابة الداخلية سجالت وملفات كافية لتنظم          3

  .أعماله

  عالي  %72.6  متوسط  68.2%

  عالي  %72.6  متوسط  %66.4  .هناك نظام مستندي فعال لضبط التصرفات المالية  4
تتدخل اإلدارة العليا لجهاز الرقابة الداخليـة فـي نتـائج            5

  .األعمال الرقابية

  متوسط  %67.6  متوسط  63.8%

  كافيـة مـن أجهـزة ومعـدات         هناك خدمات لوجستيه    6

 تساعد في إنجـاز     )سياراتوآالت حاسبة،   وكمبيوتر،  ( 

  .العمل الرقابي المطلوب

  عالي  %73.8  متوسط  50.2%

يحرص جهاز الرقابة الداخلية على إعداد ورفع التقارير          7

مل الرقابي لإلدارة العليـا     الدورية التي تبين فيها سير الع     

  .للجهاز

 متوسط  %50  ضعيف  48.4%

 متوسط  %67.4  متوسط  %62.4  كافة الفقرات

  

فقد ) 5، 3(، أما الفقرتين )5، 2، 1(ويالحظ أن هناك انسجام وتوافق في إجابات المبحوثين للفقرات 

 حين كان مستوى كان مستوى الموافقة متوسط من وجهة نظر العاملين في األجهزة الرقابية، في

الموافقة عالي من وجهة نظر العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة، حيث بلغ 

 درجة على التوالي، ويالحظ أن هذا 6.2 درجة، و4.4االختالف في المعدل المئوي بين المبحوثين 
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فيالحظ ) 6(أما الفقرة االختالف ال يشكل أهمية كبيرة، كون أن الفروق بين إجابات المبحوثين قليلة، 

أن هناك اختالف واضح في تقدير مستوى الموافقة بين المبحوثين، حيث كان مستوى الموافقة 

متوسط من وجهة نظر العاملين في األجهزة الرقابية، وعالي من وجهة نظر العاملين في الدوائر 

املين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة، ويتضح بأن هناك تحيز من قبل الع

هناك خدمات "والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة في إجاباتهم على هذه الفقرة التي تنص 

 تساعد في إنجاز العمل )سياراتوآالت حاسبة، وكمبيوتر، (  لوجستيه كافية من أجهزة ومعدات

 لوزارة المالية ، ويعزى هذا التحيز إلى وجود عدد كبير من السيارات التابعة"الرقابي المطلوب

مقارنة مع الوزارات األخرى، مما أدى بالعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة 

باإلجابة على أنه يتوفر خدمات لوجستية، مع العلم أن حقيقة األمر تظهر أن هذه السيارات الموجودة 

هزة الرقابية التابعة لوزارة المالية هي سيارات تابعة لدوائر أخرى في وزارة المالية، حيث أن األج

ال يتوفر لديها سوى سيارة أو سيارتين كحد أقصى لكل جهاز، وبالتالي يتضح بأن إجابات العاملين 

في األجهزة الرقابية نحو هذه الفقرة أكثر واقعية من إجابات العاملين في الدوائر والمؤسسات 

  .الحكومية الخاضعة للرقابة

  

الحظ أن مستوى الموافقة كان ضعيف من وجهة نظـر العـاملين فـي األجهـزة                في) 7(أما الفقرة   

الرقابية، ومتوسط من وجهة نظر العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة، ونجد             

أن هذا االختالف بين المبحوثين نحو هذه الفقرة كان متدني جداً، حيث كان الفرق في المعدل المئوي                 

  . درجة1.6ثين بين المبحو

  

ظروف العمل  مالئمة   ويستنتج مما سبق أن المعدل المئوي لمعظم فقرات عنصر الفعالية المتمثل في           

، وهذا مؤشر على وجود ضعف في       %90 لم يرقى إلى مستويات عالية تقابل المعدل المئوي          الرقابي

عدم إعـداد   خص في     ، والتي تتل  ظروف العمل الرقابي  مقومات عنصر الفعالية المتمثل في مالئمة       

، وعدم تـوفر الخـدمات      ورفع التقارير الدورية التي تبين سير العمل الرقابي لإلدارة العليا للجهاز          

  .اللوجستية من أجهزة ومعدات

  

ولزيادة فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية فإنه يجب توفر عنصر الفعالية المتمثـل               

، ويمكن الوصول إلى    %90 بمستويات عالية تقابل المعدل المئوي       رقابيظروف العمل ال  مالئمة   في

هذا المستوى العالي من األهمية من خالل العمل على الحد من تدخل اإلدارة العليا للجهاز الرقـابي                 
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في نتائج أعماله، وضرورة توفير الخدمات اللوجستية من سيارات، وأجهزة كمبيوتر، وآالت حاسبة             

جهزة الرقابية، والعمل على انتظام رفع التقرير الدورية لإلدارة العليا والتي تبين فيها             للعاملين في األ  

  .سير العمل الرقابي

  

  :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة وتحليلها 

  

ال يتوفر عنصر الفعالية المتمثل بمالئمة ظروف العمل الرقابي في أجهزة الرقابة الداخلية التابعـة               

  . وجهة نظر المبحوثينلوزارة المالية من

  

 لقياس مـدى تـوفر عنـصر    T-Test One Sampleو الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 وكانت النتائج على النحو الموضـح فـي الجـدول           ،الفعالية المتمثل بمالئمة ظروف العمل الرقابي     

  ).5.43 (، والجدول)5.42(

  

  . مالئمة ظروف العمل الرقابيلمجال One-Sample Statisticsاختبار : 5.42جدول 

  

  المجال
عدد 

المشاهدات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  
 5639. 3.2135 91 الرقابي العمل ظروف مالئمة

  

  .لمجال مالئمة ظروف العمل الرقابي One-Sample Testاختبار : 5.43ول جد
  

3 =قيمة االختبار  

 المجال
T قيمة 

 

درجات 

 الحرية
 

Sig. (2-tailed) 
 

  
 001. 3.61190 الرقابي  العمل ظروف مالئمة
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توفر عنصر الفعالية  )5.43 (، والجدول)5.42(من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول ويتضح 

لمجال   المتوسط الحسابي، ويستدل على ذلك من خالل قيمةمالئمة ظروف العمل الرقابيب المتمثل

وهي اكبر من متوسط رتب اإلجابات، كما أن ) 3.21 (ت بلغحيث مالئمة ظروف العمل الرقابي

وهي قيمة مرتفعة وموجبة، أي أن اتجاه المبحوثين نحو توفر ) 3.61 ( قد بلغتالمحسوبة) T(قيمة 

 الداللة مستوىقيمة الحظ أن يو، كان ايجابياً عنصر الفعالية المتمثل بمالئمة ظروف العمل الرقابي

وعليه نرفض فرضية الدراسة ) α = 0.05(وهي أقل من قيمة ) sig. 2-tail = 0.001 (تبلغقد 

 المتمثل بمالئمة ظروف العمل عنصر الفعالية ونقبل الفرضية البديلة والتي تشير إلى توفر العدمية

ة المالية من وجهة نظر الفئة األولى والفئة الثانية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزار في الرقابي

  . الدراسةمن عينة

  

   الجهات الخاضعة للرقابة كافي منتعاون: خامساً

  

يقصد به مدى تعاون الجهات الخاضعة للرقابة مع العاملين في األجهزة الرقابية من سرعة االستجابة               

  . في تنفيذ التوصيات، و توفر الدعم الكافي للعاملين في الجهاز الرقابي أثناء القيام بعملية التدقيق

  

 فقرات) 5 (بـى التعاون الكافي من الجهات الخاضعة للرقابة تم تناول هذا العنصر والختبار مد

تقيس بمجملها مدى التعاون الكافي من الجهات الخاضعة للرقابة مع أجهزة الرقابة الداخلية التابعة 

قابية، وجهة نظر العاملين في األجهزة الرلوزارة المالية، وتم تناول هذا المجال بالبحث والتحليل من 

مؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة، وتم اختبار الفرضية ووجهة نظر العاملين في الدوائر وال

  .الخاصة بهذا المجال

  

 عنصر الفعالية المتمثل    نحو" الفئة األولى "االختبارات الخاصة بالعاملين في أجهزة الرقابة الداخلية        

  : الجهات الخاضعة للرقابة كافي منتعاونب

  

أجهزة الرقابة الداخلية حـول الفقـرات المكونـة         تجاهات المجيبين في     ا )5.44( دول رقم يبين الج 

أن المتوسـطات    ، حيث يتـضح   بتعاون كافي من الجهات الخاضعة للرقابة     لعنصر الفعالية المتمثل    

  ، )0.899-0.977(ن االنحرافات المعيارية تراوحت ما بين ، وأ)2.61-3.10(تراوحت ما بين 
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الفئة األولى من عينة "ءات الوصفية إلجابات العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية اإلحصا: 5.44

  .الجهات الخاضعة للرقابة كافي من تعاون المتمثل في عنصر الفعاليةنحو " الدراسة

  
الترتيب 

حسب 

  األهمية

  

  الفقـرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

  مستوى

 الموافقة
  

تقوم الـدوائر الحكوميـة بطلـب         1

المشورة من جهاز الرقابة الداخلية     

لحل المشاكل التي تواجهها حـال      

  .وجودها

  متوسط  0.427  0.799  62%  0.977  3.10

يلقى جهاز الرقابة الداخلية الـدعم        2

الكــافي والمــستمر مــن الجهــة 

 .الخاضعة للرقابة لتنفيذ أهدافه

  متوسط  0.117  -1.59  56.2%  0.900  2.81

هناك تقبل وقناعـة لـدى الجهـة          3

الخاضعة للرقابة لتنفيذ التوصـيات     

المقترحــة مــن جهــاز الرقابــة 

 .الداخلية

  متوسط  0.068  -1.85  55.6%  0.911  2.78

هناك قناعة كافية لدى العاملين في        4

الجهة الخاضـعة للرقابـة بمهـام       

  .ومسؤوليات جهاز الرقابة الداخلية

  متوسط  0.008  -2.75  53.6%  0.899  2.68

هناك سرعة في االسـتجابة لـدى         5

الجهة الخاضـعة للرقابـة لتنفيـذ       

التوصيات المقترحة مـن جهـاز      

 .الرقابة الداخلية

  متوسط  0.003  -3.10  52.2%  0.965  2.61

  متوسط  0.039  -2.11  %55.9  0.738  2.796  الفقراتكافة 

  

موافقة كانت متوسطة لجميع الفقرات، ويبين الجدول        درجة ال   إلى أن   اإلحصائي شير نتائج التحليل  وت

تقوم الدوائر الحكومية بطلب المشورة من جهاز الرقابة الداخلية لحل المشاكل           "أن الفقرة التي تنص     

 ومتوسط حـسابي    ،%)62(  قدره بمعدل مئوي األولى   المرتبةقد احتلت   " التي تواجهها حال وجودها   

، ويالحظ أن هذه الفقـرة لـم تبلـغ مـستوى الداللـة              )0.427( ومستوى داللة قدره     ،)3.1( قدره
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 بطلب المشورة من جهاز الرقابة الداخلية لحـل          ال تقوم  الدوائر الحكومية اإلحصائية وهذا يعني أن     

  .االمشاكل التي تواجهها حال وجوده

  

ي والمستمر مـن    يلقى جهاز الرقابة الداخلية الدعم الكاف     " أما المرتبة الثانية فكانت للفقرة التي تنص        

  ، )2.81( قدره، ومتوسط حسابي %)56.2(  قدرهبمعدل مئوي" الجهة الخاضعة للرقابة لتنفيذ أهدافه

هناك تقبل وقناعة لدى الجهـة الخاضـعة للرقابـة لتنفيـذ            "نص  تالتي  وكانت المرتبة الثالثة للفقرة     

 ، ومتوسط حسابي قدره   %)55.6( قدرهبمعدل مئوي    "التوصيات المقترحة من جهاز الرقابة الداخلية     

الجهة  هناك قناعة كافية لدى العاملين في     "للفقرة التي تنص    في حين كانت المرتبة الرابعة      ،  )2.78(

، ومتوسـط   %)53.6(  قدره بمعدل مئوي " الخاضعة للرقابة بمهام ومسؤوليات جهاز الرقابة الداخلية      

هنـاك  " المجال فكانت للفقرة التي تنص        أما المرتبة الخامسة واألخيرة في هذا      ،)2.68( قدره حسابي

لرقابـة  اسرعة في االستجابة لدى الجهة الخاضعة للرقابة لتنفيذ التوصيات المقترحة مـن جهـاز               

  .)2.61( ، ومتوسط حسابي قدره%)52.2(  قدرهبمعدل مئوي" الداخلية

  

 بلغتا مـستوى    )5 ،4(لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية، وأن الفقرتين        ) 3،  2(الحظ أن الفقرات  وي

أن يعنـي   ، وهـذا    متوسط رتب اإلجابات  الداللة اإلحصائية وبالوقت نفسه فإن متوسطيهما أقل من         

وأن جهاز الرقابة الداخلية ال يلقى الدعم الكافي والمستمر من الجهة الخاضعة للرقابة لتنفيذ أهدافـه،        

، وأن هناك رفض    لرقابة الداخلية قناعة أثناء تنفيذ التوصيات المقترحة من جهاز ا       هناك رفض وعدم    

هناك بطء في االستجابة لـدى الجهـة الخاضـعة          ، كما أن    مهام ومسؤوليات جهاز الرقابة الداخلية    ل

  .للرقابة أثناء تنفيذ التوصيات المقترحة من جهاز الرقابة الداخلية

  

ـ ال"المؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة      الدوائر و  بالعاملين في االختبارات الخاصة    " ة الثانيـة  فئ

  : الجهات الخاضعة للرقابة كافي من عنصر الفعالية المتمثل بتعاوننحو

   

الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضـعة للرقابـة       تجاهات المجيبين في     ا )5.45( يبين الجدول رقم  

، حيـث   المتمثل بتعاون كافي من الجهات الخاضعة للرقابـة       حول الفقرات المكونة لعنصر الفعالية      

ن االنحرافات المعيارية تراوحت    أ، و )3.34-3.81(  أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين      ضحيت

عاليـة    درجة الموافقـة كانـت  إلى أن  اإلحصائيوتشير نتائج التحليل ،)0.875-1.016(ما بين 

  ).5، 4، 3(، ومتوسطة للفقرات )2، 1(للفقرتين 
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الفئة "لمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة في ااإلحصاءات الوصفية إلجابات العاملين : 5.45

  .الجهات الخاضعة للرقابة كافي من تعاون المتمثل في عنصر الفعالية نحو "الثانية من عينة الدراسة

  

عم الكافي والمستمر من يلقى جهاز الرقابة الداخلية الد"ويتضح من الجدول أن الفقرة التي تنص 

، %)76.2(  قدرهبمعدل مئويالمرتبة األولى قد احتلت " الجهة الخاضعة للرقابة لتنفيذ أهدافه

هناك تقبل وقناعة لدى "، أما المرتبة الثانية فكانت للفقرة التي تنص )3.81( قدرهومتوسط حسابي 

  قدرهبمعدل مئوي" الداخلية قابةالجهة الخاضعة للرقابة لتنفيذ التوصيات المقترحة من جهاز الر

هناك سرعة في "نص تالتي ، وكانت المرتبة الثالثة للفقرة )3.53( قدره، ومتوسط حسابي %)70.6(

بمعدل  "االستجابة لدى الجهة الخاضعة للرقابة لتنفيذ التوصيات المقترحة من جهاز الرقابة الداخلية

 الترتيب

حسب 

  األهمية

  

  

  الفقـرة

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المعدل 

  المئوي

 Tقيمة 

  

مستوى 

  الداللة

مستوى 

 الموافقة

  
از الرقابة الداخليـة الـدعم      يلقى جه   1

الكافي والمستمر من الجهة الخاضعة     

 .للرقابة لتنفيذ أهدافه

 عالي  0.000  5.131  76.2%  0.896  3.81

هناك تقبـل وقناعـة لـدى الجهـة         2

الخاضعة للرقابة لتنفيذ التوصـيات     

 .المقترحة من جهاز الرقابة الداخلية

 عالي  0.046  2.075  70.6%  0.950  3.53

رعة فـي االسـتجابة لـدى    هناك س   3

الجهــة الخاضــعة للرقابــة لتنفيــذ 

التوصيات المقترحـة مـن جهـاز       

 .الرقابة الداخلية

  متوسط  0.014  2.611  69.4%  1.016  3.47

تقــوم الــدوائر الحكوميــة بطلــب   4

المشورة من جهاز الرقابة الداخليـة      

لحل المشاكل التي تواجههـا حـال       

  .وجودها

  متوسط  0.013  2.627  68.2%  0.875  3.41

هناك قناعة كافية لدى العاملين فـي         5

الجهة الخاضـعة للرقابـة بمهـام       

  .ومسؤوليات جهاز الرقابة الداخلية

  متوسط  0.003  3.164  66.8%  0.937  3.34

  عالي  0.002  3.44  %70.2  0.842  3.51  كافة العبارات
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التي في حين كانت المرتبة الرابعة للفقرة ، )3.47( قدره، ومتوسط حسابي %)69.4(  قدرهمئوي

تقوم الدوائر الحكومية بطلب المشورة من جهاز الرقابة الداخلية لحل المشاكل التي تواجهها "تنص 

 وكانت المرتبة ،)3.41( ، ومتوسط حسابي قدره%)68.2(  قدرهبمعدل مئوي" حال وجودها

ين في الجهة ناك قناعة كافية لدى العامله"الخامسة واألخيرة في هذا المجال للفقرة التي تنص 

، ومتوسط %)66.8(  قدرهبمعدل مئوي" بمهام ومسؤوليات جهاز الرقابة الداخليةالخاضعة للرقابة 

  .)3.34( حسابي قدره

  

، كما أن قيمة  من متوسط رتب اإلجاباتويالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي لجميع الفقرات اكبر

وهذا يعني أن غالبية أفراد  ،)α=0.05 ( مستوى الداللة االفتراضييمةأقل من قمستوى الداللة لها 

العينة يعتقدون بأن جهاز الرقابة الداخلية يلقى الدعم الكافي والمستمر من الجهة الخاضعة للرقابة 

لتنفيذ أهدافه، وأن هناك تقبل وقناعة لدى الجهة الخاضعة للرقابة لتنفيذ التوصيات المقترحة من 

هناك سرعة في االستجابة لدى الجهة الخاضعة للرقابة لتنفيذ التوصيات ، وأن ابة الداخليةجهاز الرق

 الدوائر الحكومية تقوم بطلب المشورة من جهاز الرقابة ، كما أنالمقترحة من جهاز الرقابة الداخلية

في الجهة الداخلية لحل المشاكل التي تواجهها حال وجودها، وأن هناك قناعة كافية لدى العاملين 

  .الخاضعة للرقابة بمهام ومسؤوليات جهاز الرقابة الداخلية

  

  كافي من  تعاونالمتمثل في   أن المعدل المئوي للفقرات المكونة لعنصر الفعالية        ) 5.46(يبين الجدول   

أجهـزة  من وجهة نظر العـاملين فـي        %) 52.2-%62( تراوحت مابين    الجهات الخاضعة للرقابة  

الـدوائر  من وجهة نظـر العـاملين فـي         %) 66.8-%76.2(اوحت ما بين    ، وتر الرقابة الداخلية 

من %) 55.9(، كما أن المعدل المئوي لكافة الفقرات قد بلغ          والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة   

الدوائر من وجهة نظر العاملين في      %) 70.2(، وبلغ   أجهزة الرقابة الداخلية  وجهة نظر العاملين في     

، ويالحظ أن هناك انسجام وتوافـق نـسبي بـين إجابـات             الخاضعة للرقابة والمؤسسات الحكومية   

فكانـت  ) 3،  2(حيث كان مستوى الموافقة متوسط، أمـا الفقـرتين          ) 5،  4،  1(المبحوثين للفقرات   

مستوى الموافقة متوسطة من وجهة نظر العاملين في األجهزة الرقابية، وعالي مـن وجهـة نظـر                 

  .ت الحكومية الخاضعة للرقابةالدوائر والمؤسساالعاملين في 
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 الجهات  كافي منتعاونالمتمثل في المعدل المئوي ومستوى الموافقة لعنصر الفعالية : 5.46جدول 

العاملين في المؤسسات  العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية ووجهة نظر من الخاضعة للرقابة

  .الحكومية الخاضعة للرقابة

  

يلقى جهاز الرقابة الداخلية الدعم الكافي والمستمر من الجهـة          "بالفقرة الثانية والتي تنص     فيما يتعلق   

والمؤسـسات  ، يتضح أن هناك تحيز من قبل العاملين فـي الـدوائر             "الخاضعة للرقابة لتنفيذ أهدافه   

 تقـوم    في إجاباتهم على هذه الفقرة، حيث أن الجهات الخاضعة للرقابة ال           الحكومية الخاضعة للرقابة  

الدوائر والمؤسسات   لداخليةأجهزة الرقابة ا

  الحكومية

  الخاضعة للرقابة

  الفقرة الرقم

المعدل 

  المئوي

مستوى 

  الموافقة

المعدل 

  المئوي

مستوى  

  الموافقة
تقوم الدوائر الحكومية بطلب المشورة       1

من جهـاز الرقابـة الداخليـة لحـل         

  .المشاكل التي تواجهها حال وجودها

  متوسط  %68.2  متوسط  62%

الداخليـة الـدعم    يلقى جهاز الرقابـة      2

الكافي والمستمر من الجهة الخاضـعة      

 .للرقابة لتنفيذ أهدافه

 عالي  %76.2  متوسط  56.2%

هناك تقبل وقناعة لدى الجهة الخاضعة       3

للرقابة لتنفيذ التوصيات المقترحة من     

 .جهاز الرقابة الداخلية

 عالي  %70.6  متوسط  55.6%

هناك قناعة كافية لدى العـاملين فـي          4

ــة  ــام الجه ــة بمه الخاضــعة للرقاب

  .ومسؤوليات جهاز الرقابة الداخلية

  متوسط  %66.8  متوسط  53.6%

هناك سرعة في االستجابة لدى الجهة       5

الخاضعة للرقابة لتنفيـذ التوصـيات      

 .المقترحة من جهاز الرقابة الداخلية

  متوسط  %69.4  متوسط  52.2%

  عالي  %70.2  متوسط  %55.9  كافة الفقرات
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بتوفير الدعم الكافي والمستمر لألجهزة الرقابية، وبالتالي فإن إجابات العاملين في األجهزة الرقابيـة              

  .هي أكثر واقعية وقبوالً

  

هناك تقبل وقناعة لدى الجهة الخاضعة للرقابـة لتنفيـذ التوصـيات            "أما الفقرة الثالثة والتي تنص      

ه يعتقد أن سبب االختالف يعزى إلى تحيز العـاملين فـي            ، فإن "المقترحة من جهاز الرقابة الداخلية    

الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة للرقابة في إجاباتهم على هذه الفقرة، حيث يتبين أن الجهات              

وبالتالي فإن إجابات    الخاضعة للرقابة ال تقوم بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن األجهزة الرقابية،          

  .لرقابية هي أكثر واقعية وقبوالًالعاملين في األجهزة ا

  

تعـاون كـافي مـن       ويستنتج مما سبق أن المعدل المئوي لمعظم فقرات عنصر الفعالية المتمثل في           

، وهذا مؤشر على    %90الجهات الخاضعة للرقابة لم يرقى إلى مستويات عالية تقابل المعدل المئوي            

  .افي من الجهات الخاضعة للرقابةوجود ضعف في مقومات عنصر الفعالية المتمثل في تعاون ك

  

ولزيادة فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية، فإنه يجب توفر عنصر الفعالية المتمثل 

، ويمكن %90بتعاون كافي من الجهات الخاضعة للرقابة بمستويات عالية تقابل المعدل المئوي 

زارات والدوائر الحكومية بضرورة التعاون الكامل الوصول إلى ذلك من خالل العمل على إلزام الو

مع األجهزة الرقابية من خالل سرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن األجهزة الرقابية، وااللتزام 

  .بالتوصيات الصادرة عنها

  

  :اختبار الفرضية الفرعية الخامسة وتحليلها

  

اضعة للرقابة فـي أجهـزة الرقابـة        ال يتوفر عنصر الفعالية المتمثل بتعاون كافي من الجهات الخ         

  الداخلية التابعة لوزارة المالية من وجهة نظر المبحوثين

  

 لقياس مـدى تـوفر عنـصر    T-Test One Sampleو الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 وكانت النتائج على النحو الموضح فـي        ، للرقابة الفعالية المتمثل بتعاون كافي من الجهات الخاضعة      

  ).5.48 (، والجدول)5.47(دول الج
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  . للرقابة تعاون كافي من الجهات الخاضعةلمجال One-Sample Statisticsاختبار : 5.47جدول 

  

  المجال
عدد 

 المشاهدات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الجهات من كافي تعاون
 84503. 3.0484 91  للرقابة الخاضعة

  

 
 

  . للرقابة تعاون كافي من الجهات الخاضعةمجالل One-Sample Testاختبار : 5.48جدول 
  

3 =قيمة االختبار  

 المجال
T قيمة 

 

درجات 

 الحرية
 

Sig. (2-tailed) 
 

 الجهات من كافي تعاون
 للرقابة الخاضعة

.546 90 .587 

  
  

توفر عنـصر   ، عدم   )5.48 (، والجدول )5.47(ويتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول       

 ، ويستدل على ذلـك مـن خـالل قيمـة          الفعالية المتمثل بتعاون كافي من الجهات الخاضعة للرقابة       

ـ وهي) 3.04(ت  بلغ حيثتعاون كافي من الجهات الخاضعة للرقابة لمجال  المتوسط الحسابي  ة  قريب

وهي ) sig. 2-tail = 0.587( قد بلغت الداللة الحظ أن مستوىجداً من متوسط رتب اإلجابات، وي

عنـصر   والتي تشير إلى عدم توفر        فرضية الدراسة العدمية   نقبلوعليه  ،  )α=0.05(كبر من قيمة    أ

 أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة      في  للرقابة بتعاون كافي من الجهات الخاضعة    الفعالية المتمثل   

  . المبحوثينالمالية من وجهة نظر
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  الفصل السادس

  

  

  النتائج والتوصيات

  

   المقدمة 6.1

  

يستعرض هذا الفصل نتائج الدراسة في ضوء ما خلصت إليه الجانب التطبيقي مـن البحـث، مـع                  

ربطها باإلطار النظري والدراسات السابقة، ووضع التوصيات التي من شأنها زيادة فعالية أجهـزة              

  .  الرقابة الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية

  

   النتائج6.2

  

  : النتائج التاليةاسة إلىتوصلت الدر

  

  : التابعة لوزارة المالية أجهزة الرقابة الداخليةبأهدافالنتائج المتعلقة  .6.2.1

  

وهذا ما ، أهدافها غالبية حققت أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية بينت نتائج الدراسة أن

على الرغم من أن ، األولىر الفرضية  واختبااألولكان واضح من نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة 

  :  وهييحققهاالتي لم األهداف هناك بعض 
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  : )الفئة األولى من عينة الدراسة( العاملين في أجهزة الرقابة الداخليةمن وجهة نظر : أوالً

  .ضمان تنفيذ األعمال بشكل اقتصادي.1

  

  : ) من عينة الدراسة الثانيةالفئة( العاملين في الجهات الخاضعة للرقابةمن وجهة نظر : ثانياً

  . بها انسجام النشاط اإلداري مع التشريعات المعمول.1

  . لها واألهداف المخططاإلجراءات ضمان التوافق واالنسجام بين .2

  . ضمان تنفيذ األعمال بشكل اقتصادي.3

  

  :لمالية التابعة لوزارة ا أجهزة الرقابة الداخليةبمهام ومسؤولياتالنتائج المتعلقة  .6.2.2

  

مهامها  غالبية تمارس أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية بينت نتائج الدراسة أن

 واختبار الفرضية الثانيوهذا ما كان واضح من نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة ، ومسؤوليات

  :  وهية الرقابية تمارسها األجهزالتي لم المهام والمسؤوليات على الرغم من أن هناك بعض ، الثالثة

  

  : )الفئة األولى من عينة الدراسة( العاملين في أجهزة الرقابة الداخليةمن وجهة نظر : أوال

  . في الدوائر والموجودات الثابتةللعهد الفحص الفجائي .1

   

  : ) من عينة الدراسةالثانيةالفئة ( العاملين في الجهات الخاضعة للرقابةمن وجهة نظر : ثانياً

 في إيداعها في حسابات الجباية الفرعيةمن  مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد  علىقابةر ال.1

  .الوقت المحدد

  . مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد من قيمها الصحيحة علىرقابةال .2

  .الوقت المحددجبايتها في  من  مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد علىرقابةال .3

  . في الدوائردة والموجودات الثابتةللعهالفحص الفجائي . 4

  

  : التابعة لوزارة الماليةفعالية أجهزة الرقابة الداخليةبتقييم النتائج المتعلقة  6.2.3

  

 مـن    ذات فعالية عالية في أدائها      التابعة لوزارة المالية   بينت نتائج الدراسة أن أجهزة الرقابة الداخلية      

  العاملين في الدوائر والمؤسـسات     من وجهة نظر  واخلية،  وجهة نظر العاملين في أجهزة الرقابة الد      
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 واختبار  الثالثوهذا ما كان واضح من نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة            ، الخاضعة للرقابة  الحكومية

 مستوى فعالية أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة الماليـة           وأظهرت النتائج أن   ،الخامسةالفرضية  

  %.90الية تقابل المعدل المئوي لم يرقى إلى مستويات ع

  

  : بتوفر عناصر الفعالية في أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية النتائج المتعلقة.6.2.4

  

  :الهيكل التنظيميمالئمة  .6.2.4.1

  

 أجهزة الرقابة الداخلية في بمالئمة الهيكل التنظيمي توفر عنصر الفعالية المتمثل بينت نتائج الدراسة

وهذا ما كان واضح من نتائج اإلجابة عن سؤال ،  بدرجة متوسطة من الموافقةالتابعة لوزارة المالية

مقومات  بعض عدم توفر وأظهرت نتائج الدراسة ، الفرعية األولى واختبار الفرضية الرابعالدراسة 

 ابعة لوزارة الماليةأجهزة الرقابة الداخلية الت في بمالئمة الهيكل التنظيميعنصر الفعالية المتمثل 

  : وهي

  

  : )الفئة األولى من عينة الدراسة( العاملين في أجهزة الرقابة الداخليةمن وجهة نظر : أوال

 يعكس الواقع  حالياً ألجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية الالهيكل التنظيمي المصممأن  .1

  .لألجهزة الرقابيةالفعلي 

  .التصال بين العاملين في الجهاز الرقابي واإلدارة العليا للجهازخطوط اأن هناك عوائق في  .2

  . كافية لتنفيذ المهام المنوطة به غيرالصالحيات الممنوحة للموظفأن  .3

   

  :) من عينة الدراسةلثانيةالفئة ا( العاملين في الجهات الخاضعة للرقابةمن وجهة نظر : ثانياً

  .لتنفيذ المهام المنوطة بهالصالحيات الممنوحة للموظف غير كافية أن  .1

 .أن هناك عوائق في خطوط االتصال بين العاملين في الجهاز الرقابي واإلدارة العليا للجهاز .2

 . وإنهاء العمل الرقابيال يوجد دليل إجراءات يحدد مراحل تنفيذ .3

كس الواقع   يع  حالياً ألجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية ال        لتنظيمي المصمم أن الهيكل ا   .4

  .األجهزة  لهذهالفعلي
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إلى أن هناك ضعفاً وعـدم مالءمـة        ) 2004كالب،  (وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة         

دراسة مهيار،  (لمقومات البناء التنظيمي المتعلق بوحدات الرقابة الداخلية، وتتفق مع ما توصلت إليه             

  .ل والحصول على المعلومات، حيث أشارت إلى وجود صعوبة في عملية االتصا)1993

  

  :العوامل البشريةكفاءة  .6.2.4.2

  

أجهزة الرقابة  في عدم توفر عنصر الفعالية المتمثل بكفاءة العوامل البشرية بينت نتائج الدراسة

 الرابعوهذا ما كان واضح من نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة ، الداخلية التابعة لوزارة المالية

عنصر الفعالية مقومات   توفر بعضعدموأظهرت نتائج الدراسة ، لفرعية الثانيةاواختبار الفرضية 

  : وهي أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية في المتمثل بكفاءة العوامل البشرية

  

  : )الفئة األولى من عينة الدراسة( العاملين في أجهزة الرقابة الداخليةمن وجهة نظر : أوال

  .عن وظائفهم بالرضى  ال يشعرونالجهاز الرقابي ن فييأن العامل .1

  .كاف للقيام بأعباء العمل الرقابيغير عدد العاملين في الجهاز الرقابي أن  .2

 للعاملين بها حوافز تشجيعية ومعنوية وعالوات إضافية تحفزهم على  ال توفروظيفة الرقابةأن  .3

  .العمل

  

  :) من عينة الدراسةلثانيةالفئة ا( هات الخاضعة للرقابةالعاملين في الجمن وجهة نظر : ثانياً

 الخبرات والمهارات الالزمة إلنجاز المهام ال يمتلكونن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية  أ.1

  .المكلفين بها

  .ن وظائفهم غير راضين عالرقابي  في الجهازأن العاملين .2

  .ف للقيام بأعباء العمل الرقابي كا غيرعدد العاملين في الجهاز الرقابيأن . 3

  . للعاملين بها حوافز تشجيعية ومعنوية وعالوات إضافية تحفزهم على العملال توفر. 4

  

، حيـث   )2003دراسة حـرب،    (، و )2001دراسة بشناق،   (وهذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه        

 الكفاءة والخبـرة المهنيـة،      توصلتا إلى أنه ال تتوفر في بعض العاملين في وحدات الرقابة الداخلية           

حيث أشارت إلى وجود ضعف فـي القـوى         ) 2003دراسة أبوماضي،   (وتتفق مع ما توصلت إليه      

فـي مجـال    ن العاملين فـي     حيث أشارت أ  ) 2006رحاحله،  (البشرية، وتتفق مع ما توصلت إليه       
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نقصاً في الكادر الرقابي    أن هناك    الكافية، و   الخبرات والمهارات   ال يمتلكون  التدقيق والرقابة الداخلية  

  .العامل في وحدات الرقابة الداخلية

  

  :التشريعات والقوانينكفاية ومالئمة  .6.2.4.3 

  

أجهزة  في المتمثل بكفاية ومالئمة التشريعات والقوانينتوفر عنصر الفعالية  عدم بينت نتائج الدراسة

 من نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة وهذا ما كان واضح، الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية

عنصر مقومات   توفر معظمعدموأظهرت نتائج الدراسة ، الفرعية الثالثة واختبار الفرضية الرابع

 أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية في بكفاية ومالئمة التشريعات والقوانينالفعالية المتمثل 

  : وهي

  

  : )الفئة األولى من عينة الدراسة(  في أجهزة الرقابة الداخليةالعاملينمن وجهة نظر : أوالً

 التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا ال توفر الحصانة الكافية للعاملين في األجهزة أن .1

  .الرقابية

صالحيات  ال تعطي العاملين في األجهزة الرقابية الالمعمول بها حاليا التشريعات والقوانينأن  .2

  . إلنجاز عملهمالكافية

الوصول إلى كافة المعلومات الالزمة لغايات  مكانيةإالتشريعات والقوانين الحالية تحد من أن  .3

  .الرقابة الداخلية

 الرقـابي والجهـة     التشريعات والقوانين الحالية ال توفر قنوات االتصال الكافية بين الجهـاز          أن  . 4

  .الخاضعة للرقابة

  

  :) من عينة الدراسةلثانيةالفئة ا( لين في الجهات الخاضعة للرقابةالعاممن وجهة نظر : ثانياً

 ال تفي بأغراض الرقابة المعمول بها حاليا) القوانين واألنظمة والتعليمات(ن التشريعات أ .1

  .الداخلية

توفر حرية الوصول إلى كافة الحالية ال ) مة والتعليماتالقوانين واألنظ(ن التشريعات أ. 2

  .الداخلية بيسر وسهولة الزمة لغايات الرقابةالمعلومات ال

توفر الحصانة الكافية للعاملين في جهاز الحالية ال ) مة والتعليماتالقوانين واألنظ(ن التشريعات أ. 3

  .الرقابة الداخلية
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ـ        المعمول بها حاليا   التشريعات والقوانين أن   .4 صالحيات  ال تعطي العاملين في األجهزة الرقابية ال

  .إلنجاز عملهمالكافية 

  

، حيث توصـلت إلـى عـدم كفايـة          )2001دراسة بشناق،   (وهذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه        

الصالحيات الممنوحة لوحدات الرقابة الداخلية التي تمكنها من تحقيق المهام المنوطة بهـا، وعـدم               

تتفق مع توصلت   وجود حصانة لموظفي الرقابة الداخلية مما يجعلهم عرضة إلجراءات عقابية، كما            

، التي توصلت إلى عدم توفر الحصانة للعاملين فـي وحـدات التـدقيق              )2003دراسة حرب،   (إليه  

  .المالي

  

   :ظروف العمل الرقابيمالئمة  .6.2.4.4

  

أجهزة الرقابة  في مالئمة ظروف العمل الرقابيب توفر عنصر الفعالية المتمثل بينت نتائج الدراسة

 الرابعوهذا ما كان واضح من نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة ،  الماليةالداخلية التابعة لوزارة

عنصر مقومات  وأظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف في بعض، الفرعية الرابعةواختبار الفرضية 

 أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية في مالئمة ظروف العمل الرقابيبالفعالية المتمثل 

  : وهي

  

  : )الفئة األولى من عينة الدراسة( العاملين في أجهزة الرقابة الداخليةمن وجهة نظر : أوالً

  . لجهاز الرقابة الداخلية تتدخل في نتائج األعمال الرقابيةأن اإلدارة العليا .1

  .إعداد ورفع التقارير الدورية التي تبين سير العمل الرقابي لإلدارة العليا للجهازأنه ال يتم  .2

) كمبيوتر، وآالت حاسـبة، وسـيارات     ( كافية من أجهزة ومعدات       ال يتوفر خدمات لوجستية    أنه .3

  .تساعد في إنجاز العمل الرقابي المطلوب

  

  :) من عينة الدراسةلثانيةالفئة ا( العاملين في الجهات الخاضعة للرقابةمن وجهة نظر : ثانياً

ل واضح ومحدد ومعد مسبقا لتنفيذ المهام يتوفر لدى جهاز الرقابة الداخلية برنامج عم أنه ال .1

  .الرقابية

  .إعداد ورفع التقارير الدورية التي تبين سير العمل الرقابي لإلدارة العليا للجهازأنه ال يتم . 2 
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  : الجهات الخاضعة للرقابة كافي من تعاون.6.2.2.5

  

 في الجهات الخاضعة للرقابةتوفر عنصر الفعالية المتمثل بتعاون كافي من عدم  بينت نتائج الدراسة

وهذا ما كان واضح من نتائج اإلجابة عن سؤال ، أجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية

وأظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف في ، الفرعية الخامسة واختبار الفرضية الرابعالدراسة 

أجهزة الرقابة  في لرقابةتعاون كافي من الجهات الخاضعة لبعنصر الفعالية المتمثل مقومات 

  : وهي الداخلية التابعة لوزارة المالية

  

  : )الفئة األولى من عينة الدراسة( العاملين في أجهزة الرقابة الداخليةمن وجهة نظر : أوالً

ال تقوم الدوائر الحكومية بطلب المشورة من جهاز الرقابة الداخلية لحل المشاكل التي تواجهها  .1

  .حال وجودها

 جهاز الرقابة الداخلية ال يلقى الدعم الكافي والمستمر من الجهة الخاضعة للرقابة لتنفيذ أن .2

  .أهدافه

  . تنفيذ التوصيات المقترحة من جهاز الرقابة الداخلية أثناءقناعةأن هناك رفض وعدم  .3

  .مهام ومسؤوليات جهاز الرقابة الداخليةأن هناك رفض لبعض . 4

ابة لدى الجهة الخاضعة للرقابة أثناء تنفيذ التوصيات المقترحة من جهاز هناك بطء في االستج. 5

  الرقابة الداخلية

  

  :) من عينة الدراسةلثانيةالفئة ا( العاملين في الجهات الخاضعة للرقابةمن وجهة نظر : ثانياً

تواجهها ال تقوم الدوائر الحكومية بطلب المشورة من جهاز الرقابة الداخلية لحل المشاكل التي .1

  .حال وجودها

  

، حيث توصـلت إلـى أن الجهـات         )2001دراسة بشناق،   (وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه        

الخاضعة للرقابة ال تقوم بالرد على مالحظات مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي أو مراسلتها في كثير               

  .من األحيان، أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول
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  تتوصيا ال6.3

  

في ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها، وألجل تطوير وتفعيل أجهزة الرقابة الداخليـة التابعـة                 

  :لوزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية يمكن تقديم التوصيات التالية

  

  :ضرورة قيام أجهزة الرقابة الداخلية بتحقيق األهداف التالية. 1

  . بهاري مع التشريعات المعمول انسجام النشاط اإلدا.أ

  . لها واألهداف المخططاإلجراءات ضمان التوافق واالنسجام بين .ب

  . ضمان تنفيذ األعمال بشكل اقتصادي.ج

  

  :والتي ال يمارسونها وهي: ضرورة قيام أجهزة الرقابة الداخلية بممارسة المهام التالية.2

   . من قيمها الصحيحة مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد علىرقابةلا.أ

 .الوقت المحددجبايتها في  من  مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد علىرقابةال.ب

 في الوقت   إيداعها في حسابات الجباية الفرعية    من   مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد       على رقابةال.ج

 .المحدد

  . في الدوائرللعهدة والموجودات الثابتةلفحص الفجائي ا.د

  

  :ر مقومات عنصر الفعالية المتمثل بمالئمة الهيكل التنظيمي، وذلك من خاللتوفي. 3

  .أعطاء العاملين في األجهزة الرقابية الصالحيات الكافية لتنفيذ المهام المنوطة بهم .أ

وضع آليات من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون واالتصال بين العاملين في األجهـزة الرقابيـة،               . ب

  .دوائر والمؤسسات الخاضعة للرقابةوالعاملين في ال

وضع وصف وظيفي مكتوب لمسميات الوظائف في الهياكل التنظيمية ألجهزة الرقابة الداخليـة،             . ج

  .وتحديد المهام المنوطة بكل وظيفة

  .راحل تنفيذ وإنهاء العمل الرقابي م جميعدليل إجراءات يحددتوفير . د

  .الرقابيإعادة تصميم الهيكل التنظيمي للجهاز . هـ

  

  :، وذلك من خاللبكفاءة العوامل البشريةتوفير مقومات عنصر الفعالية المتمثل . 4

  .توظيف الكادر البشري الالزم لألجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية .أ
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  .إخضاع العاملين في األجهزة الرقابية لدورات متخصصة في مجال الرقابة والتدقيق الداخلي. ب

  .CPA ,ACPA CMAتقطاب موظفين حاصلين على شهادات مهنية متخصصة  مثل اس .ج

العمل على وضع نظام للحوافز والمكافآت للعاملين في األجهزة الرقابية يتناسـب مـع المهـام                 .د

  .والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم

  

  :وذلك من خالل، كفاية ومالئمة التشريعات والقوانينتوفير مقومات عنصر الفعالية المتمثل ب.5

تضمين التشريعات والقوانين صالحيات أوسع وأشمل ألجهزة الرقابة الداخلية تمكنهم مـن تنفيـذ              .أ

  .المهام المنوطة بها، وحرية الوصول للمعلومات الالزمة إلنجاز مهامهم

  .توفير الحصانة للعاملين في أجهزة الرقابة الداخلية  أثناء تأديتهم عملهم. ب

  

  :، وذلك من خاللبمالئمة ظروف العمل الرقابيت عنصر الفعالية المتمثل توفير مقوما.6

  .الحد من تدخل اإلدارة العليا للجهاز الرقابي في نتائج أعماله .أ

  .العمل إعداد ورفع التقارير بشكل منتظم للجهات المختصة.ب

ة الداخلية مـن    ضرورة توفير الخدمات اللوجستية من سيارات، وأجهزة كمبيوتر ألجهزة الرقاب         . ج

  .أجل القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها

  

، وذلـك مـن     بتعاون كافي من الجهات الخاضعة للرقابـة      توفير مقومات عنصر الفعالية المتمثل      .7

  :خالل

  .إلزام الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة التعاون الكامل مع األجهزة الرقابية .أ

  .صيات غير المنفذة الصادرة عن أجهزة الرقابة الداخليةضرورة القيام بمتابعة التو. أ

التركيز على مبدأ تعزيز التعاون والتنسيق واالتصال بين األجهزة الرقابية والوزارات والدوائر             .ب

  .الحكومية الخاضعة للرقابة
 
إجـراء  نظراً إلى أهمية الرقابة الداخلية وحداثتها في السلطة الوطنية الفلسطينية فـإنني أقتـرح               .8

  :دراسات وأبحاث حول الموضوعات التالية

  . تقييم النظام المالي الفلسطيني المطبق في الوزارات والمؤسسات الحكومية. أ

  .سبل ومجاالت تطوير العالقة بين أجهزة الرقابة الداخلية وأجهزة الرقابة الخارجية.ب

  .ي أجهزة الرقابة الخارجيةتقييم فعالية أجهزة الرقابة الداخلية من وجهة نظر العاملين ف.ج
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربية

 
  القرآن الكريم:أوالً

  

  الـكـتـب:ثانياً

  

 المملكة -ترجمة محمد محمد اليسطي، الرياض. مدخل متكامل: المراجعة. ، لوبك، ج. ارتيز، ا.1

  .)2005.(العربية السعودية

، مكتبة يق الرقابة الوقائية وتنمية الكفايةأسلوب تحق: المراقبة الداخلية ):1978. (الجزار، م.2

  .عين شمس، القاهرة

الناشر . ، الطبعةالخامسةالمحاسبة الحكومية واإلدارة المالية العامة ):2000. (حجازي، م.3

  ).بدون(

الطبعة ، أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني): 2003. (ج، حرب.4

  .فلسطين، )مفتاح( سطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية المبادرة الفل. األولى

دار جهينة للنشر . الطبعة األولى، الرقابة المالية في القطاع الحكومي: )2005 (.حماد، أ.5

 . األردن- عمان، والتوزيع

ترجمة . دليل عملي للرقابة المالية الداخلية في القطاع العام، ديوان المحاسبة الوطني االسترالي.6

  .1994.)بدون(، الناشرطارق الساطي

خالصة عن كتيب الرقابة : دليل الرقابة المالية التقليدية، ديوان المحاسبة الوطني السويدي.7

 .)بدون(، الناشر ، ترجمة طارق الساطيالمالية التقليدية في إدارة الحكومة المركزية بالسويد

1997.  

 - ، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمانالفقه اإلسالميالرقابة المالية في  :)1999 (.ريان، ح.8

  .األردن

، ، الطبعة األولى، جامعة مؤتةالرقابة اإلدارية في منظمات األعمال :)1995( .الزغبي، ف.9

  .األردن- عمان

  ).بدون(، الناشرمبادئ اإلدارة العامة: )1987. (الشريف، ع.10
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الطبعة األولى، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ، الرقابة المالية العليا :)1988(.فشكري، .11

  . األردن- عمان

، دار زهران  التصحيح– التقييم –المعايير : مبادىء الرقابة اإلدارية :)1997( .الصباح، ع.12

  . األردن- للنشر والتوزيع، عمان

 مدخل نظري: الرقابة والمراجعة الداخلية ):1996(.  ف السوافيري، إ،جمعة، م، الصبان،.13

    .، الدار الجامعية، القاهرةتطبيقي

  .، القاهرة، مؤسسة شباب الجامعةدراسة ونقد وتحليل: الرقابة المالية :)1979(.الصحن، ع.14

  .القاهرة ، دار النهضة العربية،مبادئ اإلدارة العامة ):1974 (.العطار، ف.15

، الدار الجامعية ،كترونيالرقابة المحاسبية في النظام اليدوي واالل) 2004( .القباني، ث.16

  .القاهرة

مكتبة .  الطبعة األولى،الرقابة اإلدارية والمالية على األجهزة الحكومية): 1998. (ح، القبيالت.17

  .  األردن- عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع

ار مطبعة االنتص. الطبعة الثانية، النظرية والتطبيق: الرقابة المالية): 1998. (ع، الكفراوي.18

 . مصر–اإلسكندرية ، لطباعة األوفست

 ،، الطبعة الثانية، مكتبة اإلشعاع الفنيةالرقابة المالية في اإلسالم، )1997. (الكفراوي، ع.19

  .القاهرة

، )1997(، )انتوساي(لجنة قواعد الرقابة المالية بالمنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية  .20

  ).بدون( الناشر،قواعد الرقابة المالية

لرقابه ل معايير التدقيق الحكومية ومعايير .مكتب المحاسبة العام في الواليات المتحدة األمريكية.21

. الطبعة األولى،  ترجمة جمعية المحاسبين و المراجعين الفلسطينيين،)الكتاب األصفر(الداخلية 

  ).2002(، ، فلسطين–  غزة- الضفة الغربية - جمعية المحاسبين و المراجعين الفلسطينية

الوراق للنشر . ، الطبعة األولىالتدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق، )2006(. الوردات، خ.22

  . األدرن- والتوزيع، عمان
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  الدوريات، المجالت والجرائد: اًلثثا

  

 في تحليل واقع الرقابة اإلدارية من وجهة نظر العاملين اإلداريين): "2000. (االبراهيم، ع.1

، 1، 16، المجلد)سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية(أبحاث اليرموك ". الجامعات األردنية الحكومية

 .74- 63ص ص 

العالقة بين خصائص المعلومان وفاعلية الرقابة اإلدارية كما يراها ): "2002( .البشابشة، س.2

، ص ص 7، 7والدراسات، المجلد ، مؤتة للبحوث "األفراد العاملين في األجهزة الحكومية األردنية

117 -147.  

، ")هيئة الرقابة العامة( ةالرقابة المالية في ظل السلطة الوطنية الفلسطيني" ):2001( .بشناق، ب.3

  .49- 1، ص ص )23(ن، سلسلة التقارير القانونيةالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواط

دراسة : قابة الداخلية لمراقب الحساباتتحليل أهمية عناصر الر): "2006. (الججاوي، ط.4

، ص ص 1، 26، المجلة العربية لإلدارة، المجلد"استكشافية لعينة من مراقبي الحسابات بالعراق

35-40.  

المناخ التنظيمي وأثره على أداء العاملين في أجهزة الرقابة المالية ): "1999( .الذنيبات، م.5

  .51 –32، ص ص 1، 26، المجلد )لعلوم اإلداريةا(ت مجلة الدراسا".واإلدارية في األردن

الرقابة على المال العام والتحديات التي تواجهها وحدات الرقابة الداخلية " ):2006. (الرحاحله، م.6

 .195-135، ص ص 26رة واالقتصاد، جامعة صنعاء،  مجلة كلية التجا".في الوزارات األردنية
التدقيق الداخلي في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة فاعلية أجهزة ): "2005( .الرحاحله، م.7

، ص ص 1، 1 المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد".في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية

59-77. 
دراسة ميدانية لواقع الرقابة الغدارية كما يراها العاملون  "):1995. (ت، اللوزي، سالطراونة، .8

، ص 6، )10( للبحوث والدراسات، المجلد  مجلة مؤته".مية في محافظة الطفيلةوائر الحكوفي الد

  .177-145ص 

، اإلئتالف "دليلي التدقيق الداخلي الموحد للمنظمات األهلية الفلسطينية): "2009. (عواشرة، ف.9

  ".أمان"من أجل النزاهة والمساءلة 

مجلة االدارة ". ي المملكة العربية السعوديةالرقابة االدارية وأجهزتها ف): "1987. (الغرياني، ط.10

 .57- 37، ص ص 53العامة، 
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مجلة جامعة الملك عبد ". مفهوم الكفاية والفعالية في نظرية اإلدارة العامة): "1988.(مرشد، س.11

  .237- 203، ص ص 1االقتصاد واإلدارة، : العزيز

دراسة تحليلية : ع الحكوميتصميم أنظمة الرقابة الداخلية للقطا" ):2005.(المقرن، س .12

  .37-1لعامة، المملكة العربية السعودية، ص ص ، ديوان المراقبة ا"وصفية

  

  رسائل الماجستير والدكتوراه: رابعاً 

  

تقييم واقع الرقابة الداخلية في المؤسسات الخدمية الفلسطينية من ): 2000. (أبو عياش، ع.1

 .)سالة ماجستير غير منشورةر. (جامعة القدس، فلسطين. وجهة نظر إدارتها

. مدى فعالية أساليب الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع غزة ):2003( .أبو ماضي، ك.2

  .)رسالة ماجستير غير منشورة. (، فلسطينالجامعة االسالمية

سبل تفعيل دور الرقابة لضبط األداء المالي الخاص بالمدفوعات العامة ): 2005. (الباشا، ع.3

 .)رسالة ماجستير غير منشورة. (، فلسطينالجامعة االسالمية. لوطنية الفلسطينيةللسلطة ا
الجامعة . العوامل المؤثرة على أداء أجهزة الرقابة اإلدارية في اليمن): 2000. (الجرادي، ع.4

  .)رسالة ماجستير غير منشورة( .األردنية، األردن

التطبيق  دراسة مقارنة مع:  القطاع الحكوميتقويم منهج الرقابة المالية في ):2003( .حماد، أ.5

  ).دكتوراه غير منشورةرسالة ( .جامعة الجزيرة، السودان. على مؤسسات السلطة الفلسطينية

الجامعة ، مدى فاعلية الرقابة اإلدارية في الشركات الصناعية األردنية): 2001. (الخرشة، ي.6

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .، األردناألردنية

تقييم فاعلية التدقيق الداخلي في الجمعيات التعاونية االستهالكية بدولة ): 2006. (الشمري، ح.7

 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن. الكويت

 .تقييم فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في الجامعات اإلردنية الرسمية): 2003. (الفرجات، أ.8

 ).ستير غير منشورةرسالة ماج( .، األردنجامعة عمان األهلية
دراسة تحليلية :الرقابة اإلدارية والمالية على األجهزة الحكومية ):1997. (القبيالت، ح.9

  .)رسالة ماجستير غير منشورة( . األردنالجامعة األردنية،. وتطبيقية
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دراسة ميدانية على :  الحكوميواقع الرقابة الداخلية في القطاع ):2004( .كالب، س.10

رسالة ماجستير ( .، فلسطينالجامعة االسالمية. وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة

  ).غير منشورة

العوامل المؤثرة في مستوى إنجاز وحدات الرقابة اإلدارية  ):1999. (المستريحي، ع.11

. انية من وجهة نظر العاملين بتلك الوحداتدراسة ميد: الداخلية في الدوائر الحكومية األردنية

 .)رسالة ماجستير غير منشورة( .، األردنجامعة اليرموك
. فاعلية وحدات التدقيق المالي الداخلي في اإلدارة العامة األردنية): 1993. (مهيار، م.12     

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .، األردنالجامعة األردنية

  

  نظمةالقوانين واأل:خامساً

  

النظام المالي ) 43( قرار مجلس الوزراء رقم – وزارة العدل –السلطة الوطنية الفلسطينية .1

 الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية – مجلة الوقائع الفلسطينية - للوزارات والمؤسسات العامة 

  . 2005كانون أول  27 – 59 العدد –الفلسطينية 

 قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم -  العدلوزارة  –السلطة الوطنية الفلسطينية .2

 24 – 25 العدد – الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية –مجلة الوقائع الفلسطينية  -) 7(

  . 1998أيلول 

  .األنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية .3

  .2006مة للتدقيق الداخلي،  لإلدارة العاالالئحة الداخليةمسودة  .4

  

  المقابالت الشخصية: سادساً

  

، جودة جهاز الرقابة 2008، حزيرانمحمود زعرور، قائم بأعمال مدير عام الرقابة الداخلية، .أ .1

  .والتدقيق الداخلي في السلطة الوطنية الفلسطينية، مقابلة شخصية

جودة جهاز الرقابة ، 2008ق الداخلي، آذار، رائد إشتيه، نائب مدير عام اإلدارة العامة للتدقي.أ. 2

،  اإلدارة العامة للتدقيق الداخليعدد العاملين فيوالتدقيق الداخلي في السلطة الوطنية الفلسطينية، و

  .مقابلة شخصية
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، جودة جهاز الرقابة والتدقيق 2008، حزيرانعاهل زهور، المدير المالي لوزارة المالية، .أ. 3

  .الوطنية الفلسطينية، مقابلة شخصيةالداخلي في السلطة 

  

 العامة العاملين في اإلدارةعدد ، 2008، اإلدارة العامة للرقابة الداخلية، آذار، عنان بدران.أ. 4

  .، مقابلة شخصيةللرقابة الداخلية وتوزيعهم على دوائر ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

  

  

  :المراجع األجنبية

  
:Articles 

 
1. Auditor General (2000):” Internal Audit Function within Government 
Ministry”, Report by the Auditor General.  

  http:// www.nao.gov.mt/Internal%20Audit/TOC&ExecSum.pdf 
  
2. Amudo, A, Inanga, E. (2009):” Evaluation of Internal Control Systems: A 
Case Study from Uganda”, International Research Journal of Finance and 
Economics. 
http://www.eurojournals.com/finance.htm 

  
3. Ahmad, N, Othman, R, Jusoff, K. (2009):”The effectiveness of internal 
audit in Malaysian public sector”, Journal of Modern Accounting and 
Auditing, Vol.5, No.9 (Serial No.52). 
 
4. Friedberg A. (1999): “Evaluating The Effectiveness Of  Public And   
Internal Audit In Local Government-The Case Of Israel-Israel”.  
http://www.asosai.org/journal1999/contents.htm 

 
5.Gendron , Y, Cooper, D, Townley, B.  (2007): “The Construction of 
Auditing Expertise in Measuring Government Performance”, Accounting 
Organizations & Society, vol 32, pp 101- 129. 
 
6. Hepworth, N. (2002): “control and Internal Audit”, Institute of public 
finance. 
http:// www.cipa.org.uk/International/download/paper_nh_may2002.pd 

 



 149

7. Moorth V. (2004): “Evaluation Of Internal Controls with Special Reference 
To The Audit Of Public Sector Enterprises In India – India”. 
http://www.asosai.org/journal1999/contents.htm 

  
8. Smith, David,  Jones, Deborah, Strengthening internal controls, Armed 
Forces Comptroller, Vol.45 Issue 3, Fall2000, p39,3p. 
http//www.butler.edu/library  

 
 

  :مواقع االنترنت 

  

   في السلطة الوطنية الفلسطينيةوزارة الماليةموقع . 1
www.pmof.gov.ps 

  

  )أألنتوساي(موقع المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية. 2
www.intosai.org  

  

3.  
www.theiia.org/standard                                                                           
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  المالحــق
  

  اإلستبانة :7.1ملحــق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   القدس–جامعة القدس 

  كلية الدراسات العليا

  معهد اإلدارة واالقتصاد 

  قسم المحاسبة والضرائب

  

  األخت الكريمة/ األخ الكريم 

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

   القطاع العامالرقابة الداخلية في أجهزة لية ع فاتقييم :لموضوعا

  

تهدف هذه الدراسة إلى الحصول على بيانات متعلقة بأجهزة الرقابة الداخلية العاملـة فـي               

مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية للمساعدة في تقييم فاعلية هذه األجهزة في هذا القطاع، حيـث               

خلية من أهم األجهزة التي تساعد كثيراً في حماية المال العام، ورفع مستوى             تعتبر أجهزة الرقابة الدا   

  .األداء

أغدو ممتنا لكم لو تكرتم بتعبئة هذه االستبانة، والتي يعتبرها الباحث هامة جداً في إخـراج                

، علمـا بـأن      التي تعتبر متطلب للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والـضرائب           دراسته

  . عامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقطإجابتكم ست

  

  شاكراً لكم كريم تعاونكم 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

       محمد النجار: الباحث                                                                     

                                                                  361511-0599  
mohnajar@yahoo.com 
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المعلومات العامة : القسم األول  

  : في مربع اإلجابة التي تطابق حالتك في كل مما يلي  ) X( يرجى وضع اشارة 

  

  المعلومات الشخصية: الجزء األول
  

  : المسمى الوظيفي. 1
 نائب مدير في □    ي الجهاز الرقابي    مدير ف □       مدير عام في الجهاز الرقابي□               

 مدقق □    رئيس قسم في الجهاز الرقابي □                            الجهاز الرقابي   

                          داخلي 

  

--------)أذآرها لطفًا( أخرى □                مدير مالي أو إداري في أحدى الوزارت  □            
----------  

   
  
  : سنوات الخبرة .2

  ) فأكثر 15  ( □           )     14 – 6 ( □              ) 5 – 1 ( □                   

  

  

  : الخبرة مصدر.3
   االثنين معًا□                    خارجية      □  داخلية                      □                      

  

  

   :شهادات مهنية متخصصة. 4
                         □ CPA                     □ ACPA       □ CMA        □  أذآرها لطفًا(أخرى(-----------  

  ال يوجد □                         
  

  : التخصص العلمي  .5

                         لوم مالية ومصرفية        ع□              إدارة أعمال   □                      محاسبة    □                       
  --------------)أذآرها لطفًا( أخرى □

  

  : المؤهل العلمي . 6 

   دبلوم عالي     □                س بكالوريو□                  دبلوم متوسط □               

  -----------)أذآرها لطفًا( أخرى □                  دآتوراه        □            ماجستير        □               
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  .ناسبة كل فقرة وحسب الدرجة التي تراها مأمام) ×(إشارة يرجى التكرم بوضع : القسم الثاني
  

رقم 

  الفقرة

موافق   بــــارةالعـ

  بشدة

موافق   موافق

بدرجة 

  متوسطة

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

  :حقق جهاز الرقابة الداخلية األهداف التالية: أوالً
            .ضمان سالمة النشاط المالي في مؤسسات السلطة الفلسطينية 1
            .حسن استخدام المال العام في األغراض المخصصة لهضمان  2
            .كفوء األعمال بشكل ضمان تنفيذ 3
            .ضمان تنفيذ األعمال بشكل فعال 4
            .ضمان تنفيذ األعمال بشكل اقتصادي 5
            .اإلجراءات المتبعةن تنفيذ األعمال بشكل متوافق مع ضما 6
            . بهاع التشريعات المعمولانسجام النشاط المالي م 7
            . بهات المعمولاإلداري مع التشريعاانسجام النشاط  8
            . لها واألهداف المخططاإلجراءاتضمان التوافق واالنسجام بين   9

            .ضمان صحة التسجيل لجميع بيانات المعامالت المالية 10
الحفاظ على درجة عالية مـن الثبـات فـي معالجـة المعـامالت               11

  .المحاسبية

          

  :هام والمسؤوليات التاليةيقوم جهاز الرقابة الداخلية بالم: ثانياً

 مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد من قيمها  علىرقابةال 12

   .الصحيحة

          

جبايتها في  من  مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد علىرقابةال 13

  .الوقت المحدد

          

إيداعها في من  مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد  علىرقابةال 14

  . في الوقت المحددلفرعيةحسابات الجباية ا

          

            .الرقابة على نفقات الدوائر المحولة من الموازنة العامة 15
            .الرقابة على نفقات الدوائر المحولة من المنح 16
            .التأكد من دقة وسالمة سجالت العهدة الثابتة 17
            . في الدوائرللعهدة والموجودات الثابتةالفحص الفجائي  18

            .إبداء النصح والمشورة لمراكز المسئولية 19
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رقم 

  الفقرة

موافق   العـبــــارة

  بشدة

موافق   موافق

بدرجة 

  متوسطة

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة
التأكد من صحة القيود اليومية وصحة ترحيلهـا الـى الـسجالت             20

  . في الدوائرالمحاسبية

          

            . بشكل صحيحإقفال القوائم الماليةالتأكد من  21

 على المراكز الماليـة للـوزارات       الرقابة والتدقيق إجراء عمليات     22

  .والمؤسسات العامة المختلفة

          

على كل نشاط له أثر مالي مـن وجهـة النظـر            الرقابة والتدقيق    23

  .المحاسبية لحسابات الموازنة العامة

          

 الهيكل التنظيمي: لثاًثا
            .المصمم يعكس الواقع الفعلي للجهاز الرقابيالهيكل التنظيمي  24
و اإلدارة العليـا    الجهاز الرقابي   خطوط االتصال بين العاملين في       25

  . مفتوح بدون عوائقللجهاز

          

جهاز هناك متطلبات واضحة ودقيقة لشاغلي الوظائف المختلفة في          26

 .من مؤهالت وتخصصات وخبرات ومهاراتالرقابة الداخلية 

          

            .تعتبر الصالحيات الممنوحة للموظف كافية لتنفيذ المهام المنوطة به 27
جهـاز الرقابـة    في  ) لمسؤولياتالمهام وا (يتسم الوصف الوظيفي     28

  .بالوضوح والدقةالداخلية 

          

            .العمل الرقابييوجد دليل إجراءات يحدد مراحل تنفيذ وإنهاء  29

  ة  البشريالعوامل: رابعاً
 لديهم الخبـرات والمهـارات      إن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية      30

 .المهام المكلفين بهاإلنجاز  الالزمة

          

اإللمام الكافي باألنظمة    لديهم   إن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية      31

   .والتعليمات المعمول بها

          

 المـؤهالت العلميـة     إن العاملين في جهاز الرقابة الداخلية لـديهم        32

  .المناسبة

          

            .في إنجاز مهامهم يتصف العاملون في الجهاز الرقابي بالدقة 33
للعاملين بها حوافز تشجيعية ومعنوية وعالوات       توفر وظيفة الرقابة   34

  .تحفزهم على العملإضافية 

          

           .عن وظائفهمون في الجهاز الرقابي بالرضى يشعر العامل 35
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قم ر

  الفقرة

موافق   العـبــــارة

  بشدة

موافق   موافق

بدرجة 

  متوسطة

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة
أن عدد العاملين في الجهاز الرقابي كاف للقيـام بأعبـاء العمـل               36

  . الرقابي

          

    والقوانينالتشريعات: خامساً
 المعمول بهـا حاليـا  ) القوانين واألنظمة والتعليمات  ( إن التشريعات  37

  .تفي بأغراض الرقابة الداخلية

          

حرية الوصول  جهاز الرقابة الداخلية    توفر التشريعات للعاملين في      38

  .بيسر وسهولة الرقابة الداخلية إلى كافة المعلومات الالزمة لغايات

          

 الكافية بـين    قنوات االتصال قد وفرت مجموعة من     التشريعات  إن   39

  .هة الخاضعة للرقابةوالججهاز الرقابة الداخلية 

          

للعاملين في جهاز   ) لتعليماتالقوانين واألنظمة وا  (توفر التشريعات    40

  .ة الكافية الحصانالرقابة الداخلية

          

للعاملين في جهاز   ) لتعليماتالقوانين واألنظمة وا  ( التشريعات   تعطي 41

  .عملهمالصالحيات الكافية إلنجاز 

          

قـانون،  ( يم جهاز الرقابة الداخلي بتشريع أعلى     أعتقد أنه يجب تنظ    42

  .من المستوى الذي عليه اآلن) نظام

          

  ظروف العمل الرقابي  : سادساً
برنامج عمل واضح ومحدد ومعد     جهاز الرقابة الداخلية    يتوفر لدى    43

  .مسبقا لتنفيذ مهامه الرقابية

          

وات الرقابية المناسبة   يلجأ الجهاز الرقابي الستعمال األساليب واألد      44

  . لتنفيذ مهامه المكلف بها

          

            .هناك نظام مستندي فعال لضبط التصرفات المالية 45
            .تنظم أعمالهل سجالت وملفات كافية يتوفر لجهاز الرقابة الداخلية 46

على إعداد ورفع التقارير الدوريـة      جهاز الرقابة الداخلية    يحرص   47

  .سير العمل الرقابي لإلدارة العليا للجهازالتي تبين فيها 

          

كمبيـوتر، آالت   ( هناك خدمات لوجستيه كافية من أجهزة ومعدات          48

  . تساعد في إنجاز العمل الرقابي المطلوب)، سياراتحاسبة

          

تتدخل اإلدارة العليا لجهاز الرقابة الداخلية فـي نتـائج األعمـال              49

  .الرقابية
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رقم 

  الفقرة

موافق   العـبــــارة

  بشدة

موافق   موافق

بدرجة 

  متوسطة

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

  تعاون الجهات الخاضعة للرقابة: سابعاً
يلقى جهاز الرقابة الداخلية الدعم الكافي والمـستمر مـن الجهـة             50

 .الخاضعة للرقابة لتنفيذ أهدافه

          

ة لتنفيـذ التوصـيات     هناك تقبل وقناعة لدى الجهة الخاضعة للرقاب        51

 . من جهاز الرقابة الداخليةالمقترحة

          

هناك سرعة في االستجابة لدى الجهة الخاضـعة للرقابـة لتنفيـذ              52

 . من جهاز الرقابة الداخليةالتوصيات المقترحة

          

هناك قناعة كافية لدى العاملين في الجهة الخاضعة للرقابة بمهـام             53

  .لداخليةجهاز الرقابة ا مسؤولياتو

          

جهاز الرقابـة الداخليـة     تقوم الدوائر الحكومية بطلب المشورة من        54

  . حال وجودهالحل المشاكل التي تواجهها

          

  

  اكرين لكم حسن تعاونكم ش
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  أسماء محكمي اإلستبانة: 7.2ملحـــق 

  

  

  

  مكان العمل  الوظيفة  االسم  الرقم
عهد اإلدارة أستاذ في م  إبراهيم عتيق.د  1

   مشرف الدراسة–واالقتصاد 

  جامعة القدس

  مدير مديرية الشؤون المالية  محمد أحمد حجازي. د  2

  محاضر غير متفرغ

  مجلس الوزراء في األردن

 الجامعة األردنية
  جامعة اليرموك  عضو هيئة تدريس  محمد رحاحلة. د  3
  ح الوطنيةجامعة النجا  عميد كلية الدراسات العليا  سائد الكوني.د  4
  مدير عام الشؤون المالية  أكرم حماد.د  5

 محاضر غير متفرغ

   فلسطين–وزارة التربية والتعليم 

  غزة-الجامعة اإلسالمية 
  إرنست وينغ مدير تدقيق  حازم صبابا.أ  6
  وزارة المالية  نائب مدير عام التدقيق الداخلي  رائد اشتيه.أ  7
  لجامعة اإلسالميةا عضو هيئة تدريس  ماجد محمد الفرا.د  8
 الجامعة اإلسالمية عضو هيئة تدريس  يوسف جربوع.د  9

 الجامعة اإلسالمية عضو هيئة تدريس  علي شاهين.د  10

 الجامعة اإلسالمية عضو هيئة تدريس  سامي علي أبو الروس.د  11
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قائمة االختصارات: 7.3ملحـــق   

 

 
1.IIA: Institute of Internal Auditors          

 معهد المدققين الداخليين
 
 
 
 2 . AICPA: American Institute of Certified Public Accountants  

  
  المعهد االمريكي للمحاسبين العامين المرخص لهم

 
 
3. COSO: The Committee of Sponsoring of the Treadway Commission 
 

يئات التي تكفل مهمة السلوكلجنة اله  
 
4. IFAC:  International Federation of Accountants 

 اتحاد المحاسبين الدولي
 

 
 
5. INTOSAI:   International Organization of Supreme Audit Institutions 

 
 المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية

 
 
6. GAAP: Generally Accepted Auditing Standards 
 

 مبادىء المحاسبة المقبولة بصفة عامة
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