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 شكر و تقدير

لو آكالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف سيدنا محمد النبي األمي األميف كعمى , الحمد هلل رب العالميف 
 .كصحبو أجمعيف

 
 إلى الدكتكر الفاضؿ إبراىيـ عتيؽ صاحب الفضؿ  - بعد شكر اهلل عز كجؿ -أتقدـ بالشكر كالعرفاف

كالذم لـ يتأخر في تقديـ النصح كالتكجيو , الكبير عمى الجيد الذم بذلو معي لمخركج بيذه األطركحة
كما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لكؿ  مف ,  أفاض بو عمي  ككلـ يبخؿ بجيد أك عمـ إال, كاإلرشاد 

 كالدكتكر عفيؼ حمد عمى ما قدمكه لي مف عكف ,الدكتكر محمكد الجعفرم مدير معيد اإلدارة كاالقتصاد
 إثراءكأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة عمى مشاركتيـ في , كمساعدة أثناء فترة الدراسة

                                                                            .كمناقشة ىذه الدراسة
 

ىذا الصرح الشامخ كالمنارة , ف أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف إلى جامعة القدسأكما ال يسعني  إال 
 مبعكثان خصكصا لجنة المنح كالبعثات التي قبمتني ,  ممثمة بإدارتيا كالعامميف فيياتنطفئالعممية التي ال 

                                                                                         .داخميا في الجامعة ألككف احد أفراد الييئة التدريسية في كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية
 الدكتكر يكسؼ مصطفى سعادة مف جامعة العمـك التطبيقية عمى األستاذكما أتقدـ بالشكر كالتقدير مف 
لى, المساعدة الكبيرة التي قدميا لي  االستبانة خصكصا الدكتكر محمد حجازم مف الجامعة مي محؾكا 

كما أتقدـ بالشكر  ,األردنية كالدكتكر أكـر حماد مف الجامعة اإلسالمية في غزة ليما كؿ الشكر كالتقدير
كالتقدير مف معالي الدكتكر محمكد أبك الرب رئيس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كاألخ ىيثـ عمرك مدير 

 كما أشكر األخت آماؿ سعادة عمى ,عاـ الديكاف كاإلخكة العامميف بالديكاف عمى ما قدمكه لي مف مساعدة
لى, التدقيؽ المغكم كالنحكم لمرسالة . رالشكر كالتقدمالدراسة  ىذه  كؿ مف ساىـ في أتماـكا 
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 ,كاإلدارية في فمسطيف ممثال بديكاف الرقابة المالية  الخارجي ىذه الدراسة فعالية التدقيؽ الحككميقيمت
جراء, الخاصة بمكضكع الرقابة كالتدقيؽ الحككمياألدبياتتـ االطالع عمى حيث  ,  المقابالت الشخصية كا 

كالجيات  الفمسطيني المجمس التشريعيك كاإلداريةكالقياـ بالزيارات الميدانية إلى ديكاف الرقابة المالية 
 إلجراء الالزمة األكليةت اكعمى ضكء ذلؾ تـ تصميـ استبانتيف لجمع البياف, الخاضعة لرقابة الديكاف

:   ةالدراس
 34 ) بكاقع الرقابيةباإلعماؿ كالقائميف كاإلداريةاستبانة خاصة بالعامميف بديكاف الرقابة المالية : األكلى
. )نسخة
 :كتستيدؼ  (57)عامميف بالديكاف كالبالغ عددىـ اؿاستبانة خاصة بالمكظفيف غير : الثانية

,  الفمسطينيةالمدراء المالييف في كزارات السمطة الكطنية,  الفمسطينيم لجنة الرقابة بالمجمس التشريع
 كنظرا . ) نسخة عمى التكالي لكؿ منيـ14, 25, 18 ),المدراء العاميف بكزارة المالية الفمسطينية 

. %96 استبانة بنسبة 97 حيث تـ استرداد ,ق مسح شامؿ ؿإجراءلمحدكدية مجتمع الدراسة فقد تـ 
 

 ديكاف الرقابة يمارس االختصاصات كالمياـ أف : ىمياأكقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج 
عداد,  مثؿ مراجعة المنح كاليبات ىا بعض قصكر في  ىناؾإال أفالمحددة لو   . خطة كافية لتنفيذ مياموكا 

 يعاني مف قصكر إنو إال معايير التدقيؽ الحككمية جزءا كبيرا مفف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية يتبنى إ
 عدـ تكفر  ك مف ففي مجاؿ المعايير العامة يعاني الديكاف مف عدـ تكفر االستقاللية الكاممة,في بعضيا

  الديكاف الفإفما في مجاؿ معايير العمؿ الميداني أ . لمقياـ بالكاجبات المطمكبةدققيفالعدد الكافي مف الـ
 بعيف  يأخذكف اليوف مدقؽأ كما  , الحككمية األجيزةيقـك بكضع  برنامج مفصؿ لمتدقيؽ عمى الكزارات ك

عدادما في مجاؿ معايير صياغة أ .االعتبار نكع التدقيؽ المنفذ عند دراسة نظاـ الرقابة الداخمية  التقرير  كا 
 تقارير ف بإعداديقكمك ف مدققي الديكاف الأ ا كـ,ف الديكاف ال يقدـ تقريره إلى الجيات المختصة بمكعدهإؼ

 األساليب كالمؤشرات جزءا كبيرا مف فيستخدمك ف مدققي الديكاف الأ باإلضافة إلى .األداءبالنسبة لتدقيؽ 
 كما بينت نتائج ,ف متابعة الديكاف لتقاريره غير كافيةأ ك,العممية لقياس فعالية عمميات التدقيؽ التي ينفذكنيا

, مالية, ف الديكاف يكاجو العديد مف المعيقات التي تحد مف فعاليتو سكاء كانت سياسية كقانكنيةأالدراسة 
                                     مينية كفنية, إدارية

                                                  

                                            

 الدراسة ضركرة قياـ الديكاف بممارسة كافة اختصاصاتو التي إليياىـ التكصيات التي تكصمت أكمف  
 مف أشيء التي األىداؼحددىا القانكف كعمى جميع الجيات الخاضعة لرقابتو حتى يتمكف مف تحقيؽ 



 

  ك 

ضركرة تطبيؽ المعايير الرقابية الصادرة عف منظمة االنتكسام كمعالجة القصكر في تطبيقيا , جمياأ
عداد , كتكفير العدد الكافي مف المكظفيف,خصكصا منح الديكاف االستقالؿ الكامؿ  الديكاف لخطة كافية كا 

 مؤشراتاؿ كاألساليب ضركرة استخداـ . كتقديـ تقريره إلى الجيات المختصة بمكعده,لمكاجية مسؤكلياتو
 ضركرة تطبيؽ القانكف كتظافر الجيكد .قياس فعالية عمميات التدقيؽ المنفذة مف مدققي الديكافؿ العممية

 بحكث إجراء ضركرة .بيف مؤسسات السمطة لمحد مف المعيقات الكثيرة التي تحد مف فعالية الديكاف
 إلى التركيز عمى المساقات التي تتناكؿ الرقابة كالتدقيؽ في باإلضافة  ,كدراسات مستقبمية في ىذا المجاؿ

                                                                                 . الفمسطينية  القطاع الحككمي في الخطط الدراسية في قسـ المحاسبة بالجامعات
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



 

  ل 

 

This study is an evaluation of the effectiveness of the external government  audit 

in Palestine represented by the Financial and Administrative Control Bureau 

(FACB), the literature about the governmental audit has been reviewed including 

the formal studies conducted in this regard. Therefore some personal interviews 

and field visits to the (FACB), Palestinian legislative council and the other 

establishments that are under the control of the (FACB) has been made. Finally, 

two questionnaires were designed to collect the initial data required to perform 

the study as follow: 

 

The first questionnaire: was distributed to 34 auditors of the FACB. 

The second questionnaire: was distributed to 57 employees from other 

establishments of the public sectors. It targets: Audit Committee of the 

Palestinian legislative council, financial managers in the ministries of the PNA , 

general managers in the ministry of finance (18,25,14 respectively). However, 

the study has covered the whole target group due to the limited number of the 

targets where 97 questionnaire (96%) were adopted . 

 

The study revealed the following findings. The most important result is that: the 

)FACB) exercises the tasks assigned for it but still there are some deficiencies, it 

encounters such as reviewing the grants and donations,  and preparing a plan 

sufficient to implement its function . The FACB adopts most of the Government 

Audit standards but still suffers from some deficiencies in applying them . In 

general standards , the )FACB  (  suffers  from the shortage in full independence  

and the lack of sufficient number of auditors to carry out the duties required . In 

the area of field work standards, the )FACB( does not develop a detailed-

program to audit the accounts of ministries and government units , and the 

auditors do not take into account  the type of audit when examining the 

performance of  internal control system. In the area of standards formulation and 

preparations of reports , the )FACB( does not submit  its report to the  authorities 

entitle intimae, the auditors do not report the audit of performance while the  

follow up of  the reports is not sufficient. Moreover, the )FACB( auditors don’t 

use the majority of the scientific indicators and techniques to measure the 

effectiveness of auditing process, The study has also shown that the )FACB( 

faces many constraints that limit its effectiveness, whether political or legal, 

financial or managerial or professional or technical . 

 

  In the light of the research of this study, the following recommendation may be 

stated :  the need for  the )FACB( to exercise its terms of reference specified by 



 

  م 

the law on all sides under its control so that it can achieve the objectives which it 

was established .  They need to apply the government audit standards of the 

(INTOSAI) , and to address deficiencies in its application specially FACB 

granting full independence , and providing adequate number of staff , and 

preparing FACB sufficient plan to meet its responsibilities , and submit its report 

to the competent authorities entitlements. Need to use scientific methods and 

indicators to measure the effectiveness of audit executing auditors FACB . need 

to apply the law and cooperation efforts between the authority to reduce the 

many constraints that limit the effectiveness of the FACB. A final 

recommendation states a further emphasis on teaching the courses of 

governmental auditing in the educational institutions in Palestine and encourage 

conducting research in order to develop theory and practice of auditing in public 

sector.  
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الفصل األول 
خمفية الدراسة  

 
 المقدمة 1.1

 
 ساىمت التطكرات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية التي حدثت في العالـ كخاصة خالؿ الفترة الماضية 

 مفيـك إدارتيا العامة, مما أدل إلى تزايد ىائؿ في حجـ اإلنفاؽ مفي اتساع نطاؽ أنشطة الدكلة كبالتاؿ
كما رافقو مف ازدياد في حجـ اإليرادات المستخدمة لتمكيمو بالصكرة التي لـ يتـ االعتماد فييا عمى , العاـ

اإليرادات السيادية كحدىا بؿ تكسع في استخداـ اإليرادات غير السيادية كالمنح كاليبات, مما دفع الدكؿ 
إلى العمؿ عمى ضبط إنفاؽ الماؿ العاـ كالمحافظة عميو بصكرة تجعميا قادرة عمى القياـ بمياميا عمى 

. (1990الساطي ك الحسني, )أكمؿ كجو 
 

كضبط الماؿ العاـ يجب أف تمارس في األصؿ مف قبؿ ,  كبما أف الرقابة عمى تنفيذ المكازنة العامة لمدكلة
السمطة التشريعية التي أجازت لمحككمة الجباية كاإلنفاؽ ضمف حدكد رسمتيا ليا حتى تتأكد مف حسف 
التنفيذ, إال أف ممارسة ىذه الميمة تستكجب اختصاصان كتفرغان, ال يتكفراف عمى الغالب إال في السمطة 

كما تستمـز حيادان كتجريدان ال يمكف أف يتكفرا بصكرة أكيدة إال في ىيئات ال تتأثر بالنزاعات , التشريعية
. (1999خشارمة, )كالتيارات السياسية 

 
فأناطيا البعض بديكاف المحاسبة كأناطيا ,  كىذا ما حدا بالدكؿ إلى إيجاد الييئة الالزمة لمقياـ بيذه الميمة

كىي القياـ , تتفؽ في مكضكع ميمتيا, البعض اآلخر بييئات مماثمة كىذه الييئات عمى اختالؼ تسميتيا
بالرقابة عمى الماؿ العاـ لتضع بنتيجتيا تقارير تكدع إلى السمطة التشريعية مع الحسابات الختامية لتجرل 

كقد صدر في , كفي فمسطيف أنيطت ىذه الميمة بييئة الرقابة العامة, (1999خشارمة, )الرقابة عمييا 
 الذم أكضح أف اليدؼ األساسي لمييئة ىك 1995 لسنة 17 قانكف ىيئة الرقابة العامة رقـ1995عاـ 

الرقابة عمى الماؿ العاـ كضماف حسف استغاللو كالعمؿ عمى تطكير السياسات كاإلجراءات اإلدارية 
كتحسيف األداء كاإلنتاج, كىيئة الرقابة العامة ىي الييئة المستقمة المكمفة بالتدقيؽ كالرقابة عمى مؤسسات 

. السمطة الكطنية الفمسطينية
                                                 

 (1995، لعام17، قانون هيئة الرقابة العامة، رقم 2املادة) انظر 
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 ليحؿ محؿ 2004 لسنة 15صدر قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ  ( 27/12/2004) كفي 
 منو عمى إنشاء ديكاف الرقابة (2), حيث نصت المادة 1995 لسنة 17قانكف ىيئة الرقابة العامة رقـ 

المالية كاإلدارية بحيث يككف لو مكازنة خاصة تمثؿ جزءان مف المكازنة العامة لمسمطة الكطنية الفمسطينية 
كيتمتع بالشخصية االعتبارية المستقمة كباألىمية القانكنية الكاممة لمباشرة كافة األعماؿ كالنشاطات التي 

كيككف الديكاف مسؤكالن أماـ المجمس التشريعي كرئيس السمطة , تكفؿ تحقيؽ المياـ التي قاـ مف أجميا
أما المياـ التي أنشيء مف أجميا ىذا الديكاف ك , الفمسطينية حيث يزكدىما بالتقارير التي يقـك بإنجازىا

:  فيي كما يمي2004 لسنة 15 مف قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ (3)الكاردة في المادة 
. ضماف سالمة النشاط المالي كحسف استخداـ الماؿ العاـ في األغراض التي خصص مف أجميا. 1
. التفتيش اإلدارم لضماف كفاءة األداء, كحسف استخداـ السمطة كالكشؼ عف االنحراؼ أينما كجد. 2
. التأكد مف انسجاـ كمطابقة النشاط المالي كاإلدارم لمقكانيف كاألنظمة كالمكائح كالقرارات النافذة. 3
ضماف الشفافية كالنزاىة كالكضكح في األداء العاـ كتعزيز المصداقية كالثقة بالسياسات المالية كاإلدارية . 4

. كاالقتصادية لمسمطة الكطنية الفمسطينية
 

 15 مف قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ (23) كمف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ حددت المادة 
 التدقيؽ كالرقابة ت اختصاصات ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية التي تكفؿ لمديكاف القياـ بإجراءا2004لسنة 

 مف قانكف ديكاف (31)كقد كفمت المادة , مف أجؿ تنفيذ ميامو كتحقيؽ األىداؼ التي أنشيء مف أجميا
لمديكاف التدقيؽ عمى جميع مؤسسات القطاع العاـ كالتي  (2004)لسنة (15)الرقابة المالية كاإلدارية رقـ
لذا تحاكؿ ىذه الدراسة تقييـ كتطكير كاقع التدقيؽ الحككمي الخارجي في , كضحتيا المادة بالتفصيؿ

. فمسطيف كتقيـ فعاليتو مف خالؿ أداء ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في السمطة الكطنية الفمسطينية
 

 مشكمة الدراسة 1.2

                                                                                                                                                         
 

 (2004, لعاـ15, قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية, رقـ 2المادة)انظر  

 (2004, لعاـ15, قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية, رقـ 7المادة)انظر  

 (2004, لعاـ15, قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية, رقـ 3المادة)انظر  

 (2004, لعاـ15, قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية, رقـ 23المادة)انظر  

 (2004, لعاـ15, قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية, رقـ 31المادة)انظر  
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تعد أجيزة الرقابة العميا الذراع األيمف لمسمطة التشريعية لما تقـك بو مف رقابة مستمرة عمى أعماؿ السمطة 
, التنفيذية كالدكر الكبير الذم تقـك بو بإضفاء الثقة عمى التقارير كالمعمكمات المقدمة مف األجيزة التنفيذية

مما جعؿ كثير مف الدكؿ تصدر , لذا يجب أف تقـك بمياميا بصكرة مكضكعية كفعالة كتبدم أرائيا بحرية
كبما أف ىيئة , (1991, اليمكلي)قكانيف كأنظمة كمعايير تدعـ ىذه األجيزة لمقياـ بمياميا بشكؿ فعاؿ

, الرقابة العامة في السمطة الكطنية الفمسطينية لـ تقـ بعمميا بالشكؿ المطمكب في الرقابة عمى الماؿ العاـ
 كالذم تضمف تشخيصا (1997 )باستثناء التقرير الكحيد الذم تسممو المجمس التشريعي في أكاخر عاـ 

ىداره, كمف ثـ امتناع رئيس ىيئة الرقابة العامة بعد عاـ   عف 1998لمظاىر الخمؿ في إدارة الماؿ العاـ كا 
كذلؾ ألف تبعية الييئة كانت لمرئيس األمر الذم , تقديـ تقريرىا السنكم لممجمس التشريعي كنشره لمجميكر

. (2004الشعيبي, )أثر عمى فاعمية كحياد ىذه الييئة 
 

  لذا تسعى ىذه الدراسة إلى تقييـ فعالية التدقيؽ الحككمي الخارجي في فمسطيف ممثال بديكاف الرقابة 
كصدكر قانكف ديكاف الرقابة , خصكصا بعد إلغاء التشريع الخاص بييئة الرقابة العامة, المالية كاإلدارية

ككذلؾ الجيات , كالذم حدد أىداؼ كمياـ الديكاف بشكؿ كاضح, 2004لسنة  (15)المالية كاإلدارية رقـ 
كما ألـز القانكف ,  بما فييا األجيزة األمنيةـالتي تخضع لرقابتو كالتي شممت جميع مؤسسات القطاع العا

, قانكف ديكاف الرقابة المالية 7المادة)الديكاف بتقديـ تقريره لكؿ مف المجمس التشريعي كالرئيس الفمسطيني
(. 2004, لعاـ15كاإلدارية, رقـ 

 
:     كبناء عمى ما تقدـ فاف مشكمة الدراسة تحدد بما ىك آت

ىؿ يمارس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف االختصاصات التي تضمف فعاليتو؟ . 1
ىؿ يتـ تنفيذ أنشطة ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف بما ينسجـ مع معايير التدقيؽ كالرقابة . 2

؟ (االنتكسام )الحككمية الصادرة عف المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا 
ىؿ يستخدـ مدققك ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف األساليب كالمؤشرات العممية لقياس فعالية . 3

عمميات التدقيؽ التي ينفذكنيا؟ 
ىؿ ىناؾ معيقات تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف؟ . 4

                                                 

أداء ديكاف الرقابة , 2007, كانكف الثاني, نائب رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني, حسف خريشة. د 
 مقابمة شخصية, المالية كاإلدارية في السمطة الكطنية الفمسطينية
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ىؿ ىناؾ اختالؼ بيف أراء أفراد عينة الدراسة في تقدير فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في . 5
فمسطيف تعزل لممتغيرات الشخصية؟ 

ىؿ ىناؾ اختالؼ في تقدير فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف بيف مكظفي الديكاف مف . 6 
جية كمكظفي الجيات الخاضعة لمرقابة مف جية أخرل؟ 

 

 أىداف الدراسة 1.3
 

:-  تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ المترابطة التي يمكف تمخيصيا بما يمي
. التأكد مف ممارسة ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف الختصاصاتو التي تضمف فعاليتو . 1
التعرؼ عمى مدل التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف بتطبيؽ متطمبات معايير التدقيؽ . 2

. (االنتكسام)الحككمية الصادرة عف المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا 
التعرؼ عمى مدل استخداـ مدققي ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف لألساليب كالمؤشرات . 3

. العممية لقياس فعالية عمميات التدقيؽ التي ينفذكنيا
. تحديد المعيقات التي قد تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف في أدائو لكظيفتو. 4
التي يؤمؿ أف تسيـ في رفع كفاءة كزيادة فعالية ديكاف الرقابة الكسائؿ كاألدكات  التكصيات كاقتراح. 5

 .المالية كاإلدارية في السمطة الكطنية الفمسطينية
 

 أىمية الدراسة 1.4
 

تمعب أجيزة الرقابة العميا دكران أساسيان في المحافظة عمى الماؿ العاـ كحسف إدارتو كتسخيره لخدمة 
ككثرة األعباء المترتبة , كقمة المصادر المالية, خصكصا في ظؿ ندرة المكارد المحمية, المصمحة العامة

(. 1999خشارمة,)عمى المؤسسات الحككمية 
 

 كتنعكس أىمية ىذه الدراسة عمى كؿ مف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية حيث يمكف أف تسيـ ىذه الدراسة 
كما تنعكس أىمية ىذه الدراسة عمى , في حثو عمى أداء كظيفتو بكفاءة كفعالية خالؿ سعيو لتحقيؽ أىدافو

الجيات الخاضعة لمتدقيؽ حيث تسيـ فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في ضبط ىذه المؤسسات 
كما يؤمؿ أف يتـ إيراد تكصيات , كذلؾ مف خالؿ تحديد االنحرافات في األداء كمعالجتيا, كتطكير أدائيا

. ىامة لتطكير النظاـ القائـ مف أم خمؿ أك قصكر يشكبو
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 كفي النياية فإف فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كتطكير أداء المؤسسات العامة ينعكس عمى 

المجتمع مما يؤدم إلى قياـ المؤسسات العامة بعمميا بشكؿ فعاؿ األمر الذم يضمف الحفاظ عمى الماؿ 
. العاـ كتحقيؽ التنمية االقتصادية كاإلدارية لممجتمع

 
 فرضيات الدراسة 1.5

 
:-  تسعى ىذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية

.  ال يمارس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كافة اختصاصاتو لتحقيؽ أىدافو:الفرضية األولى
 ال يطبؽ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف معايير التدقيؽ الحككمية الصادرة :الفرضية الثانية

. (االنتكسام)عف المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا
ال يستخدـ مدققك ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية األساليب كالمؤشرات العممية لقياس : الفرضية الثالثة 

. فعالية عمميات التدقيؽ التي ينفذكنيا
 معيقات تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية ك اإلدارية في أدائو لكظائفو في د ال تكج:الفرضية الرابعة

. فمسطيف
 ال يكجد اختالؼ بيف أراء أفراد عينة الدراسة في تقدير فعالية ديكاف الرقابة المالية :الفرضية الخامسة

(.  0.05)كاإلدارية تعزل لممتغيرات الشخصية لعينة الدراسة عند مستكل الداللة 
 ال يكجد اختالؼ في تقدير فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف  بيف :الفرضية السادسة 

(. 0.05)مكظفي الديكاف مف جية كالجيات الخاضعة لرقابتو مف جية أخرل عند مستكل الداللة 
  
 

:   محددات الدراسة1.6
 

 .2007تـ جمع بيانات الدراسة كتحميميا عاـ : محددات زمانية
. تـ تنفيذ الدراسة في الضفة الغربية فقط: محددات مكانية

 
 التعريفات اإلجرائية 1.7
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درجة النجاح في تحقيؽ البرامج كاألنشطة لألىداؼ المحددة ليا كترتبط بالمدل الذم تـ  ىي:- الفعالية
(. 2003الفرجات,)تحقيقو مف النتائج المرغكب فييا

 
ىيئة عامة مستقمة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس السمطة كتخضع إلشرافو  ىي:- ىيئة الرقابة العامة

المباشر كتتكلى اختصاصاتيا عمى النحك الكارد في القانكف كتيدؼ الييئة إلى تحقيؽ الرقابة عمى الماؿ 
العاـ كضماف حسف استغاللو كما تعمؿ عمى تطكير السياسات كاإلجراءات اإلدارية كتحسيف األداء 

(. 1995,لعاـ 17قانكف ىيئة الرقابة العامة,رقـ ,2المادة)كاإلنتاج
 

ديكاف الرقابة مؤسسة دستكرية, أنشئ تنفيذنا ألحكاـ القانكف األساسي :- ديوان الرقابة المالية واإلدارية
, (2004)لسنة  (15)منو, كينظـ أعمالو القانكف الخاص بو رقـ  (96)الفمسطيني إعماالن ألحكاـ المادة 

 االعتباريةكلو مكازنة خاصة ضمف المكازنة العامة لمسمطة الكطنية الفمسطينية, كيتمتع بالشخصية 
 (.www.Facb.gov.ps)المستقمة كاألىمية القانكنية الكاممة لممارسة األعماؿ التي كمؼ بيا

 
ىي عبارة عف أقساـ أك إدارات داخؿ مؤسسات السمطة :- أجيزة الرقابة والتفتيش والمتابعة الداخمية

كتختمؼ مسمياتيا مف مؤسسة ألخرل كليذه اإلدارات حؽ التأكد مف كافة المعامالت المالية كاإلدارية 
. (ب- 2005حماد,)بالمؤسسة كتتبع ىذه اإلدارات أعمى سمطة بالمؤسسة

 
كؿ كزارة أك مؤسسة ليا مخصص مالي في المكازنة العامة لمسمطة الكطنية الفمسطينية :- المراكز المالية

(. 1998, لسنة 7قانكف تنظيـ المكازنة العامة, رقـ)تسمى مركز مالي
 

ىي عبارات عامة لمسؤكليات المدققيف كىي تكفر إطاران عامان لمتأكد أفّي :- معايير التدقيق الحكومية
المدققيف لدييـ الكفاءة كالنزاىة كالمكضكعية كاالستقالؿ في التخطيط كالتنفيذ كالتقرير عف أعماليـ, كأفّي 
معايير التدقيؽ الحككمية تكفر إطاران لممدققيف يبيف أف عمميـ يؤدم إلى تحسيف اإلدارة الحككمية كاتخاذ 

 (.2005الدعيس,)القرارات كالمراقبة كالمسؤكلية
 

http://www.facb.gov.ps/
http://www.facb.gov.ps/
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ىي تمؾ القكاعد القانكنية التي تكفؿ ألجيزة التدقيؽ ممارسة اختصاصاتيا عمى نحك :- المؤيدات القانونية
 الذم يدعـ عممية ؿممـز لجيات اإلدارة التنفيذية كما تكفؿ حؽ تمبية جميع طمبات تمؾ األجيزة بالشؾ

 (.2004ديكاف المحاسبة في اإلمارات,)التدقيؽ كيضمف ليا الفعالية 
 

 (أألنتوساي)المنظمة الدولية لألجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبية
The International Organization Of Supreme Audit Institution   (INTOSAI) 

     

كمجمكعة عمؿ دكلية تضـ في عضكيتيا أجيزة الرقابة المالية العميا في , 1953ىي منظمة أنشئت عاـ 
كافة أنحاء العالـ  كذلؾ مف أجؿ تشجيع  تبادؿ المعرفة كاآلراء ما بيف األجيزة األعضاء حكؿ الرقابة 

(. 2006,القطيش)كتستخدـ خمس لغات ىي العربية كاإلنجميزية كالفرنسية كاأللمانية كاإلسبانية, المالية
 

 (أرابوساي)المجموعة العربية لألجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبية
The Arab Organization Of Supreme Audit Institution   (ARABOSAI)      

كاعتبرت جميع األجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة , 1976كىي مجمكعة عمؿ إقميمية تأسست عاـ 
(. 2006,القطيش)في الدكؿ األعضاء في جامعة الدكؿ العربية أعضاء في ىذه المجمكعة

 
(GAO): General Auditing Office  ( مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية)  كىك

 (. 1999القاضي كدحدكح,)الجياز األعمى لمتدقيؽ عمى األجيزة الحككمية في الكاليات المتحدة األمريكية 
 
(GAGAS : )General Accepted Government Auditing Standard 

كىي معايير متخصصة لممراجعة في القطاع الحككمي  (معايير التدقيؽ الحككمي المقبكلة قبكال عاما)
 كجاءت ىذه المعايير متخصصة في المجاؿ الحككمي 1981كعدلت سنة, ظيرت في بداية السبعينات

(. 2004,الصحف كسرايا)كمتفقة مع طبيعة العمؿ داخؿ الكحدات كاألجيزة الحككمية كأىدافيا
 
 

 
, كتحديد كؿ مف أىمية الدراسة كأىدافيا كفرضياتيا, كأخيرا كبعد التعريؼ بمشكمة الدراسة كتحديد عناصرىا

كبناءان عمى ما سبؽ فإف الباحث سيقكـ خالؿ , (التعريفات اإلجرائية)كالتعريؼ بالمفاىيـ األساسية لمدراسة
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كمف ثـ عرض لإلطار , كتطكير نمكذج الدراسة, الفصؿ القادـ بعرض كتحميؿ األدبيات السابقة لمدراسة
. النظرم لمدراسة

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
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أدبيات الدراسة واإلطار النظري 
 

 مقدمة 2.1
  الدراسات السابقة 2.2

 الدراسات المحمية  2.2.1
 الدراسات العربية  2.2.2
 الدراسات األجنبية  2.2.3
 ممخص الدراسات السابقة 2.2.4
 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة  2.2.5

 شرح نموذج ومتغيرات الدراسة  2.3
 اإلطار النظري لمدراسة 2.4

 مفيوم وخصائص القطاع الحكومي 2.4.1
تعريف المحاسبة الحكومية باعتبارىا أداة لقياس األداء الحكومي  2.4.2
  التدقيق الشامل في القطاع الحكومي2.4.3
 مستويات وأنواع التدقيق الحكومي الفعالة  2.4.4
 أىداف التدقيق الحكومي الشامل  2.4.5
 أىمية التدقيق الحكومي الشامل  2.4.6
 العممية لقياسيا ت فعالية عمميات التدقيق الحكومي والمؤشرا2.4.7
 معايير التدقيق الحكومية 2.4.8

 أىمية معايير التدقيق الحكومية  2.4.8.1
 أركان معايير التدقيق الحكومية   2.4.8.2

 المعيقات والصعوبات التي تواجو أجيزة التدقيق الحكومي  2.4.9
 
 
 

 
الفصل الثاني 
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أدبيات الدراسة واإلطار النظري 
 

 مقدمة  2.1
 

طارىا النظرم حيث قاـ الباحث بدراسة األبحاث , ييدؼ ىذا الفصؿ إلى عرض األدبيات السابقة لمدراسة كا 
باإلضافة إلى االعتماد عمى الكتب , كالمقاالت ذات العالقة بمكضكع التدقيؽ الحككمي كأجيزة الرقابة العميا

مف اجؿ تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في السمطة , كالمراجع التي تناكلت ىذا المكضكع
كسيقـك الباحث كبعد استعراضو , الكطنية الفمسطينية بصفتو الجياز األعمى لمرقابة كالتدقيؽ في فمسطيف

. كمف ثـ عرض اإلطار النظرم لمدراسة, كشرح لمتغيراتو, لألدبيات السابقة بتطكير نمكذج الدراسة
 

 الدراسات السابقة  2.2
 

:  الدراسات المحمية2.2.1
 
( 2004, كالب )دراسة . 1

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ كتشخيص كاقع الرقابة الداخمية في كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية 
بقطاع غزة كمدل استكماؿ المقكمات األساسية ليا اإلدارية كالمالية, كمستكل تطبيؽ ما تكفر منيا مقارنة 

مع النظاـ المتكامؿ كالفعاؿ لمرقابة الداخمية, كأثر ذلؾ عمى تحقيؽ أىداؼ الكزارات الفمسطينية, كعمى 
كجكد ظكاىر التسيب المالي كاإلدارم كسكء اإلدارة, كتحديد األسباب كالمعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ 

. كتطكير نظـ رقابة داخمية جيدة كسبؿ التغمب عمييا
 

 مكظؼ رقابي يعمؿ بدكائر الرقابة 130كتمثمت األداة الرئيسة لمدارسة في االستبانة, كالتي كزعت عمى 
الداخمية بكزارات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة, كبمغ عدد االستبانات المسترجعة كالصالحة لمتحميؿ 

%(. 82)استبانة ك بنسبة  (107)
 

 كقد خمصت الدراسة إلى عدـ تكفر أغمب المقكمات األساسية لمرقابة الداخمية اإلدارية كالمالية بكزارات 
, إضافة إلى ضعؼ (مقاييس األداء , الكصؼ الكظيفي, اليياكؿ التنظيمية )السمطة الفمسطينية مثؿ 
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النظاـ المحاسبي , كحدات الرقابة المعمكؿ بيا, سياسات التعييف كالترقية )مستكل تطبيؽ ما تكفر منيا مثؿ
كىك ما يساىـ في ضعؼ تحقيؽ أىداؼ الكزارات, ككجكد كتفشي ظكاىر التسيب , ( المستندية ةكالدكر

. اإلدارم كالمالي كالتضخـ الكظيفي كضعؼ إطار المحاسبة كالمساءلة, كسكء اإلدارة كانخفاض اإلنتاجية
كأظيرت الدراسة كجكد العديد مف األسباب كالمعكقات التي تضعؼ تطبيؽ نظـ رقابة داخمية جيدة بكزارات 

السمطة الفمسطينية أىميا ضعؼ القيادات اإلدارية كاستناد تعينيا إلى قرارات سياسية بعيدا عف المؤىؿ 
كالكفاءة, كعدـ تفعيؿ إطار حقيقي لممحاسبة كالمساءلة كضعؼ دكر المجمس التشريعي, كحداثة عيد 

. السمطة, إضافة إلى ظركؼ االحتالؿ كالحصار كتقطيع األراضي الفمسطينية
 

:  الدراسات العربية2.2.2
 
( 2006, القطيش ) دراسة. 1

في تدقيؽ  (ديكاف المحاسبة  ) ىدفت ىذه الدراسة إلى تطكير مشركع لزيادة فاعمية جياز الرقابة العميا 
مف خالؿ تقييـ الكاقع الحالي لعممو باالستناد إلى التجارب العالمية , األداء في القطاع الحككمي األردني

, كاالربكسام, كاالسكسام, الصادرة عف بعض المنظمات الدكلية كاإلقميمية لمرقابة العميا كاالنتكسام 
: كقد خمصت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية, كمكتب المحاسبة العامة األمريكي

معايير العمؿ , المعايير العامة )يكجد عالقة تأثيرية ذات داللة إحصائية لممتغيرات المستقمة  .1
الميداني, معايير التقرير, األساليب كالمؤشرات العممية لقياس الفعالية, عمى تدقيؽ كتقييـ األداء في 

 .القطاع الحككمي األردني

تكاد تقتصر رقابة ديكاف المحاسبة عمى الرقابة المالية كالمحاسبية, دكف أف تمتد لتبيف مدل كفاءة  .2
 .اإلدارة في استغالؿ المكارد االقتصادية, كتحقيؽ األىداؼ المرسكمة بأقؿ التكاليؼ 

إذ التزاؿ بعض الييئات  (أينما كجد  )ال تشتمؿ رقابة ديكاف المحاسبة الماؿ العاـ بمفيكمو  .3
 .كالمصالح الحككمية التي تدخؿ أمكاليا في نطاؽ األمكاؿ العامة بمنأل عف رقابة الديكاف

ال يمبي قانكف ديكاف المحاسبة طمكحات الديكاف في تحقيؽ االستقالؿ الكامؿ عف السمطة التنفيذية  .4
حكاـ الرقابة عمى الكحدات الحككمية  . كمكاكبة التطكرات االقتصادية الحاصمة في األردف, كا 

 .يطبؽ مدققك ديكاف المحاسبة أساليب كمؤشرات األداء بدرجة متدنية عند القياـ بتدقيؽ األداء .5

يكاجو مدققك ديكاف المحاسبة صعكبات متعددة في مجاؿ تدقيؽ كتقييـ أداء البرامج الحككمية نتيجة  .6
 .كعدـ تطكرىا لتمبية حاجات رقابة األداء, تخمؼ نظـ المكازنة كالنظـ المحاسبية
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مما يؤدم إلى زيادة العبء عمى , ضعؼ كحدات الرقابة الداخمية العاممة في الكحدات الحككمية. 7
. مدققي ديكاف المحاسبة

 
 (2005الدعيس,  )دراسة . 2
 تطبيؽ المعايير الرقابية لممنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا عمى مدلىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ  

 كذلؾ لتذليؿ ,بالجياز المركزم لمرقابة كالمحاسبة في اليمف, كذلؾ المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيقيا
 كقد أظيرت نتائج الدراسة أف الجياز المركزم ,الصعكبات ككضع الحمكؿ الكفيمة بالتغمب عمييا كمعالجتيا

ر الرقابية لممنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا ملمرقابة كالمحاسبة في اليمف بصكرة عامة يطبؽ المعام
كما أف , (العامة, الميدانية, التقارير )ر الرقابية الفرعيةم في تطبيؽ المعامان بدرجة مرتفعة كأف ىناؾ تفاكت

االستقاللية,  )ر العامة بدرجة متكسطة كبدرجة متفاكتة في تطبيؽ المتطمبات الفرعيةمالجياز يطبؽ المعام
ر مكما أظيرت نتائج الدراسة أف الجياز يطبؽ المعام (االختصاص كالكفاءة, العناية المينية, عامة أخرل

التخطيط كاألشراؼ, المراقبة  ) في تطبيؽ المتطمبات الفرعية ان الميدانية بصكرة مرتفعة كأف ىناؾ تفاكت
 تقارير بدرجة إعدادر مكيطبؽ معام. (الداخمية, مطابقة مع القكانيف, إثباتات الرقابة, تحميؿ البيانات 

. مرتفعة
ر الرقابية في الجياز في اليمف م الدراسة كجكد عدد مف المعكقات تحكؿ دكف تطبيؽ المعامكأخيرا أظيرت 

ر الرقابية كعدـ كجكد ترجمة فكرية لممعايير مأىميا غياب النص التشريعي الذم يمـز بتطبيؽ المعاممف 
. كعدـ متابعة المدققيف لمتطكرات في مجاؿ المعايير الرقابية 

 
( 2004 ,ديوان المحاسبة في اإلمارات) دراسة. 3

  مف ديكاف المحاسبة باإلماراتعمقة بتحديث طرؽ الرقابة في األجيزة العميا لمرقابة كالمقدمةمتىذه الدراسة 
 العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة التي عقدت في لألجيزةلمدكرة الثامنة لمجمعية العامة بالمجمكعة العربية 

 .ـ2004 عاـ األردف
: يمي  ماإلىكقد ىدفت ىذه الدراسة 

 اإلدارة ككسائؿ أىداؼ بتطكر ة الرقابي في دكؿ المجمكعة العربية مقارفاألداءالتعرؼ عمى مدل تطكر - 
. العامة
 التي يمكف استخداميا اإلدارم مف مظاىر التقدـ التقني كالتطكر لإلفادة المتاحة اإلمكاناتالبحث في - 

 . الرقابة المالية العمياأىداؼفي تحقيؽ 
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 التالية الخصائص تتكفر فيو أف حتى يككف النظاـ الرقابي فعاالن فيجب أنوكقد بينت الدراسة 
.  تكفر دليؿ رقابيالفني, تكفر الجياز العمؿ, خطة القانكنية, التشريعات االستقالؿ,

لة, تخطيط العمؿ الرقابي, ء نظاـ لممساتأسيس الرقابة كالتدقيؽ الشامؿ, أ مبدبأخذ الدراسة أكصتكقد 
 تطكير عمـك المحاسبة أجؿ البرامج الدراسية مف إعدادالعناية بالعنصر البشرم, العمؿ الجاد لممشاركة في 

 التنسيؽ مع الجيات كأخيرا ,كالرقابة, التخطيط الستخداـ الحاسكب ككسائؿ االتصاالت الحديثة في الرقابة
 .الخاضعة لمرقابة

 

 (2001, الديسطى)دراسة . 4
 

 في مجاؿ المراجعة مف خالؿ دراسة تطبيقية مقكمات الخبرةؿ إطار مقترح إلى تقديـ ىذه الدراسة ىدفت
المراجعة   السابقة بمجاؿ الباحث لمدراسات  تحميؿكمف خالؿ  عمى الجياز المركزم لممحاسبات في مصر

 :تكصؿ إلى الفرضية التالية
 

المعرفة داخؿ الذاكرة  تنظيـ: فيتنتج الخبرة عف تفاعؿ مجمكعة مف المقكمات الرئيسية تتمثؿ 
جكدة , السمات الشخصية لممراجع, المراجعة عدد سنكات ممارسة, القدرة عمى حؿ المشكالت, كاسترجاعيا

. كالتغذية المرتدة, كسالمة التشغيؿ النتائج
 

 المركزمبالجياز   لعينة مف المراجعيفاستبانة الدراسة تـ تكجيو يةكلمتحقؽ مف مدل صحة فرض
 , مقكمات الخبرة المقترحةفيالعينة  أفراد أراء كتـ تحميؿ النتائج باستخداـ متكسط , في مصرلممحاسبات

لمخبرة   المقترحاإلطار سيشمميا التيالدراسة ككفقا لمنتائج تتمثؿ المقكمات الرئيسية  كلـ تثبت صحة فرض
 عميؽ معرفيىيكؿ  تككيف, االستحكاذ عمى المعرفة مف خالؿ التعميـ المستمر: فيبمجاؿ المراجعة 

القدرة عمى القيادة كتحديد العناصر  ,ف بالتخصص بمراجعة نشاط معيألدلةالقدرة عمى التكصؿ , الذاكرة
 تالقرارااتخاذ , مشكالت المراجعة عبر الممارسة تطكير استراتيجيات حؿ,  بحاجة لفحص متعمؽالتي

. فكالمرؤكسيالقدرة عمى االتصاؿ بكؿ مف الرؤساء  ,المناسبة عند التعرض لضغكط العمؿ
 
 ( 1999 , خشارمة) دراسة. 5

 األردني مف كجية نظر العامميف فيو كاألجيزة الحككمية ةىدفت ىذه الدراسة إلى تقيـ أداء ديكاف المحاسب
ثانية اؿلعامميف في الديكاف كبا األكلى خاصة :يفالخاضعة لرقابتو كلتحقيؽ ىذا اليدؼ فقد تـ تصميـ استبانت

 المالييف في األجيزة الحككمية الخاضعة لرقابة الديكاف ككزعت االستبانتاف عمى عينة يريفخاصة بالمد
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 كأظيرت الدراسة 20 كفي المؤسسات الحككمية 100 بمغ عدد أفرادىا في الديكاف ةجتمع الدراسلـممثمة 
:- النتائج التالية

ىناؾ اتفاؽ كاضح بيف آراء العامميف في ديكاف المحاسبة كالجيات التي تخضع لرقابتو في كثير مف  .1
 األردني عمى عكس ما خرجت بو الدراسات السابقة مف أف ىناؾ ة ديكاف المحاسبأداءـ مجكانب تقي
 .المجاؿ في ىذا ان  مممكسان اختالؼ

 .اإلدارية الديكاف ألحدث األساليب كالنظـ إتباعكجكد ضعؼ في  .2
 كاف مف أبرزىا عدـ كجكد مكضكعية في تعيف مكظفي ةىناؾ عدة معكقات تعكؽ عمؿ ديكاف المحاسب .3

داريالديكاف كعدـ استقاللية الديكاف ماليان ؿالديكاف كعدـ استقرار الييكؿ التنظيمي  . كا 
 .يتبعيامف ضعؼ في إجراءات الرقابة التي ة يعاني ديكاف المحاسب .4

 
( 1999, دراسة الراشد ) .6

ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى دكر ديكاف المحاسبة في الرقابة عمى األمكاؿ العامة بدكلة 
 كمقارنة ذلؾ بما ىك مطبؽ بأنظمة الرقابة بدكؿ العالـ 1/1993كخاصة في ظؿ تطبيؽ القانكف , الككيت
. المتقدمة

 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بدراسة األدبيات المتعمقة بالمكضكع كالمسح المكتبي ألىـ متغيرات 

استطالع اتجاىات , استخالص التجارب السابقة في ىذا المجاؿ كبالذات في الدكؿ المتقدمة, الدراسة
 بتطبيؽ القانكف مف خالؿ استبانة ك استخداـ التحميؿ اإلحصائي المالئـ لقياس مدل ارتباط فالمعنيي

: كقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية , كصدؽ النتائج
 ك إف الجيات الرقابية المسئكلة عف تطبيقو , إف تحقيؽ قانكف حماية األمكاؿ العامة ألىدافو

 .كالمتمثمة بديكاف المحاسبة تؤدم ميمتيا بكفاية متكسطة

  كمساىمة الحككمة بالشركات المساىمة كالكاردة في القانكف قبكال عاما لدل عينة % 25تمقى نسبة
 .الدراسة عمى الرغـ مف اعتبارىا في بعض األحياف عائقا أماـ تطكير االستثمارات

  تزداد أىمية تطبيؽ مفيـك الرقابة اإلدارية مع زيادة الحاجة إلى إحكاـ الرقابة عمى األمكاؿ العامة
 .كحسف استغالليا

 

 ( 1998, دراسة عبد اهلل ) .7
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ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ أداء ديكاف المحاسبة في المممكة األردنية الياشمية مف خالؿ مجمكعة 
كجاء  (االنتكسام  )مف المبادئ كالقكاعد الرقابية الصادرة عف المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا 

التركيز عمى الثغرات المكجكدة في قانكف ديكاف المحاسبة كمحاكلة لمتعرؼ عمى المعكقات التي تكاجو 
: كخمصت الدراسة إلى االستنتاجات التالية, مدققي الديكاف أثناء تأديتيـ لكاجباتيـ الرقابية

ىناؾ حاجة ماسة إلى إجراء تعديالت جكىرية في قانكف ديكاف المحاسبة كخاصة في المجاالت :- أكال
:- التالية

 استقالؿ الديكاف المالي كاإلدارم حيث لـ ينص قانكف الديكاف صراحة عمى استقاللية الديكاف. 

  حصانة رئيس ديكاف المحاسبة حيث لـ يتعرض قانكف ديكاف المحاسبة لحصانة رئيس كمكظفي
 .الديكاف

  شمكؿ رقابة ديكاف المحاسبة لمماؿ العاـ أينما كجد حيث ال تخضع الشركات التي تساىـ الدكلة
 .فييا إلى رقابة الديكاف

 النص صراحة عمى رقابة األداء ألف قانكف الديكاف الحالي أغفؿ ىذا النكع مف الرقابة .
يعاني مدققك الديكاف أثناء تأديتيـ ألعماليـ مجمكعة مف المشاكؿ كالصعكبات التي تحكؿ دكف :- ثانيا 

:- تأديتيـ ألعماليـ عمى أكمؿ كجو
 ضعؼ أجيزة الرقابة الداخمية في الكزارات كالدكائر الحككمية. 

 قمة عدد مدققي الديكاف بالمقارنة مع حجـ العمؿ الكبير. 

  اعتماد مدققي الديكاف في تكفير مستمزماتيـ مثؿ القرطاسية كغيرىا عمى الكزارات كالدكائر
الحككمية التي يقكمكف بالرقابة عمييا عمما بأف ىناؾ نصان قانكنيان يمـز الكزارات كالدكائر الحككمية 

 .بتكفير كافة مستمزمات مدققي الديكاف مف قرطاسية كغيرىا

 
( 1985, دىمش )دراسة . 8

 ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز كالتعريؼ بمفيـك التدقيؽ الشامؿ ككيفية استخدامو لتقييـ كفاءة األداء كفعالية 
كقد بيف الباحث إف الجيات الحككمية التي يناط بيا استخداـ المكارد , المشاريع اإلنمائية في الدكؿ النامية

الحككمية كتنفيذ المشاريع اإلنمائية تككف مكضع مساءلة كيجب أال تقتصر ىذه المساءلة عمى التأكد مف 
 )سالمة اإلنفاؽ مف الناحية المحاسبية كمدل تمشي العمميات كفؽ القكانيف كاإلجراءات المالية كالقانكنية 

كترشيد اإلنفاؽ كقياس فعالية تحقيؽ األىداؼ , بؿ أيضا التأكد مف كفاءة األداء (التدقيؽ التقميدم 
. المرجكة
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كلقد بيف الباحث أف ىناؾ دكالن نامية لجأت إلى استخداـ المفيكـ الجديد لمتدقيؽ كىك ما يطمؽ عميو التدقيؽ 
كقد تبيف مف الدراسات العديدة أنو مف , الشامؿ كالذم يركز عمى التدقيؽ المالي كالقانكني كالكفاءة كالفعالية

حيث ال بد مف تكفر المقكمات , الصعب تطبيؽ ىذا األسمكب الجديد مف التدقيؽ حسب مفيكمو الكاسع
األساسية لنجاحو كالتي تتمثؿ في إطار متكامؿ لممكازنة القائمة عمى أساس البرامج كاألداء كنظـ محاسبية 

كرقابة داخمية متطكرة سميمة باإلضافة إلى تكفر الكفاءات المؤىمة في مجاؿ التدقيؽ مع كجكد مبادمء 
كمعايير لمتدقيؽ مقبكلة قبكال عاما 

كحتى لك تكفرت جميع المقكمات فال بد مف تطبيقو عمى مراحؿ بشكؿ تدريجي كذلؾ حسب طبيعة 
. المشاريع اإلنمائية كأىدافيا

 
( 1984عبد اهلل و سعادة, )دراسة . 9

كقد حاكؿ الباحثاف .  ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ أداء ديكاف المحاسبة األردني مف كجية نظر تنمكية
 العممية لتصحيح مسيرتو كتمكينو مف القياـ تإبراز نقاط القكة كالضعؼ في عمؿ الديكاف كتقديـ المقترحا

كأظيرت الدراسة أف تبعية ديكاف المحاسبة باعتباره جياز الرقابة المالية العميا في . بدكره الذم يناط بو
 أدل إلى بقاء الديكاف عمى حالو دكف تطكير, ااألردف إلى السمطة التنفيذية قد أفقده حياده كاستقالليتو, كىذ

كقد أكصت الدراسة بتحديث قانكف الديكاف بما يكفؿ لو االستقالؿ كيمكنو مف أدائو لعممو بكفاءة 
كقد اقتصرت الدراسة عمى بحث الجكانب التشريعية كالقانكنية كما يرتبط بيا مف جكانب إدارية, . كاستقاللية

كلكنيا تفتقر إلى الدراسة الميدانية فيما يتعمؽ بكفاءة أداء ديكاف المحاسبة كالتعرؼ عمى أىـ الصعكبات 
. كالمشاكؿ التي يكاجييا الديكاف في أدائو لميامو

 
 
 
 
 

:  الدراسات األجنبية2.2.3
 

( (Gendron & Cooper & Townley, 2007دراسة . 1
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مدل تأثير تكفر الخبرة كالتأىيؿ لممدققيف في قياس األداء الحككمي في كندا 
عمى العمميات التي يقـك المدققكف بفحصيا في ظؿ نظاـ اإلدارة الحديثة في القطاع العاـ حيث بينت ىذه 



 

 18 

الدراسة كيؼ يقـك المدققكف في مكتب التدقيؽ العاـ في كندا بإظيار اثر خبرتيـ عمى العمميات التي يتـ 
فحصيا, ككيؼ يقـك مكتب التدقيؽ العاـ في كندا بتبني إستراتيجية لدعـ المدققيف كتنمية الخبرة المينية 

كذلؾ مف خالؿ تطكير المعايير التي تساعد عمى تنمية الخبرة لدل المدققيف مف أجؿ القدرة عمى . لدييـ
. فحص العمميات بشكؿ جيد كتنفيذ مياميـ بالشكؿ المطمكب كتقديـ تقارير ذات فعالية

:- كقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية
نما ضركرة  .1 أف ىناؾ تحديات تكاجو المدققيف كال تقتصر عمى ضركرة تكفر االستقاللية لدييـ كا 

. تنمية الخبرة المينية ليـ
 .ضركرة أف يعكس المدققكف خبرتيـ المينية مف خالؿ فيميـ لمعمميات التي يقكمكف بفحصيا .2

 . األداء لديو لمقياـ بمياموسضركرة قياـ مكتب التدقيؽ العاـ بتطكير مقايي .3

ضركرة ممارسة مكتب التدقيؽ العاـ ألنكاع التدقيؽ المختمفة كعدـ اقتصاره عمى التدقيؽ المالي  .4
نما ضركرة ممارسة التدقيؽ التشغيمي في قياس األداء  .كا 

 
  (Jivegard & Sjolin, 2005)دراسة . 2

عمى التدقيؽ  (التمكيؿ بطريقة صحية )ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريؼ بأثر تبني التشريع المالي الجديد 
الحككمي المحمي في السكيد, حيث يعد التدقيؽ الحككمي أحد األجزاء اليامة في النظـ الديمقراطية لذلؾ 

كالتقارير التي يقدميا , قاـ الباحثاف بدراسة أثر التشريع الجديد عمى عمؿ كدكر أجيزة التدقيؽ الحككمية
خصكصا كاف المدقؽ يستطيع في ظؿ التشريع الجديد العمؿ كالمتابعة بشكؿ . التدقيؽ الحككمي في السكيد

يكمي كذلؾ نتيجة إلمكانية اطالعو عمى المكازنة يكميا بحكـ آلية التشريع الجديد كىي التمكيؿ بطريقة 
 .صحية

:- كقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية
. أف ىناؾ تأثيران متكقعان لمتشريع الجديد عمى عمؿ المدققيف في الكحدات الحككمية في السكيد .1
أف ىناؾ تأثيران متكقعان لمتشريع الجديد عمى دكر اجيزة التدقيؽ الحككمي في السكيد كالعمؿ عمى  .2

 .تقكيتو

أف ىناؾ تأثيران متكقعان لمتشريع الجديد عمى ضركرة زيادة االىتماـ في تقارير اجيزة التدقيؽ  .3
 .الحككمي

, كقد أكصى الباحثاف ضركرة إجراء بحكث مستقبمية بيدؼ فحص التأثير الحقيقي لمتشريع الجديد
. كمقارنة نتائجو مع ما تكصؿ إليو الباحثاف في ىذه الدراسة

 



 

 19 

( pomeranz,2004)دراسة . 3
ىدفت  ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل حرية مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية في 

حيث يمتمؾ جياز المحاسبة العاـ شرعيتو , الكصكؿ إلى المعمكمات التي يحتاجيا أثناء قيامو في ميمتو
مف الككنغرس في الكصكؿ إلى المعمكمات التي يحاجيا مف اجؿ تقديـ التقارير التي تيدؼ إلى تحسيف 

لذلؾ يجب أف يمتمؾ مكتب , أداء الكحدات الحككمية مف اجؿ القياـ بعمميا بفعالية كبأقؿ التكاليؼ
لكف مكتب المحاسبة العاـ لـ يستطع , المحاسبة العاـ حرية الكصكؿ إلى المعمكمات التي يحتاجيا

 التي احتاجيا عندما طمب منو الككنغرس االطالع عمى السجالت كأسماء تالكصكؿ إلى كافة المعمكما
حيث نفى تشيني نائب الرئيس , 2001الحاضريف في اجتماع فريؽ التخطيط لمطاقة الذم عقد في عاـ 
كعندما رفع مكتب المحاسبة العاـ , في ذلؾ الكقت كصكؿ مكتب المحاسب العاـ إلى تمؾ المعمكمات

لذا أصبحت عممية كصكؿ مكتب المحاسبة , دعكل كرفضت مف قبؿ المحكمة لـ يقـ باستئناؼ القضية
, كىذا يدؿ عمى إضعاؼ لسمطات الككنغرس, العاـ  إلى كافة المعمكمات التي يحتاجيا مشككؾ فييا 

 .كلعمؿ مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية

 

 ( Suzuki, 2004 )دراسة  .4

ىدفت ىذه الدراسة إلى أبراز القكاعد األساسية لمتدقيؽ الحككمي التي يتـ تبنيو مف قبؿ أجيزة التدقيؽ العميا 
كقد ركزت ىذه  ,في الياباف كمقارنة ما ىك مطبؽ ىناؾ مع كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا

. الدراسة عمى التدقيؽ الحككمي بمفيكمو الشامؿ كخصكصا تدقيؽ األداء مف أجؿ تقييـ البرامج الحككمية
 

كقد بينت ىذه الدراسة أف التدقيؽ الحككمي في بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية كالذم يمارس مف قبؿ 
أجيزة التدقيؽ العميا يعتبر الجزء األىـ في عممية التدقيؽ كأف التدقيؽ الشامؿ يجب أف يشتمؿ باإلضافة 

. إلى التدقيؽ  المالي عمى تدقيؽ األداء
كقد أكضح الباحث في دراستو أف أىـ أىداؼ التدقيؽ الحككمي ىك التفرقة بينو كبيف التدقيؽ في 

المؤسسات الخاصة كالمؤسسات اليادفة إلى الربح كأف اليدؼ مف التدقيؽ الحككمي ىك إبراز مفيـك 
. المساءلة كتطبيقو

 
كقد بيف الباحث في دراستو أنو مف القكاعد األساسية لمتدقيؽ الحككمي تطبيؽ كافة أنكاع التدقيؽ الحككمي 
المالي كالقانكني ك تدقيؽ األداء كتدقيؽ النتائج, كما بيف الباحث في دراستو أف معايير التدقيؽ الحككمية 



 

 20 

سكاء العامة أك الميدانية كمعايير إعداد التقرير سكاء المتعمقة بالتدقيؽ المالي أك تدقيؽ األداء تعتبر أحد 
. القكاعد األساسية لمتدقيؽ الحككمي

:- وقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية
  بينت الدراسة أف التدقيؽ الممارس مف جياز الرقابة العميا في الياباف محدكد بالمقارنة مع الدكؿ

 .األخرل كقد أكصت الدراسة بضركرة تكسيع نطاؽ التدقيؽ في الياباف

 ضركرة تطكير التدقيؽ الحككمي في الياباف ليشتمؿ عمى تدقيؽ األداء كتدقيؽ البرامج. 

 ضركرة تطكير معايير التدقيؽ الحككمي في الياباف مف أجؿ مكاكبة التطكرات في التدقيؽ. 

 
  Cooper & Chow & Wei, 2002))دراسة . 5

كذلؾ مف خالؿ , ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تطكير معايير التدقيؽ في القطاع العاـ في الصيف
التعرؼ عمى تطكير ىيكؿ منظمات التدقيؽ الحككمي في الصيف كالتركيز عمى الخدمات التي يقدميا 
جياز التدقيؽ العاـ في الصيف, كذلؾ مف خالؿ تبني الصيف لمعايير تدقيؽ حككمية مستقمة تتفؽ مع 
النمكذج الدكلي العاـ لمعايير التدقيؽ الحككمية مع ضركرة اف تعكس الكاقع الصيني, كتكصمت الدراسة 

إلى كجكد بعض القضايا التي تحتاج إلى التطكير حتى تنسجـ معايير التدقيؽ الصينية مع معايير التدقيؽ 
الدكلية كمنيا المعايير األخالقية كمعايير االستقاللية, كقد أكصت الدراسة بضركرة تبني الصيف لخطة 
مستقبمية لمعمؿ عمى تطكير معايير التدقيؽ الحككمي, العمؿ عمى تطكير مينية المدققيف كالعمؿ عمى 
تطكير خبرتيـ بشكؿ مستمر, العمؿ عمى دعـ استقاللية التدقيؽ الحككمي كتطكير المعايير التي تتعمؽ 
صدار المعايير  باالستقاللية, العمؿ عمى التعريؼ بمعايير التدقيؽ األخالقية كالعمؿ عمى دعـ تبنييا كا 

. التي تتعمؽ بيا
 
(  ,Etverk 2002)دراسة  . 6

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس فعالية تدقيؽ األداء في القطاع العاـ في استكنيا مف خالؿ دراسة ميدانية 
-2000أجريت عمى عمميات التدقيؽ التي ينفذىا مكتب التدقيؽ العاـ  في استكنيا خالؿ الفترة مف 

كقد تـ إجراء الدراسة . كاىتمت ىذه الدراسة بالعكامؿ كالمعايير التي تؤثر عمى فعالية تدقيؽ األداء, 2001
الميدانية مف خالؿ عمميات تدقيؽ األداء كالمنفذة مف قبؿ مكتب التدقيؽ العاـ في استكنيا حيث بمغت 

. عممية(17 )2001كبمغت في عاـ , عمميات (8 )2000عمميات تدقيؽ األداء في عاـ 
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كلـ يستطع , كقد اعتمد الباحث عمى المقابالت الشخصية كاالستبياف في عممية جمع البيانات كتحميميا
. الباحث استخداـ االختبارات اإلحصائية نتيجة لمحدكدية مجتمع الدراسة

:  كقد أظيرت الدراسة النتائج التالية
  إفّي فعالية تدقيؽ األداء تعتمد عمى العكامؿ التي ترتبط بعمميات تدقيؽ األداء ككمما زاد ارتباط

 .ىذه العكامؿ بعمميات التدقيؽ زادت فعاليتيا

 إفّي فعالية عمميات التدقيؽ تعتمد عمى البيئة كالظركؼ التي تتـ بيا عمميات التدقيؽ. 

 إف تدقيؽ األداء يعطي قيمة إضافية لمتدقيؽ الممارس مف قبؿ مكتب التدقيؽ العاـ. 

  حيث أف القيمة اإلضافية الناتجة عنو تعطي , إف ىذا النكع مف التدقيؽ أصبح ضركريان كميمان
كتساعد عمى التعرؼ عمى المشاكؿ التي تقكد المدققيف في المستقبؿ , تحميال لمكاضيع عدة
. إلى التركيز عمييا

 
  (Schwartz, 2002)دراسة  .7

مف حيث ,    ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع نظاـ الرقابة كالتدقيؽ المعمكؿ بو في إسرائيؿ
كذلؾ مف خالؿ أداء مكتب المراقب العاـ في إسرائيؿ حيث , كتقييـ األداء, التعرؼ عمى آلية تنفيذ المكازنة

كمدل ,  التي حدثت عمى صالحيات كاختصاصات مكتب المراقب العاـ في إسرائيؿتبينت الدراسة التطكرا
 البيركقراطي في األداء إلى مرحمة التدقيؽ جانتقاؿ إسرائيؿ مف مرحمة التدقيؽ التقميدم في ظؿ النمكذ

كقد أظيرت الدراسة أف , تدقيؽ االقتصاد كالفعالية في ظؿ نمكذج مرحمة تجاكز البيركقراطية )الشامؿ 
:  تمر في مرحمة مختمطة مف النمكذجيف كأف الرقابة في إسرائيؿ تعاني مف عدة مظاىر لمخمؿ منياؿإسرائي

اتجاه قكم نحك , دكر محدكد جدان لإلشراؼ مف قبؿ البرلماف, نقص في المكارد التي تحتاجيا تمؾ العممية
كعدـ التركيز عمى عممية , العمؿ بأسمكب بيركقراطي مف خالؿ التركيز عمى االلتزاـ في القكانيف كاألنظمة

تقييـ األداء كمرحمة , المكازنة: كعدـ كجكد ربط مابيف المراحؿ الثالث اآلتية في العمؿ كىي, تقييـ النتائج
. التدقيؽ

 
( (Aucion, 1998دراسة . 8

 ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في دكر مكتب التدقيؽ العاـ في كندا كفي مدل مسؤكلية مكتب 
. التدقيؽ العاـ أماـ البرلماف

كقد بيف الباحث في دراستو مدل مساىمة مكتب التدقيؽ العاـ في المساءلة كتطكير األداء في القطاع 
. العاـ في كندا حيث يعد جياز التدقيؽ العاـ في كندا مسئكال أماـ البرلماف
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لذلؾ فإنو يقـك بميمتو في الكزارات كالمؤسسات الحككمية كذلؾ مف خالؿ التدقيؽ عمى ىذه المؤسسات 
كمراجعة أعماليا مف أجؿ تقديـ تقارير عف نتائج أعمالو لمبرلماف مف أجؿ تطبيؽ نظاـ المساءلة في 

. القطاع العاـ
 تدقيؽ ةفإنو البد مف القياـ بممارس, كقد بيف الباحث أنو مف أجؿ القياـ بعمميات المساءلة كتطكيرىا

. األداء كااللتزاـ بمعايير ىذا النكع مف التدقيؽ أثناء ممارسة العمؿ
:- وقد خمصت ىذه الدراسة إلى ما يمي

: أف اليدؼ مف كظيفة التدقيؽ في ظؿ تطبيؽ المسألة ىك. 1
االلتزاـ بالعمؿ بالقكانيف مف أجؿ التأكد مف قياـ السمطة التنفيذية بعمميا كمسؤكلياتيا بالشكؿ السميـ لذلؾ . أ

فإنو مف الضركرم قياـ المكتب العاـ لمتدقيؽ بمراجعة أعماؿ السمطة التنفيذية كالتأكد مف تنفيذ المياـ 
 .بشكؿ سميـ

ضركرة فحص األداء في القطاع العاـ مف أجؿ المساىمة في تطكير ىذا األداء كذلؾ مف خالؿ . ب
. االستفادة مف تقارير التدقيؽ السابقة التي تـ تنفيذىا في الكزارات كالمؤسسات األخرل التي تـ العمؿ بيا

مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ فإنو يجب عمى جياز التدقيؽ تقديـ التكصيات المناسبة لمسمطة التنفيذية . 2
. مف أجؿ تطكير عمميا

 
( Michael & Henni, 1997)دراسة . 9

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نطاؽ تدقيؽ األداء كاستقاللية جياز التدقيؽ العاـ في استراليا, كقد 
بيف الباحثاف أف ىناؾ تحديات تكاجو جياز التدقيؽ العاـ في استراليا ك استقاللية الجياز في تنفيذ دكره 
لمتعرؼ عمى مدل فاعميتو في أدائو لكظيفتو, كما بيف الباحثاف طبيعة كنطاؽ تدقيؽ األداء الذم يقـك بو 

جياز التدقيؽ العاـ في استراليا كقد ركز البحث عمى مدل تحقيؽ تكصيات كتقارير الجياز ألىداؼ 
الجياز بفاعمية كمدل اشتماليا عمى تدقيؽ األداء, كقد ركز الباحثاف في تكضيح فاعمية تدقيؽ األداء مف 

خالؿ التحقؽ مف قياـ الكحدات كالمكظفيف الحككمييف بإجراءات العمؿ الصحيحة كالتعرؼ عمى تمؾ 
كذلؾ التطرؽ إلى الكاجبات كالمياـ الممقاة عمى عاتؽ الكحدة كالمكظؼ كمدل قدرتو , اإلجراءات كتقييميا

 ف تكصيات فعالة عـعمى القياـ بيا, كقد اعتمد البحث عمى فرضية مفادىا أف جياز التدقيؽ العاـ ال يقد
.  تدقيؽ األداء لمبرلماف, كقد تـ رفض الفرضية العدمية

 كأظيرت الدراسة أف تقارير تدقيؽ األداء تحتكم عمى تكصيات فعالة, كقد أكصت الدراسة بضركرة القياـ 
بتحديد نطاؽ التدقيؽ بنجاح كدعـ استقاللية الجياز العاـ لمتدقيؽ بشكؿ مستمر, قياـ جياز التدقيؽ العاـ 
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 الجياز في المراجعة كفي إعداد التقارير التي تقدـ ؿبتقييـ عمؿ الكحدات الحككمية كتطكيره, تطكير عـ
جراءات التدقيؽ المتبعة . لمبرلماف, تقييـ العالقة بيف فاعمية التدقيؽ كا 

 
(  Dahmash, 1982)دراسة . 10

 دكلة عربية مف خالؿ 16في القطاع العاـ في   ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تطكر التدقيؽ
التعرؼ عمى ضركرة تطكير أجيزة التدقيؽ كدكاكيف المحاسبة في ىذه الدكؿ كذلؾ مف خالؿ التطكر 

السريع لمياـ الدكلة كضركرة مكاكبة التدقيؽ ليذه التطكرات كعدـ اقتصار التدقيؽ عمى التدقيؽ التقميدم 
جراءات العمؿ في  نما ضركرة أف يشتمؿ التدقيؽ عمى تدقيؽ اإلجراءات بيدؼ تطكر أنظمة المحاسبة كا  كا 
المؤسسات المختمفة, كمف أجؿ تحقيؽ الفاعمية ليذه األجيزة في ممارسة عمميا الرقابي عمى الماؿ العاـ 

: فقد تـ تقديـ التكصيات التالية
. ضركرة تكفر السمطة الكافية كاالستقالؿ التاـ ليذه األجيزة لممارسة عمميا- 
 .ضركرة تكفر كادر ميني متخصص كمؤىؿ- 

 .ضركرة قياـ أجيزة التدقيؽ بالمشاركة في التخطيط لتنمية مؤسسات القطاع العاـ- 

 .القياـ بإعداد برامج تدريب متقدمة لطكا قـ التدقيؽ- 

 .ضركرة تكفر حكافز كركاتب مناسبة لطكاقـ ىذه األجيزة- 

. ضركرة اشتماؿ التدقيؽ عمى تدقيؽ األداء كعدـ اقتصاره عمى المفيـك التقميدم لمتدقيؽ- 
 
 

 

 
: ممخص لمدراسات السابقة 2.2.4

 
كآلية , مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الرقابة كالتدقيؽ في القطاع الحككمي

تطكير كتفعيؿ أجيزة التدقيؽ خصكصا أجيزة الرقابة العميا فإنو يمكف تمخيص نتائج الدراسات السابقة بما 
:-  يمي
عدـ تكفر أغمب المقكمات األساسية لمرقابة الداخمية اإلدارية  (2004, كالب ) بينت نتائج دراسة .1

كىك ما يساىـ في . كالمالية بكزارات السمطة الفمسطينية, إضافة إلى ضعؼ مستكل تطبيؽ ما تكفر منيا
ضعؼ تحقيؽ أىداؼ الكزارات, ككجكد كتفشي ظكاىر التسيب اإلدارم كالمالي كالتضخـ الكظيفي كضعؼ 
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كأظيرت الدراسة كجكد العديد مف األسباب . إطار المحاسبة كالمساءلة, كسكء اإلدارة كانخفاض اإلنتاجية
.  كالمعكقات التي تضعؼ تطبيؽ نظـ رقابة داخمية جيدة بكزارات السمطة الفمسطينية

 
,  (2005 الدعيس,  دراسة(, )2006, دراسة القطيش )بينت نتائج عدد مف الدراسات السابقة مثؿ . 2

 أف أجيزة الرقابة تتبنى غالبية معايير التدقيؽ كالرقابة Cooper & Chow & Wei, 2002),)دراسة 
كتتمثؿ تمؾ المعايير , الحككمية الصادرة عف المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا أثناء تنفيذه ألنشطتو

عداد التقرير, بمعايير التدقيؽ الحككمية العامة كالمعايير الميدانية كأف ىناؾ حاجة , كمعايير صياغة كا 
. لمعالجة القصكر في ىذه المعايير خصكصا في مجاؿ تكفير االستقالؿ الكافي ألجيزة الرقابة كالتدقيؽ

 
, دراسة عبد اهلل) ك  (2006, دراسة القطيش )بينت نتائج عدد مف الدراسات السابقة مثؿ دراسة  . 3

1998 ( ,) Suzuki,2004( ,)Dahmash,1982 )  عدـ شمكؿ رقابة األجيزة العميا لمرقابة في الدكؿ
إذ التزاؿ بعض الييئات كالمصالح الحككمية التي  (أينما كجد  )العربية كالياباف  الماؿ العاـ بمفيكمو 

تدخؿ أمكاليا في نطاؽ األمكاؿ العامة بمنأل عف رقابة الديكاف كأف التدقيؽ الممارس مف ىذه األجيزة 
. محدكد بالمقارنة مع الدكؿ األخرل

 
, ) (1999 ,دراسة خشارمة, ) (2005الدعيس, دراسة  ) بينت نتائج عدد مف الدراسات السابقة مثؿ. 4

تحد مف فعالية  كجكد عدد مف المعكقات التي  ( 2006, دراسة القطيش ),  (1998, دراسة عبد اهلل
عدـ كجكد , ر الرقابيةمأىميا غياب النص التشريعي الذم يمـز بتطبيؽ المعام, أجيزة الرقابة العميا

الكافية المالية ستقاللية ال اعدـ تكفر,  كعدـ استقرار الييكؿ التنظيمي,مكظفيفاؿمكضكعية في تعيف 
. قمة عدد المدققيف بالمقارنة مع حجـ العمؿ الكبير, كاإلدارية

 
أفّي مدققي ديكاف المحاسبة في األردف يستخدمكف أساليب  (2006, دراسة القطيش )بينت نتائج . 5

كمؤشرات األداء بدرجة متدنية عند القياـ بتدقيؽ األداء في القطاع الحككمي لقياس فعالية عمميات التدقيؽ 
. التي يقكمكف بيا

 
ضركرة القياـ بتحديد نطاؽ التدقيؽ بنجاح كدعـ  (Michael & Henni , 1997)بينت نتائج دراسة . 6

استقاللية الجياز العاـ لمتدقيؽ بشكؿ مستمر, كضركرة قياـ جياز التدقيؽ العاـ بتقييـ عمؿ الكحدات 
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 الجياز في المراجعة كفي إعداد التقارير التي تقدـ لمبرلماف, ك تقييـ ؿالحككمية كتطكيره, كذلؾ تطكير عـ
جراءات التدقيؽ المتبعة . العالقة بيف فاعمية التدقيؽ كا 

 
:  ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة2.2.5

 
أنيا تناكلت , ( 2004, كالب)تميزت ىده الدراسة عف الدراسات المحمية كالمتمثمة بدراسة  .1

مكضكع التدقيؽ كالرقابة الحككمية الخارجية مف خالؿ دراسة ميدانية عمى أداء ديكاف الرقابة 
أمّيا , المالية كاإلدارية كىك جياز التدقيؽ كالرقابة الحككمية الخارجية في السمطة الكطنية الفمسطينية
كما , دراسة كالب فتناكلت دراسة مكضكع الرقابة الداخمية في كزارات كمؤسسات السمطة الكطنية

 .تمت في غزة في حيف أف دراسة الباحث ستنفذ في الضفة الغربية ( 2004, كالب)أف دراسة 

 

اعتمد الباحث في تقييـ فعالية التدقيؽ الحككمي في السمطة الكطنية الفمسطينية ممثال بديكاف  .2
, المالي)الرقابة المالية كاإلدارية عمى مفيـك التدقيؽ الحككمي مف منظكر التدقيؽ الشامؿ 

 .كلـ تقتصر الدراسة عمى نكع كاحد فقط مف أنكاع التدقيؽ (" تدقيؽ األداء" التشغيمي , القانكني

 

تقكـ ىذه الدراسة عمى مجتمع دراسة مختمؼ فيي لـ تقتصر عمى مكظفي ديكاف الرقابة المالية  .3
نما شممت مكظفي لجنة الرقابة في المجمس التشريعي, أك عمى فئة محددة, كاإلدارية كالمديريف , كا 

في , المالييف كاإلدارييف في كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية كالمديريف العامييف في كزارة المالية
مجمس النكاب  )حيف لـ تتطرؽ أم مف الدراسات السابقة إلى لجاف الرقابة في المجمس التشريعي 

 .ضمف مجتمع كعينة الدراسة (

 شرح نموذج ومتغيرات الدراسة  2.3
 

: فيما يمي عرض لمتغيرات الدراسة كالمتضمنة لنمكذج الدراسة في الشكؿ التالي
 

: المتغير التابع
درجة النجاح في تحقيؽ البرامج كاألنشطة لألىداؼ المحددة ليا كترتبط بالمدل الذم تـ : الفعالية - أ

 (.2003الفرجات,)تحقيقو مف النتائج المرغكب فييا
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: المتغيرات المستقمة - ب
اختصاصات ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية المنصكص عمييا في قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية . 1

التحقؽ مف قياـ أجيزة الرقابة كالتفتيش كالمتابعة الداخمية : كىي (23)ـ في المادة2004لسنة  (15)رقـ 
مراقبة نفقات السمطة , في المراكز المالية كافة في السمطة الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة كفعالة

يراداتيا كالقركض كالسمؼ كالمخازف كالمستكدعات , المصادقة عمى الحسابات الختامية لمكزارات, الكطنية كا 
الكشؼ عف المخالفات المالية كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف المكظفيف أثناء مباشرتيـ لكاجبات كظائفيـ 

, بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف عف المخالفات أك اإلىماؿ في أداء الكاجبات الكظيفية, أك بسببيا
مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد مف مدل اتفاقيا مع القكانيف 

إعداد خطة كافية , اشتراؾ مندكبك الديكاف في العطاءات التي تجرييا مؤسسات السمطة الكطنية, كاألنظمة
. متابعة الديكاف لمالحظاتو بعد تقديـ التقرير, لمكاجية المسؤكليات كالكاجبات المطمكبة

ىي عبارات عريضة لمسؤكليات المدققيف كىي تكفر إطار عاـ لمتأكد أف : معايير التدقيؽ الحككمية. 2
المدققيف لدييـ الكفاءة كالنزاىة كالمكضكعية كاالستقالؿ في التخطيط كالتنفيذ كالتقرير عف أعماليـ , كأف 

كأفّي عمميـ يؤدم إلى تحسيف أداء اإلدارة الحككمية كاتخاذ , معايير التدقيؽ الحككمية تكفر إطاران لممدققيف 
(. 2005الدعيس,)القرارات كالمراقبة كالمسؤكلية 

كىي المؤشرات التي تستخدـ مف قبؿ جياز التدقيؽ لتقييـ قدرة البرنامج عمى : مؤشرات قياس الفعالية. 3
مدل مسايرة العمؿ الفعمي , تحقيؽ أىدافو كأىميا مدل تحقؽ النتائج المرغكب فييا حسب ما ىك مخطط

مدل مسايرة المكارد المخصصة لتنفيذ , مدل تكازف العمؿ المخطط مع النتائج الفعمية, مع العمؿ المخطط
( 2006,القطيش)(مدل مسايرة التكاليؼ الفعمية مع التكاليؼ المخططة , البرنامج مع ما ىك مخطط

(. 2004,الصحف كسرايا)
كىي المعيقات كالصعكبات التي يكاجييا الديكاف كالتي تحد مف فعاليتو : المعيقات التي يكاجييا الديكاف. 4

(. www.Facb.gov.ps)إدارية كمالية , كمف أىميا معيقات سياسية
المسمى , سنكات الخبرة, التخصص العممي, المؤىؿ العممي )المتغيرات الشخصية لعينة الدراسة . 5 

. (الكظيفي
 

http://www.facb.gov.ps/
http://www.facb.gov.ps/
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متغيرات الدراسة : نموذج الدراسة: 2.1شكل
 اإلطار النظري لمدراسة  2.4

 
يطمؽ لفظ القطاع الحككمي عمى مجمكع المؤسسات كالمنظمات كالكحدات التي تديرىا الدكلة بالكامؿ 

, (ب- 2005حماد,)كفؽ قكانيف كتشريعات صادرة عنيا, بيدؼ تقديـ خدمة عامة دكف تحقيؽ ربح مادم
, لذلؾ فإفّي القطاع الحككمي في صكره المختمفة يتعامؿ مع مكارد اقتصادية تخصص لتحقيؽ أىداؼ معينة

المتغير التابع 
 

 اختصاصات الديوان

 

ساليب ومؤشرات أ
 قياس الفعالية

 

المعيقات التي 
 تواجو الديوان

 

 الشخصية تالمتغيرا
ألفراد عينة الدراسة 

, المؤىل العممي)
, التخصص العممي

, سنوات الخبرة
 (المسمى الوظيفي

فعالية التدقيق الحكومي 
الخارجي في فمسطين 

ديوان الرقابة المالية و )
اإلدارية في السمطة الوطنية 

. (الفمسطينية
 

 

 

 

معايير التدقيق 
 ةالحكومي

 

 المتغيرات المستقمة
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كقد كاف لمتكسع في النشاط الحككمي كزيادة حجـ النفقات العامة أثر كبير في تطكر الحاجة لمتدقيؽ 
, كالتي يتـ استخداـ المحاسبة الحككمية كأداة لقياسيا, كالرقابة الحككمية لضبط المكارد كالنفقات العامة

. (ب- 2005حماد,)كتقييـ األداء الحككمي 
 

فعندما كاف النشاط , تطكرت المحاسبة الحككمية, كنتيجة لتطكر النشاط الحككمي في تنكعو كازدياد حجمو
كانت المحاسبة الحككمية , الحككمي يقتصر عمى أداء الكظائؼ السيادية مثؿ األمف كالدفاع كالعدالة

مقتصرة عمى تسجيؿ عمميات اإلنفاؽ كتحصيؿ اإليرادات التي تمثؿ مبالغ بسيطة تبعا لمنشاط المحدكد 
كقد انعكس ذلؾ عمى القكائـ المالية التي كانت تبيف األثر المالي لمنشاط الحككمي في نياية , لمحككمة

(. 1997,حجازم)الفترة المالية 
 

 كمع تطكر مفيـك المحاسبة الحككمية كتكسع نشاط القطاع العاـ كازدياد الدكر الذم تقـك بو الحككمة في 
كحصر , أصبح مف الكاجب في ظؿ ظركؼ النشاط الحككمي المعاصر قياس المكارد, المجاالت المختمفة

كنظران ألفّي القائميف عمى أداء الكحدات الحككمية ييتمكف , التكاليؼ كمتابعة تنفيذ البرامج كاألعماؿ
كاف مف الضركرم التركيز عمى كؿ مف  (2006,القطيش)بالمخرجات أكثر مف اىتماميـ بالمدخالت 
لذا فإنو مف الضركرم أف تقـك مؤسسات كأجيزة التدقيؽ , المدخالت كالمخرجات في النشاط الحككمي

عمما أف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية ىك الجياز األعمى , العميا بممارسة مفيـك التدقيؽ الحككمي الشامؿ
. لمتدقيؽ كالرقابة الحككمية في فمسطيف

 
 :مفيوم وخصائص القطاع الحكومي 2.4.1

 
لقد تـ تعريؼ القطاع الحككمي بأنو مجمكع المؤسسات كالمنظمات كالكحدات التي تديرىا الدكلة بالكامؿ 

لذلؾ فإف القطاع , كفؽ قكانيف كتشريعات صادرة عنيا, بيدؼ تقديـ خدمة عامة دكف تحقيؽ ربح مادم
- 2005حماد,)الحككمي في صكره المختمفة يتعامؿ مع مكارد اقتصادية تخصص لتحقيؽ أىداؼ معينة 

, (ب- 2005حماد,))وفيما يمي عرض ألىم خصائص القطاع الحكومي كما بينيا كل من , (ب
: في األتي( (Wilson & Kattelus, 2004)ك  (Ruppel, 2004)ك
 

إذ أف مصادر التمكيؿ تتمثؿ في المكارد السيادية مثؿ الضرائب كالتي : التمكيؿ مف مصدر خارجي .1
تخصصيا الحككمة عف طريؽ المكازنة العامة باإلضافة إلى ما قد تحصؿ عميو الدكلة مف 
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كتنفقيا كفقا لتقديرات المكازنة حيث أف إيرادات الكحدات الحككمية ال , مساعدات كمنح كىبات
فيي أمكاؿ سيمة التحكيؿ إلى مصركؼ ألداء , تتكلد مف مجيكداتيا أك مف استغالؿ مالي مستثمر

 .الخدمات الحككمية

 

تحصؿ الكحدات الحككمية عمى مكاردىا جبرا بفرض القكانيف : عدـ كجكد سكؽ تنافسية .2
كالتشريعات كما ىك الحاؿ في فرض كجباية الضرائب أك طكعا كما ىك الحاؿ في اليبات كالمنح 

كنتيجة لذلؾ يتضح غياب عامؿ , كالكصايا التي تقدـ لمحككمة سكاء كانت داخمية أـ خارجية
المنافسة في القطاع الحككمي مما يفقد ىذا القطاع إمكانية تقكيـ كفاءة كفعالية إدارة كحداتو 

 .بصكرة أكثر كاقعية كذلؾ لعدـ كجكد مقياس دقيؽ لتقييـ األداء مثؿ صافي الربح

 

ييدؼ القطاع الحككمي إلى تقديـ خدمات عامة مجانية كىك بذلؾ ال ييدؼ : غياب حافز الربح .3
إلى تحقيؽ ربح مادم مما يؤثر بدرجة كبيرة عمى كظيفتي القياس كاإلفصاح أم اف مبمغ صافي 
الربح الذم يستخدـ كأداة دقيقة لتقييـ األداء في القطاع التجارم ال يستخدـ في القطاع الحككمي 

 . تكمفتيافألف اليدؼ األساسي ىك تقديـ الخدمات العامة بغض النظر ع

 

إفّي غياب دافع الربح مف ناحية كالتعيينات في الكظائؼ : عدـ تجانس أىداؼ أصحاب المصالح .4
, الحككمية التي تتـ بناء عمى قرارات تصدر مركزيا مف سمطة عميا في الدكلة مف ناحية أخرل

كالركاتب النمطية التي تتحدد دكف النظر إلى اإلنتاجية كالترقية التي تتـ باالقدمية كميا عكامؿ ال 
تثير حكافز المديريف المسئكليف في المنظمات أك الكحدات الحككمية كلذلؾ قمما نجد في القطاع 

الحككمي مديريف أصحاب قرار بالمعنى الصحيح إذ أف الغالب األعـ مف مديرم القطاع الحككمي 
كما أف , يتخذكف القرارات تنفيذا لمتعميمات كاألكامر كالخطط التي تعتمدىا السمطة التشريعية

السيطرة المركزية عمى النشاط المالي تتحقؽ مف خالؿ كزارة المالية باعتبارىا جياز الحككمة 
 .المالي

يعتمد القطاع الحككمي لضماف كفاءة كفعالية المنظمات : الخضكع لقيكد قانكنية أك شركط خاصة .5
كمف ىذه الكسائؿ البديمة , كالكحدات العاممة فيو عمى كسائؿ بديمة لممؤشر الكمي القابؿ لمقياس

القيكد التشريعية التي تفرض بكاسطة الدساتير كالمراسيـ كالقكانيف كما ينبثؽ عنيا مف قكاعد 
كتعميمات تككف محددة تحديدا دقيقا كتفصيميا كتككف ممزمة لممديريف حتى لك تعارضت مع معايير 

 .معينة فمثال يكجد أحيانان تعارض ما بيف المعايير المحاسبية كالقكانيف المعمكؿ بيا في الدكلة
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:  تعريف المحاسبة الحكومية باعتبارىا أداة لقياس األداء الحكومي2.4.2

 
 تعرؼ المحاسبة الحككمية بأنيا فرع مف فركع المحاسبة المتخصص بعممية تقدير كقياس كتسجيؿ كتبكيب 

ثـ إنتاج المعمكمات التي تفيد في اتخاذ القرارات كتكصيميا , العمميات المالية في كحدات الجياز الحككمي
. (ب- 2005حماد,)إلى الجيات ذات العالقة كفؽ التشريعات الرسمية كالقكاعد الخاصة بذلؾ

: كظائؼ المحاسبة الحككمية بالنقاط التالية (1997,حجازم)   كقد أكجز 
 .تقديـ معمكمات كبيانات عف مدل تقييد الحككمة بالقكانيف كاألنظمة .1

 .تقديـ معمكمات كبيانات مف أجؿ تقييـ أداء اإلدارة الحككمية .2

 .تقديـ معمكمات كبيانات عف نتائج أعماؿ الحككمة كالمكقؼ المالي ليا .3

 .تقديـ بيانات مالية مفيدة التخاذ القرارات االقتصادية كاالجتماعية  .4

كالقدرة عمى تقديـ , تقديـ بيانات كمعمكمات عف التكزيع العقالني لممكارد كنكعية الخدمات المقدمة .5
 .خدمات مستقبمية

 
: التدقيق الشامل في القطاع الحكومي 2.4.3

 
لقد تحكلت عممية التدقيؽ الحككمي في الكقت الحاضر مف ككنيا عممية تركز عمى التأكيد عمى االلتزاـ 

الذم  (التدقيؽ التشغيمي )إلى تدقيؽ أكثر شمكال كىك ما يطمؽ عميو التدقيؽ الشامؿ , المالي كالقانكني
يركز عمى إعطاء الرأم الميني المكضكعي بالنسبة لمقكائـ المالية كاإلجراءات المعنية بحماية األصكؿ 

كالتحقؽ بشكؿ مكضكعي مف الكفاءة اإلدارية كاإلنتاجية فيما يتعمؽ , كالممتمكات لمكحدة مكضع التدقيؽ
(. 1985,دىمش)بالعمميات التي قامت الكحدة بتنفيذىا كمطابقتيا مع األىداؼ المرغكبة 

 
كيعرؼ التدقيؽ الحككمي بأنو كسيمة ىامة مف كسائؿ تحديد مسؤكلية الكحدات كاألجيزة الحككمية 

كيجب أف يرتبط مفيـك , كالتأكد مف مدل شرعية كقانكنية العمميات التي تتكالىا ىذه األجيزة, المختمفة
طار التدقيؽ في القطاع الحككمي بطبيعة األنشطة كالبرامج التي تقدميا الحككمة كالتي تختمؼ عف  كا 

حيث أثر ىذا االختالؼ بدرجة ما عمى طبيعة كمفيـك التدقيؽ في كؿ , أنشطة كبرامج القطاع الخاص
فمـ يعد كافيا أف ينصب دكر التدقيؽ في الكحدات ك األجيزة الحككمية عمى النكاحي المالية كمدل , منيما
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االلتزاـ بالمكائح كالقكانيف فحسب بؿ أصبح مف الضركرم أف تككف عممية التدقيؽ شاممة لكافة النكاحي 
(. 2004,الصحف كسرايا)المالية كاالقتصادية كاالجتماعية ألنشطة كبرامج الحككمة

 

, أف التدقيؽ الحككمي الذم يمارس مف قبؿ الجياز األعمى لمتدقيؽ (Suzuki,2004 ) ىذا كقد بيف 
حيث أف ىذا األسمكب , يجب أف يتـ مف خالؿ تبني أسمكب التدقيؽ الشامؿ كالذم يعتبر أىـ أنكاع التدقيؽ

. ىك الذم يمارس مف قبؿ جياز التدقيؽ األعمى في كؿ مف الكاليات المتحدة كبريطانيا
 

ضركرة أف يشتمؿ التدقيؽ الذم تقـك بو أجيزة التدقيؽ العميا في الدكؿ  (Dahmash,1982)  كما بيف 
العربية عمى التدقيؽ الشامؿ كخاصة التدقيؽ التشغيمي كتدقيؽ األداء بيدؼ تدقيؽ إجراءات العمؿ كتطكير 

. أنظمة المحاسبة مف أجؿ تحقيؽ الفعالية ليذه األجيزة
 

 إلى أف جياز التدقيؽ العاـ في كندا يمارس ((Gendron & Cooper & Townley, 2007 كأشار
كىذه األنكاع مف التدقيؽ , كالمتمثمة في التدقيؽ المالي كتدقيؽ االلتزاـ كتدقيؽ الفعالية, كافة أنكاع التدقيؽ

. تشكؿ التدقيؽ الحككمي الشامؿ الذم اليقتصر فقط عمى التدقيؽ المالي أك التدقيؽ التقميدم
 

:  أىداف التدقيق الحكومي الشامل2.4.4
 

كما يعكس مدل ,  يساىـ التدقيؽ الحككمي الشامؿ مساىمة فاعمة في تحقيؽ كتمبية حاجات المستخدميف
دارة البرامج الحككمية, كفاءة الكحدات الحككمية فيما تقدمو مف خدمات , كيقدـ تقييما مستقال عف أداء كا 

كمساءلة , كتسييؿ صنع القرارات, كيعمؿ عمى تحسيف اإلدارة الحككمية, كتحسيف عممية تمؾ البرامج
باإلضافة إلى تقديـ , الكحدات الحككمية عف فعاليتيا ككفاءتيا في استخداـ المكارد كتكصيؿ الخدمات

استنتاجات كتكصيات مف أجؿ اتخاذ خطكات عالجية كتصحيحية مف قبؿ الجيات الخاضعة لمتدقيؽ 
(. 2006, القطيش)

الصحف )ك  (2006,القطيش) )    وتتمثل أىم أىداف التدقيق الحكومي الشامل كما بينيا كل من
: في األتي( (Suzuki,2004) ك  (2004,كسرايا
كالتأكد , التأكد مف أف العمميات المالية التي تمت مشركعة كقانكنية كبعيدة عف التالعب أك الغش .1

مف مدل االلتزاـ بالقكاعد كالقكانيف كالمكائح كاإلجراءات المكضكعة مف قبؿ السمطات اإلدارية 
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كالتي تمثؿ الحد األدنى , كالتشريعية بمعنى تحقيؽ جكانب الرقابة المالية عمى العمميات الحككمية
. المطمكب تحقيقو

التأكد مف أف الكحدات الحككمية قد دبرت مكاردىا بطرؽ مشركعة كاستخدمتيا االستخداـ األمثؿ  .2
 .بشكؿ اقتصادم كبكفاءة عالية

كيمثؿ ىذا الغرض الحد األقصى , تقييـ فاعمية نتائج البرامج الحككمية كتقييـ مستكل أدائيا .3
. المطمكب مف المراجعة الحككمية في الكقت الحاضر

المساىمة في عممية اتخاذ القرارات كذلؾ ألف المعمكمات الكاردة في تقارير التدقيؽ الحككمي  .4
كما تساىـ في اتخاذ قرارات سميمة كتعمؿ عمى تطكير , الشامؿ تبنى عمييا الخطط المستقبمية

 .األداء بشكؿ عاـ

صالح القطاع العاـ .5 . كما يعمؿ عمى زيادة كفاءة اإلدارة العامة, يساعد التدقيؽ في تطكير كا 
تحديد المسؤكليات حيث يساىـ التدقيؽ في تحديد مراكز المسؤكلية كتحديد االنحرافات كبالتالي  .6

. تحقيؽ المساءلة
. االرتقاء بالعمؿ المؤسسي كتطكيره كتحقيؽ المساءلة كالشفافية .7
 .التأكيد عمى أف التدقيؽ الحككمي ينفذ مف أجؿ زيادة المساءلة .8

 
:  أىمية التدقيق الحكومي الشامل2.4.5

 
فيك يخدـ عممية ,  يخدـ التدقيؽ الحككمي الشامؿ كالذم يركز عمى قياس الكفاءة كالفعالية أغراضا عديدة

كقد أصبح ىذا األسمكب مف التدقيؽ ضركريا ألسباب عديدة , الرقابة كالتحميؿ كالتقييـ, التخطيط كالتنفيذ
(: 1985,دىمش)منيا 
 .اتساع نشاط الدكلة كازدياد تدخميا في المجاالت االقتصادية كاالجتماعية .1

يراداتيا حسب مفيكـ مكازنة البرامج  .2 أخذ العديد مف الدكؿ في الكقت الحاضر بتصنيؼ نفقاتيا كا 
. كاألداء

. قياـ الدكلة ببرامج كمشاريع إنمائية متعددة األغراض كاألىداؼ .3
 .ضركرة تقييـ أداء المسئكليف في تنفيذ البرامج كالمشاريع كاألنشطة الحككمية .4

. ندرة المكارد المتاحة مف عينية كمالية كقكل بشرية .5
ضركرة الحصكؿ عمى معمكمات كبيانات مبنية عمى أسس كمعايير محددة لالستفادة منيا في  .6

. عممية تخطيط البرامج كالمشاريع
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كضركرة الحصكؿ عمى المخرجات حسب ما ىك مخطط , أىمية قياس كفاءة طرؽ العمؿ كأساليبو .7
. ليا مف معايير المدخالت لعناصر التشغيؿ المختمفة

 .ضركرة معرفة كتحديد ما إذا كانت األمكاؿ قد استخدمت باألسمكب األمثؿ .8

 .تحديد أسباب التصرفات التي تتصؼ بعدـ الكفاءة كاإلسراؼ .9

أىمية تقييـ األىداؼ كنتائج أعماؿ المشاريع لتحديد ما إذا كاف العمؿ المتحقؽ فعال يطابؽ . 10
العمؿ المرغكب فيو أك اليدؼ المطمكب كما إذا أعطي االىتماـ الكافي لألساليب البديمة لمعمؿ مف 

. أجؿ تحقيؽ النتائج المطمكبة
 

: التدقيق الحكومي الفعالة (أنواع)  مستويات 2.4.6
 

كبالتالي ,  كما ذكرنا سابقا فقد جاء تعريؼ التدقيؽ الحككمي عاما ليتضمف كافة أنكاع التدقيؽ المختمفة
: كفيما يمي عرض مكجز لكؿ مف أنكاع التدقيؽ الحككمي, يمكف تصنيؼ عمميات التدقيؽ حسب أغراضيا

 
 (Financial audits): (تدقيق القوائم المالية)التدقيق المالي .1

ىك إعطاء تأكيد معقكؿ حكؿ عدالة القكائـ  (تدقيؽ القكائـ المالية)  إف اليدؼ األساسي مف التدقيؽ المالي 
 كضركرة أف Boynton & Johnson ,2006) )المالية بما ينسجـ مع المبادمء كالمعايير المحاسبية 

  &Arens)تشتمؿ القكائـ المالية عمى جميع القكائـ التي تكضح المكقؼ المالي لممؤسسة 

Loebbecke,1991) , كالذم يتضمف تتبع األحداث أك العمميات المالية التي حصمت في المؤسسة
كتدقيقيا حسابيا كمحاسبيا كمستنديا ثـ التحقؽ مف مدل تمشييا كفقا لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات المتبعة 

. بيدؼ إظيار البيانات المالية بصكرة كاقعية
 

 كفي الكحدات الحككمية نجد أف التدقيؽ المالي يحقؽ األغراض التقميدية لمتدقيؽ سكاء كاف تدقيقا داخميا 
مف حيث الرقابة عمى عمميات اإلنفاؽ كتحصيؿ األمكاؿ العامة كالكشؼ عف المخالفات أك , أك خارجيا

أف مفيـك التدقيؽ المالي يعتمد  (1985, دىمش)كما بيف , (2004, الفرجات)التجاكزات التي تحدث 
كتبكيب , بشكؿ كبير عمى النظاـ المحاسبي كالدكرة المحاسبية مف حيث تحميؿ كتسجيؿ العمميات

: كاستخراج النتائج بالنسبة لما يمي, الحسابات
  التي سكؼ تستخدـ في إجراء العمميات داخؿ  (مكارد مالية كبشرية كمادية)بياف المدخالت

. الكحدة الحككمية كترجمتيا إلى بيانات داخمية
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  إجراء العمميات كيقصد بيا تنفيذ اإلجراءات الضركرية لتحكيؿ المعمكمات غير المنظمة في
البيانات الداخمة كالمتعمقة بالمكاد المختمفة عند استخداميا في العمميات التشغيمية إلى معمكمات 

. منظمة كفؽ قكاعد كمبادئ محاسبية محددة كمتعارؼ عمييا
  بياف المخرجات كتمثؿ المعمكمات الناتجة كآثار أك نتائج لمعمميات التشغيمية التي تـ تنفيذىا ,

كالتي تمخص عادة عمى شكؿ تقارير أك قكائـ مالية أك حسابات ختامية كاإليضاحات المرفقة 
 .بيا

 

( Compliance Audits ):  تدقيق االلتزام. 2
حيث يككف الغرض  (تدقيؽ االلتزاـ بالقكانيف كالسياسات كالنظاـ الداخمي ) يعرؼ تدقيؽ االلتزاـ أك التنفيذ 

 )منو معرفة مدل التقيد بأداء سياسات معينة أك قكانيف كتعميمات أك مدل التقيد بعقكد معينة 
كفي ىذا النكع مف التدقيؽ فاف المدقؽ يسعى إلى تقييـ مدل التزاـ المؤسسة بمعايير أك , (2004,الفرجات

 1993)أك مدل التزاـ المؤسسة بالقكانيف أثناء تنفيذىا لألنشطة كالمياـ التي تقـك بيا, سياسات محددة 

Hermanson , & Strawser, J& Strawser,R, .)
 

أف جياز التدقيؽ األعمى في الكاليات المتحدة  (Carmichael& Willingham,1989) ىذا كقد بيف 
يمارس تدقيؽ االلتزاـ مف خالؿ التأكد مف قياـ الكحدات الحككمية بالتقيد بالقكانيف  (GAO)األمريكية 

أف تدقيؽ االلتزاـ ىك  (,1991Arens & Loebbeck)كقد أشار, كاألنظمة كالعقكد كالعمؿ عمى تنفيذىا
التدقيؽ الذم يركز عمى مدل تقيد كالتزاـ الكحدات بالقكانيف كاألنظمة الصادرة مف أعمى السمطات لضماف 

. حسف تنفيذ العمؿ كفقا لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات
 
 
 
 
(  Performance Audits أك تدقيؽ األداء Operational audits) :  التدقيق التشغيمي.3

حيث تقيس ,  يقصد بالتدقيؽ التشغيمي عمميات التدقيؽ التي تيدؼ إلى تحديد فعالية ككفاءة التنظيـ
في حيف تقيس الكفاءة كيفية استخداـ المؤسسة لمكاردىا , الفعالية كيفية تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا بنجاح

(. 2004,الفرجات )بشكؿ جيد لتحقيؽ أىدافيا 
 



 

 35 

 )كما بيف ذلؾ  (Performance Audits) كيطمؽ البعض عمى التدقيؽ التشغيمي تدقيؽ األداء 

Boynton & Johnson ,2006)  حيث بيف أف اليدؼ مف ىذا النكع مف التدقيؽ ىك إعطاء رأم مستقؿ
دارة البرامج التي تقكـ المؤسسة بتنفيذىا ( Carmichael& Willingham,1989)كقد بيف, حكؿ أداء كا 

أف مخرجات التدقيؽ التشغيمي تككف مف خالؿ التقارير التي تقدـ التكصيات التي تيدؼ إلى تحسيف فعالية 
ككفاءة العمميات التشغيمية التي تقـك بيا المؤسسة مف خالؿ االقتراحات التي تقدميا تكصيات تقارير 

. التدقيؽ الستغالؿ المكارد بالشكؿ األمثؿ
 

اف التدقيؽ التشغيمي يركز  (,Hermanson , & Strawser, J& Strawser,R 1993) ىذا كقد بيف 
كالتي أكضحيا ,  لكؿ مف الكفاءة كالفعالية كاالقتصاد في تنفيذ أنشطتيا كميامياةعمى مدل تحقيؽ المؤسس

: مف خالؿ تقسيـ نطاؽ التدقيؽ التشغيمي إلى ثالثة مستكيات عمى النحك اآلتي (2006,القطيش)
التدقيؽ المالي كالقانكني  .1
 تدقيؽ الكفاءة أك اإلنتاجية .2

تدقيؽ الفعالية أك نتائج البرامج  .3
 Financial and Compliance Auditsالمالي والقانوني        التدقيق. 1

 اليدؼ مف التدقيؽ في ىذه المرحمة ىك التأكد كالتحقؽ مف سالمة العمميات الحسابية كالمحاسبية لمنشاط 
كأف , كتمشييا كفؽ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات المتبعة كالمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا, الحككمي

. الحسابات تعطي صكرة حقيقية كصحيحة كعادلة إلدارة األمكاؿ العامة لمدكلة بشكؿ اقتصادم
 Efficiency Auditsتدقيق الكفاءة أو اإلنتاجية      . 2

الناتجة  (سمع أك خدمات  )حيث تعرؼ الكفاءة أك اإلنتاجية بأنيا نسبة أك معدؿ قياس مادم لممخرجات 
كما يفيد المفيكـ إلى أم , عف العمميات التشغيمية لمنشاط أك البرنامج إلى تكمفة ىذا النشاط أك البرنامج

كما يخص ترشيد المدخالت بأقؿ سعر أك , مدل يتـ الحصكؿ عمى أفضؿ المخرجات كمقابؿ لممدخالت 
كتعني عبارة أكثر , استعماؿ أقؿ كمية مف المكارد مع الحفاظ عمى العكامؿ األخرل بنفس النكعية المالئمة 

أك أف مخرجات أكبر , إما أف تككف مكارد أقؿ قد استخدمت إلنتاج نفس المخرجات المطمكبة, كفاءة  مثال
قد تـ إنجازىا بنفس مقدار المدخالت كيتضمف المفيـك الحصكؿ عمى المكارد بالكميات كالجكدة المناسبة 

كبمعنى آخر ترتبط الكفاءة بالطريقة التي تتحكؿ بيا المكارد البشرية , كبأقؿ تكمفة كبأقصر كقت ممكف
. كبالتالي فيي تمثؿ نسبة بيف المخرجات كالمدخالت, كالمادية إلى سمع كخدمات عامة

 Effectiveness or Program Result Auditsتدقيق الفعالية أو نتائج البرامج  .  3



 

 36 

 تمثؿ الفعالية المرحمة الثالثة مف السمـ اليرمي لمرقابة التي تنصب عمى مسألة الفعالية التي تتـ مف خالؿ 
تدقيؽ نتائج األعماؿ أك البرامج مف أجؿ تقييـ اإلدارة أك المسئكليف عف التنفيذ كمدل نجاحيـ في استخداـ 

كبالتالي فيي تتناكؿ العالقة بيف , المكارد المتاحة في الكصكؿ إلى األىداؼ المطمكبة لمكحدة أك البرنامج
أم تيتـ , النتائج المستيدفة كالنتائج الفعمية لممشركعات كالبرامج كالنشاطات كاألساليب المتبعة في تحقيقيا

بتحديد كـ ىك مستكل النجاح الذم بمغتو المخرجات مف السمع كالخدمات في تحقيؽ األىداؼ المرسكمة 
. كغايات العمميات كالنتائج المستيدفة األخرل

فيمثؿ العنصر اآلخر مف عناصر التدقيؽ التشغيمي كييتـ بتخفيض تكمفة المكارد لنشاط :  وأما االقتصاد
مع العمـ أف ىذا العنصر يعتبر مف أكثر , ما إلى أدنى حد مع األخذ بعيف االعتبار الجكدة المناسبة

كيتطمب مفيـك , كذلؾ بسبب أنو يركز عمى عالقة التكمفة بالمنفعة, عناصر تدقيؽ األداء قابمية لمتطبيؽ
االقتصاد كجكد نظاـ سميـ كفعاؿ لمرقابة الداخمية بحيث يتـ مف خالليا تكفير المعايير الالزمة لألنشطة 

. التي تساىـ في تحديد كمفة الحصكؿ عمى المكارد المستخدمة
 

:   فعالية عمميات التدقيق الحكومي والمؤشرات واألساليب العممية لقياسيا2.4.7
 

أنيا , كبصكرة أكثر تحديدا, درجة أك مستكل تحقيؽ األىداؼ: الفعالية بأنيا ( 1985,دىمش) لقد عرؼ 
. نسبة اليدؼ المتحقؽ إلى اليدؼ المخطط أك المرسـك مسبقا

 
 فقد بيف أف فعالية التدقيؽ تركز عمى اختبار مدل قدرة البرامج (McGrae&Vada, 1997) أما 

كلكف غالبا ما تككف أىداؼ القطاع العاـ صعبة التحديد , كاألنشطة المتبعة عمى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة
األمر الذم يدفع المدققيف إلى التركيز في القضايا , مما يجعؿ عممية تقييـ الفعالية صعبة, بشكؿ دقيؽ

. التي مف الضركرم االىتماـ بيا
 
خاصة كأفّي اليدؼ , إفّي قيمة الخدمة الحككمية تكمف في اآلثار الناتجة عنيا بالنسبة لممستفيديف منيا" 

كال بد مف كضكح ىدؼ الكحدة الحككمية , األساسي مف ىذه الخدمات ىك تحقيؽ الرفاىية ألفراد المجتمع
لذلؾ البد مف تكفر مؤشرات معينة تستخدـ , كاتجاىاتيا لدل كؿ مف العامميف بيا عمى اختالؼ مستكياتيـ

في ضكء أىداؼ محددة تخطط ليا كتقيس درجة نجاحيا طبقا , في الحكـ عمى نجاح الكحدة االقتصادية
كتمثؿ الفعالية المستكل اليرمي , ألف الفعالية مرتبطة بدرجة تحقيؽ األىداؼ المرغكبة, ليذه المؤشرات

كتعبر عف مستكل تحقيؽ , كتقيس كيفية الكصكؿ إلى النتائج المتكقعة, الثالث كاألعمى في تقييـ األداء
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كىدفيا تحديد مدل الناتج أك مقدار . األىداؼ مف خالؿ العالقة بيف األىداؼ المحققة كاألىداؼ المخططة
كتقاس الفعالية , فكمما ازدادت درجة التطابؽ ارتفعت درجة الفعالية, األداء بالنسبة لميدؼ المرسكـ

(. 2006,القطيش)"  اليدؼ المخطط–اليدؼ المحقؽ = الفعالية :  باستخداـ العالقة التالية
 أىمية معيار الفعالية بالنسبة لممنظمات غير AICPA كقد أكد معيد المحاسبيف القانكنيف األمريكي 

. اليادفة لمربح ككسيمة أساسية لتقييـ أدائيا
 

كتعد كؿ مف المؤشرات التالية مف األساليب كالمؤشرات العممية لقياس فعالية التدقيؽ الحككمي كما 
((: McGrae&Vada,1997)ك , (2004,الصحف كسرايا), (2006,القطيش)(بينيا
 مدل تحقؽ النتائج المرغكب فييا حسب ما ىك مخطط. 

 مدل مسايرة العمؿ الفعمي مع العمؿ المخطط. 

 مدل تكازف العمؿ المخطط مع النتائج الفعمية. 

 مدل مسايرة المكارد المخصصة لتنفيذ البرنامج مع ما ىك مخطط. 

 مدل مسايرة التكاليؼ الفعمية مع التكاليؼ المخططة. 

 
:  معايير التدقيق والرقابة الحكومية2.4.8

 
 بيدؼ تحقيؽ المستكيات الفعالة ك الحديثة لمتدقيؽ الحككمي ظيرت في بداية السبعينات معايير 

 ىذا باإلضافة إلى المعايير 1981متخصصة لمتدقيؽ في القطاع الحككمي عدلت بعد ذلؾ في سنة 
كجاءت ىذه المعايير متخصصة في المجاؿ الحككمي كمتفقة مع طبيعة العمؿ داخؿ , العامة لمتدقيؽ

كتطبؽ ىذه المعايير عمى عمميات التدقيؽ الخاصة باألجيزة . الكحدات كاألجيزة الحككمية كأىدافيا
كالمؤسسات كالكظائؼ كاألنشطة كالبرامج الحككمية سكاء تمت عممية التدقيؽ داخؿ الكحدات الحككمية أك 

(. 2004,الصحف كسرايا)عف طريؽ أجيزة الرقابة كالتدقيؽ العميا
 
كتعد معايير التدقيؽ عبارات عريضة لمسؤكليات المدققيف كىي تكفر أطاران عامان لمتأكد أف المدققيف لدييـ " 

الكفاءة كالنزاىة كالمكضكعية كاالستقالؿ في التخطيط كالتنفيذ كالتقرير عف أعماليـ, كاف معايير التدقيؽ 
الحككمية تكفر أطاران لممدققيف بأف عمميـ يؤدم إلى تحسيف اإلدارة الحككمية كاتخاذ القرارات كالمراقبة 

كتعتبر المعايير مصدرا ىاما لمعمؿ الرقابي ككضع األسس العامة إلجراءات كميمات التدقيؽ , كالمسؤكلية
كتكفير الحد األدنى مف التكجيو لممدقؽ مما يساعد عمى تحديد الخطكات كاإلجراءات الرقابية التي يجب 
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تطبيقيا كيمكف االستناد إلييا كمقياس يتـ عمى أساسو تقكيـ نتائج العممية الرقابية, كتحدد المعايير الرقابية 
(. 2005الدعيس,)" الشركط الكاجب تكفرىا في المدقؽ كأجيزة التدقيؽ لممارسة العمؿ بكفاءة كفعالية

 
 generally accepted government auditing standard كتشتمؿ معايير التدقيؽ الحككمي 

(GAGAS)كمعايير أعداد , معايير العمؿ الميداني لمتدقيؽ, المعايير العامة لمتدقيؽ:  عمى كؿ مف
 (. Boynton & Johnson ,2006  ) كصياغة تقرير التدقيؽ

 
:  أىمية معايير التدقيق الحكومية2.4.8.1

 
إفّي كجكد المعايير كالتقييد بيا يعتبراف شرطيف لضماف مستكل مقبكؿ مف العمؿ التدقيقي الميني, كمف ثـ 
. فإفّي غياب المعايير يعكؽ أداء المراجعة كالتدقيؽ بمستكل مف الكفاءة كالفعالية التي يتطمع الييا الجميع

, الحسني ك خرابشة)إذ أنيا تحقؽ كظائؼ متعددة ىي  إّن معايير المراجعة والتدقيق ميمة وضرورية 
2000 :)

. تعتبر تمؾ المعايير النمكذج الذم يقتدم بو المدقؽ أك المراجع في قيامو بكاجباتو المينية* 
تعتبر تمؾ المعايير أدكات اتصاؿ كتكضيحا لطبيعة متطمبات عممية المراجعة كالتدقيؽ لكؿ األطراؼ * 

. المعنية
تعتبر تمؾ المعايير كسيمة لتقييـ األداء الميني لممراجع كلمجياز األعمى لمتدقيؽ كالرقابة بعد أدائو * 

. كاجباتو كتقديمو لمتقرير
تعتبر تمؾ المعايير ذات أىمية خاصة لمستخدمي القكائـ المالية ألنيا تكضح ليـ الكيفية التي تـ في * 

. ظميا الفحص كالمستكيات التي يتحمميا المراجع كدرجة االعتماد عمى ما كرد بتمؾ القكائـ
. إفّي معايير المراجعة تتحكـ في نكعية الحكـ الكاجب إصداره مف قبؿ المراجع كالمتضمف في تقريره* 
 مإفّي كظيفة المعايير مساعدة المراجع كالجياز األعمى لمتدقيؽ كالرقابة كليس إبطاؿ حكمو الحذر ؼ* 

. تككيف مالحظات كاستنتاجات التدقيؽ كالرقابة
تعتبر المعايير محكر االرتكاز في عممية تقييـ األداء كبقدر ما تككف ىذه المعايير كاضحة كدقيقة * 

. كمالئمة كقادرة عمى أف تعكس أداء أكجو النشاط المختمفة تككف فعالة
 

: كتشمؿ معايير التدقيؽ الحككمي ما يمي:  أركان معايير التدقيق الحكومي2.4.8.2
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(: General standards)المعايير العامة لمتدقيق الحكومي . أوال
 

 تتناكؿ المعايير العامة لمتدقيؽ الحككمي ضركرة تحديد المدل الكامؿ لمتدقيؽ بالنسبة ألم نشاط أك 
الصحف  )برنامج أك كظيفة حككمية مف حيث فحص العمميات المالية كعناصر الكفاءة كالفاعمية

كالسمكؾ , االستقاللية,التأىيؿ كالتدريب)كتشتمؿ معايير التدقيؽ العامة عمى كؿ مف (2004,كسرايا
كىذه المعايير تصؼ المقكمات األساسية التي ينبغي أف تتكفر لدل المدقؽ أك , (كرقابة الجكدة, الميني

المؤسسة الرقابية حتى يتسنى ليا تنفيذ المياـ المتعمقة بالمعايير الميدانية كالمعايير الخاصة بإعداد التقارير 
(. www.arabosai.org)بطريقة كفؤة كفعالة 

 
( : Competence and Training)التأىيل والتدريب  - أ

 يتضمف المعيار األكؿ مف المعايير العامة بالنسبة ألجيزة الرقابة كالتدقيؽ العميا أف تتبنى األجيزة العميا 
جراءات لتعييف مكظفيف ذكم مؤىالت مناسبة حيث يجب أف يتمتع مكظفك , لمرقابة كالتدقيؽ سياسات كا 

كأف يككنكا مزكديف بالخبرة كالتدريب , الجياز األعمى لمرقابة كالتدقيؽ بالمؤىالت الجامعية المناسبة
(. 2006,القطيش)المالئميف 

 
ف , ةأف الكادر الخاص بالتدقيؽ يجب أف يمتمؾ تأىيالن عمميان كعمميان يتناسب مع الميمات المطمكب"  كا 

المقصكد بالمؤىالت ىنا تمؾ المؤىالت التي تتكافر بمنظمة التدقيؽ ككؿ كليس في كؿ مدقؽ عمى حده, إذ 
قد تحتاج المنظمة إلى خبرات في المحاسبة كالتدقيؽ كاإلحصاء كالعمـك السمككية كالقانكنية كاليندسية, 

" الخ كلكف ليس مف الضركرم أف يمتمؾ ىذه الخبرات شخص كاحد فحسب... كالمناىج كالحاسكب
 (. 1999القاضي كدحدكح,)

مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة )   وتتضمن مؤىالت الموظفين الذين يقومون بالتدقيق مايمي 
 :-( 2002, األمريكية

 لتطبيؽ ةمعرفة الطرؽ كاألساليب التي تنطبؽ عمى التدقيؽ الحككمي, كالتعميـ كالميارة كالخبرة الالـز. 1
. تمؾ المعرفة عمى عممية التدقيؽ تحت التنفيذ

. معرفة المؤسسات الحككمية كبرامجيا كنشاطاتيا كأعماليا. 2
. ميارات االتصاؿ بكضكح شفكيا ككتابيا. 3
الميارات المناسبة لمتدقيؽ تحت التنفيذ مثؿ استخداـ العينات اإلحصائية, استخداـ طرؽ تدقيؽ غير . 4

. تقميدية

http://www.arabosai.org/
http://www.arabosai.org/
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عند تنفيذ التدقيؽ المالي فيجب أف يككف المدقؽ عمى ميارة في المبادئ المحاسبية كفي معايير التدقيؽ . 5
. الحككمي,ك يجب أف يككف المحاسبكف الذيف ينفذكف عمميات التدقيؽ مرخصيف كقانكنيف

 
أف التأىيؿ كالتدريب كمعيار تدقيؽ كرقابة صادر عف المنظمة الدكلية ألجيزة  (1997,الساطي )كقد بيف 

يعتبر مف القكاعد األساسية كالضركرية التي يجب تبنييا مف قبؿ أجيزة الرقابة  (االنتكسام)الرقابة العميا 
أكد عمى ضركرة تطكير خبرة مدققي جياز التدقيؽ العاـ  (Gendron & others , 2007)أما . كالتدقيؽ 

. في كندا مف أجؿ قياس أداء الكحدات الحككمية كتقييميا
 

( Independence)االستقاللية  - ب
فبدكف االستقالؿ تفقد عممية التدقيؽ أىـ مقكماتيا ,  يرتبط مبدأ االستقاللية بمينة التدقيؽ منذ نشأتيا

األساسية كتصبح جزءان مف المنظمة أك المنشأة التي تراقب عمييا  إذ أف كجكد درجة كافية مف االستقاللية 
ضفاء مصداقية عميو كالثقة بمخرجاتو  الدعيس )يعتبر أمرا ضركريا كحيكيا ألداء العمؿ الرقابي كا 

,2005 .)
 

حتى يتسنى , كمف الميـ أف يفيـ المجتمع فيمان جيدان لميمة الجياز األعمى لمرقابة ككضعو المستقؿ
كعمى الجياز األعمى لمرقابة القياـ بدكر تعميمي في ىذا المجاؿ , لمجياز ممارسة كظائفو بصكرة مستقمة

(. www.arabosai.org)كمما سنحت الفرصة بذلؾ
كفي كؿ المسائؿ المتعمقة بعممية التدقيؽ, فإف منظمة التدقيؽ كالمدققيف األفراد سكاء أكانكا حككمييف أـ " 

عاميف, يجب إف يككنكا متحرريف مف الضغكط الشخصية كالخارجية كالتنظيمية التي تيدد االستقالؿ, 
كعند تيديد ىذه المقكمات الثالثة , كيجب أف ينظر إلى االستقالؿ عمى أنو حالة عقمية كمظير سمككي

كفي الحاالت , الشخصية كالخارجية كالتنظيمية لالستقالؿ عمى المدقؽ الحككمي أف يرفض قيامة بالتدقيؽ
 المدقؽ الحككمي مف رفض إجراء التدقيؽ فعميو أف يقرر عف ىذه الضغكط في فقرة المجاؿ فالتي ال يتمؾ

أما في الحاالت التي يككف فييا المدققكف مكظفيف في الكحدة الحككمية محؿ التدقيؽ فيجب . مف تقريره
 أف يأخذكا الضغكط فكعمى المدققيف غير الحككميي. تسجيؿ مثؿ ىذه الحقيقة في مكاف بارز مف التقرير

كعمى , الفردية كالخارجية في الحسباف عند قياميـ بالتدقيؽ الحككمي كعمييـ أف يتبعكا دليؿ السمكؾ الميني
جراءات لمساعدتو عمى تحديد الضغكط التي يتعرض ليا  جياز التدقيؽ الحككمي, أف يعتمد سياسات كا 

كعمى , مدققكه, كعمى المديريف كالمشرفيف أف يككنكا يقظيف بشأف الضغكط الشخصية التي تيدد المدققيف

http://www.arabosai.org/
http://www.arabosai.org/
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القاضي )" ىؤالء المدققيف إبالغ المكظؼ المناسب ضمف جياز التدقيؽ إذا تعرضكا ألم ضغكط
 (. 1999كدحدكح,

 
 كفي الحقيقة إف مبدأ االستقالؿ كمراجعة الحسابات ىما كجياف لعممة كاحدة فالمراجع الذم يفقد استقاللو 

أما استقاللية جياز التدقيؽ كالرقابة فتعني , يفقد مبرر كجكده كالمراجع غير المستقؿ يعني المناقض لنفسو
تمتع الجياز الرقابي بالحرية كالثقة كالقدرة عمى مكاجية أية مشاكؿ أثناء التطبيؽ كمف ثـ إنجاز العمؿ 

(. 2005الدعيس,)المكمؼ بو بالكفاءة المطمكبة عند التعامؿ مع الجيات الخاضعة لمتدقيؽ 
 

ضركرة أف يمارس المدقؽ كأجيزة التدقيؽ عمميا دكف  (Boynton & Johnson ,2006 ) كقد بيف 
نما ضركرة تنفيذ عممية التدقيؽ باستقاللية تامة, التعرض ألية مؤثرات شخصية أك خارجية كىذا ال , كا 

المجمع ) يتحقؽ إال إذا تمتع جياز التدقيؽ بمركز إدارم أعمى مف اإلدارات التي يقـك بالتدقيؽ عمييا
فقد بيف أف االستقاللية تعتبر  ( Gray & Manson, 2005)أما , (200 ,العربي لممحاسبيف القانكنييف

. مف أىـ العناصر كالمقكمات الضركرية التي يجب أف تتكفر لممدقؽ أثناء ممارسة كافة أنكاع التدقيؽ
 
( Professional Judgment  )الالزم  العناية والحكم الميني- ج

 كىي العناية أك الميارة المناسبة التي يتكقع مف مدقؽ ماىر أك متمرس أف يطبقيا بحسب درجة تعقيد 
كيشتمؿ ذلؾ العناية الدقيقة بالتخطيط كجمع اإلثباتات كتقييميا كتككيف اآلراء كاالستنتاجات كتقديـ , الميمة

كيتأتى ذلؾ , كىذا يتطمب مف المدقؽ أف  يبذؿ العناية المينية الالزمة لمقياـ بكظيفة الفحص, التكجيات
كالعناية , (2006,القطيش)مف تطبيؽ المستكل كالحكـ الميني المناسب كىك يؤدم جميع خطكات التدقيؽ 

عداد التقرير كمف االعتبارات التي تؤخذ في الحسباف تمؾ . المينية يجب مراعاتيا عند تنفيذ التدقيؽ كا 
اإلجراءات الضركرية لتحقيؽ أىداؼ التدقيؽ, كاألىمية النسبية لدل تحديد االختبارات كاإلجراءات كالمنيج 

القاضي )المطبؽ كفعالية الرقابة الداخمية, كالتكمفة كالعائد عند تحديد مدل العمؿ الذم يجب أف ينجز 
  (.1999كدحدكح,

 :(2002,مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية)   وتتطمب العناية المينية مايمي 
. متابعة الجياز الرقابي لتنفيذ مالحظاتو كتكصياتو السابقة كأثرىا عمى التدقيؽ الحالي* 
. تفرض العناية المينية عمى كؿ مدقؽ ضمف جياز التدقيؽ االىتماـ بمعايير التدقيؽ المتعارؼ عمييا* 
إتباع العناية المينية يعني إصدار أحكاـ جيدة عند تحديد نطاؽ التدقيؽ كعند اختيار الطريقة أك * 

جراءات التدقيؽ  اختبارات كا 
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كذلؾ عند تحديد , كيجب أف يمارس المدقؽ أك جياز التدقيؽ العناية الالزمة عند تطبيؽ معايير التدقيؽ

(, www.arabosai.org) مف أجؿ صياغة التقارير بشأف النتائج كالتكصياتااإلثباتات كجمعيا كتقييمو
أف العناية المينية كمعيار ثالث مف معايير التدقيؽ العامة  (Arens & Loebbecke ,1991 ) كقد بيف 

كلكف ممارسة المدقؽ , حتى يتمكف المدقؽ مف تقديـ رأيو , يجب أف تمارس في جميع مجاالت التدقيؽ 
. لمعيار العناية المينية ليس بالضركرة أف يعطي حكمان تامان عمى جميع المجاالت التي تـ تدقيقيا

 
( Quality Control and Assurance )رقابة الجودة  -  ه

 يضع ىذا المعيار المسؤكلية عمى عاتؽ منظمات التدقيؽ الحككمي كغير الحككمي التي تقـك بالتدقيؽ 
القاضي )ألف يككف لدييا نظاـ لرقابة الجكدة كأف تسيـ في برنامج خارجي لرقابة الجكدة , الحككمي
كيجب عمى الجياز األعمى لمرقابة أف يكلي عناية خاصة لبرامج ضماف الجكدة الرامية , ( 1999كدحدكح,

إف , كذلؾ نظرا ألىمية تاميف مستكل عاؿ لعمؿ الجياز األعمى لمرقابة, إلى تنفيذ العممية الرقابية كنتائجيا
كمف الميـ أف , الفكائد الناجمة عف مثؿ ىذه البرامج تجعؿ تكفير مكارد مالئمة ليذا الغرض أمرا ضركريا

(. www.arabosai.org)يضاىي استعماؿ ىذه المكارد الفكائد المزمع تحقيقيا
 
 
 

(: Fieldwork Standard )معايير العمل الميداني .   ثانيا
 حيث تختص ىذه المعايير بفحص كتقييـ نظـ الرقابة الداخمية كمدل إمكانية االعتماد عمييا لتقييـ نتائج 

الصحف )البرامج كاألنشطة أك الكظائؼ الحككمية كذلؾ فحص كتقييـ إدارات كأقساـ المراجعة المالية
(. 2004,كسرايا

 إفّي المعايير الميدانية تيدؼ إلى تحديد المقاييس أك اإلطار الشامؿ لمخطكات كاألنشطة المتكازية كالمنظمة 
كاليادفة التي يجب عمى المدقؽ كجياز التدقيؽ إتباعيا عند تنفيذ أك إدارة العمؿ الرقابي كتمثؿ ىذه 
الخطكات أك األنشطة قكاعد البحث التي ينفذىا المدقؽ الذم يبحث عف دليؿ إثبات لتحقيؽ نتيجة 

(. 2005الدعيس,)معينة
 
(: planning)التخطيط  -  أ
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 تعتبر كظيفة التخطيط مف أىـ الكظائؼ اإلدارية حيث تركز ىذه الكظيفة عمى جمع المعمكمات التي 
كما أنو مف , كتقرر اإلستراتيجية التي يجب أف تتبعيا الكحدة االقتصادية, تحدد األىداؼ كالسياسات

حيث تبدأ بمرحمة التخطيط ثـ كضع , الناحية الرقابية يعتبر الخطكة األكلى في تنفيذ العمميات الرقابية 
, ثـ قياس األداء المنفذ كمقارنتو مع المعايير المكضكعة, المعايير كاألسس الالزمة لضبط كمراقبة األداء

جراء التصحيحات الالزمة لتقكيـ األداء  (أ- 2005,حماد)كأخيرا الكشؼ عف االنحرافات كا 
كعمى المدقؽ أك جياز التدقيؽ أف يخطط لمعممية الرقابية بما يضمف إجراء رقابة عالية النكعية بطريقة 

(. www.arabosai.org)اقتصادية كذات كفاءة كفعالية كفي الكقت المناسب 
 

مجمكعة مف المعايير الميدانية   (2002, مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية)كقد كضع 
 :لعمؿ المدقؽ, لذا يجب عميو القياـ بما يمي 

 يجب أف يشمؿ التخطيط أخذ متطمبات التدقيؽ الحككمي بمستكياتيا كافو في الحسباف. 

  يجب التخطيط لمعمؿ بشكؿ مناسب, كعمى المدققيف اعتبار المادية النسبية إضافة إلى أمكر
. أخرل عند تحديد طبيعة إجراءات التدقيؽ كتكقيتيا كمداىا كأيضا عند تقيـ نتائج ىذه اإلجراءات

 لى األفراد المتعاقديف أك تكعمى المدققيف أف يكصمكا المعمكمات إلى الجيا  الخاضعة لمتدقيؽ, كا 
إلى لجنة التدقيؽ فيما يخص طبيعة كمدل االختبارات المخطط ليا كاإلقرار بمدل االلتزاـ 

بالقكاعد كالقكانيف كالرقابة الداخمية, كعمى المدققيف متابعة النتائج الجكىرية المعركفة كالتكصيات 
. الخاصة بعمميات التدقيؽ السابقة

  يجب أف يتـ التخطيط لمعمؿ بشكؿ مناسب كأثناء التخطيط عمى المدققيف أف يعرفكا أىداؼ
.  لتحقيؽ ىذه األىداؼةالتدقيؽ كنطاقو كالطريقة الالـز

 الطريقة بشكؿ يكفر أدلة كافية كليا عالقة في تحقيؽ أىداؼ التدقيؽ اعمى المدققيف أف يصممك 
 .فالطريقة تشمؿ ليس فقط طبيعة إجراءات المدقؽ بؿ أيضا مداىا

 
(: Supervision)اإلشراف -  ب

 اإلشراؼ ىك تكجيو المساعديف كاإلشراؼ عمييـ بشكؿ جيد لضماف تحقيؽ أىداؼ المراجعة بكفاءة 
كلذلؾ فإف ىذا المعيار يحمؿ جياز الرقابة أك التدقيؽ مسؤكلية ضماف أف تككف أىداؼ الرقابة . كفعالية

كأف مكظفي , كانو تـ إعداد الخطط كفؽ المعايير المذككرة في التخطيط, المحددة معدة بشكؿ كاضح
الرقابة كالتدقيؽ يتمقكف التكجيو كاإلرشاد كاإلشراؼ المناسب بحيث يتـ أداء ميمة الرقابة بشكؿ جيد كيتـ 

كينبغي اإلشراؼ بصكرة مناسبة عمى  (.2005,الدعيس)تحقيؽ أىدافيا بأسمكب اقتصادم ككؼء كفعاؿ
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عمؿ المكظفيف الرقابييف في كؿ مستكل كفي كؿ مرحمة مف مراحؿ العممية الرقابية عمى أف تقع مراجعة 
 (.   www.arabosai.org)العمؿ المكثؽ مف قبؿ عضك مف كبار المدققيف

 
كيتضمف اإلشراؼ تكجيو جيكد المدققيف كغيرىـ مف المشاركيف في التدقيؽ مف أجؿ تحديد ما إذا كانت "

تكجيو أعضاء الفريؽ لمحصكؿ عمى معمكمات حكؿ : كمف عناصر اإلشراؼ. أىداؼ التدقيؽ قد تحققت
كيجب أف . المشاكؿ أليامة التي يكاجييا األفراد, مراجعة العمؿ المنجز, ك تكفير تدريب فعاؿ أثناء العمؿ

كتختمؼ طبيعة المراجعة لعمؿ التدقيؽ مف , يقتنع المشرفكف بأف المكظفيف يفيمكف العمؿ المككؿ إلييـ
مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات )" عممية إلى أخرل بحيث تعتمد عمى أىمية العمؿ أك خبرة المكظفيف

(. 2002, المتحدة األمريكية
 
:-  الرقابة الداخمية- ج

" تعريفا لمرقابة الداخمية بأنو  (االنتكسام ) اعتمدت المنظمة الدكلية لألجيزة العميا لمرقابة كالمحاسبة 
جراءات كرقابة  النظاـ الكمي لممراقبة المالية أك غيرىا مف المراقبات بما تشممو مف ىيكؿ تنظيمي كطرؽ كا 
مالية داخمية أنشأتيا اإلدارة ضمف أىداؼ المؤسسة لممساعدة عمى تنفيذ أعماؿ الييئة الخاضعة لمرقابة 

كضماف دقة , كعمى ضماف االلتزاـ بسياسات اإلدارة كصيانة األصكؿ كالمكارد, باقتصاد ككفاءة كفاعمية
 (.2006,القطيش)" دفاتر الحسابات كاكتماليا كتقديـ معمكمات إدارية كمالية تعتمد عمييا في مكعدىا

  لذا يجب أف يحصؿ المدققكف عمى فيـ كاٍؼ لمرقابة الداخمية مف أجؿ التخطيط لمتدقيؽ كلتحديد طبيعة 
أف تقييـ نظاـ  (Boynton & Johnson , 2006 )كقد بيف . كتكقيت كمدل االختبارات الكاجب القياـ بيا

, الرقابة الداخمية يعتبر مف المعايير األساسية التي يعتمد عمييا المدققكف مف أجؿ تنفيذ عممية التدقيؽ
كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى مكاطف ضعؼ أنظمة الرقابة الداخمية مف أجؿ التركيز عمييا أثناء تصميـ 

. إجراءات التدقيؽ
 
:- المطابقة مع القوانين والموائح المتبعة-  د

 تتضمف المعايير الميدانية لمتدقيؽ قياـ المدقؽ أك جياز التدقيؽ بالتأكد مف مطابقة العمميات التي قامت 
كينبغي أف يضع المدقؽ خطكات العممية الرقابية , بيا الكحدة الحككمية مع القكانيف كالمكائح المتبعة

جراءاتيا بما يضمف بصكرة معقكلة الكشؼ عف األخطاء كالمخالفات كاألفعاؿ المخالفة لمقانكف كالتي قد  كا 
كعمى المدقؽ أيضا أف يككف عمى كعي , يككف ليا تأثير ىاـ كمباشر عمى البيانات المالية أك نتائج الرقابة
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بإمكانية كجكد أفعاؿ مخالفة لمقانكف كالتي قد يككف ليا تأثير غير مباشر كلكنو ىاـ عمى البيانات المالية 
(. www.arabosai.org)أك نتائج العممية الرقابية

   عند كجكد قكانيف كتشريعات كمتطمبات أخرل ىامة ألىداؼ التدقيؽ عمى المدققيف تصميـ التدقيؽ 
ففي كؿ عمميات التدقيؽ, عمى المدققيف أف يتنبيكا إلى . لتكفير تأكيد معقكؿ حكؿ االلتزاـ بيذه المتطمبات

مكتب )األكضاع كالصفقات التي قد تككف مؤشران عمى كجكد أعماؿ غير قانكنية أك سكء استخداـ 
(. 2002, المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية

 
:-  أوراق العمل- ق

 يجب االحتفاظ بسجؿ ألعماؿ المدقؽ عمى شكؿ أكراؽ عمؿ حيث أف ىذه األكراؽ تمثؿ حمقة الكصؿ بيف 
كيجب أف تحتكم أكراؽ العمؿ عمى معمكمات كافية تساعد المدقؽ صاحب الخبرة , العمؿ الميداني كالتقرير

حكامو , غير المرتبط بيذا التدقيؽ أف يحصؿ عمى التأكيد منيا حكؿ األدلة التي تدعـ خالصات المدقؽ كا 
(: 2002, مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية)ك يجب أف تضـ أكراؽ العمؿ ما يمي

. األىداؼ كالنطاؽ كالطرؽ بما في ذلؾ أية مكاصفات مستخدمة ألخذ العينات. 1
 تتكثيؽ العمؿ الذم تـ مف أجؿ دعـ خالصات كأحكاـ المدقؽ بما في ذلؾ كصؼ العمميات كالسجال. 2

. التي تـ فحصيا كالتي قد تساعد مدقؽ آخر صاحب خبرة أف يقـك بفحص نفس العمميات كالسجالت
. أدلة عمى مراجعة المشرفيف لمعمؿ المنجز. 3
 
:- الرقابة اإلدارية-  ك

 الحصكؿ عمى فيـ لمرقابة اإلدارية كالتي ليا عالقة بالتدقيؽ كعندما تككف الرقابة اإلدارية فعمى المدققي
ذات أىمية بالنسبة ألىداؼ التدقيؽ فيجب عمى المدققيف الحصكؿ عمى أدلة كافية تدعـ حكميـ حكؿ ىذه 

(. 2002, مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية)الرقابة 
 

 كتعتبر الرقابة اإلدارية إحدل الضكابط التي تمارس مف قبؿ اإلدارة لتحقيؽ كفاية عالية في المؤسسة مف 
كدراسة أم انحراؼ عف ىذه المستكيات ككضع , خالؿ االلتزاـ بمستكيات أداء مخطط ليا كمرسكمة

. (أ- 2005,حماد)اإلجراءات الكفيمة بتصحيحو 
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كالبد مف , كما تحتؿ الرقابة اإلدارية أىمية كبيرة في العممية اإلدارية كتعد مف أىـ عناصر ىذه العممية
تنظيـ عممية الرقابة بشكؿ يجعؿ منيا أداة فعالة في تطكير كتكجيو عمؿ اإلدارات المختمفة في األجيزة 

 (.1998,القبيالت)الحككمية 

:-   جمع األدلة الكافية-ز
 تتضمف المعايير الميدانية الحصكؿ عمى اإلثباتات المالئمة كذات الصمة كالمعقكلة لدعـ حكـ المدقؽ 

 (.www.arabosai.org)كاستنتاجاتو بخصكص المنظمة أك البرنامج أك النشاط أك الكظيفة قيد الرقابة 
 

كيجب ,  ك يجب الحصكؿ عمى دليؿ كاٍؼ ككفؤ كمالئـ كأساس معقكؿ لنتائج المدققيف كخالصتيا
كيجب أف تحتكم أكراؽ العمؿ عمى معمكمات , االحتفاظ بسجؿ مف عمؿ المدقؽ عمى شكؿ أكراؽ عمؿ

كافية لتمكف مدققان ذا خبرة لـ تكف لديو أية صمة سابقة بالتدقيؽ ليتأكد مف أف األدلة التي تدعـ خالصات 
حكامو ذات أىمية  (.    2002, مكتب المحاسبة العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية)المدقؽ كا 

 
 كيعتبر الحصكؿ عمى أدلة اإلثبات الكافية كالمناسبة جكىر عممية الرقابة كعمكدىا الفقرم حيث يستند 

فدليؿ اإلثباتات يمعب دكرا ىاما في فعالية , المدقؽ عمى األدلة كقرائف اإلثباتات في إبداء رأيو كتأييد تقريره
حيث يكفر األساس السميـ كالمقنع لمصداقية تقارير األجيزة العميا لمرقابة كالتدقيؽ كما , العمؿ الرقابي

(. 2005,الدعيس )تحتكيو مف مالحظات كتكصيات 
 

(: Reporting Standard)معايير كتابة التقرير. ثالثا
 

الصحف  )كىي المعايير التي تتطمب أف يككف التقرير مشتمال عمى مختمؼ مجاالت عممية المراجعة
فقد بيف أف معايير إعداد التقرير ىي مجمكعة المعايير التي تحكـ  (أ- 2005,حماد)أما , (2004,كسرايا

كالبدء في إعداد التقرير الذم يمثؿ خالصة عممية , عمؿ المراجع بعد االنتياء مف عممية المراجعة
: كأف لمتقارير المكتكبة أىمية كبيرة تتمثؿ في األتي, المراجعة
 .إبالغ نتائج المراجعة لممسئكليف في جميع المستكيات الحككمية .1

 .جعؿ النتائج أقؿ عرضة لسكء الفيـ .2

 .إتاحة النتائج لرقابة الرأم العاـ عمييا مف خالؿ نشر التقارير لمجميكر .3

. المتابعة لتحديد ما إذا كانت اإلجراءات التصحيحية المناسبة قد تـ اتخاذىا .4
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:  وفيما يمي معايير إعداد التقرير
مجمكعة مف المعايير في صياغة التقارير   (االنتكسام)أكضحت المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا-  أ

: يبنى عمييا شكؿ كمحتكل كافة اآلراء كالتقارير الرقابية كىي
 .ينبغي أف يككف التقرير مكتكبا تبسط فيو النتائج بشكؿ مالئـ: إعداد التقرير النيائي .1

 .كجكد عنكاف مناسب لمتقرير يميزه عف أية معمكمات كبيانات صادرة أخرل: العنكاف .2

مضاء لمعرفة الفترة التي غطاىا التقرير:  اإلمضاء كالتاريخ .3  .كجكد تاريخ كا 

 .ينبغي اف يتضمف الرأم أك التقرير أىداؼ العممية الرقابية كنطاقيا: األىداؼ كالنطاؽ .4

 .تكضيح اسـ الجية المرسؿ ألييا التقرير: المرسؿ إليو .5

أك  (في حالة الرقابة المالية)تحديد مكضكع التقرير أك الرأم لمبيانات المالية : تحديد المكضكع .6
 .التي يتعمؽ بيا(في حالة رقابة األداء)المجاؿ 

 .ينبغي اف يككف التقرير مكتمال كممحؽ بو البيانات الضركرية الكتمالو: االكتماؿ .7

أف تشير التقارير أك اآلراء إلى مطابقة المعايير أك الممارسات الرقابية :  مطابقة المعايير .8
 .المتبعة عند إجراء العممية الرقابية لطمأنة القارمء بأنو تـ تنفيذىا كفقا لإلجراءات المقبكلة عامة

كجكب عرض المعمكمات بمكضكعية كبياف المخالفات القانكنية كاالنحرافات :  األساس القانكني .9
 .عف المعايير المكضكعة

كجكب تقديـ التقارير الرقابية في الكقت المناسب كبدكف إبطاء لمكصكؿ إلى   : احتراـ الكقت. 10      
.            الفائدة المرجكة منو

: بالتالي (GAO) التقرير الصادرة عف دفقد بيف معايير إعدا (أ- 2005,حماد) أما –ب 
 ضركرة إعداد تقارير مراجعة مكتكبة تنقؿ نتائج كؿ مراجعة حككمية. 

  إصدار التقارير بشكؿ فكرم إلتاحة المعمكمات الستخداميا في الكقت المناسب مف قبؿ مكظفي
 .اإلدارة التشريعية كاألطراؼ المعنية

 كاف يفصح , ككصؼ لمنيج كمجاؿ المراجعة, يجب أف يتضمف التقرير عرضان ألىداؼ المراجعة
 .التقرير كمما أمكف عف المعايير التي يتـ إتباعيا

 كمكجز طبقا لما تسمح بو , ككاضح, كمقنع, كمكضكعي, كدقيؽ, كجكب إعداد تقرير كامؿ
كيقصد بالتقرير الكامؿ ىنا أف يحتكم عمى جميع المعمكمات المطمكبة التي تفي بأىداؼ , األمكر

كأف , كأيضا تقديـ األدلة بأسمكب محايد, كأف يتـ عرض المالحظات فيو بصكرة سميمة, المراجعة
 .يتـ عرض النتائج بدكف تحيز
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  كجكب إعداد تقارير لممراجعة مكتكبة تقدـ عف طريؽ أجيزة المراجعة إلى المسئكليف  المختصيف
, كالمكظفيف المختصيف التابعيف لألجيزة التي تطمب المراجعة, في األجيزة التي يتـ مراجعتيا

كيشمؿ ذلؾ الييئات الخارجية الممكلة إال إذا كاف ىناؾ مكانع قانكنية أك أم مف األمكر األخرل 
 .التي تعيؽ ذلؾ

يجب اف يصؼ التقرير الصادر حكؿ القكائـ المالية نطاؽ فحص المدققيف لمدل االلتزاـ بالقكانيف - ج
 Boynton & Johnson )كالقكاعد كالرقابة الداخمية كاف يكضح معايير التدقيؽ التي تـ استخداميا 

2006, .)
 

 أىم المعيقات التي تواجو أجيزة التدقيق والرقابة الحكومية 2.4.9
 

  يمكف مالحظة عدد مف المعيقات التي تكاجو عمؿ أجيزة التدقيؽ كالرقابة الحككمية كما بينيا 
 ((:1985,دىمش)ك(1993العكاممة )ك (1999,خشارمة)ك (2005,الدعيس)ك,  (2006,القطيش))

عدـ كجكد أىداؼ كاضحة كمحددة لدل الجيات التنفيذية األمر الذم يؤدم إلى إعاقة قياس  .1
ألف الفعالية تتطمب تحديد األىداؼ بشكؿ كاضح مف أجؿ مقارنة النتائج باألىداؼ , الفعالية

. المكضكعة 
 .نقص في أنظمة المعمكمات اإلدارية في بعض األجيزة التنفيذية  .2

 .عدـ كجكد معايير كافية يمكف استخداميا لقياس األداء .3

غياب النص القانكني الممـز بتطبيؽ معايير التدقيؽ الحككمية الدكلية كعدـ متابعة المدققيف  .4
 .لمتطكرات التي تحدث عمى ىذه المعايير

عدـ الترجمة الفكرية لممعايير كالتطكرات التي تطرأ عمى ىذه المعايير كخصكصا المعايير  .5
 .المتعمقة بالتدقيؽ التشغيمي

كعدـ التعاكف مع أجيزة التدقيؽ مما يشكؿ , إخفاء بعض المعمكمات المتعمقة باألجيزة التنفيذية  .6
 .عائقا لمقياـ بمياميا بالشكؿ المطمكب

كصعكبة الحصكؿ عمى أدلة اإلثبات كسكء نظاـ حفظ الكثائؽ لدل , ضعؼ الكعي الرقابي  .7
 .الجيات الخاضعة لمتدقيؽ 

 . المؤىمة كالمدربة لمعمؿ في القطاع العاـ تصعكبة استقطاب الكفاءا .8

 .عدـ كجكد برامج تدريبية كافية .9

.    عدـ تكفر الحكافز المعنكية كالمادية.10
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صعكبة منافسة القطاع الخاص حيث تدفع ركاتب أعمى لمعامميف في مجاؿ المحاسبة . 11
. كالتدقيؽ مقارنة مع الركاتب المتدنية في القطاع الحككمي

. عدـ المكضكعية في تعييف المكظفيف في القطاع الحككمي. 12
. تعقد اإلجراءات كأساليب العمؿ في القطاع الحككمي.13
. ضعؼ معايير األداء السميـ في أجيزة الحككمة. 14        

 
, كأخيرا كبعد عرض األدبيات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة كتمخيص النتائج اليامة ليذه األدبيات

كتكضيح اإلطار النظرم لمدراسة حيث تـ التعريؼ , كالتعريؼ بنمكذج الدراسة كشرح المتغيرات التي شمميا
كمفيـك المحاسبة الحككمية كمف ثـ مفيـك التدقيؽ الحككمي الشامؿ كأىميتو , بالقطاع العاـ كخصائصو

كذلؾ , (االنتكسام )كمف ثـ المعايير الرقابية الصادرة عف المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا , كأىدافو
كاألساليب كالمؤشرات العممية التي يستخدميا مدققك ديكاف الرقابة , المعيقات التي تكاجو اجيزة الرقابة العميا

كاستكماال لعرض متغيرات الدراسة كاإلطار النظرم فاف , لقياس فعالية عمميات التدقيؽ التي ينفذكنيا
رقابة كتدقيؽ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في السمطة الكطنية الفمسطينية مف خالؿ الفصؿ القادـ سيتناكؿ 

 . ـ2004لسنة  (15)قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ 
 
 
 

الفصل الثالث  
   رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية واإلدارية في السمطة الوطنية الفمسطينية

 
 

  مقدمة  3.1
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 التعريف بديوان الرقابة المالية واإلدارية  3.3

  خصائص الديوان  3.3.1
  مسؤولية الديوان  3.3.2
 تشكيل الديوان  3.3.3
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  أىداف الديوان  3.3.4
  اختصاصات الديوان وأنواع التدقيق التي يمارسيا  3.4
  الجيات الخاضعة لرقابة الديوان  3.5
  المخالفات المالية واإلدارية كما حددىا قانون الديوان  3.6
  أساليب ووسائل التدقيق والرقابة التي تتبعيا أجيزة الرقابة العميا  3.7
  ضمانات ممارسة الديوان لميامو  3.8
  تقارير الديوان  3.9

  

 

 

 

 

 

الفصل الثالث  

رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية واإلدارية في السمطة الوطنية الفمسطينية 

 مقدمة  3.1

 ييدؼ ىذا الفصؿ إلى عرض رقابة كتدقيؽ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في السمطة الكطنية الفمسطينية 
, أىدافو, مف حيث نشأة الديكاف, ـ2004لسنة  (15)مف خالؿ قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ

: أنكاع التدقيؽ ككسائؿ الرقابة التي يمارسيا الديكاف, الجيات الخاضعة لرقابتو, اختصاصاتو

 نشأة ديوان الرقابة المالية واإلدارية  3.2
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كتحقيقا لمبدأ ,    مع تطكر أنظمة التدقيؽ في العالـ كاف البد لمسمطة الكطنية مف تطكير أنظمتيا الرقابية
الشفافية مف ناحية كالتعامؿ بمكضكعية في المجاالت المالية مف ناحية أخرل فكاف تطكير جياز الرقابة 

كتحكيمو إلى ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كذلؾ بناء عمى  (ىيئة الرقابة العامة  )كالتدقيؽ الخارجي 
: المرجعيات القانكنية التالية

  ـ بشأف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية في فصمو األكؿ 1998لعاـ  (7)قانكف رقـ ( 
 (.1)كمادتو رقـ .تعاريؼ كأحكاـ عامة

  ـ كالخاص بإصدار النظاـ المالي لمكزارات 2005لسنة  (43)قرار مجمس الكزراء رقـ
ديكاف الرقابة المالية " كالتي تنص عمى  (1)المادة, (تعاريؼ)كالمؤسسات العامة الفصؿ األكؿ

جياز الرقابة كالتدقيؽ الخارجي الذم يتمتع بالشخصية االعتبارية المستقمة كيقـك : كاإلدارية
بالتدقيؽ كالرقابة المالية كاإلدارية عمى جميع الكزارات كالمؤسسات العامة كالييئات المحمية 

 ".كالصناديؽ الخاصة كالمؤسسات

 كفصمو األكؿ , كذلؾ بشكؿ عاـ, ـ2004لسنة  (15)رقـ قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية
ينشأ بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف " كالتي تنص عمى  (2)كمادتو رقـ  (تعاريؼ كأحكاـ عامة )

ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية يككف لو مكازنة خاصة ضمف المكازنة العامة " ديكاف عاـ يسمى 
لمسمطة الكطنية كيتمتع بالشخصية االعتبارية المستقمة كيتمتع باألىمية القانكنية الكاممة لمباشرة 

 ".كافة األعماؿ كالنشاطات التي تكفؿ تحقيؽ المياـ التي قاـ مف أجميا 

 كنشر 27/12/2004بتاريخ  (2004)لسنة  (15)  كقد صدر قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ 
 عمى أف ُيعمؿ بو بعد ثالثيف يكمنا مف 28/2/2005بالجريدة الرسمية في العدد الثالث كالخمسيف بتاريخ 

. 31/3/2005تاريخ النشر كقد أصبح نافذنا اعتبارنا مف 
: صراحة عمى (58)وقد نص القانون في مادتو 

  كالذم كاف يمثؿ اإلطار القانكني لعمؿ  (1995)لسنة  (17)إلغاء قانكف ىيئة الرقابة العامة رقـ
 .ىيئة الرقابة العامة

  الخاص بإنشاء ىيئة الرقابة العامة (1994)لسنة  (22)إلغاء القرار رقـ. 

  تؤكؿ ممتمكات ىيئة الرقابة العامة كمكظفييا إلى ديكاف )مف القانكف  (56)كما نصت المادة
 .(الرقابة المالية كاإلدارية
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 تعريف ديوان الرقابة المالية واإلدارية 3.3
 

ديكاف الرقابة مؤسسة دستكرية, أنشئ تنفيذنا ألحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني إعماالن ألحكاـ  .1
, كلو مكازنة (2004)لسنة  (15)منو, كينظـ أعمالو القانكف الخاص بو رقـ  (96)المادة 

 المستقمة االعتباريةخاصة ضمف المكازنة العامة لمسمطة الكطنية الفمسطينية, كيتمتع بالشخصية 
 .كاألىمية القانكنية الكاممة لممارسة األعماؿ التي كمؼ بيا

كيعتبر ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية حسب القانكف الجياز األعمى لمرقابة في فمسطيف, كىك 
عضك في منظمة األرابكسام التي تضـ كافة األجيزة العربية العميا لمرقابة, كما أنو يمتمؾ عالقات 

 (.www.Facb.gov.ps)دكلية كاسعة مع الكثير مف األجيزة الرقابية في دكؿ العالـ
لسنة  (15)يستند الديكاف في عممو إلى مرتكزات صمبة كفميا لو القانكف, بدءنا مف قانكنو رقـ .  2

, باإلضافة إلى جميع القكانيف كاألنظمة كالتعميمات السائدة في فمسطيف التي منحتو ىذه 2004
 .المكانة

كما يستند الديكاف في عممو عمى جميع اإلصدارات كالنشرات كالتكجييات التي تصدرىا المنظمة 
. كباقي المنظمات الدكلية المينية األخرل" االنتكسام"الدكلية لألجيزة العميا لمرقابة 

لديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مقراف في غزة كراـ اهلل , عممنا أف الديكاف يتطمع باستمرار نحك . 3
القدس الشريؼ ليككف مقره الرئيسي كالدائـ فيو, في العاصمة الفمسطينية, كذلؾ حسب نص المادة 

 . مف قانكنو9
 
:  خصائص الديوان3.3.1

 
 بمكجبيا نالحظ الخصائص التالية لديكاف الرقابة ُأنشيء مف خالؿ تعريؼ الديكاف كتحميؿ القكانيف التي 

: المالية كاإلدارية
 الديكاف مؤسسة دستكرية. 

 الديكاف يتمتع بالشخصية االعتبارية المستقمة كاألىمية القانكنية. 

 الديكاف يعتبر الجياز األعمى لمرقابة كالتدقيؽ في فمسطيف. 

 الديكاف عضك في منظمة األرابكسام كالتي تضـ أجيزة الرقابة العميا في الدكؿ العربية. 

 

 : مسؤولية الديوان3.3.2

http://www.facb.gov.ps/
http://www.facb.gov.ps/
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يككف الديكاف مسؤكالن أماـ رئيس "  مسؤكلية الديكاف حيث نصت فمف قانكف الديكا (7)  حددت المادة رقـ 

". السمطة الكطنية كأماـ المجمس التشريعي, كيتكلى المياـ كالصالحيات المنكطة بو كفقنا ألحكاـ القانكف 
 

:  تشكيل الديوان3.3.3
 

  يتشكؿ الديكاف مف رئيس الديكاف كنائب الرئيس كالمدير العاـ كعدد مف المديريف كالمستشاريف
كالخبراء كالمفتشيف كالفنييف كالمكظفيف كفقنا لمييكؿ التنظيمي كجدكؿ تشكيالت الكظائؼ المعتمد 
 .مف المجمس التشريعي, كيككف رئيس الديكاف بدرجة كزير, كنائب رئيس الديكاف بدرجة ككيؿ كزارة

 16, 4,13): كأعد الييكؿ التنظيمي اإلدارم لمديكاف كفقنا لما كرد بقانكف ديكاف الرقابة المكاد رقـ ,
18 ,19 ,20,31.) 

 
:  أىداف الديوان3.3.4

   
ـ عمى أف الديكاف 2004لسنة  (15)مف قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ  (3)  نصت المادة 

: ييدؼ أساسا مف خالؿ ممارسة االختصاصات المخكلة لو بمقتضى ىذا القانكف إلى ما يمي
 .ضماف سالمة النشاط المالي كحسف استخداـ الماؿ العاـ في األغراض التي خصص مف أجميا .1
 .التفتيش اإلدارم لضماف كفاءة األداء, كحسف استخداـ السمطة كالكشؼ عف االنحراؼ أينما كجد .2
 .مدل انسجاـ كمطابقة النشاط المالي كاإلدارم لمقكانيف كاألنظمة كالمكائح كالقرارات النافذة بياف .3
ضماف الشفافية كالنزاىة كالكضكح في األداء العاـ كتعزيز المصداقية كالثقة بالسياسات المالية  .4

. كاإلدارية كاالقتصادية لمسمطة الكطنية الفمسطينية
 

 اختصاصات الديوان وأنواع التدقيق التي يمارسيا 3.4
 

مف  (23)     يمارس الديكاف المياـ كاالختصاصات الكارد ذكرىا في القانكف كالتي حددتيا المادة رقـ 
قانكف الديكاف عمى الجيات الخاضعة لرقابتو لمتأكد مف أف األداء العاـ يتفؽ كأحكاـ القكانيف كاألنظمة 
كالمكائح كالقرارات كالتعميمات النافذة كأنو يمارس بأفضؿ طريقة كأقؿ تكمفة ممكنة كلو في سبيؿ تحقيؽ 

:- ذلؾ القياـ بما يمي
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: التدقيق المالي

  يراداتيا كالقركض كالسمؼ كالمخازف كالمستكدعات عمى الكجو مراقبة نفقات السمطة الكطنية كا 
 .المبيف في ىذا القانكف

 يكون الديوان فيما يتعمق باإليرادات مسؤواًل عن: 
التدقيؽ في تحققات الضرائب كالرسـك كالعكائد المختمفة لمتثبت مف أف تقديرىا كتحققيا قد  . أ

 .تـ كفقان لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا
التدقيؽ في معامالت بيع األراضي كالعقارات الحككمية أك التابعة لمسمطة الكطنية .   ب

دارتيا كتأجيرىا  .كا 
التدقيؽ في تحصيالت اإليرادات عمى اختالؼ أنكاعيا لمتثبت مف أف التحصيؿ جرل .   ت

. في أكقاتو المعنية كفقان لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا
 يكون الديوان فيما يتعمق بالنفقات مسؤواًل عن :

التدقيؽ في النفقات لمتثبت مف صرفيا لألغراض التي خصصت مف أجميا كمف أف  . أ
 .الصرؼ قد تـ كفقان لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا

التدقيؽ في المستندات كالكثائؽ المقدمة تأييدان لمصرؼ لمتثبت مف صحتيا كمف مطابقة  . ب
 .قيمتيا لما ىك مثبت في القيكد

 .التثبت مف أف إصدار أكامر الصرؼ قد تـ حسب األصكؿ كمف قبؿ الجيات المختصة. ت
التثبت مف تنفيذ أحكاـ قانكف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية كقانكف المكازنة  . ث

. السنكم كمف صحة األكامر المالية كالحكاالت الصادرة بمقتضى أحكامو
  يككف الديكاف فيما يتعمؽ بحسابات األمانات كالسمؼ كالقركض كالتسكيات مسؤكالن عف تدقيؽ

جميع ىذه الحسابات لمتثبت مف صحة العمميات المتعمقة بيا كمف مطابقتيا مع ما ىك مثبت 
في القيكد كمف أنيا مؤيدة بالمستندات كالكثائؽ الالزمة كمف استرداد السمؼ كالقركض في 

 .األكقات المعنية الستردادىا مع الفكائد المترتبة عمييا لمخزينة العامة
  العمؿ عمى مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد مف

 .مدل اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا

 
: التدقيق التشغيمي أو تدقيق األداء

 اقتراح المكائح كاألنظمة كالسياسات الخاصة بعمؿ الديكاف كرفعيا لممجمس التشريعي إلقرارىا. 
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 إعداد الخطط كالبرامج لتمكيف الديكاف مف القياـ بميامو. 

 كضع البرامج كالدكرات الخاصة لتأىيؿ المكظفيف في الديكاف كتدريبيـ. 

  إعداد مشركع مكازنة سنكية خاصة بالديكاف كرفعيا إلى مجمس الكزراء إلقرارىا ضمف المكازنة
 .العامة السنكية لمسمطة الكطنية

  التحقيؽ مف قياـ أجيزة الرقابة كالتفتيش كالمتابعة الداخمية في المراكز المالية كافة في السمطة
الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة كفعالة كدراسة القكاعد التي تنظـ أعماليا لمتثبت مف 

 .كفاءتيا كدقتيا في تحقيؽ األىداؼ المقررة ليا

  تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة كالتفتيش بما يضمف تعزيز الشفافية كالمصداقية كالكضكح في
 .أعماؿ الحككمة كالمؤسسات كالييئات العامة كمف في حكميا

  بحث كتحرم أسباب القصكر في العمؿ كاإلنتاج بما في ذلؾ الكشؼ عف عيكب النظـ المالية
كاإلدارية كالفنية التي تعرقؿ سير أعماؿ الحككمة كاألجيزة كالمؤسسات العامة كاقتراح كسائؿ 

 .تالفييا كمعالجتيا

 
 

 

: التدقيق القانوني وتدقيق االلتزام
  

  الكشؼ عف المخالفات المالية كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف المكظفيف أثناء مباشرتيـ
 .لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا

  كشؼ كضبط المخالفات التي تقع مف غير المكظفيف كالتي تستيدؼ المساس بسالمة أداء
 .كاجبات الكظيفة أك الخدمة العامة

  بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف عف المخالفات أك اإلىماؿ في أداء الكاجبات الكظيفية
كدراسة ما تنشره كسائؿ اإلعالـ المختمفة مف شكاكم أك تحقيقات صحفية تتناكؿ نكاحي اإلىماؿ 

 .أك االستيتار أك سكء اإلدارة أك االستغالؿ

 
:  الجيات الخاضعة لرقابة الديوان3.5
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مف قانكف الديكاف الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف التي سماىا القانكف بالجيات  (31)  حددت المادة 
 :-اإلدارية عمى النحك التالي 

 .رئاسة السمطة الكطنية كالمؤسسات التابعة ليا 

 .رئيس كأعضاء مجمس الكزراء كمف في حكميـ 

داراتو   .المجمس التشريعي بما في ذلؾ ىيئاتو كا 

 .السمطة القضائية كالنيابة العامة , كأعضاؤىا , كمكظفكىا 

 .كزارات كأجيزة السمطة الكطنية 

 .قكات األمف كالشرطة ككافة األجيزة األمنية كالعسكرية 

الييئات كالمؤسسات العامة كاألىمية كالنقابات كالجمعيات كاالتحادات بجميع أنكاعيا كمستكياتيا  
 .كمف في حكميا

المؤسسات كالشركات التي تممكيا أك تساىـ السمطة الكطنية فييا أك تتمقى مساعدة منيا أك مف  
 .الجيات المانحة لمسمطة الكطنية

 .المؤسسات كالشركات التي رخص ليا استغالؿ أك إدارة مرفؽ عاـ 

 .الييئات المحمية كمف في حكميا 

فيما لـ يرد بشأنو نص )مف القانكف أنو  (31)مف المادة " 11"إضافة لما ذكر أعاله نصت الفقرة  
خاص تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى الجيات التي تتضمف القكانيف أك األنظمة أك المكائح أك 

 .(القرارات الصادرة بشأنيا قكاعد خاصة

 
  كما حددىا قانون الديوانالمخالفات المالية واإلدارية 3.6

 
 :- مخالفات مالية كأخرل إدارية تتمثؿ فياعتبرت ؿكفقنا ألحكاـ قانكف الديكاف ىناؾ أفعا  

 :- من قانون الديوان40المادة : المخالفات المالية: أوالً 
مخالفة القكاعد كاإلجراءات المالية المنصكص عمييا في القكانيف كاألنظمة كالمكائح النافذة ذات .1

 .العالقة
 .مخالفة القكاعد كاإلجراءات الخاصة بتنفيذ قانكف المكازنة العامة لمسمطة الكطنية.2
دارة المستكدعات كما في حكميا.3  .مخالفة القكاعػد كاإلجراءات الخاصة بالمشتريات كالمبيعات كا 
كؿ تصرؼ يترتب عميو صرؼ مبالغ عامة بغير حؽ أك ضياع حؽ مف الحقكؽ المالية . 4

 .لمسمطة الكطنية أك الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف
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عدـ مكافاة الديكاف بصكرة مف العقكد أك االتفاقات أك المناقصات التي تكجبيا أحكاـ ىذا . 5
 .القانكف

عدـ مكافاة الديكاف بالحسابات كالمستندات المؤيدة ليا مما يككف لو الحؽ في فحصيا أك .6
 .مراجعتيا كفقنا ألحكاـ القانكف

 :- من قانون الديوان41المادة : المخالفات اإلدارية: ثانًيا
عدـ الرد عمى مالحظات الديكاف كمراسالتو أك التأخير في الرد عمييا دكف عذر مقبكؿ,  .1

 .كيعتبر في حكـ عدـ الرد اإلجابة بطريقة الغرض منيا المماطمة أك التسكيؼ
 عف تقديميا إليو أك رفض إطالعو عمييا ميما كانت االمتناعإخفاء بيانات يطمبيا الديكاف أك . 2

 .االستدعاء عف تنفيذ طمب االمتناعطبيعتيا, كذلؾ الحاؿ 
التأخير دكف مبرر في إبالغ الديكاف خالؿ المكعد المحدد في ىذا القانكف بما تتخذه الجية . 3

 .المختصة في شأف المخالفة التي تُبمَّغ إلييا
 .التقصير في العمؿ اإلدارم أك في إدارة المرفؽ العاـ.  4
 .سكء األداء أك اإلىماؿ في أداء الكظيفة. 5
. مخالفة التعميمات أك القرارات ذات العالقة الصادرة عف الديكاف. 6
 

 أساليب ووسائل التدقيق والرقابة التي تتبعيا أجيزة الرقابة العميا 3.7
 

كقد نظمت لذلؾ ,   اىتمت الدكؿ كثيرا بأساليب تنفيذ العممية الرقابية لحماية الماؿ العاـ كصيانة مكاردىا
جراءات المراجعة اليادفة لتحقيؽ الرقابة كأىدافيا بأفضؿ الطرؽ كبأقؿ  المؤتمرات الدكلية لتطكير أساليب كا 

, الكفراكم )كفيما يمي عرض األساليب التي تتبعيا أجيزة الرقابة في العمؿ الرقابي كما بينيا , التكاليؼ
8199 .)
 

:   Observationالمالحظة والمشاىدة: أوال 
    يستخدـ ىذا األسمكب الرقابي في أغمب األحياف عف طريؽ مراقبة الكحدات كمالحظتيا أثناء القياـ 

 كالمشرفيف في مستكيات اإلدارة المختمفة بيدؼ تصحيح ما يقع مف ءبالعمؿ كيتـ ىذا عادة بكاسطة الرؤسا
. أخطاء فكر كقكعيا 

: المراجعة والفحص: ثانيا 
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أسمكب كاحد يعني فحص الحسابات كالدفاتر كالمستندات بحيث يستطيع المراجع االقتناع بسالمة  كىما
, كييدؼ إلى الكصكؿ إلى درجة معينة مف الثقة, المركز المالي كصحة حسابات النتيجة أك عدـ سالمتيا 

. كلو إجراءات كقكاعد معينة
فيقـك بيذا ,  كتتـ عمميات المراجعة كالفحص بكاسطة مدقؽ فرد أك جياز لـ يشترؾ في العمميات التنفيذية

كقد يباشر ىذا العمؿ الرقابي بأساليب . مدقؽ الحسابات الخارجي كأجيزة الرقابة الخارجية المتخصصة
: عديدة كمتنكعة منيا

 :المراجعة االختبارية-1
.     المراجعة االختبارية تتـ بأخذ عينة  مف مجمكعة المستندات كالعمميات المالية لمكحدة محؿ المراجعة

: المراجعة المستمرة- 2
 كعف طريؽ ىذا األسمكب يتـ الفحص كالمراجعة بصفة مستمرة لممستندات كالقيكد المحاسبية التي تثبت 

. بدفاتر الكحدة طكاؿ العاـ
 
 
: مراجعة دورية- 3

     كىذا النكع يتـ عمى فترات دكرية خالؿ السنة كما يتـ في حالة جرد المخازف   كالعيد   في فترات 
تحددىا اإلدارة أك يحددىا المدقؽ الخارجي كما قد تقـك أجيزة الرقابة الخارجية بمراجعات دكرية لبعض 

. الكحدات الخاضعة لرقابتيا
: مراجعة نيائية- 4

عداد القكائـ المالية كالحسابات      كنقصد بيا المراجعة كالفحص الذم يتـ بعد انتياء السنة المالية كا 
الختامية لمكحدة لمكقكؼ عمى حقيقة ىذه القكائـ المالية كالحسابات الختامية كبياف مدل صحتيا كمطابقتيا 

. لمكاقع 
: المراجعة الشاممة- 5

 كىذا األسمكب يعني إجراء فحص منظـ كمتكامؿ بيف أنكاع الرقابة كبعضيا البعض في نظاـ كاحد 
كيككف الصعب تطبيؽ أسمكب المراجعة الشاممة بسبب , متناسؽ فيتضمف الرقابة المحاسبية كاالقتصادية

 (. 2005,العمكرم )كثرة المعامالت المالية كاإلدارية في الدكلة الحديثة 
 

 ضمانات ممارسة الديوان لميامو  3.8
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 كيقصد بيا القكاعد القانكنية المكضكعية كاإلجرائية التي تكفؿ قياـ الديكاف بميامو بمكضكعية كحياد 
ككفاءة عالية كيعبر عنيا في الفقو الرقابي بالمؤيدات القانكنية كاالستقالؿ كالضمانات الداخمية األخرل 

يستند الديكاف في عممو ك, (2005,الدعيس )الممقاة عمى عاتؽ األجيزة العميا لمرقابة كالمحاسبة كمكظفييا 
, باإلضافة إلى جميع القكانيف كاألنظمة 2004لسنة  (15)إلى مرتكزات صمبة كفميا لو القانكف رقـ 

كما يستند الديكاف في عممو عمى جميع , كالتعميمات السائدة في فمسطيف التي منحتو ىذه المكانة
كباقي " االنتكسام"اإلصدارات كالنشرات كالتكجييات التي تصدرىا المنظمة الدكلية لألجيزة العميا لمرقابة 

كيتمتع رئيس الديكاف كنائبو كالمدير كمكظفك الديكاف بالحصانة عف كؿ , المنظمات الدكلية المينية األخرل
,  ديكاف الرقابة المالية كاإلداريةفقانك, 11مادة ) ما يقكمكف بو مف أعماؿ تتعمؽ بتنفيذ ميامو

كما ال يجكز التدخؿ في أم عمؿ مف أعماؿ الديكاف كتمتـز جميع الجيات الخاضعة , (2004لسنة15رقـ
 ديكاف الرقابة المالية فقانك, 12مادة )لرقابة الديكاف بالتعاكف التاـ كالكامؿ فيما يطمب الديكاف منيا 

كما أف لمديكاف االطالع عمى كافة التقارير كالمعمكمات كالبيانات الكاردة مف , (2004لسنة15رقـ, كاإلدارية
المكظفيف كعمى تقارير التحقيؽ في المخالفات التي ليا مساس باألمكر المالية كاإلدارية كلو أف يطمب 
يضاحات مف جميع الدكائر الحككمية مما لو عالقة  تزكيده بكؿ ما يريد االطالع عميو مف معمكمات كا 

كفقان ألحكاـ القانكف , ( 2004لسنة15رقـ,  ديكاف الرقابة المالية كاإلداريةفقانك, 25مادة )بأعماليا 
لمديكاف في سبيؿ مباشرة اختصاصاتو حؽ طمب أك االطالع أك التحفظ عمى أية ممفات أك بيانات أك 

أكراؽ أك مستندات أك معمكمات أك الحصكؿ عمى صكر منيا كذلؾ مف الجية المكجكدة فييا ىذه الممفات 
أك البيانات أك األكراؽ أك المستندات أك المعمكمات بما في ذلؾ الجيات التي تعتبر كؿ ذلؾ سرم التداكؿ 

. 2004لسنة15رقـ,  ديكاف الرقابة المالية كاإلداريةفقانك, 29مادة )ككذلؾ استدعاء مف يرل سماع أقكاليـ
 

  تقارير الديوان 3.9
 

 مياـ 2004 لسنة15مف قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ  (28,26,8) حددت المكاد التالية 
 :الديكاف فيما يتعمؽ بالتقارير بما يمي

  يقدـ رئيس الديكاف لكؿ مف رئيس السمطة الكطنية كالمجمس التشريعي كمجمس الكزراء تقريران
سنكيان أك عند الطمب عف أعمالو كمالحظاتو كعميو أف يزكد رئيس السمطة الكطنية كالمجمس 
التشريعي كمجمس الكزراء بأية بيانات أك معمكمات أك دراسات أك أبحاث يطمبكنيا منو كالقياـ 

. بأم عمؿ آخر يعيد بو إليو مف أم منيـ, كينشر التقرير السنكم في الجريدة الرسمية
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  يرفع رئيس الديكاف تقارير ربع سنكية أك عند الطمب متضمنة نتيجة تحرياتو كدراساتو كأبحاثو
كمقترحاتو كالمخالفات المرتكبة كالمسؤكلية المترتبة عمييا كالمالحظات كالتكصيات بشأنيا إلى 

 .رئيس السمطة الكطنية كالمجمس التشريعي كمجمس الكزراء التخاذ ما يمـز بشأنيا
  عمى الديكاف تقديـ تقارير خاصة بشأف بعض المسائؿ ذات األىمية التي تستكجب سرعة النظر

 .فييا إلى كؿ مف رئيس السمطة الكطنية كالمجمس التشريعي كمجمس الكزراء المختص

 

كبعد االنتياء مف عرض اإلطار النظرم كمتغيرات الدراسة مف خالؿ دراسة األدبيات المتعمقة , كأخيرا
لسنة  (15)كذلؾ تحميؿ قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ , بمكضكع التدقيؽ كالرقابة الحككمية

فأفّي الفصؿ القادـ سيتناكؿ منيجية الدراسة المتعمقة بآلية جمع البيانات األكلية الخاصة , ((2004)
كذلؾ مف خالؿ تحديد مجتمع كعينة الدراسة كأداة الدراسة كاالختبارات الخاصة بيا , بمتغيرات الدراسة

.  الختبار فرضيات الدراسةـكاألساليب اإلحصائية التي ستستخد
 

الفصل الرابع   
منيجية الدراسة  

 
 مقدمة  4.1
 فرضيات الدراسة التي سيتم اختبارىا 4.2
 منيجية الدراسة  4.3
 مجتمع الدراسة  4.4
 عينة الدراسة  4.5
 أدوات الدراسة  4.6
 االختبارات الخاصة بأدوات الدراسة  4.7

 صدق األداة  4.7.1
 ثبات األداة  4.7.2

 متغيرات الدراسة  4.8
  األساليب اإلحصائية المستخدمة 4.9
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الفصل الرابع  
   منيجية الدراسة

 
 مقدمة  4.1

 
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقييـ فعالية التدقيؽ الحككمي الخارجي في السمطة الكطنية الفمسطينية ممثال بديكاف 

ككصؼ إلجراءات , حيث سيتـ في ىذا الفصؿ تحديد المنيج المستخدـ لمدراسة, الرقابة المالية كاإلدارية
الدراسة كأدكاتيا المتمثمة في المقابالت الشخصية كاالستبانة التي تـ إعدادىا حسب األصكؿ اإلجرائية 

كبالطرؽ , باإلضافة إلى تحديد ثبات األداة كصدقيا مف خالؿ عرضيا عمى محكميف, لمبحث العممي
, اإلحصائية مف خالؿ معامؿ الثبات الداخمي كركنباخ ألفا عمى فقرات االستبانة كعمى اجابات أفراد العينة

كتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لتحميؿ البيانات , كتحديد متغيرات الدراسة بشقييا المستقمة كالتابعة
. كاختبار الفرضيات لمكصكؿ إلى النتائج 

 
 فرضيات الدراسة التي سيتم اختبارىا  4.2

:- تسعى ىذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية
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.  ال يمارس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كافة اختصاصاتو لتحقيؽ أىدافو :الفرضية األولى
 ال يطبؽ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف معايير التدقيؽ الحككمية الصادرة :الفرضية الثانية

. (االنتكسام)عف المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا
 ال يستخدـ مدققك ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية األساليب كالمؤشرات العممية لقياس :الفرضية الثالثة 

. فعالية عمميات التدقيؽ التي ينفذكنيا
 معيقات تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية ك اإلدارية في أدائو لكظائفو في د ال تكج:الفرضية الرابعة

. فمسطيف
 ال يكجد اختالؼ بيف أراء أفراد عينة الدراسة في تقدير فعالية ديكاف الرقابة المالية :الفرضية الخامسة

( . 0.05)كاإلدارية تعزل لممتغيرات الشخصية لعينة الدراسة عند مستكل الداللة 
 ال يكجد اختالؼ في تقدير فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف  بيف :الفرضية السادسة

( . 0.05)مكظفي الديكاف مف جية كالجيات الخاضعة لرقابتو مف جية أخرل عند مستكل الداللة 
 

 منيجية الدراسة  4.3
 

لدراسة فعالية التدقيؽ كالرقابة الحككمية الخارجية في فمسطيف ممثمة بديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في 
كانت ىذه الدراسة تحميمية ميدانية اعتمدت عمى أسمكب اإلحصاء التحميمي ,  السمطة الكطنية الفمسطينية

لذلؾ اعتمدت ىذه الدراسة عمى البيانات الثانكية كالبيانات األكلية مف خالؿ االعتماد , كتحميؿ المحتكل
: عمى أسمكبيف 

كذلؾ مف خالؿ جمع المعمكمات المتكفرة في الدراسات السابقة كالمقاالت كالبحكث : تحميؿ المحتكل- 1
. ككذلؾ تحميؿ القكانيف كالتعميمات كالقرارات المتعمقة بديكاف الرقابة المالية كاإلدارية, كالدكريات كالكتب

كالذم سيستخدـ لكصؼ خصائص متغيرات الدراسة كاختبار فرضياتيا : المنيج الكصفي التحميمي- 2
كذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى االستبانة التي ستصمـ ألغراض الدراسة كتغطية  (1998, سيكاراف)

. جكانبيا المختمفة كتحميميا كالخركج باالستنتاجات كالتكصيات حسب الخطكات العممية المتعارؼ عمييا
 

 مجتمع وعينة الدراسة  4.4
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األكلى كتشمؿ األعضاء المينييف القائميف باألعماؿ الرقابية بمف فييـ , يتككف مجتمع الدراسة مف طبقتيف
اإلدارة العميا في ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في السمطة الكطنية الفمسطينية كذلؾ في كافة اإلدارات 

 عضكا حسب (34)العامة الرقابية كالذيف يمارسكف مياـ الرقابة كالتدقيؽ في الضفة الغربية كالبالغ عددىـ 
كالمتمثميف  (57)كالطبقة الثانية كتشمؿ المكظفيف غير العامميف بالديكاف كالبالغ عددىـ , مصادر الديكاف

 عضكا (18)في أعضاء لجنة الرقابة في المجمس التشريعي الفمسطيني في الضفة الغربية كالبالغ عددىـ 
باإلضافة إلى المديريف المالييف في كزارات السمطة كالبالغ عددىا , حسب مصادر المجمس التشريعي

كنظرا ,  حسب مصادر كزارة المالية(14)كالمديريف العاميف في كزارة المالية كالبالغ عددىـ ,  كزارة(25)
. لمحدكدية مجتمع الدراسة فقد تـ استخداـ أسمكب المسح الشامؿ

 
. متجمع وعينة الدراسة: 4.1جدول 

 
الطبقة الثانية الطبقة األولى  

األعضاء المينييف القائميف  
باألعماؿ الرقابية بمف فييـ 

اإلدارة العميا في ديكاف الرقابة 
المالية كاإلدارية 

مدير مالي في 
كزارة مف كزارات 
السمطة الكطنية 

 ةالفمسطيني

مدير عاـ في 
كزارة المالية في 
السمطة الكطنية 

الفمسطينية 

عضك لجنة 
رقابة في 
المجمس 
التشريعي 
الفمسطيني 

 18 14 25 34عدد المستقصييف 

                                                 

كانكف , مدير عاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في السمطة الكطنية الفمسطينية, ىيثـ عمرك .
. مقابمة شخصية, أداء ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في السمطة الكطنية الفمسطينية, 2007,الثاني

 

عدد كأسماء , 2007, نيساف, مقرر لجنة الرقابة في المجمس التشريعي الفمسطيني, إبراىيـ عاـز. أ .
. مقابمة شخصية, أعضاء لجنة الرقابة في المجمس التشريعي الفمسطيني

 

عدد كأسماء , 2007,نيساف, مدير عاـ الركاتب في كزارة المالية الفمسطينية, عبد الناصر عطا. أ .
. مقابمة شخصية, كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية

 

عدد , 2007, نيساف, مدير عاـ الشؤكف المالية كاإلدارية في كزارة المالية الفمسطينية, باسؿ الرمحي. أ .
. مقابمة شخصية, كأسماء المدراء العاميف في كزارة المالية الفمسطينية
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 أم 25/25: 97 أم بنسبة 33/34نسبة االستجابة 
: 100بنسبة 

 أم 14/14
: 100بنسبة 

 أم 15/18
: 83بنسبة 

: 95 أم بنسبة 54/57
 
 

كفيا يمي مجمكعة مف الجداكؿ التي تكضح خصائص مفردات الطبقة األكلى مف مجتمع كعينة الدراسة 
:  تبعا لمتغيرات الدراسة المستقمة

 
 
 
 
 

. توزيع أفراد الطبقة األولى من مجتمع وعينة الدراسة تبعا لمتغير المؤىل العممي: 4.2جدول 

 
 

. توزيع أفراد الطبقة األولى من مجتمع وعينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص العممي: 4.3جدول 

 
 

. توزيع أفراد الطبقة األولى من مجتمع وعينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة: 4.4جدول 

 

32 97.0 97.0 97.0 

1 3.0 3.0 100.0 
33 100.0 100.0 

 بكالوريوس
 ماجستير
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 

25 75.8 75.8 75.8 

4 12.1 12.1 87.9 
1 3.0 3.0 90.9 

2 6.1 6.1 97.0 

1 3.0 3.0 100.0 

33 100.0 100.0 

محاس
 ادارة اعمال بة

 علوم مالية ومصرفية

 قانون

 اذكرها )أخرى 
 حاسوب-لطفا

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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. توزيع أفراد الطبقة األولى من مجتمع وعينة الدراسة تبعا لمتغير المسمى الوظيفي: 4.5جدول 

 
كفيا يمي مجمكعة مف الجداكؿ التي تكضح خصائص مفردات الطبقة الثانية مف مجتمع كعينة الدراسة تبعا 

: لمتغيرات الدراسة المستقمة
 

. توزيع أفراد الطبقة الثانية من مجتمع وعينة الدراسة تبعا لمتغير المؤىل العممي: 4.6جدول 

 

 

10 30.3 30.3 30.3 
10 30.3 30.3 60.6 

11 33.3 33.3 93.9 

2 6.1 6.1 100.0 

33 100.0 100.0 

 اقل من خمس سنوات

  سنوات10اقل من  - 5من  

  سنوا ت15اقل من -  سنوات 10من 

  سنة15أكثر من 

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 

8 24.2 24.2 24.2 

6 18.2 18.2 42.4 

3 9.1 9.1 51.5 

16 48.5 48.5 100.0 

33 100.0 100.0 

 إدارة عليا في ديوان الرقابة المالية
واإلدار

 مدير تدقيق ورقابة في الديوان  ية

 رئيس قسم تدقيق ورقابة في الديوان

 عضو فريق تدقيق في الديوان 

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 

39 72.2 72.2 72.2 

13 24.1 24.1 96.3 

2 3.7 3.7 100.0 

54 100.0 100.0 

 بكالوريوس

 ماجستير

 دكتوراه

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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. توزيع أفراد الطبقة الثانية من مجتمع وعينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص العممي: 4.7جدول رقم 

 
خصص العلمي الت

33 61.1 61.1 61.1

7 13.0 13.0 74.1

3 5.6 5.6 79.6

4 7.4 7.4 87.0

7 13.0 13.0 100.0

54 100.0 100.0

اسبة مح

ادارة اعمال

اد اقتص

قانون

أخرى ) اذكرها
ا لطف

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e

Percent

 
 

. توزيع أفراد الطبقة الثانية من مجتمع وعينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة: 4.8جدول رقم 

 
 

. توزيع أفراد الطبقة الثانية من مجتمع وعينة الدراسة تبعا لمتغير المسمى الوظيفي: 4.9جدول 

 
 

 
 أدوات الدراسة  4.5

 

15 27.8 27.8 27.8 

25 46.3 46.3 74.1 

14 25.9 25.9 100.0 

54 100.0 100.0 

 عضو لجنة رقابة في المجلس
 التشريعي

 مدير مالي في وزارة في السلطة

 مدير عام في وزارة المالية الفلسطينية

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

  

5 9.3 9.3 9.3 

11 20.4 20.4 29.6 

17 31.5 31.5 61.1 

21 38.9 38.9 100.0 

54 100.0 100.0 

 اقل من خمس سنوات

  سنوات10اقل من  - 5من  

  سنوا ت15اقل من -  سنوات 10من 

  سنة15أكثر من 

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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 ةحيث قاـ الباحث بإجراء عدد مف المقابالت الشخصية كقاـ بتكثيقيا بالطريؽ: المقابالت الشخصية- 1

. كمف ثـ قاـ بتحميؿ ليذه المقابالت, المناسبة
كالثانية , حيث تـ تصميـ استبانتيف األكلى خاصة بمكظفي ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية:  االستبانة-2

لمجيات الخاضعة لرقابة الديكاف بما فييا المجمس التشريعي كقد صممت االستبانتاف بناء عمى األدبيات 
, كاختصاصات ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية المنصكص عمييا في قانكف الديكاف, المتعمقة بمكضكعيا

باإلضافة إلى معايير  (األنتكسام)كالمعايير الرقابية الصادرة عف المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا 
كالمؤشرات كاألساليب العممية التي تستخدـ لقياس , (  (GAGASالتدقيؽ الحككمية المقبكلة قبكال عاما 

. كالمعيقات التي يمكف أف تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية, فعالية عمميات التدقيؽ المنفذة
الطبقة األكلى مف عينة )كىي استبانة مكجية إلى مكظفي ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية : االستبانة األكلى

:  كقد تككنت ىذه االستبانة مف خمسة أقساـ, (الدراسة
, سنكات الخبرة, المؤىؿ العممي, التخصص العممي )يتعمؽ القسـ األكؿ بالمعمكمات الشخصية لممجيب 

أما القسـ الثاني ,  األكلى مف عينة الدراسةةكييدؼ إلى التعرؼ عمى خصائص الطبؽ (المسمى الكظيفي
عبارات كييدؼ إلى قياس مدل ممارسة الديكاف الختصاصاتو مف كجية نظر أفراد الطبقة  (9)فتككف مف 

عبارة كييدؼ لقياس مدل تطبيؽ ديكاف  (43)أما القسـ الثالث فقد تككف مف , األكلى مف عينة الدراسة
باإلضافة إلى معايير التدقيؽ الحككمي  (االنتكسام)الرقابة المالية كاإلدارية لممعايير الرقابية الصادرة عف 

كمعايير أعداد التقرير مف كجية , معايير العمؿ الميداني, المقبكلة قبكال عاما كتشتمؿ عمى المعايير العامة
عبارات كييدؼ لمتعرؼ عمى  (6)أما القسـ الرابع فتككف مف , نظر أفراد الطبقة األكلى مف عينة الدراسة

مدل استخداـ مدقؽ الديكاف لممؤشرات كاألساليب العممية لقياس فعالية عمميات التدقيؽ التي ينفذكنيا مف 
عبارة  (16)أما القسـ الخامس كاألخير فتككف مف , كجية نظر أفراد الطبقة األكلى مف عينة الدراسة

كييدؼ لتحديد الصعكبات كالمعيقات التي تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مف كجية نظر 
. أفراد الطبقة األكلى مف عينة الدراسة

 
 حيث تـ تكجيو ىذه االستبانة إلى فكىي استبانة مكجية لمجيات الخاضعة لرقابة الديكا: االستبانة الثانية

كأعضاء لجنة الرقابة في المجمس , كالمديريف العاميف بكزارة المالية, الكزارات الخاضعة لرقابة الديكاف
: كقد تككنت ىذه االستبانة مف ثالثة أقساـ, (الطبقة الثانية مف عينة الدراسة)التشريعي 

, سنكات الخبرة, المؤىؿ العممي, التخصص العممي )يتعمؽ القسـ األكؿ بالمعمكمات الشخصية لممجيب 
أما القسـ الثاني ,  الثانية مف عينة الدراسةةكييدؼ إلى التعرؼ عمى خصائص الطبؽ (المسمى الكظيفي
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عبارات كييدؼ إلى قياس مدل ممارسة الديكاف الختصاصاتو مف كجية نظر أفراد الطبقة  (9)فتككف مف 
عبارة كييدؼ لتحديد الصعكبات  (16)أما القسـ الثالث كاألخير فتككف مف , الثانية مف عينة الدراسة

كالمعيقات التي تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مف كجية نظر أفراد الطبقة الثانية مف عينة 
. الدراسة

 
 كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لبياف أراء أفراد مجتمع الدراسة حكؿ العبارات الكاردة في 

تحت الحالة التي تنطبؽ مع  (×)حيث يطمب مف كؿ فرد مف أفراد مجتمع الدراسة كضع إشارة , االستبانة
كإليجاد األكساط الحسابية ألراء عينة الدراسة فقد , رأيو في كؿ عبارة مف العبارات الكاردة في االستبانة
( 4)ك, لمحالة مكافؽ بشدة (5)حيث خصص الكزف , خصصت أكزاف ترجيحية تتفؽ مع عبارات االستبانة

. لغير مكافؽ بشدة (1)ك, لغير مكافؽ (2)ك, لمحالة محايد (3)ك, لمحالة مكافؽ
 

 االختبارات الخاصة بأداة الدراسة  4.6
 
:  صدق األداة4.6.1 

 لمتأكد مف صدؽ األداة قاـ الباحث بإجراء اختبار لالستبانة قبؿ الصياغة النيائية ليا كتكزيعيا عمى عينة 
ك كذلؾ لتجنب االلتباس كالغمكض كالتأكد مف سيكلة , لمتأكد مف صياغة األسئمة بأسمكب كاضح, الدراسة

حيث أجرل عمييا , كذلؾ مف خالؿ عرضيا كمناقشتيا مع المشرؼ المباشر لمدراسة, استيعاب القارمء ليا
حيث تـ عرضيا عمى مجمكعة مف , بعض التعديالت كاقترح عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف

كعمى بعض المينييف في مجاؿ الرقابة الذيف أفادكا , المختصيف في كؿ مف الجامعات الفمسطينية كاألردنية
بالعديد مف التعديالت التي أخذت بعيف االعتبار عند إعداد االستبانة في شكميا النيائي كالمبينة في 

كما تـ إجراء اختبار أكلي , أسماء محكمي االستبانة (3)كما يبيف الممحؽ رقـ  (2( )1)الممحؽ رقـ 
. كبالتالي تعديميا بناء عمى نتائج االختبار, لالستبانة 

 
 :  ثبات األداة4.6.2

 حيث تـ استخداـ معامؿ االتساؽ الداخمي ألفا كركنباخ إلجابات أفراد العينة لكافة العبارات في االستبانة 
لالستبانة األكلى الخاصة بالمكظفيف  (%77)لالستدالؿ عمى ثبات األداة حيث بمغت قيمة المعامؿ 

لالستبانة الثانية الخاصة بالمكظفيف غير  (%82)ك  (الطبقة االكلى مف عينة الدراسة )العامميف بالديكاف
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كعميو فإف معامؿ االتساؽ الداخمي في ىذه االستبانة  (الطبقة الثانية مف عينة الدراسة)العامميف بالديكاف
. يعتبر جيدان 

 
  متغيرات الدراسة 4.7

كالعديد مف المتغيرات ,  اشتممت الدراسة عمى عدد مف المتغيرات تمثمت في متغير تابع ىك الفعالية
األساليب كالمؤشرات العممية التي تستخدـ , معايير التدقيؽ الحككمية, المستقمة كىي اختصاصات الديكاف

المعيقات التي يكاجييا الديكاف باإلضافة لممتغيرات الشخصية لعينة الدراسة كفيما يمي , لقياس الفعالية
:  المكضح في الشكؿ التالي عرض لتمؾ المتغيرات مف خالؿ نمكذج الدراسة
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متغيرات الدراسة : 4.1شكل 
 
 
 
 

المتغير التابع 
 

 اختصاصات الديوان

 

ساليب ومؤشرات أ
 قياس الفعالية

 

المعيقات التي 
 تواجو الديوان

 

 الشخصية تالمتغيرا
ألفراد عينة الدراسة 

, المؤىل العممي)
, التخصص العممي

, سنوات الخبرة
 (المسمى الوظيفي

فعالية التدقيق الحكومي في 
فمسطين 

ديوان الرقابة المالية و )
اإلدارية في السمطة الوطنية 

. (الفمسطينية
 

 

 

 

معايير التدقيق 
 ةالحكومي

 

 المتغيرات المستقمة
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  األساليب اإلحصائية المختمفة  4.8
 

تـ استخداـ أساليب إحصائية متنكعة بغية إثراء ,  ألغراض تحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا
كفيما يمي أىـ األساليب اإلحصائية التي تـ , الدراسة عمميا كتكظيؼ البيانات المييأة لخدمة أىداؼ الدراسة
 : 13النسخة (SPSS )استخداميا كالتي تـ الحصكؿ عمييا مف البرنامج اإلحصائي

كتـ استخداـ ىذه األساليب لبياف خصائص مجتمع الدراسة : األساليب اإلحصائية الكصفية -1
مقاييس النزعة , النسب المئكية, التكزيع التكرارم )كشممت , كلكصؼ متغيرات الدراسة

 .(مقاييس التشتت , المركزية

.  لتحديد معامؿ ثبات أداة الدراسة (كركنباخ الفا  ) اختبار الثبات  -2
كذلؾ الختبار فيما إذا كانت قيمة األكساط الحسابية إلجابات أفراد العينة  (T- Test)اختبار -3

تختمؼ عف قيمة الكسط الحسابي الفرضي ألداة القياس كذلؾ الختبار الفرضيات كبالتالي تحديد 
.  قبكليا أك رفضيا

 كذلؾ لمعرفة االختالؼ في تقدير فعالية ديكاف الرقابة  anova  تحميؿ التبايف األحادم – 4         
.            المالية كاإلدارية تبعا لممتغيرات الشخصية لعينة الدراسة

لتحميؿ كاختبار فيما إذا كاف              (T- Test)كاختبار , معامؿ االختالؼ, المتكسط الحسابي-  5         
 ىناؾ اختالؼ في  تقدير فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مف كجية نظر العامميف فيو مف   
.   مف جية كغير العامميف بو مف جية أخرل 
 

كبعد تحديد منيجية الدراسة كالية جمع البيانات األكلية الخاصة بالدراسة كتحديد مجتمع كعينة , كأخيرا
فإف الفصؿ القادـ سيتناكؿ اإلجابة عف أسئمة , الدراسة كاألساليب اإلحصائية المستخدمة لتحميؿ البيانات

. الدراسة كاختبار الفرضيات المتعمقة بيا كتحميميا إحصائيا لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة
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الفصل الخامس 
 دراسة وتحميل البيانات

  
  مقدمة  5.1
من  (الطبقة األولى) عرض االختبارات الخاصة باستبانة موظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية 5.2

  عينة الدراسة
 اختصاصات ديوان الرقابة المالية واإلدارية   5.2.1

 اختبار الفرضية األولى ومناقشتيا  5.2.1.1
 معايير التدقيق الحكومية 5.2.2

  اختبار الفرضية الثانية ومناقشتيا 5.2.2.1

 األساليب والمؤشرات العممية التي تستخدم لقياس الفعالية 5.2.3
 اختبار الفرضية الثالثة ومناقشتيا  5.2.3.1

 المعيقات التي تحد من فعالية ديوان الرقابة 5.2.4
 اختبار الفرضية الرابعة ومناقشتيا  5.2.4.1

من  (الطبقة األولى) عرض االختبارات الخاصة باستبانة موظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية 5.3
  عينة الدراسة

 اختصاصات ديوان الرقابة 5.3.1
 اختبار الفرضية األولى ومناقشتيا  5.3.1.1

 المعيقات التي تحد من فعالية الديوان 5.3.2
  اختبار الفرضية الرابعة ومناقشتيا 5.3.2.1

 اختبار الفرضية الخامسة  5.4
 اختبار الفرضية السادسة 5.5
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 الفصل الخامس

دراسة وتحميل البيانات 
 

 مقدمة   5.1
 

سيتناكؿ ىذا الفصؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار ,   بعد عرض منيجية الدراسة في الفصؿ السابؽ
كإليجاد , كذلؾ باالعتماد عمى إجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة, الفرضيات المتعمقة بيا

حيث , األكساط الحسابية ألراء عينة الدراسة فقد خصصت أكزاف ترجيحية تتفؽ مع عبارات االستبانة
, لغير مكافؽ (2)ك, لمحالة محايد (3)ك, لمحالة مكافؽ (4)ك, لمحالة مكافؽ بشدة (5)خصص الكزف 

. لغير مكافؽ بشدة (1)ك
 

كتـ , كمف ثـ قسمة الناتج عمى خمسة لمعرفة الكسط الحسابي,  كقد تـ جمع األكزاف المعطاة لكؿ عبارة
 لتقدير قيمة الفركقات كىؿ ىذه Tكالخركج بقيمة , حساب االنحراؼ المعيارم كمعامؿ االختالؼ لمعبارات

الفركقات ذات داللة إحصائية بيف متكسط كؿ عبارة مف العبارات كقيمة متكسط رتب اإلجابات التي 
(. 3)تساكم 

  
كاختبار الفرضيات حسب تسمسؿ األسئمة , كفي ىذا الفصؿ سيتـ اإلجابة عف كؿ سؤاؿ مف أسئمة الدراسة

. كالفرضيات كبالتكافؽ مع فقرات االستبانة
 

من  (الطبقة األولى) عرض االختبارات الخاصة باستبانة موظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية 5.2
  عينة الدراسة

 
:   اختصاصات ديوان الرقابة المالية واإلدارية5.2.1

 
تتضمف االستبانة األكلى اإلجابة عف مجمكعة مف أسئمة الدراسة بحيث يتناكؿ القسـ الثاني منيا اإلجابة 

بممارسة ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية لكافة اختصاصاتو لضماف  عف سؤاؿ الدراسة األكؿ كالمتعمؽ
حيث تـ استخراج األعداد كالنسب كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم لتحديد فيما إذا قاـ , فعاليتو
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نجد أف الديكاف ( 5.1)كبالنظر إلى النتائج الكاردة في الجدكؿ , الديكاف بممارسة اختصاصاتو كاممة أـ ال
إال أف ىناؾ قصكر في بعضيا كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية , يمارس اختصاصاتو كميامو

:  نظر أفراد الطبقة األكلى مف عينة الدراسة كما يمي
قياـ مدققي الديكاف بالكشؼ عف المخالفات المالية  بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عف عبارة 

كعبارة , (4.09 )كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف المكظفيف أثناء مباشرتيـ لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا
بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف عف المخالفات أك اإلىماؿ في أداء الكاجبات الكظيفية قياـ الديكاف ب

يراداتيا كالقركض كالسمؼ كعبارة , (4.06) يقكـ مدققك الديكاف بالتحقؽ مف نفقات السمطة الكطنية كا 
يتحقؽ الديكاف مف قياـ أجيزة الرقابة كالتفتيش كالمتابعة الداخمية كعبارة , (4.03 )كالمخازف كالمستكدعات

 يعمؿ الديكاف عمى كعبارة, (3.96)في الكزارات كافة في السمطة الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة 
مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد مف مدل اتفاقيا مع القكانيف 

يشترؾ مندكبك الديكاف في العطاءات التي تجرييا مؤسسات السمطة الكطنية كعبارة  , (3.90 )كاألنظمة
كعبارة أف , (2.24 ) خطة الديكاف كافية لمكاجية المسؤكليات كالكاجبات المطمكبةكعبارة أف, (3.81)

مدققك الديكاف كعبارة يقـك  (2.06 )المتابعة التي يقـك بيا الديكاف كافية لتنفيذ مالحظاتو بعد تقديـ التقرير
(.  2.03 )بالمصادقة عمى الحسابات الختامية لمكزارات

 
   مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يمارس غالبية اختصاصاتو كميامو بحيث يستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ 

كتتمثؿ تمؾ , المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات
 مدققي الديكاف بالكشؼ عف المخالفات المالية كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف المكظفيف العبارات بقياـ

بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف قياـ مدققي الديكاف ب ك,أثناء مباشرتيـ لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا
قياـ مدققك الديكاف بالتحقؽ مف نفقات السمطة  ك, عف المخالفات أك اإلىماؿ في أداء الكاجبات الكظيفية

يراداتيا كالقركض كالسمؼ كالمخازف كالمستكدعات تحقؽ الديكاف مف قياـ أجيزة الرقابة  كعبارة ,الكطنية كا 
عمؿ ك, كالتفتيش كالمتابعة الداخمية في الكزارات كافة في السمطة الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة

الديكاف عمى مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد مف مدل 
شتراؾ مندكبي الديكاف في العطاءات التي تجرييا مؤسسات السمطة  كا,اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة

أما العبارات التي يقؿ فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات تدؿ عمى عدـ تحققيا , الكطنية
المتابعة التي  كأف , خطة الديكاف كافية لمكاجية المسؤكليات كالكاجبات المطمكبةكتتمثؿ تمؾ العبارات بأف

مدققي الديكاف يقكمكف بالمصادقة عمى  كأف ,يقـك بيا الديكاف كافية لتنفيذ مالحظاتو بعد تقديـ التقرير
.  الحسابات الختامية لمكزارات
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 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبT المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم :5.1جدول 
.   عن مجال اختصاصات ديوان الرقابةةالطبقة األولى من عينة الدراس

 
الداللة 

 اإلحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

يتحقؽ الديكاف مف قياـ أجيزة الرقابة كالتفتيش  3.9697 3941. 9697. 14.135 000.
كالمتابعة الداخمية في الكزارات كافة في السمطة 

 . الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة

1 

 يقـك مدققك الديكاف بالتحقؽ مف نفقات السمطة  4.0303 1741. 1.0303 34.000 000.
يراداتيا كالقركض كالسمؼ كالمخازف  الكطنية كا 

 كالمستكدعات 

2 

 يقـك مدققك الديكاف بالمصادقة عمى الحسابات  2.0303 3941. 9697.- 14.135- 000.
 .الختامية لمكزارات

3 

يعمؿ الديكاف عمى مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات  3.9091 5790. 9091. 9.020 000.
المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد مف 

 .مدل اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة 

4 

 يقـك مدققك الديكاف بالكشؼ عف المخالفات المالية  4.0909 2919. 1.0909 21.466 000.
كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف المكظفيف أثناء 

 .مباشرتيـ لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا

5 

بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف يقـك الديكاف ب 4.0606 2423. 1.0606 25.145 000.
عف المخالفات أك اإلىماؿ في أداء الكاجبات 

 .الكظيفية 

6 

خطة الديكاف كافية لمكاجية المسؤكليات كالكاجبات  2.2424 6629. 7576.- 6.565- 000.
 المطمكبة

7 

المتابعة التي يقـك بيا الديكاف كافية لتنفيذ مالحظاتو  2.0606 2423. 9394. 22.271- 000.
 . بعد تقديـ التقرير

8 

يشترؾ مندكبك الديكاف في المعطاءات التي تجرييا  3.8182 7269. 8182. 6.466 000.
 مؤسسات السمطة الكطنية

 

9 
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 :  اختبار الفرضية األولى ومناقشتيا5.2.1.1

 
. ال يمارس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كافة اختصاصاتو لضماف فعاليتو: الفرضية األكلى

 
  لمتحقؽ مف صحة الفرضية األكلى تـ استخداـ المتكسط الحسابي لمجاؿ اختصاصات كمياـ الديكاف ك 

لتحديد فيما إذا كاف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مارس كافة  (one sample t test)اختبار 
عمى التكالي أف الديكاف يمارس  (5.3( )5.2)حيث تشيير الجداكؿ رقـ , اختصاصاتو لضماف فعاليتو

اختصاصاتو كميامو كيستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ قيمة المتكسط الحسابي لمجاؿ اختصاصات الديكاف 
اظير  (one sample t test)كما أف اختبار , كىي اكبر مف متكسط رتب اإلجابات (3.35)حيث بمغت 
قيمة مرتفعة كمكجبة أم أف اتجاه المبحكثيف نحك ممارسة الديكاف  (8.2)المحسكبة  (T)أف  قيمة 

كىي قيمة أقؿ  (sig . 2-tail = 0.000)باإلضافة إلى أف مستكل المعنكية  , الختصاصاتو كاف ايجابي
كعميو نرفض الفرضية الصفرية , كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (œ = 0.05)مف قيمة  

كالتي تشير إلى أف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية يمارس اختصاصاتو لضماف , كنقبؿ الفرضية البديمة
. ةفعاليتو مف كجية نظر أفراد الطبقة األكلى مف عينة الدراس

 
. المتوسط الحسابي لمجال اختصاصات الديوان: 5.2جدول 

 
 

.  لمجال اختصاصات الديوان( one sample t test)اختبار : 5.3جدول 

 
 

One-Sample Test 

8.213 32 .000 .3569 .2684 .4454 
 اختصاصات
 الديوان

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Test Value = 3 

One-Sample Statistics 

33 3.3569 .2496 .0435 
 اختصاصات
 الديوان

N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
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:  معايير التدقيق الحكومية5.2.2
 

أما القسـ الثالث فيتناكؿ اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني كالمتعمؽ بتطبيؽ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية 
لمعايير التدقيؽ الحككمية الصادرة عف المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا كالمعايير المقبكلة قبكال عاما 

عداد , كتقسـ ىذه المعايير إلى معايير عامة, في أدائو لكاجباتو معايير عمؿ ميداني كمعايير صياغة كا 
حيث تـ استخراج األعداد كالنسب كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم لتقييـ مدل تطبيؽ , التقارير

نجد أف الديكاف يتبنى ( 5.4)كبالنظر إلى النتائج الكاردة في الجدكؿ , الديكاف لمعايير التدقيؽ الحككمية
جزءان مف معايير التدقيؽ العامة أثناء تنفيذه ألنشطتو كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد 

 : الطبقة األكلى مف عينة الدراسة كما يمي
بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عمى عبارة تمتع مدققي الديكاف بالمؤىالت الجامعية   

جراءات لدعـ الميارات كالخبرات المتاحة داخمو , (4.27)المناسبة  كعبارة تبني الديكاف سياسات كا 
جراءات لتطكير كتدريب المكظفيف ليتمكنكا مف أداء كاجباتيـ  كعبارة تبني الديكاف لسياسات, (4.06) كا 

جراءات لتعييف مكظفيف ذكم مؤىالت مناسبة , (4.03)بصكرة فعالة  كعبارة تبني الديكاف لسياسات كا 
كعبارة , (4.03)كجمعيا كتقييميا  كعبارة ممارسة المدقؽ العناية الالزمة عند تحديد اإلثباتات, (4.03)

ممارسة المدقؽ العناية الالزمة عند صياغة التقارير بشأف االستنتاجات كالتكصيات التي تـ التكصؿ الييا 
كعبارة تمتع مدققي الديكاف بالكفاءة التعميمية كالخبرة التي تتناسب مع نطاؽ كمتطمبات ميمتيـ , (4.00)
كعبارة قياـ مدققي الديكاف باختيار األساليب التي يجب إتباعيا كالتي تناسب طبيعة عمؿ , (3.97)

كعبارة قياـ الديكاف بتأدية ميمتو بحرية تامة دكف أم ضغكط خارجية , (3.90)الجيات الخاضعة لمتدقيؽ 
(, 2.79)كعبارة تمتع مدققي الديكاف بالحماية مف نفكذ الكزارات كالمؤسسات الحككمية (3.82)أك سياسية 

كعبارة حصكؿ مدققي الديكاف عمى كافة السجالت كالكثائؽ كالمعمكمات المطمكبة مف الجية الخاضعة 
كعبارة تمتع ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية باالستقاللية التامة , (2.15)لمتدقيؽ بما فييا الحسابات الختامية 

كعبارة تؤخذ جميع مالحظات كتكصيات الديكاف بعيف االعتبار مف قبؿ الجيات  (,2.12)لمقياـ بميامو 
كعبارة يتكفر لمديكاف مخصصات مالية مستقمة عف المكازنة العامة لمدكلة , (2.12)الخاضعة لمتدقيؽ 

كعبارة يتكفر لدل الديكاف العدد الكافي , (2.00)تمكنو مف أداء كاجباتو بدكف ضغكط مف السمطة التنفيذية 
(.       1.06)مف المدققيف لمقياـ بالمياـ كالكاجبات المطمكبة 

 
 مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يتبنى جزءان مف معايير التدقيؽ العامة أثناء قيامو بتنفيذ أنشطتو بحيث يستدؿ 

عمى ذلؾ مف خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب 
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ك تبني الديكاف , كتتمثؿ تمؾ العبارات بتمتع مدققي الديكاف بالمؤىالت الجامعية المناسبة, اإلجابات
جراءات لدعـ الميارات كالخبرات المتاحة داخمو جراءات لتطكير , سياسات كا  ك تبني الديكاف لسياسات كا 
جراءات لتعييف , كتدريب المكظفيف ليتمكنكا مف أداء كاجباتيـ بصكرة فعالة ك تبني الديكاف لسياسات كا 

, كممارسة المدقؽ العناية الالزمة عند تحديد اإلثباتات كجمعيا كتقييميا, مكظفيف ذكم مؤىالت مناسبة
كممارسة المدقؽ العناية الالزمة عند صياغة التقارير بشأف االستنتاجات كالتكصيات التي تـ التكصؿ 

كقياـ , كتمتع مدققي الديكاف بالكفاءة التعميمية كالخبرة التي تتناسب مع نطاؽ كمتطمبات ميمتيـ, إلييا
, مدققي الديكاف باختيار األساليب التي يجب إتباعيا كالتي تناسب طبيعة عمؿ الجيات الخاضعة لمتدقيؽ

أما العبارات التي يقؿ فييا , كقياـ الديكاف بتأدية ميمتو بحرية تامة دكف أية ضغكط خارجية أك سياسية
المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات تدؿ عمى عدـ تحققيا كتتمثؿ تمؾ العبارات بعدـ تمتع مدققي 

كعدـ حصكؿ مدققي الديكاف عمى كافة السجالت , الديكاف بالحماية مف نفكذ الكزارات كالمؤسسات الحككمية
كعدـ تمتع ديكاف , كالكثائؽ كالمعمكمات المطمكبة مف الجية الخاضعة لمتدقيؽ بما فييا الحسابات الختامية

كعدـ األخذ بجميع مالحظات كتكصيات الديكاف , الرقابة المالية كاإلدارية باالستقاللية التامة لمقياـ بميامو
 كعدـ تكفر مخصصات مالية مستقمة لمديكاف عف المكازنة العامة لمدكلة ,مف قبؿ الجيات الخاضعة لمتدقيؽ

كعدـ تكفر العدد الكافي مف المدققيف  لدل , تمكنو مف أداء كاجباتو بدكف ضغكط مف السمطة التنفيذية
  .الديكاف لمقياـ بالمياـ كالكاجبات المطمكبة

 
 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبTالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم : 5.4جدول 

.   عن مجال معايير التدقيق الحكومية العامةةالطبقة األولى من عينة الدراس
 
            
الداللة 
 اإلحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

  العبارة

 

.000 -7.768 -.8788 
 

يتمتع ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية  2.1212 6499.
 .باالستقاللية التامة لمقياـ بميامو

1 

.000 -13.266 -1.0000 
 

يتكفر لمديكاف مخصصات مالية مستقمة عف  2.0000 4330.
المكازنة العامة لمدكلة تمكنو مف أداء كاجباتو 

 .بدكف ضغكط مف السمطة التنفيذية

2 

.000 -1.750 -.2121 
 

يتمتع مدقؽ الديكاف بالحماية مف نفكذ كسمطات  2.7879 6963.
 .الكزارات كالمؤسسات الحككمية

3 

.000 7.400 .8182 
 

يؤدم الديكاف ميمتو بحرية تامة دكف أم  3.8182 6351.
 .ضغكط خارجية أك سياسية

4 
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.000 -7.880 -.8485 
 

يحصؿ مدقؽ الديكاف عمى كافة السجالت  2.1515 6185.
كالكثائؽ كالمعمكمات المطمكبة مف الجية 

 .الخاضعة لمتدقيؽ بما فييا الحسابات الختامية

5 

.000 -10.417 -.8788 
 

تؤخذ جميع مالحظات كتكصيات الديكاف بعيف  2.1212 4846.
 .االعتبار مف قبؿ الجيات الخاضعة لمتدقيؽ

6 

.000 32.000 .9697 
 

يتمتع مدققك الديكاف بالكفاءة التعميمية كالخبرة  3.9697 1741.
 .التي تتناسب مع نطاؽ كمتطمبات ميمتيـ

7 

.000 13.587 .9091 
 

يقـك مدقؽ الديكاف باختيار األساليب التي يجب  3.9091 3844.
أتباعيا كالتي تناسب طبيعة عمؿ الجيات التي 

 .يدقؽ عمييا

8 

.000 9.297 1.0303 
 

يمارس المدقؽ العناية الالزمة عند تحديد  4.0303 6366.
 .اإلثباتات كجمعيا كتقييميا 

9 

.000 13.266 1.0000 
 

يمارس المدقؽ العناية الالزمة عند صياغة  4.0000 4330.
التقارير بشأف االستنتاجات كالتكصيات التي تـ 

 .التكصؿ الييا

10 

.000 12.682 1.0303 
 

جراءات  لتعييف  4.0303 4667. يتبنى الديكاف سياسات كا 
 .مكظفيف ذكم مؤىالت مناسبة

11 

.000 16.166 1.2727 
 

يتمتع مدققك الديكاف بالمؤىالت الجامعية  4.2727 4523.
 .المناسبة

12 

جراءات لتطكير  4.0303 1741. 1.0303 34.000 000. يتبنى الديكاف سياسات كا 
كتدريب المكظفيف ليتمكنكا مف أداء كاجباتيـ 

 .بصكرة فعالة 

13 

.000 25.145 1.0606 
 

جراءات لدعـ  4.0606 2423. يتبنى الديكاف سياسات كا 
 .الميارات كالخبرات المتاحة داخمو

14 

.000 -45.979 -1.9394 
 

يتكفر لدل الديكاف العدد الكافي مف المدققيف  1.0606 2423.
 .لمقياـ بالكاجبات كالمياـ المطمكبة

15 

 
 أفّي الديكاف يتبنى غالبية المعايير (5.5)أما معايير العمؿ الميداني فتبيف النتائج الكاردة  في الجدكؿ رقـ 

مف الميدانية في التدقيؽ الحككمي أثناء تنفيذه ألنشطتو كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر 
:                                             كما يميةكجية نظر أفراد الطبقة األكلى مف عينة الدراس  

قياـ رئيس فريؽ التدقيؽ بإعداد جدكؿ زمني بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عف عبارة 
كعبارة قياـ المدقؽ بتحديد أىداؼ التدقيؽ كاالختبارات الضركرية , (4.21)كبرنامج مراجعة لفريؽ العمؿ 

كعبارة حرص المدقؽ عمى تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية لمجية الخاضعة لمتدقيؽ لمحكـ , (4.12)لتحقيقيا 
عبارة تكلي رئيس التدقيؽ مراجعة أعماؿ المدققيف قبؿ إصدار التقرير , (4.12)عمى مدل االعتماد عمييا 

(, 4.12)كعبارة حرص المدقؽ عمى تكفر كاكتماؿ أكراؽ العمؿ التي تدعـ مالحظاتو كتقريره , (4.12)
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كعبارة تتضمف عممية تحميؿ البيانات التحقؽ مف أف التصرفات المالية قد تمت كفقا لمقكانيف كاألنظمة 
كعبارة مساعدة  التكثيؽ عمى تأكيد أراء المدقؽ كتقاريره كاإلجابة عمى استفسارات , (4.09)المالية المقررة 

كعبارة قياـ مدقؽ الديكاف بالتأكد مف أف جميع التصرفات المالية متفقة , (4.06)الجيات الخاضعة لمرقابة 
كعبارة قياـ المدقؽ بدراسة كتقييـ مصداقية الرقابة الداخمية , (4.06)مع القكانيف كاألنظمة المالية المتبعة 

كعبارة تتضمف أكراؽ عمؿ المدقؽ أدلة اإلثبات الكافية , (4.06)عند تحديد مدل عممية التدقيؽ كنطاقيا 
كعبارة قياـ رئيس التدقيؽ باإلشراؼ المستمر عمى عمؿ , (4.03)كالمناسبة لتدعيـ حكمو كاستنتاجاتو 

كعبارة يتـ األخذ بعيف االعتبار إتباع , (4.03)المدققيف بصكرة مناسبة في كؿ مرحمة مف مراحؿ التدقيؽ 
كعبارة حرص المدقؽ عمى التأكد مف مدل التزاـ , (4.03)خطة التدقيؽ كخطكات العمؿ المحددة بيا 

كعبارة حرص المدقؽ عمى تحميؿ البيانات , (4.00)الجيات الخاضعة لمتدقيؽ بالقكانيف كالمكائح كاألنظمة 
كعبارة قياـ مدقؽ الديكاف , (3.97)المالية بما يضمف أساسا معقكال إلبداء الرأم بخصكص البيانات المالية 

كعبارة قياـ المدقؽ بالتعرؼ عمى , (3.97)بالتعاكف مع المدقؽ الداخمي لغرض إحكاـ الرقابة المالية 
كعبارة حرص المدقؽ عمى , (3.97)الجكانب اليامة لمبيئة التي تعمؿ بيا الجية الخاضعة لمتدقيؽ 

كعبارة أنو يتـ , (3.97)التخطيط الجيد لعممية التدقيؽ بطريقة تضمف إجراءات تدقيؽ ذات جكدة  عالية 
(, 2.36) (تشغيمي,التزاـ, مالي)األخذ في االعتبار عند تنفيذ دراسة المراقبة الداخمية نكع التدقيؽ المنفذ 

 (.                                        2.21)كعبارة قياـ الديكاف بكضع برنامج   مفصؿ لمتدقيؽ عمى الكزارات كاألجيزة الحككمية 

 
 مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يتبنى غالبية المعايير الميدانية في التدقيؽ الحككمي أثناء تنفيذه ألنشطتو 

بحيث يستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف 
كىذه النتيجة تعطي داللة كاضحة عمى تحقؽ تمؾ العبارات باستثناء عبارة قياـ , متكسط رتب اإلجابات

كعبارة أنو يتـ األخذ في االعتبار , الديكاف بكضع برنامج مفصؿ لمتدقيؽ عمى الكزارات كاألجيزة الحككمية
حيث بمغ المتكسط الحسابي  (تشغيمي,التزاـ, مالي)عند تنفيذ دراسة المراقبة الداخمية نكع التدقيؽ المنفذ 

عمى التكالي كىما أقؿ مف متكسط رتب  (2.36)ك  (2.21)إلجابات المستقصييف عمى ىذه العبارات 
أم أف الديكاف ال يقـك بكضع , كىذه النتيجة تعطي داللة كاضحة عمى عدـ تحقؽ تمؾ العبارتيف, اإلجابات

باإلضافة إلى انو ال يتـ األخذ في االعتبار عند , برنامج مفصؿ لمتدقيؽ عمى الكزارات كاألجيزة الحككمية
.                                  (تشغيمي, التزاـ, مالي)تنفيذ دراسة المراقبة الداخمية نكع التدقيؽ المنفذ 

                              
 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبT المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم :5.5جدول 

.  عن مجال معايير التدقيق الحكومية العامةةالطبقة األولى من عينة الدراس
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الداللة 

 االحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

.000 -6.500 -.7879 

 

يقـك الديكاف بكضع برنامج مفصؿ لمتدقيؽ عمى  2.2121 6963.
 .الكزارات كاألجيزة الحككمية

1 

يحرص المدقؽ عمى التخطيط الجيد لعممية التدقيؽ  3.9697 3941. 9697. 14.135 000.
 .بطريقة تضمف إجراءات تدقيؽ ذات جكدة عالية

2 

يتعرؼ المدقؽ عمى الجكانب اليامة لمبيئة التي تعمؿ  3.9697 3046. 9697. 18.286 000.
 .بيا الجية الخاضعة لمتدقيؽ

3 

يحرص المدقؽ عمى تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية لمجية  4.1212 4151. 1.1212 15.515 000.
 .الخاضعة لمتدقيؽ لمحكـ عمى مدل االعتماد عمييا

4 

يحدد المدقؽ أىداؼ التدقيؽ ك االختبارات الضركرية  4.1212 3314. 1.1212 19.433 000.
 .لتحقيقيا

5 

يقـك رئيس فريؽ التدقيؽ بأعداد جدكؿ زمني كبرنامج  4.2121 4151. 1.2121 16.773 000.
 .مراجعة لفريؽ العمؿ

6 

يقـك رئيس التدقيؽ باألشراؼ المستمر عمى عمؿ  4.0303 4667. 1.0303 12.682 000.
المدققيف بصكرة مناسبة في كؿ مرحمة مف مراحؿ 

 .التدقيؽ

7 

يتـ األخذ بعيف االعتبار إتباع خطة التدقيؽ كخطكات  4.0303 3046. 1.0303 19.429 000.
 .العمؿ المحددة بيا

8 

يتكلى رئيس التدقيؽ مراجعة أعماؿ المدققيف قبؿ  4.1212 3314. 1.1212 19.433 000.
 .اصدرا التقرير

9 

يقـك المدقؽ بدراسة كتقييـ مصداقية الرقابة الداخمية  4.0606 2423. 1.0606 25.145 000.
 عند تحديد مدل عممية التدقيؽ كنطاقيا

10 

يتـ األخذ في االعتبار عند تنفيذ دراسة المراقبة  2.3636 8223. 6364.- 4.446- 000.
 (تشغيمي,التزاـ, مالي)الداخمية نكع التدقيؽ المنفذ 

11 

يقـك مدقؽ الديكاف بالتعاكف مع المدقؽ الداخمي لغرض  3.9697 5855. 9697. 9.514 000.
 .إحكاـ الرقابة المالية

12 

يحرص المدقؽ عمى التأكد مف مدل التزاـ الجيات  4.0000 4330. 1.0000 13.266 000.
 .الخاضعة لمتدقيؽ بالقكانيف كالمكائح كاألنظمة

13 

يقـك مدقؽ الديكاف بالتأكد مف أف جميع التصرفات  4.0606 2423. 1.0606 25.145 000.
 .المالية متفقة مع القكانيف كاألنظمة المالية المتبعة 

14 

يحرص المدقؽ عمى تكفر كاكتماؿ أكراؽ العمؿ التي  4.1212 3314. 1.1212 19.433 000.
 .تدعـ مالحظاتو كتقريره

15 

تتضمف أكراؽ عمؿ المدقؽ عمى أدلة اإلثبات الكافية  4.0303 1741. 1.0303 34.000 000.
 .كالمناسبة لتدعيـ حكمو كاستنتاجاتو

16 

يساعد التكثيؽ عمى تأكيد أراء المدقؽ كتقاريره كاإلجابة  4.0606 2423. 1.0606 25.145 000.
 . عمى استفسارات الجيات الخاضعة لمرقابة

17 
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يحرص المدقؽ عمى تحميؿ البيانات المالية بما يضمف  3.9697 3941. 9697. 14.135 000.
 .أساسا معقكال إلبداء الرأم بخصكص البيانات المالية

18 

تتضمف عممية تحميؿ البيانات التحقؽ مف اف  4.0909 2919. 1.0909 21.466 000.
التصرفات المالية قد تمت كفقا لمقكانيف كاألنظمة 

 .المالية المقررة

19 

 
عداد التقرير فتبيف النتائج   أف الديكاف يتبنى غالبية معايير (5.6)الكاردة في الجدكؿ أما معايير صياغة كا 

صياغة التقرير في التدقيؽ الحككمي أثناء تنفيذه ألنشطتو كىي مرتبة حسب درجة  أىميتيا مف كجية 
:                                                    كما يميةأفراد الطبقة األكلى مف عينة الدراسنظر   

قياـ الديكاف بإعداد تقارير تدقيؽ كاضحة كمفيكمة بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عمى عبارة 
كعبارة قياـ الديكاف بإعداد تقارير عف نتائج المراجعة كالفحص في الجيات الخاضعة لمتدقيؽ , (4.91)

كعبارة قياـ المدقؽ في نياية عممية , (4.06)متضمنا مقترحاتو كتكصياتو كيرسميا إلى الجيات المختصة 
التدقيؽ بإعداد تقرير مكتكب بنتائج عممية التدقيؽ مدعما باإلثباتات الكافية المستقمة كالمكضكعية كالنزيية 

كعبارة تتضمف تقرير المدقؽ اسـ الجية الخاضعة لمتدقيؽ كالتاريخ كاإلمضاء كالفترة الزمنية التي , (4.06)
كعبارة حرص المدقؽ عمى كضع عنكاف مناسب , (4.03)غطاىا التقرير كالمكضكع الذم تـ تدقيقو 

كعبارة قياـ المدقؽ بإعداد تقرير بالنسبة لمتدقيؽ , (4.00)لمتقرير يميزه عف أية معمكمات أك بيانات أخرل
كعبارة أنو يتـ إعداد تقارير , (4.00)المالي يتضمف مطابقة المعامالت مع القكانيف كالمكائح كاألنظمة 

الديكاف بحيث تتضمف أىداؼ كنطاؽ التدقيؽ كاإلشارة إلى المعايير كالممارسات المتبعة عند تأدية التدقيؽ 
كعبارة , (2.09)كعبارة قياـ الديكاف بإعداد تقريره السنكم كيقدمو إلى الجيات المختصة بمكعده , (3.97)

قياـ المدقؽ بإعداد تقرير بالنسبة لتدقيؽ األداء حكؿ الكفاءة كاالقتصاد في الحصكؿ عمى المكارد 
(. 2.06)كاستخداميا كالفعالية التي تحقؽ بيا األىداؼ 

مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يبنى غالبية معايير صياغة التقرير في التدقيؽ الحككمي أثناء تنفيذه ألنشطتو 
بحيث يستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف 

كىذه النتيجة تعطي داللة كاضحة عمى تحقؽ تمؾ العبارات باستثناء عبارة قياـ , متكسط رتب اإلجابات
الديكاف بإعداد تقريره السنكم كتقديمو إلى الجيات المختصة بمكعده كعبارة قياـ المدقؽ بإعداد تقرير 

بالنسبة لتدقيؽ األداء حكؿ الكفاءة كاالقتصاد في الحصكؿ عمى المكارد كاستخداميا كالفعالية التي تحقؽ 
( 2.06)ك  (2.09)بيا األىداؼ حيث بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عف ىذه العبارات 

كىذه النتيجة تعطي داللة كاضحة عمى عدـ تحقؽ تمؾ , عمى التكالي كىما أقؿ مف متكسط رتب اإلجابات
أم أف الديكاف ال يقـك بإعداد تقريره السنكم كتقديمو إلى الجيات المختصة بمكعده ك كأف مدقؽ , العبارتيف
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الديكاف ال يقـك بإعداد تقرير بالنسبة لتدقيؽ األداء حكؿ الكفاءة كاالقتصاد في الحصكؿ عمى المكارد 
. كاستخداميا كالفعالية التي تحقؽ بيا األىداؼ

 
 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبTالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم : 5.6جدول 

.  عن مجال معايير التدقيق الحكومية الميدانيةةالطبقة األولى من عينة الدراس
 
 

الداللة 
 االحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

.000 

 

25.145  

1.0606 

يعد المدقؽ في نياية عممية التدقيؽ تقريرا مكتكبا  4.0606 2423.
بنتائج عممية التدقيؽ مدعما باإلثباتات الكافية 

 المستقمة كالمكضكعية كالنزيية

1 

.000 

 

يعد المدقؽ تقريرا بالنسبة لمتدقيؽ المالي يتضمف  4.0000 2500. 1.0000 22.978
 .مطابقة المعامالت مع القكانيف كالمكائح كاألنظمة

2 

.000 

 

يقدـ المدقؽ تقريرا بالنسبة لتدقيؽ األداء حكؿ الكفاءة  2.0606 4962. .-9394 10.876-
كاالقتصاد في الحصكؿ عمى المكارد كاستخداميا 

 .كالفعالية التي تحقؽ بيا األىداؼ

3 

.000 

 

 4 .يقـك الديكاف بإعداد تقارير تدقيؽ كاضحة كمفيكمة 4.9091 2919. 1.9091 37.566

.000 

 

يعد الديكاف تقارير عف نتائج المراجعة كالفحص في  4.0606 2423. .9747 25.145
الجيات الخاضعة لمتدقيؽ متضمنا مقترحاتو 

 .كتكصياتو كيرسميا إلى الجيات المختصة

5 

.000 

 

يتـ إعداد تقارير الديكاف بحيث تتضمف أىداؼ  3.9494 3482. .8159 15.500
كنطاؽ التدقيؽ كاإلشارة إلى المعايير كالممارسات 

 .المتبعة عند تأدية التدقيؽ

6 

.000 

 

-13 1.0454
- 

يقـك الديكاف بإعداد تقريره السنكم كيقدمو إلى  2.0909 3844.
 .الجيات المختصة بمكعده

7 

.000 

 
يحرص المدقؽ عمى كضع عنكاف مناسب لمتقرير  4.0000 0000. .9114 22.978

 .يميزه عف أم معمكمات أك بيانات أخرل

8 

000 

 
يتضمف تقرير المدقؽ اسـ الجية الخاضعة لمتدقيؽ  4.0303 1741. .9686 34.000

كالتاريخ كاإلمضاء كالفترة الزمنية التي غطاىا التقرير 
 .كالمكضكع الذم تـ تدقيقو

9 

 
 

:  اختبار الفرضية الثانية ومناقشتيا5.2.2.1
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ال يطبؽ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف معايير التدقيؽ الحككمية الصادرة عف : الفرضية الثانية

. المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا كالمقبكلة قبكال عاما لضماف فعاليتو
 

 لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية تـ استخداـ المتكسط الحسابي لمجاؿ معايير التدقيؽ الحككمية ك 
لتحديد فيما إذا كاف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية يطبؽ معايير التدقيؽ  (one sample t test)اختبار 

عمى التكالي أف الديكاف يطبؽ معايير  (5.8( )5.7)حيث تشيير الجداكؿ رقـ , الحككمية لضماف فعاليتو
التدقيؽ الحككمية كيستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ قيمة المتكسط الحسابي لمجاؿ معايير التدقيؽ الحككمية 

اظير  (one sample t test)كما أف اختبار , كىي اكبر مف متكسط رتب اإلجابات (3.62)حيث بمغت 
قيمة مرتفعة كمكجبة أم أف اتجاه المبحكثيف نحك تطبيؽ الديكاف  (27.02)المحسكبة  (T)أف  قيمة 

( sig . 2-tail = 0.000)باإلضافة إلى أف مستكل المعنكية  , لمعايير التدقيؽ الحككمية كاف ايجابي
كعميو نرفض , كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (œ = 0.05)كىي قيمة أقؿ مف قيمة  

كالتي تشير إلى أف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية يطبؽ معايير , الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة
أفراد  التدقيؽ الحككمية الصادرة عف المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا لضماف فعاليتو مف كجية نظر

. ةالطبقة األكلى مف عينة الدراس
 

. المتوسط  الحسابي لمجال معايير التدقيق الحكومية: 5.7جدول 
One-Sample Statistics

33 3.6210 .1321 ية0230. كل معايير ال ال

N Mean Std. Dev iat ion
Std.  Error

Mean

 
 

.  لمجال معايير التدقيق الحكومية( one sample t test)اختبار : 5.8جدول 
One-Sample Test

27.011 32 .000 .6210 .5742 لية6679. معايير الك ال

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence
Interv al of  the

Dif f erence

Test  Value = 3
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:  األساليب والمؤشرات العممية التي تستخدم لقياس الفعالية5.2.3
 

أما القسـ الرابع فيتناكؿ اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث كالمتعمؽ باستخداـ الديكاف كمدققيو لألساليب 
حيث تـ استخراج األعداد كالنسب , كالمؤشرات العممية التي تستخدـ لقياس فعالية عمميات التدقيؽ

كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم لتحديد فيما إذا تـ استخداـ األساليب كالمؤشرات العممية لقياس 
يستخدـ جزءان مف األساليب  نجد أف الديكاف ( 5.9)كبالنظر إلى النتائج الكاردة في الجدكؿ , الفعالية أـ ال

كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد الطبقة األكلى مف كالمؤشرات العممية لقياس الفعالية 
:  عينة الدراسة كما يمي

 
يقـك مدققك الديكاف بمقارنة اإلنجاز الفعمي مع  بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عف عبارة 

يستند كعبارة , (3.90 )المخطط لتحديد االنحراؼ كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية بعد انتياء عممية التدقيؽ
في التقييـ لعممية  (مع الزمف المخطط– الزمف الفعمي  )مدققك الديكاف إلى مؤشرات اإلنجاز الزمنية 

عند القياـ بميمة تقييـ  (كالمنفعة– التكمفة )يقـك مدققك الديكاف بتحميؿ نمكذج كعبارة , (3.81 )التدقيؽ
يستند مدققك الديكاف إلى أىداؼ برنامج التدقيؽ كمعيار لتقييـ أداء كعبارة , (2.33 )األداء لعممية التدقيؽ

الطاقة )يستخدـ مدققك الديكاف مؤشر الطاقة كعبارة , (2.27 )ذلؾ البرنامج بعد االنتياء مف عممية التدقيؽ
يقـك مدققك الديكاف  بمتابعة ما تـ تنفيذه (, 2.09 )في تقييـ عممية التدقيؽ (مع الطاقة المتاحة– المستغمة 

(.    2.09 )مف التكصيات المقدمة في التقرير بعد انتياء عممية التدقيؽ
                                                                                 

 بحيث يستدؿ يستخدـ جزءان مف األساليب كالمؤشرات العممية لقياس الفعالية مما سبؽ نستنتج أف الديكاف 
عمى ذلؾ مف خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب 

بقياـ مدققي الديكاف بمقارنة االنجاز الفعمي مع المخطط لو لتحديد كتتمثؿ تمؾ العبارات , اإلجابات
 مدققك الديكاف إلى مؤشرات  استناداالنحراؼ كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية بعد انتياء عممية التدقيؽ ك

أما العبارات التي يقؿ , في التقييـ لعممية التدقيؽ (مع الزمف المخطط– الزمف الفعمي  )االنجاز الزمنية 
بقياـ مدققي فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات تدؿ عمى عدـ تحققيا كتتمثؿ تمؾ العبارات 

يستند  كعبارة ,عند القياـ بميمة تقييـ األداء لعممية التدقيؽ (كالمنفعة– التكمفة )الديكاف بتحميؿ نمكذج 
 ,مدققك الديكاف إلى أىداؼ برنامج التدقيؽ كمعيار لتقييـ أداء ذلؾ البرنامج بعد االنتياء مف عممية التدقيؽ

في تقييـ عممية  (مع الطاقة المتاحة– الطاقة المستغمة )يستخدـ مدققك الديكاف مؤشر الطاقة كعبارة 
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يقـك مدققك الديكاف بمتابعة ما تـ تنفيذه مف التكصيات المقدمة في التقرير بعد  انتياء  كعبارة ,التدقيؽ
 .                                                عممية التدقيؽ

                                                                                            

 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبT المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم :5.9جدول 
.  عن مجال أساليب ومؤشرات قياس الفعاليةةالطبقة األولى من عينة الدراس

 
الداللة 

 اإلحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

يقـك مدققك الديكاف بمقارنة االنجاز الفعمي مع المخطط  3.9091 5222. 7239. 10.000 000.
لتحديد االنحراؼ كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية بعد انتياء 
 .عممية التدقيؽ

1 

يستند مدققك الديكاف إلى أىداؼ برنامج التدقيؽ كمعيار لتقييـ  2.2727 6742. 9663.- 6.197- 000.
 .أداء ذلؾ البرنامج بعد االنتياء مف عممية التدقيؽ

2 

الزمف  )يستند مدققك الديكاف إلى مؤشرات االنجاز الزمنية  3.8182 6351. 5930. 7.400 000.
 .في التقييـ لعممية التدقيؽ (مع الزمف المخطط– الفعمي 

3 

عند  (كالمنفعة– التكمفة )يقـك مدققك الديكاف بتحميؿ نمكذج  2.3333 8539. 9695.- 4.485- 000.
 .القياـ بميمة تقييـ األداء لعممية التدقيؽ

4 

مع – الطاقة المستغمة )يستخدـ مدققك الديكاف مؤشر الطاقة  2.0909 5790. 1.1144- 9.020- 000.
 .في تقييـ عممية التدقيؽ (الطاقة المتاحة

5 

يقـك مدققك الديكاف بمتابعة ما تـ تنفيذه مف التكصيات  2.0909 5222. 1.0943- 10.000- 000.
 .المقدمة في التقرير بعد انتياء عممية التدقيؽ

6 

 
 
 
 
 

:   اختبار الفرضية الثالثة ومناقشتيا5.2.3.1
 

ال يستخدـ مدققك ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية األساليب كالمؤشرات العممية لقياس فعالية : الثالثة|الفرضية 
. عمميات التدقيؽ
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لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة تـ استخداـ المتكسط الحسابي لمجاؿ األساليب كالمؤشرات العممية لقياس 
لتحديد فيما إذا كاف مدققك ديكاف الرقابة المالية  (one sample t test)فعالية عمميات التدقيؽ ك اختبار 

حيث تشيير الجداكؿ رقـ , كاإلدارية يستخدمكف األساليب كالمؤشرات العممية لقياس فعالية عمميات التدقيؽ
عمى التكالي أف مدققي ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية ال يستخدمكف األساليب كالمؤشرات  (5.11( )5.10)

كيستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ قيمة المتكسط الحسابي لمجاؿ , العممية لقياس فعالية عمميات التدقيؽ
كىي اقؿ مف متكسط رتب  (2.75)األساليب كالمؤشرات العممية لقياس فعالية عمميات التدقيؽ حيث بمغت 

قيمة سالبة  (3.96)-المحسكبة  (T)اظير أف  قيمة  (one sample t test)كما أف اختبار , اإلجابات
أم أف اتجاه المبحكثيف نحك استخداـ األساليب كالمؤشرات العممية لقياس فعالية عمميات التدقيؽ كاف 

كالتي تشير إلى أف مدققك ديكاف الرقابة , كعميو نقبؿ الفرضية الصفرية كنرفض الفرضية البديمة, سمبيا
أفراد  المالية كاإلدارية يستخدمكف األساليب كالمؤشرات العممية لقياس فعالية عمميات التدقيؽ مف كجية نظر

. ةالطبقة األكلى مف عينة الدراس
 

. المتوسط الحسابي لمجال األساليب والمؤشرات: 5.10جدول 
 

One-Sample Statistics

33 2.7525 .3587 .0624

مؤشرات األساليب وال
فعالية تقييم ال ستخدم ل التي ت

N Mean Std.  Dev iat ion
Std.  Error

Mean

 
 
 
 
 

.  لمجال األساليب والمؤشرات(one sample t test)اختبار : 5.11جدول 
 



 

 88 

One-Sample Test

-3.963 32 .000 -.2475 -.3747 -.1203

مؤشرات األساليب وال
فعالية ستخدم لتقييم ال التي ت

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence
Interv al of  the

Dif f erence

Test Value = 3

 
 

:   المعيقات التي تحد من فعالية ديوان الرقابة5.2.4
 

فيتناكؿ اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع كالمتعمؽ بالمعيقات التي تحد ,  أما القسـ الخامس مف االستبانة
معيقات , كتقسـ ىذه المعيقات إلى معيقات سياسية كقانكنية, مف فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية

حيث تـ استخراج األعداد كالنسب كالمتكسطات الحسابية , معيقات إدارية ك معيقات فنية كمينية, مالية
كبالنظر إلى , كاالنحراؼ المعيارم لتحديد المعيقات التي تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية

سياسية كقانكنية كثيرة أثناء تنفيذه  نجد أف الديكاف يكاجو معيقات  ( 5.12)النتائج الكاردة في الجدكؿ 
 :ةأفراد الطبقة األكلى مف عينة الدراس مف كجية نظرألنشطتو كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا 

 عدـ تكفر الحصانة الكافية لمكظفي الديكافبمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عف عبارة 
ضعؼ القيادات اإلدارية في السمطة كعبارة , (4.81 )ضعؼ دكر المجمس التشريعيكعبارة , (4.84)

 عدـ تكفر اإلرادة السياسية الكافية لدعـ الديكافكعبارة , (4.63 )كاستناد تعينيا إلى قرارات سياسية
غياب النص التشريعي الممـز بإتباع معايير التدقيؽ الحككمية أك إصدار معايير محمية كعبارة , (4.60)

 عدـ مكاكبة التشريعات المرتبطة بعمؿ الديكاف لممستجدات في ىذا المجاؿكعبارة , (4.03 )لمتدقيؽ
(3.90  .)
  

 مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يكاجو معيقات سياسية كقانكنية كثيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو بحيث يستدؿ عمى 
, ذلؾ مف خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات

.   (5-12)الجدكؿ كتتمثؿ تمؾ العبارات بجميع المعيقات السياسة كالقانكنية الكاردة في 
                                                                   

 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبT المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم :5.12جدول 
.  عن مجال المعيقات السياسية والقانونيةةالطبقة األولى من عينة الدراس
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الداللة 
 اإلحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

 1 .عدـ تكفر اإلرادة السياسية الكافية لدعـ الديكاف 4.6061 9334. 1.6061 9.885 000.

 2 .ضعؼ دكر المجمس التشريعي 4.8182 4647. 1.8182 22.478 000.

ضعؼ القيادات اإلدارية في السمطة كاستناد تعينيا إلى  4.6364 8223. 1.6364 11.432 000.
 .قرارات سياسية

3 

عدـ مكاكبة التشريعات المرتبطة بعمؿ الديكاف لممستجدات  3.9091 5222. 9091. 10.000 000.
 .في ىذا المجاؿ

4 

غياب النص التشريعي الممـز بإتباع معايير التدقيؽ الحككمية  4.0303 1741. 1.0303 34.000 000.
 أك إصدار معايير محمية لمتدقيؽ

5 

 6 عدـ تكفر الحصانة الكافية لمكظفي الديكاف 4.8485 3641. 1.7194 29.164 000.

 
 أف الديكاف يكاجو معيقات مالية كبيرة ( 5.13) أما المعيقات المالية فتبيف النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ 

 ةأفراد الطبقة األكلى مف عينة الدراس مف كجية نظرأثناء تنفيذه ألنشطتو كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا 
 :كما يمي

عدـ كعبارة , (4.87 )ضعؼ اإلمكانيات الماليةبمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عف عبارة 
عدـ كجكد حكافز كميزات لمكظفي الديكاف عمى غيرىـ مف مكظفي كعبارة , (4.87 )استقالؿ الديكاف ماليا

  (.           4.75 )السمطة
 

 مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يكاجو معيقات مالية كبيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو بحيث يستدؿ عمى ذلؾ مف 
كتتمثؿ , خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات 

(. 5.13)الجدكؿ رقـ تمؾ العبارات بجميع المعيقات المالية الكاردة في 
 
 
 

 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبTالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم : 5.13جدول 
 . عن مجال المعيقات الماليةةالطبقة األولى من عينة الدراس

 
الداللة  معامؿ  T قيمة االنحراؼ  المتكسط   الرقـ العبارة
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 الحسابي المعيارم االختالؼ اإلحصائية

 1 .ضعؼ اإلمكانيات المالية 4.8788 3314. 1.8788 32.564 000.

 2 عدـ استقالؿ الديكاف ماليا 4.7576 7513. 7576 .1 13.439 000.

عدـ كجكد حكافز كميزات لمكظفي الديكاف عمى  4.8788 3314. 8788 .1 32.564 000.
 غيرىـ مف مكظفي السمطة

3 

 
 أف الديكاف يكاجو معيقات إدارية ( 5.14)رقـ  أما المعيقات اإلدارية فتبيف النتائج الكاردة في الجدكؿ 

أفراد الطبقة األكلى مف عينة  مف كجية نظركبيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا 
:  كما يمي ةالدراس

 عدـ المصادقة عمى الييكؿ التنظيمي لمديكافبمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عف عبارة 
مماطمة بعض الجيات الخاضعة لمرقابة في الرد كعبارة , (4.75 )عدـ استقالؿ الديكاف إداريا(, 4.87)

 ضعؼ تعاكف األجيزة اإلدارية العامة في استقباؿ فرؽ الديكاف كعبارة , (3.66 )عمى مالحظات الديكاف
(3.63 .)

  مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يكاجو معيقات إدارية كبيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو بحيث يستدؿ عمى ذلؾ مف 
كتتمثؿ , خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات

. (5.14)رقـ الجدكؿ تمؾ العبارات بجميع المعيقات اإلدارية الكاردة في 
 

 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبTالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم : 5.14جدول 
.  عن مجال المعيقات اإلداريةةالطبقة األولى من عينة الدراس

الداللة 
 اإلحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

 1 .عدـ استقالؿ الديكاف أداريا 4.7576 7513. 7576 .1 13.439 000.

 2 عدـ المصادقة عمى الييكؿ التنظيمي لمديكاف 4.8788 3314. 8788 .1 32.564 000.

ضعؼ تعاكف األجيزة اإلدارية العامة في استقباؿ فرؽ  63643. .7833 6364. 4.667 000.
 .الديكاف

3 

مماطمة بعض الجيات الخاضعة لمرقابة في الرد عمى  .66673 .7360 .6667 5.204 000.
 مالحظات الديكاف

4 

أف الديكاف يكاجو معيقات مينية ( 5.15)رقـ  أما المعيقات الفنية كالمينية فتبيف النتائج الكاردة في الجدكؿ 
أفراد الطبقة األكلى مف   كجية نظركفنية كبيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا مف

 :  كما يميةعينة الدراس
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عدـ تكفر الكادر البشرم الكافي لمقياـ بمياـ بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عف عبارة 
عدـ تكفر الدكرات كعبارة , (4.93 )ضعؼ الكعي الرقابي في مؤسسات السمطة الكطنية(, 4.93 )الديكاف

لكزارات   التأخر في اقرار النظاـ الماليكعبارة(, 4.90 )التدريبية الكافية في مجاؿ التدقيؽ الحككمي
(, 4.12)لمؤسسات السمطة عدـ اعداد كنشر حسابات ختاميةكعبارة , (4.57)السمطة الكطنية الفمسطينية

( . 4.07)الزمنية التي عمؿ بيا الديكاف قصر الفترة- حداثة تشكيؿ الديكاف كعبارة
 

 مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يكاجو معيقات مينية كفنية كبيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو بحيث يستدؿ عمى ذلؾ 
كتتمثؿ , مف خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات

. (5.15)رقـ الجدكؿ تمؾ العبارات بجميع المعيقات المينية كالفنية الكاردة في 
 

 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبTالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم : 5.15جدول 
.  عن مجال المعيقات المينية والفنيةةالطبقة األولى من عينة الدراس

 
الداللة 

 االحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

 1 عدـ تكفر الكادر البشرم الكافي لمقياـ بمياـ الديكاف .93944 2423. .93941 979 .45 000.

عدـ تكفر الدكرات التدريبية الكافية في مجاؿ التدقيؽ  .90914 .2919 .90911 556 .37 000.
 الحككمي

2 

 3 . ضعؼ الكعي الرقابي في مؤسسات السمطة الكطنية .93944 2423. .93941 979 .45 000.

.000 17.378 
 

1.1296 

 
.4777 

 
4.1296 

 
 4 لمؤسسات السمطة عدـ اعداد كنشر حسابات ختامية

.000 18.446 
 

1.0741 

 
.4279 

 
4.0741 

 
الزمنية التي عمؿ  قصر الفترة-حداثة تشكيؿ الديكاف 

 بيا الديكاف
5 

.000 13.449 
 

1.5741 

 
.8601 

 
4.5741 

 
لكزارات السمطة الكطنية  التأخر في اقرار النظاـ المالي

    الفمسطينية
6 

 
 
 

:   اختبار الفرضية الرابعة ومناقشتيا5.2.4.1
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ال تكجد معيقات تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية ك اإلدارية في أدائو لكظائفو في : الفرضية الرابعة
. فمسطيف

 one)  لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة تـ استخداـ المتكسط الحسابي لمجاؿ المعيقات كاختبار 

sample t test) حيث , لتحديد فيما إذا كاف ىناؾ معيقات تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية
عمى التكالي أف الديكاف يكاجو معيقات كثيرة تحد مف فعاليتو كيستدؿ  (5.17( )5.16)تشيير الجداكؿ رقـ 

كىي اكبر مف متكسط  (4.61)عمى ذلؾ مف خالؿ قيمة المتكسط الحسابي لمجاؿ المعيقات حيث بمغت 
قيمة  (23.2)المحسكبة  (T)اظير أف  قيمة  (one sample t test)كما أف اختبار , رتب اإلجابات

, مرتفعة كمكجبة أم أف اتجاه المبحكثيف نحك كجكد المعيقات التي تحد مف فعالية الديكاف كاف ايجابي
( œ = 0.05)كىي قيمة أقؿ مف قيمة   (sig . 2-tail = 0.000)باإلضافة إلى أف مستكل المعنكية  

, كعميو نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة, كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
كالتي تشير إلى أف ىناؾ معيقات كثيرة تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية ك اإلدارية في أدائو لكظائفو 

. ةأفراد الطبقة األكلى مف عينة الدراس  كجية نظر مففي فمسطيف
 

. المتوسط الحسابي لمجال المعيقات: 5.16جدول 
One-Sample Statistics

33 4.6193 .4002 .0697
معيقات ال
كلية ال

N Mean Std.  Dev iat ion
Std.  Error

Mean

 
 

.  لمجال المعيقات(one sample t test)اختبار : 5.17جدول 
One-Sample Test

23.242 32 .000 1.6193 1.4774 1.7612
معيقات ال
كلية ال

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence
Interv al of  the

Dif f erence

Test  Value = 3

 
 

 عرض اإلجابات واالختبارات لالستبانة الثانية والخاصة بالموظفين غير العاممين بديوان الرقابة 5.3
 (الطبقة الثانية من أفراد عينة الدراسة)المالية واإلدارية 
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:   اختصاصات ديوان الرقابة5.3.1

كيتناكؿ القسـ الثاني مف االستبانة اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ كالمتعمؽ بممارسة ديكاف الرقابة المالية 
حيث تـ استخراج األعداد كالنسب كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم , كاإلدارية لكافة اختصاصاتو

كبالنظر إلى النتائج الكاردة في الجدكؿ , لتحديد فيما إذا قاـ الديكاف بممارسة اختصاصاتو كاممة أـ ال 
 نجد أف الديكاف يمارس اختصاصاتو كميامو إال أف ىناؾ قصكر في بعضيا كىي مرتبة حسب (5.18)

حيث بمغ المتكسط الحسابي إلجابات : درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد الطبقة الثانية مف عينة الدراسة
قياـ مدققي الديكاف بالكشؼ عف المخالفات المالية كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف المستقصييف عف عبارة 

يقـك مدققك الديكاف بالتحقؽ مف كعبارة , (4.05 )المكظفيف أثناء مباشرتيـ لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا
يراداتيا كالقركض كالسمؼ كالمخازف كالمستكدعات قياـ الديكاف كعبارة , (4.01 )نفقات السمطة الكطنية كا 

(, 3.90 )بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف عف المخالفات أك اإلىماؿ في أداء الكاجبات الكظيفية ب
يتحقؽ الديكاف مف قياـ أجيزة الرقابة كالتفتيش كالمتابعة الداخمية في الكزارات كافة في السمطة كعبارة 

يشترؾ مندكبك الديكاف في العطاءات التي تجرييا كعبارة  , (3.83)الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة 
 يعمؿ الديكاف عمى مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة كعبارة, (3.44)مؤسسات السمطة الكطنية 

مدققك كعبارة يقـك , (2.35)لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد مف مدل اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة
 خطة الديكاف كافية لمكاجية كعبارة أف, (2.25 )الديكاف بالمصادقة عمى الحسابات الختامية لمكزارات

المتابعة التي يقـك بيا الديكاف كافية لتنفيذ مالحظاتو كعبارة أف , (2.24 )المسؤكليات كالكاجبات المطمكبة
( .  2.16 )بعد تقديـ التقرير

 
مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يمارس غالبية اختصاصاتو كميامو بحيث يستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ 

كتتمثؿ تمؾ , المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات
 مدققي الديكاف بالكشؼ عف المخالفات المالية كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف المكظفيف العبارات بقياـ

كقياـ مدققي الديكاف بالتحقؽ مف نفقات السمطة الكطنية , أثناء مباشرتيـ لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا
يراداتيا كالقركض كالسمؼ كالمخازف كالمستكدعات بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف قياـ الديكاف ب ك,كا 

تحقؽ الديكاف مف قياـ أجيزة الرقابة كالتفتيش  ك,عف المخالفات أك اإلىماؿ في أداء الكاجبات الكظيفية
شتراؾ مندكبي  كا,كالمتابعة الداخمية في الكزارات كافة في السمطة الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة

أما العبارات التي يقؿ فييا المتكسط , الديكاف في العطاءات التي تجرييا مؤسسات السمطة الكطنية
بعمؿ الديكاف عمى الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات تدؿ عمى عدـ تحققيا كتتمثؿ تمؾ العبارات  
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مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد مف مدل اتفاقيا مع القكانيف 
 كأف خطة الديكاف ,مدققي الديكاف يقكمكف بالمصادقة عمى الحسابات الختامية لمكزارات كاف ,كاألنظمة

المتابعة التي يقـك بيا الديكاف كافية لتنفيذ مالحظاتو  كأف ,كافية لمكاجية المسؤكليات كالكاجبات المطمكبة
. بعد تقديـ التقرير

 
 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبTالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم : 5.18جدول 

.  عن مجال اختصاصات ديوان الرقابةةالطبقة األولى من عينة الدراس
 

الداللة 
 اإلحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

يتحقؽ الديكاف مف قياـ أجيزة الرقابة كالتفتيش  3.8333 6963. 8333. 8.828 000.
كالمتابعة الداخمية في الكزارات كافة في السمطة 

 . الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة

1 

 يقـك مدققك الديكاف بالتحقؽ مف نفقات السمطة الكطنية  4.0185 3629. 1.0185 20.622 000.
يراداتيا كالقركض كالسمؼ كالمخازف كالمستكدعات   كا 

2 

 يقـك مدققك الديكاف بالمصادقة عمى الحسابات الختامية  2.2593 7570. 7404.- 7.191- 000.
 .لمكزارات

3 

يعمؿ الديكاف عمى مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات  2.3519 8722. 6481.- 5.461- 000.
المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد مف مدل 

 .اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة 

4 

 يقـك مدققك الديكاف بالكشؼ عف المخالفات المالية  4.0556 3020. 1.0556 25.686 000.
كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف المكظفيف أثناء مباشرتيـ 

 .لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا

5 

بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف عف يقـك الديكاف ب 3.9074 6225. 9074. 10.712 000.
 .المخالفات أك اإلىماؿ في أداء الكاجبات الكظيفية 

6 

خطة الديكاف كافية لمكاجية المسؤكليات كالكاجبات  2.2407 5472. 7593.- 10.196- 000.
 المطمكبة

7 

المتابعة التي يقـك بيا الديكاف كافية لتنفيذ مالحظاتو بعد  2.1667 6066. 8333.- 10.096- 000.
 . تقديـ التقرير

8 

يشترؾ مندكبك الديكاف في المعطاءات التي تجرييا  3.4444 1.0218 4444. 3.196 000.
 مؤسسات السمطة الكطنية

 

9 

 
 :  اختبار الفرضية األولى ومناقشتيا5.3.1.1
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. ال يمارس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كافة اختصاصاتو لضماف فعاليتو: الفرضية األكلى

 
  لمتحقؽ مف صحة الفرضية األكلى تـ استخداـ المتكسط الحسابي لمجاؿ اختصاصات كمياـ الديكاف ك 

لتحديد فيما إذا كاف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مارس كافة  (one sample t test)اختبار 
عمى التكالي أف الديكاف يمارس  (5.20( )5.19)حيث تشيير الجداكؿ رقـ , اختصاصاتو لضماف فعاليتو

اختصاصاتو كميامو كيستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ قيمة المتكسط الحسابي لمجاؿ اختصاصات الديكاف 
اظير  (one sample t test)كما أف اختبار , كىي اكبر مف متكسط رتب اإلجابات (3.14)حيث بمغت 
كىي قيمة مكجبة أم أف اتجاه المبحكثيف نحك ممارسة الديكاف  (2.96)المحسكبة  (T)أف  قيمة 

كىي قيمة أقؿ  (sig . 2-tail = 0.005)باإلضافة إلى أف مستكل المعنكية  , الختصاصاتو كاف ايجابي
كعميو نرفض الفرضية الصفرية , كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (œ = 0.05)مف قيمة  

كالتي تشير إلى أف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية يمارس اختصاصاتو لضماف , كنقبؿ الفرضية البديمة
. ةفعاليتو مف كجية نظر أفراد الطبقة الثانية مف عينة الدراس

 
 .المتوسط الحسابي لمجال اختصاصات الديوان: 5.19جدول 

One-Sample Statistics

54 3.1420 .3523 ات الديوان0479. اختصاص

N Mean Std.  Dev iat ion
Std.  Error

Mean

 
 

 . لمجال اختصاصات الديوان(one sample t test)اختبار : 5.20جدول 
One-Sample Test

2.961 53 .005 .1420 .0458 ات الديوان2381. اختصاص

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence
Interv al of  the

Dif f erence

Test Value = 3

 
 

:  المعيقات التي تحد من فعالية الديوان5.3.2
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أما القسـ الثالث مف االستبانة فيتناكؿ اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع كالمتعمؽ بالمعيقات التي تحد مف 
, معيقات مالية, كتقسـ ىذه المعيقات إلى معيقات سياسية كقانكنية, فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية
حيث تـ استخراج األعداد كالنسب كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ , معيقات إدارية كمعيقات فنية كمينية

كبالنظر إلى النتائج الكاردة , المعيارم لتحديد المعيقات التي تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية 
نجد أف الديكاف يكاجو معيقات سياسية كقانكنية كثيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو كىي مرتبة ( 5.21)في الجدكؿ 

بمغ المتكسط الحسابي : حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد الطبقة الثانية مف عينة الدراسة كما يمي
ضعؼ دكر كعبارة , (4.46 )عدـ تكفر الحصانة الكافية لمكظفي الديكافإلجابات المستقصييف عف عبارة 

عدـ مكاكبة التشريعات المرتبطة بعمؿ الديكاف لممستجدات في ىذا كعبارة , (3.98 )المجمس التشريعي
غياب النص التشريعي الممـز بإتباع معايير التدقيؽ الحككمية أك إصدار معايير كعبارة , (3.94 )المجاؿ

 ضعؼ القيادات اإلدارية في السمطة كاستناد تعينيا إلى قرارات سياسيةكعبارة , (3.88 )محمية لمتدقيؽ
 ( . 3.85 )عدـ تكفر اإلرادة السياسية الكافية لدعـ الديكافكعبارة , (3.87)
 

مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يكاجو معيقات سياسية كقانكنية كثيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو بحيث يستدؿ عمى 
, ذلؾ مف خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات 

(. 5.21)الجدكؿ كتتمثؿ تمؾ العبارات بجميع المعيقات السياسة كالقانكنية الكاردة في 
 

 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبTالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم : 5.21جدول 
.  عن مجال المعيقات السياسية والقانونيةةالطبقة األولى من عينة الدراس

 
الداللة 

 االحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

 1 .عدـ تكفر اإلرادة السياسية الكافية لدعـ الديكاف 3.8519 5958. 8519. 506 .10 000.

 2 .ضعؼ دكر المجمس التشريعي 3.8519 2372. 9815. 409 .30 000.

ضعؼ القيادات اإلدارية في السمطة كاستناد تعينيا إلى  3.8704 5843. 8704. 947 .10 000.
 .قرارات سياسية

3 

عدـ مكاكبة التشريعات المرتبطة بعمؿ الديكاف لممستجدات  3.9444 5290. 9444. 119 .13 000.
 .في ىذا المجاؿ

4 

غياب النص التشريعي الممـز بإتباع معايير التدقيؽ الحككمية  3.8888 6040. 8889. 815 .10 000.
 أك إصدار معايير محمية لمتدقيؽ

5 

 6 عدـ تكفر الحصانة الكافية لمكظفي الديكاف 4.4630 8176. 1.4630 149 .13 000.
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أف الديكاف يكاجو معيقات مالية كبيرة أثناء ( 5.22)أما المعيقات المالية فتبيف النتائج الكاردة في الجدكؿ 

تنفيذه ألنشطتو كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد الطبقة الثانية مف عينة الدراسة كما 
عدـ كجكد حكافز كميزات لمكظفي الديكاف بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عف عبارة : يمي 

عدـ كعبارة , (3.87 )ضعؼ اإلمكانيات الماليةك عبارة , ( 4.57 )عمى غيرىـ مف مكظفي السمطة
 (.3.77 )استقالؿ الديكاف ماليا

 
مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يكاجو معيقات مالية كبيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو بحيث يستدؿ عمى ذلؾ مف 
خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات  كتتمثؿ 

. (5.22)الجدكؿ تمؾ العبارات بجميع المعيقات المالية الكاردة في 
 

 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبTالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم : 5.22جدول 
.  عن مجال المعيقات الماليةةالطبقة األولى من عينة الدراس

 
الداللة 

 االحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

 1 .ضعؼ اإلمكانيات المالية 3.874 5843. 8704. 10.974 000.

 2 عدـ استقالؿ الديكاف ماليا 3.7778 7181. 7778. 7.959 000.

عدـ كجكد حكافز كميزات لمكظفي الديكاف عمى غيرىـ مف  4.5741 6617. 1.5741 17.482 000.
 مكظفي السمطة

3 

 
 أف الديكاف يكاجو معيقات إدارية ( 5.23)رقـ  أما المعيقات اإلدارية فتبيف النتائج الكاردة في الجدكؿ 

كبيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد الطبقة الثانية مف  عينة 
عدـ المصادقة عمى الييكؿ بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عف عبارة : الدراسة كما يمي
مماطمة بعض الجيات الخاضعة كعبارة , (3.77 )عدـ استقالؿ الديكاف إداريا(, 4.01 )التنظيمي لمديكاف

تعاكف األجيزة اإلدارية العامة في استقباؿ كعبارة ضعؼ . (3.57 )لمرقابة في الرد عمى مالحظات الديكاف
(. 2.46 )فرؽ الديكاف 

مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يكاجو معيقات إدارية كبيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو بحيث يستدؿ عمى ذلؾ مف 
كتتمثؿ , خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات
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مماطمة  كعبارة ,عدـ استقالؿ الديكاف أداريا ك, المصادقة عمى الييكؿ التنظيمي لمديكافتمؾ العبارات بعدـ
أما العبارات التي يقؿ فييا المتكسط بعض الجيات الخاضعة لمرقابة في الرد عمى مالحظات الديكاف 

تعاكف األجيزة الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات تدؿ عمى عدـ تحققيا كتتمثؿ تمؾ العبارات بضعؼ 
  .اإلدارية العامة في استقباؿ فرؽ الديكاف

 
 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبTالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم : 5.23جدول 

.  عن مجال المعيقات اإلداريةةالطبقة األولى من عينة الدراس
 

الداللة 
 اإلحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

 1 .عدـ استقالؿ الديكاف أداريا 3.7778 6635. 7778. 8.614 000.

 2 عدـ المصادقة عمى الييكؿ التنظيمي لمديكاف 4.0185 4949. 0185. 15.123 000.

ضعؼ تعاكف األجيزة اإلدارية العامة في استقباؿ فرؽ  2.4630 8841. 5370.- 4.464- 000.
 .الديكاف

3 

مماطمة بعض الجيات الخاضعة لمرقابة في الرد عمى  3.5741 9029. 5741. 4.672 000.
 مالحظات الديكاف

4 

 
أف الديكاف يكاجو معيقات مينية ( 5.24)رقـ  أما المعيقات المينية كالفنية فتبيف النتائج الكاردة في الجدكؿ 

كفنية كبيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد الطبقة الثانية مف 
عدـ اعداد كنشر حسابات بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصييف عف عبارة : عينة الدراسة كما يمي

الزمنية التي عمؿ بيا  قصر الفترة-حداثة تشكيؿ الديكاف كعبارة , (4.97 )لمؤسسات السمطة ختامية
كعبارة  , (4.90)لكزارات السمطة الكطنية الفمسطينية التأخر في اقرار النظاـ الماليكعبارة , (4.90 )الديكاف

كعبارة عدـ تكفر الكادر البشرم الكافي , (4.61)ضعؼ الكعي الرقابي في مؤسسات السمطة الكطنية 
كعبارة عدـ تكفر الدكرات التدريبية الكافية في مجاؿ التدقيؽ الحككمي , (4.07)لمقياـ بمياـ الديكاف 

(4.03 .)
 

مما سبؽ نستنتج أف الديكاف يكاجو معيقات مينية كفنية كبيرة أثناء تنفيذه ألنشطتو بحيث يستدؿ عمى ذلؾ 
كتتمثؿ , مف خالؿ المتكسط الحسابي لمعبارات التي يزيد فييا المتكسط الحسابي عف متكسط رتب اإلجابات

. (5.24)رقـ الجدكؿ تمؾ العبارات بجميع المعيقات المينية كالفنية الكاردة في 
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 ومعامل االختالف إلجابات أفراد ة المحسوبTالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم : 5.24جدول 
.  عن مجال المعيقات المينية والفنيةةالطبقة األولى من عينة الدراس

 
الداللة 

 االحصائية

معامؿ  T قيمة
 االختالؼ

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 الرقـ العبارة

 1 عدـ تكفر الكادر البشرم الكافي لمقياـ بمياـ الديكاف 4.0741 4279. 0741 .1 18.466 000.

عدـ تكفر الدكرات التدريبية الكافية في مجاؿ التدقيؽ  4.0370 3867. 0370 .1 19.706 000.
 الحككمي

2 

 3 . ضعؼ الكعي الرقابي في مؤسسات السمطة الكطنية 4.6111 8560. 6111 .1 13.831 000.

.000 65.000 
 

1.9697 
 

.174 
 

4.970 
 

 4 لمؤسسات السمطة عدـ اعداد كنشر حسابات ختامية
.000 37.566 

 
1.9091 

 
.292 

 
4.909 

 
الزمنية التي عمؿ بيا  قصر الفترة-حداثة تشكيؿ الديكاف 

 الديكاف
5 

.000 37.566 
 

1.9091 
 

.292 
 

4.909 
 

لكزارات السمطة الكطنية  التأخر في اقرار النظاـ المالي
    الفمسطينية

6 

 
:   اختبار الفرضية الرابعة ومناقشتيا5.3.2.1

 
ال تكجد معيقات تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية ك اإلدارية في أدائو لكظائفو في : الفرضية الرابعة

. فمسطيف
 one sample)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة تـ استخداـ المتكسط الحسابي لمجاؿ المعيقات كاختبار 

t test) حيث تشيير , لتحديد فيما إذا كاف ىناؾ معيقات تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية
عمى التكالي أف الديكاف يكاجو معيقات كثيرة تحد مف فعاليتو كيستدؿ عمى  (5.26( )5.25)الجداكؿ رقـ 

كىي اكبر مف متكسط رتب  (3.94)ذلؾ مف خالؿ قيمة المتكسط الحسابي لمجاؿ المعيقات حيث بمغت 
قيمة مرتفعة  (18.2)المحسكبة  (T)اظير أف  قيمة  (one sample t test)كما أف اختبار , اإلجابات

باإلضافة , كمكجبة أم أف اتجاه المبحكثيف نحك كجكد المعيقات التي تحد مف فعالية الديكاف كاف ايجابي
( œ = 0.05)كىي قيمة أقؿ مف قيمة مسكل الداللة  (sig . 2-tail = 0.000)إلى أف مستكل المعنكية 

, كعميو نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة, كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
كالتي تشير إلى أف ىناؾ معيقات كثيرة تحد مف فعالية ديكاف الرقابة المالية ك اإلدارية في أدائو لكظائفو 

. ةأفراد الطبقة الثانية مف عينة الدراس  كجية نظر مففي فمسطيف
 .المتوسط الحسابي لمجال المعيقات: 5.25جدول 
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One-Sample Statistics

54 3.9433 .3800 كلية0517. معيقات ال ال

N Mean Std.  Dev iat ion
Std.  Error

Mean

 
 

.   لمجال المعيقات(one sample t test)اختبار : 5.26جدول 
One-Sample Test

18.242 53 .000 .9433 .8396 كلية1.0470 معيقات ال ال

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence
Interv al of  the

Dif f erence

Test  Value = 3

 
 

 اختبار الفرضية الخامسة 5.4
 

ال يكجد اختالؼ بيف أراء أفراد عينة الدراسة في تقدير فعالية ديكاف الرقابة المالية : الفرضية الخامسة
 (.0.05)كاإلدارية تعزل لممتغيرات الشخصية لعينة الدراسة عند مستكل الداللة 

 
الطبقة )اختبار الفرضية تبعا لمتغير التخصص العممي لموظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية : أوالً 

. (األولى من أفراد عينة الدراسة
 

 اتجاىات المبحكثيف مف مكظفي ديكاف الرقابة المالية فيكقات فر يكجد ال"  نصت الفرضية الفرعية عمى
 تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عندكاإلدارية نحك تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف 

".  التخصص العممي لمتغير
 
 

. تبعًا لمتغير التخصص العممي (ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار: 5.27جدول 
 

درجة ( 8)تخصصات أخرى ( 25)محاسبة المجاالت 
الحرية 

مستوى الداللة ت 
االنحراؼ المتكسط االنحراؼ المتكسط 
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المعيارم الحسابي المعيارم الحسابي 
 0.563- 0.958 31 0.23 3.43 0.25 3.33 الديوان تاختصاصا

 0.171 1.033 31 0.14 3.58 0.13 3.63المعايير الكمية 
األساليب والمؤشرات التي 
تستخدم لتقييم الفعالية 

2.77 0.27 2.69 0.58 31 0.583 0.346 

 0.107- 0.463 31 0.21 4.68 0.45 4.60المعيقات الكمية 

  0.05= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفا  
 

نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (5.27) مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ 
اتجاىات المبحكثيف مف الطبقة األكلى مف أفراد عينة الدراسة نحك تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية 

التخصص العممي عمى جميع  لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عندكاإلدارية في فمسطيف 
األساليب كالمؤشرات التي ) , (المعايير الكمية لمتدقيؽ الحككمي),  ( الديكافتاختصاصا )المجاالت 

كىذا  (0.05)فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف ( المعيقات الكمية) , (تستخدـ لتقييـ الفعالية
.  يستكجب قبكؿ الفرضية الصفرية

 
الطبقة األولى )اختبار الفرضية تبعا لمتغير سنوات الخبرة لموظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية : ثانياً 

. (من أفراد عينة الدراسة
 

مكظفي ديكاف الرقابة المالية   اتجاىات المبحكثيف مففي اتؽكفر يكجد ال"   نصت الفرضية الفرعية عمى
 تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عندكاإلدارية نحك فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف 

". سنكات الخبرة  لمتغير
 
 
 
  
 

. نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق الفردية تعبًا لمتغير سنوات الخبرة: 5.28جدول 
 

مجموع مصدر التباين المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مستوى ف 
الداللة 
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 0.134 0.009 3 0.027بيف المجمكعات  الديوان تاختصاصا
  
  

0.939 
  
  

 0.068 29 1.967داخؿ المجمكعات 
   32 1.994المجمكع 

 0.499 0.009 3 0.027بيف المجمكعات المعايير الكمية 
  
  

0.686 
 0.018 29 0.531داخؿ المجمكعات 

   32 0.558المجمكع 
األساليب والمؤشرات التي تستخدم 

لتقييم الفعالية 
 0.390 0.053 3 0.160بيف المجمكعات 

  
  

0.761 
  
  

 0.136 29 3.958داخؿ المجمكعات 
   32 4.118المجمكع 

* 0.011 4.454 0.539 3 1.617بيف المجمكعات المعيقات الكمية 
 0.121 29 3.509داخؿ المجمكعات 

 32  5.126المجمكع   

  0.05= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفا  
 

نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (5.28)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ 
اتجاىات المبحكثيف مف الطبقة األكلى مف أفراد عينة الدراسة  نحك تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية 

 )سنكات الخبرة في المجاالت التالية   لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عندكاإلدارية في فمسطيف 
األساليب كالمؤشرات التي تستخدـ لتقييـ ) , (المعايير الكمية لمتدقيؽ الحككمي),  ( الديكافتاختصاصا
كىذا يستكجب قبكؿ الفرضية الصفرية ليذه  (0.05)فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف , (الفعالية

. المجاالت
 

 كىذه النتيجة تعني, (0.05), فقد كانت قيمة مستكل الداللة عميو أقؿ مف (المعيقات الكمية )   أما مجاؿ 
كلتحديد مصدر الفركؽ في ,  الصفرية المتعمقة بمتغير سنكات الخبرة لمجاؿ المعيقات الكميةرفض الفرضية

 لممقارنات (شيفيو ) حسب متغير سنكات الخبرة فقد استخدـ الباحث اختبار (المعيقات الكمية)مجاؿ 
 :يكضح ذلؾ( 5.29)البعدية, كنتائج جدكؿ 

 
 
 

  . سنوات الخبرةلمتغير تبعاً نتائج اختبار شيفيو لتحديد الفروق في مجال المعيقات : 5.29جدول 
 

  سنة15أكثر مف أقؿ مف  - 10مف  أقؿ مف – 5مف   سنكات5أقؿ مف المستوى المجال 
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  سنة15  سنكات10
 
 
 

المعيقات 
 الكمية

- 0.51*- 0.50*- 0.45*-  سنكات 5أقؿ مف 
 10 أقؿ مف – 5مف 

سنكات 
  -0.05 -0.06 -

 15أقؿ مف  - 10مف 
سنة 

   -0.00 

-     سنة 15أكثر مف 

 
أف ىناؾ فركقان في اتجاىات المبحكثيف مف الطبقة األكلى مف أفراد  (5.29)نالحظ مف خالؿ الجدكؿ 

 0.05 = الفا الداللة مستكل عند عينة الدراسة نحك تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف
:  سنكات الخبرة في مجاؿ المعيقات الكمية كانت الفركؽ كما يمي  لمتغير تبعان 
 
  ( سنكات 5أقؿ مف  )كجدت فركقان في مجاؿ المعيقات الكمية بيف المبحكثيف  الذيف سنكات خبرتيـ 

) , ( سنكات 10أقؿ مف – 5مف )ك المبحكثيف  الذيف سنكات خبرتيـ  (4.29)ذات متكسط حسابي 
, (4.73)ذات متكسط حسابي  عمى الترتيب   ( سنة 15أكثر مف ), ( سنة15أقؿ مف  - 10مف 
 سنكات, حيث 5ككانت الفركؽ لصالح المبحكثيف  الذيف سنكات خبرتيـ أكثر مف  (4.79) , (4.79)

 سنكات فأكثر أنو يكجد معيقات كمية أكثر مف الذيف خبرتيـ أقؿ 5يؤيد المبحكثيف الذيف خبرتيـ مف 
 (.5.30) سنكات كىذا ما يكضحو الجدكؿ5مف 

 
 
 
 
 

 

 

 سنوات لمتغير تبعاً  لتحديد الفروق في مجال المعيقات post hoc testنتائج اختبار : 5.30جدول 
  .الخبرة
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الطبقة ) اختبار الفرضية تبعا لمتغير المسمى الوظيفي لموظفي ديوان الرقابة المالية واإلدارية: ثالثاً 

. (األولى من أفراد عينة الدراسة
 

 اتجاىات المبحكثيف مف مكظفي ديكاف الرقابة المالية في اتؽكفر يكجد ال"نصت الفرضية الفرعية عمى
 تبعان  0.05=  الفا الداللة مستكل عندكاإلدارية  نحك تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف 

 ".  المسمى الكظيفي لمتغير
 

. نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق الفردية تعبًا لمتغير المسمى الوظيفي: 5.31جدول 
 
 

مجموع مصدر التباين المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مستوى ف 
الداللة 

 0.282 0.019 3 0.057بيف المجمكعات  الديوان تاختصاصا
  
  

0.838 
  
  

 0.067 29 1.938داخؿ المجمكعات 
   32 1.994المجمكع 

 0.146 0.003 3 0.008بيف المجمكعات المعايير الكمية 
  
  

0.931 
  
  

 0.019 29 0.550داخؿ المجمكعات 
   32 0.558المجمكع 

األساليب والمؤشرات التي تستخدم 
لتقييم الفعالية 

 0.766 0.384 0.052 3 0.157بيف المجمكعات 
 0.137 29 3.961داخؿ المجمكعات 

 المعيقات الكلية

Scheffe a,b 

10 4.2854 

10 4.7333 

11 4.7879 

2 4.7917 

.172 

 سنوات الخبرة 
 اقل من خمس سنوات

  سنوات10اقل من  - 5من  

  سنوا ت15اقل من -  سنوات 10من 

  سنة15أكثر من 

Sig. 

N 1 

Subset 
for alpha 

= .05 

. 

 
 

 
 

. 
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 32  4.118المجمكع   

 1.475 0.226 3 0.679بيف المجمكعات المعيقات الكمية 
  
  

0.242 
  
  

 0.153 29 4.448داخؿ المجمكعات 
   32 5.126المجمكع 

  0.05= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفا   
 

نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (5.31)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ 
الطبقة األكلى مف أفراد عينة الدراسة  نحك تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية  اتجاىات المبحكثيف مف
المسمى الكظيفي عمى جميع المجاالت  لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عند كاإلدارية في فمسطيف

األساليب كالمؤشرات التي تستخدـ لتقييـ ) , (المعايير الكمية لمتدقيؽ الحككمي),  ( الديكافتاختصاصا )
كىذا يستكجب قبكؿ  (0.05)فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف ( المعيقات الكمية) , (الفعالية

. الفرضية الصفرية لكؿ المجاالت
 

اختبار الفرضية تبعا لمتغير المؤىل العممي لمموظفين غير العاممين بديوان الرقابة المالية : رابعاً 
. (الطبقة الثانية من أفراد عينة الدراسة)واإلدارية 

 اتجاىات المبحكثيف مف المكظفيف غير العامميف بديكاف في اتؽكفر يكجد ال"  نصت الفرضية الفرعية عمى
المؤىؿ  لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عندالرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف نحك تقييـ فعاليتو 

".  العممي
 

.  العمميلنتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق الفردية تعبًا لمتغير المؤه: 5.32جدول 
 

مجموع مصدر التباين المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مستوى ف 
الداللة 

 2.008 0.240 2 0.480بيف المجمكعات  الديوان تاختصاصا
  
  

0.145 
  
  

 0.120 51 6.098داخؿ المجمكعات 
   53 6.578المجمكع 

 0.705 0.352 0.052 2 0.104بيف المجمكعات المعيقات الكمية 
 0.148 51 7.548داخؿ المجمكعات 

  53  7.652المجمكع   

  0.05= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفا * 
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نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (5.32)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ 
الطبقة الثانية ) اتجاىات المبحكثيف مف المكظفيف غير العامميف بديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف

المؤىؿ العممي  لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عندنحك تقييـ فعاليتو  (مف أفراد عينة الدراسة
فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة (  المعيقات الكمية) ,( الديكافتاختصاصا )عمى جميع المجاالت  

. كىذا يستكجب قبكؿ الفرضية الصفرية لجميع المجاالت (0.05)اكبر مف 
 

. اختبار الفرضية تبعا لمتغير التخصص العممي لغير العاممين بديوان الرقابة المالية واإلدارية: خامساً 
 

 اتجاىات المبحكثيف مف المكظفيف غير العامميف بديكاف في فرؽ يكجد ال"   نصت الفرضية الفرعية عمى
 لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عندالرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف  نحك تقييـ فعاليتو 

".  التخصص العممي
 

نتائج تحميل التباين االحادي لداللة الفروق الفردية تعبًا لتغيرالتخصص العممي : 5.33جدول 
 
 

مجموع مصدر التباين المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مستوى ف 
الداللة 

 5.966 0.539 4 2.154بيف المجمكعات  الديوان تاختصاصا
  
  

0.001
* 
  
  

 0.090 49 4.424داخؿ المجمكعات 

   53 6.578المجمكع 

 0.300 1.256 0.178 4 0.712بيف المجمكعات المعيقات الكمية 

 0.142 49 6.940داخؿ المجمكعات 

  53  7.652المجمكع   

 0.05= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفا 
نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (5.33)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ 

الطبقة الثانية ) اتجاىات المبحكثيف مف المكظفيف غير العامميف بديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف
المؤىؿ العممي في  لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عندنحك تقييـ فعاليتو  (مف أفراد عينة الدراسة
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كىذا يستكجب قبكؿ الفرضية  (0.05)فقد كانت قيـ مستكل الداللة اكبر مف   (المعيقات الكمية )مجاؿ 
نالحظ أف ىناؾ فركؽ ذات داللة  ( الديكافتاختصاصا )أما في مجاؿ , الصفرية لمجاؿ المعيقات

كىذا يستكجب رفض الفرضية الصفرية لمجاؿ  (0.05)إحصائية فقد كانت قيـ مستكل الداللة اقؿ مف 
كلتحديد مصدر الفركؽ حسب متغير التخصص العممي فقد استخدـ الباحث اختبار , اختصاصات الديكاف

  لممقارنات البعدية(شيفية )
 

 التخصص لمتغير تبعاً نتائج اختبار شيفيو لتحديد الفروق في مجال اختصاصات الديوان : 5.34جدول 
  .العممي

 
 اخرل قانكف اقتصادادارة اعماؿ  محاسبةالمستوى المجال 
 
 

 تاختصاصا
 الديوان

* 0.45- 0.30 0.32 0.09- محاسبة 

* 0.54- 0.21 0.23-  ادارة اعماؿ 

* 0.77- 0.02--   اقتصاد 

* 0.75--    قانكف 

-     اخرل 

 
أف ىناؾ فركقان في في اتجاىات المبحكثيف نحك تقييـ فاعمية التدقيؽ  (5.34)نالحظ مف خالؿ الجدكؿ 

التخصص العممي في مجاؿ   لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عند الحككمي الخارجي في فمسطيف
 :  كانت الفركؽ كما يمي  الديوانتاختصاصا

  محاسية,ادارة ) بيف المبحكثيف  الذيف تخصصيـ  الديوانتاختصاصاكجدت فركقان في مجاؿ
عمى الترتيب ك  (3.13),(3.05),(2.83),(2.81)ذات متكسط حسابي  (اعماؿ,اقتصاد,قانكف 
ككانت لصالح المبحكثيف    (3.59)ذات متكسط حسابي  (تخصصات اخرل )المبحكثيف  الذيف مف 

 ( .5.35)الذيف مف تخصصات اخرل كىذا ما يكضحو الجدكؿ رقـ

 
 لمتغير تبعاً  لتحديد الفروق في مجال اختصاصات الديوان post hoc testنتائج اختبار : 5.35جدول 

  .التخصص العممي
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  .اختبار الفرضية تبعا لمتغير سنوات الخبرة لغير العاممين بديوان الرقابة المالية واإلدارية: سادساً 

 
 اتجاىات المبحكثيف مف المكظفيف غير العامميف بديكاف فيكقات فر يكجد ال"  نصت الفرضية الفرعية عمى

سنكات الخبرة  لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عندالرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف نحك تقييـ 
  ."

.  الخبرةتنتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق الفردية تعبًا لمتغير سنوا: 5.36جدول 
 

مجموع مصدر التباين المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مستوى ف 
الداللة 

 6.636 0.624 3 1.873بيف المجمكعات  الديوان تاختصاصا
  
  

0.001 *
  
  

 0.094 50 4.705داخؿ المجمكعات 
   53 6.578المجمكع 

* 0.025 3.382 0.430 3 1.291بيف المجمكعات المعيقات الكمية 
 0.127 50 6.362داخؿ المجمكعات 

  53  7.652المجمكع   

  0.05= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفا  
نالحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات  (5.36)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ 

الطبقة الثانية مف أفراد ) المبحكثيف مف المكظفيف غير العامميف بديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف
 0.05 = الفا الداللة مستكل عند نحك تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف (عينة الدراسة

 اختصاصات الديوان

Scheffe a,b 

3 2.8148 

4 2.8333 

7 3.0476 3.0476 
33 3.1347 3.1347 

7 3.5873 

.539 .078 

 التخصص العلمي
 اقتصاد

 قانون
 ادارة اعمال

محاس
 اذكرها )أخرى  بة

لط
 .Sig فا

N 1 2 
Subset for alpha = .05 

. 
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, فقد كانت قيمة ( المعيقات الكمية) ,( الديكافتاختصاصا ) مجاالتلسنكات الخبرة عؿ لمتغير تبعان 
 الصفرية المتعمقة بمتغير سنكات  رفض الفرضيةكىذه النتيجة تعني, (0.05)مستكل الداللة عميو أقؿ مف 

حسب متغير ( المعيقات الكمية) ,( الديكافتاختصاصا )الخبرة كلتحديد مصدر الفركؽ في المجاالت 
( 5.39),( 5.37) لممقارنات البعدية, كنتائج جدكؿ (شيفيو)سنكات الخبرة فقد استخدـ الباحث اختبار 

: تكضح ذلؾ
 

 تلمتغير سنوا  تبعاً  الديوانتنتائج اختبار شيفيو لتحديد الفروق في مجال اختصاصا: 5.37جدول 
.  الخبرة

 
 أقؿ مف – 5مف   سنكات5أقؿ مف المستوى المجال 

  سنكات10
أقؿ مف  - 10مف 

  سنة15
  سنة15أكثر مف 

 
 
 الديكاف تاختصاصا

 0.68* 0.56* 0.52*-  سنكات 5أقؿ مف 
 10 أقؿ مف – 5مف 

سنكات 
  -0.05 0.16 

 15أقؿ مف  - 10مف 
سنة 

   -0.11 

-     سنة 15أكثر مف 

 
أف ىناؾ فركقان في اتجاىات المبحكثيف مف المكظفيف غير العامميف  (5.37)نالحظ مف خالؿ الجدكؿ 

نحك تقييـ فعالية ديكاف  (الطبقة الثانية مف أفراد عينة الدراسة) بديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف
سنكات الخبرة في  مجاؿ  لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عند الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف

 :  الديكاف كانت الفركؽ كما يميتاختصاصا
 
 سنكات 5أقؿ مف  ) الديكاف بيف المبحكثيف  الذيف سنكات خبرتيـتكجدت فركقان في مجاؿ اختصاصا 

) , ( سنكات10 أقؿ مف – 5مف )ك المبحكثيف  الذيف سنكات خبرتيـ (3.69)ذات متكسط حسابي  (
ذات متكسط حسابي  عمى   ( سنة 15أكثر مف ), ( سنة15أقؿ مف  - 10مف 

 5ككانت لصالح المبحكثيف  الذيف سنكات خبرتيـ  أقؿ مف   (3.17),(3.12),(3.01)الترتيب
سنكات إذ أنيـ يعتقدكف أف الديكاف يمارس اختصاصاتو بدرجة أكبر مف المبحكثيف الذيف تزيد سنكات 

 ( .5.38) سنكات كىذا ما يكضحو الجدكؿ رقـ5خبرتيـ عف 
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 لمتغير تبعاً  لتحديد الفروق في مجال اختصاصات الديوان post hoc testنتائج اختبار : 5.38جدول 
  .سنوات الخبرة

 

 
  . سنوات الخبرةلمتغير تبعاً نتائج اختبار شيفيو لتحديد الفروق في مجال المعيقات : 5.39جدول 

 
 أقؿ مف – 5مف   سنكات5أقؿ مف المستوى المجال 

  سنكات10
أقؿ مف  - 10مف 

  سنة15
  سنة15أكثر مف 

 
 

المعيقات الكمية 

- 0.52*- 0.37- 0.27-  سنكات 5أقؿ مف 
 10 أقؿ مف – 5مف 

سنكات 
  -0.10 -0.26 -

 15أقؿ مف  - 10مف 
سنة 

   -0.16 -

-     سنة 15أكثر مف 
 

أف ىناؾ فركقان في اتجاىات المبحكثيف مف المكظفيف غير العامميف   (5.39)نالحظ مف خالؿ الجدكؿ 
نحك تقييـ فعالية ديكاف  (الطبقة الثانية مف أفراد عينة الدراسة) بديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف

سنكات الخبرة في مجاؿ   لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل  عندالرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف
 : كانت الفركؽ كما يمي المعيقات الكمية

 ( سنكات 5أقؿ مف  )بيف المبحكثيف  الذيف سنكات خبرتيـ كجدت فركقان في مجاؿ المعيقات الكمية 
ذات متكسط   ( سنة 15أكثر مف )ك المبحكثيف  الذيف سنكات خبرتيـ  (3.57)ذات متكسط حسابي 
 سنة إذ 15ككانت لصالح المبحكثيف  الذيف سنكات خبرتيـ  أكثر مف   (4.09)حسابي  عمى الترتيب

 اختصاصات الديوان

Scheffe a,b 

21 3.0106 
17 3.1242 

11 3.1717 
5 3.6889 

.709 1.000 

 سنوات الخبرة 
  سنة15أكثر من 

  سنوا ت15اقل من -  سنوات 10من 
  سنوات10اقل من  - 5من  

 اقل من خمس سنوات

Sig. 

N 1 2 

Subset for alpha = .05 

 
 

 

 
 
 

b.  
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أنيـ يعتقدكف أف الديكاف يكاجو معيقات كثيرة بدرجة أكبر مف المبحكثيف الذيف تقؿ سنكات خبرتيـ عف 
 ( .5.40) سنكات كىذا ما يكضحو الجدكؿ رقـ5

 
  نتائج اختبار : 5.40جدولpost hoc test لمتغير تبعاً  لتحديد الفروق في مجال المعيقات 

  .سنوات الخبرة
 

 
. اختبار الفرضية تبعا لمتغير المسمى الوظيفي لغير العاممين بديوان الرقابة المالية واإلدارية: سابعاً 

 اتجاىات المبحكثيف مف المكظفيف غير العامميف في اتؽكفر يكجد ال"   نصت الفرضية الفرعية عمى
 مستكل عندبديكاف الرقابة المالية كاإلدارية نحك تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف 

.  المسمى الكظيفي لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة
.  الوظيفيىنتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق الفردية تعبًا لمتغير المسم: 5.41جدول 

 
مجموع مصدر التباين المجاالت 

المربعات 
درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مستوى ف 
الداللة 

 0.129 0.017 2 0.033بيف المجمكعات  الديوان تاختصاصا
  
  

0.880 
  
  

 0.128 51 6.545داخؿ المجمكعات 
   53 6.578المجمكع 

 0.436 0.844 0.123 2 0.245بيف المجمكعات المعيقات الكمية 
 0.145 51 7.407داخؿ المجمكعات 

  53  7.652المجمكع   

 المعيقات الكلية

Scheffe a,b 

5 3.5708 

11 3.8371 3.8371 

17 3.9363 3.9363 

21 4.0933 

.167 .465 

 سنوات الخبرة 
 اقل من خمس سنوات

  سنوات10اقل من  - 5من  

  سنوا ت15اقل من -  سنوات 10من 
  سنة15أكثر من 

Sig. 

N 1 2 

Subset for alpha = .05 

 
.  
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  0.05= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفا  
 

نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (5.41)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ 
الطبقة الثانية ) اتجاىات المبحكثيف مف المكظفيف غير العامميف بديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف

 0.05 = الفا الداللة مستكل  عندنحك تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية (مف أفراد عينة الدراسة
 ),(األىداؼ التي يسعى الديكاف لتحقيقيا)المسمى الكظيفي عمى جميع المجاالت   لمتغير تبعان 

كىذا  (0.05)فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف (  المعيقات الكمية) ,( الديكافتاختصاصا
. يستكجب قبكؿ الفرضية لجميع المجاالت الفرض

 
 اختبار الفرضية السادسة 5.5

 
ال يكجد اختالؼ في تقدير فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف  بيف : الفرضية السادسة 

كالجيات الخاضعة لرقابتو مف جية أخرل  (الطبقة األكلى مف أفراد عينة الدراسة)مكظفي الديكاف مف جية 
(. 50.0)عند مستكل الداللة  (الطبقة الثانية مف أفراد عينة الدراسة )
 

تبعًا لمتغير جية العمل ألفراد  (ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : 5.42جدول 
. عينة الدراسة

موظفي من خارج الديوان ( 33)موظفي الديوان المجاالت 
الجيات الخاضعة لمرقابة و 

لجنة الرقابة بالمجمس 
( 54)التشريعي 

درجة 
الحرية 

مستوى الداللة ت 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 0.003 3.063 85 0.35 3.14 0.24 3.35 الديوان تاختصاصا
 0.000 7.891 85 0.38 3.94 0.40 4.61المعيقات الكمية 

  0.05= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفا  
 

نالحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مكظفي   (5.42)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ 
الجيات الخاضعة لمرقابة )ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مف جية كالمكظفيف غير العامميف بالديكاف

مف جية أخرل نحك تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية  (كأعضاء لجنة الرقابة في المجمس التشريعي
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) , ( الديكافتاختصاصا )عمى جميع المجاالت  0.05 = الفا الداللة مستكل عندكاإلدارية في فمسطيف 
, كىذا يستكجب رفض الفرضية  (0.05)فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة أقؿ مف  (المعيقات الكمية

 الحسابية ليـ كانت أكبر في جميع تعمما أف ىذه الفركقات لصالح مكظفي الديكاف حيث أف المتكسطا
.  المجاالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل السادس  
 النتائج والتوصيات  
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 مقدمة 6.1
 

مف خالؿ تحميؿ البيانات في الفصؿ السابؽ يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا 
بحيث يتـ عرض النتائج في ضكء تسمسؿ أسئمة الدراسة , كالتكصيات المتعمقة بيدؼ الدراسة كفرضياتيا

. كفرضياتيا
 

 ممخص ألىم النتائج  6.2
 

بينت نتائج الدراسة مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار الفرضيات أف ديكاف الرقابة المالية 
كاإلدارية يمارس غالبية االختصاصات كالمياـ المحددة لو إال أف ىناؾ قصكر في بعض  ىذه 

إال أف ىناؾ قصكر في بعضيا مثؿ عدـ , كيتبنى الديكاف غالبية معايير التدقيؽ الحككمية, االختصاصات
كما بينت نتائج الدراسة أف مدققي الديكاف ال يستخدمكف جزءا كبير مف , تمتع الديكاف باالستقاللية التامة

باإلضافة إلى أف الديكاف يكاجو , األساليب كالمؤشرات العممية لقياس فعالية عمميات التدقيؽ التي ينفذكنيا
. كفيما يمي ممخص ألىـ النتائج, العديد مف المعيقات التي تحد مف فعاليتو

 
:  اختصاصات ديوان الرقابة المالية واإلدارية : 6.2.1

 
كىذا ما كاف كاضح , بينت نتائج الدراسة أف الديكاف يمارس غالبية االختصاصات التي كفميا لو القانكف

عمى الرغـ مف أف ىناؾ بعض , مف نتائج اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني كاختبار الفرضية الثانية
:  االختصاصات كالمياـ التي لـ يمارسيا الديكاف كىي

:  (الطبقة األكلى مف أفراد عينة الدراسة)مف كجية نظر مكظفي الديكاف : أكال 
 .لخطة كافية لمكاجية المسؤكليات كالكاجبات المطمكبة عدـ إعداد الديكاف  .1

 .المتابعة التي يقـك بيا الديكاف غير كافية لتنفيذ مالحظاتو بعد تقديـ التقرير   .2

.  مدققي الديكاف ال يقكمكف بالمصادقة عمى الحسابات الختامية لمكزارات إف  .3
: (الطبقة الثانية مف أفراد عينة الدراسة)مف كجية نظر المكظفيف غير العامميف بالديكاف : ثانيا

عدـ قياـ الديكاف بمراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد  .1
 .مف مدل اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة
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 .مدققي الديكاف ال يقكمكف بالمصادقة عمى الحسابات الختامية لمكزاراتأفّي  .2

 .لخطة كافية لمكاجية المسؤكليات كالكاجبات المطمكبةعدـ إعداد الديكاف  .3

 .المتابعة التي يقـك بيا الديكاف غير كافية لتنفيذ مالحظاتو بعد تقديـ التقرير .4

كبالتالي فإف الديكاف ال يمارس الرقابة عمى الماؿ العاـ بمفيكمو الشامؿ كال يمارس التدقيؽ بمفيكمو 
. الشامؿ

 (  1998, دراسة عبد اهلل ) ك (2006, دراسة القطيش  )كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو 
إذ التزاؿ بعض الييئات  (أينما كجد  )مف حيث عدـ شمكؿ رقابة ديكاف المحاسبة الماؿ العاـ بمفيكمو 

كما تتفؽ نتائج , كالمصالح الحككمية التي تدخؿ أمكاليا في نطاؽ األمكاؿ العامة بمنأل عف رقابة الديكاف
حيث بينت الدراسة أف التدقيؽ الممارس مف  (Suzuki,2004 )ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو دراسة 

كقد أكصت الدراسة بضركرة تكسيع , جياز الرقابة العميا في الياباف محدكد بالمقارنة مع الدكؿ األخرل
( Dahmash,1982) كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو دراسة, نطاؽ التدقيؽ في الياباف

نما ضركرة أف يشتمؿ التدقيؽ عمى تدقيؽ , مف حيث ضركرة عدـ اقتصار التدقيؽ عمى التدقيؽ التقميدم كا 
جراءات العمؿ في المؤسسات المختمفة . اإلجراءات بيدؼ تطكر أنظمة المحاسبة كا 

 
:  معايير التدقيق الحكومي: 6.2.2

 
بينت نتائج الدراسة أف الديكاف يتبنى جزءا كبيرا مف معايير التدقيؽ الحككمي الصادرة عف المنظمة الدكلية 

كالمعايير , كتتمثؿ تمؾ المعايير بمعايير التدقيؽ الحككمية العامة, ألجيزة الرقابة العميا أثناء تنفيذه ألنشطتو
عداد التقرير كىذا ما كاف كاضحان مف نتائج اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث , الميدانية كمعايير صياغة كا 

عمى الرغـ مف أف ىناؾ بعض المعايير اليامة التي لـ تتكفر لديكاف الرقابة , ك اختبار الفرضية الثالثة
:  أثناء تنفيذه لميامو كىي عمى النحك األتي

:  معايير التدقيؽ العامة: أكال
حيث بينت نتائج الدراسة أف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية لـ تتكفر لو بعض المعايير العامة أثناء تنفيذه 

:  لميامو كىي
 .عدـ تمتع مدققي الديكاف بالحماية مف نفكذ الكزارات كالمؤسسات الحككمية  .1

عدـ حصكؿ مدققي الديكاف عمى كافة السجالت كالكثائؽ كالمعمكمات المطمكبة مف الجية  .2
 .الخاضعة لمتدقيؽ بما فييا الحسابات الختامية

 .عدـ تمتع ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية باالستقاللية التامة لمقياـ بميامو .3
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عدـ تكفر مخصصات مالية مستقمة لمديكاف عف المكازنة العامة لمدكلة تمكنو مف أداء كاجباتو  .4
 .بدكف ضغكط مف السمطة التنفيذية

  المطمكبةتعدـ تكفر العدد الكافي مف المدققيف  لدل الديكاف لمقياـ بالمياـ كالكاجبا .5
:  معايير العمؿ الميداني: ثانيا

حيث بينت نتائج الدراسة أف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية لـ يطبؽ بعض معايير العمؿ الميداني أثناء 
: تنفيذه لميامو كىي

 .عدـ قياـ الديكاف بكضع برنامج مفصؿ لمتدقيؽ عمى الكزارات كاألجيزة الحككمية  .1

, مالي) عدـ اخذ مدققي الديكاف في االعتبار عند تنفيذ دراسة المراقبة الداخمية نكع التدقيؽ المنفذ  .2
 .(تشغيمي,التزاـ

عداد التقرير: ثالثا  :معايير صياغة كا 

عداد التقرير  حيث بينت نتائج الدراسة أف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية لـ يطبؽ بعض معايير صياغة كا 
: أثناء تنفيذه لميامو كىي

 .عدـ قياـ الديكاف بإعداد تقريره السنكم كتقديمو إلى الجيات المختصة بمكعده .1

عدـ قياـ مدققي الديكاف بإعداد تقرير بالنسبة لتدقيؽ األداء حكؿ الكفاءة كاالقتصاد في الحصكؿ  .2
. عمى المكارد كاستخداميا كالفعالية التي تحقؽ بيا األىداؼ

دراسة  )كتتفؽ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فيما يتعمؽ بمعايير التدقيؽ مع ما تكصؿ إليو كؿ مف 
كذلؾ عدـ إفصاح التقارير الصادرة عف ,مف حيث عدـ تكفر االستقالؿ الكافي لمديكاف (2006, القطيش 

الديكاف عف مدل كفاءة الكحدة الحككمية في إدارة مكاردىا , كعف مدل فعاليتيا في تحقيؽ أىدافيا التي تـ 
 أف الجياز  مف حيث (2005الدعيس, )دراسة كما تتفؽ نتائج الدراسة مع ما تكصمت إليو , رسمتيا 

االستقاللية,  )ر العامة بدرجة متكسطة كبدرجة متفاكتة في تطبيؽ المتطمبات الفرعية ميطبؽ المعام
ر الميدانية مكما أظيرت نتائج الدراسة أف الجياز يطبؽ المعام (االختصاص كالكفاءة, العناية المينية,

التخطيط كاألشراؼ,المراقبة الداخمية,  ) في تطبيؽ المتطمبات الفرعية ان  كأف ىناؾ تفاكت,بصكرة مرتفعة
كما تتفؽ نتائج الدراسة مع ما تكصمت إليو دراسة  , (مطابقة مع القكانيف, إثباتات الرقابة, تحميؿ البيانات 

((Cooper & Chow & Wei, 2002 بأف ىناؾ بعض القضايا التي تحتاج إلى التطكير حتى تنسجـ  
. معايير التدقيؽ الصينية مع معايير التدقيؽ الدكلية كمنيا المعايير األخالقية كمعايير االستقاللية

 
:   األساليب والمؤشرات العممية التي تستخدم لقياس الفعالية6.2.3
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بينت نتائج الدراسة أف مدققك ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية ال يستخدمكف جزءا كبيرا مف األساليب 
كالتي تنعكس بالنياية عمى فعالية , كالمؤشرات العممية لقياس فعالية عمميات التدقيؽ التي يقكمكف بيا 

كفيما يمي بياف , كىذا ما كاف كاضحا مف اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع كاختبار الفرضية الرابعة, الديكاف
:  ليذه األساليب كالمؤشرات

األساليب كالمؤشرات التي لـ تستخدـ : أكال
عند القياـ بميمة تقييـ األداء لعممية  ( كالمنفعة–التكمفة )عدـ قياـ مدققي الديكاف بتحميؿ نمكذج  .1

 .التدقيؽ

 إلى أىداؼ برنامج التدقيؽ كمعيار لتقييـ أداء ذلؾ البرنامج بعد االنتياء ف مدققي الديكاعدـ استناد .2
 .مف عممية التدقيؽ

في تقييـ  ( مع الطاقة المتاحة–الطاقة المستغمة )ستخدـ مدققي الديكاف مؤشر الطاقة  عدـ ا .3
 .عممية التدقيؽ

عدـ قياـ مدققي الديكاف بمتابعة ما تـ تنفيذه مف التكصيات المقدمة في التقرير بعد انتياء عممية    .4
 .التدقيؽ

:  األساليب كالمؤشرات التي تـ استخداميا: ثانيا
قياـ مدققي الديكاف بمقارنة اإلنجاز الفعمي مع المخطط لو لتحديد االنحراؼ كاتخاذ اإلجراءات   .1

 .التصحيحية بعد انتياء عممية التدقيؽ

في  ( مع الزمف المخطط–الزمف الفعمي  ) مدققي الديكاف إلى مؤشرات اإلنجاز الزمنية استناد .2
 .التقييـ لعممية التدقيؽ

إلى أف مدققي ديكاف  حيث تكصمت الدراسة (2006, دراسة القطيش )كىذا ما يتفؽ مع ما تكصمت إليو 
المحاسبة يستخدمكف أساليب كمؤشرات األداء بدرجة متدنية عند القياـ بتدقيؽ األداء في القطاع الحككمي 

. لقياس فعالية عمميات التدقيؽ التي يقكمكف بيا
 
 

:  المعيقات التي تحد من فعالية ديوان الرقابة المالية واإلدارية 6.2.4
 

, بينت نتائج الدراسة أف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية يكاجو الكثير مف المعيقات التي تحد مف فعاليتو
المعيقات الفنية , المعيقات اإلدارية, المعيقات المالية,  كالقانكنيةةكتتمثؿ تمؾ المعيقات بالمعيقات السياسي
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كفيما يمي , كىذا ما كاف كاضحان مف اإلجابة عف السؤاؿ الخامس كاختبار الفرضية الخامسة , كالمينية
:  عرض لتمؾ المعيقات

:  المعيقات السياسية كالقانكنية: أكال
 .عدـ تكفر الحصانة الكافية لمكظفي الديكاف .1

 .ضعؼ دكر المجمس التشريعي .2

 .ضعؼ القيادات اإلدارية في السمطة كاستناد تعينيا إلى قرارات سياسية .3

 .عدـ تكفر اإلرادة السياسية الكافية لدعـ الديكاف .4

 .غياب النص التشريعي الممـز بإتباع معايير التدقيؽ الحككمية أك إصدار معايير محمية لمتدقيؽ  .5

 . عدـ مكاكبة التشريعات المرتبطة بعمؿ الديكاف لممستجدات في ىذا المجاؿ .6

. كقد كاف ىناؾ إجماع عمى تمؾ المعيقات مف قبؿ مكظفي الديكاف كالمكظفيف غير العامميف بالديكاف
:  المعيقات المالية: ثانيا

 .ضعؼ اإلمكانيات المالية .1

 .عدـ استقالؿ الديكاف ماليا  .2

 . عدـ كجكد حكافز كميزات لمكظفي الديكاف عمى غيرىـ مف مكظفي السمطة .3

. كقد كاف ىناؾ إجماع عمى تمؾ المعيقات مف قبؿ مكظفي الديكاف كالمكظفيف غير العامميف بالديكاف
:  المعيقات اإلدارية: ثالثا

 :مف كجية نظر مكظفي الديكاف 

 .عدـ المصادقة عمى الييكؿ التنظيمي لمديكاف .1

 .عدـ استقالؿ الديكاف إداريا  .2

 .مماطمة بعض الجيات الخاضعة لمرقابة في الرد عمى مالحظات الديكاف .3

 .ضعؼ تعاكف األجيزة اإلدارية العامة في استقباؿ فرؽ الديكاف .4

 : مف كجية نظر مكظفي غير الديكاف 

 .عدـ المصادقة عمى الييكؿ التنظيمي لمديكاف .1

 .عدـ استقالؿ الديكاف إداريا .2

 .مماطمة بعض الجيات الخاضعة لمرقابة في الرد عمى مالحظات الديكاف .3

كقد كاف ىناؾ إجماع عمى تمؾ المعيقات مف قبؿ مكظفي الديكاف كالمكظفيف غير العامميف 
بالديكاف باستثناء ضعؼ تعاكف األجيزة اإلدارية العامة في استقباؿ فرؽ الديكاف حيث أنيا لـ 

.  تعتبر مف المعيقات مف كجية نظر المكظفيف غير العامميف بالديكاف
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:  معيقات فنية كمينية: رابعا
 .عدـ تكفر الكادر البشرم الكافي لمقياـ بمياـ الديكاف .1

 .ضعؼ الكعي الرقابي في مؤسسات السمطة الكطنية  .2

 .عدـ تكفر الدكرات التدريبية الكافية في مجاؿ التدقيؽ الحككمي  .3
. كقد كاف ىناؾ إجماع عمى تمؾ المعيقات مف قبؿ مكظفي الديكاف كالمكظفيف غير العامميف بالديكاف

كجكد العديد مف األسباب  حكؿ (2004, دراسة كالب )كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو 
كالمعكقات التي تضعؼ تطبيؽ نظـ رقابة داخمية جيدة بكزارات السمطة الفمسطينية أىميا ضعؼ القيادات 

كاستناد تعينيا إلى قرارات سياسية بعيدا عف المؤىؿ كالكفاءة, كعدـ تفعيؿ إطار حقيقي لممحاسبة , اإلدارية
 بينت  حيث (2005 الدعيس, دراسة)كالمساءلة كضعؼ دكر المجمس التشريعي  كما تتفؽ مع دراسة 
ر الرقابية في الجياز في اليمف تمثمت مالدراسة كجكد عدد مف المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ المعام

كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما , ر الرقابية مأىميا في غياب النص التشريعي الذم يمـز بتطبيؽ المعام
ىناؾ عدة معكقات تعكؽ عمؿ الديكاف المحاسبي كاف مف  باف  (1999 ,دراسة خشارمة )تكصمت إليو 

 كعدـ ,لديكافؿ كعدـ استقرار الييكؿ التنظيمي ,الديكافم أبرزىا عدـ كجكد مكضكعية في تعيف مكظؼ
داريااستقاللية الديكاف ماليان    (1998, دراسة عبد اهلل )كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو , كا 

. مف حيث قمة عدد مدققي الديكاف بالمقارنة مع حجـ العمؿ الكبير
 

:  بين أفراد عينة الدراسةت تحميل الفروقا6.2.5
 

يتضح مف اختبار الفرضية الساسة أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير سنكات الخبرة : أكال
 سنكات, 5 في مجاؿ المعيقات ككانت لصالح المبحكثيف  الذيف سنكات خبرتيـ أكثر مف فلمكظفي الديكا

 سنكات فأكثر أنو يكجد معيقات كمية تحد مف فعالية الديكاف أكثر 5حيث يؤيد المبحكثيف الذيف خبرتيـ مف 
.  سنكات5مف الذيف خبرتيـ أقؿ مف 

 

يتضح مف اختبار الفرضية الساسة أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير سنكات الخبرة : ثانيا
نحك تقييـ فعالية ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية  (الجيات الخاضعة لمرقابة)لممكظفيف غير العامميف بالديكاف 

األىداؼ ) المجاالت الثالثة لسنكات الخبرة عؿ لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عند في فمسطيف
, فقد كانت قيمة مستكل الداللة ( المعيقات الكمية) ,( الديكافتاختصاصا) ,(التي يسعى الديكاف لتحقيقيا

حيث كانت الفركؽ لصالح المبحكثيف الذيف تقؿ خبرتيـ عف خمس سنكات في  (0.05)عميو أقؿ مف 
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حيث يعتقد المبحكثيف الذيف تقؿ , ( الديكافتاختصاصا ),(األىداؼ التي يسعى الديكاف لتحقيقيا)مجالي
بدرجة أكبر مف , كأنو يمارس اختصاصاتو, خبرتيـ عف خمس سنكات أف الديكاف حقؽ جزءان مف أىدافو

أما في مجاؿ المعيقات فكانت لصالح المبحكثيف الذيف ,  المبحكثيف الذيف تزيد خبرتيـ عف خمس سنكات
سنة الذيف يعتقدكف أف الديكاف يكاجو المعيقات بدرجة أكبر مف المبحكثيف 15تزيد سنكات خبرتيـ عف 
.  سنة15الذيف تقؿ خبرتيـ عف 

 
يتضح مف اختبار الفرضية السابعة أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير جية العمؿ في : ثالثا

كأف ىذه , تقدير الفعالية بيف مكظفي الديكاف مف جية كالمكظفيف غير العامميف بالديكاف مف جية أخرل
, االختصاصات,األىداؼ)االختالفات في التقديرات كانت لصالح مكظفي الديكاف في جميع المجاالت

حيث يعتقد مكظفي , كىذا ما كاف كاضحان مف خالؿ المتكسطات الحسابية لتمؾ المجاالت, (كالمعيقات
كيكاجو المعيقات التي تحد مف فعاليتو , كأنو يمارس اختصاصاتو, الديكاف أف الديكاف حقؽ جزءان مف أىدافو

.  (الجيات الخاضعة لمرقابة)بدرجة أكبر مف المكظفيف غير العامميف بالديكاف
 

 التوصيات  6.3
 

عمى ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كألجؿ تطكير كتفعيؿ رقابة ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في 
:  السمطة الكطنية الفمسطينية فإف الباحث يكصي بما يمي

 
كالعمؿ عمى تطبيقيا عمى كافة , ضركرة قياـ الديكاف بممارسة كافة اختصاصاتو التي حددىا لو القانكف. 1

الجيات الخاضعة لرقابتو كالتي حددىا القانكف مف أجؿ أف تشمؿ الرقابة كالتدقيؽ الذم يمارسو الديكاف 
باإلضافة , الماؿ العاـ بمفيكمو الكاسع كعدـ اقتصار عمؿ الديكاف عمى جزء مف مؤسسات القطاع العاـ

إلى ضركرة تحديد العالقة بشكؿ كاضح بيف الديكاف ككافة السمطات مف تشريعية كتنفيذية كقضائية كتكفير 
. اإلمكانات الالزمة لتطبيؽ تمؾ العالقة

 
: ضركرة قياـ الديكاف بممارسة كافة اختصاصاتو كمعالجة القصكر فييا كذلؾ مف خالؿ اآلتي. 2
ضركرة قياـ الديكاف بمراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد مف . أ

, حرب)مدل اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة خصكصا كأف ىناؾ أكثر مف جية تتمقى ىذه المنح كالمعكنات 
2003 .)
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.  بالمصادقة عمى الحسابات الختامية لمكزارات كالمؤسسات العامةضركرة قياـ الديكاف. ب
. بإعداد خطة كافية لمكاجية المسؤكليات كالكاجبات المطمكبةضركرة قياـ الديكاف . ج
. ضركرة قياـ الديكاف بالمتابعة الكافية لتنفيذ مالحظاتو بعد تقديـ التقرير. د
 
العمؿ عمى االستمرار في تطبيؽ المعايير الرقابية الصادرة عف المنظمة الدكلية ألجيزة الرقابة العميا . 3
. إلى أف يتـ إصدار معايير محمية مالئمة لظركؼ البيئة الفمسطينية (االنتكسام)
 
معالجة القصكر في تطبيؽ معايير التدقيؽ كالرقابة العامة مف قبؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في . 4

:  السمطة الكطنية الفمسطينية كذلؾ مف خالؿ
كمنحو االستقالؿ الكامؿ كذلؾ بتطبيؽ المتطمبات األساسية المتعمقة بمعيار , تعزيز استقاللية الديكاف. أ

: االستقاللية كالمتمثمة في اآلتي
 .حماية مدققي الديكاف مف نفكذ الكزارات كالمؤسسات الحككمية الخاضعة لرقابتو .1

إلزاـ الجيات الخاضعة لمرقابة بتكفير كافة السجالت كالكثائؽ كالمعمكمات المطمكبة بما فييا  .2
 .الحسابات الختامية

تكفير مخصصات مالية مستقمة لمديكاف عف المكازنة العامة لمدكلة تمكنو مف أداء كاجباتو دكف  .3
 .ضغكط مف السمطة التنفيذية

 مكظفا في الضفة 34ضركرة تكفير العدد الكافي مف المكظفيف خصكصا كأف الديكاف ال يمتمؾ سكل . ب
الغربية كىذا العدد مف المكظفيف ال يتناسب مع حجـ المياـ الممقاة عمى عاتؽ الديكاف مف أجؿ المحافظة 

. عمى الماؿ العاـ
 
: ضركرة معالجة القصكر في تطبيؽ معايير التدقيؽ الحككمية الميدانية كذلؾ مف خالؿ اآلتي. 5
 .ضركرة قياـ الديكاف بكضع برنامج مفصؿ لمتدقيؽ عمى الكزارات كاألجيزة الحككمية. أ

كذلؾ مف أجؿ دراسة نظاـ المراقبة الداخمية بما يتالءـ  (تشغيمي,التزاـ, مالي)تحديد نكع التدقيؽ المنفذ . ب
. مع نكع التدقيؽ المنفذ لتحديد مدل قدرة االعتماد عميو عند إجراء االختبارات كالفحص

 
عداد التقرير كذلؾ مف خالؿ اآلتي. 6  : ضركرة معالجة القصكر في تطبيؽ معايير صياغة كا 
. ضركرة قياـ الديكاف بإعداد تقريره السنكم كتقديمو إلى الجيات المختصة بمكعده. أ
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ضركرة قياـ مدققي الديكاف بإعداد تقرير بالنسبة لتدقيؽ األداء حكؿ الكفاءة كاالقتصاد في الحصكؿ . ب
. عمى المكارد كاستخداميا كالفعالية التي تحقؽ بيا األىداؼ

 
ضركرة قياـ مدققي الديكاف باستخداـ األساليب كالمؤشرات العممية التي تستخدـ لقياس فعالية عمميات . 7

: التدقيؽ التي يقكمكف فييا كذلؾ مف خالؿ القياـ بما يمي
. مف كؿ عممية تدقيؽ كذلؾ مف اجؿ تقييـ األداء (التكمفة كالمنفعة  )العمؿ عمى تحميؿ نمكذج . أ
. استخداـ أىداؼ برنامج تدقيؽ كؿ عممية كمعيار لتقييـ أداء عممية التدقيؽ. ب
لكؿ عممية تدقيؽ مف أجؿ تقييـ تمؾ  (الطاقة المستغمة مع الطاقة المتاحة  )استخداـ مؤشر الطاقة . ج

. العممية
. القياـ بحصر كمتابعة التكصيات غير المنفذة لكؿ عممية تدقيؽ. د

إفّي قياـ مدققي الديكاف باستخداـ تمؾ المؤشرات كتقييـ فعالية عمميات التدقيؽ التي يقكمكف بيا ينعكس عمى 
. فعالية الديكاف كعمى قدرتو عمى تحقيؽ األىداؼ التي أنشيء مف اجميا

 
ضركرة تظافر الجيكد كتطبيؽ القانكف كذلؾ مف أجؿ الحد مف المعيقات التي تكاجو الديكاف كذلؾ مف . 8

:  خالؿ اآلتي
. تكفير الحصانة الكافية لمكظفي الديكاف مف أجؿ القدرة عمى تنفيذ المياـ الممقاة عمى عاتقيـ. أ
 باعتباره السمطة الرقابية العميا كتزكيده بتقارير الديكاف كالعمؿ عمى متفعيؿ دكر المجمس التشريع. ب

. مناقشتيا كضركرة تطبيؽ تكصياتيا
اعتماد سياسة تعيف األكفاء في المراكز العميا في المؤسسات العامة كعدـ اعتماد مبدأ المحاصصة . ج

. السياسية
. ضركرة تكفر اإلرادة السياسية الكافية مف أصحاب القرار مف أجؿ دعـ الديكاف لتنفيذ كاجباتو. د
ضركرة العمؿ عمى إصدار معايير محمية خصكصا في ظؿ غياب النص القانكني الممـز بإتباع . ق

. المعايير الصادرة عف المنظمات الدكلية
ضركرة مكاكبة التشريعات المرتبطة بعمؿ الديكاف لممستجدات في ىذا المجاؿ خصكصا فيما يتعمؽ . ك

. بالتحديد الدقيؽ لمسمطة المسؤكلة عف الديكاف كالتي مف المفترض أف تككف السمطة التشريعية
كذلؾ مف أجؿ القدرة عمى القياـ بميامو دكف تدخؿ ,  لمديكافةضركرة تكفير اإلمكانات المالية الالـز. ز

. مف قبؿ السمطة التنفيذية
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 المناسبة لمكظفي الديكاف لتتالءـ مع طبيعة كحجـ العمؿ الممقى بضركرة تكفير الحكافز المالية كالركات. ح
. عمى عاتقيـ أسكة ببقية الدكؿ

 كالمسؤكليات بشكؿ دقيؽ تضركرة المصادقة عمى الييكؿ التنظيمي لمديكاف ليتمكف مف تحديد الكاجبا. ط
. لمكظفي الديكاف

العمؿ عمى فرض عقكبات عمى الجيات اإلدارية التي ال تقـك بالرد عمى مالحظات الديكاف أك تمؾ . م
. التي ال تتعاكف في استقباؿ فرؽ الديكاف

. العمؿ عمى تكفير الكادر البشرم الكافي كالمؤىؿ لمقياـ بمياـ الديكاف. ؽ
ضركرة العمؿ عمى زيادة الكعي الرقابي في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية كالتعريؼ بأىمية . ؿ

الرقابة كالتدقيؽ كعقد المؤتمرات كالدكرات في ىذا المجاؿ كبياف أف اليدؼ مف العمؿ الرقابي ىك تطكير 
. األداء كاالرتقاء بو إلى أفضؿ المستكيات

 
إجراء دراسات كبحكث مستقبمية عف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كأجيزة الرقابة كالتدقيؽ الحككمية مف . 9

.  أجؿ دعميا في المحافظة عمى الماؿ العاـ كدراسة كافة التطكرات في مجاؿ عمؿ ىذه األجيزة
 

ضركرة اعتماد مساقات التدقيؽ كالرقابة الحككمية في الخطط الدراسية في الجامعات الفمسطينية كعدـ . 10
. االقتصار عمى تدريس التدقيؽ الذم يمارس في القطاع اليادؼ إلى الربح

 
ضركرة عقد الندكات كالمؤتمرات في ىذا المجاؿ كتعريؼ الجيات الخاضعة لمرقابة بأىمية دكر ديكاف . 11

, كضركرة التعريؼ بأف العمؿ الرقابي ييدؼ إلى تطكير األداء, الرقابة في المحافظة عمى الماؿ العاـ
باإلضافة إلى ضركرة مشاركة ديكاف الرقابة في المؤتمرات ك االجتماعات التي تعقدىا المنظمات الدكلية 

.  في ىذا المجاؿ مف أجؿ مكاكبة التطكرات في مجاؿ العمؿ الرقابي
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قسم المحاسبة والضرائب 
 

عزيزي المجيب                                             المحترم 
 

,,, تحية طيبة وبعد 
 
 

      تسعى ىذه الدراسة إلى تطكير ك تقييـ فعالية التدقيؽ كالرقابة الحككمية في فمسطيف مف خالؿ دراسة 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالكصكؿ إلى تكصيات كاقتراحات لتطكير كتفعيؿ التدقيؽ كالرقابة , ميدانية 

. الحككمية في فمسطيف بما يتالئـ مع التطكرات الحديثة في ىذا المجاؿ
 

.  لذا أرجك اإلجابة عمى أسئمة االستبانة بدقة كعناية مع أبداء أية مالحظات تركنيا مناسبة
 

, مع تأكيدنا عمى أف جميع البيانات سكؼ تعالج بسرية تامة ,    كمنا أمؿ مساعدتنا بإتماـ ىذه الدراسة 
. كلف تستخدـ إال لغرض البحث العممي فقط 

 
, شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا 

 
فادي نوفل  : إبراىيم عتيق                                                  الباحث. د: المشرف 

                                                      
 
 

 
: في المربع المناسب × الرجاء اإلجابة عمى ىذا القسم بوضع إشارة : القسم األول 

 
: المعمومات الشخصية 
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المؤىل العممي  .1
  بكالكريكس □   دبمـك                                            □                 
  دكتكراه □ ماجستير                                           □                 
........... (اذكرىا لطفا) غير ذلؾ □                 

 
 

التخصص العممي  .2
  إدارة أعماؿ □ محاسبة                                            □                 
 عمـك مالية كمصرفية □ اقتصاد                                             □                 
 .......... (اذكرىا لطفا ) أخرل □ قانكف                                              □                 
                

            
سنوات الخبرة .  3      

 سنكات 10اقؿ مف  – 5  مف □ اقؿ مف خمس سنكات                               □                 
 سنة                                      15 أكثر مف □ سنكا ت              15اقؿ مف –  سنكات 10 مف □                 

 
 

المسمى الوظيفي       . 4      
  مدير تدقيؽ كرقابة في الديكاف   □  إدارة عميا في ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية       □                 
                      (رئيس الديكاف حتى مدير عاـ)                
  عضك فريؽ تدقيؽ في الديكاف □ رئيس قسـ تدقيؽ كرقابة في الديكاف                □                 

             
 
 
 
 

 أمام الدرجة التي تمثل رأيك× يرجى التكرم بوضع أشارة , يتضمن ىذا القسم اختصاصات ديوان الرقابة المالية واالدارية: القسم الثاني 

غير مكفؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة 
 بشدة

      اختصاصات الديوان  
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يتحقؽ الديكاف مف قياـ أجيزة الرقابة كالتفتيش كالمتابعة الداخمية في الكزارات كافة في  1
 . السمطة الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة

     

يراداتيا كالقركض كالسمؼ  2  يقـك مدققك الديكاف بالتحقؽ مف نفقات السمطة الكطنية كا 
 كالمخازف كالمستكدعات 

     

      . يقـك مدققك الديكاف بالمصادقة عمى الحسابات الختامية لمكزارات 3

يعمؿ الديكاف عمى مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية  4
 .صرفيا كالتأكد مف مدل اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة 

     

 يقـك مدققك الديكاف بالكشؼ عف المخالفات المالية كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف  5  
 .المكظفيف أثناء مباشرتيـ لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا

     

بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف عف المخالفات أك اإلىماؿ في أداء يقـك الديكاف ب 6
 .الكاجبات الكظيفية 

     

      خطة الديكاف كافية لمكاجية المسؤكليات كالكاجبات المطمكبة 7

      . المتابعة التي يقـك بيا الديكاف كافية لتنفيذ مالحظاتو بعد تقديـ التقرير 8

 يشترؾ مندكبك الديكاف في المعطاءات التي تجرييا مؤسسات السمطة الكطنية 9
 

     

 أمام العبارة التي تمثل رأيك× الرجاء وضع أشارة , يتكون ىذا القسم من مجموعو من العبارات المتعمقة بمعايير التدقيق الحكومية : االقسم الثالث
 

غير مكفؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة الرقـ
 بشدة

 معايير التدقيق الحكومي العامة 
 

     

      .يتمتع ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية باالستقاللية التامة لمقياـ بميامو 10

يتكفر لمديكاف مخصصات مالية مستقمة عف المكازنة العامة لمدكلة تمكنو مف أداء كاجباتو  11
 .بدكف ضغكط مف السمطة التنفيذية

     

      .يتمتع مدقؽ الديكاف بالحماية مف نفكذ كسمطات الكزارات كالمؤسسات الحككمية 12

      .يؤدم الديكاف ميمتو بحرية تامة دكف أم ضغكط خارجية أك سياسية 13

يحصؿ مدقؽ الديكاف عمى كافة السجالت كالكثائؽ كالمعمكمات المطمكبة مف الجية  14
 .الخاضعة لمتدقيؽ بما فييا الحسابات الختامية

     

تؤخذ جميع مالحظات كتكصيات الديكاف بعيف االعتبار مف قبؿ الجيات الخاضعة  15
 .لمتدقيؽ

     

      .يتمتع مدققك الديكاف بالكفاءة التعميمية كالخبرة التي تتناسب مع نطاؽ كمتطمبات ميمتيـ 16

يقـك مدقؽ الديكاف باختيار األساليب التي يجب أتباعيا كالتي تناسب طبيعة عمؿ  17
 .الجيات التي يدقؽ عمييا
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      .يمارس المدقؽ العناية الالزمة عند تحديد اإلثباتات كجمعيا كتقييميا  18

يمارس المدقؽ العناية الالزمة عند صياغة التقارير بشأف االستنتاجات كالتكصيات التي  19
 .تـ التكصؿ الييا

     

جراءات  لتعييف مكظفيف ذكم مؤىالت مناسبة 20       .يتبنى الديكاف سياسات كا 

      .يتمتع مدققك الديكاف بالمؤىالت الجامعية المناسبة 21

جراءات لتطكير كتدريب المكظفيف ليتمكنكا مف أداء كاجباتيـ  22 يتبنى الديكاف سياسات كا 
 .بصكرة فعالة 

     

جراءات لدعـ الميارات كالخبرات المتاحة داخمو 23       .يتبنى الديكاف سياسات كا 

      .يتكفر لدل الديكاف العدد الكافي مف المدققيف لمقياـ بالكاجبات كالمياـ المطمكبة 24

       المعايير الميدانية في التدقيق الحكومي 

غير مكفؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة الرقـ
 بشدة

      .يقـك الديكاف بكضع برنامج مفصؿ لمتدقيؽ عمى الكزارات كاألجيزة الحككمية 25

يحرص المدقؽ عمى التخطيط الجيد لعممية التدقيؽ بطريقة تضمف إجراءات تدقيؽ ذات  26
 .جكدة عالية

     

      .يتعرؼ المدقؽ عمى الجكانب اليامة لمبيئة التي تعمؿ بيا الجية الخاضعة لمتدقيؽ 27

يحرص المدقؽ عمى تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية لمجية الخاضعة لمتدقيؽ لمحكـ عمى  28
 .مدل االعتماد عمييا

     

      .يحدد المدقؽ أىداؼ التدقيؽ ك االختبارات الضركرية لتحقيقيا 29

      .يقـك رئيس فريؽ التدقيؽ بأعداد جدكؿ زمني كبرنامج مراجعة لفريؽ العمؿ 30

يقـك رئيس التدقيؽ باألشراؼ المستمر عمى عمؿ المدققيف بصكرة مناسبة في كؿ مرحمة  31
 .مف مراحؿ التدقيؽ

     

      .يتـ األخذ بعيف االعتبار إتباع خطة التدقيؽ كخطكات العمؿ المحددة بيا 32

      .يتكلى رئيس التدقيؽ مراجعة أعماؿ المدققيف قبؿ اصدرا التقرير 33

يقـك المدقؽ بدراسة كتقييـ مصداقية الرقابة الداخمية عند تحديد مدل عممية التدقيؽ  34
 كنطاقيا

     

, مالي)يتـ األخذ في االعتبار عند تنفيذ دراسة المراقبة الداخمية نكع التدقيؽ المنفذ  35
 (تشغيمي,التزاـ

     

      .يقـك مدقؽ الديكاف بالتعاكف مع المدقؽ الداخمي لغرض إحكاـ الرقابة المالية 36
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يحرص المدقؽ عمى التأكد مف مدل التزاـ الجيات الخاضعة لمتدقيؽ بالقكانيف كالمكائح  37
 .كاألنظمة

     

يقـك مدقؽ الديكاف بالتأكد مف أف جميع التصرفات المالية متفقة مع القكانيف كاألنظمة  38
 .المالية المتبعة 

     

      .يحرص المدقؽ عمى تكفر كاكتماؿ أكراؽ العمؿ التي تدعـ مالحظاتو كتقريره 39

تتضمف أكراؽ عمؿ المدقؽ عمى أدلة اإلثبات الكافية كالمناسبة لتدعيـ حكمو  40
 .كاستنتاجاتو

     

يساعد التكثيؽ عمى تأكيد أراء المدقؽ كتقاريره كاإلجابة عمى استفسارات الجيات  41
 . الخاضعة لمرقابة

     

يحرص المدقؽ عمى تحميؿ البيانات المالية بما يضمف أساسا معقكال إلبداء الرأم  42
 .بخصكص البيانات المالية

     

تتضمف عممية تحميؿ البيانات التحقؽ مف اف التصرفات المالية قد تمت كفقا لمقكانيف  43
 .كاألنظمة المالية المقررة

     

      معايير صياغة التقرير في التدقيق الحكومي 

غير مكفؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة الرقـ
 بشدة

يعد المدقؽ في نياية عممية التدقيؽ تقريرا مكتكبا بنتائج عممية التدقيؽ مدعما باإلثباتات  44
 الكافية المستقمة كالمكضكعية كالنزيية

     

يعد المدقؽ تقريرا بالنسبة لمتدقيؽ المالي يتضمف مطابقة المعامالت مع القكانيف كالمكائح  45
 .كاألنظمة

     

يقدـ المدقؽ تقريرا بالنسبة لتدقيؽ األداء حكؿ الكفاءة كاالقتصاد في الحصكؿ عمى  46
 .المكارد كاستخداميا كالفعالية التي تحقؽ بيا األىداؼ

     

      .يقـك الديكاف بإعداد تقارير تدقيؽ كاضحة كمفيكمة 47

يعد الديكاف تقارير عف نتائج المراجعة كالفحص في الجيات الخاضعة لمتدقيؽ متضمنا  48
 .مقترحاتو كتكصياتو كيرسميا إلى الجيات المختصة

     

يتـ إعداد تقارير الديكاف بحيث تتضمف أىداؼ كنطاؽ التدقيؽ كاإلشارة إلى المعايير  49
 .كالممارسات المتبعة عند تأدية التدقيؽ

     

      .يقـك الديكاف بإعداد تقريره السنكم كيقدمو إلى الجيات المختصة بمكعده 50

يحرص المدقؽ عمى كضع عنكاف مناسب لمتقرير يميزه عف أم معمكمات أك بيانات  51
 .أخرل

     

يتضمف تقرير المدقؽ اسـ الجية الخاضعة لمتدقيؽ كالتاريخ كاإلمضاء كالفترة الزمنية التي  52
 .غطاىا التقرير كالمكضكع الذم تـ تدقيقو

     

 .أمام الدرجة التي تمثل رأيك× يرجى التكرم بوضع أشارة , يتضمن ىذا القسم مجموعة من األساليب والمؤشرات التي تستخدم لتقييم الفعالية : القسم الرابع 

غير مكفؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة 
 بشدة

     يقـك مدققك الديكاف بمقارنة االنجاز الفعمي مع المخطط لتحديد االنحراؼ كاتخاذ  53
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. اإلجراءات التصحيحية بعد انتياء عممية التدقيؽ
يستند مدققك الديكاف إلى أىداؼ برنامج التدقيؽ كمعيار لتقييـ أداء ذلؾ البرنامج  54

 .بعد االنتياء مف عممية التدقيؽ

     

مع الزمف – الزمف الفعمي  )يستند مدققك الديكاف إلى مؤشرات االنجاز الزمنية  55
 .في التقييـ لعممية التدقيؽ (المخطط

     

عند القياـ بميمة تقييـ األداء  (كالمنفعة– التكمفة )يقـك مدققك الديكاف بتحميؿ نمكذج  56
 .لعممية التدقيؽ

     

في  (مع الطاقة المتاحة– الطاقة المستغمة )يستخدـ مدققك الديكاف مؤشر الطاقة  57
 .تقييـ عممية التدقيؽ

     

58 
 

يقـك مدققك الديكاف بمتابعة ما تـ تنفيذه مف التكصيات المقدمة في التقرير بعد 
 .انتياء عممية التدقيؽ

     

 .أمام الدرجة التي تمثل رأيك× يرجى التكرم بوضع أشارة , يتضمن ىذا القسم مجموعة من الصعوبات التي تواجو الديوان ومدققيو: القسم الخامس 

غير مكفؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة 
 بشدة

      معيقات سياسية و قانونية 

      .عدـ تكفر اإلرادة السياسية الكافية لدعـ الديكاف 59

      .ضعؼ دكر المجمس التشريعي 60

      .ضعؼ القيادات اإلدارية في السمطة كاستناد تعينيا إلى قرارات سياسية 61

      .عدـ مكاكبة التشريعات المرتبطة بعمؿ الديكاف لممستجدات في ىذا المجاؿ 62

غياب النص التشريعي الممـز بإتباع معايير التدقيؽ الحككمية أك إصدار معايير  63
 محمية لمتدقيؽ

     

      عدـ تكفر الحصانة الكافية لمكظفي الديكاف 64

      معيقات مالية 

      .ضعؼ اإلمكانيات المالية 65

      عدـ استقالؿ الديكاف ماليا 66

      عدـ كجكد حكافز كميزات لمكظفي الديكاف عمى غيرىـ مف مكظفي السمطة 67

غير مكفؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة 
 بشدة

      معيقات أدارية 

      .عدـ استقالؿ الديكاف أداريا 68

      عدـ المصادقة عمى الييكؿ التنظيمي لمديكاف 69

      .ضعؼ تعاكف األجيزة اإلدارية العامة في استقباؿ فرؽ الديكاف 70

      مماطمة بعض الجيات الخاضعة لمرقابة في الرد عمى مالحظات الديكاف 71

      معيقات مينية وفنية 

      عدـ تكفر الكادر البشرم الكافي لمقياـ بمياـ الديكاف 72
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      عدـ تكفر الدكرات التدريبية الكافية في مجاؿ التدقيؽ الحككمي 73

      . ضعؼ الكعي الرقابي في مؤسسات السمطة الكطنية 74

      لمؤسسات السمطة عدـ اعداد كنشر حسابات ختامية 75

      الزمنية التي عمؿ بيا الديكاف قصر الفترة-حداثة تشكيؿ الديكاف  76

         لكزارات السمطة الكطنية الفمسطينية التأخر في اقرار النظاـ المالي 77

 
أم اقتراحات أخرل تراىا مناسبة لزيادة تفعيؿ دكر ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
 

 

 انتيت األسئمة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ( 2 )ممحق رقم 
االستبانة الموجية إلى موظفي الجيات الخاضعة لمرقابة 

     جامعة القدس 
 كمية الدراسات العميا 

معيد اإلدارة واالقتصاد 
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قسم المحاسبة والضرائب 
 

عزيزي المجيب                                             المحترم 
 

,,, تحية طيبة وبعد 
 

الخارجية في فمسطيف مف        تسعى ىذه الدراسة إلى تطكير ك تقييـ فعالية التدقيؽ كالرقابة الحككمية
كلتحقيؽ أىداؼ ,  (ىيئة الرقابة العامة)خالؿ دراسة ميدانية عمى أداء ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية 

الدراسة كالكصكؿ إلى تكصيات كاقتراحات لتطكير كتفعيؿ التدقيؽ كالرقابة الحككمية في فمسطيف بما 
. يتالءـ مع التطكرات الحديثة في ىذا المجاؿ

 
.  لذا أرجك اإلجابة عمى أسئمة االستبانة بدقة كعناية مع أبداء أية مالحظات تركنيا مناسبة

 
, مع تأكيدنا عمى أف جميع البيانات سكؼ تعالج بسرية تامة ,    كمنا أمؿ مساعدتنا بإتماـ ىذه الدراسة 

. كلف تستخدـ إال لغرض البحث العممي فقط 
 

, شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا 
 

فادي نوفل  : إبراىيم عتيق                                                الباحث . د: المشرف 
                                                      

 
 
 

: في المربع المناسب × الرجاء اإلجابة عمى ىذا القسم بوضع إشارة : القسم األول 
 

: المعمومات الشخصية 
 
 

المؤىل العممي  .3
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  بكالكريكس □   دبمـك                                            □                 
  دكتكراه □ ماجستير                                           □                 
........... (اذكرىا لطفا) غير ذلؾ □                 

 
 

التخصص العممي  .4
  إدارة أعماؿ □ محاسبة                                            □                 
 عمـك مالية كمصرفية □ اقتصاد                                             □                 
 .......... (اذكرىا لطفا ) أخرل □ قانكف                                              □                 
                

            
سنوات الخبرة .  3      

 سنكات 10أقؿ مف  – 5  مف □ أقؿ مف خمس سنكات                               □                 
 سنة                                      15 أكثر مف □ سنكا ت              15أقؿ مف –  سنكات 10 مف □                 

 
 

المسمى الوظيفي       . 4      
 مدير مالي في كزارة  □ عضك لجنة رقابة في المجمس                □              

  ةالتشريعي الفمسطيني                      في السمطة الكطنية الفمسطيني  
 مدير عاـ في كزارة المالية  □              

                 في السمطة الكطنية الفمسطينية                                                 
 
 
 
 

 أمام الدرجة التي تمثل رأيك× يرجى التكرم بوضع أشارة , يتضمن ىذا القسم االختصاصات التي يمارسيا الديوان : القسم الثاني 
 

غير مكفؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة 
 بشدة

      اختصاصات الديوان  

يتحقؽ الديكاف مف قياـ أجيزة الرقابة كالتفتيش كالمتابعة الداخمية في الكزارات  1
 . كافة في السمطة الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة
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يراداتيا كالقركض كالسمؼ  2  يقـك مدققك الديكاف بالتحقؽ مف نفقات السمطة الكطنية كا 
 كالمخازف كالمستكدعات 

     

      . يقـك مدققك الديكاف بالمصادقة عمى الحسابات الختامية لمكزارات 3

يعمؿ الديكاف عمى مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية  4
 .صرفيا كالتأكد مف مدل اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة 

     

 يقـك مدققك الديكاف بالكشؼ عف المخالفات المالية كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف  5
 .المكظفيف أثناء مباشرتيـ لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا

     

بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف عف المخالفات أك اإلىماؿ في يقـك الديكاف ب 6
 .أداء الكاجبات الكظيفية 

     

      خطة الديكاف كافية لمكاجية المسؤكليات كالكاجبات المطمكبة 7

      . المتابعة التي يقـك بيا الديكاف كافية لتنفيذ مالحظاتو بعد تقديـ التقرير 8

 يشترؾ مندكبك الديكاف في العطاءات التي تجرييا مؤسسات السمطة الكطنية 9
 

     

 .أمام الدرجة التي تمثل رأيك× يرجى التكرم بوضع أشارة , يتضمن ىذا القسم مجموعة من الصعوبات التي تواجو الديوان ومدققيو: القسم الثالث 

غير مكفؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة 
 بشدة

      معيقات سياسية و قانونية 

      .عدـ تكفر اإلرادة السياسية الكافية لدعـ الديكاف 10

      .ضعؼ دكر المجمس التشريعي 11

      .ضعؼ القيادات اإلدارية في السمطة كاستناد تعينيا إلى قرارات سياسية 12

      .عدـ مكاكبة التشريعات المرتبطة بعمؿ الديكاف لممستجدات في ىذا المجاؿ 13

غياب النص التشريعي الممـز بإتباع معايير التدقيؽ الحككمية أك إصدار معايير  14
 محمية لمتدقيؽ

     

      عدـ تكفر الحصانة الكافية لمكظفي الديكاف 15

      معيقات مالية 

      .ضعؼ اإلمكانيات المالية 16

      عدـ استقالؿ الديكاف ماليا 17

      عدـ كجكد حكافز كميزات لمكظفي الديكاف عمى غيرىـ مف مكظفي السمطة 18

غير مكفؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة 
 بشدة

      معيقات إدارية 

      .عدـ استقالؿ الديكاف إداريا 19

      عدـ المصادقة عمى الييكؿ التنظيمي لمديكاف 20

      .ضعؼ تعاكف األجيزة اإلدارية العامة في استقباؿ فرؽ الديكاف 21

      مماطمة بعض الجيات الخاضعة لمرقابة في الرد عمى مالحظات الديكاف 22

      معيقات مينية وفنية 
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      عدـ تكفر الكادر البشرم الكافي لمقياـ بمياـ الديكاف 23

      عدـ تكفر الدكرات التدريبية الكافية في مجاؿ التدقيؽ الحككمي 24

      . ضعؼ الكعي الرقابي في مؤسسات السمطة الكطنية 25

      لمؤسسات السمطة عدـ اعداد كنشر حسابات ختامية 26

      الزمنية التي عمؿ بيا الديكاف قصر الفترة-حداثة تشكيؿ الديكاف  27

         لكزارات السمطة الكطنية الفمسطينية التأخر في اقرار النظاـ المالي 28

 
أم اقتراحات أخرل تراىا مناسبة لزيادة تفعيؿ دكر ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
 انتيت األسئمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 3)ممحق رقم 
 

أسماء محكمي االسبانة 
 

الجامعة أك المؤسسة التي  الكظيفة االسـ الرقـ
 يعمؿ بيا
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أستاذ في معيد اإلدارة كاالقتصاد  إبراىيـ عتيؽ . د  1
 مشرؼ الدراسة– 

 جامعة القدس

- جامعة العمـك التطبيقة  أستاذ في قسـ المحاسبة  يكسؼ سعادة. د  2
 األردف

 مستشار في الشؤكف المالية   محمد حجازم . د  3
  محاضر غير متفرغ

 مجمس الكزراء في األردف
 الجامعة األردنية

 مدير عاـ الشؤكف المالية أكـر حماد . د  4
 محاضر غير متفرغ

– كزارة التربية كالتعميـ 
 فمسطيف

 غزة- الجامعة اإلسالمية 

مختص في الشؤكف المالية  محمد ناجي . أ  5
 كالمكازنة 

المجمس التشريعي 
 الفمسطيني

ديكاف الرقابة المالية  مدير عاـ الديكاف  ىيثـ عمرك . أ  6
كاإلدارية في السمطة 
 الكطنية الفمسطينية 

 
 
 
 
 

 
 

( 4)ممحق رقم 
 قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 2004لسنة  (15)رقم
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  القكانيف كالتشريعات | الصفحة الرئيسية

  
 قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 2004لسنة  (15)رقم
 

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
 بعد اإلطالع عمى القانكف األساسي المعدؿ, 

, 1995 لسنة 17كعمى قانكف ىيئة الرقابة العامة رقـ 
 بإنشاء ىيئة الرقابة العامة, 1994 لسنة 22كعمى القرار رقـ 
 بتعييف رئيس لييئة الرقابة العامة, 1995 لسنة 301كعمى القرار رقـ 

. ـ14/4/2004كبناء عمى ما أقره المجمس التشريعي بجمستو المنعقدة بتاريخ 
 :أصدرنا القانون التالي -

 الفصل األول
 تعاريف وأحكام عامة

 (1)مادة 
: في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف يككف لمكممات كالعبارات اآلتية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة عمى خالؼ ذلؾ

. السمطة الكطنية الفمسطينية: السمطة الوطنية
. رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية: رئيس السمطة
. مجمس كزراء السمطة الكطنية: مجمس الوزراء

. المجمس التشريعي الفمسطيني: المجمس التشريعي
. لكؿ عدد أعضاء المجمس التشريعي (كاحد+ نصؼ )أكثرية : األغمبية المطمقة لممجمس

. ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية: الديوان
. رئيس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية: رئيس الديوان

. نائب رئيس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية: نائب رئيس الديوان
. مدير عاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية: المدير العام

  
 (2)مادة

يككف لو مكازنة خاصة ضمف المكازنة العامة لمسمطة الكطنية " ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية"ينشأ بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف ديكاف عاـ يسمى 
كيتمتع بالشخصية االعتبارية المستقمة كيتمتع باألىمية القانكنية الكاممة لمباشرة كافة األعماؿ كالنشاطات التي تكفؿ تحقيؽ المياـ التي قاـ مف 

. أجميا
 (3)مادة 

: يقصد بالرقابة, اإلجراءات كاألعماؿ الرقابية التي تستيدؼ
. ضماف سالمة النشاط المالي كحسف استخداـ الماؿ العاـ في األغراض التي خصص مف أجميا .1

http://www.pnic.gov.ps/index.html
http://www.pnic.gov.ps/index.html
http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law.html
http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law.html
http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law.html
http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law.html
http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law.html
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. التفتيش اإلدارم لضماف كفاءة األداء, كحسف استخداـ السمطة كالكشؼ عف االنحراؼ أينما كجد .2
. مدل انسجاـ كمطابقة النشاط المالي كاإلدارم لمقكانيف كاألنظمة كالمكائح كالقرارات النافذة .3
ضماف الشفافية كالنزاىة كالكضكح في األداء العاـ كتعزيز المصداقية كالثقة بالسياسات المالية كاإلدارية كاالقتصادية لمسمطة الكطنية  .4

. الفمسطينية
 (4)مادة 

يعيف رئيس الديكاف بقرار مف رئيس السمطة الكطنية بناء عمى تنسيب مف مجمس الكزراء كبعد المصادقة عمى تعيينو باألغمبية المطمقة  .1
. لممجمس التشريعي

. يعيف نائب رئيس الديكاف بقرار مف مجمس الكزراء بتسيب مف رئيس الديكاف .2
. يعيف المدير العاـ بقرار مف مجمس الكزراء بتنسيب مف رئيس الديكاف .3
. يعيف رئيس الديكاف عددان كافيان مف المكظفيف لتمكيف الديكاف مف القياـ بميامو .4

 (5)مادة
يقدـ رئيس السمطة الكطنية بديالن عف رئيس الديكاف خالؿ مدة أقصاىا أسبكعاف مف تاريخ رفض المجمس التشريعي المصادقة عمى المرشح 

. لمنصب رئيس الديكاف
 (6)مادة 

: يشترط فيمف يعيف رئيسان لمديكاف أك نائبان لرئيس الديكاف ما يمي
. أف  يككف فمسطينيان  .1
. أف يككف مف ذكم الكفاءة كاالختصاص .2
. مف المشيكد لو بالنزاىة كحسف السمعة .3
. أال يقؿ عمره عف أربعيف سنة .4
. أال يككف قد أديف مف محكمة مختصة بأية جناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة أك جريمة مف جرائـ األمكاؿ .5

 (7)مادة 
. يككف الديكاف مسؤكالن أماـ رئيس السمطة الكطنية كأماـ المجمس التشريعي, كيتكلي المياـ كالصالحيات المناطة بو كفقان ألحكاـ القانكف

 (8)مادة 
يقدـ رئيس الديكاف لكؿ مف رئيس السمطة الكطنية كالمجمس التشريعي كمجمس الكزراء تقريران سنكيان أك عند الطمب عف أعمالو كمالحظاتو كعميو 
أف يزكد رئيس السمطة الكطنية كالمجمس التشريعي كمجمس الكزراء بأية بيانات أك معمكمات أك دراسات أك أبحاث يطمبكنيا منو كالقياـ بأم عمؿ 

. آخر يعيد بو إليو مف أم منيـ, كينشر التقرير السنكم في الجريدة الرسمية
 (9)مادة 

. يككف المقر الرئيس لمديكاف في مدينة القدس, كلو مقراف مؤقتاف في كؿ مف مدينتي غزة كراـ اهلل
 (10)مادة 

. تككف مدة رئاسة الديكاف سبع سنكات لفترة كاحدة غير قابمة لمتحديد .1
. ال يجكز عزؿ رئيس الديكاف ألم سبب مف األسباب إال باألغمبية المطمقة لممجمس .2
يحدد الراتب كالحقكؽ المالية األخرل لرئيس الديكاف بقرار مف رئيس السمطة الكطنية كمصادقة المجمس التشريعي كينشر القرار في الجريدة  .3

. الرسمية
 (11)مادة 

. كفقان ألحكاـ ىذا القانكف يتمتع رئيس الديكاف كنائبو كالمدير كمكظفك الديكاف بالحصانة عف كؿ ما يقكمكف بو مف أعماؿ تتعمؽ بتنفيذ مياميـ
 (12)مادة 

.  ال يجكز التدخؿ في أم عمؿ مف أعماؿ الديكاف كتمتـز جميع الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف بالتعاكف الكامؿ كالتاـ فما يطمب الديكاف منيا
 الفصل الثاني
 تشكيل الديوان
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 (13)مادة 
يشكؿ الديكاف مف رئيس الديكاف كنائبو كالمدير العاـ كعدد مف المديريف كالمستشاريف كالخبراء كالمفتشيف كالفنييف كالمكظفيف كفقان لمييكؿ  .1

. التنظيمي كجدكؿ تشكيالت الكظائؼ المتعمد مف المجمس التشريعي
. يككف رئيس الديكاف بدرجة كزير, كنائب رئيس الديكاف بدرجة ككيؿ كزارة .2

 (14)مادة 
: يعد مركز رئيس الديكاف شاغران في إحدل الحاالت التالية

. الكفاة  .1
. االستقالة .2
. العزؿ .3

 (15)مادة 
. إذا شغر مركز رئيس الديكاف يعيف بديؿ آخر لو خالؿ مدة أقصاىا شير مف تاريخ الشغكر كفقان ألحكاـ ىذا القانكف .1
. أعاله (1)يقـك نائب رئيس الديكاف بمياـ رئيس الديكاف خالؿ المدة المذككرة في الفقرة  .2

 (16)مادة 
. يعيف رئيس الديكاف المديريف التنفيذييف كالمفتشيف كالمستشاريف كالخبراء كالفنييف كالمكظفيف كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كقانكف الخدمة المدينة

 (17)مادة 
: ال يجكز لرئيس الديكاف كنائبو كالمدير العاـ أثناء تكلي المنصب أف

. يتكلى أم كظيفة أخرل .1
يشترم أك يستأجر ماالن مف أمكاؿ السمطة الكطنية أك إحدل الشخصيات المعنكية العامة كلك بطريقة غير مباشرة أك بطريقة المزاد العمني كال  .2

. أف يؤجرىا أك يبيعيا شيئان مف أمكالو أك يقاضيا عميو
. يشارؾ في التزامات تعقدىا السمطة الكطنية أك المؤسسات أك الييئات العامة .3
. يجمع بيف الكظيفة في الديكاف كعضكية مجمس إدارة أم شركة أك مؤسسة أك ىيئة حككمية أك غير حككمية .4

 (18)مادة 
تنشأ في الديكاف الدكائر كاألقساـ الضركرية إلدارة شؤكنو المالية كاإلدارية كالقانكنية كشؤكف المتابعة كالدراسات كاألبحاث كالتطكير كالتخطيط 

. الالزمة ألداء ميامو بمكجب تعميمات يصدرىا رئيس الديكاف
 (19)مادة 

بداء الرأم فييا مؤىالت كخبرات خاصة  لمديكاف االستعانة باالختصاصييف كالخبراء في األمكر كالمسائؿ التي تعرض عميو كتتطمب دراستيا كا 
. كتصرؼ ليـ مكافآت مالية مقابؿ خدماتيـ كفقان لمكائح الخاصة بذلؾ

 (20)مادة 
لرئيس الديكاف تأليؼ لجاف مؤقتة لمرقابة أك التفتيش أك التحقيؽ أك لجاف لمدراسة كاالستقصاء برئاسة مفتش, كتفكيضيا بمياـ أك قضايا محددة 

. تدخؿ ضمف مياـ الديكاف كصالحياتو كتقديـ نتائج أعماليا إليو
 (21)مادة 

ال يجكز أف يعيف أم شخص في كظيفة مفتش في الديكاف أك ينتدب لمقياـ بأعمالو إال إذا كاف حاصالن عمى الشيادة الجامعية األكلى عمى األقؿ 
. حسب االختصاص

 (22)مادة 
. يمارس نائب رئيس الديكاف مياـ كمسؤكليات رئيس الديكاف في حاؿ غيابو, ككؿ ما يفكضو بو كفقان ألحكاـ ىذا القانكف

 الفصل الثالث
 إختصاصات الديوان

 (23)مادة 
ييدؼ الديكاف إلى ضماف سالمة العمؿ كاالستقرار المالي كاإلدارم في السمطة الكطنية بسمطاتيا الثالث التنفيذية كالتشريعية كالقضائية ككشؼ 
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أكجو االنحراؼ المالي كاإلدارم كافة بما فييا حاالت استغالؿ الكظيفة العامة كالتأكد مف أف األداء العاـ يتفؽ مع أحكاـ القكانيف كاألنظمة 
كالمكائح كالقرارات كالتعميمات النافذة كفي حدكدىا كأنو يمارس بأفضؿ كبأقؿ تكمفة ممكنة كلو في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ القياـ بما يمي كفقان ألحكاـ 

: القانكف
. اقتراح المكائح كاألنظمة كالسياسات الخاصة بعمؿ الديكاف كرفعيا لممجمس التشريعي إلقرارىا.1
. إعداد الخطط كالبرامج لتمكيف الديكاف مف القياـ بميامو.2
. كضع البرامج كالدكرات الخاصة لتأىيؿ المكظفيف في الديكاف كتدريبيـ.3
. إعداد مشركع مكازنة سنكية خاصة بالديكاف كرفعيا إلى مجمس الكزراء إلقرارىا ضمف المكازنة العامة السنكية لمسمطة الكطنية.4
التحقيؽ مف قياـ أجيزة الرقابة كالتفتيش كالمتابعة الداخمية في المراكز المالية كافة في السمطة الكطنية بممارسة مياميا بصكرة سميمة كفعالة .5

. كدراسة القكاعد التي تنظـ أعماليا لمتثبت مف كفاءتيا كدقتيا في تحقيؽ األىداؼ المقررة ليا
يراداتيا كالقركض كالسمؼ كالمخازف كالمستكدعات عمى الكجو المبيف في ىذا القانكف.6 . مراقبة نفقات السمطة الكطنية كا 
تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة كالتفتيش بما يضمف تعزيز الشفافية كالمصداقية كالكضكح في أعماؿ الحككمة كالمؤسسات كالييئات العامة . 7

. كمف في حكميا
بحث كتحرم أسباب القصكر في العمؿ كاإلنتاج بما في ذلؾ الكشؼ عف عيكب النظـ المالية كاإلدارية كالفنية التي تعرقؿ سير أعماؿ .8

. الحككمة كاألجيزة كالمؤسسات العامة كاقتراح كسائؿ تالفييا كمعالجتيا
. الكشؼ عف المخالفات المالية كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف المكظفيف أثناء مباشرتيـ لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا .9

. كشؼ كضبط المخالفات التي تقع مف غير المكظفيف كالتي تستيدؼ المساس بسالمة أداء كاجبات الكظيفة أك الخدمة العامة .10
بحث الشكاكم التي يقدميا المكاطنكف عف المخالفات أك اإلىماؿ في أداء الكاجبات الكظيفية كدراسة ما تنشره كسائؿ اإلعالـ المختمفة مف  .11

. شكاكم أك تحقيقات صحفية تتناكؿ نكاحي اإلىماؿ أك االستيتار أك سكء اإلدارة أك االستغالؿ
: يككف الديكاف فيما يتعمؽ باإليرادات مسؤكالن عف.   12
. التدقيؽ في تحققات الضرائب كالرسـك كالعكائد المختمفة لمتثبت مف أف تقديرىا كتحققيا قد تما كفقان لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا . أ
دارتيا كتأجيرىا.   ب . التدقيؽ في معامالت بيع األراضي كالعقارات الحككمية أك التابعة لمسمطة الكطنية كا 
التدقيؽ في تحصيالت اإليرادات عمى اختالؼ أنكاعيا لمتثبت مف أف التحصيؿ في جرل في أكقاتو المعنية كفقان لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ .   ت
. بيا
: يككف الديكاف فيما يتعمؽ بالنفقات مسؤكالن عف .13
. التدقيؽ في النفقات لمتثبت مف صرفيا لألغراض التي خصصت مف أجميا كمف أف الصرؼ قد تـ كفقان لقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا . أ
. التدقيؽ في المستندات كالكثائؽ المقدمة تأييدان لمصرؼ لمتثبت مف صحتيا كمف مطابقة قيمتيا لما ىك مثبت في القيكد . ب
. التثبت مف أف إصدار أكامر التصرؼ قد تـ حسب األصكؿ كمف قبؿ الجيات المختصة  . ت
التثبت مف تنفيذ أحكاـ قانكف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية كقانكف المكازنة السنكم كمف صحة األكامر المالية كالحكاالت الصادرة  . ث

. بمقتضى أحكامو
يككف الديكاف فيما يتعمؽ بحسابات األمانات كالسمؼ كالقركض كالتسكيات مسؤكالن عف تدقيؽ جميع ىذه الحسابات لمتثبت مف صحة  .14

العمميات المتعمقة بيا كمف مطابقتيا مع ما ىك مثبت في القيكد كمف أنيا مؤيدة بالمستندات كالكثائؽ الالزمة كمف استرداد السمؼ كالقركض في 
. األكقات المعنية إلستردادىا مع الفكائد المترتبة عمييا لمخزينة العامة

العمؿ عمى مراقبة كمراجعة القرارات الخاصة بشؤكف المكظفيف العاميف فيما يتعمؽ بالتعيينات كالمرتبات كاألجكر كالترقيات كالعالكات  .15
كاإلجازات كأية بدالت أخرل كما في حكميا, كالتثبت مف مدل مطابقتيا لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا مف جية كمطابقتيا لممكازنة العامة مف 

. جية أخرل
العمؿ عمى مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد مف مدل اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة المعمكؿ  .16
. بيا
دراسة أية قضية أك حالة أك تقرير تحاؿ أك يحاؿ إلى الديكاف مف رئيس السمطة الكطنية أك المجمس التشريعي كلجانو المختصة أك مجمس  .17

الكزراء أك الكزير المختص حسب مقتضى الحاؿ, مما يدخؿ في نطاؽ مياـ كصالحيات الديكاف, بما في ذلؾ التحقيؽ في المخالفات اإلدارية 
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. كالمالية التي يرتكبيا المكظفكف في الجيات اإلدارية المختمفة
 (24)مادة 

لمديكاف التدقيؽ في الحسابات كالكثائؽ كالمستندات كالمكاـز في أية دائرة, كعمى مكظفي ىذه الدائرة أف يسيمكا ميمتو كيقدمكا لو كافة المعمكمات 
. التي يطمبيا كلو أف يمفت نظرىـ إلى ما يبدك لو مف مالحظات كأف يستكضح منيـ عف سبب ما يظير لو مف تأخر في إنجاز المعامالت

 (25)مادة 
لمديكاف اإلطالع عمى كافة التقارير كالمعمكمات كالبيانات الكاردة مف المكظفيف كعمى تقارير التحقيؽ في المخالفات التي ليا مساس باألمكر 
يضاحات مف جميع الدكائر الحككمية مما لو عالقة بأعماليا . المالية كاإلدارية كلو أف يطمب تزكيده بكؿ ما يريد اإلطالع عميو مف معمكمات كا 

 (26)مادة 
يرفع رئيس الديكاف تقارير ربع سنكية أك عند الطمب متضمنة نتيجة تحرياتو كدراساتو كأبحاثو كمقترحاتو كالمخالفات المرتكبة كالمسؤكلية المترتبة 

. عمييا كالمالحظات كالتكصيات بشأنيا إلى رئيس السمطة الكطنية كالمجمس التشريعي كمجمس الكزراء التخاذ ما يمـز بشأنيا
 (27)مادة 

تتـ أعماؿ الرقابة في أم جية إدارية لمتحقؽ مف مدل تنفيذ أحكاـ كقكاعد المحاسبة الحككمية كمدل التزاـ الجيات اإلدارية في تنفيذ المكازنة  .1
. العامة لمسمطة الكطنية كتأشيراتيا كتسجيؿ كتبكيب العمميات المالية التي تجرييا

تتـ أعماؿ الرقابة المالية عمى الصرؼ كعمى نظـ الضبط الداخمي بما يضمف إظيار كتحميؿ النتائج التي تعبر عنيا المراكز المالية  .2
. كالحسابات الختامية ليذه الجيات بحيث تعطي صكرة حقيقة ليا

 (28)مادة 
عمى الديكاف تقديـ تقارير خاصة بشأف بعض المسائؿ ذات األىمية التي تستكجب سرعة النظر فييا إلى كؿ مف رئيس السمطة الكطنية كالمجمس 

. التشريعي كمجمس الكزراء المختص
 (29)مادة 

كفقان ألحكاـ القانكف لمديكاف في سبيؿ مباشرة اختصاصاتو حؽ طمب أك اإلطالع أك التحفظ عمى أية ممفات أك بيانات أك أكراؽ أك مستندات أك 
معمكمات أك الحصكؿ عمى صكر منيا كذلؾ مف الجية المكجكدة فييا ىذه الممفات أك البيانات أك األكراؽ أك المستندات أك المعمكمات بما في 

. ذلؾ الجيات التي تعتبر كؿ ذلؾ سرم التداكؿ ككذلؾ استدعاء مف يرل سماع أقكاليـ
 (30)مادة 

كفقان ألحكاـ القانكف لمديكاف أف يطمب مف جية االختصاص كقؼ المكظؼ عف أعماؿ كظيفتو أك إبعاده عنيا مؤقتان إذا تبيف أف كجكده عمى 
. رأس عممو يضر بإجراءات التحقيؽ

 الفصل الرابع
 الجيات الخاضعة لرقابة الديوان

 (31)مادة 
: كفقان ألحكاـ ىذا القانكف تخضع لرقابة الديكاف الجيات التالية

. رئاسة السمطة الكطنية كالمؤسسات التابعة ليا .1
. رئيس كأعضاء مجمس الكزراء كمف في حكميـ .2
داراتو .3 . المجمس التشريعي بما في ذلؾ ىيئاتو كا 
. السمطة القضائية كالنيابة العامة كأعضاؤىا كمكظفكىا .4
. كزارات كأجيزة السمطة الكطنية .5
. قكات األمف كالشرطة ككافة األجيزة األمنية كالعسكرية .6
. الييئات كالمؤسسات العامة كاألىمية كالنقابات كالجمعيات كاالتحادات بجميع أنكاعيا كمستكياتيا كمف في حكميا .7
. المؤسسات كالشركات التي تممكيا أك تساىـ السمطة الكطنية فييا أك تتمقى مساعدة منيا أك مف الجيات المانحة لمسمطة الكطنية .8
. المؤسسات كالشركات التي رخص ليا باستغالؿ أك إدارة مرفؽ عاـ .9

. الييئات المحمية كمف في حكميا .10
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فيما لـ يرد بشأنو نص خاص تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى الجيات التي تتضمف القكانيف أك األنظمة أك المكائح أك القرارات الصادرة  .11
. بشأنيا قكاعد خاصة

". الجيات اإلدارية"كيطمؽ عمى الييئات كالدكائر كالكحدات التي تسرم عمييا أحكاـ ىذا القانكف  .12
 الفصل الخامس

 التزامات الجيات الخاضعة لرقابة الديوان
 (32)مادة 

تقدـ كزارة المالية إلى الديكاف تقريران نياية كؿ ربع سنة مفصالن كمحمالن لكضع المكازنة العامة كيتضمف التقرير التطكرات المالية كاتجاىات حركة 
اإليرادات كالنفقات مقارنة مع التكقعات ككذلؾ تفسير االنحرافات اليامة كتحميؿ تدفؽ النقد كتأثير ىذه التطكرات عمى الكضع المالي العاـ 

. لمسمطة الكطنية, كيستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية المناسبة الستعادة التكازف المالي
 (33) مادة 

كتبيف الحسابات . تعد كزارة المالية حسابات مكحدة تمييدية لممعامالت العامة كتقدميا إلى الديكاف في غضكف ستة أشير مف أقفاؿ السنة المالية
ضمف أشياء أخرل أرصدة االفتتاح كاإلقفاؿ لمصندكؽ المكحد كالصناديؽ الخاصة, كتفاصيؿ العمميات المالية التي تمت لمكاجية العجز المالي 

. كصافي الديف العاـ المحمي كاألجنبي, كتذكر الحسابات أيضان القركض المعطاة خالؿ السنة كااللتزامات المرتبطة بيا كالناتجة عنيا" إف كجد"
 (34)مادة 

تعد كزارة المالية مسكدة الحساب الختامي كتقدميا إلى الديكاف خالؿ سنة مف نياية  (33)عمى أساس الحسابات التمييدية المعدة بمكجب المادة 
. السنة المالية لدراستيا كرفع مالحظاتو بشأنيا إلى المجمس التشريعي

 (35)مادة 
عمى المدققيف المالييف في المراكز المالية كافة إبالغ الديكاف بجميع الحاالت التي يتضمف الصرؼ فييا مخالفة مالية, كذلؾ خالؿ مدة أقصاىا 

. أسبكعاف مف تاريخ كقكعيا
 (36)مادة 

 عمى مفكضي اإلنفاؽ في المراكز المالية كافة كجميع الجيات األخرل الخاضعة لرقابة الديكاف, إبالغو بما يقع في ىذه الجيات مف كقائع 
االختالس, أك السرقة, أك التبديد, أك اإلتالؼ, أك الحريؽ, أك اإلىماؿ, كما في حكميا, يـك اكتشافيا, كعمييـ أيضان أف يكافكا الديكف بالقرارات 

: الصادرة بشأنيا فكر صدكرىا ككذلؾ
. مكافاة الديكاف بالبيانات كالمؤشرات الالزمة لمتابعة تنفيذ خطة تقكيـ األداء, طبقان لمنظـ كالنماذج التي يعدىا الديكاف . أ
. الرد عمى مالحظات الديكاف خالؿ شير مف تاريخ إبالغ ىذه الجيات بيا . ب
. تزكيد الديكاف بجميع القكانيف كاألنظمة كالمكائح كالقرارات كالتعميمات التي تصدرىا ىذه الجيات . ت

 (37)مادة 
عمى الجيات التي تقـك بتنفيذ مشرعات استثمارية تككف السمطة الكطنية طرفان أك شريكان فييا مكافاة الديكاف بصكرة عف العقكد كاالتفاقيات 

. كالمناقصات لكؿ مشركع استثمارم ككذلؾ بأية تعديالت تطرأ عمييا أثناء تنفيذ المشركع
 (38)مادة 

يقـك مكظفك الديكاف بأعماليـ في مكاتبيـ, أك في مكاتب الجيات ذات العالقة, أك في مياديف العمؿ, كعمى الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف 
. تييئة المكاف الالـز ليـ في مكاتبيا, عندما يطمب منيا ذلؾ

 (39)مادة 
مف ىذا القانكف, عرض مالحظات الديكاف عمى مجالس إدارتيا خالؿ شير عمى األكثر  (31)مف المادة  (8,7)عمى الجيات الكاردة بالبنديف 

. مف تاريخ إبالغيا بيا كعمى الجمعيات العمكمية حاؿ انعقادىا
 الفصل السادس

 المخالفات المالية واإلدارية
 المخالفات المالية: أوالً 

 (40)مادة 
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: كفقان ألحكاـ ىذا القانكف يعد مخالفة مالية ما يمي
. مخالفة القكاعد كاإلجراءات المالية المنصكص عمييا في القكانيف كاألنظمة أك المكائح النافذة ذات العالقة .1
. مخالفة القكاعد كاإلجراءات كاألحكاـ الخاصة بتنفيذ قانكف المكازنة العامة لمسمطة الكطنية .2
دارة المستكدعات, بما فييا تمؾ المتعمقة بالنظـ كاألحكاـ المالية كالمحاسبية  .3 مخالفة القكاعد كاإلجراءات الخاصة بالمشتريات كالمبيعات كا 

. السارية بيذا الشأف
كؿ تصرؼ يترتب عميو صرؼ مبمغ مف أمكاؿ السمطة الكطنية بغير حؽ أك ضياع حؽ مف الحقكؽ المالية لمسمطة الكطنية, أك أم مف  .4

. الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف
. عدـ مكافاة الديكاف بصكرة مف العقكد أك االتفاقيات أك المناقصات التي تكجبيا أحكاـ ىذا القانكف .5
عدـ مكافاة الديكاف بالحسابات كالمستندات المؤيدة ليا في المكاعيد المقررة أك بما يطمبو مف أركاؽ أك بيانات أك قرارات أك محاضر جمسات  .6

. أك كثائؽ أك غيرىا مما يككف لو الحؽ في فحصيا أك مراجعتيا أك اإلطالع عمييا كفقان ألحكاـ القانكف
 المخالفات اإلدارية: ثانياً 

 (41)مادة 
: كفقان ألحكاـ ىذا القانكف يعد مخالفة إدارية ما يمي

عدـ الرد عمى مالحظات الديكاف أك مراسالتو أك التأخر في الرد عمييا دكف عذر مقبكؿ عف المكاعيد المقررة في ىذا القانكف, كيعتبر في  .1
. حكـ عدـ الرد اإلجابة بطريقة الغرض منيا المماطمة أك التسكيؼ

إخفاء بيانات يطمبيا الديكاف, أك االمتناع عف تقديميا إليو, أك رفض إطالعو عمييا, ميما كانت طبيعتيا ككذلؾ االمتناع عف تنفيذ طمب  .2
. االستدعاء

. التأخير دكف مبرر, في إبالغ الديكاف خالؿ المكعد المحدد في ىذا القانكف, بما تتخذه الجية المختصة في شأف المخالفة التي تبمغ إلييا .3
. التقصير في العمؿ اإلدارم, أك في إدارة المرفؽ العاـ .4
. سكء األداء أك اإلىماؿ في أداء الكظيفة .5
. مخالفة التعميمات أك القرارات ذات العالقة الصادرة عف الديكاف .6

 العقوبات التأديبية
 (42)مادة 

كفقان ألحكاـ القانكف كؿ مكظؼ يرتكب أيان مف المخالفات المالية أك اإلدارية, أك يساىـ في ارتكابيا, أك يسيؿ كقكعيا, أك يتستر عمى  .1
. مرتكبييا, أك يقصر في اإلبالغ عنيا, يعاقب تأديبيان مع عدـ اإلخالؿ بإقامة الدعكل الجزائية أك المدنية كفقان ألحكاـ القانكف

. تتخذ الجيات المختصة ما يمـز مف إجراءات السترداد المبالغ التي تـ صرفيا دكف كجو حؽ .2
إلزاـ المخالؼ برد المبالغ المختمسة, أك التي تسبب في ضياعيا عمى خزينة السمطة الكطنية, أك أم مف الجيات األخرل الخاضعة لرقابة  .3

. الديكاف
 (43)مادة 

ال يعفى المكظؼ مف العقكبة التأديبية, استنادان إلى أمر رئيسو, إال إذا ثبت أف ارتكابو المخالفة كاف تنفيذان ألمر كتابي صادر إليو مف رئيسو, 
. كعمى الرغـ مف قيامو بتنبيو ىذا الرئيس كتابو إلى المخالفة, كفي ىذه الحالة تككف المسئكلية عمى مف أصدر األمر

 (44)مادة 
عمى جميع الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف, إبالغ الديكاف فكر اكتشافيا ألية مخالفة مالية أك إدارية لدييا, أك أم حادث مف شأنو أف تترتب 
عميو خسارة مالية لمسمطة الكطنية, أك ضياع حؽ مف حقكقيا, أك يعرض أصكليا الثابتة أك المنقكلة لمضياع أك التمؼ عمى أم كجو, كذلؾ 

. التخاذ اإلجراءات الكاجبة طبقان ليذا القانكف, كدكف إخالؿ بما يجب أف تتخذه تمؾ الجيات مف إجراءات أخرل
 الفصل السابع

 نظام الموظفين في الديوان
 (45)مادة 

: يشترط فيمف يعيف مكظفان في الديكاف ما يمي
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. أف يككف فمسطينيان  .1
. أف يككف مف ذكم الكفاءة كاالختصاص .2
. مف المشيكد لو بالنزاىة كحسف السمعة .3
. أال يككف قد أديف مف محكمة مختصة في أية جناية أك في جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة أك جريمة مف جرائـ األمكاؿ .4

 (46)مادة 
. ال يجكز لرئيس الديكاف ندب أم مف المكظفيف في الديكاف لمقياـ مؤقتان أك بشكؿ دائـ بعمؿ معيف في أية جية حككمية أك غير حككمية

 (47)مادة
. يككف لمف يفكضيـ رئيس الديكاف صفة الضبطية القضائية فيما يتعمؽ بإنجاز أعماؿ كظيفتيـ كفقان ألحكاـ ىذا القانكف

 (48)مادة 
. يشرؼ رئيس الديكاف عمى أعماؿ الديكاف كافة كيصدر التعميمات كالقرارات التي يتطمبيا سير العمؿ فيو

 (49)مادة 
. تنظيـ تقارير كفاية األداء لممكظفيف بالئحة أك نظاـ يصدر بقرار مف رئيس الديكاف

 (50)مادة 
كؿ مف يعمؿ في الديكاف كيخرج عمى مقتضى الكاجب في أعماؿ كظيفتو أك يظير بمظير مخؿ بشرؼ الكظيفة المسندة إليو يعاقب تأديبيان كذلؾ 
مع عدـ اإلخالؿ بإقامة الدعكل الجزائية أك المدنية عند االقتضاء كال يعفي مف العقكبة استنادان إلى أمر رئيسو في العمؿ إال إذا أثبت أف ارتكابو 

المخالفة كاف تنفيذان ألمر مكتكب بذلؾ صادر إليو مف رئيسو المباشر بالرغـ مف تنبييو كتابة عمى المخالفة كفي ىذه الحالة تككف المسئكلية 
. عمى مصدر األمر

  
 (51)مادة 

تعتبر المعمكمات كالبيانات كالكثائؽ التي يطمع عمييا العاممكف في الديكاف بحكـ كظائفيـ كفي سياؽ قياميـ بأعماؿ الرقابة المالية كاإلدارية أك 
بسببيا, أنيا سرية, كأف يجرم التداكؿ بيا عمى ىذا األساس, كأف ال تفشى أك تبرز أك يسمح لمغير باإلطالع عمييا إال لمقضاء في دعكل ناجمة 

عف أعماؿ الرقابة المالية أك اإلدارية فقط, كلمجية المختصة بالديكاف أك المرجع الرسمي الذم ترفع إليو تقاريره كتكصياتو كنتائج أعمالو 
. بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف كذلؾ تحت طائمة المسؤكلية التأديبية كالجزائية
 (52)مادة 

ال يجكز تكقيع أم مف العقكبات التأديبية إال بعد سماع أقكاؿ المكظؼ في الديكاف كدفاعو كيككف قرار رئيس الديكاف في ذلؾ كتابيان كمسببان كبعد 
. تشكيؿ لجنة تحقيؽ

 (53)مادة 
. تسرم عمى المكظفيف في الديكاف أحكاـ قانكف الخدمة المدنية فيما لـ يرد بشأنو نص في ىذا القانكف

 (54)مادة 
: يؤدم رئيس الديكاف كنائبو قبؿ مباشرة العمؿ اليميف القانكنية التالية أماـ رئيس السمطة الكطنية كالمجمس التشريعي .1
". أقسـ باهلل العظيـ أف أقـك بعممي بإخالص كأمانة كأف أخدـ كطني بشرؼ كأال أخالؼ القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في السمطة الكطنية"
. كيؤدم مكظفك الديكاف اليميف القانكنية أماـ رئيس الديكاف .2

 (55)مادة 
عمى رئيس الديكاف أف يقدـ إقراران بالذمة المالية الخاصة بو كبزكجو كبأكالده القصر مفصالن فيو كؿ ما يممككف مف عقارات كمنقكالت كأسيـ 

إلى المحكمة العميا التي تضع الترتيبات الالزمة لمحفاظ عمى سريتيا كتبقى سرية , كسندات كأمكاؿ نقدية في الداخؿ كالخارج كما عمييـ مف ديكف
. كال يجكز اإلطالع عمييا إال بإذف منيا عند االقتضاء

 الفصل الثامن
 أحكام انتقالية وختامية

 (56)مادة 
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 كمكظفكىا إلى ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية المنشأ بمقتضى أحكاـ 1995لسنة  (17)تؤكؿ ممتمكات ىيئة الرقابة العامة المنشأة بالقانكف رقـ 
. ىذا القانكف

 (57)مادة 
تسرم فيما يتعمؽ بأم مياـ أك أمكر أخرل تدخؿ ضمف اختصاصات الديكاف كلـ يرد ليا نص في ىذا القانكف القكانيف األخرل المعمكؿ بيا في 

. السمطة الكطنية
 (58)مادة 

 بشأف إنشاء ىيئة الرقابة العامة كما يمغى كؿ حكـ يخالؼ 1994 لسنة 22 كالقرار رقـ 1995لسنة  (17)يمغى قانكف ىيئة الرقابة العامة رقـ 
. أحكاـ ىذا القانكف

 (59)مادة 
يصدر مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح الديكاف كبعد التنسيؽ مع لجنة المكازنة العامة في المجمس التشريعي المكائح كاألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكاـ 

. ىذا القانكف
  

 (60)مادة 
. عمى جميع الجيات المختصة كؿ فيما يخصو تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كيعمؿ بو بعد ثالثيف يكمان مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

.  ميالدية2004/ ديسمبر/ 27: صدر بمدينة راـ اهلل بتاريخ
.  ىجرية1425/ ذك القعدة/ 15: المكافؽ

  
              روحي فتوح

  رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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( 5)ممحق رقم 
  1995لسنة  ( 17 )قانون رقم 

بشأن ىيئة الرقابة العامة 

 
  

  1995لسنة  ( 17 )قانون رقم 
 بشأن ىيئة الرقابة العامة

  

رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية  
رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية  

ـ بشأف 1994لسنة  ( 1 ) بشأف نقؿ السمطات كالصالحيات, كعمى القرار رقـ 1995لسنة  ( 5 )بعد اإلطالع عمى القانكف رقـ 
, 5/6/1967استمرار العمؿ بالقكانيف الصادرة قبؿ 

 ( 28) منو, كعمى قانكف ديكاف المحاسبة رقـ  ( 68 )ـ كال سيما المادة 1962 كعمى النظاـ الدستكرم لقطاع غزة الصادر سنة 
ـ كتعديالتو المعمكؿ بو في الضفة الغربية, 1952لسنة 

ـ, 1994لسنة  ( 22 ) كعمى القرار رقـ 
 بشأف إنشاء ىيئة الرقابة العامة, 

ـ بتعييف رئيس لييئة الرقابة العامة, 1995لسنة  ( 301 ) كعمى القرار رقـ 
 كبعد مكافقة مجمس السمطة, 

 كبناء عمى ما تقتضيو المصمحة العامة, 
:-     أصدرنا القانكف التالي 

  (الفصؿ األكؿ  )
تعاريؼ كأحكاـ عامة  

 (  1 )مادة 
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. يككف لمكممات كالعبارات التالية الكاردة في ىذا القانكف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ
. السمطة الكطنية الفمسطينية:  السمطػة

. رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية:  رئيس السمطة
. ىيئة الرقابة العامة:  الييئػة

. رئيس ىيئة الرقابة العامة:  رئيس الييئة
.  نائب رئيس ىيئة الرقابة العامة:  نائب الرئيس

 (  2 )مادة 
ىيئة الرقابة العامة ىيئة عامة مستقمة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس السمطة كتخضع إلشرافو المباشر كتتكلى اختصاصاتيا 

. عمى النحك الكارد في ىذا القانكف
 كتيدؼ الييئة إلى تحقيؽ الرقابة عمى الماؿ العاـ كضماف حسف استغاللو كما تعمؿ عمى تطكير السياسات كاإلجراءات اإلدارية 

.  كتحسيف األداء كاإلنتاج
  (الفصؿ الثاني  )

تشكيؿ ىيئة الرقابة العامة  
 (  3 )مادة 

تشكؿ الييئة مف رئيس كنائب رئيس كعدد كاؼ مف الكظائؼ الرقابية كالكظائؼ المساعدة كيككف تعييف رئيس الييئة كنائبو بقرار 
.  مف رئيس السمطة

 (  4 )مادة 
. ال يجكز ألم مف رئيس الييئة أك نائبو, أثناء تكليو منصبو أف يتكلى أم كظيفة عامة أخرل

 كما ال يجكز لو كلك بطريؽ غير مباشر 
أف يشترم أك يستأجر ماالن مف أمكاؿ السمطة كلك بطريؽ المزاد العمني, أكاف يؤجرىا أك يبيعيا شيئان مف أمكالو أك يقايضيا  - 
. عميو

 كما ال يجكز لو أف يشارؾ في التزامات تعقدىا السمطة أك المؤسسات أك الييئات العامة كال أف يجمع بيف كظيفتو كعضكية 
. مجمس إدارة أية شركة أك مؤسسة أك ىيئة

.   كال يسرم ىذا الحظر عمى التعامؿ الذم يتـ طبقان لقكاعد عامة تسرم عمى الكافة
 (  5 )مادة 

دارة أعماليا  يشرؼ رئيس الييئة عمى أعماؿ الييئة اإلدارية كالمالية كالفنية كعمى العامميف بيا كيصدر القرارات الالزمة لتنظيـ كا 
.  كيمثؿ الييئة أماـ القضاء كفي عالقاتيا مع الغير كفي حالة غيابو أك خمك منصبو يحؿ محمو نائبو

 (  6 )مادة 
يضع رئيس الييئة الييكؿ التنظيمي لمييئة كيحدد كحداتيا الرئيسية كالمساعدة كيعيف اختصاصاتيا كيصدر بيذا الييكؿ قرار مف 

.  رئيس السمطة
  (الفصؿ الثالث  )

الجيات الخاضعة لمرقابة  
 (  7 )مادة 

:- تككف الجيات التالية خاضعة لرقابة الييئة 
.  كزارات كأجيزة السمطة المختمفة

.  الييئات كالمؤسسات العامة كالنقابات كالجمعيات كاالتحادات بجميع أنكاعيا كمستكياتيا
 المؤسسات الخاصة كالشركات التي تساىـ فييا السمطة أك تتمقى مساعدة منيا أك المؤسسات التي رخص ليا باستغالؿ أك إدارة 

. مرفؽ مف المرافؽ العامة لمسمطة
.  كحدات الحكـ المحمي كتتمثؿ في البمديات كالمجالس القركية كغيرىا
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.   كلرئيس السمطة إخضاع جيات أخرل إلى رقابة الييئة كما يجكز لو استثناء بعض الجيات مف ىذه الرقابة
 (  8 )مادة 

تقـك الييئة بفحص كمراجعة حسابات كأعماؿ أية جية ال تخضع لرقابتيا بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف بناءان عمى تكميؼ خاص 
كلمييئة أف تضمف تقريرىا السنكم أية . بذلؾ مف رئيس السمطة أك بقرار مف مجمس الكزراء أك إذا نص قانكف آخر عمى ذلؾ

.  مالحظات بشأف الحسابات كاألعماؿ المشار إلييا
   

  (الفصؿ الرابع  )
مباشرة الييئة الختصاصاتيا  

 (  9 )مادة 
:- مع عدـ اإلخالؿ بحؽ الجية اإلدارية في الرقابة تمارس الييئة الكظائؼ الرقابية آالتية 

.  الرقابة المالية
.  الرقابة اإلدارية كتقكيـ األداء كمتابعة تنفيذ الخطة

.   الرقابة القانكنية
  

 (  10 )مادة 
:- في مجاؿ الرقابة المالية تباشر الييئة اختصاصاتيا عمى الكجو اآلتي

مف ىذا القانكف مف ناحية اإليرادات  ( 7) مف المادة  ( 3 ) مراقبة حسابات الجيات الخاضعة لرقابة الييئة عدا البند 
كالمصركفات عف طريؽ قياميا بمراجعة مستندات كدفاتر كسجالت المتحصالت كالمستحقات العامة كالمصركفات كالتثبت مف أف 
التصرفات المالية كالقيكد الحسابية الخاصة بالتحصيؿ أك الصرؼ تمت بطريقة نظامية كفقان لمقكانيف كالمكائح المحاسبية كالمالية 

. المقررة كالنظـ المحاسبية المتعارؼ عمييا كالقكاعد العامة لممكازنة
 مراجعة حسابات المعاش كالمكافآت كصرفيات التأميف كالضماف االجتماعي كاإلعانات كالتثبت مف مطابقتيا لمقكانيف كالمكائح 

. المنظمة ليا
مف ىذا القانكف كتتضمف مراجعة الحسابات الختامية كالمراكز  ( 7) مف المادة  ( 3 ) الرقابة عمى الجيات الكاردة بالبند رقـ 

المالية كالميزانيات لمكقكؼ عمى مدل صحتيا كتمثيميا لحقيقة النشاط كفقان لممبادئ كالنظـ المحاسبية المتعارؼ عمييا مع إبداء 
المالحظات بشأف األخطاء كالمخالفات كالقصكر في تطبيؽ أحكاـ القكانيف كالمكائح كالقرارات كالتثبت مف سالمة تطبيؽ القكاعد 

. المحاسبية كصحة دفاترىا كسالمة إثبات تكجيو العمميات المختمفة بما يتفؽ كاألصكؿ المحاسبية في تحقيؽ النتائج المالية السميمة
 مراجعة القرارات الخاصة بشئكف العامميف فيما يتعمؽ بالتعيينات كالمرتبات كاألجكر كالترقيات كالعالكات كأية بداالت أخرل كما في 

 0حكميا لمتثبت مف مطابقتيا لممكازنة العامة كالقكانيف كالمكائح كالقرارات المعمكؿ بيا
مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات الخاضعة لرقابة الييئة لمتأكد مف اتفاقيا مع القكانيف كالمكائح باإلضافة - 5 

لمسمؼ كالقركض كالتسييالت االئتمانية التي عقدتيا السمطة كما يقتضيو ذلؾ مف التأكد مف تكريد أصؿ السمفة كفكائدىا إلى خزانة 
  0السمطة في حالة االقتراض

. مراجعة العقكد كالمناقصات المعقكدة مع الجيات الخاضعة لرقابة الييئة- 6
. بحث حاؿ المخازف كفحص دفاترىا كسجالتيا- 7 
. مراجعة الحسابات الختامية كالمكازنات العامة لمسمطة كلمختمؼ الجيات الخاضعة لرقابة الييئة- 8 
مراجعة كتدقيؽ أم مستند أك سجؿ أك أكراؽ أخرل مما لـ يرد ذكره في البنكد السابقة كاإلطالع عمى المعامالت الحسابية -9 

.  كالمالية في أم دكر مف أدكارىا كألعضاء الييئة حؽ االتصاؿ المباشر بالمكظفيف المكككؿ إلييـ أمر ىذه الحسابات
  

 (  11 )مادة 
:- في مجاؿ الرقابة اإلدارية كتقكيـ األداء تباشر الييئة اختصاصاتيا عمى الكجو اآلتي 
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.  متابعة تنفيذ القكانيف كالتأكد مف أف القرارات كالمكائح كاألنظمة السارية كافية لتحقيؽ الغرض منيا
 بحث كتحرم أسباب القصكر في العمؿ كاإلنتاج بما في ذلؾ الكشؼ عف عيكب النظـ اإلدارية كالمالية التي تعرقؿ السير المنتظـ 

. لألجيزة العامة كاقتراح كسائؿ تالفييا
.  متابعة تنفيذ الخطة كمدل نجاحيا في تحقيؽ األىداؼ المحددة

.  الكشؼ عف المخالفات اإلدارية كالمالية التي تقع مف العامميف أثناء مباشرتيـ لكاجبات كظائفيـ أك بسببيا
 التحقؽ مف قياـ أجيزة الرقابة الداخمية في الجيات الخاضعة لرقابة الييئة بممارسة مياميا بصكرة سميمة كفعالة كدراسة القكاعد 

. التي تنظـ أعماليا لمتثبت مف كفاءتيا كدقتيا في تحقيؽ األىداؼ المقررة ليا
 متابعة كتقييـ أداء الجيات الخاضعة لرقابة الييئة كالرقابة عمى استخداـ الماؿ العاـ عمى أساس معايير االقتصاد كالكفاية 

. كالفعالية
.  متابعة تنفيذ المشركعات االستثمارية بالتكاليؼ المقدرة كطبقان لمتكقيت الزمني المحدد ليا, كعمى الكجو المحدد في الخطة

.  متابعة حركات أسعار السمع كالخدمات كخاصة السمع التمكينية كاالستيالكية كغيرىا كمقارنتيا مع األسعار في فترات سابقة
.  متابعة تنفيذ اتفاقيات القركض كالمنح مع الدكؿ كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية كالبنكؾ

.   تتبع التغيير في االستيالؾ كاالدخار كالدخؿ القكمي كأف التغيير يتـ طبقان لمخطة
  

 (  12 )مادة 
:- أما في مجاؿ الرقابة القانكنية تككف مباشرة الييئة الختصاصيا عمى الكجو اآلتي 

 الكشؼ كالتحقيؽ في المخالفات اإلدارية كالمالية التي تقع في الجيات الخاضعة لرقابة الييئة كفحص كمراجعة القرارات الصادرة 
مف ذكم االختصاص في شأف ىذه المخالفات لمتأكد مف أف اإلجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتمؾ المخالفات كيككف لمكظفي 
الكظائؼ الرقابية في الييئة في سبيؿ ممارسة االختصاصات سالفة الذكر صفة الضبطية القضائية مع االستعانة برجاؿ الضبطية 

. القضائية اآلخريف كغيرىـ مف ذكم الخبرة
 عمى الجيات الخاضعة لرقابة الييئة مكافاة الييئة بجميع المخالفات المالية كاإلدارية التي تقع مف العامميف كاإلجراءات التي 

. اتخذت بحقيـ خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ اكتشافيا
 إذا ارتأت الييئة تقديـ أحد العامميف إلى المساءلة, عمى الجية المختصة اتخاذ اإلجراء الالـز خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ طمب 

.  الييئة كمكافاتيا بما تـ اتخاذه بحقو
 (  13 )مادة 

:- كلمييئة في سبيؿ مباشرة اختصاصاتيا ما يمي 
 بحث الشكاكل التي يقدميا المكاطنكف عف اإلىماؿ في أداء كاجبات الكظيفة كمقترحاتيـ فيما يعف ليـ أك يممسكنو بقصد تحسيف 
الخدمات كانتظاـ سير العمؿ كسرعة إنجازه ككذلؾ بحث كدراسة ما تنشره الصحافة مف شكاكل كتحقيقات صحفية تتناكؿ نكاحي 

. اإلىماؿ كاالستيتار أك سكء اإلدارة أك االستغالؿ ككذلؾ ما تتعرض لو كسائؿ اإلعالـ المختمفة في ىذه النكاحي
 حؽ الطمب كاالطالع أك التحفظ عمى أية ممفات أك بيانات أك أكراؽ أك الحصكؿ عمى صكر منيا مف الجيات الخاضعة لرقابة 

. الييئة بما فييا البيانات التي يعتبر تداكليا سريان كاستدعاء مف ترل سماع أقكاليـ طبقان لمقكانيف كاألنظمة السارية
 يجكز لرئيس الييئة أك نائبو أف يطمب كقؼ المكظؼ عف أعماؿ كظيفتو أك تخميو عنيا مؤقتان إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ 

يجكز لمييئة أف تقـك بالمراقبة لمباشرة اختصاصاتيا . كيصدر قرار اإليقاؼ مف الجية المختصة طبقان لمقكانيف كاألنظمة السارية
ذا أسفرت المراقبة عف أمكر تستكجب التحقيؽ الجنائي أحيمت األكراؽ إلى النيابة  بكسائميا المختمفة كمما رأت مقتضى لذلؾ, كا 
ذا كاف المكظؼ الذم سيحاؿ إلى التحقيؽ بدرجة مدير عاـ أك أعمى يتعيف الحصكؿ عمى مكافقة  العامة بمكافقة رئيس الييئة كا 

. كفي جميع األحكاؿ تكافي النيابة العامة الييئة العامة بما أسفرت عنو التحقيؽ. رئيس السمطة
 إذا تبيف لمييئة نتيجة الرقابة مخالفات مالية أك إدارية أك إىماؿ في أداء كاجبات الكظيفة لدل إحدل الجيات الخاضعة لرقابة 

.  الييئة يقـك رئيس الييئة بإرساؿ كتاب إلى ىذه الجية يبيف فييا نكع المخالفات أك اإلىماؿ كمشفكعا برأيو حكؿ المكضكع
  (الفصؿ الخامس  )
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المخالفات المالية  
 (  14 )مادة 
:- تعتبر مف المخالفات المالية في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ما يمي 

.  مخالفة القكاعد كاإلجراءات المالية المنصكص عمييا في القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا
.  مخالفة القكاعد كاإلجراءات الخاضعة بتنفيذ المكازنة العامة لمسمطة كضبط الرقابة عمى تنفيذىا

 مخالفة القكاعد كاإلجراءات الخاصة بالمشتريات كالمبيعات كشؤكف المخازف ككذا جميع القكاعد كاإلجراءات كالنظـ المالية 
. كالمحاسبية السارية

 كؿ تصرؼ خاطئ عف عمد أك إىماؿ أك تقصير يترتب عميو صرؼ مبمغ مف أمكاؿ السمطة بغير حؽ أك ضياع حؽ مف 
الحقكؽ المالية لمسمطة أك المؤسسات أك الييئات العامة أك غيرىا مف الجيات الخاضعة لرقابة الييئة أك المساس بمصمحة مف 

. مصالحيا المالية أك االقتصادية
.  عدـ مكافاة الييئة بصكرة مف العقكد أك االتفاقات أك المناقصات التي يقتضي تنفيذ ىذا القانكف مكافاتيا بيا

 عدـ مكافاة الييئة بالحسابات كنتائج األعماؿ كالمستندات المؤيدة ليا في المكاعيد المقررة أك بما تطمبو مف أكراؽ أك بيانات أك 
.  قرارات أك محاضر جمسات أك كثائؽ أك غيرىا مما يككف ليا الحؽ في فحصيا أك مراجعتيا أك االطالع عمييا طبقان لمقانكف

 (  15 )مادة 
كؿ مكظؼ يرتكب أيان مف المخالفات المالية, أك يساىـ في ارتكابيا, أك يسيؿ كقكعيا, أك يتستر عمى مرتكبييا, أك يتراخى في 

. اإلبالغ عنيا, يعاقب تأديبيان, مع عدـ اإلخالؿ بإقامة الدعكل الجنائية أك المدنية عند االقتضاء
ككذلؾ إلزاـ .  كفي جميع األحكاؿ, تتخذ الجيات المختصة ما يمـز مف إجراءات السترداد المبالغ التي تـ صرفيا دكف كجو حؽ

المخالؼ برد المبالغ المختمسة, أك التي تسبب في ضياعيا عمى خزانة السمطة, أك أم مف الجيات األخرل الخاضعة لرقابة 
.  الييئة

 (  16 )مادة 
ال يعفى المكظؼ مف العقكبة التأديبية, استنادان إلى أمر رئيسو, إال إذا ثبت أف ارتكابو المخالفة كاف تنفيذان ألمر كتابي صادر إليو 

.  مف رئيسو, كعمى الرغـ مف قيامو بتنبيو ىذا الرئيس كتابة إلى المخالفة, كفي ىذه الحالة تككف المسئكلية عمى مف أصدر األمر
 (  17 )مادة 

عمى جميع الجيات الخاضعة لرقابة الييئة, إبالغ الييئة ككزارة المالية كديكاف المكظفيف العاـ فكر اكتشافيا ألية مخالفة مالية 
  .لدييا, أك أم حادث مف شأنو أف تترتب عميو خسارة مالية لمسمطة, أك ضياع حؽ مف حقكقيا, أك يعرض أصكليا الثاب
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