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ىل  :ُأىدي معًل ىذا ا 

 .رارـــا األبــنــذائــــهـــش ... الىطه ثري السكيت بذمائهم رووا مه -

  .ـايلغي الـأب...علمين النجاح والصرب ,بشيء يىماً مه مل يبخل عليّ -

 .ىننحأمي الـ...يجلحياهتا ألأفنج  ,زودحين باحلنان واحملبت مه -

 .احلبيبت زوجيت...يترفيق,لحلمل معي ارثس,جليأل ربثص مه -

 .سـسيــعال ينــاب ...س ما يف قليبــأع ,ياةــأملي يف احلو ,يتهى فرح مه -

  .ىحي وأخىاحي ـإخ ... ايلأحبيت الغى ,أعخس هبم ,سنذاً يل هممه  -

 .ي األوفياءـائــذقـــأص...بـــري صحـــخ ,ذاً يلـــاعـــس هم مه -
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 شكر وتقدير

ال وسان ما مل يعمل, وامطالة وامسالم عىل أ رشف عمل , عمل ابململ امحلد هلل رب امعاملني

وحده يف  هل امفضلف ,وهعمو منتو املرسوني معومنا وس يدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, امشكر هلل أ وًل عىل

جناز ىذا امعمل, فهل مين امثناء لكو, وأ متىن أ ن يتلبل  معًل ىذا خامطًا موهجو امكرمي. ا 

س تايي امفالل ال س تاي ل  أ ثلدم جبزيل امشكر والامتنان  يرسين أ ن يف ىذا امللامو

وأ س تايي املدير  ابجلامعة ال سالمية,س بة أ س تاي احملا ادلكتور/ سامل عبدهللا حوس,

انذلان  ثفضال  ابجلامعة ال سالمية, املساعدأ س تاي احملاس بة  ,ادلكتور/ انىظ منر اخلادلي

وأ عطياين امكثري من عوميٌل وهجدىٌل, وكدما يل خامص امنطح  ,ابل رشاف عىل ىذه امرساةل

وال رشاد, ودعٌلين ابخلربات امالزمة متخرج ىذه امرساةل بطورهتا احلامية, فويٌل مين خامص 

                      امشكر وامعرفان.

, عًل عبدهللا شاىني ادلكتور/ال س تاي  كٌل ويطيب يل أ ن أ ثلدم ابمشكر وامعرفان ملك من

هو ميرشفين أ  متكرهمٌل ابملوافلة عىل مناكشة ىذه امرساةل, و  ؛اسكندر محمود وشوان وادلكتور/

       أ ن أ سزتيد من عوميٌل وهطاحئيٌل املمية.

ل ل يسعينكٌل  ىل اجلامعة ال سالمية حامةل مواء امعمل واهمتزي ا   ,أ ن أ ثلدم ابمشكر وامتلدير ا 

 ملا متثهل من منارة عومية راكية ثنري طريق امباحثني. ؛اريةيف طوامقيا ال اكدميية وال دممثةل 

ىل ديوان امركابة املامية وال دارية ممثةل برئيسيا: ا سٌلعيل حمفوظ ملا ل  وامشكر موضول ا  س تاي/ ا 

متام ىذه ادلراسة.                                كدموه يل من بياانت سامهت يف ا 

د ىل زماليئ يف دائرة معرب كرم أ بو سامل.نوجٌلرك واملكوسارة امعامة وامشكر كذكل مال    , وا 

وال س تاي/ أ محد أ بو حلية, وال س تاي/ دمحم ل س تايان امفالل/ معر عودة ال غا,  وامشكر أ يضاً 

متام ىذا امعمل.شٌليل  , وال س تاي/ حسن املبارش؛ ملسامههتم امكرمية يف ا 

ىل ال خوة حممكي أ دا د يف كحكمييا ملا بذموه من هُج  ؛ة ادلراسةويف اخلتام أ ثوجو ابمشكر ا 

جناز ىذا امعمل. ىل لك من سامه يف ا   وثطممييا, وا 
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 ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا 

وذلؾ مف المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيقيا, , وأىـ في دوائر الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة
خالؿ قياس درجة ممارسة ديواف الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة لمعايير التدقيق الحكومية 

ولتحقيق أىداؼ الدراسة  ؛وقد تـ اتباع المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة ,المتعارؼ عمييا
وع الدراسة, اعتمدت عمى البيانات األولية والثانوية, حيث تـ تصميـ استبياف يتناسب مع موضفقد 

مفتشي ومدراء الدوائر في جميع والمكوف مف  ,ومف ثـ تـ توزيع االستبياف عمى مجتمع الدراسة
( استبانة 36( استبانة وتـ استرداد )40, وتـ توزيع )في قطاع غزة ديواف الرقابة المالية واإلدارية

نباخ, واختبار %(, وقد تـ استخداـ التحميل الوصفي, واختبار ألفا كرو 90أؼ ما نسبتو )
 واختبار تحميل التبايف اأُلحادؼ. (,T – Testسمرنوؼ, واختبار) – كولمجوروؼ

أف ديواف الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة  أىميا: مف وقد توصمت الدراسة إلى نتائج  
 :مع وجود قصور في تطبيق بعض الجوانب مثل ,يطبق معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا

عدـ االىتماـ الكافي بعقد الدورات التدريبية لمفتشي الديواف, وقمة توفر التوجيو واإلرشاد والتشجيع 
الكافي لمفتشي الديواف, وأيضا  يوجد قصور في إيصاؿ تقارير نتائج أعماؿ الديواف إلى الجيات 

 خيرية()دوؿ مانحة, مؤسسات دولية, جمعيات  المخولة باستالمو كجيات التمويل الخارجية
والمسؤوليف ذوؼ السمطات الرقابية, في حيف أشارت الدراسة إلى وجود بعض المعوقات التي تؤثر 

الظروؼ السياسية التي قد تقيد ومنيا واف وتطبيقيـ لبعض المعايير, عمى طبيعة عمل مفتشي الدي
  وعدـ اإلدراؾ الكافي بأىمية االلتزاـ بتطبيق بعض المعايير. إنجاز بعض المياـ,

ضرورة قياـ إدارة الديواف بتعزيز  مف التوصيات أىميا: بمجموعةالدراسة  أوصتوقد 
االىتماـ بتطبيق المعايير, مع االىتماـ بعقد الدورات المتخصصة لرفع الكفاءة العممية والمينية لدػ 

  مع وجوب تنحية األمور السياسية جانبا  فيما يتعمق بأعماؿ الديواف., مفتشي الديواف
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Abstract 
This study aimed at exploring of the extent of the application of Generally 

Accepted Government Auditing Standards in the financial and administrative 

control departments in the Gaza Strip, and exploring the major obstacles that 

preclude the application of these standards by measuring the degree to which 

the Financial & Administrative Control Bureau in Gaza strip apply the 

Generally Accepted Government Auditing Standards, the descriptive 

analytical approach was followed in this study, for achieving the aims of this 

study, it was based on the primary and minor data, a questionnaire has been 

designed and distributed on the study society, that consisted of all inspectors 

and directors of departments in Financial & Administrative Control Bureau, 

The distributed questionnaires were (40) but the recovered ones were (36), 

that means the rate of return was %90, The descriptive analytical and Sign 

Test, Cronbach's alpha test, Kolmogorov – Smirnov test, (T - Test), and 

ANOVA test were used.   

The study led to set of results, such as: The Financial & Administrative 

Control Bureau applied Generally Accepted Government Auditing Standards 

with a deficiency in the application of some aspects, such as insufficient 

concern of holding training courses for inspectors, there is also the lack of 

guidance and encouragement  for inspectors, and there are deficiencies in the 

delivery of the results of the Bureau reports to authorized parties to receive, 

such external funding agencies and officials with regulatory authorities. There 

are also some limitation that affect the nature of the work of the inspectors and 

their application to the certain standards, including political conditions that 

may restrict the completion of certain tasks, in addition to the lack of 

sufficient awareness of the importance of the obligation to apply certain 

standards. 

 The study came to a set of recommendation, such as: The need for the Bureau 

administration to enhance the interest in the application of the standards, with 

attention to the establishment of specialized courses to raise the scientific and 

professional competence of Bureau inspectors, with the importance of the 

removal of political matters aside with regard to the work of the Bureau. 
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 مقدمة: .1.1

عماؿ, ألساسية في شركات ومؤسسات األالحسابات مف المقومات ا تدقيقتعتبر عممية 
 ىتمتا ىدافيا المرجوة, لذلؾ فقد أ ىـ الوسائل المتبعة التي تمكف الشركات مف تحقيق أ صبحت مف أو 

صبح وجود كياف مستقل لمقياـ بعممية المراجعة ضرورة حتمية لمحفاظ أو  ,الشركات بعممية التدقيق
 ىداؼ المؤسسة.أ عمى مستوػ فعاؿ في تحقيق 

دوات الرقابة أومدػ توفر  ,ىمية عممية التدقيق عند الحديث عف القطاع الحكوميأ تزداد و  
داة ميمة في أامة, حيث يعتبر التدقيق الحكومي وتنفيذ بنود الموازنة الع ,عماؿألنشطة واألعمى ا

يعود بأكبر قدر مف المنفعة, حيث تيتـ  قتصادؼاواستغالليا بشكل  ,الحفاظ عمى الموارد المتاحة
 ؛ساليب الحديثة لمقياـ بمسئولياتيا في تنمية المجتمعألالدوؿ وحكوماتيا بوضع الخطط وتطبيق ا

حتـ تمزيد مف الموارد المتاحة, حيث ي ستخداـايتطمب  مما ؛لى تضخـ نشاط الحكوماتإمما يؤدػ 
لى تحقيق االىداؼ إالموارد العامة بكفاءة وفعالية تؤدػ  ستخداـاذلؾ عمى الحكومات التأكد مف 

             .                                             (414, ص2005)لطفى,  المرغوبة

عمى ىيئات الرقابة  ضافيا  إ الدوؿ نحو زيادة التنمية والتوسع في النشاط يمقى عبئا   تجاهاف إ
التي تتمثل في المجالس التشريعية وىيئات الرقابة المالية واالدارية, حيث يتحتـ عمييا و  ,الخارجية

ساليب جديدة في المراجعة أتباع إالموارد العامة, لذلؾ مف الضرورؼ  ستخداـاسف التحقق مف حُ 
ف أ, يتطمب ذلؾ لتزاـالاساليب المراجعة العادية التي تركز عمى النواحي المالية ومراجعة أتتخطى 

لى تقييـ إتكوف المراجعة الحكومية شاممة بحيث ال تقتصر عمى فحص القوائـ المالية فقط بل تمتد 
ىداؼ, ويتـ ممارسة المراجعة في ألف تنفيذ اضافة لمتحقق مإ ,الكفاءة والفعالية في استخداـ الموارد

 الفعالية.                                                                          ة االلتزاـ, ومراجعةومراجع ,مستويات: المراجعة المالية ةالقطاع الحكومي عمى ثالث

العاـ  وبالتالي فيي اإلطار ,مراجعةية عممية مرجعا  استرشاديا  ألمعايير المراجعة تشكل  
اإلجراءات لموصوؿ لألىداؼ الواجب تحقيقيا, ومف خالليا  ستخداـابالذؼ مف خاللو يقوـ المراجع 

 وتحديد المسئوليات التي يتحمميا.                                                                                ,داء المراجعأيتـ تقييـ 

 يات المتحدة األمريكية يقوـ بدور  في الوال 1921ف مكتب المحاسب العاـ منذ بدايتو في إ
ف ميمة المكتب إحيث  ,الكونجرس الرقابية حتياجاتامف أجل مواكبة  لتأصيل مينة الرقابة ,ميـ
حاسبية لمحكومة لة المُ ءساسية ىي دعـ الكونجرس في المساعدة في تحسيف األداء وضماف المساألا

مكتب عمى جودة أعماؿ التدقيق الحكومي فقد أصدر معايير التدقيق المف  وحرصا  الفيدرالية, 
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 وتتيح المعايير ,معايير الكتاب األصفر سـابوالمعروفة  ,(GAGAS) الحكومية المتعارؼ عمييا
 حيثتصديقية عالية الجودة, و رقابية مياـ طار عمل إلجراء إوالتوجييات الواردة في ىذا الكتاب 

ىذه الوثيقة نوعيف  بل مدققي الييئات الحكومية, والييئات الرقابية, وحددتمف ق   ستعمالياال ضعتوُ 
                                                                                                              (.9, ص2008ء )جمعة, داألوىما المراجعة المالية ومراجعة ا الحكومية مف المراجعة

 ,قتصاديةالاغمب المقدرات أ , وفقداف وسياسيا   قتصاديا  اوفى الواقع الفمسطيني الصعب 
طيني, يتطمب ذلؾ وجود نحو المواطف الفمس لتزاماتالباوصعوبة توفير الموارد الالزمة لإليفاء 

ف ىذه الدراسة إلذلؾ ف ,األمثل بالشكل مياارقابة فاعمة لمحفاظ عمى ما يتوفر مف موارد واستخد
                                                 بقطاع غزة.  الرقابة المالية واالدارية في ديوافتعنى بمعرفة مدػ تطبيق معايير التدقيق الحكومية 

 :الدراسةمشكمة  .1.2

تواجيو الحكومات الفمسطينية المتعاقبة في الحصوؿ عمى الموارد  ؼلمواقع الصعب الذ ا  نظر 
كثر فعالية في الرقابة أبدور  مما يتطمب االىتماـالمالية الالزمة لإليفاء بمتطمباتيا تجاه المجتمع, 
المنفعة العامة, وعميو يحقق  قتصادؼابشكل  ستغالليااعمى مواردىا المالية المتاحة, والتأكد مف 

 التالي:   الدراسة تتمثل في السؤاؿ الرئيس فاف مشكمة

 الرقابة المالية واإلدارية لمعايير التدقيق الحكومية في أعماؿ التدقيق؟ ديوافما مدػ تطبيق 

 :التالية الدراسةسئمة أ ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس

بقطػاع غػزة لممعػايير العامػة الواجػب مراعاتيػا الرقابة المالية واإلداريػة ديواف ما مدػ تطبيق  .1
 في أعماؿ التدقيق؟

ديػػواف الرقابػػة الماليػػة واإلداريػػة بقطػػاع غػػزة لمعػػايير التػػدقيق المػػالي الواجػػب  قيػػتطب مػػا مػػدػ .2
 مراعاتيا في أعماؿ التدقيق؟

 ديػػواف الرقابػػة الماليػػة واإلداريػػة بقطػػاع غػػزة لمعػػايير العمػػل الميػػداني لتػػدقيق قيػػتطب مػػا مػػدػ .3
 األداء الواجب مراعاتيا في أعماؿ التدقيق؟

ديػػواف الرقابػػة الماليػػة واإلداريػػة بقطػػاع غػػزة لمعػػايير التقريػػر لتػػدقيق األداء  قيػػتطب مػػا مػػدػ .4
 الواجب مراعاتيا في أعماؿ التدقيق؟
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ما أىـ المعوقات التي تؤثر عمى االلتزاـ بتطبيق معايير التدقيق الحكومية في ديواف الرقابػة  .5
 واإلدارية بقطاع غزة؟المالية 

( بيف  متوسطات   α ≤ 0.05ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ)  .6
الرقابة  ديوافالمبحوثيف حوؿ مدػ تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا في 

المالية واإلدارية بقطاع غزة ُتعزػ لممتغيرات الشخصية لمفتشي ديواف الرقابة المالية 
 واإلدارية )العمر, المؤىل العممي , التخصص , سنوات الخبرة, المسمى الوظيفي(.

 :أىمية الدراسة .1.3

كوميػػػة تتمثػػػل أىميػػػة ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي األىميػػػة العمميػػػة والعمميػػػة لتطبيػػػق معػػػايير التػػػدقيق الح
 المتعارؼ عمييا, حيث تتضح األىمية العممية فيما يمي:

 تعزيز دور التدقيق الحكومي واالطالع عمى أىـ أدواتو ووسائمو. .1
 عمى معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا.التعرؼ  .2
 إلقاء الضوء عمى طبيعة عمل األجيزة الرقابية ووضع التوصيات لتعزيز دورىا. .3

 العممية فتتمثل فيما يمي:أما األىمية 

 االىتماـ بالدور الرقابي في القطاع الحكومي الفمسطيني عمى الموارد العامة. .1
 معرفة مدػ تطبيق ديواف الرقابة المالية واإلدارية لمعايير التدقيق الحكومية. .2
 التعرؼ عمى معوقات تطبيق معايير التدقيق الحكومية في ديواف الرقابة المالية واإلدارية. .3

 ىداف الدراسة:أ .1.4
 التعرؼ عمى ماىية معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا. .1
معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا في دوائر الرقابة المالية  استخداـتحديد مدػ  .2
 دارية.إلوا
 نواع التدقيق في القطاعات الحكومية.أىمية و أ التعرؼ عمى  .3
 في قطاع غزة. داريةإلالرقابة المالية وانظمة الرقابة في دوائر وأساليب أمعرفة  .4
لقاء الضوء عمى المعوقات التي تواجو تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا إ .5

 دارية.إلفي دوائر الرقابة المالية وا
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 :حدود الدراسة .1.5
: تناولت الدراسة واقع تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا في الموضوعية .1

 لرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة.ديواف ا

ُطبقت ىذه الدراسة عمى ديواف الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة, وذلؾ نظرا   :المكانية .2
لمظروؼ السياسية واألمنية السائدة بفمسطيف والتي تمنع تطبيق ىذه الدراسة في الشطر 

 اآلخر مف الوطف.

 .2115/  2114اقتصرت الدراسة في العاـ الدراسي  :الزمانية .3
المفتشيف العامميف بديواف الرقابة المالية واإلدارية جميع الدراسة عمى  ىذه تمت :البشرية .4

 بقطاع غزة.

  :منيجية الدراسة .1.6

 الذؼ يحاوؿو  ,التحميمي الوصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيق أجل مف

)مدػ تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا  وصف الظاىرة موضوع الدراسة خاللو مف
 حوليا تطرح التي مكوناتيا واآلراء بيف بياناتيا, والعالقة وتحميل ,في ديواف الرقابة المالية واإلدارية(

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات

 مصدريف أساسيف لممعمومات: تـ استخداـوقد 

في معالجة اإلطار النظرؼ لمدراسة إلى مصادر  تـ االستعانةحيث  المصادر الثانوية: .1
العربية واألجنبية ذات العالقة,  والمراجعوالتي تتمثل في الكتب  ,البيانات الثانوية
قة التي والمقاالت والتقارير, واألبحاث والدراسات الساب والمجالت العممية, والدوريات

ذات الصمة  المختمفة اإللكترونيةمواقع التناولت موضوع الدارسة, والبحث والمطالعة في 
 .بموضوع الدراسة

إلى جمع  تـ المجوء: لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة المصادر األولية .2
ليذا البيانات األولية مف خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة, ُص  ممت خصيصا  

 الغرض.
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 السابقة:  الدراسات .1.7
 واًل : الدراسات العربية:أ

وان: "تقييم دور المراجعة الداخمية في الحد من الفسـاد فـي ن(, بع2014دراسة البيمي ) .1
 القطاع الحكومي بالجميورية اليمنية)دراسة ميدانية(".

طبيعة المراجعة الداخمية في القطاع الحكومي اليمني,  ىدفت الدراسة إلى تحديد وتوصيف
وتحديد أداء المراجعيف الداخمييف في الحد مف الفساد في القطاع الحكومي وتحديد مدػ ظيوره, 

 ومعرفة تأثير دور المراجعيف عمى الحد مف الفساد في القطاع الحكومي اليمني.

في وحدات القطاع  المالي واإلدارؼ د الفساتواجد  أدلة وقرائف الدراسة إلى ظيور وتوصمت
دور المراجعيف الداخمييف في الحد مف الفساد, بل مي, كما وتوصمت إلى ضرورة وأىمية الحكو 

 والتأثير الجوىرؼ لذلؾ الدور في الحد مف الفساد المالي في القطاع الحكومي.

وتعزيز دور وأوصت الدراسة بالتركيز عمى وحدات المراجعة الداخمية وضرورة تطويرىا, 
لتمكينيـ مف استخداـ مياميـ بدوف أؼ  ؛الالزمةيـ الصالحيات ئف الداخمييف وا عطاالمراجعي

 معوقات, وذلؾ لموصوؿ إلى أدنى حد ممكف مف الفساد الحكومي.

مــة إجــرا ات ديــوان المحاســبة األ ردنــي (, بعنــوان: " مــدء م    3102كعبيــر )ال دراســة .2
 لمكافحة الفساد".

مة إجراءات ديواف المحاسبة لمكافحة الفساد مف ء  الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ مال سعت
وجية نظر المدققيف العامميف في ديواف المحاسبة, ومحاولة تطوير وتحديث تمؾ اإلجراءات بما 

 يتوافق مع التصدؼ لمفساد المالي, وما يترتب عميو مف تجاوزات ومخالفات.

ءات التدقيق التي يتبعيا ديواف المحاسبة اأُلردني خالؿ أنواع وتوصمت الدراسة إلى أف إجرا
الرقابة المختمفة عمى القطاع العاـ )الرقابة المالية والمحاسبية, والرقابة اإلدارية, ورقابة األداء, 
ف كاف ىناؾ ضعف في تنفيذ بعض  والرقابة القانونية( مالئمة إلى حد ما لمكافحة الفساد, وا 

 اإلجراءات.
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الدراسة بضرورة تطوير إجراءات العمل الرقابي في ديواف المحاسبة اأُلردني حتى وأوصت 
مة لمكافحة الفساد, والتركيز عمى الرقابة اإلدارية ورقابة األداء بما يكفل استخداـ ء  تكوف أكثر ُمال

أمثل لمموارد البشرية, وضرورة توسيع صالحيات المدققيف في ديواف المحاسبة وتفعيل دورىـ, 
يالء تقارير ديواف المحاسبة األىمية الالزمة, وتشكيل لجاف نيابية متخصصة لمتابعتيا, وسف وا  

 وتطوير التشريعات التي تعزز مكافحة الفساد. 

(, بعنوان: "مراجعة النفقات في الموازنـة العامـة لمدولـة فـي ظـل 2011دراسة ريحاوي ) .3
 (".يورية السوريةبالجم معايير مراجعة الحسابات الحكومية)دراسة ميدانية

انطالقا   ,دراسة مراجعة النفقات العامة والرقابة عمييابالدراسة بشكل أساسي  اىتمت ىذه
مف دراسة تسجيميا محاسبيا  لمموازنة العامة لمدولة في سورية والُمعدة بطريقة تقميدية ) البنود 

مناسبة لتالفى جوانب والرقابة(, وتطوير عممية مراجعة إنفاقيا, مع العمل عمى اقتراح حموؿ 
 . القصور والجمود في عممية المراجعة, باإلفادة مف معايير المراجعة الحكومية المقبولة عموما  

وتوصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات أىميا: بياف عدـ االىتماـ 
رغـ أىميتيا في وضع إطار عاـ لعمل منظمات  ,بمعايير المراجعة الحكومية المقبولة عموما  

 لتقوـ بأداء عمميا بحرفية وفاعمية منقطعة النظير. ؛المراجعة والمراجعيف

ألنيا  ؛((GAGASصدار معايير محمية منبثقة عف ا  وأوصت الدراسة بضرورة تبنى و 
 ,ة العامةتوضح كيفية معالجة قصور األساليب المتبعة في مراجعة النفقات العامة في الموازن

 لى تطوير األجيزة المكمفة بعممية مراجعة الحسابات الحكومية.إوتؤدػ 

تقـويم وتطـوير الـدور الرقـابي لـديوان الرقابـة الماليـة (, بعنـوان: "2011) فروانودراسة  .4
 (".تطبيقية)دراسة واإلدارية في الرقابة عمى أدا  الجامعات الفمسطينية

الالزمة لتقويـ وتطوير الدور الرقابي لديواف الرقابة المالية حاولت الدراسة التوصل لموسائل 
, وذلؾ مف خالؿ تصميـ استبياف واإلدارية الفمسطيني في الرقابة عمى أداء الجامعات الفمسطينية

وتوزيعو عمى جميع العامميف دوائر الجامعات األكثر احتكاكا  بمفتشي الديواف )الشؤوف المالية 
 واـز والمشتريات, ودوائر الرقابة الداخمية(.واإلدارية, ودائرة الم

مخالفة بعض مواد قانوف ديواف الرقابة لممعايير وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 
الدولية لألجيزة العميا لمرقابة, مما يضعف الدور الرقابي لديواف الرقابة عمى أداء الجيات الخاضعة 
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منح ديواف الرقابة االستقالؿ المالي واإلدارؼ, واىتماـ لرقابتو ومف ضمنيا الجامعات, مثل عدـ 
ديواف الرقابة ببعض األدوار التي ينبغي القياـ بيا وفق قانوف ديواف الرقابة وضعف االىتماـ ببعض 

وفق قانوف ديواف الرقابة, وأرجعت الدراسة ذلؾ إلى ضعف  األدوار األخرػ التي يجب القياـ بيا
  اف لمقياـ بيذه األدوار بشكل كافي.تأىيل وتدريب موظفي الديو 

إلى مجموعة مف التوصيات أىميا: ضرورة تعديل قانوف ديواف الرقابة  الدراسة انتيتو  
المالية واإلدارية ليتماشى مع المعايير الدولية لألجيزة العميا لمرقابة مع التركيز عمى منحو 

اف يتـ مف خاللو منح المزايا الوظيفية االستقالؿ المالي واإلدارؼ, واعتماد سمـ رواتب خاص لمديو 
الالزمة لجمب الكفاءات والخبرات التي تتماشى مع أعماؿ الديواف, باإلضافة إلى ضرورة تفعيل دور 

 .الديواف في بعض الجوانب التي أظيرت الدراسة ضعفا  في أدائو

األمـوال (, بعنوان: "مـدخل مقتـرح لتطـوير الرقابـة الحكوميـة عمـى 2008دراسة جمعة ) .5
 العامة لمكافحة الفساد في العالم العربي: األردن نموذجًا".

وتفعيل دور مينة  ,لى ضرورة توجيو جيود األدب المحاسبي لتطويرإالدراسة  تطرقت ىذه
المحاسبة في الدوؿ العربية عامة واألردف خاصة تجاه تمؾ الظاىرة الخطيرة التي تيدد خططيا 

بيا عمى الرغـ مف  ىتماـالاور البحث المحاسبي العربي في , وعالج قصاالقتصاديةلمتنمية 
 يضا  أوىدفت  ,والقانونييف قتصادييفالااألكاديمي الذؼ حظيت بيا ىذه القضية مف قبل  االىتماـ

 ؛وتفعيل ىذا الدور مف خالؿ تقديـ مدخل مقترح ,إلى تطوير الرقابة الحكومية في مكافحة الفساد
 باألردف. ات الحكومية وديواف المحاسبةلتطوير دور الوزارات والوحد

تطوير معظـ منظمات المحاسبيف القومية لى عدة نتائج كاف أىميا: إوتوصمت الدراسة 
تشكيمة متنوعة مف المعايير التي  , والعمل عمى تطويرالدولي لممحاسبيف تحادالاوخصوصا  
دارية, ممت لمكافحة الفسادُص  معايير تأىيل  )معايير توظيف حسب الكفاءة, معايير ىيكمية وا 

 وتدريب, معايير ومحددات تثقيف لمعامة(

تطوير دور  تعمل عمى معايير لمتدقيق يضرورة تبن الدراسة ىذه ىـ توصياتأ مف وكاف  
لمحاسبة, ديواف ا األردنية, وأيضا  في مينة التدقيق الحكومي في الوزارات والوحدات الحكومية

الحكومية كمدخل لتطوير دور ديواف  , ومعايير التدقيقوالعمل عمى تطبيق معايير التدقيق الدولية
نشاء إدارات عامة لمتدقيق الحكومي في ديواف ا  وضرورة االلتزاـ بيذه المعايير, و  ,المحاسبة
 .األردني المحاسبة
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المراجعــة الداخميــة واتليــات (, بعنــوان: "معوقــات عمــل وحــدات 2007دراســة العفيفــي ) .6
 الوطنيـة السـمطة مؤسسـات عمـى تطبيقيـة تحميميـة )دراسـةالمقترحـة لزيـادة فاعميتيا
 الفمسطينية بقطاع غزة(".

 الحكومية المؤسسات في الداخمية المراجعة تاوحد عمل معوقات الدراسة ىذه كشفت
 ىي أنواع ةثالث المعوقات في ىذه حصرتان وقد فاعميتيا, لزيادة المقترحة واآلليات غزة, بقطاع
 والفنية. والقانونية التنظيمية المعوقات

 فاعمية مف تحد التي المعوقات مف عدد ىميا: وجودأ لى عدة نتائج إوتوصمت الدراسة 
 القوانيف وغياب العميا, اإلدارة وسموكيات توجيات: أىميا مف كاف المراجعة الداخمية وحدات عمل
 المطبقة, اإلدارية المسميات عف الناجمة واإلشكاليات الوحدات, الرقابي ليذه العمل تنظـ التي
 . الداخمييف المراجعيف لدػ الخبرة والكفاءة توفر عدـ إلى إضافة

 يتـ وأف دورىا, الداخمية وتفعيل المراجعة وحدات استقاللية دعـ ضرورةب أوصت الدراسة
 عمى بفاعمية يفرض وجودىا ابما وصالحياتي بيا المنوطة المياـ تبيف التي القوانيف إصدار
 الرقابي, لمعامميف بالمجاؿ مينية مسميات ووضع تواجييا, قد التي المعوقات مف ويقمل الساحة,
 .عمميـ مجاالت في المتخصصة بالدورات تزويدىـ خالؿ مف خبراتيـ وزيادة

الحكوميـة لشـركات (, بعنوان: "إطار مقتـرح لمعـايير المراجعـة 2006دراسة الشماسي ) .7
 النفط والغاز في ظل عقود تقاسم اإلنتاج)دراسة تطبيقية في الجميورية اليمنية(".

ىدفت الدراسة إلى تقديـ إطار مقترح لمعايير المراجعة الحكومية لشركات إنتاج النفط 
الحسابات مراجع لاألساسية  المؤىالت في والتي تتمثل عناصره باليمف في ظل عقود تقاسـ اإلنتاج,
لألىداؼ والتحديد الدقيق  ,اإلجراءات التي تتبع في عممية المراجعةو  ,الذػ يقوـ بعممية المراجعة

 ,متطمبات تقرير مراجعة النفقات ومراجعة األداءو في مراجعة األداء لعقود تقاسـ اإلنتاج,  الحكومية
ايير خاصة بمراجعة إلصدار مع ؛ومحاولة وضع أرضية تنطمق منيا الجيات الحكومية المعنية
 الجانب الحكومي ألعماؿ الشركات النفطية في ظل تقاسـ االنتاج.

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: أف معايير المراجعة الحكومية المتعارؼ عمييا ال 
تحقق ىدؼ المراجعة الحكومية لشركات تقاسـ إنتاج النفط, وأف ىناؾ اتفاؽ بيف  كافيا   تقدـ إرشادا  
 جعيف عمى قبوؿ اإلطار المقترح لمعايير المراجعة الحكومية لشركات تقاسـ االنتاج.المرا
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ومف أىـ التوصيات التي قدميا الباحث ضرورة إصدار معايير لمراجعة عقود شركات 
النفط, وضرورة تأىيل وتطوير المراجعيف الحكومييف مف خالؿ مشاركتيـ مع مراجعي مكاتب 

 عممية المراجعة الحكومية. المراجعة الدولية التي تنفذ

(, بعنوان: "االتجاىات الحديثة في المراجعـة الداخميـة وأثرىـا عمـى 2006دراسة سبيل ) .8
 .)دراسة تطبيقية/جميورية السودان( تطوير نظم الرقابة الداخمية لموحدات الحكومية"

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة التي لحقت بالمراجعة الداخمية
والمدخل السموكي لممراجع الداخمي, وتطوير نظاـ الرقابة الداخمية والتعريف  ,كالمراجعة اإلدارية

 بمعايير والئحة ممارسة مينة المراجعة الداخمية.

الداخمية في األجيزة  وحدات المراجعة وجود وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: أىمية
أدػ الى  المراجعيف مما تأىيل في ضعفجود و  ,المراجعيفعدـ توفر العدد الكافي مف الحكومية, و 

 قصور في عممية المراجعة الداخمية في أقساـ الوحدات الحكومية. 

العدد الكافي ب ودعـ ىذه الوحدة ,ضرورة االىتماـ بوحدة المراجعة الداخميةأوصت الدراسة ب
ومساعدة اإلدارة في  ,وتأىيميـ لمقياـ بتنفيذ المراجعات اإلدارية ,والعمل عمى تدريبيـ ,مف المراجعيف

نجاز وظيفة الرقابة مف خالؿ تقييـ أنظمة الرقابة الداخمية المستخدمة.  تنفيذ وا 

(, بعنـــوان: "تقــويم وتطـــوير األدا  الرقـــابي لـــديوان الرقابـــة 2006دراســة أبـــو ىـــداف ) .9
 ت الحكومية في قطاع غزة(".اإلدارية والمالية)دراسة تطبيقية عمى المؤسسا

 خالؿ مف وذلؾ ,واإلدارية المالية الرقابة لديواف الرقابي األداء تطوير إلى الدراسة ىدفت
 الرقابة معايير عتمادا  لديواف,ا ستقالؿا والمتمثمة في الرقابي, لمعمل الضرورية المقومات دراسة
 عند التنفيذ. الرقابياألداء  أساليب واستخداـالخبرة لممفتشيف,  واكتساب التدريب توفر الدولية,

 الرقابية لممياـ ديواف الرقابة تحقيق مستوػ  ىميا: ضعفأ لى عدة نتائج إوتوصمت الدراسة 
ووجود  ,مثل كشف أوجو االنحراؼ المالي واإلدارؼ بالمؤسسات الحكومية أجميا مفتـ إنشاؤه أ التي
فيو,  لمديواف والعامميف واإلدارؼ  المالي ستقالؿالا كفاية وعدـ أدائو, في الضعف مظاىر بعض
 أجيزة في لمواكبة التقدـ ؛الدولية الرقابة معايير اعتماد عمى ىـ التوصيات ضرورة العملأ وكاف مف 
 عمى قادريف وتجعميـ ,المفتشيف تؤىل التي التدريبية الدورات وتوفير ,واإلقميمية الدولية الرقابة
 .العاـ الماؿ عمى حفاظا   األخطاء ومعالجة ,أعماليـ نجازإ
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 ثانيا : الدراسات االجنبية:

 Basic Problems of the": بعنوانMengyan and Xiuduan (3122 ,)دراسة  .1

Government Performance Audit". )المشاكل األساسية التي تواجو تدقيق األدا  الحكومي( 

 وتوحيد تقنيف وتشجيع ,الحكومياألداء  تدقيق وضع تقافإ كيفية الدراسة تناولت ىذه
 .قدرة مؤسسات التدقيق الوطنية وتحسيف مراجعة األداء استقاللية, وتحسيف األداء الحكومي مراجعة

ليس و  حاليا , مرحمة أولية في تعتبر المحمية أداء الحكومة مراجعةدراسة  فأ الدراسة كشفت
إلى  الدراسة وأوصت, العمل الفعمي في تدقيق األداءكيفية إجراء ل وواضح نموذج موحد ىناؾ
ألعماؿ الحكومات  القيمة نتائجالبناء نظرية لتدقيق أداء الحكومة الصينية اعتمادا  عمى  ضرورة
في  عمميا   ا  ميم ا  أمر ,وىذا يعتبر  أداء الحكومة مراجعة فيلمحالة الصينية  , وتحوير النتائجاألجنبية

 .الصيف في الحكومة تدقيق أداء إجراء مف المرحمة األولى

 Government Audit Materiality: :How and Why"(, بعنوان: 2011) Zhouدراسة  .2

is It Different from Corporate Audit Materiality".  :األىمية النسبية لمتدقيق الحكومي(
 كيف ولماذا تختمف عن األىمية النسبية لتدقيق الشركات التجارية(

 

 مفيوـ األىمية النسبية في المراجعة الحكومية استنادا   ىذه الدراسة إلى استكشاؼ عممت
إلى حالة دراسية عمى مكاتب التدقيق الحكومية المحمية بأستراليا, ومحاولة اكتشاؼ الحكـ عمى 

 مدػ أىمية المعمومات.

باألىمية  أف المراجعيف الحكومييف يضعوف قواعد تتعمق :أىمياتوصمت الدراسة إلى نتائج 
مراجعي الحسابات عماؿ, وأف النسبية أكتر صرامة مف مراجعي الحسابات في شركات األ
يكوف تركيز مراجعي في حيف  ,الحكومييف يميموف أكثر إلى التركيز عمى األىمية النسبية النوعية
 , وأوصت الدراسة إلى وجوب استمرارالحسابات لشركات األعماؿ عمى األىمية النسبية الكمية

 ألداء أعماليـ الرقابية. ات الالزمةميار الالمراجعيف الحكومييف امتالؾ 

 : Internal Audit in local Government in Israel" : بعنوانHaimon (2003 ,)دراسة  .3

status vs effectiveness"   )التدقيق الداخمي في البمديات المحمية في الكيان الصييوني( 

 الجيدة, الرقابة في اؿالفع   ودوره الداخمي التدقيق أىمية مدػ معرفة إلى الدراسة ىذه سعت
 في وبحثت  بيا, الداخمي التدقيق يمعبو الذؼ والدور ,البمديات في العمل نظاـ تناولت الدراسة حيث
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 تحتاج التي الصالحيات ومدػ ,مياميا أداء عمى البمديات في الداخمي التدقيق قدرة وحدة مدػ
  .وجو أكمل عمى لتقوـ بمياميا إلييا

قوة  جوىر لكوف  وذلؾ ,الداخمي التدقيق تقرير نتائج نشر عدـ بضرورة الدراسة أوصت وقد
 أنو يخمق كما , خارجي مدقق إلى يحوليا تقاريرىا نشر ألف؛ داخمية كونيا في الداخمية المراجعة
 التدقيق عف ؤوؿواحد مس جياز ىناؾ يكوف  وأف , المستقبل في الداخمي التدقيق عمل أماـ عقبات
 ,المحمية جميع الييئات قبل مف مموال   يكوف  الكياف الصييوني في المحمية الييئات كل في الداخمي
 .التدقيق دائرة باحتياجات ومطالبا  

 Performance Auditing for Government": بعنوانDittenhofer (2002 ,)دراسة  .4

Financial Management". المالية الحكومية()تدقيق األدا  لإلدارة 

في  ةالحكومي داخل المؤسسات تدقيق األداء ماىيةالدراسة التعرؼ عمى  ىذه حاولت
في  فعالية استخدامياو  ,في استغالؿ الموارد ىمية تقييـ الكفاءة واالقتصادأ ومدػ , الواليات المتحدة

 القطاع الحكومي, والتقرير عف نتائج التدقيق لإلدارة الحكومية ولمبرلماف.

إلى النظر لإلنفاؽ الحكومي  مضطرةأف الحكومة  :نتائج أىميا عدة وتوصمت الدراسة إلى
متخذؼ بطرؽ واتجاىات حديثة, وألف الموارد محدودة واالحتياجات غير محدودة يجب عمى 

التي  وأؼ البرامج  يا,ميتمو  الواجب أؼ البرامج بشأف اتخاذ قرار القرارات داخل المؤسسات الحكومية
     تمويميا.  قفيجب تو 

 الدراسات السابقة: تعقيب عام عمى .1.8

معظـ الدراسات السابقة كانت تركز عمى الييئات الرقابية الحكومية, وتقييـ عمل ىذه 
وتحدثت عف أداء وحدات المراجعة الداخمية في , داء عممياأالييئات والمعوقات التي تحوؿ دوف 

وتقييـ عممية التدقيق داخل  ,أىمية التدقيق الحكوميالمؤسسات الحكومية, وبعض الدراسات تناولت 
وعف مقترحات   ,الييئات الحكومية, وعف مدػ تطبيق معايير التدقيق الدولية في الييئات الحكومية

إلى استخداـ معايير التدقيق  (2011:ريحاوؼ )لتطوير عممية التدقيق الحكومية, ورغـ تطرؽ دراسة 
لـ تركز أؼ دراسة عف مدػ تطبيق  أنو الموازنة العامة, إالالحكومية في مراجعة النفقات في 

لمتدقيق عمى غالبية األعماؿ  معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا في دوائر الرقابة الحكومية
وحتى الدراسات التي تناولت موضوع الرقابة وأجيزتيا في البيئة الفمسطينية, لـ  ة,المالية الحكومي
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واألدوات التي عمى أساسيا يتـ العمل الرقابي بالرغـ مف أف واقع مينة التدقيق  تتطرؽ إلى القواعد
الحالية عف  الدراسة وتختمف الحكومي في فمسطيف يعاني مف ضعف وقصور في ىذا الجانب,

 ما يمي:الدراسات السابقة في

ة مف منظور معايير التدقيق الحكومي  ىذا الموضوع تناولتالتي  مف الدراسات النادرة .1
 .الباحث عمـ حسب غزة قطاع في
 .GAGAS))التركيز عمى معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا .2
 الرقابةديواف مييا في دراسة إمكانية تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ ع .3

 بيدؼ تفعيل أىمية عممية التدقيق في القطاع الحكومي. بقطاع غزة المالية واإلدارية
                        المراجعة والتدقيق داخل القطاع الحكومي.   ووسائلأدوات تفعيل  .4
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 :الفصل الثاني
 معايير التدقيق الحكومية 
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 :تمييد

أدت التغيرات الواسعة والتطورات المتنامية التي حدثت في بيئة األنشطة الحكومية خالؿ  
العصر الحديث إلى وجود تأثيرات عمى طبيعة وأداء ىذه األنشطة, حيث ازداد حجميا, واتسع 

مما أدػ إلى وجود تحديات كبيرة عمى مف يدير األنشطة الحكومية, وأصبح حتميا   ؛مجاؿ أعماليا
 نظاـ تدقيق قوؼ وفع اؿ لألنشطة الحكومية.وجود 

ولقد أُعتبر التدقيق الحكومي مف المحاور الميمة لدعـ وجود نظاـ قوؼ  داخل الوحدات 
الحكومية, والمساعدة في تحقيق أىداؼ األنشطة الحكومية, لذلؾ يحظى التدقيق الحكومي باىتماـ 

إلدارات العميا لمحكومة, وىذا بدوره أدػ إلى داخل الوحدات الحكومية, وا المسؤوليفمتزايد مف ق بل 
 تطور مفاىيـ التدقيق الحكومي ووضع القواعد العممية ألدائو.

 تطرؽ نبذة مختصرة عف عممية التدقيق بمفيوميا العاـ, ثـ  في البداية ىذا الفصل جاء فيو 
عممية التدقيق, مع إلى المفاىيـ األساسية لمتدقيق الحكومي, وتطور ىذه المفاىيـ طبقا  لميدؼ مف 

توضيح أنواع وتقسيمات التدقيق الحكومي, مرورا  ببياف مدػ أىمية التدقيق الحكومي, واألىداؼ 
توضيح ماىية معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا تـ أيضا  التي يسعى لتحقيقيا, و 

((GAGAS. 
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 عمى التدقيق نظرة عامة 2.1

األعماؿ عبر الزمف, والتطور في العالقات االقتصادية يعتبر التطور المتنامي الذؼ شيدتو 
واتساع مجاؿ التبادؿ التجارؼ, كل ذلؾ جعل منظمات األعماؿ تتعامل مع العديد مف الييئات ذات 

مما أدػ إلى تبني منظمات األعماؿ وظيفة  ؛داخل تمؾ المنظماتلح المباشرة وغير المباشرة المصا
ح بإبالغ كل األطراؼ ذات العالقة بالتطورات والنشاطات داخل جديدة داخل ىيكميا التنظيمي, تسم

 تمؾ المنظمات.

ولكي تتـ ىذه الوظيفة عمى أكمل وجو, يجب أف تتمتع بصفة الحياد والموضوعية في 
إيصاؿ المعمومة ألصحاب المصالح, مف ىنا وعمى ىذا األساس نشأت عممية التدقيق لممساعدة 

 عمى تمبية ىذه المطالب.

عممية التدقيق بالوكالة, حيث يقـو الطرؼ صاحب الممكية بتوكيل طرؼ آخر لمقياـ  ترتبطو 
داخل  ليطمئف صاحب الممكية بقياـ العمل ؛بعمل إدارة ممكيتو, عندىا تظير الحاجة لطرؼ ثالث

 المنظمة وفق الشروط المتفق عمييا.

ور الثورة ولقد كاف لتطور األحداث واألعماؿ االقتصادية في العصر الحديث, وظي
الصناعية أثر كبير عمى المجاالت االقتصادية مف حيث تنظيـ ونشاط منظمات األعماؿ, حيث 
 ؛ظيرت الشركات الكبيرة واإلدارات ذات الخبرة المينية, وبرزت الحاجة لضرورة وجود مينة التدقيق
ممكية عف وذلؾ لسد االحتياجات المتزايدة لسوؽ العمل, وظير ذلؾ واضحا  مف خالؿ انفصاؿ ال

اإلدارة, حيث لـ يعد لممالؾ أؼ تدخل في إدارة منظماتيـ, وأصبحوا غير مطم عيف بشكل مباشر 
ىنا برزت الحاجة لوجود طرؼ محايد بيف المالؾ واإلدارة يستطيع و عمى ما يدور داخل المنظمة, 

ة مف أجل مف خاللو المالؾ االطالع عمى حالة المنظمة, ويتـ مف خاللو تقديـ إرشادات لإلدار 
التي سيقوـ بيا ىذا  ,تصحيح األخطاء والتالعبات التي قد تتـ داخل المنظمة عف عممية التدقيق

 الطرؼ المحايد.

عمى صحة  طمئنافالاويعني قديما   ,أف أصل الكممة التيني إلىمصطمح التدقيق  ويعود
ه وفق األمور العمل والحسابات, حيث كاف اليدؼ ىو الفحص لمتأكد مف مصداقية العمل وسير 

 الصحيحة.
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وتعدد عممياتيا , األعماؿ, واتساع حجـ ومع وجود التطور والمتغيرات االقتصادية
وبعد تسارع وزيادة التطور أصبح األمر يتطمب كل , وتعقيداتيا, أصبح اليدؼ ىو الفحص والتحقق

 والتقرير عف ىذا العمل. ,مف الفحص والتحقق

فحص أنظمة الرقابة الداخمية والبيانات والمستندات وقد تـ تعريف عممية التدقيق بأنيا : " 
والحسابات والدفاتر الخارجية بالمشروع تحت التدقيق فحصا  انتقاديا منظما , بقصد الخروج برأؼ 

ة معمومة, لذلؾ المشروع في نياية فترة زمني محايد عف مدػ داللة القوائـ المالية عف الوضع المالي
 .(10,ص1980)أميف, "ومدػ تصويرىا لنتائج أعمالو مف ربح وخسارة عف تمؾ الفترة

وتـ تعريفيا أيضا  بأنيا : "مجموعة مف المفاىيـ والفروض والمبادغ والمعايير التي تعني 
بفحص المستندات والسجالت والمعمومات التي تحتوييا القوائـ المالية بيدؼ إبداء رأؼ ميني 

 (.8, ص2008" )الصباغ وآخروف, بشأنيا

وقد عرفيا آخروف بأنيا: "جمع وتقييـ األدلة عف المعمومات المعمنة لتحديد مدػ التوافق 
مع المعايير المقررة سمفا  والتقرير عف ذلؾ, ويجب أداء عممية التدقيق بواسطة شخص كفؤ 

 .(4p ,2010 ,Elder, Beasley, Arensومستقل" )

مف وجية نظر الباحث ىو التعريف األمثل لعممية التدقيق, حيث ويعتبر ىذا التعريف 
كاف تركيزىا عمى  ـ الشامل والحديث لعممية التدقيق, كما أف التعريفات اأُلخرػ يتطابق مع المفيو 

فحص السجالت والبيانات بيدؼ إبداء رأؼ فني محايد, أؼ أنيا تحدثت فقط عف األدلة وعف تقرير 
تضمف اإلشارة إلى جميع عناصر عممية التدقيق, حيث  الذؼيف األخير المدقق, وذلؾ بعكس التعر 

التعرؼ عمى ماىية عممية التدقيق, وىي كما  مف خالليا يمكفاشتمل عمى أربعة جزئيات ىامة, 
 (: 5p ,2010 ,Elder, Beasley, Arens)يمي: 

ىذه العممية ىي أساس عممية التدقيق, واألدلة ىنا تشمل البيانات جمع وتقييم األدلة:   .1
الشيكات, و المحاسبية ) دفترؼ اليومية واأُلستاذ(, والمعمومات المؤيدة ليا ) الفواتير, 

 والجرد الفعمي لألصوؿ(.
والمقصود بالمعمومات ىنا القوائـ المالية واإلقرارات المعمومات والمعايير المقررة سمفًا:  .2

, )GAAP)ريبية, أما المقصود بالمعايير فيي المبادغ المحاسبية المتعارؼ عمييا الض
 والقوانيف الضريبية.
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ممارسة عممية التدقيق والمرحمة األخيرة لتمؾ  وىو عبارة عف مخرجات ونتائج  التقرير:  .3
العممية, والتي يتـ فييا توصيل تمؾ النتائج والمخرجات ألصحاب المصالح واألطراؼ 

 العالقة.ذوؼ 
حيث إف الشخص الموكل لمقياـ بعممية التدقيق يجب أف الشخص الكفؤ والمستقل:  .4

تتوفر فيو المؤىالت العممية التي تمكنو مف فيـ المعايير, ويجب أف يتمتع  بالكفاءة التي 
 يستطيع مف خالليا تحديد حجـ ونوع األدلة, وأيضا  أف يمتـز بالحياد واالستقالؿ التاـ.

ومعرفة األىداؼ العامة لممارسة عممية  ,لتعريف أيضا  نستطيع استنباطومف خالؿ ا
 التدقيق:

 إكساب القوائـ المالية مزيدا  مف الثقة عند إبداء المراجع المستقل رأيو بحيادية.  .1
 التحقق والتأكد مف وجود وقياس عناصر القوائـ المالية. .2
بياف مدػ عدالة القوائـ المالية في التعبير عف المركز المالي مف خالؿ مدػ االلتزاـ  .3

 .)GAAP)بالمبادغ المحاسبية المتعارؼ عمييا 
عداد القوائـ المالية, ومسؤولية المراجع في فحصيا وابداء إ توضيح مسؤولية اإلدارة في  .4

 رأيو في مدػ عدالتيا.

ف عممية التدقيق ومف خالؿ تعدد  األىداؼ واألغراض منيا, وبسبب تنامي التطور في وا 
 (:21, ص2008العمميات االقتصادية يتـ تقسيميا إلى عدة أنواع وفروع )شحاتة, 

 المراجعة الداخمية والمراجعة الخارجية. .1
 المراجعة اإللزامية والمراجعة االختيارية. .2
 المراجعة الكاممة والمراجعة الجزئية. .3
 االلتزاـ. المراجعة المالية ومراجعة .4
 المراجعة التشغيمية أو المراجعة االدارية. .5
 المراجعة الحكومية. .6

وبالنظر إلى األنواع الثالثة األخيرة يرػ الباحث أف جميعيا تتـ عند ممارسة عممية التدقيق 
نو كما حاجة المنظمات في القطاع إداخل الوحدات الحكومية, وىو مجاؿ ىذه الدراسة, حيث 

ية تدقيق مستقمة, واعتبارىا مف أدوات المنظمة التي تساعد في تحقيق الخاص إلى وجود عمم
يضا  تبرز حاجة الوحدات الحكومية لعممية التدقيق, بل ىي أكثر أىمية وضرورة داخل أأىدافيا, 
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دار بواسطة واألمواؿ العامة التي تُ  ,وذلؾ بسبب وجود ىذا الكـ اليائل مف الموارد ؛تمؾ الوحدات
 الحكومية.الوحدات 

ولقد أثبتت األعماؿ التي تقوـ بيا الوحدات الحكومية أنيا تمعب دورا  حيويا  وىاما  في تنمية 
نيا تقدـ كثير مف الخدمات ولقطاع كبير مف األفراد داخل المجتمع, إوازدىار المجتمعات, حيث 

األعماؿ بكفاءة  تتـ تمؾ بدوف مقابل أو بمقابل رمزؼ, وحتى وغالبا  ما يتـ أداء تمؾ الخدمات
مؤسسات  وفعالية فإنيا تحتاج الستخداـ الكثير مف الموارد, ىذه البيئة تحتـ أف يكوف لدػ المجتمع

مف الكفاءة, وىذا بدوره يتطمب وجود عممية التدقيق عمى تمؾ  حكومية تؤدػ عمميا بمستوػ عاؿ  
 (.419, ص2005المؤسسات )لطفى, 

يرجع و لة موظفي القطاع الحكومي محاسبيا , ءتجاه مسا ويتزايد االىتماـ في الدوؿ المختمفة
ذلؾ إلى ضغط الرأؼ العاـ حيث مف الصعب تواجد نظاـ فع اؿ وكفؤ لإلدارة الحكومية مركزيا  

محاسبية شعبية وبياف ماىية األعماؿ المالية لمحكومة, لذلؾ وبسبب و لة ءبدوف توافر مسا ,ومحميا  
وتقييـ أداء   ,لالطمئناف عمى تمؾ األعماؿ مف خالؿ قياستمؾ المطالب كاف التدقيق الحكومي 

عمى األىداؼ  بناء   وىل تـ صرفيا ,ونشاط إدارة الوحدات الحكومية في االستحواذ عمى الموارد
 (.IACPA, 2001, 407المنوطة بيا )ص

وبشكل تقميدؼ أف التدقيق غير الخاص ىو التدقيق الحكومي, لذلؾ  ,ويرػ بعض الباحثيف
خصوصا   ,واالحتياجات المتزايدة لدػ حكومات الدوؿ النامية ,ور االقتصادؼ المتناميمع الد

والدوؿ المتقدمة بشكل عاـ, يبرز ىذا النوع الجديد مف تدقيق المؤسسات في الوحدات الحكومية 
(p346 ,2000,Batra & Bagardia .) 

التدقيق الحكومية مكتب المحاسبة العاـ في الواليات المتحدة األمريكية,  مؤسساتتضمف تو 
وكالة تدقيق عقد الدفاع, ووكاالت تدقيق الواليات, ويتضمف تدقيق الوحدات الحكومية أعماؿ و 

مستقميف, ققي الحكومة الفيدرالية ومحاسبيف تدقيق وحدات الحكومة المحمية التي تتـ عف طريق مد
وبرامج خاصة, ويستند تدقيق المؤسسات تتضمف أعماؿ التدقيق أنشطة  توفي بعض الحاال

 ,أماـ المجتمع يف يديروف األمواؿ العامة مسؤولوف الموظفيف الذأف  إلى حد كبير عمى الحكومية
 (.p813 ,1995 ,Kell, Boynton & Zieglerىنا تكمف الفائدة مف تدقيق الوحدات الحكومية )
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 الحكوميمفيوم وأنواع التدقيق  2.2

وذلؾ لضماف تسيير أنشطة الوحدات  ؛ا  ومنضبط متكامال   ا  يمثل التدقيق الحكومي نظام
الحكومية, وتفقد الخطط الموضوعة بما يحقق األىداؼ المرجوة, لذلؾ تباينت اآلراء حوؿ مفيـو 

وذلؾ بسبب التطور المتسارع في أنشطة وأىداؼ الحكومات, وكذلؾ  ؛التدقيق الحكومي وتعريفو
في ىذا  وفقا  لمعايير وأىداؼ مختمفة, لذلؾ تـ متباينة   ا  اختمفت أشكالو وتعددت أنواعو, واتخذ أنماط

ودراسة أنواع وأنماط  ,التعرؼ عمى مفيـو التدقيق الحكومي والتعريفات التي تحدثت عنو الفصل
  ي.التدقيق الحكوم

 :مفيوم التدقيق الحكومي 2.2.1

وذلؾ يأتي بسبب التدرج في  ؛تعددت التعريفات والمفاىيـ التي تناولت التدقيق الحكومي
اليدؼ مف ىذا النوع مف التدقيق, والتغيرات والتطورات التي تتـ في أعماؿ وأنشطة الحكومات, 

دقيق المؤسسات الحكومية, ت إلىليو الدوؿ ونظرتيا إومدؼ التقدـ في أعماؿ التنمية الذؼ وصمت 
 االلتزاـ بالقوانيف.  التصق مفيـو التدقيق الحكومي بمدػحيث 

تدقيق مالي أو تدقيق أداء لموحدات الحكومية أو في ؼ التدقيق الحكومي بأنو: "ولقد ُعر  
 .                                                                                   (239, ص1998بل الحكومة" )الصعيدؼ, إدارتيا مف ق  وحدة اقتصادية يتـ 

لمتدقيق الحكومي عمى كفاءة ز المجمع العربي لممحاسبيف القانونييف في تعريفو كما رك
ال مف ية استخداـ الموارد, فتـ تعريفو بأنو: "فحص كفاءة وفعالية أنشطة الوحدة الحكومية والتأكد وفع 
 (. IACPA ,2001, 408نحو اقتصادؼ" )ص الموارد الموضوعة تحت تصرفيا عمى استخداـ

توسع مفيوـ التدقيق الحكومي تدريجيا  ففي التعريف التالي أُعتبر التدقيق الحكومي وسيمة 
لة العامة الستخداـ ءفتـ تعريفو عمى أنو "وسيمة لضماف المسا ,لتقييـ مدػ جدوػ استخداـ الموارد

 (. p974 ,2005 ,Cauptaواؿ مف ق بل الحكومة ويعمل كأداة لممارسة الرقابة المالية" )األم

وعر فو المؤتمر العربي األوؿ ألجيزة الرقابة المالية العميا بأنو: "منيج عممي يتطمب التكامل 
التأكد مف المحافظة عمى األمواؿ العامة  إلىبيف المفاىيـ القانونية واالقتصادية واإلدارية, وييدؼ 

 (.51, ص2011ورفع كفاءة استخداميا وتحقيق الفعالية في النتائج المحققة" )ريحاوؼ, 
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أف التدقيق الحكومي ليس فقط االلتزاـ وتنفيذ  ة يمكف مناقشةالسابق اتمف خالؿ التعريف
االىتماـ بتقييـ  ة, إنما يتعدػ ذلؾ إلىمواؿ العاماألنظمة والقوانيف والموائح التي تحدد استخداـ األ

وتجنب االنفاؽ غير الضرورؼ والتأكد مف تحقيق األىداؼ  ,الكفاية واالقتصاد في استخداـ الموارد
ة أجيزة الحكومة في أداء أنشطتيا, التي مف أجميا تـ توفير الموارد, واكتشاؼ مدػ كفاءة وفعالي

ث حيوؿ ألجيزة الرقابة المالية العميا األكثر شموال , كما يمكف اعتبار تعريف المؤتمر العربي األ
مف تدقيق المستندات والسجالت والتحقق مف صحة  يتضمف التدقيق المالي وما ييدؼ إليو

ابة األداء االجراءات بما يتفق مع القوانيف واألنظمة, وأيضا  يتضمف التدقيق اإلدارؼ بمفيومو عف رق
ال وما ييدفو مف  ,البرامج, وكذلؾ يشتمل عمى االتجاه االقتصادؼ ية في تنفيذومدػ الكفاءة والفع 

 .تقييـ الكفاية واالقتصاد في استخداـ الموارد

التوصل إلى أنيا  يمكف مف خالؿ التعريفات السابقة التي تناولت مفيـو التدقيق الحكومي
طة والبرامج تجاىمت الجوانب االجتماعية, وما قد يترتب مف آثار اجتماعية قد تنتج عف األنش

 الحكومية.

, يتـ في الوحدات الحكومية التدقيق الذؼ" ىوالتدقيق الحكومي  أف استنتاجيمكف لذلؾ 
والتي تطبق نظاـ المحاسبة الحكومية, وىو نظاـ متكامل لمتدقيق يتضمف فحص وتدقيق الجوانب 

بيدؼ تقويـ األداء  ؛المالية واإلدارية واالجتماعية عف نشاط الوحدة الحكومية, والتقرير عنيا
  .وتخطيط النشاط الحكومي, بحيث يمكف تحقيق أقصى عائد ممكف بأقل تكمفة ممكنة"

 :أنواع التدقيق الحكومي 2.2.2

التدقيق عممية  تبدأ كل عمميات التدقيق بشكل عاـ باألىداؼ, وىي التي تحدد نوع
سب األىداؼ والمعايير, تباعيا, وتصنف أنواع التدقيق حإوالمعايير الواجب  االمطموب القياـ بي

ذا كانت األمواؿ العامة تدار بشكل جيد إحيث مف الممكف أف تكوف أىداؼ الرأؼ العاـ معرفة ما 
وحسب القوانيف, وكذلؾ معرفة ىل برامج وخدمات الحكومة تحقق األىداؼ المطموبة بكفاءة, ومف 

ضمنيا  إلى التدقيق المالي ف تعبير التدقيق الحكومي يشير إخالؿ تمؾ األىداؼ نستطيع القوؿ 
 وتدقيق األداء.

وقد تـ تقسيـ أنواع التدقيق الحكومي حسب مكتب المحاسبة العاـ بالواليات المتحدة إلى 
 (:PAAA, 2002, 6نوعيف )ص
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 .Financial Auditعمميات التدقيق المالي   .1
 .Performance auditتدقيق األداء   .2

 Financial Auditالتدقيق المالي   2.2.2.1

التدقيق المالي المفيـو التقميدؼ لمرقابة عمى األمواؿ العامة, حيث يختص بالعمميات يمثل 
 والتقارير المالية ومدػ االلتزاـ بالقوانيف في تمؾ العمميات. ,المالية والحسابات المختمفة

ويتضمف ىذا النوع مف أنواع التدقيق الحكومي كال  مف تدقيق القوائـ المالية والتدقيق 
 األمور المالية. المتعمق ب

  :تدقيق القوائم المالية .1

ذا كانت القوائـ المالية لموحدة الحكومية محل التدقيق تمثل بعدالة المركز المالي إيحدد ما 
وذلؾ حسب معايير المحاسبة المتعارؼ عمييا,  ,ونتائج عممياتيا والتغيرات في المركز المالي

التزمت باألنظمة والقوانيف والمعايير التي تخص ذا كانت الوحدة الحكومية قد إوأيضا  يحدد ما 
 . p819 ,1996 ,(Robertsonالقوائـ المالية ) ميات قد يكوف ليا تأثير ممحوظ عمىوعم ,أحداث

  :المالية التدقيق المتعمق باألمور .2

وما يتعمق بيا مف  ,المالية, ويتضمف التقارير ىو تدقيق البيانات المالية ذات العالقة
 والبيانات وىل تمثل بعدالة المركز المالي, وما إذا كانت المعمومات ,وتمويالت وبيانات,, حسابات

المالية قد تـ عرضيا حسب معايير خاصة, ومدػ التزاـ الوحدة الحكومية بمتطمبات مالية خاصة 
(p819 ,1995 ,Kell, Boynton & Ziegler.) 

 (:PAAA, 2002, 6البنود التالية )صويشتمل التدقيق المتعمق باألمور المالية تدقيق 

قائمة و )قائمة اإليرادات والمصروفات,  :أجزاء مف القوائـ المالية ومعمومات مالية مثل .1
قائمة باألصوؿ الثابتة( وطمبات الموازنة واالنحرافات بيف و المدفوعات والمقبوضات, 
 األداء المالي الفعمي والمقدر.

الرقابة الداخمية الخاصة بااللتزاـ بالقوانيف, مثل تمؾ التي تحكـ تقديـ العطاءات,  .2
 المحاسبة, واالقرار فيما يخص العقود واليبات والمبالغ المستحقة.و 
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االقرار المالي و/ أو االحتفاظ باأُلصوؿ, بما في ذلؾ الرقابة  الرقابة الداخمية عمى .3
 باستخداـ الحاسوب.

 التزوير. وادعاءاتيف والتشريعات االلتزاـ بالقوان .4

ىذه البنود مؤشرا  ميما  عمى ما يختص بو التدقيق المتعمق باألمور المالية, حيث  ُتعتبرو 
نو ييتـ ببيانات معينة في القوائـ المالية بعكس تدقيق القوائـ المالية الذؼ يختص بمدػ تمثيل إ

القوؿ أف التدقيق المتعمق  يمكفؼ عمييا, حيث القوائـ المالية لممركز المالي حسب المعايير المتعار 
ومراقبة العقود واليبات  ,وااللتزاـ بالتشريعات والقوانيف ,باألمور المالية ييتـ بالرقابة الداخمية

 واالقرارات المالية, بمعنى آخر االىتماـ بما يؤثر عمى القوائـ المالية.

 :Performance Auditتدقيق األدا   2.2.2.2

ف ظيور إيمثل ىذا النوع مف أنواع التدقيق الحكومي االتجاىات الحديثة في التدقيق, حيث 
نموذج موازنة األداء الذؼ يركز عمى الجزء الرقابي المالي, ترؾ األثر الواضح في ضرورة تحديث 
عممية التدقيق الحكومي, ومواكبة الجوانب اإلدارية الحديثة التي طرأت عمى النشاط الحكومي, 

والحاجة إلى التخطيط ووضع البرامج واألىداؼ, احتاج األمر  ,وأيضا  مع تطور متطمبات المجتمع
أف تكوف عممية التدقيق الحكومية أوسع نطاقا , وأال تقتصر عمى فحص الحسابات وااللتزاـ 

ال بالقوانيف, بل يجب أف د في وتقييـ االقتصا ,ية في تنفيذ األىداؼتمتد إلى تقييـ الكفاءة والفع 
 استخداـ الموارد المتاحة.

 ,وتدقيق الكفاءة ال  مف التدقيق االقتصادؼنواع التدقيق الحكومي كُ أويتضمف ىذا النوع مف 
 نفاؽ.إلوتدقيق برامج ا

 : التدقيق االقتصادي وتدقيق الكفا ة .1

يتضمف ىذا النوع مف التدقيق تحديد ما إذا كانت الوحدة الحكومية تدير مواردىا البشرية 
والتي  ,وتحافع عمييا بشكل اقتصادؼ وكفؤ, وتحديد أسباب الممارسات غير االقتصادية ,والمادية

ومعرفة مدػ التزاـ الوحدة الحكومية باألنظمة والقوانيف التي تتعمق باالقتصاد  ؛ال تتمتع بكفاءة
 (.p802 ,1988 ,Arens, Loebbeckeوالكفاءة )

دقيق الكفاءة يجب األخذ في االعتبار ما إذا كانت وعند تنفيذ عممية التدقيق االقتصادؼ وت
 ( :427, ص2005الوحدة الحكومية محل التدقيق تمتـز باألمور التالية ) لطفي, 
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 تباع سياسات سميمة عند الشراء.إ .1
تباع طرؽ مناسبة لضماف توفر الكميات المناسبة بالجودة المناسبة وبالتكمفة المناسبة إ .2

 الييا.مف المستمزمات عند الحاجة 
 ضماف حسف استخداـ وتخزيف الموارد. .3
 تجنب االزدواجية في مجيودات الموظفيف. .4
 تجنب التضخـ الوظيفي. .5
 جراءات تتسـ بالكفاية.ا  استخداـ طرؽ و  .6
والتي قد ال تؤدؼ إلى تحقيق  ,تجنب األعماؿ والممارسات غير االقتصادية وغير الكفؤة .7

 الغرض المطموب.

أف تدقيق األداء يختص بأنواع أنشطة التدقيق غير المالي, حيث يشير إلى  يتضحو 
مف ذلؾ ىو التدقيق االقتصادؼ الذؼ  قييـ أداء الوحدة الحكومية, وجزءالفحص المنتظـ بغرض ت

ييتـ بالموارد المتاحة وُحسف استغالليا بالشكل األمثل, وأيضا  تدقيق الكفاءة الذؼ ييتـ ىو اآلخر 
ومدػ الكفاءة في استخداميا بالشكل المطموب بما يحقق األىداؼ الموضوعة,  ,بالموارد المتاحة

لصحيحة التي تتسـ بالكفاءة عند استغالؿ موارد حيث يتضمف ذلؾ استخداـ السياسات واالجراءات ا
 الوحدة الحكومية.

 : نفاقإل تدقيق برامج ا .2

نجاز النتائج المطموبة التي إحيث ييدؼ ىذا النوع إلى تحديد المدػ الذؼ تـ مف خاللو 
ال أو الييئة ذات ,حددىا المشر ع القانوني البرامج, و ية المنظمات, العالقة, وأيضا  تحديد مدػ فع 

واألنظمة المتعمقة  ,األنشطة أو الوظائف, وتحديد ما إذا كانت الوحدة قد التزمت بالقوانيفو 
 (.p232 ,2010 ,Elder, Beasley, Arensبالبرنامج ) 

 ( :IACPA, 2001, 416مور التالية )صألويتـ تدقيق البرامج وفق ا

 تقييـ فيما إذا كانت أىداؼ البرنامج الجديد ىي سميمة ومالئمة. .1
 ومقارنتيا بالمستوػ المطموب مف النتائج. ,تحقيق البرنامج لألىداؼتحديد مدػ  .2
ال .3  ية البرنامج.تقييـ فع 
 .رضيتحديد العناصر التي تعترض األداء المُ  .4
 أو يتضارب مع برامج ذات عالقة. ,يرتبطو ديد فيما إذا كاف البرنامج يكمل, وينسخ, تح .5
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 بصورة أفضل. تحديد الطرؽ التي تجعل ىذا البرنامج يعمل .6
 تقييـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة التي تعود لمبرنامج. .7
 واإلبالغ عنو ومراقبة فعاليتو.اـ الضبط اإلدارؼ لقياس البرنامج مدػ كفاءة نظتقييـ  .8
ال لموسائلاإلدارة  مدػ استخداـتحديد  .9  ية البرنامج.الموثوؽ بيا العائدة لقياس فع 

نشاطات مختمفة, لذلؾ فإف التقييـ النيائي ألداء تمؾ أف الوحدات الحكومية تقوـ ب وحيث
الوحدات يتوقف عمى مدػ تحقيق تمؾ النشاطات والبرامج الفوائد المرجوة, حيث يجب أف تعتمد 
عممية تقييـ البرامج عمى تحقيق الرفاىية لممجتمعات, ولذلؾ ُيعتبر إنجاز األىداؼ ىو المقياس 

نتائج التدقيق المالي وتدقيق الكفاءة ال تعطي مؤشرا  نيائيا  لنجاح ف إالرئيسي لتقييـ البرامج, حيث 
 البرامج, ولكف عف طريق تقييـ أداء البرامج النيائي نستطيع التوصل إلى مدػ جدوػ تمؾ البرامج.

 Attestation Engagementsالمصادقة   رتباطاتا 2.2.2.3

لمالية فيما يتعمق مف الجوانب المالية وغير ا جزء  ميما  تغطي ارتباطات المصادقة 
, اعترفت بارتباطات AICPAف معايير أبموضوع التأكيد بناء  عمى احتياجات المستخدميف, كما 
جراءات المتفق عمييا عمى موضوع أو إلالمصادقة التي تؤدؼ إلى فحص, أو مراجعة, أو تقرير ا

عتمادا  عمى تأكيد حوؿ موضوع يكوف مف مسؤولية طرؼ آخر, ويتـ أداء ارتباطات المصادقة ا 
 GAGAS(, وقدمت معايير SSASالنشرات الخاصة بارتباطات المصادقة )و  ,AICPAمعايير 

ميا إلى ثالثة أنواع ىي كالتالي يمعايير إضافية ألداء ارتباطات المصادقة, وبناء  عمى ذلؾ تـ تقس
(16p ,2011 ,GAO  :) 

 الفحص:  .1

ومالئمة حوؿ ما إذا كاف الموضوع يتـ وفق  ,دلة كافيةأمف الحصوؿ عمى  الفحص يتكوف 
 أو تـ تأكيده في جميع النواحي الجوىرية. ,المعايير

 المراجعة: .2

لمتعبير عف استنتاج  تتكوف مف اختبار كاؼ  و  ,وىي نوع آخر مف ارتباطات المصادقة 
حوؿ ما إذا كانت أؼ معمومات جذبت انتباه المدقق, ال تتـ وفق المعايير أو لـ يتـ تأكيدىا في 

 جميع النواحي الجوىرية.
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 االجرا ات المتفق عمييا: .3

صدار تقرير النتائج بناء  عمى   تتكوف مف أداء المدقق إلجراءات معينة بشأف الموضوع وا 
 .االجراءات المتفق عمييا

أف ارتباطات المصادقة كونيا تشتمل عمى االىتماـ باألمور غير المالية  مما سبق ويتضح
ر المالية تكوف ذات ف بعض األمور غيإاألىمية البالغة, حيث  تمؾكسبيا بجانب األمور المالية, يُ 

 تأثير أساسي عمى أنشطة المؤسسة, توجب االىتماـ بالمتابعة واإلشراؼ عمى تمؾ األمور.

 أىمية وأىداف التدقيق الحكومي 2.3

األداء  تحقيق يعتبر التدقيق الحكومي مف الوسائل الميمة في أؼ وحدة حكومية تبحث عف
المتميز والفع اؿ, وضماف سير األنشطة بالشكل السميـ, وتزداد أىميتو مع زيادة التطور وزيادة حجـ 
الموارد, وبالتالي زيادة التأكد مف ُحسف استغالؿ تمؾ الموارد, كما أف التدقيق الحكومي يمعب دورا  

المُ  اء داخل تمؾ الوحدات, مف ىنا ية أنشطة الوحدة الحكومية, ورفع مستوػ األديما  في زيادة فع 
 .تبرز أىداؼ التدقيق الحكومي

 :أىمية التدقيق الحكومي 2.3.1

وزيادة حجـ  ,تزداد أىمية التدقيق مع زيادة تطور وتقدـ القطاعات التجارية والصناعية
ؾ ىذه المصالح إلى ضماف أمواليـ المستثمرة في ال  األعماؿ واألمواؿ في ىذه القطاعات, وحاجة مُ 

 اعات وضماف سير العمل بأفضل الطرؽ.  تمؾ القط

الوحدات الحكومية والقطاعات االقتصادية داخل تمؾ  في تعتبر الصالحيات والمسؤوليات
وىـ في ىذه الحالة  ,دارة  الموارد العامة فييا, أوسع وأشمل أماـ أصحاب المصالح, وا  الوحدات

تشريعية, كل تمؾ الفئات وبالنظر إلى رأػ عاـ وسمطة , و عبارة عف المجتمع وفئاتو مف مواطنيف
حجـ األمواؿ العامة والموارد المتاحة لدػ الوحدات الحكومية ىي بحاجة إلى معرفة أو االطمئناف 

ووفق القواعد والقوانيف, ويتـ توزيعيا بعدالة بيف تمؾ  ,أف تمؾ الموارد تستخدـ بالشكل األمثل
دار بواسطتيا األمواؿ والموارد األنشطة والبرامج التي تُ  ستثمر بكفاءة واقتصادية, وأفالفئات, وأنيا تُ 

 العامة تتـ بدرجة عالية مف الفعالية.  
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ؾ إلى ضماف استثماراتيـ ال  أىمية نظرا  لحاجة المُ صة ذا ويعتبر التدقيق في القطاعات الخا
يا أضخـ لكبر حجـ األعماؿ, أما القطاعات الحكومية التي بالطبع حجـ األمواؿ و الموارد داخم

التدقيق أكثر  الطمب عمىوأوسع, وحجـ الخدمات واألعماؿ يكوف بشكل أكبر وأشمل, فسيكوف 
بسبب أف أصحاب المصالح في  ت ضرورة حتمية, وذلؾ أيضا  ىمية والحاجة إليو ستكوف ذاأ 

الوحدات الحكومية تعتبر شريحة واسعة مف المجتمع, فيي بحاجة إلى أدوات ووسائل تساعدىا في 
ُحسف استخداـ تمؾ الموارد بشكل اقتصادؼ وبكفاءة عالية, وأف ذلؾ االستخداـ يتـ وفق  ضماف

مف ىنا تكمف أىمية وضرورة التدقيق الحكومي والحاجة إليو داخل و القوانيف واألنظمة الموضوعة, 
 الوحدات والقطاعات الحكومية.

ويعتبر التدقيق حجر الزاوية في إدارة جيدة لمقطاعات الحكومية, مف خالؿ نتائجو التي 
, لذلؾ الة لتحقيق النتائجعما إذا كانت األمواؿ العامة يتـ إدارتيا بطريقة فع   محايدةتقييمات توفر 

الرأؼ لدػ وتحسيف العمميات, وغرس الثقة  يقـو المدققوف بمساعدة الوحدات الحكومية في تعزيز
كشف و في توضيح ما إذا كاف المسؤولوف يفعموف ما يفترض عمييـ فعمو,  ىـيتمثل دور  حيث ,العاـ
مبرامج, لفع اؿ التقييـ ال, لذلؾ يجب أف يتمتع المدقق بالفطنة التي تساعده في دع الفساد العاـور 

 (.5p ,2012 ,IIAإلنجاز ىذه األدوار ) االستشارية الخدماتأدوات مثل  حيث تستخدـ

 داخل المؤسسات الحكوميةمف أىمية التدقيق أف ُجزء  يمكف التوصل إلىتعقيبا  عمى ذلؾ 
والعدالة  والموضوعية يتمثل في الدور الميـ الذؼ يقـو بو المدققوف, وذلؾ عف طريق تعزيز النزاىة

الموارد  ـاستخدا لمرأؼ العاـ بشأف وتأكيدات الحكومية, والقياـ بتقديـ تطمينات المؤسساتداخل 
 والعمل عمى كشف أؼ مخالفات قد تتـ ,المؤسسات الحكوميةالعامة, ودعـ أدوات الرقابة داخل 

, وذلؾ بالطبع يتطمب أف يتمتع المدقق باليقظة والكفاءة لمقياـ بميامو عمى داخل تمؾ المؤسسات
 أكمل وجو.

 باستخداـ التدقيقوصف عممية عمى مكتب المحاسبة العاـ بالواليات المتحدة  وقد عمل
مدػ عدالة  عف بإبداء رأؼأف المدقق مكمف  ىذا المفيوـ يوضح , حيثالتدقيق الشامل مفيوـ

كمف أيضا  ومدػ تمثيميا لممركز المالي بما يتفق مع المبادغ المتعارؼ عمييا, ومُ  ,القوائـ المالية
, 1009p ,1986مي )إيضاح بعضا  مف أىمية التدقيق الحكو  يمكفبواجبات إضافية مف خالليا 

Thomas, Henek: ) 
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 التأكد مف التزاـ الوحدة الحكومية بالقوانيف واالنظمة. .1
العقارية, وأمالكيا و البشرية, و تحديد مدػ قياـ الوحدة الحكومية بإدارة مواردىا المالية,  .2

 باقتصادية وكفاءة .
مف نتائج أو مخرجات البرامج في القطاعات الحكومية تـ إنجازىا, وتحديد ما  معرفة أؼ   .3

, ومدػ وجود المشر عيف القانونييف تـ اعتمادىاإذا كانت الخطط الموضوعة مف ق بل 
 انحرافات عف تمؾ الخطط واالىداؼ.

 ـ الشامل لمتدقيق الحكومي متمثلع مف المفيو أف أىمية التدقيق الحكومي تنب يتضحو 
بنوعيو )المالي واألداء( وما ينتج عنيما, حيث يقع عمى عاتق المدقق داخل الوحدة الحكومية التأكد 
مف مدػ التزاـ الوحدة بالقوانيف, ومعرفة مدػ الجودة في إدارة الوحدة لمواردىا بشكل اقتصادؼ 

 وكفؤ, وتحديد نتائج البرامج التي تـ انجازىا, وىل تـ تنفيذ البرامج وفق الخطط.

ف الوحدات الحكومية وبالنظر إلى طبيعة وحجـ أعماليا وخدماتيا المقدمة, أصبح مف إكما 
النقاط التالية تبرز وتوضح مدػ أىمية التدقيق و تباع نظاـ تدقيق قوؼ و فع اؿ, إالواجب عمييا 

 :)Sundaresan, 2003داخل الوحدات الحكومية ) نسخة الكترونية, 

الوحدات الحكومية يجب أف يكوف لدييا مجموعة مف القواعد واالجراءات التي تساعد في  .1
 تباع تمؾ القواعد لضماف قرارات مالية سميمة.إاتخاذ القرارات المالية واإلدارية, ويجب 

يجب أف ال يسود االعتقاد أف االلتزاـ بالقوانيف ووجود التدقيق الحكومي يعمل عمى تأخر  .2
ذلؾ إلى أسباب ُأخرػ, لذلؾ حجـ األمواؿ غير  ألف الواقع ُيعزؼ ت, اتخاذ القرارا
 في الوحدة الحكومية يحتـ االلتزاـ بالقوانيف ووجود نظاـ تدقيق حكومي فع اؿ. االعتيادؼ 

نظرة جديدة عمى نظاـ  ببريطانيا طات التشريعيةمعمى مطمع األلفية الجديدة ألقت الس .3
مت ىذا القطاع  بصورة جعمت مف غير المنطقي  ودع ,التدقيق في الوحدات الحكومية

 تحميل نظاـ التدقيق تأخر اتخاذ القرارات.
وتنافس الشركات عمى  ,بطرح العطاءات لممشاريع الضخمة البريطانية قياـ الحكومة  .4

مكانية وجود شبيات في تمؾ العممية مما  ؛كسب المناقصات بدرجة تصل إلى الجشع وا 
كفاءة عالية لمجابية أؼ مخالفات, وأيضا   نظاـ تدقيق ذؼإتباع حتـ عمى الحكومات 

ف في تمؾ القطاعات لدييـ إطالع عمى أوراؽ ر أف المسؤوليف الحكومييعمى اعتبا
 وسجالت مالية لتمؾ المعامالت, لذلؾ وجب وجود النظاـ الفع اؿ لمتدقيق.
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حدة وفي بعض التجارية في المممكة المت لفضائح التي ىزت قطاع الشركاتالعديد مف ا .5
مما  ؛لتشكيل مكاتب لمكافحة الجرائـ المالية تمؾ الدوؿ ضطر حكومات, أدوؿ أوروبا

 أدػ ذلؾ إلى تعزيز دور التدقيق الحكومي في كشف المخالفات المالية.

رات وجود التدقيق الحكومي, مف أف أىمية التدقيق الحكومي تأتي  ويمكف التوصل إلى مبر 
مشاريع الضخمة, وتنافس شركات القطاع الخاص عمى نيل ثقة تنفيذ لم طرح العطاءاتف إحيث 

اكتشاؼ الفضائح والجرائـ المالية التي ىزت  معىذه المشاريع, وضرورة تنفيذىا بالشكل المناسب, و 
 وفع اؿ, وأدوات رقابة عالية الكفاءة.  ػ إلى حتمية وجود نظاـ تدقيق قوؼ قطاع األعماؿ, كل ذلؾ أد

 التطرؽ إلى, وذلؾ مف خالؿ تطورا  ة أىمية التدقيق الحكومي بشكل أكثر معرف يمكف أيضا  
والذؼ  ,والدور الذػ يقوـ بو المدقق عند القياـ بيذا النوع مف التدقيق ,تدقيق األداء الحكومي
 ( :1p ,2007 ,Epsteinيتمخص في النقاط التالية )

يعطي ذلؾ توصيات قيمة لتحسيف أداء البرنامج, تدقيق أداء النظاـ اإلدارؼ, حيث  .1
والمدقق يساعد اإلدارة في فيـ كيفية تحسيف النظاـ واستخداـ أفضل الوسائل لتحسيف 

 مة.ئاألداء, والمساو القرارات, 
مة وموثوقية معمومات األداء, ء  تقييـ معمومات األداء مف خالؿ تدقيق مدػ مال .2

مسؤوليف مات الستخداـ واستفادة أفضل مف ق بل الوالمساعدة عمى بناء الثقة في المعمو 
 ف.والمواطني

ما يعمل المدقق عمى  قياس األداء أو مساعدة اإلدارة في القياـ بذلؾ, حيث غالبا   .3
 يجاد أفضل مقاييس لألداء.إدارة في إلمساعدة ا

ىناؾ أداء اإلدارة, و  تشجيع ومساعدة اإلدارة مف خالؿ التأييد والمساندة والتوجيو لتحسيف .4
ارة وتحسيف نظـ إد ,ف خدموا كمستشاريف أو شركاء لإلدارة في تطويربعض المدققي

 ف.يية بسبب جيود المدققاألداء التي أصبحت أكثر فع ال
ف وخمق عالقات مع ذوؼ الصمة منيـ بشأف إدارة األداء بطرؽ عدة, يمساعدة المسؤول .5

ف العتبار ىذا الدور يمما يدفع المشر ع ؛حيث يساىـ المدقق في تحسيف إدارة األداء
 لمنظاـ بناء  عمى توصيات المدققيف. ميمةدخاؿ تحسينات ا  و  ,الميـ

ع مف أىمية الدور الذؼ لتدقيق عمى الوحدات الحكومية تنبأف أىمية ا مما سبق يتضحو 
نتائجو يقـو بو المدقق عند تدقيق األداء في الوحدات الحكومية, حيث إف عممية تدقيق األداء و 
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تعمل عمى تحسيف األداء, وزيادة كفاءتو, واتخاذ القرارات السميمة, وتحقيق البرامج ألىدافيا 
المخططة, والمساعدة في تحسيف النظاـ اإلدارؼ داخل الوحدات الحكومية, والعمل عمى إنتاج 

دور  القرارات المناسبة, كل ىذه المخرجات تعمل عمى تعزيز اتخاذمعمومات مالئمة تساعد في 
 وأىمية عمميات تدقيق األداء.

وفي البيئة الفمسطينية بما تتضمنو مف تحديات وصعوبات في كافة األصعدة, والتي بالطبع 
منيا طبيعة أداء الوحدات والمؤسسات الحكومية, ومحاولة مواجية العقبات وتحسيف األداء المالي 

بمستوػ ىذا األداء لزيادة مستوػ اإلنتاج واإلدارؼ في مؤسسات السمطة الوطنية, والحاجة لمرقي 
وتقديـ أفضل الخدمات, األمر الذؼ يجعل مف الضرورؼ العمل عمى تطوير وتحديث أدوات 
ووسائل التدقيق الحكومي عمى تمؾ الوحدات والمؤسسات, وذلؾ لمتأكد مف مدػ تنفيذىا  ألعماليا 

 المالية واإلدارية بكفاءة وفعالية.

 :ميأىداف التدقيق الحكو  2.3.2

يعتبر التدقيق عمى الوحدات الحكومية عنصرا  جوىريا  وأساسيا  لضماف سير األداء المالي 
واإلدارؼ في الوحدات الحكومية بشكل يعمل عمى تحقيق األىداؼ المرجوة التي ُخطط ليا, ويمثل 
ة التدقيق عمى الوحدات الحكومية مركز ثقة ومسؤولية في تمؾ الوحدات, وتعيد إليو ميمة صيان
مصالح القطاعات الحكومية, وتحديث أدوات ووسائل وخطط البرامج واألنشطة الحكومية, وذلؾ مف 
خالؿ ممارسة ميامو, وتطوير وتحديث طرؽ العمل داخل تمؾ القطاعات, وتمعب أجيزة التدقيق 
في  دورا  ُميما  وحيويا  في رفع مستوػ األداء المالي واإلدارؼ الحكومي, وتعتبر العنصر األساسي

حماية الممتمكات واألمواؿ والموارد العامة, مف خالؿ ىذا الدور يتضح اليدؼ بمفيومو الواسع 
 لمتدقيق الحكومي.

وبصفة عامة يمكف القوؿ إف أىداؼ التدقيق في الوحدات الحكومية تتمخص في النقاط 
 ,  : 120), ص2007التالية )الميايني, سمـو

وسائل الرقابة المحاسبية والمالية داخل فحص وتقويـ مدػ سالمة وكفاية تطبيق  .1
 الوحدات الحكومية.

ية نتائج تمؾ ق وتشغيل ىذه الوسائل, ومدػ فع التحديد مدػ اقتصادية وكفاءة تطبي .2
 الوسائل.
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يـ االلتزاـ بالسياسات واالجراءات والخطط الموضوعة ومدػ انسجاـ السياسات تقي .3
 والخطط مع بعضيا البعض.

 جراءات الحفاظ عمى الموارد داخل الوحدات الحكومية.إيـ مدػ سالمة وكفاية تقي .4
 التأكد مف دقة تقديرات الموازنة العامة. .5
الحكـ عمى مدػ جودة أداء المياـ المطموب تنفيذىا مف ق بل العامميف في الوحدة  .6

 الحكومية عمى كل المستويات.

كثر عمقا  فيما يتعمق بالممارسات عف أىداؼ التدقيق الحكومي بشكل أ تحديد كما يمكف
 ( :348p ,2000 ,Bagordia, Batraالمالية )

التأكد مف أف بنود الموازنة العامة يتـ إنفاقيا مف ق بل السمطات المختصة بطريقة حكيمة  .1
 وفى الوقت السميـ.

 التحقق مف أف اإلنفاؽ كاف مناسبا  لمميمة التي خصص مف أجميا. .2
 التي تـ اتباعيا عند اإلنفاؽ.فحص القواعد واألنظمة  .3
معرفة مدػ قياـ المسؤوؿ المختص باستخداـ اإلنفاؽ لمصالحو الشخصية بصورة مباشرة  .4

 أو غير مباشرة.
التأكد مف أف موظف الصرؼ يولي الرعاية واالىتماـ ألمواؿ الحكومة كما لو كانت  .5

 أموالو الخاصة.
 ح.التحقق مف أف المصروفات والمقبوضات تصنف بشكل صحي .6
 التأكد مف أف المقبوضات تقي د في حساب معيف وأف المبالغ المستحقة يتـ استردادىا. .7
 معرفة أف جميع النفقات ىي ضمف حدود السياسات المالية لمحكومة. .8
وضمف الحدود المنصوص  ,ف جائزمى أف اإلنفاؽ عمى رحالت المسؤوليالمصادقة ع .9

 عمييا وفقا  لمقواعد والقوانيف.

أىداؼ التدقيق الحكومي بنوعيو, التدقيق المالي, وتدقيق  تناوؿيتـ ومف الممكف أيضا  أف 
 األداء الحكومي.

 ( :423, ص2005حيث يختص التدقيق المالي بالعمميات المالية وذلؾ بيدؼ ) لطفى,  

 التحقق مف كفاية السجالت والطرؽ المحاسبية المستخدمة. .1
 المالية بطريقة سميمة.التحقق مف إتماـ العمميات  .2
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 ف.يالتأكد مف مسؤولية المدراء المالي   .3
فحص مدػ دقة التقارير المالية, وىل تمثل واقع الجياز الحكومي بصورة عادلة طبقا   .4

 لممعايير المحاسبية.
 التحقق مف التزاـ الوحدة الحكومية محل التدقيق بالقوانيف والتعميمات السارية. .5

فقد اعتبر مكتب المحاسبة العاـ أىداؼ تدقيق  ,الحكومي وبخصوص أىداؼ تدقيق األداء
 ( :13p ,2013 ,Kearney & Othersاجعة المتعمقة بالنقاط التالية )األداء واحدة مع أىداؼ المر 

ال .1  ية البرامج ونتائجيا.تقييـ فع 
 االقتصاد والكفاءة النسبية التي يتـ تشغيميا عمى النشاط. .2
 اإلدارية.أنظمة الرقابة الداخمية أو  .3
 تدقيق القيمة مقابل الماؿ. .4
 التزاـ الوحدة باألنظمة والقوانيف فيما يتعمق بأداء برامجيا وانشطتيا. .5

القوؿ أف ما تـ سرده عف أىداؼ التدقيق الحكومي كاف بشكل متفاوت, حيث تـ  يمكف
ة باألداء تناوؿ أىداؼ التدقيق الحكومي بصورة عامة مف خالؿ األمور المالية والجوانب المتعمق

أىداؼ  التطرؽ إلىاألىداؼ نحو شكل أكثر تفصيال , فتـ  تـ سردوالبرامج والخطط, ثـ بعد ذلؾ 
التدقيق المتعمق بالممارسات المالية وأمور الموازنة, وجوانب االنفاؽ والصرؼ بشكل منفصل عف 

 األىداؼ المتعمقة بتدقيق األداء وما يرتبط بو مف تدقيق الكفاءة والبرامج.

 إجماؿ أىداؼ التدقيق الحكومي فيما يمي:  رتيبا  عمى ما سبق يمكفوت

 التأكد مف أف القوائـ المالية تمثل بعدالة المركز المالي وفق المبادغ المتعارؼ عمييا. .1
 تحديد مدػ التزاـ الوحدات الحكومية بالقوانيف والتشريعات. .2
 التحقق مف استخداـ الموارد بشكل اقتصادؼ وكفؤ. .3
 أسباب الممارسات غير االقتصادية وغير الكفؤة.اكتشاؼ  .4
 .دقة تقديرات الموازنة العامةالتحقق مف  .5
ال .6 الية الوحدة الحكومية وفع   ية برامجيا وأنشطتيا.تحديد مدػ فع 
 معرفة اآلثار االجتماعية لمبرامج واألنشطة الحكومية. .7
 فحص نظاـ الرقابة الداخمية وفاعمية الوسائل الرقابية المطبقة. .8

  



  

33 
 

 ماىية معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا 2.4

ولكي تتـ بالشكل الصحيح, يجب أف تكوف وفقا  لقواعد ومبادغ  ؛إف ممارسة أؼ وظيفة
نيا بحاجة إلى إعمى أساسيا يتـ تنفيذ العمل في ىذه الوظيفة, كذلؾ ىي عممية التدقيق, حيث 

بيا ممارسة عممية التدقيق, وُتمث ل ىذه المعايير معايير مف خالليا يتـ التوصل إلى الكيفية التي يتـ 
المقياس لمدػ جودة األداء الميني لممدققيف, وُيصاحب ممارسة التدقيق الحكومي معايير التدقيق 
الحكومية المتعارؼ عمييا التي تمثل المبادغ األساسية لمينة التدقيق داخل الوحدات الحكومية, 

لتزاـ بيا عند أداء مياميـ المختمفة, وتـ إصدار ىذه حيث يجب عمى المدققيف الحكومييف اال
, وسيتـ في ىذا المبحث مناقشة (GAOالمعايير بواسطة مكتب المحاسب العاـ بالواليات المتحدة )

 ما يمي:

 .(GAO)  : مكتب المحاسبة العاـ2.4.1 

 .(GAGAS): معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا 2.4.2 

 )GAO) العاممكتب المحاسبة  2.4.1

وغير حزبية تعمل  ,إف مكتب المحاسب العاـ بالواليات المتحدة ىو عبارة عف وكالة مستقمة
لصالح الكونغرس, وقد ظيرت بعد قياـ الحرب العالمية اأُلولى, حيث أدػ عدـ استقرار الوضع 
المالي, إلى توجو الكونغرس ونتيجة لمزيادة في الديف العاـ إلى الحصوؿ عمى معمومات أفضل 

خضاع ىذه النفقات إلى رقابة أكثر, حيث أوصى قان وف الموازنة بخصوص النفقات الحكومية, وا 
أف يصدر الرئيس موازنة فيدرالية سنوية, وتـ إنشاء وكالة مستقمة ضمف  1921والمحاسبة لعاـ 

السمطة التشريعية ىي مكتب المحاسبة العاـ, حيث يقـو بالتحقيق في كيفية إنفاؽ أمواؿ الحكومة 
لمراقب العاـ لمواليات الفيدرالية ألمواؿ دافعي الضرائب, ويتـ تعييف رئيس مكتب المحاسبة العاـ وا

عاما  مف بيف قائمة مرشحيف يطرحيا الكونغرس, ويعمل مكتب  (15)المتحدة بواسطة الرئيس لمدة 
المحاسبة العاـ عمى مساندة الكونغرس فيما يتعمق بالمسؤوليات الدستورية, ويساعد في تحسيف 

 (.1201,, مرجع الكترونيGAOمة الحكومة الفيدرالية )ئاألداء, وضماف مسا

أو بتكميف مف  ,ويتـ العمل في مكتب المحاسبة العاـ بناء  عمى طمب مف لجاف الكونغرس
القوانيف العامة, ويقـو أيضا  بإجراء البحوث تحت سمطة المراقب العاـ, ويعمل عمى دعـ ميمة 

 (:161, ص2011الرقابة في الكونغرس وذلؾ مف خالؿ ما يمي )ريحاوؼ, 
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التحديد ما إذا كاف يتـ إنفاؽ  .1  ية.األمواؿ الفيدرالية بكفاءة وفع 
 التحقيق في مزاعـ وجود أنشطة غير مشروعة وغير الئقة. .2
 تحقيق برامج وسياسات الحكومة ألىدافيا. التقرير عف مدػ .3
 تحميل أداء السياسات وتحديد الخيارات لينظر فييا الكونغرس. .4
 وذلؾ مف خالؿ التقارير. إصدار القرارات القانونية واآلراء .5

الجية الوحيدة التي اىتمت بإصدار معايير لمرقابة عمى  إف مكتب المحاسبة العاـ ليس
عماؿ الحكومة, حيث إف المنظمة الدولية لييئات الرقابة العميا)اإلنتوساؼ( كانت أوؿ مف استحدث أ 

, ثـ تطورت 1953عاـ  مثل ىذه المعايير الميمة لتطوير عممية التدقيق والرقابة, حيث تأسست
لييئة األمـ المتحدة, وتـ تكميفيا رسميا  باإلشراؼ عمى  استشاريةعماليا تدريجيا  وأصبحت منظمة أ 

, , مرجع الكترونيINTOSAIا, وىي منظمة مستقمة وغير حكومية)أعماؿ تدقيق حسابات منظماتي

2008.) 

الحكومية, يتطمب وجود مثل ىذه أف الوصوؿ ألداء كفؤ وفع اؿ لموحدات عميو يتبيف و 
الييئات المتخصصة, وضرورة االىتماـ بما يصدر عنيا, حيث إف عالقة ىذه الييئات بالمجالس 

 التشريعية يضمف سير أنشطة الوحدات الحكومية المالية واإلدارية بالشكل المطموب.
 
  :(GAGASمعايير التدقيق الحكومية ) 2.4.2

األنشطة, و لقد أصدر مكتب المحاسبة العاـ معايير تدقيق مف أجل أعماؿ تدقيق البرامج, 
الوظائف, واألمواؿ الحكومية التي تتسمميا األجيزة الحكومية, وتتعمق تمؾ المعايير بمؤىالت و 

ق نوعية جيد التدقيق, والمميزات الخاصة بالتقرير, ولذلؾ يجب عمى أجيزة التدقيو المدقق المينية, 
 (.IACPA, 2001, 418باعيا )صإتتباع ىذه المعايير عند إقرار القانوف واالتفاقيات لوجوب إ

وُيشار لمعايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا الصادرة عف مكتب المحاسبة العاـ 
 بالواليات المتحدة بعبارة "معايير الكتاب األصفر" بسبب لوف غالؼ الكتاب المنشورة ضمنو.

عايير مكتب المحاسبة العاـ عمى المعايير الصادرة عف المعيد األمريكي وتشتمل م
(, ويتـ تبني أؼ معايير تدقيق أو تصديق جديدة ذات عالقة مف ق بل AICPAلممحاسبيف القانونييف)

(AICPAومف ث ـ إدخاليا في معايير مكتب المحاسبة العاـ ما ,)  لـ يستبعدىا المكتب بإعالف
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اسبة العاـ في التدقيق أو تباع معايير مكتب المحإ( AICPAاألعضاء في)رسمي, ويجب عمى 
 (.87, ص2009مخالفيف لشرؼ المينة)جمعة,  ُيعتبروف 

 :(GAO( إلى الفئات التالية )GAGASوتصنف معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا)

 المعايير العامة. .1
 معايير التدقيق المالي. .2
 يق األداء.معايير العمل الميداني لتدق .3
 معايير التقرير لتدقيق األداء. .4

 وفيما يمي عرض ليذه المعايير بالشرح والتفصيل عمى النحو التالي:

 :General Standardsالمعايير العامة   2.4.2.1

تقدـ ىذه المعايير إرشادات ألداء عممية التدقيق المالي, والرقابة عمى األداء, وتؤكد ىذه 
عداد وا  ممارسة الحكـ الميني في أداء العمل, و المعايير عمى أىمية استقالؿ مؤسسة التدقيق, 

 كفاءة الموظفيف, ومراقبة الجودة وتتضمف ما يمي:و التقارير, 

  االستق ل .1

المعيار المتعمق بذلؾ: "في كل األمور المتعمقة بالتدقيق, عمى مؤسسة التدقيق والمدققيف 
 (.27p ,2011 ,GAOقانونييف, أف يتمتعوا باالستقاللية") ـكانوا حكومييف أأاألفراد, سواء 

قد تساومو عمى  ,واالستقالؿ قد يكوف فكريا  بأف يتـ أداء عممية التدقيق دوف التأثر بمؤثرات
مما يتيح لممدقق التصرؼ بنزاىة وموضوعية, وقد يكوف االستقالؿ في المظير بأف  ؛الحكـ الميني

التي تتسبب في اعتقاد طرؼ ثالث مط مع بوجود شبية في نزاىة وموضوعية و  ,يتـ تجنب الظروؼ
 (.28p ,2011 ,GAOالمدقق أو منظمة التدقيق)

التي , لكف يوجد بعض المؤثرات بالنتائج المرجوةالتدقيق ويعتبر االستقالؿ ميما  إلخراج 
 (:28p ,2011 ,GAOكما يمي) ىياستقالؿ المدقق تؤدؼ إلى تأثر عممية التدقيق  تحد مف

أو أف عائد التدقيق غير  ,قد تكوف لممدقق مصمحة مالية أو غيرىا: المصالح الذاتية .1
 مناسب, كل ذلؾ سوؼ يؤثر بشكل غير الئق عمى حكـ وسموؾ المدقق.
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االجتماعية, وأؼ قناعات أخرػ, قد و العقائدية, و ف قناعات المدقق السياسية, إ: التحيز .2
 موقف غير موضوعي. تخاذاتدفعو إلى 

خل منظمة التدقيق, وأقارب لو داعالقة المدقق مع اإلدارة أو مع أصدقاء : األُلفة والقرابة .3
 غير موضوعي. ا  تخاذه موقفسوؼ يؤدؼ إلى ا

التيديد الذؼ ينجـ عف اتخاذ اإلدارة لقرارات قد تؤثر عمى عمميات : مشاركة اإلدارة .4
 الوحدة محل التدقيق.

إف اشتراؾ منظمات التدقيق الحكومية في نفس الييكل التنظيمي مع الوحدات : الييكمية .5
ل التدقيق, سوؼ يؤثر عمى قدرة ىذه المنظمات عمى أداء العمل الحكومية مح
 بموضوعية.

منظمات التدقيق اتخاذ إجراءات رقابية لتحديد  فإنو يتوجب عمى وترتيبا  عمى ما تقدـ 
جودة, وعف معيار الخارجية, والتنظيمية, وضرورة استحداث نظاـ رقابة الو الضغوطات الشخصية, 
القوؿ أنو يعمل عمى التحرر مف جميع الضغوطات, ويعتبر ذلؾ ضروريا  لضماف  االستقالؿ يمكف

  مصداقية عممية التدقيق ونتائجيا, وضماف عدـ تأثر قدرة المدقق عمى صياغة التقرير بموضوعية.

كم الميني  .2  الح 

المعيار المتعمق بذلؾ: "يجب عمى المدققيف استخداـ الُحكـ الميني في تخطيط وأداء 
 (.53p ,2011 ,GAOعداد تقرير النتائج")إ التدقيق, وفي  عمميات

ويتضمف الُحكـ الميني أف يمارس المدقق الشؾ الميني بقدر مف الحكمة والمعقولية, كما 
اختيار المنيج, واختبار مدػ كفاية ومالئمة و ويجب استخداـ الُحكـ الميني في تحديد نطاؽ العمل, 

 (.53p ,2011 ,GAOواستخداميا لدعـ النتائج) ,األدلة التي سيتـ جمعيا

ف ىذا المعيار يضع عمى عاتق المدقق ميمة تطبيق الُحكـ والشؾ المينيي ف عند فإ وعميو
يجب و حيث يجب افتراض أمانة اإلدارة,  تخطيط وأداء عمميات التدقيق, وعند صياغة التقارير,

 ند أدائيـ لعمميـ.بطريقة توضح أنيـ بذلوا العناية المعقولة عاستخدامو 

 التأىيل الميني   .3

ف لمقياـ بالتدقيق مجتمعيف الكفاءة و المعيار المتعمق بذلؾ: "يجب أف يمتمؾ األفراد المعين
 (.56p ,2011 ,GAOلتحقيق األىداؼ وأداء المياـ المطموبة") ؛مةءوالمال ,المينية الكافية
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التدقيق, وما إذا كانت تتطابق  ينبغي عمى منظمة التدقيق تقييـ الميارات األساسية لكادر
مع تنفيذ أعماؿ تدقيق معينة, ويجمع التأىيل الميني ما بيف التعميـ والخبرة, حيث يجب عمى 

وتقييـ لكادرىا في جميع مراحل الحياة  ,منظمة التدقيق أف يكوف لدييا عممية تطوير مستمر
 (.56p ,2011 ,GAOمف المينية) ينية, وذلؾ لمحفاظ عمى مستوػ عاؿ  الم

أف ىذا المعيار يركز عمى أىمية أف يكوف لدػ فريق التدقيق الميارة,  اعتباريمكف و 
ال الكفاءة, والخبرات التي تساعد منظمة التدقيق في أداءو  ف اتساع وتطور إية, حيث عمميا بفع 

 لممدققيف.حتـ العمل عمى زيادة التعميـ والتطوير المستمر تمجاؿ األعماؿ واألنشطة الحكومية, ي

ويتضمف التأىيل الميني االلتزاـ بمستوػ معيف مف  الخبرات الالزمة ألداء العمل, والحفاظ 
 لماـ بكافة جوانب عممية التدقيق.إلعمى تعميـ وتأىيل مستمر يساعد في ا

 المعرفة التقنية:

وبشكل , أف يمتمكوا )GAGAS)يجب عمى المدققيف المكمفيف بعممية التدقيق وفقا  لمعايير  
والميارات والخبرة الالزمة قبل البدء في عممية التدقيق, ويجب أف يمتمكوا  ,جماعي المعرفة التقنية
 (:56p ,2011 ,GAOوبشكل جماعي ما يمي)

التي تنطبق عمى نوع العمل الذؼ تـ تعيينيـ مف أجمو,  )GAGAS)معرفة معايير  .1
 وامتالؾ الميارة الالزمة لتطبيق تمؾ المعرفة.

 عامة لبيئة الوحدة الحكومية محل التدقيق.معرفة  .2
 بوضوح شفويا  وكتابيا . تصاؿالاميارات  .3
نجازه مثل استخداـ عينات احصائية, استخداـ إوجود ميارات مناسبة لمعمل الذؼ يتـ   .4

طرؽ تدقيق متخصصة, والمعرفة و تدقيق بيانات ىندسية وحسابية, و أنظمة محوسبة, 
                      العممية المتخصصة.

  التعميم الميني المستمر:        

, بما في ذلؾ التخطيط )GAGAS)يجب عمى المدققيف الذيف يؤدوف عمال  وفقا  لمعايير 
والتوجيو والقياـ بإجراءات التدقيق, أف يحافظوا عمى الكفاءة المينية مف خالؿ مواصمة التعميـ 

ساعة كل سنتيف مف  (80)المستمر, حيث يجب أف يكمل المدقق في ظل ىذه المعايير عمى األقل 
ي مجاالت مرتبطة ف (80( ساعة عمى األقل مف أصل )24)التعميـ المستمر, ويجب أف يكوف 
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ساعة في أؼ سنة  (20جب أف يكمل عمى األقل )مباشرة بالبيئة الحكومية والتدقيق الحكومي, وي
 (.58p ,2011 ,GAOمف تمؾ السنتيف)

مف التأىيل والخبرة والميارة  عمى مستوػ عاؿ   المدقق ويمكف مالحظة أف وجوب محافظة
تحديث عممية التعميـ في كل ما يتعمق بمينة التدقيق وغيرىا مف  يستمـزفي أداء عممية التدقيق, 

 مجاالت العمـ المتخصصة التي قد يكوف ليا أؼ عالقة بمينة التدقيق.

 ضمان ورقابة الجودة   .4

المعيار المتعمق بذلؾ: "يجب عمى كل منظمة لمتدقيق تقوـ بالتدقيق وفقا  لمعايير 
)GAGAS( لرقابة الجودة, ويجب أف تخضع لمراجعة خارجية , أف تحتفع بنظاـ داخمي مالئـ

 (.61p ,2011 ,GAO) لرقابة الجودة )مراجعة نظير("

كيز عمى أداء العمل يتضمف نظاـ منظمة التدقيق لمراقبة الجودة إدارة منظمة التدقيق, والتر 
المينية جراءات المصممة لتوفير تأكيد معقوؿ عف مدػ االلتزاـ بالمعايير إلية, وابكفاءة وفع ال

والمتطمبات القانونية والتنظيمية المعموؿ بيا, وتعتمد طبيعة نظاـ رقابة الجودة عمى حجـ المنظمة, 
 (.61p ,2011 ,GAOومدػ تعقيد عممية التدقيق, واعتبارات التكمفة والعائد )

 مراجعة النظير الخارجية:

أف تخضع لمراجعة نظير خارجية عمى األقل مرة كل  الحكومية التدقيق مكاتبيجب عمى  
ثالث سنوات تقوـ بيا جية غير مرتبطة بالوحدة محل التدقيق, وتعمل مراجعة النظير عمى توفير 

لتحديد ما إذا كاف نظاـ رقابة الجودة تـ تصميمو بشكل مناسب وفع اؿ, وىل تمتثل  ؛أساس معقوؿ
تباعيا المعايير المينية إيوفر تأكيدات معقولة بشأف  منظمة التدقيق لنظاـ رقابة الجودة الذؼ

 (.66p ,2011 ,GAOالمعموؿ بيا )

 (:56p ,2011 ,GAOوعند القياـ بمراجعة النظير يجب اإليفاء بالمتطمبات التالية )

 رقابة الجودة لمنظمة التدقيق.مراجعة سياسات واجراءات  .1
 الداخمية لمنظمة التدقيق.جراءات المراقبة إمراجعة مدػ كفاية ونتائج  .2
 مراجعة تقارير التدقيق وعمميات التوثيق ذات الصمة. .3
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المقابالت و سجالت التعميـ المستمر, و مراجعة المستندات اأُلخرػ الالزمة )أوراؽ العمل,  .4
 مع الموظفيف( لتقييـ مدػ االلتزاـ بالمعايير.

حدات الحكومية, يجب أف القوؿ أف منظمات التدقيق التي تقوـ بتدقيق أنشطة الو  ويمكف
, ومثل ىذه المنظمات غير متداولة بشكل يكوف لدييا مف يراقب أدائيا أيضا , ويقدـ ليا التوصيات

متعارؼ عميو في الوطف العربي, بينما في الواليات المتحدة توجد العديد مف المنظمات والييئات 
ت قد تكوف جيات خارجية بإشراؼ المينية والمختصة التي قد تقوـ بيذه الميمة, وفي بعض الحاال

 .ىي مف يقـو بتمؾ العممية البنؾ الدولي

 :Standards for Financial Auditsمعايير التدقيق المالي   2.4.2.2

( تعتبر SASيصدر المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف نشرات حوؿ معايير التدقيق )
متطمبات, و شروط, و , ويتـ دمج كل ما يتعمق بيذه النشرات مف أىداؼ, )GAGAS)كمرجع لمعايير

يجب أف  )GAGASية التدقيق المالي وفقا  لمعايير)ف أداء عممإوأؼ بيانات تفسيرية ُأخرػ, حيث 
 (.72p ,2011 ,GAOالتي تـ دمجيا ومتطمبات إضافية ُأخرؼ )و  ,(SASيتوافق مع النشرات )

 

 أدا  التدقيق المالي:ب الخاصة التدقيق الحكومية متطمبات معايير .أ 

   اتصال المدقق .1

المعيار المتعمق بذلؾ: "يجب عمى المدققيف أف يوصموا المعمومات إلى الوحدة محل 
لى لجنة التدقيق, وذلؾ فيما يخص طبيعة واألفراد المتعاقديف, و التدقيق,  طالبي خدمة التدقيق, وا 

 (.73p ,2011 ,GAOومدػ االختبارات المخطط ليا" )

يصاؿ المعمومات إ يجب عند أداء عممية التدقيق الماليأنو  مف خالؿ ىذا المعيار يتضح
قرار بمدػ االلتزاـ إلفيما يخص اوذلؾ ذات الصمة بالُحكـ الميني إلى طالبي خدمة التدقيق, 
يصاؿ المعمومات إلى المجاف التشريعية إبالقوانيف, وعند التدقيق استنادا  إلى مواد القانوف, يجب 

أف ىذا المعيار ييدؼ إلى زيادة  يتضحكما و  ,عماؿ الوحدة محل التدقيقأ المسؤولة عف مراقبة 
بل المستخدميف, حيث عمى المدقق أف يوصل المعمومات بشكل قرير المدقق مف ق  المعرفة حوؿ ت
 واضح وسمس.
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   اعتبارات نتائج التدقيق السابقة .2

 ,المتعمق بذلؾ ىو: "يجب أف يأخذ المدقق بعيف االعتبار نتائج التدقيق السابقة المعيار
 (.95, ص2009والتوصيات التي تتعمق مباشرة بأىداؼ التدقيق المنجز")جمعة,  النتائجتباع ا  و 

جراءات الالزمة التي تـ اتخاذىا لمعالجة نتائج إلعند أداء عممية التدقيق, يجب تقييـ ا
التي قد يكوف ليا تأثير جوىرؼ عمى البيانات المالية اليامة و  ,التدقيق السابقةوتوصيات عمميات 

 (.74p ,2011 ,GAOفي تحقيق أىداؼ التدقيق )

ف المدقق مف تجنب نقاط الضعف في عمميات معيار يمك  أف ىذا ال والجدير باإلشارة
واعتبار النتائج والتوصيات التي تـ التدقيق السابقة, وتالفي األخطاء التي وقع فييا المدقق السابق, 

 التوصل الييا واالستفادة منيا.

شروط العقود أو اتفاقيات المنح, وسو   نتياكاكشف التحريفات الميمة الناتجة عن  .3
                                                                          .االستخدام

؛ المدققيف تصميـ عممية التدقيق لتوفير ضماف معقوؿالمعيار المتعمق بذلؾ: "عمى 
الناتجة عف مخالفات لنصوص العقود أو اتفاقيات المنح التي ليا تأثير  الكتشاؼ البيانات الخطأ

مادؼ مباشر عمى تقرير المبالغ المالية, فإذا ما جاءت لممدقق معمومات محددة تدؿ عمى وجود 
اءات التدقيق الموجو بشكل محدد لمتحقيق فيما إذا كانت تمؾ المخالفات, ينبغي عميو تطبيق إجر 

 (.75p ,2011 ,GAO) ت أو مف المحتمل حدوثيا"ثالمخالفات قد حد

وتأثير عمى المبالغ في القوائـ المالية والبيانات  ,ىذا المعيار ذو أىمية مادية كبيرة يعتبرو 
حتـ ذلؾ استخداـ أدوات تالمالية اأُلخرػ, حيث قد يؤدؼ إلى حدوث مخالفات في تمؾ البيانات, وي

 تدقيق فع الة الكتشاؼ مثل ىذه األفعاؿ.

   تقديم عناصر النتائج .4

عدـ التزاـ بأحكاـ و في التدقيق المالي قد تحتوؼ النتائج عمى قصور في الرقابة الداخمية, 
االحتياؿ, وسوء االستخداـ, وكجزء مف عممية التدقيق وعند تحديد و القوانيف والعقود واتفاقيات المنح, 

 النتائج, يجب تخطيط وتنفيذ إجراءات لتطوير عناصر النتائج ذات الصمة لتحقيق أىداؼ
 (.76p ,2011 ,GAOالتدقيق)
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أف الوصوؿ إلى نتائج مرجوة لعممية التدقيق يتطمب تحديد أىداؼ  وعميو يمكف القوؿ
 التدقيق, ويتطمب تخطيط عممية التدقيق بالشكل المالئـ لموصوؿ لتمؾ النتائج.

   توثيق عممية التدقيق .5

 ,جراءإلوا, بالتخطيطالمعيار المتعمق بذلؾ: "يجب عمى المدقق توثيق التدقيق المتعمق 
ف المدقق الخبير الذؼ ليس لو أؼ توؼ عمى معمومات تمكوالتقرير عف التدقيق, كما ويجب أف يح

سابق مع التدقيق مف الحصوؿ عمى الدليل الذؼ يدعـ ُحكـ المدقق, ويجب أف يشمل  اتصاؿ
 (59, ص2009التدقيق عمى دعـ االستنتاجات والتوصيات قبل إصدار التقرير" )جمعة, 

ز النتائج التي توصل ويوفر  توثيق التدقيق مصدرا  لممدققيف اآلخريف, كما أف التوثيق يعز 
 الييا المدقق, واألدلة التي قاـ بجمعيا, وينبغي أف يكوف التوثيق مالئما .

 لتقرير عن التدقيق المالي:با معايير التدقيق الحكومية الخاصة متطمبات .ب 

   :GAGASتقرير التزام المدقق ب  .1

المعيار المتعمق بذلؾ: "يجب أف ينص تقرير التدقيق بأف التدقيق قد تـ وفقا  لمعايير 
GAGAS( "41p ,2002 ,GAO.) 

مف ق بل المدققيف عند  )GAGAS)يتضح مف خالؿ ىذا المعيار مدػ أىمية اتباع معايير 
 أدائيـ لعممية التدقيق, حيث يؤدؼ ذلؾ إلى زيادة تطابق النتائج مع األىداؼ.

 .المنحالعقود, واتفاقيات األنظمة, و عن الرقابة الداخمية وااللتزام بأحكام القوانين, التقرير  .2

( أف يصف نطاؽ 1إما ) ,المعيار المتعمق بذلؾ: "عمى التقرير الصادر حوؿ القوائـ المالية
نتائج ىذه قرار المالي وأف يبيف إلفحص المدققيف لمدػ االلتزاـ بالقوانيف والرقابة الداخمية عمى ا

عمومات, وعند نتائج ىذه ( أف يشير إلى التقرير المستقل الذؼ يضـ ىذه الم2أو ) ,الفحوصات
األعماؿ غير القانونية, وحاالت عدـ االلتزاـ و عمى المدققيف اإلشارة إلى التزوير, الفحوصات 

وفي بعض وحاالت الضعف في الرقابة الداخمية الخاصة باإلقرار المالي,  ,الجوىرية اأُلخرػ 
 (.43p ,2002 ,GAOالحاالت يجب كتابة التقارير إلى أطراؼ خارجية" )
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يساعد  ,وفع اؿ لغة لوجود نظاـ رقابة داخمية قوؼ القوؿ أف ىذا المعيار يولي أىمية با يمكف
 عداد البيانات المالية المالئمة, وااللتزاـ باألنظمة والقواعد.إ في مراقبة 

األنظمة, و انتياك أحكام القوانين, و االحتيال, و التقرير عن القصور في الرقابة الداخمية,  .3
 العقود, واتفاقيات المنح, وسو  االستخدام.

المعيار المتعمق بذلؾ: "عند تنفيذ عمميات التدقيق المالي بخصوص نظاـ الرقابة الداخمي 
المتعمق باإلقرار المالي حوؿ مدػ االلتزاـ, يجب عمى المدققيف وبناء  عمى العمل المنجز التقرير 

( حاالت 2( حاالت القصور الجسيمة وأوجو الضعف الجوىرية في الرقابة الداخمية, )1عف )
وعدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة التي يكوف ليا تأثير جوىرؼ عمى عممية التدقيق, وأؼ  حتياؿالا

( المخالفات الميمة لشروط العقود 3دارة التدقيق, )إالقائميف عمى  نتباهاحاالت ُأخرػ تستدعي 
ثير الجوىرؼ التأ ؼ( سوء االستخداـ ذ4واتفاقيات المنح ذات التأثير الجوىرؼ عمى عممية التدقيق, )

 (.81p ,2011 ,GAOعمى التدقيق" )

مخالفات شروط و مف المدققيف تقديـ تقارير بخصوص االحتياؿ,  GAGASتتطمب معايير 
العقود واتفاقيات المنح, وسوء االستخداـ إلى جيات خارجية, وذلؾ في حاالت أف القانوف قد 

المخالفات إلى جيات خارجية يتطمب مف الوحدة محل التدقيق أف ترفع تقارير بخصوص تمؾ 
)المفتش العاـ أو المدعي العاـ(, ولـ تقـ بذلؾ مع عمميا بوجود ىذه المخالفات, وأيضا  في حالة 
وجود أعماؿ احتياؿ ومخالفات متعمقة بمساعدة مالية مف وكالة حكومية, ولـ تقـ الوحدة محل 

بوجودىا, في ىذه الحاالت يجب  التدقيق بخطوات تصميـ لمعالجة آثار تمؾ المخالفات مع عمميا
عمى المدقق أف يرفع التقارير إلى الجيات الخارجية أو إلى الوكالة الحكومية التي قدمت المساعدة 

 (.46p ,2002 ,GAOالمالية )

أف ىذا المعيار يضع عمى عاتق المدقق مسؤولية معالجة أسباب القصور في  الحعيُ 
اتخاذ خطوات تصحيحية, ومسؤولية التقرير عف االحتياؿ  الرقابة الداخمية, وشرح دواعي الفشل في

 والمخالفات القانونية وشرح ذلؾ لألطراؼ ذات العالقة.
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 .التقرير عن وجيات نظر الموظفين المسؤولين .4

ذا أفصح تقرير المدقق عف    المعيار المتعمق بذلؾ: "عند أداء عممية التدقيق المالي, وا 
واتفاقيات المنح, عدـ االلتزاـ بأحكاـ القوانيف والعقود و االحتياؿ, و أوجو القصور في الرقابة الداخمية, 

تائج, يجب عمى المدقق الحصوؿ والتقرير عف وجيات نظر المسؤوليف بشأف الن وسوء االستخداـ
 (.85p ,2011 ,GAOجراءات التصحيحية المخطط ليا )إلالتوصيات, واو االستنتاجات, و 

دارة الوحدة محل التدقيق والمدقق, ويضمف إأف ىذا المعيار يؤسس لبناء الثقة بيف  ويتضح
 وجود تقرير موضوعي عف توثيق وجيات نظر المسؤوليف ورأؼ المدقق فييا بحيادية.

                                             السرية والخاصة التقرير عن المعمومات .6

المعيار المتعمق بذلؾ: "عند أداء التدقيق المالي, إذا كانت بعض المعمومات ممنوعة مف   
تيا, فعمى تقرير المدقق اإلشارة إلى طبيعة تبعادىا مف التقرير نتيجة لحساسيأو تـ اس ,اإلفصاح

لى األسباب التي جعمت ىذا الحذؼ ضروريا   ,تمؾ المعمومات المحذوفة  (.85p ,2011 ,GAO)وا 

يتضح مف خالؿ ىذا المعيار أف بعض المعمومات قد تكوف ممنوعة بواسطة قوانيف محمية 
ليف باستالميا.  ُأخرػ, تجعل ىذه المعمومات ُتقدـ واعتبارات  فقط إلى األشخاص الُمخو 

   توزيع التقرير .6

"يجب تقديـ تقارير التدقيق مف ق بل مؤسسة التدقيق إلى المسؤوليف المعيار المتعمق بذلؾ: 
لى المسؤوليف المناسبيف في المؤسسات التي تطمب التدقيق ,المناسبيف لدػ الوحدة محل التدقيق  ,وا 

أو تحضر لو بما في ذلؾ مؤسسات التمويل الخارجية إال إذا منعت المحددات القانونية ذلؾ, كما 
 تمتعوف بسمطة رقابية أو قد يكونوف سخ مف التقارير إلى المسؤوليف الذيف يويجب أف يتـ رفع ن

ليف باستالـ  مسؤوليف عف القياـ بالعمل بناء  عمى النتائج والتوصيات, وأيضا  إلى اآلخريف الُمخو 
 (.49p ,2002 ,GAO)ىذه التقارير, كما ويجب توفير ىذه التقارير لمفحص العاـ 

لة ب الحعيُ و  , ولكف ذلؾ تسمُّموأف المعتاد ىو أف يتـ توزيع التقارير إلى الجيات الُمخو 
 يعتمد عمى مدػ سرية وخصوصية المعمومات المتضمنة فيو.
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 معايير العمل الميداني لتدقيق األدا  2.4.2.3
 : Field Work Standards for Performance Audits 

  التخطيط: .1

وبشكل مناسب تخطيط العمل الالـز لمعالجة أىداؼ المعيار المتعمق بذلؾ: "يجب أف يتـ 
 (.                  126p ,2011 ,GAOالتدقيق" )

يجب عمى المدقق أف يخطط عممية التدقيق لمحد مف خطر التدقيق إلى المستوػ المالئـ 
مة األدلة في دعـ استنتاجات المدقق, ويجب عمى ءلمحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ بشأف كفاية ومال

والطريقة الالزمة  ,المدقق تقييـ خطر التدقيق واستخداـ ىذا التقييـ في تحديد أىداؼ التدقيق ونطاقو
 لتحقيق ىذه األىداؼ.

تقييـ خطر التدقيق المتعمق بأىداؼ ونطاؽ عممية التدقيق, ويتـ  ويساعد ىذا المعيار في
جراء عممية التدقيق بكفاءة إوضع منيج شامل لعممية التدقيق, كل ىذه العناصر بدورىا تؤدؼ إلى 

لى مخرجات ونتائج مالئمة.وفع ال  ية, وا 

   :اإلشراف .2

المعيار المتعمق بذلؾ: "يجب عمى منظمة التدقيق اإلشراؼ بشكل مناسب عمى فريق 
 (.149p ,2011 ,GAOثناء أداء العمل" )أالتدقيق 

والتدريب الفع اؿ لفريق  القوؿ أف ىذا المعيار يتضمف توفير اإلرشاد والتوجيو وعميو يمكف
 التدقيق أثناء العمل, وذلؾ لمتابعة متطمبات عممية التدقيق والعمل عمى تحقيق أىداؼ التدقيق. 

   :األدلة .3

المعيار المتعمق بذلؾ: "يجب عمى المدققيف الحصوؿ عمى دليل كاؼ  ومالئـ لتوفير أساس 
 (.150p ,2011 ,GAOمعقوؿ لنتائجيـ واستنتاجاتيـ" )

مة الدليل ءمة الدليل جزء ال يتجزأ مف عممية التدقيق, حيث تعتبر مالءكفاية ومالإف 
مقياس لمدػ صالحية وموثوقية الدليل, أما الكفاية فيي مقياس لكمية األدلة التي استخدمت لدعـ 
النتائج واالستنتاجات المتعمقة بأىداؼ التدقيق, وتختمف أنواع ومصادر األدلة التي يستخدميا 
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االستعالـ, ,ق بناء  عمى أىداؼ التدقيق, ويمكف الحصوؿ عمى األدلة عف طريق المالحظة, المدق
مة األدلة, ءوالفحص, وتـ تحديد بعض االفتراضات التي تساعد في الُحكـ عمى مدػ كفاية ومال

 (: 152p ,2011 ,GAOولكف ال نستطيع اعتبارىا وحدىا كافية, واالفتراضات ىي كالتالي )

تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ نظاـ رقابة داخمية فع اؿ, تعتبر أكثر موثوقية  األدلة التي .1
 مف تمؾ التي تـ الحصوؿ عمييا في ظل نظاـ رقابة داخمية ضعيف أو غير موجود.

األدلة التي تـ الحصوؿ عمييا مباشرة بواسطة فحص المدقق المادؼ ومالحظاتو  .2
التي تـ الحصوؿ عمييا بطريقة غير مة وموثوقية مف األدلة ءوحساباتو, تكوف أكثر مال

 مباشرة.
 فحص المستندات األصمية ُيعطي دليال  أكثر موثوقية مف فحص النسخ. .3
الشيادات التي تـ الحصوؿ عمييا مف أفراد يتكمموف بحرية, غير متحيزيف, يمتمكوف  .4

فراد أالمعرفة في مجاؿ العمل, تكوف أكثر موثوقية مف تمؾ التي تـ الحصوؿ عمييا مف 
 حت التيديد, متحيزيف, لدييـ معرفة جزئية.ت
األدلة التي تـ الحصوؿ عمييا مف طرؼ ثالث يتمتع بالمصداقية والحياد, أكثر موثوقية  .5

مصالح مباشرة في تمؾ  ؼ مف الحصوؿ عمييا مف إدارة الوحدة محل التدقيق أو آخريف ذو 
 الوحدة.

اليةتحقيق أىداؼ التدقيق وأداء عممية التدقيق ويمكف ليذا المعيار أف يساعد في   بفع 
 وكفاءة, ُتحت ـ الحصوؿ عمى أدلة كافية ومناسبة مف أطراؼ ُتصبغ عمييا ىذه الصفة.

   :توثيق التدقيق .6

المعيار المتعمق بذلؾ: "يجب إعداد توثيق التدقيق المتعمق بتخطيط وأداء والتقرير عف 
ف المدقق الخبير الذؼ ليس لديو اتصاؿ قيق بتفاصيل كافية ُتمكوثيق التدالتدقيق, كما يجب إعداد ت

جراءات التدقيق, واألدلة التي تدعـ ُحكـ المدقق و نتائج, و توقيت, و سابق بالتدقيق مف فيـ طبيعة,  ا 
ونتائجو, ويجب أف يشمل التوثيق أيضا  األدلة التي تدعـ االستنتاجات والتوصيات وذلؾ قبل 

 (.159p ,2011 ,GAOإصدار التقرير" )

أف عممية توثيق التدقيق تعتبر عنصرا  أساسيا  لمدػ جودة التدقيق, حيث تساعد في  الحعيُ 
 دعـ تقرير المدقق وفي اإلشراؼ عمى عممية التدقيق.
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 تقرير لتدقيق األدا :معايير ال 2.4.2.4
 :Reporting Standards for Performance Audits 

   :شكل تقرير التدقيق .1

بذلؾ: "يجب عمى المدققيف إصدار تقارير تدقيق إليصاؿ نتائج كل عممية  المعيار المتعمق
 (.163p ,2011 ,GAOتدقيق لألداء")

إف بعض األحياف قد تتطمب إنياء عممية التدقيق قبل إتماميا وقبل إصدار تقرير المدقق, 
التوقف, وأيضا  في ىذه الحالة تستوجب أف يقوـ المدقق بإبالغ إدارة الوحدة محل التدقيق عف ىذا 

حالة إصدار التقرير واكتشاؼ المدقق أنو لـ يكف لديو ما يكفي مف األدلة المناسبة لدعـ 
بالغ المسؤوليف  استنتاجاتو, عند ذلؾ يجب عمى المدقق إبالغ إدارة الوحدة محل التدقيق وا 

حيث ال تخدميف آخريف, بوأؼ مس  المناسبيف في المؤسسات التي تطمب التدقيق أو تحضر لو
 (.164p ,2011 ,GAOفي االعتماد عمى التقرير ) يستمروف 

أف شكل التقرير يدؿ عمى طبيعة عممية التدقيق, فالتقرير قد يكوف بشكل  ويمكف مالحظة
ل  أو عمى شكل رسالة, حيث يجب أف يتناسب الشكل مع ما يتضمنو التقرير. ,مفص 

   :محتويات التقرير .2

( أىداؼ ونطاؽ ومنيجية 1المعيار المتعمق بذلؾ: "يجب إعداد تقرير التدقيق الذؼ يحتوؼ )
( إشارة 3( نتائج التدقيق بما في ذلؾ االستنتاجات والتوصيات وفقا  لما ىو مناسب, )2التدقيق, )

 ( طبيعة أؼ معمومات سرية5( ممخصا  آلراء المسؤوليف, )4, ))GAGAS)بشأف االلتزاـ بمعايير 
 (.165p ,2011 ,GAOأو حساسة تـ حذفيا, إف ُوجدت" )

 (:168p ,2011 ,GAOويتضمف أيضا  تقرير المدقق ما يمي )

أوجو القصور في الرقابة الداخمية التي قد تؤثر عمى تحقيق أىداؼ التدقيق, حيث ينبغي  .1
 أف يشمل تقرير المدقق نطاؽ عممو عمى الرقابة الداخمية.

ساءة االلتزاـ بأحكاـ  عدـاالحتياؿ, و  .2 القوانيف وشروط العقود واتفاقيات المنح, وا 
االستخداـ, حيث في حالة استنتاج المدقق واستنادا  إلى أدلة كافية ومالئمة حدوث ىذه 

 المخالفات أو احتماؿ حدوثيا عميو التقرير عف ذلؾ. 
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وتعكس أىداؼ  أف محتويات التقرير تعتبر بمثابة الموضوع محل التدقيق ويمكف اعتبار
 عممية التدقيق, وىي عبارة عف المعمومات بشأف ماىية عممية التدقيق.

   توزيع التقرير .3

"يجب تقديـ تقارير التدقيق مف ق بل مؤسسة التدقيق إلى المسؤوليف المعيار المتعمق بذلؾ: 
لى المسؤوليف المناسبيف في المؤسسات التي تطمب التدقيق ,المناسبيف لدػ الوحدة محل التدقيق  ,وا 

أو ترتب لو بما في ذلؾ مؤسسات التمويل الخارجية إال إذا كاف ىناؾ قيود قانونية تمنع ذلؾ, كما 
مسؤوليف  , أو قد يكونوف ويجب إرساؿ نسخ مف التقارير إلى مسؤوليف آخريف يتمتعوف بسمطة رقابية

ليف باستالـ ىذه التقارير, عف التصرؼ بناء  عمى ا لنتائج والتوصيات, وأيضا  إلى اآلخريف الُمخو 
 (.87p ,2002 ,GAO)كما ويجب توفير ىذه التقارير لمفحص العاـ 

القوؿ إف توزيع التقرير يجب أف يعمل عمى إتاحة الفرصة لمرأؼ العاـ واألطراؼ  يمكف
 ى الوحدات الحكومية.عمى نتائج أعماؿ التدقيق عم لالطالعالرقابية العميا 

إف تحديث معايير التدقيق الحكومية نتيجة لمتطورات المتالحقة في قطاع األعماؿ 
أدػ إلى ظيور نوع جديد مف أنواع التدقيق الحكومي وىو ارتباطات  ؛واألنشطة وتقديـ الخدمات

 المصادقة كما ُذكر سابقا , وبالتالي وجود معايير خاصة بيذا النوع نسردىا باختصار كالتالي:

 :معايير ارتباطات المصادقة 2.4.2.5

 :فحص االرتباطاتالخاصة بمتطمبات العمل الميداني  .أ 

: العمل الميداني لفحص االرتباطات وىي كالتالي وقد ذكر مكتب المحاسبة العاـ متطمبات
(93p ,2011 ,GAO): 

 اتصاؿ المدقق. .1
 نتائج ارتباطات المصادقة السابقة. .2
شروط العقود, و االنظمة, و كشف التحريفات اليامة الناتجة عف انتياؾ احكاـ القوانيف,  .3

 أو اتفاقيات المنح, وسوء االستخداـ.
 تقديـ عناصر النتائج. .4
 ارتباطات المصادقة.توثيق  .5
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 :رتباطاتال التقرير عن فحص با متطمبات معايير التدقيق الحكومية الخاصة .ب 
فحص االرتباطات وىي  اإلضافية لمتقرير عفمتطمبات الوقد ذكر مكتب المحاسبة العاـ 

 (:100p ,2011 ,GAO) : كالتالي

 .GAGASتقرير التزاـ المدقق بمعايير  .1
 العقود, واتفاقيات المنح.و األنظمة, و التقرير عف الرقابة الداخمية وااللتزاـ بأحكاـ القوانيف,  .2
عدـ االلتزاـ بأحكاـ القوانيف, و االحتياؿ, و القصور في الرقابة الداخمية, التقرير عف  .3
  األنظمة, العقود, واتفاقيات المنح, وسوء االستخداـ.و 
 .المسؤوليفالتقرير عف وجيات نظر الموظفيف  .4
 .التقرير عف المعمومات السرية والخاصة .5
 توزيع التقرير. .6

 :جرا ات المتفق عمييااإلرتباطات, و ال لمراجعة ا الخاصةالميداني  العملمتطمبات  .ج 
اإلضافية لمراجعة االرتباطات  وقد ذكر مكتب المحاسبة العاـ متطمبات العمل الميداني

 (:117p ,2011 ,GAO): وىي كالتالي ,لفحص االرتباطات واالجراءات المتفق عمييا

انتياؾ أحكاـ و حاالت االحتياؿ, و التقرير عف أوجو القصور والضعف الجوىرية,  .1
 القوانيف, األنظمة, شروط العقود, واتفاقيات المنح, وسوء االستخداـ.

لتقرير عن مراجعة االرتباطات با متطمبات معايير التدقيق الحكومية الخاصة .د 
 عمييا جرا ات المتفقإلوا

لمتقرير عف مراجعة االرتباطات  اإلضافيةمتطمبات الوقد ذكر مكتب المحاسبة العاـ 
 (:118p ,2011 ,GAO): وىي كالتالي جراءات المتفق عميياإلوا

 .GAGAS تقرير التزاـ المدقق بمعايير .1
 توزيع التقرير. .2

أف معايير ارتباطات المصادقة تتشابو بشكل كبير مع معايير  ما سبقيتضح مف خالؿ 
, واالستفادة مف أعماؿ الجيات المعنيةالتدقيق, حيث وكما ورد سابقا  يجب إيصاؿ المعمومات إلى 
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بالرقابة الداخمية وذلؾ  بإجراء  واالىتماـجراء التعديالت بناء  عمى مالحظاتيـ, ا  المدققيف السابقة و 
المخالفات القانونية, والعمل عمى دعـ النتائج واألىداؼ مف خالؿ تحديد ما  االختبارات لكشف
حيث تساعد  ,يضا  مف خالؿ توثيق االرتباطاتأليو فعال , و إوما تـ الوصوؿ  ,ليوإيجب الوصوؿ 

عمى دعـ االستنتاجات التي تـ التوصل الييا, ويجب التقرير عف االلتزاـ بالمعايير وعف أؼ 
اكات حصمت أو قد تحصل, والتقرير يعمل عمى إجماؿ ما تـ في عممية التدقيق, و انتيأمخالفات 

 الوضوح, وأف يتـ توفيره لممستخدميف ولمجميور والرأؼ العاـ.بحيث يجب أف يمتاز 
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 الفصــــــل الثالث
 الفمسطينيالرقابة في القطاع الحكومي 
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 تمييد

 ميما ,تعتبر التغيرات المضطردة والحديثة التي تحدث في ىيكل األنظمة الحكومية عنصرا  
وسميـ  الشكل األمثل لمحفاظ عمى ىيكل قوؼ ودليال  دامغا  عمى أىمية الماؿ العاـ وضرورة إدارتو ب

انة نو ومف جية أخرػ تصل أىمية الماؿ العاـ إلى درجة تأثيره عمى مكإلألنظمة الحكومية, كما 
خرػ, لذلؾ تـ اإلجماع عمى أف ألُ وقوتو بيف الدوؿ ا ,ومدػ أىمية اقتصادىا ,واستقالليا ,الدولة

والمنظمة التي تمثل  ,الةالنظاـ اإلدارؼ والمالي في الييكل الحكومي يجب أف تتوفر فيو الرقابة الفع  
في تنظيـ  دورىا الرئيسمى الماؿ العاـ ليا ف الرقابة عإتصرفات غير مرغوبة, حيث  ط ألؼالضواب

 عماؿ المؤسسات.أ المجتمعات و 

تعتبر وظيفة الرقابة عمى الوحدات الحكومية مف أىـ الوظائف الممارسة في تمؾ و 
وأنيا تعود لممجتمع, لذلؾ  ,وطبيعة ممكيتيا ,الوحدات, وذلؾ لألىمية القصوػ لألمواؿ العامة

وفع اؿ, والتأكد مف جودة ىذا النظاـ  ية قوؼ كومية إقامة نظاـ رقابة مالتتحمل إدارة الوحدة الح
سبابيا لعالج نقاط الضعف التي أدت أودراسة  االنحرافاتوأنو قادر عمى تحديد  ,وسالمة تطبيقو
 لتمؾ االنحرافات.

والمفاىيـ الرئيسة لمرقابة المالية  ,ماىية الرقابة المالية الحكومية تـ تناوؿ ىذا الفصل فيو 
إلى مدػ أىميتيا وأىـ أىدافيا, التطرؽ و , مع توضيح أنواع الرقابة المالية داخل الوحدات الحكومية

ديواف الرقابة المالية  ممثمة فيقطاع غزة, بىيكل الرقابة في الدوائر الرقابية أيضا  مناقشة وتـ 
 .واإلدارية بصفتو الجياز المكمف بعممية التدقيق والرقابة
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في البداية وقبل الشروع في تفاصيل الرقابة المالية الحكومية, نود اإلشارة إلى طبيعة 
أساسية  خدمات تقديـ عمىالقطاع الحكومي الفمسطيني, حيث وبشكل عاـ يقوـ القطاع الحكومي 

واألمف  العدالة خدمات مثل بثمف وذلؾ لألفراد تسويقيا ويصعب العاـ, النظاـ لضماف مطموبة
 مف الضرائب األولى بالدرجة إيراداتيا تؤمف والتي لمدولة, العامة الموازنة تموليا ما وعادة ,الداخمي
 .العامة الخدمات نفقات تحمل في لممساىمة الشعب, عمى المفروضة

والقطاع الحكومي كغيره مف القطاعات يتميز بنظاـ محاسبي وممارسات مالية ومحاسبية 
 بوظائف يقـو الذؼ القطاع الحكومي يمكف تعريفو بأنو: "النظاـخاصة بو, والنظاـ المحاسبي في 

 المبادغ مف إطار بموجب يعمل وىو الربح لتحقيق اليادفة غير الحكومية الوحدات في المحاسبة
 وفقا   نفقاتيا وتنظيـ المالية الموارد عمى السيطرة وضعيا مف اليدؼ التي يعتبر والقواعد واألسس
 (.24, ص2002وآخروف,  " )طاىرالعامة لمموازنة

 رغـ وىي الفمسطينية الوطنية السمطة مؤسسات مف الفمسطيني الحكومي القطاع ويتشكل
 والييئات الوزارات مف العديد مف تتكوف  ليا, معتمد إدارؼ  ىيكل أو تنظيمي إطار وجود عدـ

 .العامة والمؤسسات والسمطات

 ورد ما حسب وذلؾ موحدا   نظاما   ليكوف  الفمسطيني الحكومي المحاسبي النظاـ ُشرع وقد
 رقـ الوزراء مجمس بقرار الصادر العامة والمؤسسات لموزارات المالي النظاـ مف المادة األولى بنص
 تقرىا التي التنظيمية واإلجراءات واألسس القواعد مجموعة" :بأنو و, وقد تـ تعريف2005 لسنة( 43)
 والمدفوعات بالمقبوضات المتعمقة المالية المعامالت جميع وتسجيل وقيد لتنظيـ المالية وزارة
 المالي النظاـ) "الوطنية لمسمطة التابعة العامة والمؤسسات الوزارات جميع في بو عملويُ  المختمفة
 (.2005, العامة والمؤسسات لموزارات

 ما المالية وزارة أصدرت الفمسطينية الوطنية السمطة إنشاء عمى عاميف مف يقرب ما بعدو 
 التي واألسس المبادغ مجمميا في تشكل والتي 1997 لسنة (1) رقـ المالية التعميمات باسـ يعرؼ
 كأساس النقدؼ األساس استخداـ ضمنيا مف والتي فمسطيف في الحكومية المحاسبة عمييا تقـو
 الحساب وا عداد والنفقات اإليرادات بإثبات المتعمقة المالية العمميات تسجيل عند المحاسبي لمقياس
 النظاـ صدر سنوات 7 الرابعة, وبعد مرور المادة لنص طبقا   وذلؾ والنقدؼ المالي والمركز الختامي
 والمؤسسات لموزارات المالي النظاـ) األساس نفس تطبيق العامة مؤكدا والمؤسسات لموزارات المالي
 (.2005, العامة
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 الحكومية الوحدات عمى يجب التي المستندية المجموعة الفمسطيني المالي النظاـ حددوقد 
 (5) المادة لنص ,وطبقا المحاسبية السجالت في الواردة واألحداث الوقائع لتأييد باستخداميا االلتزاـ
 بيا تمر التي والدورة الحكومية الوحدات مستوػ  عمى موحدة المستندات ىذه تكوف  المالي النظاـ مف
 الصرؼ وسند, الصرؼ وسند ,القبض سند ىي المستندات مف أنواع خمسة تشمل , وىيمتماثمة
 بمثابة التي تعتبر المساعدة االلتزاـ, ويوجد أيضا  مجموعة الوثائق وسند ,القيد وسند ,الفرعي
 القيد مستندات ضمف مف ليست فيي وبالتالي المالية العمميات لتعزيز تستخدـ التي المستندات
أمر القبض, وقسمية  المجموعة ىذه تتضمف و والرقابية المحاسبية والسجالت الدفاتر في الرئيسية

 لموزارات المالي النظاـ)الدفع في المصرؼ, وطمب الصرؼ المركزؼ, وسند استالـ الشيكات
 (.2005, العامة والمؤسسات

 عمى المالي النظاـ مف (5) المادة لنص طبقا الفمسطيني الحكومي المحاسبي النظاـ يعتمد
 وتوزيعيا بتصميميا المالية وزارة تقـو التي الرقابية والسجالت المحاسبية الدفاتر مف موحدة مجموعة
 لموزارات المالي النظاـ)وىما كالتالي  عممياتيا إثبات في الستخداميا الحكومية الوحدات عمى

 :(2005, العامة والمؤسسات
 :مجموعة الدفاتر المحاسبية  
 دفتر اليومية العاـ .1
 النثرية المصاريف صندوؽ  يومية دفتر .2
 العاـ األستاذ دفتر .3
 اإليرادات مساعد أستاذ دفتر .4
 النفقات مساعد أستاذ دفتر .5
 األمانات أستاذ دفتر .6
 السمف أستاذ دفتر .7
 وسيطة حسابات مساعد أستاذ دفتر .8
 :السج ت الرقابية 
 المخصصات مراقبة سجل .1
 القيمة ذات واألوراؽ القبض وسندات الرخص سجل .2
 المشاريع سجل .3
 الراجعة الشيكات سجل .4
 الممغاة القبض سندات سجل .5
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 مفيوم وأنواع الرقابة المالية الحكومية 3.1

وذلؾ لضماف تقييـ أعماؿ وأنظمة الوحدات  ؛ا  ومالئم شامال   تمثل الرقابة المالية ىيكال  
الحكومية, ومدػ قدرتيا عمى اكتشاؼ االنحرافات السمبية ودراستيا وعالج ما تسببت بو, وأيضا  

وتشجيع ما تسببت بو مف نقاط قوة, لذلؾ تنوعت المفاىيـ حوؿ الرقابة  ,كشف االنحرافات الموجبة
ية كبيرة, وانبثق عنيا أىداؼ عديدة تولدت مف الثقة المالية, وتعددت أنواعيا, واتخذت مكانة وأىم

التي نتجت عف الرقابة المالية, لذلؾ تـ التعرؼ عمى المفاىيـ االساسية لمرقابة المالية الحكومية 
 .وانبثق منيا أنواع الرقابة المالية عمى الوحدات الحكومية ,والتقسيمات التي بناء  عمييا تعددت

 :حكوميةمفيوم الرقابة المالية ال 3.1.1

عمى حتمية وجود الرقابة عمى  ا  ىناؾ اتفاق تعددت اآلراء حوؿ ماىية الرقابة المالية, ولكف  
نظمة اإلدارية أو المالية التي ال تتوفر فييا رقابة فاعمة تعتبر ألف اإالوحدات الحكومية, حيث 

وضع تعريف أنظمة تفتقر إلى مقومات وجودىا, لذلؾ ورغـ تنوع التعريفات في الشكل وصعوبة 
عممي دقيق بسبب تداخل عممية الرقابة مع الكثير مف األنشطة, إلى أنيا قد تتشابو في المضموف, 

"الرقابة التي تستيدؼ التأكد مف فبداية تـ تناوؿ الرقابة بمفيوميا القانوني حيث تـ تعريفيا بأنيا: 
 (.14, ص1998ت, حسف استعماؿ األمواؿ بما يتفق مع أىداؼ التنظيـ اإلدارؼ" )القبيال

يا: "مجموعة مف الوسائل واإلجراءات التي تمكف مف التأكد مف صحة التنفيذ وتـ تعريف
الية الوسائل المعتمدة إلنجاز األعماؿ  الفعمي, ومطابقتو لمقوانيف واألنظمة وقياس مدػ كفاءة وفع 

 (203, ص1999)الحجاوؼ, لمحفاظ عمى الماؿ العاـ, وتحقيق االستخداـ األمثل كمما أمكف ذلؾ" 

الدولي  االتحادبعد ذلؾ اتجو مفيوـ الرقابة إلى تحقيق األىداؼ العميا لإلدارة, فعرفيا 
لمساعدتيا قدر اإلمكاف  ؛جراءات التي تتبناىا إدارة المنشأةإللممحاسبيف بأنيا: "كافو السياسات وا

والمتضمنة االلتزاـ بسياسات  في الوصوؿ إلى ىدؼ اإلدارة, وىو إدارة العمل بشكل منظـ وكفء,
ومنع واكتشاؼ االحتياؿ والخطأ ودقة واكتماؿ السجالت المحاسبية وا عداد  ,اإلدارة وحماية اأُلصوؿ

 (.p16,2001 ,IFACمعمومات مالية موثوقة في الوقت المناسب" )

 وجاء في تعريف المجمع العربي لممحاسبيف القانونيف بأنيا: "كل أنظمة الرقابة المالية
لمقياـ بأعماؿ المشروع بطريقة منظمة وفاعمية لضماف التمسؾ  ؛وغيرىا التي تضعيا اإلدارة
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ودقة السجالت" )المجمع العربي  اكتماؿميف أوت ,وحماية الموجودات ,بالسياسات اإلدارية
 (.4, ص2001لممحاسبيف القانونييف, 

مراجعة لمتعرؼ عمى كيفية وتـ أيضا  تعريف الرقابة المالية بأنيا: "اإلشراؼ والفحص وال
سير العمل داخل الوحدة ولمتأكد مف حسف استخداـ األمواؿ العامة في األغراض المخصصة ليا, 
ل طبقا  لمقوانيف والموائح والتعميمات المعموؿ بيا, ولمتأكد مف مدػ تحقيق  ومف أف الموارد ُتحص 

والتأكد مف سالمة تحديد نتائج المشروع ألىدافو بكفاية لغرض المحافظة عمى األمواؿ العامة, 
األعماؿ, والمركز المالي, وتحسيف معدالت األداء, والكشف عف المخالفات واالنحرافات وبحث 
األسباب التي أدت الى حدوثيا, واقتراح وسائل عالجيا لتجنب تكرارىا مستقبال" )اليويمل, الحسيف, 

 (.466, ص2005

فتـ تعريفيا بأنيا: "العممية التي تستطيع اإلدارة  بعد ذلؾ تطور المفيوـ عف الرقابة المالية
بواسطتيا اكتشاؼ أؼ انحرافات عف الخطط الموضوعة تمييدا  لتحديد المسؤولية, واتخاذ اإلجراءات 

  (97,ص2013الضرورية لتصحيحيا وتجنب األخطاء مستقبال " )ودياف, الحدرب, 

بالرقابة, حيث تناولت المفيوـ القانوني ناقشت التعريفات السابقة عدة مفاىيـ تختص  
لمرقابة مف حيث التأكد مف ُحسف التنفيذ, ومف مطابقتو لألنظمة والقوانيف, وحفاظو عمى األمواؿ 
العامة, كما اتضح المدلوؿ القانوني واإلدارؼ لمرقابة, ومسؤوليتو عف التأكد مف تحقيق األىداؼ, 

ور واقتراح عالجيا, وجاء في بعض التعريفات أف وتحسيف معدالت األداء, ومعرفة أسباب القص
اإلدارة تعمل عمى استغالؿ نظاـ الرقابة المالية, واستخدامو في تحقيق أىدافيا بإدارة العمل بكفاءة 
وااللتزاـ بسياستيا, والقياـ بأعماؿ المشروع بطريقة منظمة, وضماف وجود مخرجات ومعمومات ذات 

التوصل  يمكف أيضا   مف خالؿ ما سبقو  داميا في الوقت المناسب,جودة عالية لمنظاـ المالي باستخ
إلى أف مفيوـ الرقابة عمى الوحدات الحكومية ىو عبارة عف وظيفة متفرعة تتكامل مع وظائف 

والجوانب المالية والفنية واالجتماعية, وذلؾ لمتأكد مف وجود  ,والقانوف  ,واإلدارة ,االقتصاد
 اذ القرارات المناسبة بما يتفق معة, وبياف مواطف الضعف, واتخاالنحرافات عف الخطط الموضوع
رشاد,  يمكفاألىداؼ العميا لإلدارة, و  التوصل أيضا  إلى أف الرقابة يمكف استخداميا كأداة توجيو وا 

بحيث تساعد في تحقيق األىداؼ االستراتيجية. , مف خالليا يمكف التوصل إلى رؤية مستقبميةو 
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 لية الحكوميةأنواع الرقابة الما 3.1.2

وتباينت أساليب وأدوات األداء الرقابي عمى  ,اختمفت أشكاؿ الرقابة المالية وتعددت أنواعيا
 ,وحسب وجية النظر التي ينظر منيا إلى عممية الرقابة ,الوحدات الحكومية وفقا  لمعايير مختمفة

ة باستمرار وجود ولكف االختالؼ في وجيات النظر حوؿ الرقابة ال يفقدىا كونيا عممية مستمر 
 الموارد العامة.

وذلؾ وفقا   ,يمكف تقسيـ الرقابة المالية عمى الوحدات الحكومية إلى أنواع متعددةكما و 
لممعيار الذػ مف خاللو يتـ النظر الى الرقابة المالية, حيث يتـ تقسيميا إلى ما يمى )الحجاوؼ, 

 (:204,ص1999

 .الرقابة مف حيث الموضوع واليدؼ .1
 .مف حيث توقيت عممية الرقابةالرقابة  .2
  .الرقابة مف حيث الجية التي تمارس عممية الرقابة .3
 .الرقابة مف حيث السمطة التي تمارس عممية الرقابة .4

 الرقابة من حيث الموضوع واليدف: 3.1.2.1

لنفقات واإليرادات, يمثل ىذا النوع مف الرقابة المالية الحكومية المفيوـ حوؿ الرقابة عمى ا
األشخاص والموظفيف المسؤوليف عف أؼ معامالت, وتقييـ مدػ كفاءتيـ الفنية والرقابة عمى 

 ال  مف الرقابة المستندية والرقابة االقتصادية.دارية, ويتضمف ىذا التقسيـ كُ إلوا

 الرقابة المستندية:  .1

ىي تمؾ الرقابة التي تعتمد عمى المستندات والسجالت المالية, وذلؾ مثل مستندات 
ووثائقيا المعززة وممفاتيا وسجالتيا والتقارير  ,والمستندات الفرعية األخرػ  ,الصرؼ والقبض
 (.223, ص2003حمرو, إالصادرة عنيا )

 الرقابة االقتصادية )رقابة األدا  والكفا ة(: .2

ىي تمؾ الرقابة التي مف خالليا يتـ قياس األداء داخل األجيزة الحكومية, ويتطمب ىذا 
األداء الفعمي وذلؾ لقياس النتائج التي تحققت, و  ؛ط موضوعة مسبقا  النوع وجود أىداؼ محددة وخط
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, 2005ومقارنتو باألىداؼ المخططة, ويطمق عمييا أيضا  رقابة تقييمية )اليويمل, الحسيف, 
 (. 472ص

مما سبق االستنتاج أف الرقابة المستندية تيتـ بسالمة وصحة التصرفات المالية,  يتضح
وفحص السجالت المالية لمتأكد مف أف الموارد المالية تـ التصرؼ بيا وفقا  لبنود الموازنة العامة 

التوصل إلى أف الرقابة االقتصادية تعتبر مكمال  لمرقابة  يمكفوحسب التعميمات المالية, كما 
مستندية, حيث تعتمد عمى البيانات المحاسبية التي ُتستخدـ بوصفيا أدوات لمتحميل في الرقابة ال

 االقتصادية.

 الرقابة من حيث توقيت عممية الرقابة: 3.1.2.2

حيث يتـ تقسيـ الرقابة المالية الحكومية مف حيث الزمف الذؼ ُتمارس فيو عممية الرقابة إلى 
 (:205, ص1999مي )الحجاوؼ, ما ي

 بة المسبقة:الرقا .1

وىي الرقابة التي تشير إلى اتخاذ كافة االستعدادات واالحتياجات الالزمة لتجنب الوقوع في 
المشكالت, والعمل عمى السيطرة عمى المدخالت وتوجيييا إلنجاز األىداؼ المرغوبة )ودياف, 

 (.103,ص2013الحدرب, 

أف ىذا النوع مف الرقابة يبدأ قبل البدء في تنفيذ العمل, وىو ييدؼ إلى منع وقوع  يتضحو 
 األخطاء منذ البداية ومنع تبديد الموارد العامة.

 الرقابة الم زمة لمتنفيذ )الرقابة اتنية(: .2

وتتمثل في سير األعماؿ واألنشطة أوال  بأوؿ, أؼ متابعة العمل منذ بدايتو وحتى إنجازه, 
ومقارنتو مع المعايير الموضوعة الكتشاؼ الخطأ  ,وتقييمو ,عتمد عمى قياس األداء الحاليوىي ت

ولمتقميل مف حجـ الضرر  ,لوأو االنحراؼ حيف وقوعو, والعمل عمى تصحيحو منعا  الستفحا
 (.76, ص2011, )فروانو

أف ىذا النوع مف الرقابة يتـ مف خاللو مراجعة الحسابات والمستندات بصورة  يمكف القوؿ
 مما يؤدؼ إلى التصحيح المستمر لالنحرافات. ؛مستمرة طواؿ فترة عممية الرقابة
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 الرقابة ال حقة: .3

الرقابة التي يتركز دورىا بعد االنتياء مف إنجاز مراحل العمل المطموبة, ويتـ ذلؾ عف 
جعة العمميات المالية التي تـ االنتياء منيا لمكشف عف ما وقع مف مخالفات طريق فحص ومرا

وانحرافات, وذلؾ مف خالؿ مقارنة ما تـ إنجازه بالمعايير الموضوعة سمفا , وىذا يضمف عدـ 
 (.109, ص2005حدوث أؼ تعديل في البيانات بعد مراجعتيا )كنعاف, 

لى كشف االنحرافات, وتحديد أسبابيا أف الرقابة الالحقة تيدؼ إ التوصل إلى ويمكف
 وطرؽ عالجيا ومواجيتيا, واالستفادة مف ذلؾ في وضع الخطط والتقييمات.

 الرقابة من حيث الجية التي تمارس عممية الرقابة: 3.1.2.3

وينقسـ ىذا النوع مف الرقابة إلى نوعيف مف حيث الجية التي ستقوـ بعممية الرقابة, ىل 
الرقابة, أـ جية خارجية ال تتبع تمؾ الجية, وفيما يمي توضيح ىي جية تتبع لنفس الجية محل 

 (:19, ص2005لذلؾ )السيد, 

 الرقابة الداخمية: .1

ىي تمؾ الرقابة التي تحتوؼ عمى كل الخطط واإلجراءات المختمفة التي تتبعيا الوحدات 
ػ االعتماد عمى وذلؾ لحماية مواردىا وُأصوليا, ولمتحقق مف دقة البيانات الحسابية ومد ,الحكومية

الية األداء داخل الوحدات الحكومية, ولتشجيع الموظفيف داخل تمؾ تمؾ البيانات, ولزيادة كفاءة وفع  
, 2009دارية )الرماحي, إلالمالية وا, والموائح والتعميمات ,الوحدات عمى االلتزاـ التاـ بالتشريعات

 (.105ص

أف الرقابة الداخمية ىي تمؾ الرقابة التي تقوـ بيا وحدة داخمية داخل  تقدـيتضح مما 
ف يتبعوف نفس الوحدة الحكومية, كما وأف أؼ إجراء تتخذه الوحدة و ف داخميو المؤسسة, أو مراجع

 الغش يكوف مف الرقابة الداخمية.و أو اإلسراؼ  ,الحكومية لحماية الموارد العامة لمدولة مف اإلىماؿ

 خارجية:الرقابة ال .2

وىي الرقابة التي تقـو بيا جية خارجية مستقمة عف إدارة الوحدة أو المؤسسة الحكومية, 
واليدؼ مف وراء ىذه الرقابة الوصوؿ إلى رأؼ فني ومحايد عف عدالة تصوير البيانات المالية 

ارجية, وقد والحسابات الختامية, ونتائج أعماليا عف الفترة المالية المعينة, ولذلؾ تقوـ بيا جية خ
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الرقابة القضائية, أو الرقابة التشريعية و تقوـ بتمؾ الرقابة كل مف ديواف الرقابة المالية واإلدارية, 
 (.105, ص2005)كنعاف, 

أف الرقابة الخارجية ىي تمؾ الرقابة التي يشرؼ عمييا جياز حكومي متخصص و  الحعيُ 
بالرقابة عمى جميع جوانب الجياز مستقل عف باقي المؤسسات في السمطة التنفيذية, ويختص 

الحكومي,  ويعمل بمينية واستقاللية تامة, وتكوف توصيات تمؾ الرقابة ُممزمة لمجية التي تمت 
 مراقبة أنشطتيا.

 الرقابة من حيث السمطة التي تمارس عممية الرقابة: 3.1.2.4

رئيسة وىي  تقسـ الرقابة المالية وفقا  السمطات الممنوحة لمقائميف عمييا إلى ثالثة أنواع
 كالتالي: 

 رقابة إدارية: .1

ىي تمؾ الرقابة التي تكوف ميمتيا جمع البيانات وتحميميا لموصوؿ إلى نتائج معينة, وذلؾ 
وتحقيق األىداؼ الموضوعة بكفاءة تامة مع وجود سمطة  ,لمتأكد مف تطبيق الموائح والتعميمات

التوجيو باتخاذ القرارات المناسبة لتجنب أؼ انحراؼ أو مخالفات, كما أف دور ىذا النوع مف الرقابة 
أو إحالتيا لمسمطات المختصة )الطحمة,  ,والمخالفات والتنبيو إلييا ,ينتيي عتد اكتشاؼ األخطاء

 (.58, ص1998

الرقابة يتـ القياـ بيا مف خالؿ إجراءات تنظيمية تسمح بتوزيع  ىذه يتضح أفلذلؾ 
, وميمتيا  األنشطة بشكل يحقق الكفاءة, ويتضح أيضا  أف دور ىذه الرقابة استشارؼ وغير ُممـز

 فقط كشف االنحرافات والتوجيو بشأنيا.

 رقابة قضائية: .2

اكتشاؼ األخطاء وىي الرقابة التي تقوـ بيا جية قضائية مستقمة ليا الحق في 
باإلضافة لمحاكمة مف يثبت إدانتو لمقياـ بتمؾ االنحرافات التي قد تصدر عف ىذا  ,واالنحرافات

 (.51, ص2006السموؾ بسمطة القانوف )أبو ىداؼ, 

أف أىمية الرقابة القضائية تتمثل في قياـ جياز مستقل  بيا, يممؾ الحق في الُحكـ  الحعيُ و 
لزاميا عمى العمل بالنزاىة المطموبة. عمى المخالفيف, ويعمل عمى  تعزيز موقف الوحدة وا 
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 رقابة برلمانية:  .3

في رقابة سموؾ السمطة  االختصاصالرقابة التي تقوـ بيا السمطة التشريعية كونيا صاحبة 
وذلؾ لمتأكد مف ُحسف تنفيذ أوامر الصرؼ والقبض عند إقرار قانوف الموازنة العامة,  ؛التنفيذية

والتأكد مف تقيد السمطة التنفيذية بصورة صحيحة مف حيث االعتمادات المالية, ومف حيث مستوػ 
اإليرادات التي تمت جبايتيا, والتأكد مف مدػ صحة السموؾ المالي لمسمطة التنفيذية )ريحاوؼ, 

 (.74, ص2011

أو المجمس التشريعي ذو أىمية ُقصوػ لممحافظة عمى  ,أف رقابة البرلماف يمكف القوؿ
الموارد المالية لمدولة, حيث يقوـ المجمس التشريعي برقابة الماؿ العاـ, واإلشراؼ عمى إدارة 

 الوحدات الحكومية التي تقـو بالتنفيذ فيما يتعمق بأمور الموازنة العامة وغيرىا.

 وأىداف الرقابة المالية الحكوميةأىمية  3.2

تعتبر الرقابة المالية عمى الوحدات الحكومية مف األدوات اليامة لضماف سير أنشطة 
السمطة التنفيذية بالشكل األمثل, والتأكد مف التزاميا باألنظمة والقوانيف السارية, كما وتعتبر الرقابة 

والضامف لتطور أداء الوحدات الحكومية  ,لحديثةالمالية مف األركاف األساسية في اإلدارة العممية ا
لتتوافق مع متطمبات الحداثة والتطور, كما أف الرقابة المالية تمعب دورا  أساسيا  في رفع  ؛ونيوضيا

كفاءة اإلدارات الحكومية, وزيادة مستوػ األداء داخل تمؾ اإلدارات, مف ىنا تتضح أىداؼ الرقابة 
 في ىذه الجزئية مناقشة ما يمي:المالية الحكومية, لذلؾ سيتـ 

 : أىمية الرقابة المالية الحكومية.1.2.3

 : أىداؼ الرقابة المالية الحكومية.2.2.3

 :أىمية الرقابة المالية الحكومية 3.2.1

تزداد أىمية الرقابة المالية داخل العممية اإلدارية وُتعد مف أىـ دعائـ ىذه العممية, حيث 
 جعميا أداة فع الة في النيوض باألنشطة الحكومية.يجب تنظيـ عممية الرقابة بشكل ي

تكمف أىمية الرقابة المالية عمى الوحدات الحكومية في ضماف أف تقوـ الوحدات الحكومية 
المختمفة بتقديـ خدماتيا لممواطنيف في الوقت المناسب, وبأقل جيد وتكمفة ممكنة, لذلؾ تعتبر 

 داء الوحدات الحكومية.الرقابة المالية الركف األساسي في فاعمية أ
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وقد تطورت أىمية الرقابة المالية الحكومية مع تطور أنشطة ومياـ الدولة, ومف مفيـو 
الحفاظ عمى األمف والحماية إلى المفيوـ الحديث المتمثل في التدخل في جميع مناحي الحياة 

إدارية عمى االقتصادية واالجتماعية في مختمف القطاعات, ويتطمب ىذا التدخل وجود وحدات 
وىذا يتطمب خضوع ىذه  ,وتقديـ الخدمات بفاعمية ,مستوػ جيد مف الكفاءة تستطيع إنجاز األنشطة

لمتأكد مف قياميا بمياميا عمى أكمل وجو, وتتمثل ىذه الرقابة  ؛الوحدات لمرقابة المالية والمحاسبية
والتحقق مف استخداـ  نشطة داخل الوحدات الحكومية,األفي مساعدة الدولة بمعرفة كيفية سير 
 والتأكد مف مدػ تحقيق األىداؼ المطموبة بكفاءة وفاعمية. ,الموارد بالشكل األمثل ووفقا  لمقوانيف

وذلؾ زاد مف أىمية  ؛سنويا   األمواؿنفاؽ المميارات مف ا  تقوـ السمطات العامة بتحصيل و 
تمؾ الرقابة بشكل داخمي نفاؽ تمؾ المميارات, ويجب أف ُتؤسس ا  وجود نظاـ رقابة عمى تحصيل و 

ف أؼ منظمة تقـو إوبشكل خارجي عمى نشاط إدارة السمطات, حيث  ,في إدارة تمؾ السمطات
نفاؽ األمواؿ العامة يجب أف يكوف لدييا نظاـ رقابة إدارية ومالية بشكل فع اؿ, وتبرز ا  بتحصيل و 

ثرا  إيجابيا  عمى تمؾ أركيا مدػ فعالية وأىمية الرقابة المالية عمى الوحدات الحكومية مف خالؿ ت
دارؼ يتمتع بما يمي   .100p ,2011 ,Fin. Train. Com)الوحدات, وذلؾ بتأسيسيا نظاـ مالي وا 

Lim.) : 

 عمى اأُلصوؿ والممتمكات داخل الوحدات الحكومية. الحفاظ .1
 نفاؽ األمواؿ العامة بشكل رشيد.إالتأكد مف  .2
 فييا.العمل عمى زيادة وتطوير الخدمات المرغوب  .3
 التأكد مف أف الخدمات ُتقدـ بشكل اقتصادؼ وكفؤ. .4
 تحقيق األىداؼ وفق الخطط الموضوعة. .5
 .التأكد مف وجود بدائل وحموؿ لمواجية المشاكل اإلدارية والفنية وغيرىا .6
 التأكد مف أف البيانات المالية لجميع السياسات يتـ اعتبارىا عند اتخاذ القرارات. .7

أف أىمية الرقابة المالية الحكومية تنُبع مف ضرورة وجود نظاـ رقابي  ويمكف التوصل إلى
فع اؿ كمما ُوجدت األمواؿ والموارد العامة, كما أف الرقابة المالية عمى الوحدات الحكومية تعمل عمى 
دارؼ داخل  تحسيف وتطوير األداء داخل إدارة تمؾ الوحدات, فضال  عف تأسيس نظاـ رقابي وا 

ويستطيع تقديـ الخدمات بالشكل  ,اليةمف الكفاءة والفع   مى مستوػ عاؿ  مية عالوحدات الحكو 
 المناسب والعمل بأساليب ووسائل حديثة وعممية.
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إف أىمية الرقابة المالية تكمف في أنيا وسيمة ال غاية, وزادت أىميتيا بعد انفصاؿ 
لى ضرورة إميا, وقد أدػ ذلؾ وانفصاؿ ميا ,القضائية"و التنفيذية, و "التشريعية,  :السمطات الثالث
نفيذية التي يتركز نشاطيا مستقمة, تعمل عمى رقابة أنشطة السمطة الت اختصاصيةوجود جية 
نو ومف خالؿ الرقابة تتمكف السمطة التشريعية إفي تمبية الحاجات األساسية لمواطنييا, كما  الرئيس

مات السارية, ويمكف أف تبُرز أىمية الرقابة مف التأكد مف التزاـ  السمطة التنفيذية بالقوانيف والتعمي
اإلدارية أيضا  مف خالؿ ربطيا بالُخطط الموضوعة وتحقيق األىداؼ, حيث تعمل الرقابة المالية 
عمى تأكيد تحقق ما تـ التخطيط لو مف إجراءات وأىداؼ, وىذا يعكس التوافق بيف الخطط 

                                            (.37, ص1997الموضوعة والرقابة )الغرياني, 

أف أىمية الرقابة المالية عمى الوحدات الحكومية تكمف في أنيا  يتبيفتعقيبا  عمى ما سبق, و 
ىميتيا بعد انفصاؿ السمطات الثالث, وتركز اختصاصيا عمى رقابة أ جية فنية مستقمة, برزت 

ومدػ قياميا بتقديـ الخدمات ورفع المستوػ المعيشي لمواطنييا  ,أعماؿ وأنشطة السمطة التنفيذية
إلى ما تقوـ بو  االطمئنافبالشكل األمثل, ومف خالؿ الرقابة المالية تستطيع السمطة التشريعية 

السمطة التنفيذية, كما أف الرقابة المالية تعمل عمى ضماف تحقيق ما أمكف مف األىداؼ 
 الموضوعة.

في تحقيق أىداؼ  ميما  المالية عمى الوحدات الحكومية في تأديتيا دورا   تكمف أىمية الرقابة
, 2013وذلؾ بما تقدمو مف خدمات ومعمومات عمى النحو التالي )ودياف, الحدرب,  ؛اإلدارة العميا
 ( :97ص

 تعتبر مف أركاف اإلدارة المالية مف خالؿ قياميا بمتابعة تنفيذ الخطط وتقييـ النتائج. .1
 الية.تطوير األداء الفردؼ والتنظيمي بشكل يكفل سير األعماؿ بفع  تعمل عمى  .2
 التأكد مف أف تنفيذ بنود الموازنة العامة يتـ وفقا  لمصالحيات الممنوحة مف ق بل البرلماف. .3
 تضمف استقامة ونزاىة الموظفيف والتأكد مف أدائيـ لمياميـ بكل أمانة. .4
 ضماف استمرارية العمل صورة جيدة. .5
 .لزاـ جميع الموظفيف عمى احتراـ وتطبيق القوانيف واألنظمة والتعميماتإتعمل عمى  .6

مدػ أىمية الرقابة المالية عمى الوحدات الحكومية, وذلؾ مف خالؿ  مما سبقيتضح و 
وبالتالي رفع مستوػ األداء وزيادة كفاءة مخرجات النظاـ  ؛ارتباطيا بتحقيق األىداؼ العميا لإلدارة

 اإلدارؼ الحكومي.
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د الرقابة عمى الوحدات اإلدارية الحكومية ذات أىمية خاصة نظرا  لعمومية ممكية أمواؿ ُتع
عامة ليست  وضعف إحساس العامميف بيا, عمى أنيا تخص أمواال   ,وموارد ىذه الوحدات الحكومية

ف ك بر حجـ األنشطة والمشاريع التي تنفذىا الوحدات الحكومية تحتاج لحجـ إممموكة ألحد, كما 
كيا اىتماما  كبيرا  بإجراء الرقابة ال  والتي ييتـ مُ  ,نفاؽ كبير إذا ما قورنت بما تنفقو منشآت األعماؿإ

عمييا, وبالتالي تظير مدػ ضرورة وجود الرقابة عمى األنشطة والمشاريع الحكومية )ىاللي, 
 (.307, ص2002

عمومية أمالؾ وموارد أف أىمية الرقابة المالية عمى الوحدات الحكومية تكمف في  الحعيُ 
وأنيا أمواؿ وُأصوؿ عامة تخص الدولة ومواطنييا, وتتجمى تمؾ األىمية في  ,الوحدات الحكومية

مما يترتب  ؛نفاؽ عمييا بشكل كبير مف موارد الدولةإلحجـ األعماؿ والمشاريع واألنشطة التي يتـ ا
ة عمى أنشطة ومشاريع الوحدات عمى ذلؾ أىمية وجود نظاـ رقابة مالية يتمتع بالكفاءة والفعالي

 الحكومية.

 أىداف الرقابة المالية الحكومية 3.2.2

تعتبر الرقابة المالية عمى الوحدات الحكومية مف الركائز األساسية لضماف كفاءة األداء 
المالي واإلدارؼ لتمؾ الوحدات, حيث أدػ تعق د وتعدد مياـ الدوؿ الحديثة إلى زيادة تحكـ السمطة 

يق مصالح المجتمع, حيث تعمل الوحدات الحكومية عمى زيادة األنشطة, وعميو اتساع التنفيذية لتحق
األعماؿ الحكومية لتشمل جميع جوانب الحياة االجتماعية, وقد أدػ ىذا التوسع إلى ضرورة الحاجة 

مف ىنا ظيرت الحاجة و  ؛ووضع الضوابط والقيود عمى تصرفاتيـ ,إلى وجود نظاـ رقابي فع اؿ
سائل العديدة لدػ الدوؿ لمرقابة عمى أعماؿ الحكومة, ومعرفة مدػ إسياميا في تخفيف إليجاد الو 

 حدة الفساد, مف خالؿ ىذا الدور يتولد اليدؼ العاـ لمرقابة المالية الحكومية.

وتتمخص أىداؼ الرقابة المالية عمى الوحدات الحكومية في ثالثة أىداؼ ىي )بشناؽ, 
 ( : 7, ص2001

فيما يتعمق  ,التحقق مف تطبيق ما وافقت عميو السمطة التشريعيةىدف سياسي:  .1
بالموازنة العامة, أؼ استخداـ االعتمادات لألغراض التي ُخصصت ليا, وجباية 

 يرادات حسب األنظمة والموائح.إلا
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تصرفات واالجراءات المالية, وسالمة ال ,التحقق مف صحة الحساباتىدف مالي:  .2
المالية واالختالسات, ومراقبة األداء وفقا  لألىداؼ  االنحرافات واألخطاءوكشف 

 نفاؽ.إلالموضوعة, وبالتالي مراقبة الترشيد في ا
التأكد مف أف أنظمة العمل تؤدؼ إلى أكبر نفع ممكف بأقل النفقات ىدف إداري:  .3

الممكنة, وتصحيح القرارات اإلدارية بالشكل الذؼ يضمف ُحسف سير العمل في كافة 
 والتنفيذ والمتابعة. مراحل التخطيط

مدػ ضرورة وجود نظاـ الرقابة عمى الوحدات الحكومية, وذلؾ لمساىمتو  يمكف القوؿ أف
في تحقيق أىداؼ السمطة التشريعية, وضماف صحة الحسابات وكشف االنحرافات واألخطاء 

 المالية, والتأكد مف اتخاذ القرارات السميمة بالوقت المناسب.

بصفة عامة إلى تحقيق العديد مف األىداؼ كما يمي )الغمارؼ,  وتيدؼ الرقابة المالية
 (: 19, ص2009

 حماية ُاصوؿ المنشأة مف السرقة واالختالس والتالعب وسوء االستخداـ واإلىماؿ. .1
 ؛والتقارير والقوائـ المالية ,التأكد مف صحة ودقة وسالمة البيانات المالية المحاسبية .2

 إلمكاف االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات.
 التأكد مف أف األعماؿ تسير ضمف األنظمة والقوانيف والموائح واالجراءات المقرر ليا. .3
استباؽ ومنع حدوث األخطاء واالنحرافات وأعماؿ الغش واالختالس والتزوير, واكتشاؼ  .4

 ة لمعالجتيا ومنع تكرارىا.ما يقع منيا أوال  بأوؿ, واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزم
 التحقق مف مدػ كفاية السياسات. .5
 :التأكد مف أف المؤسسة تدار عمى ُأسس عممية مف خالؿ توفر العناصر األساسية مثل .6

 دليل لإلجراءات والدورات المستحدثة, وىيكل تنظيمي, وتقارير دورية عف سير العمل.
وذلؾ بتحديد ما تـ تنفيذه عف طريق  ؛التحقق مف ُحسف استخداـ الموارد المالية والبشرية .7

 تقييـ األداء.
 سراؼ والصرؼ غير المبرر.إلالعمل عمى تحقيق الوفر المادؼ, والحد مف ا .8
ضماف اتخاذ القرارات السميمة عمى مختمف المستويات اإلدارية, وتنفيذ ىده القرارات  .9

 بأفضل صورة.
التنفيذؼ, وتوفير بدائل وأساليب تحديد المشكالت والعقبات التي تعترض سير العمل  .10

 حديثة  وحميا.
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والتأكد مف والئيـ تمشيا  مع  ,والعمل عمى تحفيزىـ ,تقييـ األداء الفردؼ لمموظفيف .11
 مصمحة العمل.

وسيرىا جميعا  في اتجاه  ,التأكد مف توفر االنسجاـ بيف مختمف المستويات اإلدارية .12
 اليدؼ الواحد ووفقا  لمسياسات المقررة.

الفعالية وتحسيف مستوػ الكفاية االنتاجية التي تشكل عنصرا  أساسيا  في نجاح  زيادة .13
 المؤسسة واستمراريتيا.

تشجيع العامميف عمى االلتزاـ بتنفيذ السياسات اإلدارية المرسومة, وتوفر سبل تنفيذىا  .14
 بأفضل الطرؽ الممكنة.

 العمل عمى تقوية إطار السيطرة والشفافية والمسئولية.  .15

ف ىذه األىداؼ ىي األكثر شمولية وتوافقا  مع ما يجب أف ينتج عف الرقابة المالية أ يتضح
الفع الة, حيث شممت كل ما يتعمق بجوانب المؤسسات, كما أف ىذه األىداؼ ُتصمح ألف تكوف 
أىدافا  لمرقابة المالية عمى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مف مؤسسات غير ربحية 

 لربحية.ومؤسسات األعماؿ ا

 أجيزة ووسائل التدقيق والرقابة 3.3

ازداد االىتماـ بالرقابة المالية واإلدارية في العصر الحديث, وخاصة مف خالؿ توالي 
األزمات االقتصادية والمالية في العديد مف الدوؿ, ومحاولة مواجية تبديد الموارد العامة لمدوؿ بكافة 

عماؿ أ مف ىنا تولدت الحاجة الُممحة لوجود أجيزة تمارس الرقابة المالية واإلدارية عمى و األشكاؿ, 
 المؤسسات الحكومية.

وتتعدد أجيزة ووسائل الرقابة والتدقيق بتعدد األدوات واألساليب مف الجيات التي تمارس 
أجيزة  حيث تـلمتغيرة, وأىدافيا ا ,وظيفة التدقيق والرقابة عمى الوحدات الحكومية بأشكاليا المختمفة

ديواف الرقابة المالية  عمل تـ تحميل طبيعة بشكل أكثر تفصيال  و , ثـ عموما   ووسائل التدقيق
 .واإلدارية بفمسطيف ودوره في الرقابة عمى المؤسسات الحكومية

 :طبيعة أجيزة التدقيق عموماً  3.3.1

إف ممارسة عممية التدقيق والرقابة عمى أجيزة الدولة التنفيذية ىي في األصل مف مياـ 
وتفرغا  ال يتوفراف غالبا  لدػ   اختصاصاالسمطة التشريعية, ولكف وألف ممارسة ىذه الميمة تتطمب 
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نيا ىي أل ؛السمطة التشريعية, وبما أف إعطاء ميمة الرقابة المالية لمسمطة التنفيذية أمر غير وارد
أساسا  محل الرقابة, لذلؾ تقوـ السمطة التشريعية في غالبية الدوؿ بإناطة ىذه الميمة إلى أجيزة 

وتتمتع باالستقاللية عف السمطة التنفيذية وتتولي ىي ميمة التدقيق  ,رقابية متخصصة تكوف محايدة
 عمييا التي نصت اليامة ةاألجيز  مف المالية بالرقابة المتخصصة األجيزة والرقابة, حيث تعتبر تمؾ

 التجاوزات وكشف العاـ الماؿ حفع بو في تقـو الذؼ الدور ألىمية وذلؾ ؛المختمفة الدوؿ دساتير
  .المالية والمخالفات

 مف الدوؿ الدوؿ, فمف باختالؼ المالية بالرقابة المتخصصة األجيزة مسميات وتختمف
 أو المالية الرقابة ديواف عمييا أطمق ومنيا مف المحاسبات, ديواف أو المحاسبة ديواف عمييا أطمق
 القياـ وىي ميمتيا, طبيعة في تتفق مسمياتيا عمى اختالؼ الييئات ىذه العامة, ولكف الرقابة ىيئة
 المطاؼ في آخر استنتاجاتيا لتضع ؛الحكومية غير والعامة الحكومية األجيزة المالية عمى بالرقابة
  .التشريعية السمطة يدؼ بيف

ولكي تتميز أجيزة التدقيق والرقابة بنظاـ رقابي فع اؿ, يجب أف تتمتع بالخصائص الرئيسة 
 (: 105, ص2013التالية )ودياف, الحدرب,

 استقاللية أجيزة الرقابة المالية عف السمطة التنفيذية. .1
 قدرة وكفاءة أجيزة الرقابة مف النواحي الفنية واإلدارية والسموكية. .2
 الفصل بيف الوظائف اإلدارية والحسابية في األجيزة العامة.االعتماد عمى مبدأ  .3
وعمى شكل متابعة آنية مستمرة  ,لكافة مراحل الموازنة استمرارية الرقابة في خط مواز   .4

وتصحيح االنحرافات حاؿ ظيورىا وقبل  ,وتقييميا باستمرار ,لكافة التصرفات المالية
 استفحاليا ومعالجتيا في الوقت المناسب.

 ؛ونظاـ المعمومات وسجالت النتائج التاريخية ,فادة مف الخبرة والتغذية العكسيةاالست .5
 بيدؼ تطوير وتحسيف األداء وتجنب الوقوع في المشاكل أو تكرارىا.

الموازنة  :تطوير مفيوـ الرقابة المالية وفقا  لتطور المفاىيـ المالية وأدواتيا الرئيسة مثل .6
فاعمة  اقتصاديةحيث تطورت فكرتيا مف كونيا أداة مالية حسابية إلى أداة  ,العامة
 ومؤثرة.

تعزيز الثقة المتبادلة والتكامل والتنسيق والتعاوف بيف أجيزة الرقابة المالية وأجيزة اإلدارة  .7
 والجيات التنفيذية واإلدارية العامة مف جية ُأخرػ. ,المالية مف جية
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ومات والبيانات المالية واإلحصائية مف خالؿ نظاـ متكامل توفر وتنظيـ وتحميل المعم .8
 لممعمومات وفقا  ألحدث األساليب اإلدارية والفنية.

وأوضاعيا المالية  ,وطبيعة المنظمة ,ضرورة انسجاـ نظاـ الرقابة مع المناخ التنظيمي .9
 واإلدارية والبيئية.

عزز األساليب المختمفة بحيث تُ  ,تنوع أساليب الرقابة واستعماليا بشكل تكاممي ومستمر .10
لمرقابة بعضيا البعض, وتكشف الثغرات الموجودة في نظاـ الرقابة نفسو, أو في 

 أو غيرىا. ,أو التنظيـ ,العمميات اإلدارية األخرػ كالتخطيط
وسرعة اكتشاؼ االنحرافات في  ,الدقة والوضوح والمرونة في أساليب ومعايير الرقابة .11

 ات فورية ليا.ووجود معالج ,أوقاتيا
 :قياـ الرقابة عمى مبدأ المشاركة بيف الرؤساء والمرؤوسيف في مختمف المسائل مثل  .12

يجاد  ,واعتماد معايير موضوعية واضحة ,ووضع األىداؼ وتحديدىا بدقة ,التخطيط وا 
 الظروؼ المالئمة إلنجاز األىداؼ بفعالية وكفاءة.

أو التغذية األمامية  ,طمع لألماـوالت ,تأسيس نظاـ الرقابة عمى النظرة الوقائية .13
, والحموؿ وتصور اإلجراءات التصحيحية ,لممعمومات, وتوقع المشكالت قبل حدوثيا

 عماؿ وعدـ السماح ليا بالتفاقـ والتعقيد.األثناء تنفيذ أعقبات تظير  الفورية ألؼ

ـ عند مناقشة ىذه الخصائص نجد أنيا ضرورية ألؼ جية رقابية خارجية تستيدؼ إتما
عمميا عمى أكمل وجو, وذلؾ ألنيا شممت خصائص وجوانب كفيمة بأداء أجيزة الرقابة عمميا 
ت ابصورة تحقق األىداؼ, حيث تضمنت استقاللية أجيزة الرقابة, وضرورة تمتعيا بالكفاءة والخبر 

بيف أجيزة واالقتصادية كالموازنة, وتعزيز التنسيق  اإلدارية, وربط مفاىيـ الرقابة بالمفاىيـ المالية
الرقابة والسمطات التنفيذية, وتنوع أساليب الرقابة ووضوحيا, ووضع الخطط المستقبمية لنظاـ الرقابة 

 وتحديد األىداؼ وتوقع المشكالت قبل وقوعيا

أف ىذه الخصائص بما تضمنو مف تغطية لجميع الجوانب المالية واإلدارية  كما ويتضح
بصورة تمؾ األجيزة مياميا  تدفع باتجاه أف تؤدؼ والرقابة,  والسموكية فيما يتعمق بأجيزة التدقيق

 تكوف نتائج ومخرجات عمل أجيزة التدقيق أدت إلى تحقيق األىداؼ ما أمكف. متقدمة, وأف

إف تطور وتنامي األحداث المالية وبروز األزمات االقتصادية قد أدػ إلى زيادة االىتماـ 
بالرقابة, خصوصا  في الدوؿ المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية وذلؾ خالؿ األزمة 
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وما بعدىا, وكذلؾ الحاؿ في الدوؿ العربية حيث عممت عمى  1929االقتصادية العالمية عاـ 
 وذلؾ بيدؼ حماية الماؿ العاـ. ؛عماؿ المؤسسات الحكوميةأ زة تراقب إنشاء أجي

 رقـ بالقانوف  والمعدؿ , 1988 لسنة (144)رقـ صدر القانوف ففي جميورية مصر العربية 
 المركزؼ  الجياز) لممحاسبات المركزؼ  الجياز بإنشاء ىتـا  والذؼ ,1998 لسنة (157)

 (.2006 لممحاسبات,

 رئيس تتبع عامة اعتبارية شخصية ذات مستقمة ىيئة لممحاسبات ىووالجياز المركزؼ 
 خرػ ألا العامة شخاصألا مواؿأو  الدولة مواؿأ عمى الرقابة تحقيق لىإ ساسا  أ وتيدؼ , الجميورية
, لممحاسبات المركزؼ  الجياز) الرقابة ىذه في بميامو القياـ في الشعب مجمس تعاوف  كما ,وغيرىا
2006).) 

 جاء فيو(, 119مادتو ) في 1952 لسنة (28) رقـ الياشمية األردنية المممكة وفي دستور
, ثـ بعد ذلؾ صدر القانوف "صرفيا وطرؽ  ونفقاتيا الدولة إيراد لمراقبة محاسبة ديواف بقانوف  شكل"يُ 

 (.2006)ديواف المحاسبة األردني,  2007المعدؿ لسنة 

رئيس الديواف موازنتو السنوية إلدراجيا في ويعتبر ديواف المحاسبة دائرة مستقمة, وُيعد 
 (.2007ديواف المحاسبة األردني,  الموازنة العامة لمدولة وفقا  لألصوؿ المتبعة )

 بموجب ,1971 العاـ في العامة المراقبة ديواف نشئأُ  السعودية العربية المممكة وفي
 , وفقا  لممادة السابعة مف نظامو بالرقابة الالحقة عمى  ديواف المراقبة العامةيختص حيث مرسـو

ومراقبة حسف  ,وكذلؾ مراقبة كافة أمواؿ الدولة المنقولة والثابتة ,جميع إيرادات الدولة ومصروفاتيا
 (.1971,) ديواف المراقبة العامةاستعماؿ ىذه األمواؿ واستغالليا والمحافظة عمييا

 , ,المالية والمحاسبية في الدوؿ العربية في توثيق الروابطورغبة مف األجيزة العميا لمرقابة 
واألفكار والخبرات فيما بينيا, ودعـ كل ما مف شأنو أف يسيـ في تطوير مجاؿ  وتشجيع تبادؿ

الرقابة المالية والمحاسبية مف الجانبيف العممي والتطبيقي, ورغبة في تشجيع العامميف في أجيزة 
عماليـ بكفاءة عالية, وزيادة خبراتيـ عف طريق التدريب واستكماؿ الدراسة الرقابة العربية عمى أداء ا 

وىي  ,وصقل المعمومات, فقد تـ إنشاء "المنظمة العربية لألجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبية"
بة تأسست المنظمة العربية لألجيزة العميا لمرقاو  ,منظمة تتمتع بالشخصية المعنوية واألىمية القانونية

التأسيسي لرؤساء ىذه األجيزة الػمػنعقد  جتماعالالمحضر  وفػقا   ,1976المالية والػمحاسبة سنة 
 (.1983, المنظمة العربية لألجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبية) بالقاىرة في نفس السنة
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ة أف أىداؼ ونص النظاـ األساسي لممنظمة العربية لألجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبي
 (:1983, المنظمة العربية لألجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبية)المنظمة ىي كما يمي 

وتػوطيد الصالت  ,تنظيـ وتنمية التعاوف عمى اختالؼ أشكالو بيف األجيػزة األعػضاء .1
 .بينيا
بة تشجيع تبادؿ وجيات النظر واألفكار والخبرات والػدراسات والبحوث في ميداف الرقا .2

والعمل عمى رفع مستوػ ىذه الرقابة في المجاليف العممي  , الػمالية بيف األجيزة األعضاء
 .والتطبيقي

تقديـ المعونة الالزمة إلى الػػدوؿ الػعربية التي ترغب في إنشاء أجيزة عميا لمرقابة المالية  .3
 .ترغب في تطوير األجيزة القائمة لدييا التي أو ,والمحاسبة

 .توحيد المصطمحات العممية بيف األجيزة األعضاء في مجاؿ الػػػرقابة الماليػةالعمل عمى  .4
مما يساعد عمى تقوية دور األجيزة  ؛العمل عمى نشر الوعي الرقابي في الوطف العربي .5

 .في أداء مياميا
تنظيـ التعاوف وتدعيمو بيف األجيزة األعضاء في المنظمة والييئات والمنظمات  .6

والمنظمات الدولية لمييئات العميا لمرقابة المالػية  ,لعربية الدوؿالمتخصصة في جامعة 
 .أعماؿ الرقابة المالية والييئات الدولية اإلقميمية األخرػ التي ليا صمة ,"االنتوساؼ"

السعي لتكميف المنظمة بتسمية ىيئات الػرقابة الػمالية التي تتولى مراقبة حسابات جامعة  .7
أو الممولة مف  ,المنظمات والييئات والشركات التابعة ليا وغيرىا مف , الػدوؿ العربية

 .مستوػ الرقابػة فييا بل الػػدوؿ العربية والعمل عمى رفعبميا, أو مف ق  ق  

ولكي تواكب التطور المتنامي في بناء الدوؿ  ؛أف الدوؿ العربيةتعقيبا  عمى ما ُذكر يتضح و 
مف الكفاءة تستطيع  إدارية ومالية عمى قدرشاء أنظمة الحديثة, ووضع اأُلسس والدعائـ إلن

المساىمة في تقدـ وازدىار الدوؿ في كافة مناحي الحياة, فقد أخذت تحذو حذو غيرىا مف الدوؿ 
في إيجاد وسائل وأدوات تراقب عمل مؤسساتيا التنفيذية, وكاف ذلؾ مف خالؿ إنشاء األجيزة 

واإلدارية عمى الوحدات رس الرقابة المالية والتي تما ,والييئات الرقابية المستقمة والمتخصصة
 وذلؾ بيدؼ حماية الموارد العامة, وزيادة فاعمية وكفاءة األداء. والمؤسسات؛

نشاط الدولة, ولغرض مراقبة أعماؿ  تساعاو وفي فمسطيف ومع ازدياد حجـ الماؿ العاـ 
 عمدت استغالليا, كيفيةو  العامة األمواؿ صرؼ سيرىا, ومراقبة حسف عمى والحفاظ العامة اإلدارة
 المجاؿ التنفيذية في السمطة نشاط مراقبة عمى تعمل أجيزة إنشاء إلى الوطنية الفمسطينية السمطة
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 يتمتع خارجي ىو ما ومنيا األجيزة الحكومية, يتبع داخمي ىو ما األجيزة ىذه مفو المالي اإلدارؼ, 
 السمطة التنفيذية. عف النسبية باالستقاللية

 بالرقابة المختصة الداخمية األجيزة: 

 في تفادؼ الوقوع بيدؼ ؛المالية تصرفاتيا عمى داخمية ذاتية برقابة الحكومات تقـو
 الرقابة في المتخصصة األجيزة الخارجية بلق   مف لةءالمسا عاقبة بذلؾ فتأمف المالية, األخطاء
 .والقضائية التشريعية السمطتيف لةءمراقبة ومسا تأمف ساسيةأ وبصورة المالية,

 بإنشاء تشكيالتيا اإلدارية وضمف ,الفمسطينية السمطة في الحكومية األجيزة قامت وقد
 ىذه وتمثمت المالية, التصرفات بمراقبة كافة وتقـو ,الحكومي الجياز تتبع داخمية رقابة دوائر
 األجيزة كافة عمى المالية رقابتيا بسط وميمتيا, المالية وزارة األوؿ رقابة النوع: نوعيف في الدوائر
 وتكوف  حكومي, جياز كل داخل المالية وحدات الرقابة والثاني الفمسطينية, السمطة في الحكومية
 (.13, ص2001الجياز )بشناؽ,  تصرفات المالية عمى الرقابة ميمتيا

 رقابة وزارة المالية:  .أ 

 موازنة سنوية تعد التي وخاصة العامة, المؤسسات لجميع المراقب بدور المالية وزارة تقـو
 في ما يمي )النظاـ متمثمة الرقابة تمؾ وتكوف  ,المالية وزارة بواسطة التشريعي المجمس مف معتمدة
 (: 2005العامة,  لممؤسسات المالي

 المالية بوزارة العامة الموازنة دائرة خالؿ مف لموزارات التقديرية الموازنة مناقشة. 
 قفاؿ ,لموزارات الحسابات مراجعة  .الداخمي والتدقيق الرقابة دائرة خالؿ مف السمف وا 

وتتمثل رقابة وزارة المالية في جيتيف رقابيتيف ىما مديرية الرقابة الداخمية, واإلدارة العامة 
 لمتدقيق الداخمي.

 مديرية الرقابة الداخمية: .1

مالييف  مراقبيف بتعييف المالية وزير قياـ عمى المالي النظاـ مف( 145) المادة نصت لقد
 ذات واألنظمة األخرػ  النظاـ, ذلؾ تنفيذ مراقبة مسؤولية بيـ تناط حكومية, دائرة كل في فيداخمي
 وتطوير الرقابة والتطبيقية لوحدات التنظيمية التعميمات بوضع المالية وزارة تقـو أف عمى العالقة,
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 المالي ومنيا ما يمي )النظاـ ليؤالء المراقبيف المياـ مف العديد( 146) المادة حددت كما أعماليا,
 (: 2005العامة,  لممؤسسات

 يرادات مقبوضات رقابة في  وجبايتيا الصحيحة, قيميا مف لمتأكد الحكومية الدوائر وا 
يداعيا المحددة, المواعيد  .الفرعية الجباية حسابات في وا 

 المنح مف ـأ العامة الموازنة مف الممولة ء أكانتسوا الحكومية, تنفقاال عمى الرقابة. 
 الدوائر في الثابتة والموجودات والعيدة لمصناديق الفجائي الفحص. 
 واإلتالؼ الجرد لجاف في المشاركة. 
 العيدة في اإلدخاؿ ألغراض العينية والمساعدات المنح ـيتقي في المشاركة. 
 الرقابة  ديواف مالحظات لمتابعة المسؤولية مراكز في الحكومية الدوائر مع التنسيق

 .استفساراتو عمى واإلجابة واإلدارية المالية

أف أىمية الرقابة الداخمية عمى الدوائر الحكومية مف ق بل وزارة المالية تكمف في  الحعيُ 
متابعتيا سير تنفيذ بنود الموازنة العامة, كما أف مياـ الرقابة الداخمية تتعدػ الرقابة عمى اإليرادات 

وتقييـ المنح  والنفقات إلى إعطاء المراقبيف الداخمييف بعض المياـ التنفيذية متمثمة في لجاف الجرد
 والمساعدات.

 اإلدارة العامة لمتدقيق الداخمي: .2

لمالية (, عمى أف تنشأ في وزارة ا151نص النظاـ المالي لمؤسسات العامة في المادة ) 
 الذؼ تضعو الداخمي المالي التدقيق لنظاـ وفقا   مياميا وتؤدؼ المالية, وزير تتبع مختصة دائرة
 كل التزاـ العامة, ولضماف لمموارد واالقتصادؼ المالئـ االستخداـ لضماف وذلؾ ؛المالية وزارة
 .المعتمدة المالية التشريعات وفق باإلنفاؽ ووحداتيا الدوائر

وتقديـ  ,وموضوعي مستقل تأكيد تقديـ إلى المالية بوزارة الداخمي التدقيق إدارة تيدؼو 
الوزارات  أداء وتحسيف ,قيمة إضافة بغرض ؛التشغيمية والسياسات اإلدارة في استشارية خدمات
 بإصدار تقاريرىا, لتقـو والمؤسسات الوزارات لتمؾ مناسب أساس وضع في يساىـ بما ؛والمؤسسات
 عمى نظـ الرقابة واختبار فحص طريق عف التشغيمية اإلدارة بتحسيف الداخمي التدقيق ويقـو ىذا

 في يساىـ التدقيق الداخمي أف كما األخرػ, والوزارات المالية لوزارة الحيوية والعمميات األنشطة
 إخالء مف المالية يمكف وزير الذؼ المالئـ بالشكل تعمل الرقابية اإلجراءات بأف معقوؿ تأكيد توفير
 يعتبر األخرػ )المانحيف, مفتشي الديواف,...(, إذ واألطراؼ الوطنية السمطة مف كل تجاه وليتوؤ مس
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 والتحقق المالية, ومعامالتيا والمؤسسات العامة ,الوزارات حسابات رقابة عف األوؿ المسؤوؿ ىو
 (.44, ص2007المالية والمحاسبية )العفيفي, أعماليا في القانوف  أحكاـ بمراعاة تقـو أنيا مف

 قة الرقابة الداخمية, كما وسيتطابأف عمل تمؾ اإلدارة قد يتضارب مع عمل مديري يتضحو 
مع إجراءات ديواف الرقابة المالية واإلدارية, حيث قد ال تمقى استحسانا  مف الوزارات  بشكل تقريبي

والمؤسسات الحكومية, وذلؾ الزدواجية عمميا مع ديواف الرقابة المالية واإلدارية, كما أنيا قد تزيد 
 ىا.ُترىق المؤسسات وُتعط ل تطور  مف النفقات العامة, وتزيد مف اإلجراءات الروتينية التي

 وحدات الرقابة المالية داخل األجيزة الحكومية: .ب 

 الفمسطينية السمطة الوطنية في المختمفة الحكومية واألجيزة الوزارات مف العديد قامت
 عمى الرقابة إحكاـ ىي الوحدات ىذه إنشاء مف وراء والفكرة ,المالية بالرقابة خاصة وحدات بإنشاء
 وزارة المالية بلق   مف الرقابة ميمة لتسييل؛ الداخمي الضبط أنظمة العاـ, وتفعيل الماؿ استخداـ
 الرقابة ديواف طريق الرقابة الخارجية عف ميمة لتسييل وكذلؾ والتدقيق, الرقابة بمديرية ممثمة
 (.18, ص2001)بشناؽ,

أعمى سمطة في اليـر اإلدارؼ, وىو  في المؤسسات الحكومية وتتبع وحدات الرقابة الداخمية
وذلؾ ألف ىذه األداة اإلدارية ُأنشأت لخدمة اإلدارة العميا ومساعدتيا في  ؛ما يجب أف يكوف فعميا  
 عمميا الرقابي.

مدػ أىمية دور األجيزة الرقابية داخل المؤسسات الحكومية, ومدػ أىمية  يمكف القوؿ أف
ى حماية الموارد العامة, وتحقيق مصالح المجتمع, وذلؾ بالطبع الرقابة المالية وأىدافيا الموجية إل

بحاجة ُممحة لتطوير أداء تمؾ األجيزة وتحسيف كفاءتيا, وتحديث النصوص القانونية بما يتوافق مع 
 تحقيق األىداؼ.

 :األجيزة الخارجية المختصة بالرقابة المالية 

 الرقابة التشريعية: .أ 

 التشريع في دوره جانب إلى لو الثاني التشريعي االختصاص لممجمس الرقابي الدور يعتبر
 تصرفاتيا, جميع عف التنفيذية السمطة بمحاسبة يقوـ المجمس أف الرقابة ىذه وتعني القوانيف, وسف
 أساسيا, عمى المجمس مف الثقة نالت التي العامة في سياستيا ومناقشتيا أعماليا, مختمف ومراقبة
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 التنفيذية, لمسمطة والقانوني واإلدارؼ  السياسي األداء فحص عمى مفيـو ىابجوىر  تقـو ىذه فالمراقبة
 عمى الرقابة في حقو ممارسة سبيل في التشريعي المجمس محددة, ويستخدـ وضوابط معايير وفق
 األساسي القانوف  مف كل لو يمنحيا التي واألدوات الوسائل مف التنفيذية, مجموعة السمطة أعماؿ
 عمى المصادقة عنيا, وحجبيا لمحكومة الثقة منح :األدوات ىذه مفو  لممجمس,الداخمي  والنظاـ
 المصادقةو  التحقيق, لجاف االستجواب, لموزراء, األسئمة توجيو الوطنية, العامة لمسمطة الموازنة
 الرقابي الدور إلى إضافة العميا, المناصب في التعييف عمى المصادقةو  اتفاقيات القروض, عمى
 لممجمس )الييئة تقدميا التي والتقارير تعقدىا, التي االستماع جمسات خالؿ المجمس مف لمجاف

 (.2005 المواطف, لحقوؽ  الفمسطينية المستقمة

 اؿفع   بشكل لةءوالمسا المحاسبة في بدوره التشريعي أف قياـ المجمس يمكف التوصل إلىو         
 مف نفسيا وحماية مسؤولياتيا بتحمل لتقـو ؛الحكومي القطاع في اإلدارات العميا بتحفيز كفيل
 بكفاءة بعمميا تقـو داخمية رقابة وحدة وجود عمى حرصيا ثـ مة, ومفئلممسا تعرضيا إمكانية
 .العاـ الماؿ استخداـ وسوء بالفساد اتياميا تـ حاؿ الحماية في ليا يوفر بما؛ وفاعمية

 الرقابة القضائية: .ب 

أىمية  األكثر ىو الرقابة مف النوع ىذا ولعل ,المحاكـ(( القضائية السمطة رقابة في تتمثل
 العاـ أو الماؿ لنيب يسعوف  لمذيف بالنسبة تيديدا   يمثل وجودىا أف إذ الرقابية, النواحي كافة لتفعيل
والحكـ  القانوني العقاب وجود مع أنو كما شخصية, مكاسب ليـ يحقق بشكل نفوذىـ استغالؿ
 الكثيريف عف ردع في األثر بالغ الزمف مف لمدة بالسجف ويحاكميا ,الفئات ىذه يديف الذؼ القضائي
 .العاـ الماؿ عمى التطاوؿ

ويعمل بشكل ميني بعيدا  عف ىيمنة  ,ضرورة وجود جياز قضائي مستقل ويتبيف مما سبق
عمى  فاعمة وقادرة, السمطة التنفيذية, واتخاذ اإلجراءات الالزمة مف أجل بناء سمطة قضائية حقيقية

 صد أؼ محاوالت لنيب الموارد العامة أو استغالؿ النفوذ.

 رقابة ديوان الموظفين العام: .ج 

بتاريخ  صدر الذؼ(, 94/131) رقـ الرئاسي القرار عمى بناء   العاـ الموظفيف ديواف نشأ
 الدولة, والنيوض في بيا واالرتقاء العامة, اإلدارة تطبيق إلى الديواف ويسعى , ىذا11/10/1994
 كفاءة رفع والعمل عمى إليو, الموكمة األعماؿ جميع في الشفافية ليحقق بو ؛والرقي اإلدارؼ  بالوضع
 جميع عمى ىذه القوانيف تطبيق تأميف مع بيا, المعموؿ اإلدارية واألنظمة والقوانيف البشرية الموارد
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 وفقا   ومسؤولياتو بميامو الديواف والمساواة, ويقـو العدؿ لتحقيق محاباة أو تحيز بدوف  الدولة موظفي
 (.52, ص2007)العفيفي, 1998لسنة ( 4( مف قانوف الخدمة المدنية رقـ )7رقـ )  لممادة

أف ديواف الموظفيف العاـ ذو أىمية رقابية خاصة, حيث يعتبر الجية اإلدارية الحع يُ و 
عمميات التعييف, الوحيدة المنوطة بتنظيـ عمل القوػ العاممة في المؤسسات الحكومية, مف حيث 
 وتحديد الكادر المالي لمموظفيف الجدد, ومتابعة كل ما يطرأ عمى الوضع الوظيفي.

يتضح مما سبق مدػ أىمية األجيزة الخارجية المستقمة عف السمطة التنفيذية في القياـ و 
مق وأعماؿ المؤسسات التنفيذية بشكل عاـ, وبدوف التع ,والرقابة عمى أنشطة ,بدورىا في اإلشراؼ

في التفاصيل والجوانب المالية واإلدارية, وىو الجياز الرقابي األعمى الذؼ يقـو بمياـ الرقابة 
الخارجية عمى النفقات العامة الجارية, والرأسمالية, وفحص شتى المعامالت المالية, وسيتـ في 

 الجزء التالي الحديث بإسياب عف ديواف الرقابة المالية واإلدارية في فمسطيف.

 ان الرقابة المالية واإلدارية.ديو  3.3.2

يعتبر ديواف الرقابة مؤسسة دستورية تـ إنشاؤه تنفيذا  ألحكاـ القانوف األساسي الفمسطيني 
, وذلؾ 2004( لسنة 15( منو, وينظـ أعمالو القانوف الخاص بو رقـ )96حسب أحكاـ المادة )

واالستقرار المالي واإلدارؼ في فمسطيف بسمطاتيا الثالث التنفيذية  ,بيدؼ ضماف سالمة العمل
والتشريعية والقضائية, وكشف أوجو االنحراؼ المالي واإلدارؼ كافة بما فييا حاالت استغالؿ 
الوظيفة العامة, والتأكد مف أف األداء العاـ يتفق مع أحكاـ األنظمة والقوانيف والموائح والقرارات 

 (.2004, )ديواف الرقابة المالية واإلداريةنافذة والتعميمات ال

 نشأة ديوان الرقابة: 3.3.2.1

رقابية مرت متمثمة في األجيزة ال األراضي الفمسطينيةفي  المالية  إف وسائل وأدوات الرقابة
 1952( لسنة 28إصدار قانوف ديواف المحاسبة اأُلردني رقـ ) تمؾ المراحل بعدة مراحل, كاف أوؿ
الغربية, وذلؾ قبل العاـ  الضفة في بو العمل تـ (, حيث1952حاسبة األردني, )قانوف ديواف الم

 , حيث كانت الضفة الغربية تحت اإلدارة األردنية.1967

( 68, حيث نصت المادة )1962الدستورؼ لقطاع غزة لسنة  وفي قطاع غزة صدر النظاـ
 المتحدة العربية الجميورية في المحاسبات يقوـ ديواف" :عمى 1962مف النظاـ الدستورؼ لعاـ 



  

75 
 

 بنتيجة تقرير المتحدة العربية الجميورية رئيس إلى غزة, ويقدـ قطاع في الحكومة حسابات بمراقبة
 (.1962)النظاـ الدستورؼ لقطاع غزة,  "المراقبة ىذه

 اإلدارة الكياف الصييوني الضفة الغربية وقطاع غزة, وتـ انتقاؿ احتل ,1967وفي العاـ 
سارية المفعوؿ في الضفة  القوانيف بمثابة العسكرية أوامره أصبحت االحتالؿ, والذؼ لسمطة

 .االحتالؿوالقطاع, وتـ تقييد العمل الرقابي بموجب األوامر العسكرية, وبما يخدـ مصالح 

بعد قدـو السمطة الوطنية الفمسطينية بموجب اتفاقية ُأوسمو صدر قانوف  1995وفي العاـ 
 الفمسطينية الوطنية رقابة السمطة وأُعتبر بمثابة المبنة األولى لفرض ,(17عامة رقـ )ىيئة الرقابة ال

 األراضي بعض مف اإلسرائيمياالنسحاب  بعد ىاؤ إنشا تـ والتي ,مؤسساتيا ونفقات إيرادات عمى
 ىيئة قانوف  ىدؼ ولقد ,1993 في العاـ الفمسطينية اإلسرائيمية المفاوضات أثر عمى الفمسطينية
حسف  لضماف العاـ, الماؿ عمى الرقابة بتحقيق تقـو مستقمة رقابية ىيئة إنشاء العامة إلى الرقابة
واإلنتاج )قانوف ىيئة الرقابة  األداء وتحسيف اإلدارية واإلجراءات السياسات وتطوير استغاللو,
 العامة(.

 : ٌلً كما الهٌئة لرقابة الخاضعة الجهات قانون هٌئة الرقابة العامة من( 7) المادة حددت كما

 .المختمفة السمطة وأجيزة وزارات .6
 .أنواعيا ومستوياتيا بجميع واالتحادات والجمعيات والنقابات ,العامة والمؤسسات الييئات .3
أو  منيا, مساعدة تتمقى أو السمطة, فييا تساىـ التي والشركات الخاصة, المؤسسات .4

 .لمسمطة العامة المرافق مف مرفق إدارة أو باستغالؿ ليا رخص التي المؤسسات
 .القروية والمجالس البمديات في والمتمثمة المحمي, الحكـ وحدات .5

والذؼ نص في  ,(15رقـ ) واإلدارية المالية الرقابة ديواف صدر قانوف  ,2004وفي العاـ 
" ُينشأ بمقتضى أحكاـ ىذا القانوف ديواف عاـ ُيسمى " ديواف الرقابة المالية  :مادتو الثانية عمى
 ويتمتع بالشخصية, الوطنية لمسمطة العامة الموازنة ضمف خاصة موازنة لو واإلدارية" يكوف 
 تكفل التي األعماؿ والنشاطات كافة لمباشرة الكاممة القانونية باألىمية ويتمتع المستقمة, االعتبارية
 (.2004أجميا" )قانوف ديواف الرقابة المالية واإلدارية,  مف قاـ التي المياـ يقتحق

وذلؾ نتيجة  ؛أف األجيزة الرقابية في فمسطيف قد مر ت بيذه المراحل يمكف التوصل إلى
لمتطورات السياسية واألمنية المتوالية التي حدثت في األراضي الفمسطينية, وكانت تتغير بتغير 
صدار قانوف ىيئة الرقابة العامة, تـ تطوير ىذا  الجية الحاكمة, وبعد قدـو السمطة الوطنية وا 
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مرقابة ما أمكف, حيث القانوف بما يتوافق مع متطمبات اإلعالنات الصادرة عف المنظمات الدولية ل
 تـ إصدار قانوف ديواف الرقابة المالية واإلدارية.

 أىداف األعمال الرقابية لديوان الرقابة:  3.3.2.2

أنو يقصد بالرقابة,  ( مف قانوف ديواف الرقابة المالية واإلدارية3حيث نصت المادة )
 (:2004واإلدارية, اإلجراءات واألعماؿ الرقابية التي تستيدؼ )قانوف ديواف الرقابة المالية 

ضماف سالمة النشاط المالي وحسف استخداـ الماؿ العاـ في األغراض التي خصص  .1
 .مف أجميا

التفتيش اإلدارؼ لضماف كفاءة األداء, وحسف استخداـ السمطة والكشف عف االنحراؼ  .2
 .أينما وجد

 والقرارات النافذةمدػ انسجاـ ومطابقة النشاط المالي واإلدارؼ لمقوانيف واألنظمة والموائح  .3
  ضماف الشفافية والنزاىة والوضوح في األداء العاـ وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات .4

 المالية واإلدارية واالقتصادية لمسمطة الوطنية.

أف ىذه األىداؼ تتضمف األىداؼ العامة ألنواع التدقيق الحكومي, والتي تتمثل  وُيالحع
في التدقيق المالي وتدقيق االلتزاـ, وتدقيق األداء, حيث تعمل جميعيا عمى تطوير المؤسسات 

 التنفيذية.

 ,أف " يقدـ رئيس الديواف لكل مف رئيس السمطة الوطنية مف القانوف  (8المادة ) ونصت
أو عند الطمب عف أعمالو ومالحظاتو وعميو أف  ,ومجمس الوزراء تقريرا سنويا   ,لتشريعيوالمجمس ا

ومجمس الوزراء بأية بيانات أو معمومات أو  ,والمجمس التشريعي ,يزود رئيس السمطة الوطنية
والقياـ بأؼ عمل آخر يعيد بو إليو مف أؼ منيـ, وينشر التقرير  ,دراسات أو أبحاث يطمبونيا منو
 السنوؼ في الجريدة الرسمية".

لى مجمس الوزراء ويظير وذلؾ لالطالع  ؛أف التقارير ُتقدـ إلى رئاسة السمطة الوطنية وا 
س عمييا ومعرفة جوانب القصور في أجيزة السمطة التنفيذية والعمل عمى تطويقيا, وتقدـ إلى المجم

 التشريعي ألغراض المساءلة والمحاسبة.

( أف " ُيشكل الديواف مف رئيس الديواف ونائبو والمدير العاـ وعدد مف 13المادة ) ونصت
وجدوؿ  ,لمييكل التنظيمي المديريف والمستشاريف والخبراء والمفتشيف والفنييف والموظفيف وفقا  
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رئيس الديواف بدرجة وزير, ونائب رئيس  تشكيالت الوظائف المعتمد مف المجمس التشريعي, ويكوف 
 الديواف بدرجة وكيل وزارة".

أف ىيكمية الديواف يتـ اعتمادىا مف  ,(13خالؿ ما ورد في المادة ) ويمكف القوؿ أنو مف
المجمس التشريعي وفق قانوف ديواف الرقابة بخالؼ مؤسسات السمطة ووزارات السمطة الوطنية, 

ليذا االعتماد مف السمطة التشريعية, حيث تكمف الميزة في البعد عف ويرػ الباحث توفر ميزة وعيب 
تأثير السمطة التنفيذية عمى ديواف الرقابة, ويتمثل العيب في صعوبة إجراء تعديالت عمى الييكمية 
 مستقبال  إذا لـز األمر نتيجة تعقد اإلجراءات مف ق بل المجمس التشريعي مقارنة بمجمس الوزراء.

( أف " ُيعيف رئيس الديواف المديريف التنفيذييف والمفتشيف والمستشاريف 16)المادة  ونصت
 .والخبراء والفنييف والموظفيف وفقا ألحكاـ ىذا القانوف وقانوف الخدمة المدينة"

إلدارة شؤونو المالية  ؛( أف " تنشأ في الديواف الدوائر واألقساـ الضرورية18المادة ) ونصت
شؤوف المتابعة والدراسات واألبحاث والتطوير والتخطيط الالزمة ألداء ميامو و  ,واإلدارية والقانونية

 بموجب تعميمات يصدرىا رئيس الديواف".

( أف " لمديواف االستعانة باالختصاصييف والخبراء في األمور والمسائل 19المادة ) ونصت
بداء الرأؼ فييا مؤىالت وخبرات خاصة  ,التي تعرض عميو وتصرؼ ليـ وتتطمب دراستيا وا 

 مكافآت مالية مقابل خدماتيـ وفقا لموائح الخاصة بذلؾ".

( أف " لرئيس الديواف تأليف لجاف مؤقتة لمرقابة أو التفتيش أو التحقيق 20المادة ) ونصت
برئاسة مفتش, وتفويضيا بمياـ أو قضايا محددة تدخل ضمف مياـ  واالستقصاءأو لجاف لمدراسة 

 ".الديواف وصالحياتو وتقديـ نتائج أعماليا إليو

ُيالحع أف نصوص المواد السابقة حددت معايير تشكيل الديواف وىيكميتو, وقد توافقت 
 بالخبراء. الييكمية مع مواد القانوف, وحددت معايير التعامل مع القضايا الخاصة واالستعانة

 اختصاصات الديوان: 3.3.2.3

 ( أف االختصاصات التي يتوالىا الديواف ىي كالتالي: 23جاء في المادة )

والسياسات الخاصة بعمل الديواف ورفعيا لممجمس التشريعي  ,اقتراح الموائح واألنظمة .1
 إلقرارىا.
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 لتمكيف الديواف مف القياـ بميامو. ؛إعداد الخطط والبرامج .2
 رات الخاصة لتأىيل الموظفيف في الديواف وتدريبيـ.وضع البرامج والدو  .3
إلقرارىا ضمف  ؛ورفعيا إلى مجمس الوزراء ,إعداد مشروع موازنة سنوية خاصة بالديواف .4

 الموازنة العامة السنوية لمسمطة الوطنية.
التحقق مف قياـ أجيزة الرقابة والتفتيش والمتابعة الداخمية في المراكز المالية كافة في  .5

ودراسة القواعد التي تنظـ أعماليا  ,الةالوطنية بممارسة مياميا بصورة سميمة وفع   السمطة
 لمتثبت مف كفاءتيا ودقتيا في تحقيق األىداؼ المقررة ليا.

يراداتيا والقروض والسمف والمخازف والمستودعات عمى   .6 مراقبة نفقات السمطة الوطنية وا 
 الوجو المبيف في ىذا القانوف.

 ,بما يضمف تعزيز الشفافية والمصداقية ,ت الخاصة بالرقابة والتفتيشتنفيذ السياسا  .7
 في أعماؿ الحكومة والمؤسسات والييئات العامة ومف في حكميا. والوضوح 

بما في ذلؾ الكشف عف عيوب النظـ  ,بحث وتحرؼ أسباب القصور في العمل واإلنتاج  .8
 ,مة واألجيزة والمؤسسات العامةالمالية واإلدارية والفنية التي تعرقل سير أعماؿ الحكو 

 واقتراح وسائل تالفييا ومعالجتيا.
الكشف عف المخالفات المالية واإلدارية والقانونية التي تقع مف الموظفيف أثناء مباشرتيـ   .9

 لواجبات وظائفيـ أو بسببيا.
كشف وضبط المخالفات التي تقع مف غير الموظفيف والتي تستيدؼ المساس بسالمة   .10

 واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.أداء 
اإلىماؿ في أداء الواجبات  أو ,بحث الشكاوؼ التي يقدميا المواطنوف عف المخالفات  .11

أو تحقيقات صحفية  ,ودراسة ما تنشره وسائل اإلعالـ المختمفة مف شكاوؼ  ,الوظيفية
 .االستغالؿتتناوؿ نواحي اإلىماؿ أو االستيتار أو سوء اإلدارة أو 

 عف: الديواف فيما يتعمق باإليرادات مسؤوال  يكوف   .12
 ,والعوائد المختمفة لمتثبت مف أف تقديرىا ,قات الضرائب والرسوـالتدقيق في تحقُ  -

 لمقوانيف واألنظمة المعموؿ بيا. وتحققيا قد تما وفقا  
أو التابعة لمسمطة الوطنية  ,والعقارات الحكومية ,التدقيق في معامالت بيع األراضي -

دارتيا وتأجيرىا.  وا 
أنواعيا لمتثبت مف أف التحصيل قد  اختالؼالتدقيق في تحصيالت اإليرادات عمى  -

 لمقوانيف واألنظمة المعموؿ بيا. وفقا   ,جرػ في أوقاتو المعينة
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 عف: يكوف الديواف فيما يتعمق بالنفقات مسؤوال    .13
ومف أف  ,فيا لألغراض التي خصصت مف أجمياالتدقيق في النفقات لمتثبت مف صر   -

 لمقوانيف واألنظمة المعموؿ بيا. الصرؼ قد تـ وفقا  
ومف  ,لمصرؼ لمتثبت مف صحتيا التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا    -

 مطابقة قيمتيا لما ىو مثبت في القيود.
الجيات  ومف قبل ,التثبت مف أف إصدار أوامر الصرؼ قد تـ حسب األصوؿ  -

 .المختصة
التثبت مف تنفيذ أحكاـ قانوف تنظيـ الموازنة العامة والشؤوف المالية وقانوف الموازنة  -

 ومف صحة األوامر المالية والحواالت الصادرة بمقتضى أحكامو. ,السنوؼ 
عف  يكوف الديواف فيما يتعمق بحسابات األمانات والسمف والقروض والتسويات مسؤوال    .14

ومف مطابقتيا مع  ,لمتثبت مف صحة العمميات المتعمقة بيا ؛الحسابات تدقيق جميع ىذه
 استردادومف  ,ومف أنيا مؤيدة بالمستندات والوثائق الالزمة ,ما ىو مثبت في القيود

مع الفوائد المترتبة عمييا لمخزينة  الستردادىاالسمف والقروض في األوقات المعينة 
 العامة.
قرارات الخاصة بشؤوف الموظفيف العاميف فيما يتعمق العمل عمى مراقبة ومراجعة ال  .15

وأية بدالت أخرػ وما في  ,بالتعيينات والمرتبات واألجور والترقيات والعالوات واإلجازات
حكميا, والتثبت مف مدػ مطابقتيا لمقوانيف واألنظمة المعموؿ بيا مف جية ومطابقتيا 

 لمموازنة العامة مف جية أخرػ.
 ,وآلية صرفيا ,المنح واليبات والتبرعات المقدمة لمجيات اإلداريةالعمل عمى مراجعة   .16

 مع القوانيف واألنظمة المعموؿ بيا. تفاقيااوالتأكد مف مدػ 
إلى الديواف مف رئيس السمطة  ,أو يحاؿ ,أو تقرير تحاؿ ,أو حالة ,دراسة أية قضية  .17

أو الوزير المختص  ,أو مجمس الوزراء ,أو المجمس التشريعي ولجانو المختصة ,الوطنية
حسب مقتضى الحاؿ, مما يدخل في نطاؽ مياـ وصالحيات الديواف, بما في ذلؾ 
التحقيق في المخالفات اإلدارية والمالية التي يرتكبيا الموظفوف في الجيات اإلدارية 

 المختمفة.

ضمنو مف تغطية تومف خالؿ قيامو بيذه االختصاصات بما ت ,أف ديواف الرقابةيتضح و 
ييدؼ إلى ضماف كفاءة األداء واالستقرار المالي واإلدارؼ في  ؛الجوانب المالية واإلدارية لجميع

فمسطيف بسمطاتيا الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية, وكشف أوجو االنحراؼ المالي واإلدارؼ 
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مة وبأقل وأنو ُيمارس بأفضل طريقة  ,بشكل كامل, والتأكد مف إتماـ العمل حسب الموائح الُمنظ 
 تكمفة ممكنة.

 الجيات الخاضعة لرقابة الديوان: 3.3.2.4

 ( أف الجيات التالية تخضع لرقابة الديواف:31وفقا  ألحكاـ قانوف الديواف, نصت المادة )

 والمؤسسات التابعة ليا. ,رئاسة السمطة الوطنية .1
 ومف في حكميـ. ,رئيس وأعضاء مجمس الوزراء  .2
داراتو.  .3  المجمس التشريعي بما في ذلؾ ىيئاتو وا 
 والنيابة العامة وأعضاؤىا وموظفوىا. ,السمطة القضائية .4
 وزارات وأجيزة السمطة الوطنية.  .5
 وكافة األجيزة األمنية والعسكرية. ,قوات األمف والشرطة  .6
نواعيا واالتحادات بجميع أ ,والنقابات والجمعيات ,الييئات والمؤسسات العامة واألىمية .7

 ومستوياتيا ومف في حكميا.
أو تتمقى مساعدة  ,أو تساىـ السمطة الوطنية فييا ,المؤسسات والشركات التي تممكيا  .8

 أو مف الجيات المانحة لمسمطة الوطنية. ,منيا
 المؤسسات والشركات التي رخص ليا باستغالؿ أو إدارة مرفق عاـ. .9
 الييئات المحمية ومف في حكميا.  .10
بشأنو نص خاص تسرؼ أحكاـ ىذا القانوف عمى الجيات التي تتضمف فيما لـ يرد   .11

 أو القرارات الصادرة بشأنيا قواعد خاصة. ,أو الموائح ,أو األنظمة ,القوانيف
ويطمق عمى الييئات والدوائر والوحدات التي تسرؼ عمييا أحكاـ ىذا القانوف "الجيات   .12

 اإلدارية".

المالية واإلدارية أخضع جيات أكثر لرقابتو مف قانوف ىيئة ُيالحع أف قانوف ديواف الرقابة و 
الرقابة العامة, حيث أخضع جيات ومؤسسات لـ ينص عمييا قانوف ىيئة الرقابة العامة, وتتمثل 
في رئاسة السمطة, والمجمس التشريعي, ورئاسة مجمس الوزراء, والسمطة القضائية والنيابة العامة 

 .وكافة األجيزة األمنية والعسكرية ,مف والشرطةيا, وقوات األييا وموظفئوأعضا

عمى  ( أف رئيس الديواف ُيعيف بقرار مف رئيس السمطة الوطنية بناء  4المادة ) ونصت
وبعد المصادقة عمى تعيينو باألغمبية المطمقة لممجمس التشريعي, يعيف  ,تنسيب مف مجمس الوزراء
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ب مف رئيس الديواف, وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدير نائب رئيس الديواف بقرار مف مجمس الوزراء بتنسي
 .عاـ الديواف

إلى ضرورة اختيار رئيس ديواف الرقابة مف ق بل مجمس  شارتأ المادة ىذه أف يتضحو 
الوزراء, باإلضافة إلى ضرورة مصادقة مجمس الوزراء عمى تعييف كل مف نائب رئيس الديواف 

 عمى إدارة الديواف.لوجود تأثير مباشر  ؛ة الديوافومدير عاـ الديواف, وذلؾ ُيضعف مف استقاللي

 ,ألحكاـ ىذا القانوف يتمتع رئيس الديواف ونائبو والمدير وفقا   ( أف "11المادة )ونصت 
 . وموظفو الديواف بالحصانة عف كل ما يقوموف بو مف أعماؿ تتعمق بتنفيذ مياميـ"

 والمدير العاـ أثناء تولي المنصب أف:أنو ال يجوز لرئيس الديواف ونائبو ( 17المادة ) ونصت

 يتولى أؼ وظيفة أخرػ. .أ 
أو إحدػ الشخصيات المعنوية  ,مف أمواؿ السمطة الوطنية يشترؼ أو يستأجر ماال    .ب 

 أو بطريقة المزاد العمني وال أف يؤجرىا أو يبيعيا شيئا   ,العامة ولو بطريقة غير مباشرة
 مف أموالو أو يقايضيا عميو.

 امات تعقدىا السمطة الوطنية أو المؤسسات أو الييئات العامة.يشارؾ في التز   .ج 
يجمع بيف الوظيفة في الديواف وعضوية مجمس إدارة أؼ شركة أو مؤسسة أو ىيئة   .د 

 حكومية أو غير حكومية.

أف ما ورد في نص ىاتيف المادتيف ُيعزز مبدأ استقاللية الديواف, مف حيث حصانة  ويتضح
, والبعد عف كل ما مف شأنو المساس ـلياعمأ لتأدية يـ ضرورة تفرغ, و هو موظفو رئيس الديواف 

 عدـ وضعو تحت تأثير المصالح الشخصية., ولضماف بكرامة منصبو ووضعو موضع الشبية

 الذؼ األعمى ذو المستوػ  الرقابي الجياز واإلدارية المالية الرقابة ديواف يعتبربشكل عاـ و 
 بفحص يقـو حيث والتطويرية, والرأسمالية الجارية, العامة النفقاتعمى  الخارجية الرقابة بمياـ يقـو
 والمواـز والمستندات الحسابات فحص طريق عفوذلؾ  القبض, معامالتو  ,الصرؼ معامالت شتى
 والبيانات والمعمومات التقارير كافة عمى االطالع في الحق لمديوافكما أف   حكومية,وحدة  أية في
 واإلدارية, المالية باألمور صمة ليا التي المخالفات في التحقيق تقارير وعمى الموظفيف, مف الواردة
يضاحات معمومات مف عمية االطالع يريد ما كل يطمب أف ولو  الحكومية المؤسسات جميع مف وا 
 مكاتبفي  أو ي مقر الديوافف أعماليـ إنجاز في الحق الديواف وألعضاء بأعماليا عالقة لو مما

  .لمرقابة الخاضعة المؤسسات
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 :الفصل الرابع

  تحميل البيانات و منيجية الدراسة
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 :مقدمة 4.1

جراءاتيا محورا   يتـ مف خاللو إنجاز الجانب التطبيقي مف  رئيسا   تعتبر منيجية الدراسة وا 
إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلى  ,وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة ,الدراسة

وبالتالي تحقق  ,النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة
 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. 

وكذلؾ أداة الدراسة  ,لممنيج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة حيث تناوؿ ىذا الفصل وصفا  
وينتيي الفصل  ,ومدػ صدقيا وثباتيا ,وكيفية بنائيا وتطويرىا ,ادىاوطريقة إعد ,المستخدمة

وفيما يمي وصف  ,بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات واستخالص النتائج
 ليذه اإلجراءات.

 الدارسة: مجتمع 4.2

ف إعمى مشكمة الدراسة وأىدافيا ف مجتمع الدراسة الظاىرة التي درسيا الباحث, وبناء  يمثل 
في  الدوائر في ديواف الرقابة المالية واإلدارية مفتشي ومديرؼ المجتمع المستيدؼ يتكوف مف جميع 

وف اإلدارية ؤ لما تـ تزويدنا بو مف ق بل الش وذلؾ طبقا   ا  شخص (40)قطاع غزة, والبالغ عددىـ 
 .بالديواف

 عينة الدراسة: 4.3

حيث تـ التواصل مع جميع أفراد داـ طريقة الحصر الشامل, استخ تـ في ىذه الدراسة
, فيما اعتذر شخصيف عف %(95)شخصا , أؼ ما نسبتو  (38)العينة, واستجاب لتعبئة االستبانة 

استبانة صالحة لمتحميل, أؼ ما نسبتو ( 36)تـ استرداد و النشغاليـ وضيق الوقت,  ؛االستجابة
(90)%. 

 :أداة الدراسة 4.4

الرقابة  ديوانتطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا في مدء  "تـ إعداد استبانة حوؿ 
 تتكوف استبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف:, و " المالية واإلدارية بقطاع غزة
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العمر, المؤىل العممي, الجنس, وىو عبارة عف المعمومات العامة عف المستجيب )القسم األول: 
 (.المسمى الوظيفيالتخصص, سنوات الخبرة, الشيادات المينية, 

 مجاالت: خمسةفقرة, موزع عمى  (55), ويتكوف مف مجاالت الدراسةوىو عبارة عف  القسم الثاني:

 .رة( فق12, ويتكوف مف )المعايير العامةالمجاؿ األوؿ: 

 .رة( فق14ويتكوف مف ), معايير التدقيق الماليالمجاؿ الثاني: 

 .ة( فقر 11, ويتكوف مف )معايير العمـ الميداني لتدقيق األداءالمجاؿ الثالث:  

 ( فقرات.10, ويتكوف مف )معايير التقرير لتدقيق األداءالمجاؿ الرابع: 

أىـ المعوقات التي تؤثر عمى االلتزاـ بتطبيق معايير التدقيق الحكومية في دوائر المجاؿ الخامس: 
 ( فقرات.8, ويتكوف مف )قابة المالية واإلدارية بقطاع غزةالر 

تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب 
 (:1-4جدوؿ )

 الخماسي ليكرت مقياس درجات(  1-4)  رقم جدول

 

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة قميمة قميمة جدا   االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 
( لالستجابة " قميمة جدا  " وبذلؾ يكوف الوزف النسبي في ىذه الحالة 1الدرجة ) تـ اختيارو 
 وىو يتناسب مع ىذه االستجابة. %(20)ىو

 خطوات بنا  االستبانة: 4.5

تطبيق معايير التدقيق الحكومية مدػ " لمعرفة  ؛إعداد أداة الدراسةتـ في ىذه الدراسة 
لخطوات التالية لبناء ا وقد تـ اتباع",  الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة ديوافالمتعارؼ عمييا في 

 االستبانة:
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 .السابقة, واالستفادة منيا في بناء االستبانة الدراساتاألدب المحاسبي و االطالع عمى  .1
 .في تحديد أبعاد االستبانة وفقراتيا ,عددا  مف أساتذة الجامعات الفمسطينية تـ استشارة .2
 المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.تحديد  .3

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجاؿ. .4

 ( فقرة.55مجاالت و ) خمسةتـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت مف  .5

مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة  أربعةتـ عرض االستبانة عمى  .6
 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.2والممحق رقـ ) ,وجامعة القدس المفتوحةاإلسالمية, 

 اإلضافةفي ضوء أراء المحكميف تـ تعديل بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أو  .7
 (.1والتعديل, لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية, ممحق )

 :انةصدق االستب 5.7

 ,2010)الجرجاوؼ,أف يقيس االستبياف ما وضع لقياسو" " صدؽ االستبانة يعني 
 (, وقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:105ص

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": .1

يف في مجاؿ المحاسبة المحكميف متخصص أربعة مفحيث تـ عرض االستبانة عمى 
في ضوء المقترحات  ,يـآلرائ(, وقد استجاب الباحث 2بالممحق رقـ ) أسماءىـ وردتوالتدقيق 

 (.1انظر الممحق رقـ ) -المقدمة, وبذلؾ خرج االستبياف في صورتو النيائية 

 صدق المقياس: .2

 :Internal Validityاالتساق الداخمي أواًل: 

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذؼ 
وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت  ,حساب االتساؽ الداخمي لالستبانة تـىذه الفقرة, وقد  وتنتمي إلي

 االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

"  المعايير العامة( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 2-4جدوؿ )يوضح 
 ≤0.05 )والدرجة الكمية لممجاؿ, والذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية 

α) .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو 
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"  العامة المعايير مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل(  2-4)  رقم جدول
 .لممجال الكمية والدرجة

( مف المجاؿ األوؿ عند التحميل, حيث أظيرت نتائج 4)و رقـ  ,(2) تـ حذؼ الفقرتيف رقـ
العقائدية, و تؤثر قناعات المفتش السياسية, ( 2)تحميل معامل االرتباط بيف ىاتيف الفقرتيف )

( يستخدـ 4االجتماعية, وأؼ قناعات ُأخرػ بشكل غير الئق عمى ُحكمو وسموكو., )و الشخصية, و 
ت التدقيق, وفي تحديد نطاؽ العمل.(, في تخطيط وأداء عمميا مفتشي الديواف الشؾ الميني

 والدرجة الكمية لممجاؿ عدـ وجود ارتباط.

 الفقرة م

باط
 رت

ن ل
سو
بير
مل 

معا
 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

.
) 

 0.000* 618. يتمتع مفتشو الديواف بالصالحيات الكافية لمقياـ بمياميـ بكفاءة.  .1

 0.02* 489. بدوف أؼ مؤثرات خارجية.يعرض المفتش ما توصل إليو   .2

مة األدلة التي ءيستخدـ مفتشو الديواف الُحكـ الميني في اختبار مدػ كفاية ومال  .3
 0.000* 655. سيتـ جمعيا.

 0.022* 382. ُيمارس مفتشي الديواف الشؾ الميني بقدر مف الحكمة والعقالنية.  .4

التقنية الكافية بمعايير التدقيق  يمتمؾ مفتشي الديواف الخبرات الالزمة, والمعرفة  .5
 الحكومية.

.594 *0.000 

يمتمؾ مفتشو الديواف الميارات المتنوعة, مثل استخداـ عينات إحصائية, أنظمة   .6
 0.003* 479. محوسبة, بيانات ىندسية,....الخ.

 0.000* 712. تمتـز إدارة الديواف بضماف مواصمة التعميـ المستمر لمفتشي الديواف.  .7

التقييـ المستمر لبياف مدػ االلتزاـ بمعايير التدقيق الحكومية مف خالؿ نظاـ  يتـ  .8
 داخمي مالئـ يضمف ذلؾ.

.724 *0.000 

 0.000* 561. تخضع نتائج أعماؿ الديواف لمتقييـ مف ق بل جيات خارجية بشكل دورؼ.  .9

10. واالجراءات.يتحقق مفتشو الديواف مف انسجاـ األنظمة المطبقة مع الخطط    .726 *0.000 
 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة *
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معايير التدقيق ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 3-4جدوؿ )يوضح 
دالة عند  في الجدوؿ لمجاؿ, والذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينةا ليذا " والدرجة الكمية المالي

صادؽ لما وضع  مجاؿ " معايير التدقيق المالي" وبذلؾ يعتبر (, α ≤ 0.05) مستوػ معنوية
 لقياسو.

 المالي التدقيق معايير"  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل(  3-4)  رقم جدول
 .لممجال الكمية والدرجة" 

أظيرت عند التحميل, حيث " معايير التدقيق المالي" ( مف مجاؿ 4تـ حذؼ الفقرة رقـ )
يتـ استخداـ أدوات فع الة لكشف بعض البيانات ( 4)نتائج تحميل معامل االرتباط بيف ىذه الفقرة )

لمجاؿ ليذا اط العقود والمنح, وسوء االستخداـ(, والدرجة الكمية المالية الخطأ, نتيجة النتياؾ شرو 
 عدـ وجود ارتباط.

 الفقرة م

باط
 رت

ن ل
سو
بير
مل 

معا
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

.(
S

ig
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يرسل مفتشو الديواف المعمومات والبيانات التي تـ الوصوؿ إلييا خالؿ أعماؿ   .1
 التدقيق لألطراؼ ذات العالقة.

.680 *0.000 

نتائج التدقيق السابقة التي تتعمق مباشرة بأعماؿ  ريأخذ مفتشو الديواف باالعتبا  .2
 التدقيق الحالية. 

.520 *0.001 

السابقة في تجنب نقاط الضعف وتالفي األخطاء التي تـ تساعد نتائج التدقيق   .3
 0.000* 595. الوقوع فييا سابقا .

يقـو مفتشو الديواف بتخطيط وتنفيذ إجراءات لتطوير عناصر النتائج ذات الصمة,   .4
 وبناء  عميو تحقيق أىداؼ التدقيق.

.550 *0.001 

 0.000* 597. واإلجراءات المتبعة.يتـ توثيق عممية تخطيط التدقيق, والتقرير عف التدقيق,   .5
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يعمل مفتشو الديواف أثناء عممية التدقيق عمى توفير األدلة الكافية التي تدعـ نتائج   .6
 التفتيش.

.553 *0.000 

يتضمف تقرير التدقيق المالي الصادر عف الديواف, أف التدقيق قد تـ وفقا  لمعايير   .7
 التدقيق الحكومية.

.523 *0.001 

تقرير التدقيق المالي, وصف نطاؽ الرقابة الداخمية, ومدػ االلتزاـ يتضمف   .8
 بالقوانيف.

.599 *0.000 

9.  
يتضمف تقرير التدقيق المالي, حاالت القصور في الرقابة الداخمية, وعدـ االلتزاـ 
بالقوانيف, مخالفات شروط العقود والمنح, وحاالت سوء االستخداـ التي ليا تأثير 

 .التدقيقجوىرؼ عمى أعماؿ 
.570 *0.000 

10.  
يتضمف تقرير التدقيق المالي, وجيات نظر المسؤوليف بشأف النتائج والتوصيات, 
واإلجراءات التصحيحية المخطط ليا لمعالجة حاالت وأوجو الضعف المذكورة 

 سابقا .
.760 *0.000 

11.  
يتـ رفع تقارير بخصوص حاالت القصور في الرقابة الداخمية, وحاالت عدـ 
االلتزاـ بالقوانيف, ومخالفات شروط العقود والمنح, وحاالت سوء االستخداـ, إلى 

 جيات خارجية ) النائب العاـ(.
.466 *0.004 

يتـ اإلشارة إلى بعض المعمومات الحساسة التي استبعدت مف التقرير  لسريتيا   .12
 وخصوصيتيا, ويتـ اإلشارة إلى أسباب حذفيا.

.336 *0.045 

التدقيق المالي الصادر عف الديواف, إلى المسؤوليف المناسبيف, يوزع تقرير   .13
 والجيات المخولة باستالمو.

.613 *0.000 

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  *

معايير العمل ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 4-4جدوؿ )يوضح 
والدرجة الكمية لممجاؿ, والذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند  ,"الميداني لتدقيق األداء
 .عتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسووبذلؾ ي (α ≤ 0.05 )مستوػ معنوية 
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 لتدقيق الميداني العمل معايير"  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل(  4-4)  رقم جدول
 .لممجال الكمية والدرجة"  األدا 

 

 الفقرة م

باط
 رت

ن ل
سو
بير
مل 

معا
 

ة )
مالي

الحت
ة ا
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S
ig
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يقـو مفتشو الديواف بتخطيط العمل, وتحديد أىداؼ النشاط الذؼ ستتـ مراجعتو, والطرؽ   .1
 التي يتـ استخداميا.

.729 *0.000 

يخفف تخطيط عممية التدقيق مف خطر التدقيق لممستوػ المالئـ, وبالتالي الحصوؿ    .2
 عمى تأكيد معقوؿ بشأف كفاية األدلة.

.445 *0.007 

 0.000* 678. يتـ وضع منيج شامل لعممية التدقيق, حيث يؤدؼ ذلؾ لمخرجات ونتائج مالئمة.  .3

أثناء العمل مف خالؿ اإلرشاد والتوجيو تقـو إدارة الديواف باإلشراؼ عمى مفتشي الديواف   .4
اؿ.  والتدريب الفع 

.500 *0.002 

يساعد اإلشراؼ عمى فريق التدقيق في متابعة متطمبات عممية التدقيق, والعمل عمى   .5
 تحقيق أىداؼ التدقيق.

.461 *0.005 

معقوؿ يحصل مفتشو الديواف أثناء عممية التدقيق عمى أدلة كافية ومالئمة لتوفير أساس   .6
 0.004* 469. لنتائجيـ.

يقـو مفتشو الديواف بالحصوؿ عمى األدلة ذات الصالحية والموثوقية, وذلؾ لدعـ تحقيق   .7
 أىداؼ التدقيق.

.573 *0.000 

 0.000* 733. يقـو مفتشو الديواف بإعداد توثيق التدقيق المتعمق بتخطيط وأداء التدقيق.  .8

كافية تساعد عمى فيـ طبيعة التدقيق, واألدلة التي إعداد توثيق التدقيق بتفاصيل يتـ   .9
 0.000* 853. تدعـ ُحكـ المدقق.

تساعد عممية توثيق التدقيق فيما يتعمق بتدقيق األداء, عمى زيادة جودة التدقيق, ودعـ   .10
 تقرير التدقيق.

.659 *0.000 

األطراؼ يسعى مفتشو الديواف لمحصوؿ عمى األدلة المناسبة بطريقة مباشرة مف   .11
 الموثوقة مما يزيد مف كفاءة وفعالية أداء عممية التدقيق.

.538 *0.001 

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  *
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معايير التقرير لتدقيق ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "5-4جدوؿ )يوضح 
 " والدرجة الكمية لممجاؿ, والذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية  األداء

0.05)≥ α( .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو 

 لتدقيق التقرير معايير"  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل(  5-4)  رقم جدول
 .لممجال الكمية والدرجة"  األدا 

 الفقرة م
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 0.000* 743. يقـو مفتشو الديواف بإصدار تقارير التدقيق إليصاؿ نتائج كل عممية تدقيق لألداء.  .1

 0.000* 644. يتناسب شكل تقارير التدقيق الصادرة عف الديواف مع ما يتضمنو التقرير.  .2

الوحدة محل التدقيق في حالة عدـ حصوليـ عمى ما يكفي يقـو مفتشو الديواف بإبالغ   .3
 مف األدلة التي تدعـ استنتاجاتيـ.

.592 *0.000 

 0.000* 642. يتضمف تقرير تدقيق األداء الصادر عف الديواف لمنيجية وأىداؼ التدقيق.   .4

 يحتوؼ تقرير تدقيق األداء الصادر عف الديواف لوصف نطاؽ الرقابة الداخمية, وحاالت  .5
 عدـ االلتزاـ باألنظمة والقوانيف.

.643 *0.000 

يتضمف تقرير تدقيق األداء الصادر عف الديواف, إشارة بااللتزاـ بمعايير التدقيق   .6
 0.000* 568. الحكومية وممخص آلراء المسؤوليف, وطبيعة أؼ معمومات سرية تـ حذفيا.

االحتياؿ, عدـ االلتزاـ بأحكاـ  يحتوؼ تقرير تدقيق األداء الصادر عف الديواف لحاالت  .7
ساءة االستخداـ.  القوانيف وشروط العقود واتفاقيات المنح, وا 

.791 *0.000 

تعكس تقارير تدقيق األداء الصادرة عف الديواف, الموضوع محل التدقيق, وأىداؼ   .8
 عممية التدقيق, وماىية عممية التدقيق.

.436 *0.008 

لى مؤسسات التمويل ُتوزع تقارير التدقيق مف ق بل   .9 الديواف إلى المسؤوليف المناسبيف, وا 
 الخارجية, ويتـ توفيرىا لمفحص العاـ.

.584 *0.000 

ُتوزع نتائج أعماؿ التدقيق الصادرة عف الديواف, ليتـ إطالع الرأؼ العاـ واألطراؼ   .10
 الرقابية العميا عمييا.

.583 *0.000 

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  *
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أىـ المعوقات التي ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 6-4جدوؿ )يوضح 
 ," الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة ديوافتؤثر عمى االلتزاـ بتطبيق معايير التدقيق الحكومية في 

 ≤0.05 )والدرجة الكمية لممجاؿ, والذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية 
α) .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو 

 عمى تؤثر التي المعوقات أىم"  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل(  6-4)  رقم جدول
 ," غزة بقطاع واإلدارية المالية الرقابة ديوان في الحكومية التدقيق معايير بتطبيق االلتزام

 .لممجال الكمية والدرجة
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 0.003* 482. .معايير التدقيق الحكوميةعدـ وجود إلزاـ قانوني بااللتزاـ ببعض   .1

 0.001* 518. التدقيق الحكومية أو بعضيا.تكمفة االلتزاـ بتطبيق معايير  ارتفاع  .2

بعض معايير التدقيق  عدـ الوعي واإلدراؾ الكافي بأىمية االلتزاـ بتطبيق  .3
 الحكومية.

.581 *0.000 

قمة الخبرات والكفاءات العممية والعممية القادرة عمى تطبيق معايير التدقيق   .4
 0.000* 651. الحكومية أو بعضيا.

 0.000* 720. والتشجيع الكافييف لتطبيق بعض معايير التدقيق الحكومية.تدني وجود الدعـ   .5

تشكل الظروؼ السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع غزة, عائقا  أماـ تطبيق    .6
 بعض معايير التدقيق الحكومية.

.494 *0.002 

 ضعف اىتماـ إدارة الديواف بعقد الدورات التدريبية والتعميـ المستمر لمتعريف  .7
 0.001* 520. بمعايير التدقيق الحكومية.

عدـ وضوح اإلجراءات والخطوات واألساليب الالزمة لتطبيق بعض معايير التدقيق   .8
 الحكومية.

.236 *0.042 

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  *
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 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

صدؽ األداة الذؼ يقيس مدػ تحقق األىداؼ التي تريد  يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس
ارتباط كل مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  ػاألداة الوصوؿ إلييا, ويبيف مد

 االستبانة.

( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا  7-4يبيف جدوؿ )
 لما وضعت لقياسو. ةجميع مجاالت االستبانة صادقوبذلؾ يعتبر (, α ≤0.05)عند 

 والدرجة االستبانة مجاالت من مجال كل درجة بين االرتباط معامل(  7-4)  رقم جدول
 .ل ستبانة الكمية

 المجال
معامل 
 بيرسون 
 ل رتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 758. المعايير العامة.

 0.000* 864. معايير التدقيق المالي.

 0.000* 788. .معايير العمل الميداني لتدقيق األداء

 0.000* 734. .معايير التقرير لتدقيق األداء

 .α ≤0.05 داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  *االرتباط 

يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابق أف مجاؿ معايير التدقيق المالي أكثر مجاالت االستبانة 
لالستبانة, ويرجع ذلؾ إلى أف فقرات مجاؿ معايير التدقيق المالي أكثر ارتباطا  مع الدرجة الكمية 

 وضوحا  وسالسة وفيما  وأقرب لمفيوـ التدقيق بالنسبة لمفتشي الديواف.

 : Reliabilityثبات االستبانة 

 تحقق مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ:ال تـ

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  
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طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة, وكانت النتائج كما ىي مبينة في تـ استخداـ 
 (.8-4جدوؿ )

 .االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل(  8-4)  رقم جدول

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.899 0.809 10 المعايير العامة.
 0.898 0.806 13 المالي.معايير التدقيق 

 0.901 0.813 11 .معايير العمل الميداني لتدقيق األداء

 0.901 0.813 10 .معايير التقرير لتدقيق األداء

أىـ المعوقات التي تؤثر عمى االلتزاـ بتطبيق معايير التدقيق الحكومية 
 .الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة ديواففي 

8 0.577 0.759 

 0.934 0.873 52 المجاالت معاجميع 

 الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ الصدؽ*

( أف قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 8-4واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
وكذلؾ  ,(0.873بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة )0.813) ,0.577)تتراوح بيف مجاؿ حيث 

بينما بمغت لجميع  ,(0.759,0.901قيمة الصدؽ الذاتي مرتفعة لكل مجاؿ حيث تتراوح بيف )
 وىذا يعنى أف معامل الصدؽ الذاتي مرتفع. ,(0.934فقرات االستبانة )

ويكوف الباحث قد  ,(1وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق )
وصالحيتيا  ,مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة ؛الدراسةاستبانة تأكد مف صدؽ وثبات 

 واإلجابة عمى أسئمة الدراسة. ,لتحميل النتائج

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 5.8

 Statistical Package forتـ تفريغ وتحميل االستبانة مف خالؿ برنامج التحميل اإلحصائي 

the Social Sciences  (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوؼ  -اختبار كولمجوروؼ  تـ استخداـ
, وكانت النتائج كما ىي مبينة في الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو

 (.9-4جدوؿ )

 .الطبيعي التوزيع اختبار نتائج يوضح ( 9-4)  رقم جدول

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.475 المعايير العامة.
 0.737 معايير التدقيق المالي.

 0.839 .معايير العمل الميداني لتدقيق األداء

 0.484 .معايير التقرير لتدقيق األداء

 0.997 جميع مجاالت االستبانة معا

جميع مجاالت ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 9-4) واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ
وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع  ,(α ≤0.05 )مستوػ الداللة أكبر مف الدراسة 

 حيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة. التوزيع الطبيعي, 

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 لوصف عينة الدراسة. ؛(Frequencies & Percentagesالنسب المئوية والتكرارات ) .1

 المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي. .2

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. ؛(Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) .3
لمعرفة ما إذا  ؛K-S  (Kolmogorov-Smirnov Test )سمرنوؼ  -اختبار كولمجوروؼ  .4

 كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.

لقياس درجة االرتباط: يقوـ ىذا  ؛(Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسوف ) .5
وقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي  ,االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف

 والصدؽ البنائي لالستبانة, والعالقة بيف المتغيرات.

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  ؛(T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .6
ولقد تـ استخدامو  ,أـ زادت أو قمت عف ذلؾ (,3)وىي  ,وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة

 لمتأكد مف داللة المتوسط لكل فقرة مف فقرات االستبانة.
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لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ  ؛(Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  .7
 فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة. 

لمعرفة ما إذا  ؛(One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميل التبايف األحادؼ  .8
 كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف البيانات.

 :تحميل البيانات 5.9

, وذلؾ مف خالؿ تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصل عرضا  ل
والتي تـ التوصل إلييا مف خالؿ تحميل  ,اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة

مي, التخصص, ل العمفقراتيا, والوقوؼ عمى المعمومات العامة التي اشتممت عمى )العمر, المؤى
لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف (, المسمى الوظيفي سنوات الخبرة,

لمحصوؿ  (SPSS)استبانة الدراسة, إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل. 

 اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعمومات العامة:الوصف 

 :وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق المعمومات العامة

 الجنستوزيع عينة الدراسة حسب أواًل: 

 .الجنس حسب الدراسة عينة توزيع(  10-4)  رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 91.7 33 ذكر

 8.3 3 أنثى

 211.1 47 المجموع

ىـ مف الذكور, وأف فقط مف عينة الدراسة  (%91.7)( أف ما نسبتو 10-4يتضح مف جدوؿ ) -
وتظير ىذه النسب أف طبيعة العمل الميداني لمديواف وزياراتو  ,ىـ مف اإلناث(%8.3)ما نسبتو 

 المتكررة لممؤسسات والوزارات تحتـ أف يكوف الغالبية العظمى مف أعضائو مف الذكور.
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 توزيع عينة الدراسة حسب العمرثانيًا: 

 .العمر حسب الدراسة عينة توزيع ( 11-4)  رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد العمر

 38.9 14 سنة 30أقل مف 

 44.4 16 سنة 40إلى أقل مف  30

 5.6 2 سنة 50إلى أقل مف  40

 11.1 4 سنة فأكثر 50

 211.1 47 المجموع

 (40)مف  تتراوحمف عينة الدراسة أعمارىـ  (%5.6)( أف ما نسبتو 11-4يتضح مف جدوؿ ) -
أقل أعمارىـ  (%38.9)و سنة, (50)أعمارىـ أكثر مف ( %11.1)و ,سنة (50)إلى أقل مف 
. ويتضح سنة( 40)إلى أقل مف  (30)أعمارىـ مف وح اتتر ( %44.4)بينما سنة,  (30)مف 

الية العناصر الشابة التي تمتمؾ النشاط والفع   مف ىذه النسب أف غالبية أعضاء الديواف ىـ مف
 وفي جانب آخر قد تفتقد لمخبرة وتكوف بحاجة لمزج عنصر الشباب مع الخبرة.

 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العمميثالثًا: 

 .العممي المؤىل حسب الدراسة عينة توزيع(  12-4)  رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 69.4 25 بكالوريوس

 30.6 11 دراسات عميا

 100.0 47 المجموع

مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي  (%69.4)( أف ما نسبتو 12-4يتضح مف جدوؿ ) -
تبيف النتائج أف غالبية أعضاء  ,مؤىميـ العممي ماجستير فأعمى( %30.3)بكالوريوس, بينما 

الديواف يكتفوف بالشيادة الجامعية األولى )البكالوريوس(, وأف عددا  البأس بو يحمموف مؤىالت 
 (, وىذا يتوافق بدرجة معينة مع المؤىالت المطموبة لمعمل في الديواف.هعميا)ماجستير ودكتورا 
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 .توزيع عينة الدراسة حسب التخصصرابعًا: 

 .التخصص حسب الدراسة عينة توزيع(  13-4 ) رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد التخصص

 88.9 32 محاسبة

 2.8 1 إدارة أعماؿ

 2.8 1 نظـ معمومات

 5.5 2 أخرػ 

 211.1 47 المجموع

مف عينة الدراسة تخصصيـ محاسبة, بينما ( %88.9)( أف ما نسبتو 13-4يتضح مف جدوؿ ) -
( %5.5)تخصصيـ نظـ معمومات, وما نسبتو ( %2.8و), أعماؿتخصصيـ إدارة ( 2.8%)

وُيفسر ذلؾ بأف طبيعة أعماؿ الديواف الرقابية عمى األنشطة المالية  ,تخصصات أخرػ 
 والحسابات تتطمب مف يحمموف شيادة البكالوريوس في المحاسبة في المقاـ األوؿ, وتتطمب 

)قانوف, صيدلة,  االستشاريةالتخصصات  بعض أعماؿ الديواف غير الرقابة المالية وجود بعض
 حاسوب(.

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةخامسًا: 

 .الخبرة سنوات حسب الدراسة عينة توزيع(  14-4)  رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 27.8 10 واتسن 5أقل مف 

 50 18 سنة 15إلى أقل مف  5مف 

 19.4 7 سنة 25إلى اقل مف  15مف 

 2.8 1 سنة فأكثر 25

 211.1 47 المجموع

مف وح اتتر   مف عينة الدراسة سنوات خبرتيـ (%50)( أف ما نسبتو 14-4يتضح مف جدوؿ ) -
سنة, وما نسبتو  (15)خبرتيـ أكثر مف ( %22), وأف ما يقارب سنة (15)إلى أقل مف  (5)
. توضح النسب السابقة توافر الخبرة بدرجة جيدة بيف ,سنوات (5)خبرتيـ أقل مف ( 27.8%)
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باعتبارىـ مف يقوـ  ؛أعضاء الديواف, حيث يعتبر وجودىا ذو أىمية كبيرة لعمل مفتشي الديواف
 بالرقابة عمى أعماؿ الجيات األخرػ. 

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب الشيادات المينيةسادسًا: 

 .المينية الشيادات حسب الدراسة عينة توزيع(  15-4)  رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد الشيادات المينية

 2 5.6 (CPAمحاسب قانوني أمريكي)

 6 16.6 (ACPAمحاسب قانوني عربي)

 5.6 2 أخرػ 

 72.2 26 ال يوجد

 211.1 47 المجموع

مف عينة الدراسة يحمموف شيادة محاسب ( %5.6)( أف ما نسبتو 15-4يتضح مف جدوؿ ) -
(, ACPAيحمموف شيادة محاسب قانوني عربي)( %16.6و)(, CPAأمريكي)قانوني 
 ,ال يوجد لدييـ أؼ شيادة مينية( %72.2)يحمموف شيادة غير ذلؾ, بينما ( %5.6و)
يتضح مف تمؾ النسب أف غالبية أعضاء الديواف ال يحمموف أؼ مف الشيادات المينية, وربما و 

لى طبيعة  أعماليـ الميدانية, مف جية أخرػ يحمل بعض أعضاء يعود ذلؾ إلى انشغاليـ وا 
عمى تمؾ الشيادات يزيد  أعضاء الديواف الديواف شيادات مينية, ومما ال شؾ فيو أف حصوؿ

في أعماليـ, لذلؾ يجب توفير والوسائل التي تساعد أعضاء الديواف في  تيـوكفاء يـمف تأىيم
 ؿ عمى الشيادات التي تكفل ذلؾ.وزيادة تعميميـ مف خالؿ الحصو  ,مكانيتيـإتطوير 

 

 المسمى الوظيفي.توزيع عينة الدراسة حسب سابعًا: 

 .الوظيفي المسمى حسب الدراسة عينة توزيع(  16-4)  رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 8.3 3 مدير عاـ

 22.3 8 مدير دائرة

 61.1 22 مفتش

 8.3 3 أخرػ 

 100.0 47 المجموع



  

99 
 

 مسماىـ الوظيفيمف عينة الدراسة ( %8.3)( أف ما نسبتو 16-4يتضح مف جدوؿ )
, بينما مفتش مسماىـ الوظيفي( %61.1و), دائرةمدير  مسماىـ الوظيفي( %22.3و), مدير عاـ
وذلؾ  ,وىذه اإلجابة تعتبر طبيعية ,(صيدلي, مستشار قانونيغير ذلؾ)مسماىـ الوظيفي ( 8.3%)

نظرا  ألف المسمى الوظيفي لكل مف يعمل في مجاؿ الرقابة بالديواف ىو مفتش, حتى المسميات 
 األخرػ ىي في أصميا مفتش. 

 تحليل فقرات االستبانة:

لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط ( T)لتحميل فقرات االستبانة تـ استخداـ اختبار
  أـ ال.( 3)درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي 

وىي تقابل درجة الموافقة المتوسطة حسب  (3)ة اإلجابة يساوؼ متوسط درج :الفرضية الصفرية
 مقياس ليكرت المستخدـ.

 .(3) متوسط درجة اإلجابة ال يساوؼ  :الفرضية البديمة

 ,الفرضية( فإنو ال يمكف رفض 0.05أكبر مف  Sig) (, أؼSig > 0.05)إذا كانت 
الصفرية ويكوف في ىذه الحالة متوسط آراء األفراد حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال يختمف جوىريا  

( 0.05أقل مف  Sig)( أؼ Sig < 0.05), أما إذا كانت (3)عف درجة الموافقة المتوسطة وىي 
آراء األفراد يختمف جوىريا  وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط  ,الفرضية الصفريةفيتـ رفض 
وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط اإلجابة  ,(3)درجة الموافقة المتوسطة وىي عف 

وذلؾ مف خالؿ قيمة  ,(3)درجة الموافقة المتوسطة وىي عف يزيد أو ينقص بصورة جوىرية 
فإذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عف درجة  ,راالختبا

 الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.

 " المعايير العامة تحميل فقرات مجال "أواًل: 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة  (؛T)ـ استخداـ اختبارت
 (.17-4النتائج موضحة في جدوؿ )و  ,أـ ال (3)المتوسطة وىي 
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 مجال فقرات من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط(  17-4)  رقم جدول
 ." العامة المعايير" 

 الفقرة ـ

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
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الحت

ة ا
قيم
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(.
S

ig
)

 

يب
لترت
ا

 

1.  

الديواف بالصالحيات الكافية لمقياـ بمياميـ يتمتع مفتشو 
 بكفاءة.

 

3.83 76.60% 5.31 *0.000 3 

2.  
يعرض المفتش ما توصل إليو بدوف أؼ مؤثرات 

 خارجية.
3.69 73.80% 4.87 *0.000 5 

3.  
يستخدـ مفتشو الديواف الُحكـ الميني في اختبار مدػ 

 كفاية ومالئمة األدلة التي سيتـ جمعيا. 
3.92 78.40% 7.14 *0.000 1 

4.  
ُيمارس مفتشي الديواف الشؾ الميني بقدر مف الحكمة 

 والعقالنية.
3.81 76.20% 5.08 *0.000 4 

5.  
يمتمؾ مفتشي الديواف الخبرات الالزمة, والمعرفة التقنية 

 الكافية بمعايير التدقيق الحكومية.
3.89 77.80% 6.50 *0.000 2 

6.  

المتنوعة, مثل استخداـ يمتمؾ مفتشو الديواف الميارات 
عينات إحصائية, أنظمة محوسبة, بيانات 

 ىندسية,....الخ.
3.39 76.80% 2.17 *0.037 7 

7.  
تمتـز إدارة الديواف بضماف مواصمة التعميـ المستمر 

 لمفتشي الديواف.
2.28 45.60% -3.99 *0.000 9 

.8 
يتـ التقييـ المستمر لبياف مدػ االلتزاـ بمعايير التدقيق 
 الحكومية مف خالؿ نظاـ داخمي مالئـ يضمف ذلؾ.

2.72 54.40% -1.50 *0.143 8 

.9 
تخضع نتائج أعماؿ الديواف لمتقييـ مف ق بل جيات 

 خارجية بشكل دورؼ.
2.25 45.00% -3.47 *0.001 10 

.10 
يتحقق مفتشو الديواف مف انسجاـ األنظمة المطبقة مع 

 الخطط واالجراءات.
3.67 73.40% 3.84 *0.000 6 

  0.002* 4.52 %76.71 4.39 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:17-4مف جدوؿ )

كم الميني في اختبار مدء كفاية ) "3" رقـلمفقرة المتوسط الحسابي  - يستخدم مفتشو الديوان الح 
( أؼ أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  (,3.92)( يساوؼ التي سيتم جمعيا. وم ئمة األدلة
تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  (7.14) قيمة االختبار, (%78.4)الحسابي النسبي 

مما يدؿ عمى أف  ,(α ≤0.05)لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوػ داللة  (0.000)
وىذا يعني أف  (,3)درجة الموافقة المتوسطة وىي متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

, وقد جاء ترتيب ىذه الفقرة في المرتبة ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
تبار األدلة الالزمة لدعـ االستنتاجات وذلؾ ألىمية استخداـ التقديرات المينية عند جمع واخ ,األولى

 . التي تـ التوصل إلييا

تخضع نتائج أعمال الديوان لمتقييم من ِقبل جيات خارجية ) "9" رقـلمفقرة المتوسط الحسابي  -
-), قيمة االختبار (%45)أؼ أف المتوسط الحسابي النسبي  (,2.25)( يساوؼ .بشكل دوري 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  عند  (؛0.001)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ,(3.47
درجة عف  قلمما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد  ؛(α ≤0.05 )مستوػ داللة 

يذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة ف ,, وبما أف قيمة االختبار كانت سالبة3الموافقة المتوسطة وىي 
 ., وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األخيرةأفراد العينة عمى ىذه الفقرةمف قبل  جدا   قميمة

, وأف المتوسط الحسابي النسبي (3.28)بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوؼ  -
لذلؾ  (؛0.002)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (3.41)قيمة االختبار  %(,65.6)يساوؼ 

مما يدؿ عمى أف  ؛(α ≤0.05 )" داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة المعايير العامةيعتبر مجاؿ "
وىذا  (,3)درجة الموافقة المتوسطة وىي متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريا  عف 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف   ,بل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿيعني أف ىناؾ موافقة مف ق  
دارؼ,  أؼوالمبادغ لعممية التدقيق عمى   العامة ىي بمثابة القواعد األساسية المعايير نشاط مالي وا 

 وأف المعايير العامة ىي في أغمبيا عبارة عف مسممات يجب اتخاذىا عند ممارسة عممية التدقيق.

 " معايير التدقيق الماليتحميل فقرات مجال " ثانيًا: 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت درجة الموافقة  (؛T)تـ استخداـ اختبار 
 (.18-4النتائج موضحة في جدوؿ ) ؛أـ ال (3)المتوسطة وىي 
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 مجال فقرات من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط(  18-4)  رقم جدول
 ."المالي التدقيق معايير"

 الفقرة ـ
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1.  

يرسل مفتشو الديواف المعمومات والبيانات التي تـ 
الوصوؿ إلييا خالؿ أعماؿ التدقيق لألطراؼ ذات 

 العالقة.
4.33 86.60% 11.16 *0.000 3 

2.  
نتائج التدقيق السابقة  ريأخذ مفتشو الديواف باالعتبا

 التي تتعمق مباشرة بأعماؿ التدقيق الحالية. 
4.25 85.00% 10.25 *0.000 4 

3.  
تساعد نتائج التدقيق السابقة في تجنب نقاط الضعف 

 وتالفي األخطاء التي تـ الوقوع فييا سابقا .
4.17 83.40% 8.64 *0.000 6 

4.  

لتطوير يقـو مفتشو الديواف بتخطيط وتنفيذ إجراءات 
عناصر النتائج ذات الصمة, وبناء  عميو تحقيق أىداؼ 

 التدقيق.
3.61 2.20% 3.80 *0.001 11 

5.  
يتـ توثيق عممية تخطيط التدقيق, والتقرير عف التدقيق, 

 واإلجراءات المتبعة.
3.69 73.80% 3.65 *0.001 9 

6.  
يعمل مفتشو الديواف أثناء عممية التدقيق عمى توفير 

 التي تدعـ نتائج التفتيش. األدلة الكافية
4.47 89.4% 10.90 *0.000 1 

7.  
يتضمف تقرير التدقيق المالي الصادر عف الديواف, أف 

 التدقيق قد تـ وفقا  لمعايير التدقيق الحكومية.
3.39 67.80% 1.64 *0.109 12 

8.  
يتضمف تقرير التدقيق المالي, وصف نطاؽ الرقابة 

 بالقوانيف.الداخمية, ومدػ االلتزاـ 
4.17 83.40% 7.97 *0.000 6 

9.  

يتضمف تقرير التدقيق المالي, حاالت القصور في 
الرقابة الداخمية, وعدـ االلتزاـ بالقوانيف, مخالفات 
شروط العقود والمنح, وحاالت سوء االستخداـ التي ليا 

 .تأثير جوىرؼ عمى أعماؿ التدقيق

4.25 85.00% 8.00 *0.000 4 

10.  

التدقيق المالي, وجيات نظر المسؤوليف يتضمف تقرير 
بشأف النتائج والتوصيات, واإلجراءات التصحيحية 
المخطط ليا لمعالجة حاالت وأوجو الضعف المذكورة 

 سابقا .

3.92 78.40% 5.23 *0.000 8 
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11.  

يتـ رفع تقارير بخصوص حاالت القصور في الرقابة 
ومخالفات الداخمية, وحاالت عدـ االلتزاـ بالقوانيف, 

شروط العقود والمنح, وحاالت سوء االستخداـ, إلى 
 جيات خارجية ) النائب العاـ(.

3.67 73.40% 3.42 *0.002 10 

12.  

يتـ اإلشارة إلى بعض المعمومات الحساسة التي 
استبعدت مف التقرير  لسريتيا وخصوصيتيا, ويتـ 

 اإلشارة إلى أسباب حذفيا.
2.56 51.20% -2.13 *0.040 13 

13.  
ُيوزع تقرير التدقيق المالي الصادر عف الديواف, إلى 
 المسؤوليف المناسبيف, والجيات المخولة باستالمو.

4.42 88.40% 11.61 *0.000 2 

  0.000* 10.45 %78.00 3.90 جميع فقرات المجال معا   

 .α ≤0.05 الحسابي داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  المتوسط* 

 استخالص ما يمي:( يمكف 18-4مف جدوؿ )

يعمل مفتشو الديوان أثنا  عممية التدقيق عمى توفير األدلة ) "6" لمفقرة رقـالمتوسط الحسابي  -
أؼ أف المتوسط  ,(5)الدرجة الكمية مف  (؛4.47)يساوؼ  (.الكافية التي تدعم نتائج التفتيش

تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف 10.9)(, قيمة االختبار (%89.4)الحسابي النسبي 
مما يدؿ عمى  (؛α ≤0.05)لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوػ داللة  (,0.000)

وىذا  (,3)درجة الموافقة المتوسطة وىي أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
جاءت ىذه  , وقدمف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة جدا   يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة

 . الفقرة في المرتبة األولى

يتم اإلشارة إلى بعض المعمومات الحساسة التي استبعدت )" 12"لمفقرة رقـ المتوسط الحسابي  -
أؼ أف  (,2.56)يساوؼ ( من التقريًر لسريتيا وخصوصيتيا, ويتم اإلشارة إلى أسباب حذفيا

 (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (2.13-)قيمة االختبار (, %51.2)المتوسط الحسابي النسبي 
مما  ؛(α ≤0.05 )لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوػ داللة  (,0.000)تساوؼ 

, (3)درجة الموافقة المتوسطة وىي عف  قليدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 
بل أفراد مف ق   جدا   قميمةيذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة ف ,وبما أف قيمة االختبار كانت سالبة

 . , وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األخيرةالعينة عمى ىذه الفقرة

, وأف المتوسط الحسابي النسبي (3.90)بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوؼ   -
 (,0.000)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (10.45), قيمة االختبار (%78)يساوؼ 

 ؛(α ≤0.05 )" داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  المالي قمعايير التدقي " لذلؾ يعتبر مجاؿ
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درجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريا  عف 
كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة  (,3)وىي  ,المتوسطة
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى قياـ مفتشي الديواف فعميا  وبشكل نسبي بالتأكد مف  ,ىذا المجاؿ

مدػ االلتزاـ بالقوانيف فيما يتعمق بالجوانب المالية, وكشف المخالفات المالية, وحاالت القصور 
يصالو لمجيات المناسبة. وسوء االستخداـ, وتضميف ذلؾ في محتوػ تقرير  التدقيق المالي وا 

 

 " معايير العمل الميداني لتدقيق األدا تحميل فقرات مجال " ثالثًا: 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة  (,T)تـ استخداـ اختبار 
 (.19-4النتائج موضحة في جدوؿ ) ؛(3)المتوسطة وىي 

 مجال فقرات من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط(  19-4)  رقم جدول
 ." األدا  لتدقيق الميداني العمل معايير" 

 الفقرة ـ
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1.  

يقـو مفتشو الديواف بتخطيط العمل, وتحديد أىداؼ 
النشاط الذؼ ستتـ مراجعتو, والطرؽ التي يتـ 

 استخداميا.
4.22 84.40% 10.77 *0.000 3 

2.  

يخفف تخطيط عممية التدقيق مف خطر التدقيق  
لممستوػ المالئـ, وبالتالي الحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ 

 بشأف كفاية األدلة.
4.11 82.20% 10.00 *0.000 5 

3.  
حيث يؤدؼ ذلؾ يتـ وضع منيج شامل لعممية التدقيق, 

 لمخرجات ونتائج مالئمة.
3.83 76.60% 5.49 *0.000 9 

4.  
تقـو إدارة الديواف باإلشراؼ عمى مفتشي الديواف أثناء 
اؿ.  العمل مف خالؿ اإلرشاد والتوجيو والتدريب الفع 

3.42 68.40% 2.44 *0.020 11 

5.  

يساعد اإلشراؼ عمى فريق التدقيق في متابعة 
التدقيق, والعمل عمى تحقيق أىداؼ متطمبات عممية 

 التدقيق.
3.89 77.80% 7.53 *0.000 8 

 4 0.000* 7.44 %83.40 4.17يحصل مفتشو الديواف أثناء عممية التدقيق عمى أدلة   .6
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 كافية ومالئمة لتوفير أساس معقوؿ لنتائجيـ.

7.  

يقـو مفتشو الديواف بالحصوؿ عمى األدلة ذات 
لدعـ تحقيق أىداؼ الصالحية والموثوقية, وذلؾ 

 التدقيق.
4.33 86.60% 12.65 *0.000 1 

8.  
يقـو مفتشو الديواف بإعداد توثيق التدقيق المتعمق 

 بتخطيط وأداء التدقيق.
3.97 79.40% 7.54 *0.000 7 

9.  
إعداد توثيق التدقيق بتفاصيل كافية تساعد عمى يتـ 

 فيـ طبيعة التدقيق, واألدلة التي تدعـ ُحكـ المدقق.
3.83 76.60% 7.17 *0.000 9 

10.  
تساعد عممية توثيق التدقيق فيما يتعمق بتدقيق األداء, 

 عمى زيادة جودة التدقيق, ودعـ تقرير التدقيق.
4.08 81.60% 10.01 *0.000 6 

11.  

يسعى مفتشو الديواف لمحصوؿ عمى األدلة المناسبة 
بطريقة مباشرة مف األطراؼ الموثوقة مما يزيد مف 

 أداء عممية التدقيق.كفاءة وفعالية 
4.31 86.20% 10.46 *0.000 2 

  0.000* 13.28 %80.40 4.02 جميع فقرات المجال معا   

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:19-4مف جدوؿ )

األدلة ذات الص حية يقوم مفتشو الديوان بالحصول عمى )" 7"رقـ لمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أؼ 5)الدرجة الكمية مف  (,4.33)يساوؼ  .(والموثوقية, وذلك لدعم تحقيق أىداف التدقيق

القيمة االحتمالية , وأف (12.65)قيمة االختبار (, %86.6)أف المتوسط الحسابي النسبي 
.(Sig)  0.05 )لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوػ داللة  (,0.000)تساوؼ≥ 
α)P  عف درجة الموافقة المتوسطةمما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد, 
, بل أفراد العينة عمى ىذه الفقرةمف ق   جدا   وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة (,3)وىي 

 . وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األولى

تقوم إدارة الديوان باإلشراف عمى مفتشي الديوان أثنا  )" 4"لمفقرة رقـ المتوسط الحسابي  -
أؼ أف المتوسط الحسابي  (,3.42) يساوؼ ( .العمل من خ ل اإلرشاد والتوجيو والتدريب الفّعال

 (,0.020)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (2.44), قيمة االختبار (%68.4)النسبي 
مما يدؿ عمى أف متوسط  (؛α ≤0.05)لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوػ داللة 

وىذا يعني أف ىناؾ  (,3)وىي  ,عف درجة الموافقة المتوسطةدرجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد 
 . , وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األخيرةبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرةموافقة مف ق  
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, وأف المتوسط الحسابي النسبي (4.02)بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوؼ  -
 (,0.000)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (13.28)قيمة االختبار (, %80.4)يساوؼ 

 " داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  معايير العمل الميداني لتدقيق األدا لذلؾ يعتبر مجاؿ " 

(0.05≥ α؛)   عف درجة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريا
بل أفراد العينة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف ق   (,3)وىي  ,الموافقة المتوسطة

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى قياـ مفتشي الديواف بإيالء األىمية  ,عمى فقرات ىذا المجاؿ
لعممية تدقيق األداء, وقياميـ فعميا  وبشكل نسبي بتحديد األنشطة وتخطيطيا ووضع منيج 
متكامل لعممية التدقيق, كما أف تحسيف أداء وفعالية الوحدات الحكومية بمكاف مف األىمية 

حيث إف الوصوؿ إلى أداء يتمتع بالكفاءة والفعالية جدير بأف  يوازؼ تصحيح األخطاء المالية,
 يؤدؼ إلى استقرار األمور والجوانب المالية.

 

  " معايير التقرير لتدقيق األدا تحميل فقرات مجال " رابعًا: 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  (؛T)تـ استخداـ اختبار 
 (.20-4النتائج موضحة في جدوؿ ) ؛أـ ال (3)الموافقة المتوسطة وىي 

 مجال فقرات من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط(  20-4)  رقم جدول
 ." األدا  لتدقيق التقرير معايير" 
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1.  
يقـو مفتشو الديواف بإصدار تقارير التدقيق 

 إليصاؿ نتائج كل عممية تدقيق لألداء.
4.25 85.00% 8.92 *0.000 1 

2.  
يتناسب شكل تقارير التدقيق الصادرة عف 

 الديواف مع ما يتضمنو التقرير.
4.25 85.00% 9.30 *0.000 1 

3.  

يقـو مفتشو الديواف بإبالغ الوحدة محل التدقيق 
في حالة عدـ حصوليـ عمى ما يكفي مف 

 األدلة التي تدعـ استنتاجاتيـ.
3.89 77.80% 5.45 *0.000 6 
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4.  
يتضمف تقرير تدقيق األداء الصادر عف الديواف 

 لمنيجية وأىداؼ التدقيق 
3.44 68.80% 2.26 *0.030 7 

5.  

يحتوؼ تقرير تدقيق األداء الصادر عف الديواف 
لوصف نطاؽ الرقابة الداخمية, وحاالت عدـ 

 االلتزاـ باألنظمة والقوانيف.
3.92 78.40% 6.54 *0.000 3 

6.  

يتضمف تقرير تدقيق األداء الصادر عف 
الديواف, إشارة بااللتزاـ بمعايير التدقيق 
الحكومية وممخص آلراء المسؤوليف, وطبيعة 

 معمومات سرية تـ حذفيا. أؼ

3.19 63.80% 0.96 *0.343 8 

7.  

يحتوؼ تقرير تدقيق األداء الصادر عف الديواف 
االحتياؿ, عدـ االلتزاـ بأحكاـ القوانيف  لحاالت

ساءة  وشروط العقود واتفاقيات المنح, وا 
 االستخداـ.

3.92 78.40% 5.69 *0.000 3 

8.  

تعكس تقارير تدقيق األداء الصادرة عف 
الديواف, الموضوع محل التدقيق, وأىداؼ عممية 

 التدقيق, وماىية عممية التدقيق.
3.92 78.40% 7.95 *0.000 3 

9.  

ُتوزع تقارير التدقيق مف ق بل الديواف إلى 
لى مؤسسات التمويل  المسؤوليف المناسبيف, وا 

 الخارجية, ويتـ توفيرىا لمفحص العاـ.
3.06 61.20% 0.269 *0.790 9 

10.  

نتائج أعماؿ التدقيق الصادرة عف الديواف, ُتوزع 
ليتـ إطالع الرأؼ العاـ واألطراؼ الرقابية العميا 

 عمييا.
2.72 54.40% -1.35 *0.185 10 

  0.000* 6.32 %73.20 3.66 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة 

 استخالص ما يمي:( يمكف 20-4مف جدوؿ )

يقوم مفتشو الديوان بإصدار تقارير  )"1وىما فقرة " "1,2" رقـ تيفلمفقر المتوسط الحسابي  -
يتناسب شكل تقارير التدقيق " )2, وفقرة "(.التدقيق إليصال نتائج كل عممية تدقيق لألدا 

أؼ أف  ,(5)الدرجة الكمية مف  (,4.25)يساوؼ  ,)الصادرة عن الديوان مع ما يتضمنو التقرير
 (,9.30) ,"2, ولمفقرة "(8.92) ",1"لمفقرة   , قيمة االختبار%(85)المتوسط الحسابي النسبي 

إحصائيا   فيتدال فيتالفقر  فياتلذلؾ تعتبر ى (,0.000 ) تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف 
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قد  فيتالفقر  فياتاالستجابة ليمما يدؿ عمى أف متوسط درجة  ,(α ≤0.05 )عند مستوػ داللة 
مف  جدا   وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة (,3)وىي  ,درجة الموافقة المتوسطةزاد عف 
 . ف في المرتبة األولىيف الفقرتيف, وقد جاءت ىاتيتالفقر  فياتبل أفراد العينة عمى ىق  

الصادرة عن الديوان, ليتم إط ع ت وزع نتائج أعمال التدقيق ) "10" لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
أؼ أف المتوسط الحسابي النسبي  (,2.27)يساوؼ  (الرأي العام واألطراف الرقابية العميا عمييا

ال لذلؾ  (,0.185) تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  (,1.35-)قيمة االختبار(, 54.4%)
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة  ,(α ≤0.05)تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوػ داللة 

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة  (,3)وىي  ,درجة الموافقة المتوسطة قل عفاالستجابة ليذه الفقرة 
 ., وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األخيرةبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرةمف ق   قميمة جدا  بدرجة 
, وأف المتوسط الحسابي النسبي (3.66)بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوؼ  -

 (,0.000) تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف (, 6.12ر ), قيمة االختبا(%73.2)يساوؼ 
 ≤0.05)" داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  معايير التقرير لتدقيق األدا  لذلؾ يعتبر مجاؿ "

αدرجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريا  عف  (؛
بل أفراد العينة عمى فقرات وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف ق   (,3)وىي  ,المتوسطة
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف الديواف يقوـ فعميا  بإصدار تقرير عف تدقيق  ,ىذا المجاؿ
داء بما يتضمنو مف وصف أىداؼ ومنيجية التدقيق, وحاالت عدـ االلتزاـ بالقوانيف فيما األ

 لتقارير إلى المسؤوليف المناسبيف.يتعمق باألداء, ويتـ إيصاؿ تمؾ ا

 
أىم المعوقات التي تؤثر عمى االلتزام بتطبيق معايير التدقيق تحميل فقرات مجال " خامسًا:  

 " الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة ديوانالحكومية في 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  (؛T)تـ استخداـ اختبار
 (.21-4النتائج موضحة في جدوؿ ) .؛أـ ال (3)وىي  ,الموافقة المتوسطة
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 مجال فقرات من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط(  21-4)  رقم جدول
 الرقابة ديوان في الحكومية التدقيق معايير بتطبيق االلتزام عمى تؤثر التي المعوقات أىم" 

 ." غزة بقطاع واإلدارية المالية

 الفقرة ـ

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

يب
لترت
ا

 

1.  
معايير التدقيق عدـ وجود إلزاـ قانوني بااللتزاـ ببعض 

 .الحكومية
3.08 61.80% 0.442 *0.661 8 

2.  
التدقيق الحكومية تكمفة االلتزاـ بتطبيق معايير  ارتفاع

 أو بعضيا.
3.25 65.00% 0.709 *0.483 6 

3.  
 عدـ الوعي واإلدراؾ الكافي بأىمية االلتزاـ بتطبيق

 الحكومية.بعض معايير التدقيق 
3.53 70.60% 3.75 *0.001 4 

4.  
قمة الخبرات والكفاءات العممية والعممية القادرة عمى 

 تطبيق معايير التدقيق الحكومية أو بعضيا.
3.33 66.60% 1.83 *0.076 5 

5.  
تدني وجود الدعـ والتشجيع الكافييف لتطبيق بعض 

 معايير التدقيق الحكومية.
3.58 71.60% 3.62 *0.001 3 

6.  

تشكل الظروؼ السياسية واالقتصادية السائدة في  
قطاع غزة, عائقا  أماـ تطبيق بعض معايير التدقيق 

 الحكومية.
4.14 82.80% 6.53 *0.000 1 

7.  
ضعف اىتماـ إدارة الديواف بعقد الدورات التدريبية 
 والتعميـ المستمر لمتعريف بمعايير التدقيق الحكومية.

3.86 77.20% 4.50 *0.000 2 

8.  
عدـ وضوح اإلجراءات والخطوات واألساليب الالزمة 

 لتطبيق بعض معايير التدقيق الحكومية.
3.11 62.20% 0.725 *0.473 7 

  0.000* 4.76 %69.80 3.49 جميع فقرات المجال معا   

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:21-4مف جدوؿ )

تشكل الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع  )"6" لمفقرة رقـالمتوسط الحسابي  -
)الدرجة الكمية مف  (,4.14) ( يساوؼ غزة, عائقًا أمام تطبيق بعض معايير التدقيق الحكومية

القيمة وأف (, 6.53)قيمة االختبار(, %82.8)أؼ أف المتوسط الحسابي النسبي  ,(5
 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوػ داللة  (,0.000) تساوؼ  (Sig).االحتمالية 

(0.05≥ α؛)  درجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه  (,3) وىي ,المتوسطة
 . الفقرة في المرتبة األولى , وقد جاءت ىذهالفقرة

معايير التدقيق عدم وجود إلزام قانوني بااللتزام ببعض  )"1"لمفقرة رقـ المتوسط الحسابي  -
 ختبارالاقيمة (, %61.8)أؼ أف المتوسط الحسابي النسبي  (,3.08) يساوؼ ( الحكومية
تعتبر ىذه الفقرة دالة ال لذلؾ  (,0.661)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (0.442)

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه  ,(α ≤0.05 )إحصائيا  عند مستوػ داللة 
 بدرجة متوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة (,3)وىي  ,درجة الموافقة المتوسطة يساوؼ الفقرة 
 . األخيرة, وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة بل أفراد العينة عمى ىذه الفقرةمف ق  

, وأف المتوسط الحسابي النسبي (3.49)بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوؼ   -
 (,0.000)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (4.76), قيمة االختبار (%69.8)يساوؼ 

أىم المعوقات التي تؤثر عمى االلتزام بتطبيق معايير التدقيق الحكومية لذلؾ يعتبر مجاؿ " 
 (؛α ≤0.05)" داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة ديوانفي 

درجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريا  عف 
يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات  وىذا (,3)وىي  ,المتوسطة
الديواف يواجو العديد مف  النتيجة إلى أف عمل أعضاء ومفتشي ويعزو الباحث ىذه, ىذا المجاؿ

التحديات والمعوقات التي تؤثر عمى االلتزاـ بمعايير التدقيق الحكومية, ومعوقات توجو عمميـ 
ذكره في فقرات ىذا المجاؿ مف قمة الخبرات, وعدـ وضوح االجراءات, بشكل عاـ, منيا ما تـ 

تتعمق  المبحوثوف والظروؼ السياسية واالقتصادية السائدة, وىناؾ أيضا  معوقات أخرػ ذكرىا 
وعدـ مالئمتيا لسير األعماؿ, وعدـ توفر موازنة تفي بما  ,بالييكمية التنظيمية داخل الديواف
 كثرة التعميمات والموائح الصادرة عف إدارة الديواف وعدـ متابعتيا.و تتطمبو مياـ وأنشطة الديواف, 
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مدء تطبيق معايير " ت االستبانة ومعرفة متوسط درجة االستجابة الكميةتحميل مجاالسادسًا: 
 ."الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة ديوانرف عمييا في التدقيق الحكومية المتعا

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  (؛T)تـ استخداـ اختبار 
 (.22-4النتائج موضحة في جدوؿ ) ؛أـ ال (3)الموافقة المتوسطة وىي 

 مجاالت من مجال لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط(  22-4)  رقم جدول
 المالية الرقابة ديوان في عمييا المتعارف الحكومية التدقيق معايير تطبيق مدء"  االستبانة

 ." غزة بقطاع واإلدارية

 المجال ـ
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 5 0.002* 3.41 %65.60 3.28 المعايير العامة.  .1

 2 0.000* 10.45 %78.00 3.90 معايير التدقيق المالي.  .2

 1 0.000* 13.28 %80.40 4.02 .معايير العمل الميداني لتدقيق األداء  .3

 3 0.000* 6.32 %73.2 3.66 .معايير التقرير لتدقيق األداء  .4

5.  

أىـ المعوقات التي تؤثر عمى االلتزاـ 
الحكومية في بتطبيق معايير التدقيق 

دوائر الرقابة المالية واإلدارية بقطاع 
 .غزة

3.49 69.8% 4.76 *0.000 4 

  0.000* 12.91 %73.40 3.67 جميع مجاالت االستبانة معاً  

 ( يمكف استخالص ما يمي:22-4مف جدوؿ )

, وأف المتوسط الحسابي النسبي يساوؼ (3.28)يساوؼ  لممجاؿ األوؿالمتوسط الحسابي  -
لذلؾ  (,0.002)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (3.41)قيمة االختبار (, 65.6%)

مما يدؿ عمى أف  (؛α ≤0.05)" داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة المعايير العامةيعتبر مجاؿ "
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 (,3)وىي  ,درجة الموافقة المتوسطةمتوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريا  عف 
 ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.وىذا يعني أف 

, وأف المتوسط الحسابي النسبي يساوؼ (3.90)يساوؼ  لممجاؿ الثاني المتوسط الحسابي -
لذلؾ  (,0.000)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (10.45), قيمة االختبار %(78)

مما يدؿ  (؛α ≤0.05)" داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  المالي التدقيقمعايير  " يعتبر مجاؿ
 ,درجة الموافقة المتوسطةعمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريا  عف 

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. (3)وىي 

, وأف المتوسط الحسابي النسبي يساوؼ (4.02)يساوؼ  لممجاؿ الثالثالمتوسط الحسابي  -
لذلؾ  (,0.000)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (13.28), قيمة االختبار %(80.04)

 ≤0.05)" داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة معايير العمل الميداني لتدقيق األدا يعتبر مجاؿ " 
α عف درجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريا  (؛

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات  (,3)وىي  ,المتوسطة
 ىذا المجاؿ.

النسبي يساوؼ  المتوسط الحسابي وأف ,(3.66)يساوؼ  لممجاؿ الرابع المتوسط الحسابي -
لذلؾ  (,0.000)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  (,6.32), قيمة االختبار %(73.2)

مما  ؛(α ≤0.05)داللة " داؿ إحصائيا  عند مستوػ معايير التقرير لتدقيق األدا يعتبر مجاؿ "
درجة الموافقة المجاؿ يختمف جوىريا  عف  متوسط درجة االستجابة ليذا يدؿ عمى أف
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات  (,3)وىي  ,المتوسطة
 ىذا المجاؿ.

, وأف المتوسط الحسابي النسبي يساوؼ (3.49)يساوؼ  لممجاؿ الخامس المتوسط الحسابي -
لذلؾ  (,0.000)تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (4.76), قيمة االختبار %(69.8)

ىم المعوقات التي تؤثر عمى االلتزام بتطبيق معايير التدقيق الحكومية في أيعتبر مجاؿ "
مما  (؛α ≤0.05)" داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة .الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة ديوان

درجة الموافقة يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريا  عف 
يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات وىذا  (,3) وىي ,المتوسطة
 ىذا المجاؿ.



  

113 
 

, وأف المتوسط (3.67)يساوؼ  لالستبانة بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي -
 (Sig).القيمة االحتمالية , وأف (12.91), قيمة االختبار (%73.4)الحسابي النسبي يساوؼ 

مدء تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا في عتبر "تلذلؾ  (,0.000)تساوؼ 
 ؛(α ≤0.05 )" داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة  الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة ديوان

درجة الموافقة يختمف جوىريا  عف  الكمية لالستبانةمما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبل أفراد العينة عمى  (,3)وىي  ,المتوسطة
 .االستبانة هىذ مجاالت

 

بين  متوسطات    (α ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوء  اتفروق وجودما مدء  : سابعاً 
الرقابة المالية  ديوانالمبحوثين حول مدء تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا في 

واإلدارية بقطاع غزة تعزء لممتغيرات الشخصية لمفتشي ديوان الرقابة المالية واإلدارية )العمر, 
 المؤىل العممي , التخصص , سنوات الخبرة, المسمى الوظيفي(.

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة  ؛لعينتيف مستقمتيف"T تـ استخداـ اختبار " 
كذلؾ تـ استخداـ  ,ختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البياناتوىو ا ,إحصائية

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وىذا االختبار  ؛اختبار " التبايف األحادؼ"
 متوسطات أو أكثر. (3)معممي يصمح لمقارنة 

بين متوسطات استجابة  (,α ≤0.05) توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوء  .1
الرقابة المالية  ديوانالمبحوثين حول مدء تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا في 

 واإلدارية بقطاع غزة تعزء إلى العمر.

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 23-4مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
لجميع المجاالت والمجاالت (, α ≤ 0.05)أكبر مف مستوػ الداللة  ”,األحادؼ التبايف“الختبار 
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات  مجتمعة معا  

ويعزو الباحث ذلؾ إلى , العمر عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزػ إلى
لدييـ القناعات بأف معايير التدقيق الحكومية يتـ تطبيقيا  بمختمف األعمار أف غالبية أفراد العينة

 .بدرجة معينة في ديواف الرقابة والمالية واإلدارية
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 .العمر – " التباين األحادي"اختبار نتائج(  23-4)  رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

أقل من 
41 
 سنة

 41من 
إلى أقل 

 51من 
 سنة

 51من 
إلى أقل 

 61من 
 سنة

61 
سنة 
 فأكثر

 0.114 2.143 3.71 3.29 3.36 3.07 المعايير العامة.

 0.104 2.224 4.46 3.71 3.91 3.76 معايير التدقيق المالي.

 0.101 4.440 4.7 4 3.90 3.95 .معايير العمل الميداني لتدقيق األداء

 0.634 0.578 3.85 3.65 3.51 3.77 .األداءمعايير التقرير لتدقيق 

 0.112 3.275 5.29 4.77 4.78 4.75 جميع المجاالت معا

 
بين متوسطات استجابة (, α ≤0.05)توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوء  .2

الرقابة  ديوانمدء تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا في المبحوثين حول 
 .المؤىل العمميتعزء إلى المالية واإلدارية بقطاع غزة 

 ( يمكف استنتاج ما يمي:24-4مف النتائج الموضحة في جدوؿ )

أقل مف مستوػ  ,لعينتيف مستقمتيف"T المقابمة الختبار"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة  ,"المعايير العامةلمجاؿ "(, α ≤ 0.05)الداللة 

وذلؾ  ,إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذا المجاؿ تعزػ إلى المؤىل العممي
بشيادة  الديواف مفتشي غالبية وذلؾ بسبب اكتفاء ,ح الذيف مؤىميـ العممي بكالوريوسلصال

ا والتركيز عمييا في مساقات المراجعة والتدقيق في كما أف المعايير العامة تـ دراستيالبكالوريوس, 
 .البكالوريوسبرامج 

 (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة, فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة  ,(α ≤ 0.05)أكبر مف مستوػ الداللة 

تعزػ  والمجاالت مجتمعة معا   ,إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت
 . المؤىل العمميإلى 
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 .العممي المؤىل –"  مستقمتين لعينتينT   "اختبار نتائج ( 24-4)  رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 بكالوريوس 
ماجستير 
 فأعمى

 0.021* 3.83 3 3.41 المعايير العامة.

 0.332 0.970 3.77 3.96 معايير التدقيق المالي.

 0.294 1.136 3.89 4.07 .معايير العمل الميداني لتدقيق األداء

 0.363 0.850 3.80 3.59 .معايير التقرير لتدقيق األداء

 0.354 0.885 3.62 3.76 المجاالت معاجميع 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة 

بين متوسطات استجابة  α ≤0.05 توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوء  .3
الرقابة المالية  ديوانمدء تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا في المبحوثين حول 

 .التخصصتعزء إلى واإلدارية بقطاع غزة 

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 25-4مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
لجميع المجاالت والمجاالت (, α ≤ 0.05)أكبر مف مستوػ الداللة  ”األحادؼ التبايف“الختبار
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال , مجتمعة معا  

 .التخصصتعزػ إلى  والمجاالت مجتمعة معا   ,عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت

قدر مف المعرفة يمتمكوف  وبغض النظر عف التخصص وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة
 .تباعيا عند القياـ بأعماؿ التفتيشإبالمعايير واالجراءات الواجب 

 

 

 

 



  

116 
 

 التخصص –"  األحادي التباين" اختبار نتائج(  25-4)  رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

إدارة  محاسبة 
 أعمال

نظم 
 أخرء  معمومات

 0.173 1.76 2.96 3.75 4.17 3.26 المعايير العامة.

 0.797 0.339 4.07 3.93 4.36 3.88 معايير التدقيق المالي.

 0.187 1.697 3.91 4 5 3.99 .معايير العمل الميداني لتدقيق األداء

 0.559 0.701 4.05 3.40 4.30 3.62 .معايير التقرير لتدقيق األداء

 0.339 1.164 3.75 3.77 4.46 3.69 جميع المجاالت معا

 
بين متوسطات استجابة (, α ≤0.05)توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوء  .4

الرقابة المالية  ديوانمدء تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا في المبحوثين حول 
 .سنوات الخبرةتعزء إلى واإلدارية بقطاع غزة 

مقابمة ال (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 26-4مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
لجميع المجاالت والمجاالت  (α ≤ 0.05)" أكبر مف مستوػ الداللة األحادؼ التبايف“الختبار 
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات  ,مجتمعة معا  

 . سنوات الخبرةتعزػ إلى  والمجاالت مجتمعة معا   ,عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت

 .الخبرة سنوات –"  األحادي التباين" اختبار نتائج(  26-4)  رقم جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

.(
S

ig
) 

أقل من 
5 

 سنوات

 5من 
إلى أقل 

 15من

 15من 
إلى أقل 

 25من 
 سنة

25 
سنة 
 فأكثر

 0.219 1.556 3.75 3.14 3.42 3.08 المعايير العامة.
 0.226 1.530 4.86 3.97 3.90 3.75 معايير التدقيق المالي.
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 0.305 1.259 4.02 4.08 3.94 4.03 .معايير العمل الميداني لتدقيق األداء
 0.615 0.608 4.2 3.43 3.67 3.74 .معايير التقرير لتدقيق األداء

 0.363 1.100 4.41 3.65 3.71 3.65 جميع المجاالت معاً 

 
بين متوسطات استجابة  (α ≤0.05 )توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوء  .5

الرقابة المالية  ديوانمدء تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عمييا في المبحوثين حول 
 .المسمى الوظيفيتعزء إلى واإلدارية بقطاع غزة 

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 27-4مف النتائج الموضحة في جدوؿ )         
والمجاالت  ,لجميع المجاالت (α ≤ 0.05)" أكبر مف مستوػ الداللة األحادي التباٌن“الختبار 
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات  ,مجتمعة معا  

, ويعزو المسمى الوظيفيتعزػ إلى  والمجاالت مجتمعة معا   ,عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت
أف غالبية المستويات داخل ىيكمية الديواف لدييا المعرفة الالزمة بالمعايير الباحث ذلؾ إلى 

 واالجراءات الواجب اتباعيا.

 الوظيفي المسمى –" األحادي التباين" اختبار نتائج(  27-4)  رقم جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

.(
S

ig
) 

مدير 
 عام

مدير 
 أخرء  مفتش دائرة

 0.272 1.36 3.36 3.16 3.5 3.56 المعايير العامة.
 0.107 2.20 4.14 3.78 3.93 4.50 معايير التدقيق المالي.

 0.057 2.77 4.03 3.89 4.14 4.61 .معايير العمل الميداني لتدقيق األداء
 0.819 0.309 3.93 3.59 3.72 3.70 .معايير التقرير لتدقيق األداء

 0.160 1.84 3.87 3.6 3.82 4.09 جميع المجاالت معاً 
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات
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 النتائج: 5.1

, وأظيرت قصور في %65.6بنسبة  ديواف يطبق المعايير العامةالأظيرت الدراسة أف  .1
 تطبيق بعض المعايير والجوانب التالية:

  شي الديواف بصورة مستمرة.دورات لمفتالعدـ االىتماـ بعقد 

  المعايير.رقابة الجودة الذؼ يضمف التقييـ المستمر لبياف مدػ االلتزاـ بعدـ توفر نظاـ 

 بشكل دورؼ. وتقييـ أعماؿ الديوافمراجعة النظير الخارجية  نظاـ عدـ توفر 

لكف ظير عدـ  ,%78بنسبة ةديواف يطبق معايير التدقيق الماليالالدراسة أف ثبتت أ .2
 نظرا  لسريتيا. مف التقرير التي استبعدت االىتماـ باإلشارة إلى بعض المعمومات الحساسة

, %80.4بنسبة  ديواف يطبق معايير العمل الميداني لتدقيق األداءالأوضحت الدراسة أف  .3
لكف ظير بعض الضعف في جانب قياـ إدارة الديواف باإلشراؼ عمى مفتشي الديواف اثناء 

 العمل مف خالؿ اإلرشاد والتوجيو.

, %73.2بنسبة يطبق معايير التقرير لتدقيق األداء الديواف نتائج الدراسة أفأظيرت  .4
 بعض القصور والضعف في تطبيق بعض الجوانب التالية: وأظيرت

 راء المسؤوليف في الوحدات التي تمت آاحتواء تقرير األداء عمى  يوجد ضعف مف جية
عة أؼ تدقيقيا بخصوص حاالت القصور التي تـ اكتشافيا, وأيضا  عدـ اإلشارة إلى طبي

 معمومات سرية تـ حذفيا لخصوصيتيا.

  وليف ذوؼ السمطات الرقابية العميا, مف جية توزيع تقرير األداء إلى المسؤ  قصورىناؾ
طالع الراؼ العاـ عمييا. لى مؤسسات التمويل الخارجية, وا   وا 

أثبتت نتائج الدراسة وجود معوقات تحوؿ دوف تطبيق بعض المعايير وتواجو مفتشي  .5
 وىي كالتالي: %69.8بنسبة  عند القياـ بمياميـ بشكل عاـالديواف 

 .الظروؼ السياسية واالقتصادية في قطاع غزة, تعتبر عائقا  إلنجاز بعض المياـ 

 .ضعف اىتماـ إدارة الديواف بالتعميـ المستمر وضرورة عقد الدورات التدريبية 

  الحكومية.تدني وجود الدعـ والتشجيع الكافي لتطبيق بعض معايير التدقيق 

 الكافي بأىمية االلتزاـ بتطبيق بعض معايير التدقيق الحكومية.  عدـ الوعي واإلدراؾ 

 .)عدـ كفاية الموارد البشرية العاممة في الديواف )نقص عدد المفتشيف 

بتطبيق المعايير ال يختمف باختالؼ  الديواف التزاـ مفتشيالدراسة أف مدػ أظيرت نتائج  .6
, التخصص, سنوات الخبرة, المسمى المتغيرات الشخصية )العمر, المؤىل العممي

 الوظيفي(.



  

121 
 

 التوصيات: 5.2
 عمى ما تم التوصل إليو من نتائج فإن الباحث يوصي بــما يمي:   بنا ً 

جراءات إوأؼ  ,الحكوميةضرورة قياـ إدارة الديواف بتعزيز االىتماـ بتطبيق معايير التدقيق  .1
 مماثمة ليا.

 ,لمفتشي الديواف المتخصصة عقد الدورات التدريبيةتفعيل و  ,االىتماـ بالتعميـ المستمر .2
لرفع كفاءتيـ العممية والمينية, وتحسيف مستوػ أدائيـ بما يتوافق مع المياـ التي  وذلؾ

بالمعايير ويؤسس لمراجعة تواجييـ, وضرورة توفر نظاـ لرقابة الجودة يبيف مدػ االلتزاـ 
 النظير الخارجية.

ضرورة أف يتضمف تقرير التدقيق المالي اإلشارة إلى طبيعة أؼ معمومات سرية تـ حذفيا  .3
 نظرا  لسريتيا أو خصوصيتيا.

ثناء العمل مف خالؿ  توفير ما يمـز أضرورة اىتماـ إدارة الديواف باإلشراؼ عمى المفتشيف  .4
 ـ بمياـ بشكل يؤدؼ إلى نتائج مرجوة.مف اإلرشاد والتوجيو لمقيا

راء المسؤوليف في الوحدات التي تمت تدقيقيا بخصوص آوجوب احتواء تقرير األداء عمى  .5
اإلشارة إلى طبيعة أؼ  يجب أف يتضمف التقريرحاالت القصور التي تـ اكتشافيا, وأيضا  
 معمومات سرية تـ حذفيا لخصوصيتيا. 

بتبني سياسة الدعـ والتشجيع الكافييف لمفتشييا, وخصوصا  عند ضرورة قياـ إدارة الديواف  .6
والمساعدة مف ق بل إدارة  ,تطبيق بعض المعايير واالجراءات الشائكة التي تتطمب المساندة

 الديواف.

عف كل ما يتعمق بأعماؿ الديواف الرقابية,  وجوب تنحية الجوانب السياسية واالجتماعية .7
 ؛وذلؾ لضماف جودة األداء الرقابي لمديواف ؛مفتشي الديواف وضماف عدـ تأثيرىا عمى أداء

 وبالتالي تحسيف أداء الوحدات الحكومية.

تشجيع الديواف وحث الوحدات الحكومية عمى تطوير الممارسة المينية لممحاسبيف, ألف  .8
 .تفعيل التطبيق يحتاج إلى تطوير واقع الممارسة المحاسبية في الوحدات الحكومية
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 الدراسات المستقبمية المقترحة: 5.3
تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارؼ عمييا عمى تحسيف األداء المالي واإلدارؼ أثر  .1

 في مؤسسات القطاع العاـ.

 مدػ تطبيق ديواف الرقابة المالية واإلدارية لمعايير اإلنتوساؼ الرقابية والمينية. .2

جودة أنشطة ديواف الرقابة المالية ضماف ورقابة الجودة كإحدػ أسس الرقابة عمى  .3
 واإلدارية.

ديواف الرقابة المالية واإلدارية عمى تطبيق المعايير الدولية  مفتشيمدػ كفاية ميارات  .4
 .لمرقابة والتدقيق

مواجية تفشي الفساد المالي واإلدارؼ  لمتطمبات وفقا   العميا الحكومية الرقابة طرؽ  تحديث .5
 .في الوطف العربي
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 الم حق
 

 



استبانة الدراسة  -( 1ملحق  رقم )  

 
هللا /ـا......................... حفظه...............................الفاضلة األخت/  الفاضل األخ  

،،،وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم  

والتمويل بعنواف: المحاسبةيقوـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية استكمااًل لبرنامج الماجستير في   

الرقابة المالية  ديوانمدى تطبيق معايير التدقيق الحكومية المتعارف عليها في "
"بفلسطيندارية إلوا  

(مفتشي ديواف الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة)دراسة تطبيقية عمى   

ف صحة نتائج ىذه إأسئمة ىذه االستبانة بدقة، حيث  عفنأمل مف سيادتكـ التكـر باإلجابة 
التي سنحصل عمييا لف مع العمـ أف المعمومات ، ـاالستبانة تعتمد بدرجة كبيرة عمى صحة إجابتك

 تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

،،،وتقبلوا فائق االحترام والتقدير  

 الباحث:

 وعمان سعدالديه وعمان االغا

9504343034جوال:   

saer8733@hotmail.com 

  
 
 

 

  الجامعة اإلسالمية بغزة

 عمادة الدراسات العليا

 كلية التجارة

 قسم المحاسبة والتمويل
 
 

mailto:saer8733@hotmail.com


 

:العامةالمعلومات أواًل:   
 ( في مربع اإلجابة التي تراىا مناسبة:يرجى وضع إشارة ) 
 الجنس: .1   ذكر   أنثى 

       
سنة 43إلى أقل مف  33 سنة 33أقل مف      العمر: .2   

سنة فأكثر 53  53إلى أقل مف  43        
 المؤىل العممي: .3   دبمـو   بكالوريوس               
فأعمىماجستير                
              

4.  
 :التخصص .4   محاسبة   عمـو مالية و مصرفية

    اقتصاد   إدارة أعماؿ        
أخرى، أذكرىا        

................... 
    نظـ معمومات  

       
سنة15إلى أقل مف  5 سنوات 5أقل مف      :سنوات الخبرة .5   

سنة فأكثر 25          25إلى أقل مف  15   
 سنة

   
              (ACCA  (    (CPA  (  :الشيادات المينية .6   

...................أخرى، أذكرىا             (ACPA  ( )يمكف اختيار أكثر مف    
   ال يوجد          (ليذا السؤاؿ اجابة

دائرةمدير          :المسمى الوظيفي .7    مدير عاـ   
    مفتش   مراقب       
أخرى، أذكرىا           

................. 
   

 

  



 

 ثانيًا: مجاالت الدراسة:
 ( داخل المربع المناسب لكل عبارة مف العبارات التالية:الرجاء وضع إشارة )

 

 .المعايير العامة: المحور األول

 الفقرات #
 التطبيقدرجة 

جداً 
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس
مت

 

ميمة
ق

جداً  
مة 
قمي

 

 بمياميـ بكفاءة.لصالحيات الكافية لمقياـ باالديواف  يتمتع مفتشو 1 .1
 

          

قناعات المفتش السياسية، العقائدية، الشخصية، االجتماعية، تؤثر    .2
 بشكل غير الئق عمى ُحكمو وسموكو.ي قناعات ُأخرى أو 

          

           المفتش ما توصل إليو بدوف أي مؤثرات خارجية. يعرض  .3

4.  
ديواف الشؾ الميني في تخطيط وأداء عمميات اليستخدـ مفتشي 

           التدقيق، وفي تحديد نطاؽ العمل.

5.  
يستخدـ مفتشو الديواف الُحكـ الميني في اختبار مدى كفاية ومالئمة 

 األدلة التي سيتـ جمعيا. 
          

           .العقالنيةف الحكمة و مُيمارس مفتشي الديواف الشؾ الميني بقدر   .6

والمعرفة التقنية الكافية يمتمؾ مفتشي الديواف الخبرات الالزمة،   .7
 بمعايير التدقيق الحكومية.

          

8.  
، مثل استخداـ عينات المتنوعة الميارات الديواف يمتمؾ مفتشو

 بيانات ىندسية،....الخ.إحصائية، أنظمة محوسبة، 
          

           تمتـز إدارة الديواف بضماف مواصمة التعميـ المستمر لمفتشي الديواف.  .9

10.  
يتـ التقييـ المستمر لبياف مدى االلتزاـ بمعايير التدقيق الحكومية مف 

 خالؿ نظاـ داخمي مالئـ يضمف ذلؾ.
     

11.  
ِقبل جيات خارجية بشكل تخضع نتائج أعماؿ الديواف لمتقييـ مف 

 دوري.
     

12.  
يتحقق مفتشو الديواف مف انسجاـ األنظمة المطبقة مع الخطط 

      واالجراءات.

 



 

 معايير التدقيق المالي.: المحور الثاني

 الفقرات #
 التطبيقدرجة 

جداً 
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس
مت

 

ميمة
ق

جداً  
مة 
قمي

 

1.  
 التي تـ الوصوؿ إلييا بياناتالو  معموماتالديواف ال يرسل مفتشو

 لألطراؼ ذات العالقة. أعماؿ التدقيق خالؿ
          

2.  
نتائج التدقيق السابقة التي تتعمق  رالديواف باالعتبا يأخذ مفتشو

           مباشرة بأعماؿ التدقيق الحالية. 

3.  
 تساعد نتائج التدقيق السابقة في تجنب نقاط الضعف وتالفي

           التي تـ الوقوع فييا سابقًا. األخطاء

4.  
، كشف بعض البيانات المالية الخطأل استخداـ أدوات فّعالة يتـ

 نتيجة النتياؾ شروط العقود والمنح، وسوء االستخداـ.
          

5.  
الديواف بتخطيط وتنفيذ إجراءات لتطوير عناصر النتائج  يقـو مفتشو

 ذات الصمة، وبناًء عميو تحقيق أىداؼ التدقيق.
          

6.  
يتـ توثيق عممية تخطيط التدقيق، والتقرير عف التدقيق، واإلجراءات 

 المتبعة.
          

7.  
يعمل مفتشو الديواف أثناء عممية التدقيق عمى توفير األدلة الكافية 

 التي تدعـ نتائج التفتيش.
     

8.  
أف التدقيق قد تـ  يتضمف تقرير التدقيق المالي الصادر عف الديواف،

 وفقًا لمعايير التدقيق الحكومية.
     

9.  
يتضمف تقرير التدقيق المالي، وصف نطاؽ الرقابة الداخمية، ومدى 

 االلتزاـ بالقوانيف.
     

10.  
القصور في الرقابة الداخمية، يتضمف تقرير التدقيق المالي، حاالت 

وعدـ االلتزاـ بالقوانيف، مخالفات شروط العقود والمنح، وحاالت 
 .سوء االستخداـ التي ليا تأثير جوىري عمى أعماؿ التدقيق

     



 

11.  
 يتضمف تقرير التدقيق المالي، وجيات نظر المسؤوليف بشأف النتائج

لمعالجة حاالت ، واإلجراءات التصحيحية المخطط ليا والتوصيات
 .وأوجو الضعف المذكورة سابقاً 

     

12.  
يتـ رفع تقارير بخصوص حاالت القصور في الرقابة الداخمية، 
وحاالت عدـ االلتزاـ بالقوانيف، ومخالفات شروط العقود والمنح، 

 وحاالت سوء االستخداـ، إلى جيات خارجية ) النائب العاـ(.
     

13.  
الحساسة التي استبعدت مف  يتـ اإلشارة إلى بعض المعمومات

 .أسباب حذفيااإلشارة إلى يتـ ، و لسريتيا وخصوصيتيا التقريرً 
     

14.  
تقرير التدقيق المالي الصادر عف الديواف، إلى المسؤوليف  ُيوزع

 المناسبيف، والجيات المخولة باستالمو.
     

 

  



 

 .العمل الميداني لتدقيق األداءمعايير : المحور الثالث

 الفقرات #
 التطبيقدرجة 

جداً 
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس
مت

 

ميمة
ق

جداً  
مة 
قمي

 

الديواف بتخطيط العمل، وتحديد أىداؼ النشاط الذي  يقـو مفتشو  .1
 ستتـ مراجعتو، والطرؽ التي يتـ استخداميا.

          

2.  
مف خطر التدقيق لممستوى المالئـ، يخفف تخطيط عممية التدقيق  

 تأكيد معقوؿ بشأف كفاية األدلة.وبالتالي الحصوؿ عمى 
          

3.  
، حيث يؤدي ذلؾ لمخرجات يتـ وضع منيج شامل لعممية التدقيق

 ونتائج مالئمة.
     

4.  
تقـو إدارة الديواف باإلشراؼ عمى مفتشي الديواف أثناء العمل مف 

 خالؿ اإلرشاد والتوجيو والتدريب الفّعاؿ.
          

5.  
التدقيق في متابعة متطمبات عممية يساعد اإلشراؼ عمى فريق 

 التدقيق، والعمل عمى تحقيق أىداؼ التدقيق.
          

6.  
الديواف أثناء عممية التدقيق عمى أدلة كافية ومالئمة  يحصل مفتشو

 لتوفير أساس معقوؿ لنتائجيـ.
     

7.  
يقـو مفتشو الديواف بالحصوؿ عمى األدلة ذات الصالحية 

 تحقيق أىداؼ التدقيق.، وذلؾ لدعـ والموثوقية
     

8.  
يقـو مفتشو الديواف بإعداد توثيق التدقيق المتعمق بتخطيط وأداء 

 التدقيق.
     

9.  
تساعد عمى فيـ طبيعة  إعداد توثيق التدقيق بتفاصيل كافيةيتـ 

 التدقيق، واألدلة التي تدعـ ُحكـ المدقق.
     

10.  
األداء، عمى زيادة تساعد عممية توثيق التدقيق فيما يتعمق بتدقيق 

 التدقيق. جودة التدقيق، ودعـ تقرير
     

11.  
 عمى األدلة المناسبة بطريقة مباشرة لمحصوؿ الديواف يسعى مفتشو

يزيد مف كفاءة وفعالية أداء عممية  مما مف األطراؼ الموثوقة
 التدقيق.

     



 

 معايير التقرير  لتدقيق األداء.: المحور الرابع

 الفقرات #
 تطبيقدرجة ال

جداً 
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس
مت

 

ميمة
ق

جداً  
مة 
قمي

 

1.  
يقـو مفتشو الديواف بإصدار تقارير التدقيق إليصاؿ نتائج كل عممية 

 تدقيق لألداء.
          

2.  
يتناسب شكل تقارير التدقيق الصادرة عف الديواف مع ما يتضمنو 

 التقرير.
          

التدقيق في حالة عدـ  يقـو مفتشو الديواف بإبالغ الوحدة محل  .3
 حصوليـ عمى ما يكفي مف األدلة التي تدعـ استنتاجاتيـ.

     

4.  
منيجية وأىداؼ لالديواف  يتضمف تقرير تدقيق األداء الصادر عف

  التدقيق
          

5.  
يحتوي تقرير تدقيق األداء الصادر عف الديواف لوصف نطاؽ الرقابة 

 باألنظمة والقوانيف.الداخمية، وحاالت عدـ االلتزاـ 
     

6.  
 األداء الصادر عف الديواف، إشارة بااللتزاـيتضمف تقرير تدقيق 

وطبيعة أي  آلراء المسؤوليف، وممخص التدقيق الحكومية بمعايير
 معمومات سرية تـ حذفيا.

     

7.  
االحتياؿ،  يحتوي تقرير تدقيق األداء الصادر عف الديواف لحاالت

ساءة عدـ االلتزاـ بأحكاـ القوانيف وشروط العقود وات فاقيات المنح، وا 
 االستخداـ.

     

تعكس تقارير تدقيق األداء الصادرة عف الديواف، الموضوع محل   .8
 التدقيق، وأىداؼ عممية التدقيق، وماىية عممية التدقيق.

     

9.  
لى  ُتوزع تقارير التدقيق مف ِقبل الديواف إلى المسؤوليف المناسبيف، وا 

 مؤسسات التمويل الخارجية، ويتـ توفيرىا لمفحص العاـ.
     

10.  
لرأي ا ليتـ إطالعالتدقيق الصادرة عف الديواف،  نتائج أعماؿوزع تُ 

 عمييا. العاـ واألطراؼ الرقابية العميا
     



 

 

، في التدقيق الحكوميةااللتزاـ بتطبيق معايير  تؤثر عمىالمعوقات التي  أىـ: الخامسالمحور 
 الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة. ديواف

 الفقرات #
 موافقةدرجة ال

جداً 
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس
مت

 

ميمة
ق

جداً  
مة 
قمي

 

           .معايير التدقيق الحكومية ببعض عدـ وجود إلزاـ قانوني بااللتزاـ  .1

           .التدقيق الحكومية أو بعضياتكمفة االلتزاـ بتطبيق معايير  رتفاعا  .2

3.  
بعض معايير  ىمية االلتزاـ بتطبيقبأكافي الدراؾ واإل الوعيعدـ 

 .التدقيق الحكومية
          

4.  
لعممية القادرة عمى تطبيق معايير الخبرات والكفاءات العممية وا قمة

 التدقيق الحكومية أو بعضيا.
     

5.  
بعض معايير التدقيق  وجود الدعـ والتشجيع الكافييف لتطبيق تدني

      الحكومية.

6.  
الظروؼ السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع غزة، عائقًا تشكل  

      بعض معايير التدقيق الحكومية. أماـ تطبيق

7.  
المستمر التعميـ اىتماـ إدارة الديواف بعقد الدورات التدريبية و  ضعف

 لمتعريف بمعايير التدقيق الحكومية.
     

8.  
ساليب الالزمة لتطبيق بعض عدـ وضوح اإلجراءات والخطوات واأل

 معايير التدقيق الحكومية.
     

الرقابة  يوافالحكومية المتعارؼ عمييا في دمعايير التدقيق  تطبيق التي تؤثر عمى المعوقات يرجى ذكر
                                                              :حسب رأيؾ المالية واإلدارية بقطاع غزة،

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................... 
 ،،،شاكريف لكـ حسف تعاونكـ معنا                                        

 البػػػػػػػػاحػػػػػػػػث



 

 أسماء محكمي االستبانة - (2)ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة العلمية االسم الرقم

 أستاذ المحاسبة بالجامعة اإلسالمية شاىيف هللا عبد عمي أ.د. .1

 بالجامعة اإلسالميةأستاذ اإلحصاء  صافي خالد سمير أ.د.      .2

 أستاذ اإلدارة المشارؾ بالجامعة اإلسالمية اليابيل إسماعيل وسيـ د. .3

 ستاذ المحاسبة المساعد بجامعة القدس المفتوحةأ د. صبري ماىر مشتيى    .4
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