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  شكر وتقدير
وعلـى فضـله  ىنعمه التي ال تعـد وال حتصـاحلمد  والشكر  أوًال وأخريا هللا سبحانه وتعاىل على عظيم 

وكرمه الذي اليرد وعلى أن هدانا وجعلنا مسلمني، وله احلمد والشكر على أن وفقني إلمتام هـذه 
الرسالة، والصالة والسالم على نبينا الكريم حممد بن عبـد اهللا الطـاهر األمـني وعلـى آل بيتـه 

  .وصحابته أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
كما وأتقدم بالشكر اجلزيل جلميع من قدم يل املساعدة يف إجنازي هلذه الرسـالة، وأخـص بالـذكر 

عصام البحيصي على تفضله باإلشراف عل هذه الرسالة ، وأتقدم بالشـكر إىل األسـتاذين . د
صربي مشتهى على تفضلهما مبناقشة الرسالة وإثرائهـا مبالحظاتهمـا . محدي زعرب ود. الكرميني د

  .يمة التي كان هلا األثر العظيم يف حتسني الرسالة الق
إىل زمالئي يف العمل الذين ساندوني معنوياً ومادياً ووقفوا  تقدم جبزيل الشكرولن أنسى أن أن

  .جبانبي منذ بداية مسريتي العلمية ولغاية اآلن  وجزاهم اهللا عني خري اجلزاء 
  ..العون و املساعدة يد لنالكل من قدم  ويف النهاية يسرني أن أتقدم 

 الباحث
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  ملخص الدراسة باللغة العربية
  "واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة " 

  "دراسة ميدانية تحليلية " 
دقيق الداخلي في بلديات قطـاع غـزة، ولتحقيـق    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الت

حث في جمع البيانات على األدبيات والدراسات أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، فقد اعتمد البا
السابقة ذات الصلة، ومن خاللها تم الحصول على البيانات الثانوية والتي شكلت اإلطار النظري 
للدراسة، أما اإلطار العملي فقد صممت إستبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وفرضياتها، وقـد  

ت التدقيق الداخلي والعاملين فيها والعاملين في إستبانة على جميع وحدا) 85(قام الباحث بتوزيع 
بلدية، وقـد تـم   ) 25(الرقابة والمدراء الماليين والمحاسبين في بلديات قطاع غزة والبالغ عددها 

، وقد اعتمدت الدراسة على أسـلوب التحليـل   %91إستبانة بنسبة استرداد ) 77(الحصول على 
  .سة واختبار فرضياتها اإلحصائي الوصفي لوصف وتحليل متغيرات الدرا

قيام المدققين الداخليين بمهام التدقيق الداخلي المطلوبة منهم، والتـزامهم   :ومن أهم نتائج الدراسة
بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، واهتمام أعضاء المجلس البلدي بأهميـة وجـود قسـم    

ـ  ؤدي إلـى تسـهيل عمـل المـدققين     للتدقيق الداخلي، وأن مساهمة المدققين الداخليين بفاعلية ت
الخارجيين، وإتباع قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة إلى الدائرة المالية وليس لـإلدارة  
العليا، وعدم اهتمام اإلدارة العليا بتطوير قسم التدقيق الداخلي، وعدم وجود قانون يلزم البلـديات  

  .بضرورة وجود قسم تدقيق داخلي ومدقق خارجي 
خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها، ضرورة قيام المدققين الداخليين بكافـة مهـام   وقد 

التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة بشكل أكبر مما هو مطبـق، وزيـادة التـزام المـدققين     
ر الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، وزيادة اهتمام اإلدارة العليا في البلدية بتطوي

قسم التدقيق الداخلي مثل زيادة العاملين فيه وتوفير موازنة خاصـة بتـدريب وتنميـة قـدرات     
المدققين الداخليين، وضرورة أن يكون قسم التدقيق الداخلي تابع لإلدارة العليا حتى يتم المحافظة 

رة على استقالليته، وضرورة سن قانون يلزم البلديات بوجود قسم للتدقيق الداخلي بهـا وضـرو  
  .التعاقد مع مدقق خارجي 

  
  
  
  



 
 

 ج

Abstract 

"The reality of internal audit in municipali es  of  the Gaza strip"  

"A Field study of analy cal "  

This study aimed to iden fy the quo of  int er nal  audi t in mu ni ci pal i es i n Gaz a   

strip. In order to achieve the study's objec ves  and tes t i ts hypot hes i s;  the  

researcher collected secondary data from relevant literature and previous 

studies . The descrip ve anal y cal  appr oach has  been us ed t hrough dat a   

collec on by (85)  ques onnai r es di s tribut ed t o i nternal  audi t  depar tmen t s  i n   

(25) municipali es  i n Ga za stri p,  the recover ed ones  we r e ( 77)  wi th rat e of   

return was 91%. The study found out a set of important results : internal 

auditors implement their du es  wi th a good commi  ed wi t h i nternal  audi t    

criteria, board of municipal directors give a fair a en on t o i nternal  audi t    

departments, an efficient  internal  audi t ors '  job hel p an ext ernal  audi t ors  to do   

their du es i n a good ma nner ,  t he study al so f ound t hat  an i nt er nal  audi t  

departments subordinate to financ i al  depar tme nt s not  to top ma nageme nt s,   

the top managements don’t give enough a en on t o devel opi ng i nternal  audi t    

departments there is no rule that impose the internal audit department 

included in municipal hierarchy. 

The study concluded a set of recommenda ons  as f ol lows :  i nt er nal  audi tor s  

should provide all internal audit responsibili es  mo r e than it is,  Int er nal  audi tor s  

should increase their commitment with internal audit criteria, top 

managements should back internal audit departments by increasing its 

personnel, provide budgets for training and development. internal audit 

departments should subordinate to top managements, and also municipal rules 

should impose the existence of internal audit departments and contrac ng wi th  

external auditor.  
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  الفصل األول
  "اإلطار العام للدراسة"

  
  

  . المقدمة 1.1 
 . مشكلة الدراسة 1.2 
 . فرضيات الدراسة 1.3 

 . أهمية الدراسة 1.4 
 . أهداف الدراسة 1.5 
 . الدراسات السابقة 1.6 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

2

  :المقدمة  1.1
  

تعتبر البلديات من المنظمات الخدمية الكبرى التي تلعب دوراً مهماًً وحيوياً في حياة الشـعوب ،  

ة من خـالل تطـوير النـواحي    من خالل تقديم الخدمات للمواطنين لرفع مستوى الحياة المعيشي

الخدماتية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ، لذا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء علـى واقـع   

التدقيق الداخلي في البلديات العاملة في قطاع غزة ، بما يحقـق األهـداف الماليـة واإلداريـة     

  .منهج واضح ومحدد  المرجوة منه ومساعدة إدارة البلدية على تحقيق أهدافها من خالل

ويعتبر التدقيق الداخلي نوعاً من اإلجراءات الرقابية يتم من خاللها فحص وتقييم كفاءة وكفايـة  

  ) . 27، ص1996الصبان وآخرون، ( اإلجراءات الرقابية األخرى 

لهذا اعتبر البعض التدقيق الداخلي بؤرة التركيز في هيكل الرقابة على الحماية المادية لألصول   

والتأكد من سالمة البيانات المالية وتشجيع االلتزام بالسياسات المالية واإلدارية  ورفـع الكفـاءة   

  ) . 203، ص2004مجاهد، ( التشغيلية 

ويعتبر التدقيق الداخلي ذات أهمية بالنسبة للبلديات ، وجاءت أهمية الدور الذي يلعبـه التـدقيق   

يث إن استقاللية وكفاءة المدقق الـداخلي والتزامـه   الداخلي في إضفاء الثقة على دور البلديات ح

  .بمعايير التدقيق المتعارف عليها ستؤدي إلى استمرار ونجاح البلدية في تحقيق أهدافها 

وتهدف معايير التدقيق إلى تحديد الكيفية واإلجراءات التي يتم بهـا ممارسـة وظيفـة التـدقيق     

المهني المطلوب من المدقق الـداخلي المسـتقل ،    الداخلي ، وتعتبر بمثابة مقياس لمستوى األداء

ويمكن القول بأن المعايير تعتبر النموذج الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل الذي يقوم بـه  

، 2002جربوع، ( المدقق الداخلي ، وتحدد المسؤولية التي يتحملها المدقق نتيجة قيامه بالفحص 

  ) . 102ص
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ليين األمريكي على وضع مجموعـة مـن معـايير األداء المهنـي     فقد عمل معهد المدققين الداخ

م ، ثم قام المعهد بتطوير وتعديل هذه المعايير وتـم إصـدار أخـر    1978للتدقيق الداخلي عام 

م ، وأصبحت موضع التطبيق في األول من كانون الثاني لعـام  2003التعديالت في كانون أول 

  ) . 11، ص2005السالمي، ( م 2004

التـدقيق  ) Institute of Internal Auditors)(IIA(معهـد المـدققين الـداخليين     ولقد عرف

نشاط مستقل يقدم تأكيداً موضوعياً  وهو نشاط استشاري صمم إلضـافة قيمـة ،   " الداخلي بأنه 

ولتحسين عمليات المنظمة ، إذ يساعدها على تحقيق أهدافها من خالل الضبط والتنظيم والتقيـيم  

  ) . IIA, 2004, P2" ( دارة المخاطر وأنظمة الرقابة وعمليات اإلدارة وتحسين فعالية إ

وتلعب اإلدارة دوراً حيوياً ومهماًً في فاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية كركيزة حيوية فـي  

بيان المركز المالي للمنشأة الربحية والغير ربحية ، من خالل النظم المادية واإلدارية الفعالة بمـا  

على تفعيل كل الطاقات بشكل يؤدي إلى إنتاج ما هو أمثل بجهود وتكاليف معقولة ، ممـا  يعمل 

  ) . 188ص -155، ص2002جربوع، ( يحقق فاعلية وكفاءة عالية 

  : مشكلة الدراسة 1.2

أدت الزيادة في تنوع وكبر حجم البلديات بسبب التوسع في األعمال والمشاريع والخدمات التـي  

ي كافة المجاالت إلى تعقيد العمليات اإلدارية والمالية في هذه البلـديات ، لـذلك   تقدمها البلديات ف

برزت الحاجة إلى أجهزة تدقيق داخلية تعمل على ضبط األنظمة اإلدارية والمالية التـي تسـاعد   

  .على استغالل الموارد المتاحة وتضمن تنفيذ التعليمات وفق السياسات اإلدارية والمالية المقررة
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اً على استطالع أولي قام به الباحث وجد أن قسم التدقيق الداخلي يتبع للدائرة الماليـة فـي   وبناء

  .البلدية مما يفقده شيء من االستقاللية المطلوبة 

  :ويتلخص حل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي 

  قطاع غزة ؟ ما هو واقع التدقيق الداخلي في بلديات

  :األسئلة التالية  ال الرئيسويتفرع من السؤ

 هل يقوم المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بكافة مهام التدقيق الداخلي المطلوبة؟ - 1

خلي في بلديات قطاع غزة بمعايير التدقيق الـداخلي المتعـارف   الدا ما مدى التزام المدقق - 2

 ؟ عليها

 أداء التدقيق الداخلي ؟ما هي الخطوات المتبعة لدى إدارة البلديات في قطاع غزة لتطوير  - 3

بأهمية وجود قسم للتـدقيق الـداخلي فـي     عضاء المجلس البلديهل يوجد إدراك كافي أل -4

 بلديات قطاع غزة ؟

جودة مخرجات الدائرة المالية في بلديات قطاع غزة في ظل تبعية قسـم التـدقيق   ما مدى  -5

 الداخلي لها ؟

 بتسهيل عمل المدقق الخارجي ؟ما مدى مساهمة المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة  -6

 بلديات في ألعمال الرقابة الداخليةما هي المعوقات التي تواجه المدقق الداخلي أثناء تنفيذه  -7

 قطاع غزة ؟
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  :فرضيات الدراسة  1.3

 :في اآلتي  في ضوء تساؤالت مشكلة الدراسة تتمثل الفرضيات

 . لتدقيق الداخلي المطلوبةيقوم المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة  بمهام ا  -1

 . تهتم اإلدارة بتطوير قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة -2

 .المتعارف عليها  يلتزم المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بمعايير التدقيق الداخلي -3

يوجد إدراك كافي ألعضاء المجلس البلدي بأهمية وجود قسم للتدقيق الداخلي فـي بلـديات    -4

 .زة قطاع غ

يؤدي وجود قسم للتدقيق الداخلي إلى جودة مخرجات الدائرة المالية بالرغم من تبعيتـه لهـا    -5

 .في بلديات قطاع غزة

يؤدي مساهمة المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بفاعلية إلـى تسـهيل عمـل المـدقق      -6

 .الخارجي 

  :أهمية الدراسة 1.4

مـن   استفادة البلديات الداخلي وبالتالي المدققتسلط الضوء على مهنة التدقيق الداخلي وعلى  - 1

 . التي تقوم بها مهنة التدقيق الداخلي الخدمات الجليلة والبناءة
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إلقاء الضوء على الخلل والضعف بأقسام التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة بشكل يسهم  -2

ة مالية وعجـز مـالي   في ارتقاء أداء البلديات وترشيد المال العام ال سيما وأنها تعاني من أزم

 .خانق 

تسهم الدراسة في تزويد متخذ القرار ال سيما وزارة الحكم المحلي بشـكل مباشـر بآليـات     -3

 .سليمة وواضحة للرقابة المالية على البلديات 

تسهم في تعزيز وتطبيق الحوكمة في البلديات انطالقاً مـن أن وظيفـة التـدقيق الـداخلي      -4

  .في تحقيق الشفافية والتي تعتبر من أهداف الحوكمة واستقالليتها تعتبر عنصر أساسي 

الدراسة عن واقع التدقيق الداخلي في البلديات العاملة في قطاع غزة وقدرتـه علـى   تبحث  -5

 .القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية 

المدقق الداخلي لدى البلديات العاملة في قطاع غـزة  أهم المشاكل التي تواجه التعرف على  -6

 .شاطه  أثناء مزاولة ن

  : أهداف الدراسة 1.5

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة ، ويتفرع مـن  

  :هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية 

التعرف على قدرة المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة على القيام بمهامه المطلوبة بكفـاءة   -1

 .وفاعلية
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 . رف على مدى التزام المدقق الداخلي بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليهاالتع - 2

التعرف على الخطوات المتبعة من قبل إدارة البلديات في قطاع غـزة لتطـوير أداء مهنـة     - 3

  .التدقيق الداخلي 

التعرف على قدرة قسم التدقيق الداخلي بالرغم من عدم اسـتقالليته علـى تحسـين جـودة      - 4

 .ائرة المالية في بلديات قطاع غزة مخرجات الد

الكشف عن العالقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في بلديات قطـاع غـزة ومـدى     - 5

  .مساهمة دائرة التدقيق الداخلي بتسهيل مهام المدقق الخارجي 

 .البحث عن المعوقات التي تواجه المدقق الداخلي أثناء تنفيذه ألعمال الرقابة الداخلية  - 6

  

  :الدراسات السابقة  1.6

  :الدراسات العربية  1.6.1

معوقات عمل وحدات المراجعة الداخليـة واآلليـات   " بعنوان )  2007العفيفي،( دراسة  -1

  " .المقترحة لزيادة فاعليتها 

في المؤسسات الحكوميـة   معوقات عمل وحدات المراجعة الداخليةهدفت الدارسة إلى البحث في 

  . مقترحة لزيادة فاعليتهاواآلليات ال بقطاع غزة 

وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة ، وجود عدد من المعوقات التي تحد من فاعلية 

عمل وحدات المراجعة الداخلية كان من أهمها توجهات وسـلوكيات اإلدارة العليـا ، وغيـاب    

جمة عن المسـميات اإلداريـة   القوانين التي تنظم العمل الرقابي لهذه الوحدات ، واإلشكاليات النا

  .المطبقة ، إضافة إلى عدم توفر الخبرة والكفاءة لدى المراجعين الداخليين 
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وقد أوصت الدراسة بضرورة دعم استقاللية وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها ، وأن يتم 

ـ  ن المعوقـات  إصدار القوانين التي تبين المهام المنوطة بها بما يفرض وجودها بفاعلية ويقلل م

التي تواجهها ، ووضع مسميات مهنية للعاملين بالمجال الرقابي وزيادة وصقل خبرات العـاملين  

  .بالمجال الرقابي من خالل تزويدهم بالدورات المتخصصة في مجاالت عملهم 

  

تقويم وتطوير األداء الرقـابي لـديوان الرقابـة      " بعنوان )  2006أبو هداف، ( دراسة  -2

 " .دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة " " داريةالمالية واإل

هدفت الدراسة إلى تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسـطين ،  

وذلك من خالل دراسة المقومات الضرورية للعمل الرقابي والمتغيرات المؤثرة فيها ، والمتمثلة 

للديوان ، واعتماد معايير الرقابة الدولية ، وتوفر التدريب واكتساب الخبـرة  في توفر االستقالل 

للمفتشين العاملين بالديوان ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فـي أداء العمـل ، واسـتخدام األداء    

  .الرقابي الحكومي عند التنفيذ 

الـديوان للمهـام   ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، وجود ضعف مسـتوى تحقيـق   

الرقابية التي أنشئ من أجلها ، ووجود بعض مظاهر الضعف في أداء الديوان باإلضـافة إلـى   

عدم كفاية االستقالل المالي واإلداري والوظيفي للديوان والعاملين فيه ، وأن الديوان لـم يعتمـد   

لم ، وقصوره بالـدورات  معايير الرقابة الدولية التي تعتمدها األجهزة العليا للرقابة في دول العا

التدريبية الالزمة لتأهيل المفتشين ، ولم يستخدم أسـاليب األداء الرقـابي الحكـومي فـي أداء     

  .األعمال الرقابية 
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وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تحديث النصوص القانونية التي تدعم استقالل ديـوان  

مواكبة التقدم في أجهـزة الرقابـة الدوليـة ،    الرقابة والعمل على اعتماد معايير الرقابة الدولية ل

وضرورة توفر الدورات التدريبية التي تؤهل المفتشين وتجعلهم قادرين على إنجاز أعمـالهم ،  

  .واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تدعم أدلة اإلثبات لدى المفتشين 

  

ديات في األردن على فعاليتها أثر دمج البل" بعنوان )  2006أبو فارس، المعاني، ( دراسة  -3

 ".دراسة ميدانية تحليلية –اإلدارية والمالية من وجهة نظر رؤساء المجالس فيها 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر دمج البلديات في األردن على فعاليتها اإلدارية والمالية من 

  .وجهة نظر رؤساء مجالسها 

ة ، وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دمج البلديات ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراس

والفعالية اإلدارية والمالية فيها ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لعملية دمـج البلـديات   

  .على فعاليتها اإلدارية والمالية تعزى لمتغير فئة البلدية 

العاملين في البلـديات ،  وقد أوصت الدراسة بضرورة إتباع األسس العلمية السليمة في توظيف 

وتوعية سكان المنطقة المحلية ودعوتهم إلى المساهمة في أعمال التنمية المحلية ، والعمل علـى  

  .زيادة التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والبلديات 

  

سبل تفعيل دور الرقابة لضبط األداء المـالي الخـاص   " بعنوان ) 2005الباشا، (دراسة  -4

  " .عات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالمدفو
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هدفت الدراسة إلى بيان السبل الكفيلة بتفعيل الرقابة لضبط األداء المالي الخاص بالنفقات العامة 

للسلطة الوطنية الفلسطينية ، لما لعنصر النفقات من أهمية خاصة في ظل ندرة الموارد والزيادة 

ومن تلك السبل منح المراقب المـالي صـالحيات واسـعة ،    الدائمة في النفقات العامة للدولة ، 

ووضع القيود على المناقالت بين بنود الموازنة العامة ، وإتباع أكثر من أسلوب في الرقابة على 

المدفوعات العامة ، وإتباع هيئة الرقابة العامة ألسـلوب الرقابـة الشـاملة ، وكـذلك توثيـق      

  .ين اإلجراءات وعمل دليل يوزع على الموظف

وقد أوصت الدراسة بضرورة تعيين لجنة خاصة بتوثيق اإلجراءات ، وعمل دليل خـاص بهـا   

وتوزيعها على كافة الموظفين ، وإنشاء قسم في دائرة الموازنة يعني بتحليل االنحرافات وبيـان  

  .مسبباتها وعالجها 

  

دراسـة   -ميواقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكـو " بعنوان )  2004كالب، ( دراسة  -5

  " .ميدانية على وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة 

هدفت الدراسة إلى تحليل وتشخيص واقع الرقابـة الداخليـة فـي وزارات السـلطة الوطنيـة      

الفلسطينية بقطاع غزة ، ومدى استكمال مقوماتها اإلدارية والمالية األساسية ، ومستوى تطبيـق  

ات ، مقارنة مع النظام المتكامل والفعال للرقابة الداخلية ، وبيان أهميـة  ما توفر من هذه المقوم

الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام وحسن استغالله وتحسين مسـتوى األداء ورفـع   

الكفاية اإلنتاجية بوزارات السلطة الفلسطينية ، وتحديد األسباب والمعوقات الرئيسية التي تحـول  

  .طوير نظم رقابة داخلية جيدة بوزارات السلطة الفلسطينيةدون تطبيق وت
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ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، وجود ضعف فـي مسـتوى تطبيـق المقومـات     

األساسية للرقابة الداخلية بوزارات السلطة الفلسطينية وهو ما انعكس في ضعف نظـم الرقابـة   

فشي الظواهر السلبية من تسـيب مـالي وإداري   الداخلية عن تحقيق األهداف المنوطة بها ، وت

وتضخم وظيفي وسوء اإلدارة وضعف األداء العام ، وأظهرت الدراسـة أيضـاً إلـى وجـود     

معوقات جوهرية أخرى ساهمت في ضعف تطبيق وتطوير نظم الرقابـة الداخليـة بـوزارات    

ت األساسية للرقابة السلطة الفلسطينية ، ووجود عالقة طردية بين مستوى توفر وتطبيق المقوما

الداخلية وبين درجة تحقيق األهداف العامة لوزارات السلطة ، ووجـود عالقـة عكسـية بـين     

مستوى توفر وتطبيق المقومات األساسية للرقابة الداخلية وبين وجود تفشي الظواهر السلبية من 

  .تسيب مالي وإداري وضعف األداء وغيرها 

  

 –ويم منهج الرقابة المالية فـي القطـاع الحكـومي    تق" بعنوان )  2003حماد، ( دراسة  -6

  " .دراسة مقارنة 

في مؤسسـات السـلطة   هدفت الدراسة إلى تقويم منهج الرقابة المالية في القطاع الحكـومي  

 من خالل دراسة وتحليل خصائص النظام الرقابي الفعال ووسائل تطبيقـه  الفلسطينيةالوطنية 

  .عناصر النظام الرقابي الفلسطيني  لمعرفة مدى انطباق هذه الخصائص على

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، وجود ضعف في كفاءة وفاعلية العمـل الرقـابي   

الفلسطيني وعدم تطبيق ضوابط رقابية وضعف نظام الرقابة الداخلية فـي مؤسسـات السـلطة    

الرقابـة العامـة وعـدم     الفلسطينية ، وضعف الجهاز األعلى للرقابة في فلسطين ممثلة بهيئـة 

  .استقالليته وفاعليته 
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وقد أوصت الدراسة بضرورة منح أجهزة الرقابة الداخلية االستقالل الكافي ، ووضـع هياكـل   

  .تنظيمية واضحة ومعتمدة 

  

تقييم فاعلية وكفاءة أجهزة الرقابة الداخلية ببلديـة  " بعنوان )  2002عابدين، ( دراسة  -7

  ". 2000 -1995غزة خالل الفترة من 

هدفت الدراسة إلى تقييم أجهزة الرقابة الداخلية ببلدية غزة من خالل التعرف على نقـاط القـوة   

والضعف في تطبيق اإلجراءات واألساليب الرقابية ، وذلك للمساعدة في تفعيل وتطـوير األداء  

  .الرقابي في المؤسسات العامة والخاصة 

، أن مظاهر الضعف التي تعتري أجهـزة الرقابـة    ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

  .الداخلية ببلدية غزة تمثلت في عدم شمولها على كافة األنشطة الممارسة 

وقد أوصت الدراسة بضرورة تدعيم إدارة نظام الرقابة الداخلية في بلديـة غـزة ، وضـرورة    

ية التنسيق الكامـل بـين   شمول التخطيط لكافة المهام الخاصة بأجهزة الرقابة الداخلية ، مع أهم

المراجع الداخلي والخارجي من أجل تقوية نظام الرقابة الداخلية ، والتأكيـد علـى اسـتمرارية    

التدريب للقوى العاملة بأجهزة الرقابة الداخلية ، وضرورة قيام اإلدارة العليا بالبلديـة بتطبيـق   

  .أسس صحيحة ومناسبة لتقييم األداء وفقاً ألسس أكثر موضوعية 

  

الرقابة المالية على األجهزة الحكومية في ظل السـلطة  " بعنوان )  2001بشناق،( دراسة -8

  " .الفلسطينية 
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هدفت الدراسة إلى التعريف بأجهزة الرقابة الداخلية والخارجية الموجودة في السـلطة الوطنيـة   

  .ئة الرقابة العامةالفلسطينية مع التركيز على أجهزة الرقابة المالية الخارجية والمتمثلة في هي

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، وجود معوقات عمل وحـدات الرقابـة الداخليـة    

متمثلة في عدم توفر الكفاءة والخبرة في األمور المحاسبية والمالية لبعض العاملين في وحـدات  

لية ، إضافة إلـى عـدم   الرقابة المالية ، وعدم كفاية الصالحيات الممنوحة لوحدات الرقابة الداخ

  .وجود حصانة لموظفيها 

وقد أوصت الدراسة بضرورة إقرار نظام مالي ينظم آلية عمل وحدات الرقابة الداخليـة ، وأن  

  .يتم تعيين موظفيها على أساس الكفاءة والخبرة في األمور المالية والمحاسبية 

  

  ".البلديات الكبرى في األردن تحليل مالية " بعنوان )  1997العدوان، وآخرون، ( دراسة  -9

هدفت الدراسة إلى تحليل مالية البلديات الكبرى في األردن ، حيث انطلقت هذه الدراسـة مـن   

مشكلة أساسية وهي معاناة البلديات وخاصة الكبرى منها من ظاهرة الضغط المـالي ، إضـافة   

  .بلديات الكبرى في األردن إلى بعض الممارسات اإلنفاقية التي تؤثر على الوضع المالي العام لل

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، أن بلديات المملكة تتجـه نحـو االعتمـاد علـى     

اإليرادات الذاتية التي تجبى من خالل أجهزتها ، وهذا يعكس ازدياد قدرة وكفاءة البلـديات فـي   

  .الرقابة على تحصيل أموالها من المكلفين 

ورة تحسين قدرة البلديات على تحصيل إيراداتها ، وإدامة جسور الثقة وقد أوصت الدراسة بضر

والتعاون بين البلدية والمواطنين ، والعمل على زيادة اسـتثمارات البلـديات ودمـج البلـديات     

  .المجاورة المجاورة لزيادة الوعاء الضريبي والمالي لتلك البلديات 
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  :الدراسات األجنبية  1.6.2

  بعنوان )  Haimon  2003 ,(دراسة  -1

" Internal audit in local government in Israel : status vs effectiveness "  
هدفت الدراسة إلى بيان أهمية التدقيق الداخلي ودوره الفعال في الرقابة الجيدة ، حيث تناولـت  

مدى قـدرة   الدراسة نظام العمل في البلديات والدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي بها ، وبحثت في

وحدة التدقيق الداخلي في البلديات على أداء مهامها ومدى الصالحيات التي تحتاج إليهـا لتقـوم   

بمهامها على أكمل وجه ، وتعد وحدة التدقيق الداخلي وحدة مستقلة ومديرها يرفع تقريـره إلـى   

قوة اإللزام لعمل  رئيس البلدية وإلى لجنة المراجعة ، وهي تتمتع بمكانة مرتفعة إال أنها ال تملك

  .التغييرات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 

وقد أوصت الدراسة بضرورة عدم نشر نتائج تقرير التدقيق الداخلي وذلك لكون جـوهر قـوة   

المراجعة الداخلية في كونها داخلية ، ألن نشر تقاريرها يحولها إلى مدقق خارجي ، كمـا أنـه   

لداخلي في المستقبل ، وأن يكون هنـاك جهـاز واحـد    يخلق وضع عقبات أمام عمل التدقيق ا

مسئول عن التدقيق الداخلي في كل الهيئات المحلية في إسرائيل يكون مموالً مـن قبـل جميـع    

الهيئات المحلية ومطالباً باحتياجات دائرة التدقيق الداخلي من تدريب الموظفين ودفـع رواتـبهم   

مية ، وكذلك يكون مسئوالً عن تأسـيس بـرامج   وترقيتهم وتدويرهم بين مختلف الهيئات الحكو

  .ضمان الجودة 

  

  "بعنوان )  O'Regan , David 2001( دراسة  -2

"Genesis of a profession: towards professional status for internal 

auditing" .                                                                                       



 
 

15

هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم االحتراف في مهنة المراجعة الداخلية وتوضـيح دور معهـد   

المدققين الداخليين كمعهد متخصص في تعزيز المهنية واالحتـراف فـي المراجعـة الداخليـة     

وعرض مقومات االحتراف حسب النظريات المختلفة ، ومن بـين هـذه المقومـات المعرفـة     

  .المتشكلة عبر إطار مؤسساتي مالئم والمرتكز إلى قواعد أخالقية مناسبة  والشرعية االجتماعية

وقد أنجز معهد المدققين الداخليين شوطاً طويالً للوصول إلى االعتراف المهني بالتدقيق الداخلي 

عبر تأسيسه لمعرفة الحفاظ على استقاللها الذاتي عن المعارف األخـرى ، وتكريسـه إلطـار    

رسمية هي المعهد ذاته والشهادة المهنيـة التـي يصـدرها واألدبيـات     مؤسسي يشمل مؤسسة 

والنشرات الدورية والمجلة التي يصدرها والنشاطات البحثية التي يوفرها وإضافة إلى ذلك كلـه  

واألهم هو المعايير المكتوبة التي قام بتعميمها وقواعد آداب وسلوكيات المهنة التي أصـدرها ،  

البد من المزيد من الخطوات التي يجب السير بها حتى يتم االعتـراف   ولكن الدراسة أقرت بأنه

  .الكامل بحرفة مستقلة لشخص ما يسمى مدققاً داخلياً 

  

  :بعنوان )  Swanson,1999( دراسة  -3

" Internal Controls: Tools, not hoops – strategic finance "           
أداة إدارية فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة ،      هدفت الدراسة إلى بحث استخدام الرقابة ك   

وتحاول تصحيح نظرة العاملين بقطاع األعمال إلى الرقابة الداخلية بأنها أطواق وحواجز يتعين 

عليهم تخطيها ، وتوضيح أنها أداة إدارية تساعد على تنفيذ األعمال حسب ما خطط لها بالتـالي  

لرقابة الداخلية إلى المدير المالي يؤدي على تحقيق تحقق أهداف المؤسسة ، وتوضح بأن تبعية ا

نظرة خاطئة إلى الرقابة الداخلية بأنها أطواق يجب تخطيها ، وتؤكد بأن الرقابة الداخليـة هـي   
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مسؤولية اإلدارة العليا ويجب أن تتبع لها ، وليس للمدير المالي أو أي شـخص تـابع لـإلدارة    

  .المالية 

  

  :ان بعنو)  Wood, 1989 (دراسة  -4

"An Analysis of Selected Controls for Financial Accounting at the 

Central Level of Alabama ".                                                           

هدفت الدراسة إلى تحليل إجراءات الرقابة الداخلية في النظم المحاسبية المتبعة في المعاهـد      

العامة، وقد أستخدم الباحث االستبيان لجمع المعلومات، وقام الباحث بتحليل البيانـات    التعليمية

  .باستخدام اإلحصاء الوصفي واالستداللي 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، أن العديد من المعاهد يستخدم أنظمة رقابة داخليـة  

ف بالحد األدنى من النوعية المقبولة ، كمـا  غير مناسبة ، وأن إجراءات الرقابة المستخدمة تتص

أن هناك حاجة لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية في تلك المؤسسات حتى تحظى بالثقة العامة بها ، 

أنه ال توجد عالقة بين مدى مالئمة إجراءات الرقابة الداخلية ومستوى التعلـيم لـدى المـديرين    

  .الماليين في المعاهد العلمية 

  :بعنوان )  Huston and Kovatch, 1988( دراسة  -5

"Weighing the Standards: Where is the Emphasis in Quality 

Assurances ? ".                                                                               

مان الجودة ، حيث هدفت الدراسة إلى بيان األهمية النسبية لمعايير التدقيق الداخلي ومراجعة ض

تم االعتماد على دراسة أراء جميع مديري التدقيق الداخلي ورؤساء لجـان التـدقيق الـداخلي    

  .وإدارات األقسام في والية فيرجينيا 
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ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، أن هناك تفاوتاً بين أفراد عينة الدراسة في إعطاء 

لية ، وأن لجان التدقيق والمديرين الماليين وإدارات األقسام فـي  األهمية النسبية لمعيار االستقال

المؤسسات المختارة تعي أهمية موضوع متابعة مالحظات التدقيق أكثر من المدققين الداخليين ، 

ويترتب على ذلك ضعف اهتمام المدققين الداخليين بالتأكد من متابعة مالحظاتهم وتوصـياتهم ،  

فقد أظهرت الدراسة أن لجان الرقابة ال تصادق علـى الموازنـة   أما بخصوص ضمان النوعية 

المالية إلدارة الرقابة الداخلية ، وعدم وجود اتصال بين المستويات العليا إلدارة الرقابة الداخليـة  

  .مع الخاضعين للرقابة مما يؤثر سلباً على مهارات االتصال لدى المراقبين الداخليين 

  

  :لدراسات السابقة ما يميز هذه الدراسة عن ا

حسب إطالع الباحث ، ال توجد دراسات سابقة في فلسطين تناولت هذه الموضوع ، لذلك مـن  

المتوقع أن تمأل هذه الدارسة فراغاً ، ومعظم الدراسات السابقة تناولت موضوع التدقيق الداخلي 

الداخلي فـي بلـديات   والرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ولم تأخذ بعين االعتبار التدقيق 

  :قطاع غزة ، لذلك أهم ما يميز هذه الدارسة 

  .أنها الدراسة األولى في قطاع غزة حسب علم الباحث  -1

 .تناولت واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة   -2

أنها تناولت متغيرات مختلفة تتعلق بالبلدية والتدقيق الداخلي مثل تصنيف البلدية وموقـع   -3

 . داخلي في الهيكل التنظيمي للبلدية قسم التدقيق ال

 .ستساعد هذه الدراسة البلديات في تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي لديها  -4
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  الفصل الثاني
  التدقيق الداخلي
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  :تمهيد 
يعتبر التدقيق الداخلي من أهم العوامل التي تساعد المؤسسات سواء كانت ربحيـة أو غيـر   

ائها ، فالمدقق الداخلي يعطي مجلس اإلدارة التأكيد على السياسات التي على زيادة أد ربحية

تم اعتمادها وكذلك على حسن إدارة المؤسسة ، حيث يعتبر المحافظة على أموال المؤسسـة  

وتحقيق كفاءة استخدامها عن طريق التدقيق الداخلي ، ومن األمور الهامة التي يعتمد عليهـا  

وظهرت الحاجة للتدقيق الداخلي كمـا هـو معـروف بهـدف     استمرار أي منشأة ونموها ، 

  ) . 640، ص1999العبادي ،( اكتشاف األخطاء والغش والتالعب 

  

ويعد التدقيق الداخلي من أهم أساليب الرقابة الداخلية ، حيث أن وجود التدقيق الداخلي يعنـي  

جي على عمل المـدقق  تحقيق فعالية الرقابة الداخلية ، كما يتوقف مدى اعتماد المدقق الخار

  ) . 27، ص2009جمعة، ( الداخلي على نتائج تقييمه لفعالية نشاط التدقيق الداخلي 

  

، 2000العطـار،  ( وقد ازدادت الحاجة لوظيفة التدقيق الداخلي بعد الحرب العالمية الثانيـة  

نظراً للتطورات التي حدثت في مجال األعمال بشكل عـام ومجـاالت المحاسـبة    )  15ص

راجعة بشكل خاص تطور التدقيق الداخلي ليصبح أوسع نطاقاً وأكثر شموالً حيث أصبح والم

يشمل جميع مجاالت عمل المؤسسة المالية والتشغيلية وذلك بسبب كبـر حجـم المؤسسـات    

وتوسعها الجغرافي وزيادة التعقيد في العمليات وال مركزية اإلدارة و التغيرات التكنولوجيـة  

، وازدادت الحاجة أيضاً لوظيفـة التـدقيق الـداخلي    ) 250، ص1994، عبد الاله( الهائلة 
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بسبب اعتماد المدقق الخارجي على العينات اإلحصائية وحدوث تركيز كبير علـى ظـاهرة   

  .التحايل المالي والغش والتالعب 

وبدأت وظيفة التدقيق الداخلي تنمو نمواً سريعاً بسبب ظهور الشركات المتعـددة الجنسـيات   

عملياتها ، وظهور االندماج والتنوع في األنشطة التي تقوم بها المؤسسات االقتصادية  وتعقيد

  ) . 127، ص2010الخطيب ، ( 

ويشمل هذا الفصل ثالثة مباحث حيث سيتم في المبحث األول تناول مفهوم التدقيق الـداخلي  

خلي وواجباتـه،  وأهدافه وأهميته، أما المبحث الثاني فسيتم تناول موضوع حقوق المدقق الدا

أما المبحث الثالث فسيتم تناول موضوع دور التدقيق الداخلي في الرقابة على المـال العـام   

  .والمجاالت التي يؤديها قسم التدقيق الداخلي لخدمة العمليات اإلدارية والمالية 
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  :تمهيد  2.1.1
  

يعتبر التدقيق الداخلي من الوسائل الهامة إلدارة المؤسسة للتأكد والتحقق من التـزام الوحـدات   

اإلدارية فيها بالسياسات المالية واإلدارية والتشريعات واألنظمة المالية واإلداريـة والسياسـات   

مسؤوليات التي تقع على عاتق إدارة المؤسسة ، إقامة نظـام سـليم   العامة المتبعة فيها ، ومن ال

وفعال للتدقيق الداخلي وكذلك المحافظة على هذا النظام والتأكد من سالمة تطبيقه ، حيث يوجـد  

هناك التزاماً قانونياً يقع على عاتق المؤسسة إلقامة نظام سليم وفعال للتدقيق الداخلي ، ومصدر 

ب المؤسسة القانوني بإمساك حسابات منتظمة ، حيث أنه ال يمكن تصـور  هذا االلتزام هو واج

  ) . 100، ص2002جربوع، (وجود حسابات منتظمة بدونه ، وهو نظام سليم للتدقيق الداخلي 

  
  :مفهوم التدقيق الداخلي  2.1.2
  

 تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التدقيق الداخلي وتدرجت حسب التطور التـاريخي الـذي  

  .لحق بهذه الوظيفة ، وقد قام الباحث باستعراض بعض التعريفات المختلفة لهذه الوظيفة 

نشـاط  " التدقيق الداخلي بأنه ) IIA(بالنسبة للمنظمات المهنية فقد عرف معهد المدققين الداخليين 

مستقل يقدم تأكيداً موضوعياً  وهو نشاط استشاري صمم إلضافة قيمـة ، ولتحسـين عمليـات    

ظمة ، إذ يساعدها على تحقيق أهدافها من خالل الضبط والتنظيم والتقييم وتحسـين فعاليـة   المن

  ) . IIA, 2004, P2" ( إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة وعمليات اإلدارة 

ويعتبر هذا التعريف تطوراً هاماً في تعريفات التدقيق الداخلي التي يصدرها المعهد منـذ عـام   

تناسب مع التطورات األساسية المرتبطة بها ، كما ترتب علـى هـذا   بصفة شبه دورية لت 1947
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، وقد صدرت المعـايير   1978التعريف تعديل معايير التدقيق الداخلي التي أصدرها المعهد عام 

  . 2002وبداً سريانها من أول عام  2001الجديدة عام 

وظيفة داخلية " ي بأنه التدقيق الداخل)  227، ص2001المجمع العربي للمحاسبين أ، (وقد عرف 

تابعة إلدارة المنشأة لتعبر عن نشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة اإلدارية بما فيهـا المحاسـبية   

لتقييم مدى تماشي النظام مع ما تتطلبه اإلدارة أو العمل على حسن استخدام الموارد بمـا يحقـق   

  " .الكفاية اإلنتاجية القصوى 

)      International Federation of Accountants(سـبين  كما عرف اإلتحـاد الـدولي للمحا  

)IFAC ( فعالية تقييمية مقامة ضمن المنشأة بغرض خدمتها ومـن ضـمن   " التدقيق الداخلي بأنه

  " وظائفها اختبار وتقييم ومراقبة مالئمة النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخلي وفعاليتهما 

 (IFAC, 2001, P213 ).  

مجموعة من أنظمـة أو أوجـه   " التدقيق الداخلي بأنه )  181، ص2007د اهللا، عب( وقد عرف 

نشاط مستقل داخل المشروع تنشئه اإلدارة للقيام بخدمتها في تحقيق العمليـات والقيـود بشـكل    

مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية واإلحصائية وفي التأكد من كفايـة االحتياطـات المتخـذة    

ت المشروع وفي التحقق من إتباع موظفي المشروع للسياسات والخطـط  لحماية أصول وممتلكا

واإلجراءات اإلدارية المرسومة لهم ، وفي قياس صالحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل 

الرقابة األخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات الالزم إدخالها عليها ، وذلك حتى يصـل  

  " .نتاجية القصوى المشروع إلى درجة الكفاية اإل

تدقيق للعمليات والسجالت بصـورة  " التدقيق الداخلي بأنه )  27، ص2009جمعة، ( وقد عرف 

مستمرة يتم تنفيذه داخل المشروع بواسطة جهاز وظيفي معين للقيام بهذا العمل ووجود مثل هـذا  
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إلجـراءات  الجهاز الوظيفي يؤدي إلى ضمان أن النظام المحاسبي كاف ويـتم تنفيـذه طبقـاً ل   

  " .المخططة كما يترتب عليه تسهيل تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية 

نشاط تقييمي مستقل، ينشـأ داخـل   " التدقيق الداخلي بأنه )  29، ص2010سالمة، ( وقد عرف 

المؤسسة لتدقيق العمليات كخدمة لإلدارة وهو وسيلة رقابية إدارية تعمل على قياس وتقييم فعالية 

  " .قابة األخرى وسائل الر

وظيفة تقييمية مستقلة " التدقيق الداخلي بأنه )  103، ص1996الصبان، وآخرون، ( وقد عرف 

  " .تنشأ داخل التنظيم المعين بغرض فحص وتقسيم األنشطة التي يقوم بها هذا التنظيم 

مجموعة من اإلجـراءات التـي   " التدقيق الداخلي بأنه )  54، ص1990إشتيوي، ( وقد عرف 

  " .تنشأ داخل المؤسسة لغرض التحقق من تطبيق السياسات اإلدارية والمالية 

ويستنتج الباحث من جميع التعريفات السابقة أن التدقيق الداخلي هو أعم وأشمل من مجرد تدقيق 

مالي ومحاسبي وإنما يشمل المجاالت اإلدارية والتشغيلية كتقييم الخطط واإلجراءات والسياسات 

ل المناسبة لتطويرها وااللتزام بها من قبل الموظفين وحسـن اسـتغالل المـوارد    واقتراح السب

والكفاءة ، ويرى الباحث أيضاً دور التدقيق الداخلي الرقابي يضعه كنظام شـامل للرقابـة يقـيم    

ويدعم نظم الرقابة المختلفة ويراقب عليها وبالتالي فوجود تدقيق داخلي فـي المؤسسـة يشـكل    

  .مة لكفاءة وفعالية نظم الرقابة األخرى ركيزة أساسية وها

  :أهداف التدقيق الداخلي  2.1.3

لقد حددت نشرة معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين فـي  

في مقدمتها أن هدف التـدقيق الـداخلي الرئيسـي هـو      1978الواليات المتحدة األمريكية عام 

المنشأة على تأدية مسؤولياتهم بفاعلية، ويتم ذلك من خالل قيـام التـدقيق    مساعدة جميع أعضاء
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الداخلي بتزويدهم بالتحليالت والتقويمات والتوصيات والمشورة والمعلومات التي تهم األنشـطة  

، ولقد حدد الخطيب أهداف التدقيق الـداخلي  )  136، ص2010الخطيب، ( التي يتم مراجعتها 

  :في األتي 

عن طريق التدريب ، حيث أن إدارة التدقيق الداخلي بحكم إلمامهـا  ) اإلنتاجية( كفاية رفع ال -1

التام بجميع أوجه نشاط المشروع وعملياته ، أقدر من غيرها من الدوائر واألقسام على المساهمة 

  .الفعالة في البرامج التدريبية من حيث اقتراح الالزم منها، وربما صياغة بعض مواده

حديد أسباب المشكالت التي تحدث في المنشأة وتقدير الخسائر واألضرار الناجمـة  تقصي وت -2

 .عنها ، واقتراح ما من شأنه معالجتها ولمنع حدوث مثل ذلك في المستقبل 

 .  إجراء الدراسات واالختبارات الخاصة بناءاً على طلب من اإلدارة  -3

  :التدقيق الداخلي في اآلتي  على ما سبق من أهداف)  29، ص2009جمعة، ( وقد أضاف 

  .تقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر  - 1

 .تقييم وتحسين فعالية الرقابة  - 2

 .تقييم وتحسين فعالية عمليات التحكم المؤسسي  - 3

 .اكتشاف الغش واألخطاء وضبط البيانات المحاسبية  - 4

 .التأكد من سالمة السجالت والبيانات المحاسبية  - 5

 . المحافظة على أصول المنشأة - 6

  : اآلتي أهداف التدقيق الداخلي في على ) 15، ص1995الصحن وسرايا، (  وأضاف

  .التحقق من مدى كفاءة وفاعلية أداء اإلدارات واألقسام المختلفة  - 1
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التحقق من مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات ووسائل الرقابة الداخلية المصرح بها فـي   - 2

 .المستويات اإلدارية المختلفة 

  :على أهداف التدقيق الداخلي في األتي )  33، ص2009الذنيبات، ( وأضاف 

اإلشراف على الرقابة الداخلية ومراجعة الرقابات المختلفة وعملية تشغيلها وتقديم التوصيات  -1

  .لإلدارة لتحسينها 

فحص البيانات المالية والتشغيلية ، بما في ذلك فحص النظـام المحاسـبي واالستفسـارات     -2

 .تفصيلية للعمليات واألرصدة واإلجراءات واالختبارات ال

 .مراجعة االقتصاد والكفاءة والفاعلية للعمليات بما فيها الرقابات غير المالية  -3

  :على أهداف التدقيق الداخلي في األتي )  19، ص2006المطارنة، ( وأضاف 

مـن  مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على أسباب عدم تحقيق األهداف الموضـوعة   -1

  .قبل المنشأة 

 .تقييم النتائج التي تم التوصل إليها مقارنة مع األهداف المرسومة  -2

العمل على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاية اإلنتاجية والقضاء على الهدر واإلسـراف   -3

 .في جميع نشاطات المنشأة 

 .تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية للمجتمع  -4

  :أهداف التدقيق الداخلي في األتي )  178، ص2006القبطان، ( وقد حدد 

فحص ودراسة وتحليل أنظمة الرقابة الداخلية والضـبط الـداخلي وتقيـيم مـدى فعاليتهـا       - 1

  .وكفايتها
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التحقق من وجود أصول المنشأة وصحة تقييدها بالدفاتر وكفاية وسائل حمايتها من الخسائر  - 2

  .بكافة أنواعها 

دات الكتشاف األخطاء والتالعب ومنـع تكـرار   مراجعة الدفاتر والسجالت وفحص المستن - 3

 .حدوثها في المستقبل 

التحقق من صحة البيانات الحسابية الظاهرة بالقوائم المالية أو التقارير التي تعدها اإلدارات  - 4

 .المختلفة واإلدارة العليا 

 .تقييم نوعية األداء في تنفيذ السياسات المقررة  - 5

 .مل إبداء التوصيات لتحسين أساليب الع - 6

 .تحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة بتقديم الخدمات ألعضاء اإلدارة  - 7

ويرى الباحث من خالل العرض السابق ألهداف التدقيق الداخلي، أنه يمكـن تلخـيص أهـداف    

  :التدقيق الداخلي في األمور التالية 

  .قاء بكفاءتها فحص وتقييم وكفاية نظم الرقابة المحاسبية واإلدارية والعمل على االرت -1

 .التأكد من االلتزام بالخطط والسياسات الموضوعة  -2

 .التأكد من حماية أصول المؤسسة من السرقة واالختالس والتالعب  -3

 .تقديم التوصيات الالزمة لتطوير النظم والسياسات وأساليب العمل  -4

 :أهمية التدقيق الداخلي  2.1.4

الحالي، وأصبحت نشاطاً تقويميـاً لكافـة األنشـطة    لقد ازدادت أهمية التدقيق الداخلي في وقتنا 

والعمليات في المنشأة، بهدف تطوير هذه األنشطة ورفع كفايتها اإلنتاجية، وتعـود أهميـة هـذه    
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الوظيفة للخدمات التي تقدمها لإلدارة في مختلف المجاالت، بحيث اعتبرت هذه الوظيفة كصـمام  

  ) . 133، ص2010الخطيب، ( األمان في يد اإلدارة 

، 2010الخطيـب،  ( وتظهر أهمية التدقيق الداخلي لإلدارة من خالل تقـديم الخـدمات التاليـة    

  ): 133ص

حيث تقوم وظيفة التدقيق الداخلي بالتأكد من وجود الحماية الكافية لألصول، : خدمات وقائية -1

  .وحماية السياسات اإلدارية من االنحراف عند التطبيق الفعلي لها 

حيث تعمل هذه الوظيفة على قياس وتقويم فاعلية نظم الرقابة وإجراءاتهـا   :خدمات تقويمية -2

 .ومدى االلتزام بالسياسات اإلدارية الموضوعة ، في المشروع

حيث تقوم هذه الوظيفة باقتراح التحسينات الالزمة علـى األنظمـة   ): بناءة(خدمات إنشائية  -3

 .قة المعلومات المقدمة لها الموضوعة داخل المشروع، وتطمئن اإلدارة على سالمة ود

  :إن وجود إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي يحقق مجموعة من المنافع والفوائد أهمها 

( تجنب التكاليف المرتفعة التي تتطلبها عملية التدقيق المستمرة من قبـل المـدقق الخـارجي    -1

  ) . 43، ص1998الخريسات، 

رة في رصد فعالية العمليات والتقيد بسياسـة  يشكل التدقيق الداخلي أداة فعالة تستخدمها اإلدا -2

  ) . 135، ص2010الخطيب، ( الشركة 

التأكد من دقة المعلومات الواردة في التقارير المالية، باإلضافة إلى تقيد الوحدات المحاسـبية   -3

، 1998الخريسـات،  ( المختلفة بالتعليمات المحددة إلعداد هذه التقارير بكل دقـة وكفـاءة   

 ) . 43ص
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الباحث من خالل العرض السابق ألهمية التدقيق الداخلي، بضرورة قيام وظيفة التـدقيق  ويرى 

الداخلي بتقييم نظم الرقابة الداخلية في المنشأة، واكتشاف االنحرافات واقتراح الحلول المناسـبة  

مـل  لها، وبضرورة استقاللية إدارة التدقيق الداخلي بالمنشأة حتى تستطيع القيام بأعمالها على أك

 .وجه دون التأثير عليها من قبل اإلدارات التنفيذية 

  

  :الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي  2.1.5

التدقيق الداخلي يتم من قبل شخص من داخل المؤسسة، بحيث يقـوم بعمليـة فحـص للـدفاتر     

وات الرقابـة  والسجالت ومدى االلتزام بالمعايير المحاسبية خالل عملية التسجيل، وهو إحدى أد

، ويخدمها عن طريق التأكد مـن أن كافـة   ) 25، ص2009المطارنة، ( ويعتبر أداة بيد اإلدارة 

أنظمة الرقابة الداخلية تعمل بشكل كفؤ وفعال لتحقيق جميع أهداف النظام الرقابي كمـا حـددتها   

  ) . 37-36، ص2010الذنيبات، ( اإلدارة 

حايد خارجي للحصول على رأي فني محايـد حـول   أما التدقيق الخارجي فيتم من قبل شخص م

عدالة القوائم المالية، ويتم تعيين المدقق الخارجي بعقد بينه وبين المؤسسة، وهو شخص يمـارس  

المهنة كعضو في مكتب أو شركة مرخصة تقوم بتقديم خدمات مهنية، ويتميـز بتأهيلـه العلمـي    

ملية التدقيق بناءاً على معايير التدقيق الدوليـة  والعملي واستقالليته الظاهرية والواقعية، ويقوم بع

  .أو معايير التدقيق المطبقة في البلد 

  :أوجه الشبه بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي  2.1.5.1

  ) : 26، ص2009المطارنة، ( يتشابه التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في األتي 

  .كل منهما لديه تأهيل علمي وعملي . 1
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  .يهدف كل منهما لوجود نظام رقابة داخلية فعال لمنع وتقليل حدوث األخطاء والتالعب . 2

كل منهما يساعد في توفير نظام محاسبي فعال يقوم بتوفير المعلومات التي تساعد في إعـداد  . 3

  .القوائم المالية التي يمكن االعتماد عليها من قبل األطراف المعنية 

  :التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي  أوجه االختالف بين 2.1.5.2

بالرغم من أن كليهما يهدفان إلى رفع الكفاية اإلنتاجية في المؤسسة، إال أن هناك اخـتالف فـي   

  ) : 34-32، ص2010سالمة، ( األتي 

فالمدقق الداخلي ال يعدو كونه موظفاً بالمؤسسة خاضعاً بالتبعية إلدارتهـا،   :درجة االستقالل * 

الخارجي فاالستقالل عن إدارة المؤسسة هو أهم صفاته المهنية بـل أحـد المعـايير    أما المدقق 

  .العامة الواجب توفرها فيه 

يهتم المدقق الداخلي باحتياجات اإلدارة ورغباتها، أما المـدقق الخـارجي   : الفئات المخدومة * 

ـ     زة الدولـة  فيخدم احتياجات طوائف عدة منها اإلدارة، وجمهـور المسـاهمين المختلفـة وأجه

  .المتخصصة وغيرها 

يعمل المدقق الداخلي باستمرار طوال العام لدى المؤسسة فإن لديه من الوقـت  : نطاق العمل * 

ما يكفي إلجراء فحص تفصيلي موسع للعمليات، أما المدقق الخارجي فيقوم عمله على أسـلوب  

  .خامة التكاليف العينة اإلحصائية وذلك لعدة عوامل منها ضيق الوقت وكثرة الجهد وض

يطبق المدقق الداخلي المعايير الصادرة عن معهد المدققين الـداخليين،  : المعايير المستخدمة * 

  .أما المدقق الخارجي فيطبق المعايير الصادرة عن معهد المحاسبين القانونيين األمريكيين 

جه اهتمامـه إلـى   يعمل المدقق الداخلي على خدمة إدارة المؤسسة، ولذلك يو: طبيعة العمـل  * 

التدقيق في النظم والسياسات المرسومة بقصد التأكد من تنفيذها واكتشاف أي انحراف وتعديلـه،  
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أما المدقق الخارجي فيهدف إلى الخروج برأي فني محايد مستقل عن مدى داللة القوائم الماليـة  

مـه بعناصـر   عن نتيجة األعمال والمركز المالي تستفيد منه عدة طوائف ، حيـث يوجـه اهتما  

  .المركز المالي ونتيجة األعمال 

يقوم المدقق الداخلي بدراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بقصد : النظرة إلى الرقابة الداخلية * 

العمل على تحسينها وإحكامها، أما المدقق الخارجي فيهدف من وراء ذلك تقدير نطـاق عمليـة   

  .لالزمة لذلك التدقيق وجمع العينات وكمية االختبارات ا

والجدول التالي يوضح أوجه االختالف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي من خالل المقارنة 

  :بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي من عدة نواحي 

  

  )1(جدول رقم 

  االختالف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

  المدقق الخارجي  المدقق الداخلي  وجه االختالف
  التعيين

  والتبعية 
اإلدارة ( موظف يتبع مستوى إداري معين 

  ) .العليا 
متعاقد مهني مسـتقل تمامـاً عـن    

  .الشركة 
  الجهة المسئول

  أمامها 
مسئول أمام رئيس مجلس إدارة الشركة أو 
اإلدارة العليا أو لجنـة التـدقيق التابعـة    

  .لمجلس اإلدارة 

ــة   ــة العام ــام الجمعي ــئول أم مس
  .للمساهمين 

  أهداف 
  عملية
  التدقيق

تتحـدد بمعرفـة اإلدارة العليـا للشــركة    
وبتوحيد من المعايير الدولية ذات العالقـة  
وحسب التعاقد ونطـاق االرتبـاط الـذي    

  .يجريه مع الجهة المسئولة 

تتحدد حسب معايير التدقيق الدوليـة  
وال دخل لإلدارة بتحديدها وتتمحور 
 حول إبداء الرأي الفني المحايد فيما
إذا كانت القوائم المالية قد أعدت من 
كافة النواحي الجوهرية وفقاً إلطار 

  .تقارير مالية محدد
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  األطراف
  المستفيدة 

اإلدارة العليا للشركة والمستويات اإلدارية 
المختلفة ولجنة التـدقيق بشـكل مباشـر    

  .ويستفيد المساهمون بشكل غير مباشر 

المسـاهمون باإلضــافة لألطــراف  
  .المختلفة  الخارجية

  .تدقيق مالي فقط   .تدقيق مالي وأداء ورقابة   نطاق العمل
  هدف تقويم نظام
  الرقابة الداخلية

التأكد من جودة هـذا النظـام وتطـويره    
  .ومعالجة الثغرات ونقاط الضعف 

تحديد حجم العينة ونطاق وتوقيـت  
  .إجراءات التدقيق الخارجي 

  مجال
  وغرض 

  التدقيق

اءة والفعاليـة لألحـداث   التركيز على الكف
وتقويمها والتنبؤ وتقويم األداء المسـتقبلي  
وتقويم نظم الرقابة وإدارة المخاطر وتفعيل 
الحوكمة في الشركات وبالتالي فهي تشمل 
جميع الجوانب المالية والتشغيلية وحتى ما 

  .يتعلق بالبيئة 

الفحص اإلنتقادي المنتظم بـالتركيز  
مالية على صحة وتسجيل البيانات ال

التاريخية والخروج برأي فني محايد 
حول عدالة تمثيل القـوائم الماليـة   
للواقع المالي للمنشأة وأن البيانـات  
المالية قد أعدت وفقاً إلطار تقـارير  

  .مالية محدد
  متلقي 
  التقرير

يوجه بصفة أساسية لإلدارة العليا أو لجنة 
التدقيق بحسب التبعية التنظيمية واألهميـة  

  . النسبية

الجمعية العامة للمساهمين وينشر في 
الصحف ويوزع علـى األطـراف   

  .الداخلية والخارجية 
  دورية

  التدقيق 
عملية التدقيق مستمرة وفقاً لخطة معتمـدة  

  .من اإلدارة العليا ولجنة التدقيق 
عملية التدقيق تتركز حول البيانـات  
الختامية الخاصـة بـالفترة الماليـة    

ي أخر الفتـرة  وبالتالي فهي تتركز ف
المالية باإلضافة إلى عمليات تـدقيق  

  .محدودة خالل العام 
  ) 2011محسن، ( المصدر 

  :طبيعة العالقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وأوجه التنسيق بينهما  2.1.6

إن التدقيق الداخلي الذي تطبقه اإلدارة من خالل موظفيها يدخل ضمن عمل المدققين الخارجيين، 

حيث أن من مهـام  . ألمر الذي يتطلب تنسيقاً بينهما بهدف إيجاد التكامل والتنسيق بين الطرفين ا

المدققين الخارجيين تدقيق مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ، فمثالً إذا كان نظام التدقيق الداخلي 
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لـو كـان    ضعيف الفعالية فإن حجم تغطية عمليات التدقيق الخارجي تكون أوسع منها في حال

  ).22، ص2009إبراهيم، (نظام التدقيق الداخلي أكثر فاعلية 

الصادر عن االتحاد الدولي للمحاسبين العالقة بين التـدقيق   610وقد حدد المعيار الدولي للتدقيق 

  ): 213، ص2008االتحاد الدولي للمحاسبين، (الداخلي والتدقيق الخارجي كما يلي 

من قبل اإلدارة، أما المدقق الخارجي فيتم تعيينه لتقـديم تقريـر    إن دور التدقيق الداخلي يحدد* 

أمـا  . بشكل مستقل حول البيانات المالية، و يتباين اهتمام التدقيق الداخلي حسب متطلبات اإلدارة

  .اهتمام المدقق الخارجي فهو عما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية 

تدقيق الداخلي قد تكون مفيدة في تحديد طبيعة وتوقيت ومـدى إجـراءات   إن كثيراً من عمل ال* 

  .التدقيق الخارجي 

إن التدقيق الداخلي ال يستطيع الوصول لنفس درجة االستقاللية المطلوبة من المدقق الخارجي * 

حيث يتحمل المدقق الخارجي مسؤولية إبداء الـرأي بعمليـة   . عند إبداء رأيه في البيانات المالية

  .التدقيق 

  :أوجه التعاون والتنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي  2.1.7

هناك أوجه متعددة للتعاون والتنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، حيث تعتمد بالدرجة 

األولى على مدى كفاءة جهاز التدقيق الداخلي، ومدى كفاية التدقيق الداخلي وقدرته علـى تقـديم   

  ). 228، ص1989الصحن، (والمساعدة للمدقق الخارجي العون 

حيث من أبرز أوجه التعاون والتنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخـارجي األمـور التاليـة    

  ) :100، ص1994محمود وآخرون، (

  .اعتماد المدقق الخارجي على نتائج فحص المدقق الداخلي بخصوص كفاءة الرقابة الداخلية . 1
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دقق الداخلي بمساعدة المدقق الخارجي بإنجاز بعض اإلجـراءات المتعـارف عليهـا    قيام الم. 2

  .كاالشتراك في الجرد الفعلي للنقدية، وقيامه بإرسال التأييدات إلى المعنيين 

  .قيام المدقق الداخلي بمتابعة تنفيذ المالحظات المثبتة من قبل المدقق الخارجي . 3

رير المدقق الداخلي في التعرف على المشـاكل الموجـودة   اعتماد المدقق الخارجي على تقا. 4

  .داخل المؤسسة 

اختصار المدقق الخارجي على الكثير من إجراءات التدقيق التي يتضـمنها برنامجـه عنـد    . 5

  .فحصه لبرامج المدقق الداخلي في حالة قناعته بكفاءتها 

  .يق تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين للقيام ببعض إجراءات التدق. 6

ومن خالل ما سبق نجد أن هناك عالقة تعاون وتنسيق بين المدقق الداخلي والخارجي حيث أن  

المدقق الخارجي يعتمد في كثير من األحيان على ما يقوم به المدقق الداخلي من فحصـه لنظـام   

عـب  الرقابة الداخلية، وكذلك في حالة وجود نظام فعال للتدقيق الداخلي في المؤسسة فإن ذلك يل

  .دور مهم وفعال في توفير أتعاب ووقت وجهد المدقق الخارجي 
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  المبحث الثاني

  حقوق وواجبات المدقق الداخلي

  

  .تمهيد  2.2.1

  .الهيكل التنظيمي لدائرة التدقيق الداخلي  2.2.2

  .حقوق وواجبات المدقق الداخلي  2.2.3

  .استقاللية وموضوعية المدقق الداخلي  2.2.4

  .ايير التدقيق الداخلي مع 2.2.5
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  :تمهيد  2.2.1

إن وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسة تتناول المجال التقييمي في المؤسسـة وكـذلك المجـال    

الوقائي ألصول المشروع ثم النواحي اإلنشائية بتقديم االقتراحات التحسينية ألنظمة المشـروع،  

  ) . 33، ص1989الصحن، (ويات العليا للمؤسسة فإن مجالها يتسع ويجعلها أداة رقابية للمست

إن نجاح التدقيق الداخلي أو فشله في تحقيق أهدافه يتوقف على مقدار الدعم الـذي يتلقـاه مـن    

اإلدارة العليا، ولكي يقوم المدقق الداخلي بمهامه ومسؤولياته بكفاءة، فمن الضروري أن يتاح لـه  

وأن يمنح االستقاللية الالزمة والموارد الكافية حتى يتم  المجال والصالحيات الكافية للقيام بدوره،

  ) . 32، ص2009النونو، (تحقيق المتطلبات الواجب توافرها لتمكينه من القيام بمسؤولياته 

  

  : دقيق الداخليالت لدائرة الهيكل التنظيمي 2.2.2

قوم بأداء وظيفتها طبقـاً  تمثل دائرة التدقيق الداخلي جزءاً متمماً في الهيكل التنظيمي للمنشأة، وت

للسياسات الموضوعة من قبل اإلدارة العليا، حيث أن أهداف دائرة التدقيق الداخلي وصـالحياتها  

  ) . 142، ص2010الخطيب، (ومسؤولياتها يتم اعتمادها من قبل اإلدارة العليا 

تدقيق الـداخلي  وهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند تحديد موقع دائرة ال

  .في الهيكل التنظيمي للمنشأة وكذلك عند القيام بعملية التنظيم الداخلي لدائرة التدقيق الداخلي 

  

  :موقع دائرة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للمنشأة  2.2.2.1

لهرم إن دائرة التدقيق الداخلي هي إدارة مستقلة عن اإلدارات التشغيلية، وتتبع ألعلى سلطة في ا

اإلداري أي لإلدارة العليا، إذ تستمد قوتها وسلطتها منها، ويمكنها موقعها من النظر إلى المنشـأة  
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بعمق وشمولية أكبر، ويحقق لها استقاللية أكبـر نتيجـة ابتعادهـا عـن اإلدارات التنفيذيـة أو      

اإلدارة العليا في  التشغيلية، وتحقق لها تبعيتها لإلدارة العليا الهدف من وجودها، أال وهو مساعدة

  ) . 36، ص2009النونو، ( الرقابة على أعمال المنشأة 

ويجب أن يؤخذ في االعتبار عند تحديد الموقع التنظيمي المناسـب لـدائرة التـدقيق الـداخلي     

  ) : 34، ص2003عبد الغني، ( االعتبارات التالية 

  . أن يحدد موقعها عند المستوى الذي يؤكد دعم اإلدارة العليا لها -1

أن ال يقوم المدققين الداخليين بتأدية أي أعمال أو أنشطة تنفيذية وذلـك لتجنـب تعـارض     -2

 .المصالح 

أن تكون مسئولة أمام جهة تتمتع بقدر من السلطة الكافية والتي تسـمح بتـدعيم اسـتقاللية     -3

 .المدقق الداخلي وتتيح له مجاالً أوسع لتأدية أعماله 

االعتبارات عند تحديد الموقـع التنظيمـي لـدائرة التـدقيق     ويرى الباحث بضرورة األخذ بهذه 

الداخلي، حيث تعتبر هذه االعتبارات من المقومات األساسية التي تزيـد مـن فاعليـة التـدقيق     

الداخلي، والتأكيد على ضرورة دعم اإلدارة العليا لهذه الدائرة وذلك من خالل عقـد الـدورات   

 .ة التدقيق الداخلي المهنية لهم والتي تزيد من دقة وفاعلي

 

  :الهيكل التنظيمي الداخلي لدائرة التدقيق الداخلي  2.2.2.2

يعتمد التنظيم الداخلي لدائرة التدقيق الداخلي على عدة عوامل من بينها حجم المؤسسـة ونوعهـا   

وطبيعة نشاطها وأهداف التدقيق الداخلي وإضافة إلى عدد العاملين في دائرة التـدقيق الـداخلي   

تهم، كما يجب أن تكون دائرة التدقيق الداخلي منظمة وتحت إدارة شخص واحـد علـى   ومؤهال
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درجة عالية من التأهيل الفني والمهني، ومن المستحسن تقسيم دائرة التدقيق الداخلي إلى وحدات 

تدقيق مالي وتدقيق إداري، حيث تكون الحاجة إلى التخصص في بعض األحيان أمراً ضـرورياً  

  ) . 43، ص2003الفرجات، (

، 1996الصـبان، وآخـرون،   ( وفيما يلي وصف للمراكز الوظيفية في إدارة التدقيق الـداخلي  

  ) : 119ص

  :مدير التدقيق الداخلي . 1

يخول مدير التدقيق بإدارة شاملة واسعة النطاق للتدقيق الداخلي، ويقوم مـدير التـدقيق بتحديـد    

ي تبنى على أساس أهداف وغايات عمليـة التـدقيق   األهداف السنوية لدائرة التدقيق الداخلي والت

بناءاً على خطط وسياسات المؤسسة وتحديد الجهات التي توزع لها التقارير، كما تكـون لديـه   

حرية اإلطالع الكاملة على جميع العمليات داخل المؤسسة وسجالتها وممتلكاتها وتقديم التقـارير  

  .مباشرة إلى اإلدارة العليا 

  :ق الداخلي رئيس التدقي. 2

يعتبر رئيس التدقيق مسئوالً عن تنسيق خطط التدقيق والموافقة على أوراق العمل النهائية، ويقوم  

  .برفع تقاريره مباشرة إلى مدير التدقيق 

  :المدقق الرئيس . 3

تحـت إشـراف   ) التدقيق المالي، وتدقيق العمليات ( يعتبر مسئوالً عن عمليات التدقيق الجارية 

قيق، كما يكون مشرفاً على المدققين المساعدين أثناء عملية التدقيق، والتأكد من إتبـاع  رئيس التد

  .خطوات برامج التدقيق المعتمدة وإجراء بعض التعديالت على إجراءات التدقيق عند الحاجة 
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  :المدقق المساعد . 4

قق الرئيسـي  يكلف المدقق المساعد بأداء أعمال ومهام التدقيق التفصيلية تحـت إشـراف المـد   

وتوجيهاته، ويتعين على إدارة المؤسسة أن تجري التدريب الالزم للمدققين المسـاعدين خـالل   

الستة أشهر األولى من تعيينهم كونهم مبتدئين وبحاجة إلى كسب الخبـرة فـي مجـال التـدقيق     

  .الداخلي 

  :حقوق وواجبات المدقق الداخلي  2.2.3

داخلي في تحقيق الشفافية المالية يجعل له حقوق يتمتـع بهـا،   إن الدور الهام الذي يلعبه المدقق ال

  .وتقابلها واجبات عليه القيام بها، وفيما يلي بيان لتلك الحقوق والواجبات 

  :حقوق المدقق الداخلي  2.2.3.1

  ) : www.cma.gov( يمكن تلخيص حقوق المدقق الداخلي فيما يلي 

  .جالت المؤسسة حق اإلطالع الكامل على كافة مستندات وس. 1

  .حق الوصول الكامل إلى الموارد البشرية للشركة وأصولها وممتلكاتها . 2

  .حق طلب أي بيانات وإيضاحات يراها المدقق ضرورية للمساعدة على القيام بعمله . 3

حق تحديد وقت جرد ممتلكات المؤسسة والتزاماتها من أجل التأكد من عدالة تصوير البيانات . 4

  .اقعها المالية لو

  :واجبات المدقق الداخلي  2.2.3.2

يتم تعيين المدقق الداخلي من قبل إدارة المؤسسة، ويعتبر التدقيق الـداخلي جـزءاً مـن النظـام     

الشامل للرقابة الداخلية، كما أن المدقق الداخلي ال ينتمي إلى قسم المحاسبة حيث يقوم هو بنفسـه  

http://www.cma.gov
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نه، ويعتمد مدى ونطاق حجم عمل المـدقق الـداخلي   بمراجعة أعمال هذا القسم ورفع التقارير ع

  .حسب ما تمنحه اإلدارة من صالحيات في هذا المجال 

  ) : 13، ص2006جربوع، ( ويمكن تلخيص واجبات المدقق الداخلي في األتي 

  .دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية . 1

  .ألهداف المرجوة منها المساعدة في تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية لتحقيق ا. 2

  .تقديم االقتراحات والتوصيات الالزمة لتحسين إجراءات نظام الرقابة الداخلية . 3

  .القيام بدراسات أو مهام محددة تطلبها اإلدارة . 4

  .القيام بإجراءات معينة يتطلبها نظام الرقابة الداخلية . 5

إلدارة ويشتمل على مراجعة االلتزام المـالي  القيام بأعباء المراجعة الشاملة لتلبية احتياجات ا. 6

  .والكفاءة والفعالية في المشروع 

  :استقاللية وموضوعية المدقق الداخلي  2.2.4

يشير مفهوم االستقاللية إلى البعد عن تضارب المصالح التي تتطلب من المدقق الداخلي أن يكون 

عن تأثير الجهة التي يتولى مراجعـة   مستقالً عن األنشطة التي يقوم بمراجعتها، وأن يكون بعيداً

بدون ضغوط أو انقيـاد   معملياتها، وهذا يعني شعور الممارسين بأنهم قادرين على اتخاذ قراراته

  ) . 62، ص2007المدلل، (لمن تكون القرارات لها تأثير عليهم 

ا من الحالة أما مفهوم الموضوعية فيتعلق بنوعية التقديرات والقرارات واألحكام وجودتها انطالق

الذهنية التي يمر بها المدقق الداخلي، بمعنى أن الموضوعية هي نتاج االسـتقاللية، وأن غيـاب   

عنصر االستقاللية بالنسبة للمدقق الداخلي يفقد القدرة على إضافة أية قيمة للمؤسسـة، وبمعنـى   
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وصـعب التطبيـق،   أخر تفقد العملية التدقيقية قيمتها، غير أن مفهوم االستقاللية مفهوم مطلـق  

  .فالمدقق الداخلي مرتبط بالمؤسسة ارتباطاً تعاقدياً كموظف داخل المؤسسة 

، 1996فخـرا ومحمـود،   ( وفيما يلي أربعة أنواع الستقاللية المدقق الداخلي وهـي كالتـالي   

  ) : 406ص

مستقلة ويمكن تحقيق هذا النوع من االستقاللية عبر تشكيل لجنة  :االستقاللية المهنية  2.2.4.1

داخل المؤسسة يصدر عنها التفويض للمدقق الداخلي للقيام بالعمل، وكذلك قرار تعيينـه وعزلـه   

وتحديد راتبه ومكافأته وتلقي تقريره من لجنة التدقيق، ويرى الباحث أن هذا ما يمكن أن يطلـق  

  .عليه االستقالل التنظيمي والذي يتم تدعيمه من خالل الهيكل التنظيمي 

ويقصد بها عدم تأثر المدقق الداخلي بآراء الغير : ستقاللية في أداء عملية التدقيق اال 2.2.4.2

عند تخطيط عملية التدقيق وعند القيام بالفحص، ويرى الباحث أن هذا ما يعرف بالموضـوعية  

التي يتم تدعيمها بقواعد وأخالق مهنية عالية المستوى يتم احترامها من قبل المدقق الداخلي ومن 

  .األطراف ذات العالقة بعمله قبل 

ويقصد بها امتالك المدقق الداخلي أعلى درجات المهارة فـي أداء  : االستقاللية الفنية  2.2.4.3

  .العمل المنوط به، ويتم تعزيزها من خالل المؤهالت العلمية العالية والتدريب المناسب 

ة التدقيق الداخلي مـن قبـل   ويقصد بها اعتماد مخصصات دائر :االستقاللية المالية  2.2.4.4

اإلدارة العليا ومناقشة تفاصيلها مع اإلدارة العليا ويرى الباحث أن هذا النـوع مـن االسـتقاللية    

  .يعتبر امتداد لالستقاللية المهنية 
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  :معايير التدقيق الداخلي  2.2.5

ل منظمات تتباين فـي  تتم أنشطة التدقيق الداخلي في بيئات ثقافية وقانونية متباينة، وتتم كذلك داخ

أهدافها وأحجامها وهياكلها التنظيمية، كما تمارس من خالل مدققين داخليين من داخل وخـارج  

المنظمة األمر الذي يؤثر ممارسة أنشطة التدقيق الداخلي في البيئات المختلفة مما يتطلب وجـود  

  ).34، ص2009جمعة، (معايير تنظم تلك المهنة 

الصادرة عن معهد المدققين الداخليين األكثر انتشاراً في العـالم، حيـث   وتعتبر معايير الممارسة 

تشكل أدلة إرشادية متكاملة تساعد في ضمان تنفيـذ أنشـطة التـدقيق الـداخلي بشـكل فعـال       

  :، كما تتألف معايير التدقيق الداخلي من )51، ص2007المدلل،(

 Attribute Standards معايير الصفات . 1

  Performance Standards معايير األداء. 2

  Implementation Standardsمعايير التطبيق . 3

  : Attribute Standardsمعايير الصفات  2.2.5.1

  ) :IIA, 2004(ويتفرع من هذه المعايير ما يلي 

  :معيار الغرض والسلطة والمسؤولية . 1

التدقيق الداخلي فـي   ينص هذا المعيار على تحديد الغرض والسلطة والمسؤولية المتعلقة بأنشطة

  .قانون يتماشى مع المعايير ويوافق عليه المجلس بشكل رسمي 

  :معيار االستقاللية والموضوعية . 2

ينص هذا المعيار على استقاللية وموضوعية التدقيق الداخلي في جميع مراحل التدقيق ويتفـرع  

الداخلي من خالل موقعه فـي   منه ثالث معايير فرعية، معيار يتعلق باالستقالل التنظيمي للتدقيق
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أعلى الهرم الوظيفي وعدم تدخل أي جهة لتحديد نطاق أداء عمله وتوصـيل نتائجـه، ومعيـار    

يتعلق بالموضوعية الشخصية ينص على أن المدققين الـداخليين يجـب أن يتميـزوا بالنزاهـة     

اللية والتجرد وتجنب أي تعارض في المصالح، ومعيار يتعلق بمعالجـة الضـعف فـي االسـتق    

  .والموضوعية والكشف عنه للجهات ذات االختصاص 

  :معيار الكفاءة والعناية المهنية الالزمة . 3

الواجـب  ) المعرفة والمهارة(يحتوي هذا المعيار على ثالث معايير فرعية، معيار يتعلق بالكفاءة 

ـ   نص علـى قيـام   توافرها بالمدققين الداخليين، ومعيار يتعلق بالعناية المهنية الالزمة والـذي ي

المدققين الداخليين ببذل العناية المهنية المعقولة عند عملية التدقيق، ومعيار يتعلق بكفاءة المـدقق  

الداخلي والذي يوضح أنه على المدققين الداخليين أن يعملوا علـى تعزيـز وتطـوير قـدراتهم     

  .ومهارتهم بشكل مستمر 

  :معيار تأكيد الجودة وبرامج التحسين . 4

المعيار على أنه يجب على مدير التدقيق الداخلي أن يطور ويحـتفظ بضـبط تأكيـد     ينص هذا

الجودة وبرامج التحسين وتغطية جميع جوانب أنشطة التدقيق الداخلي مـع مراقبـة اسـتمرارية    

فعاليتها مع توافقها مع المعايير المهنية ودليل أخالق المهنة، ويتفرع مـن هـذا المعيـار أربـع     

األول يتعلق بتقييم برنامج الجودة من خالل مراقبـة وتقيـيم الفعاليـة داخليـاً      معايير، المعيار

وخارجياً، والمعيار الثاني يتعلق بالتقرير عن برنامج الجودة ورفع تقرير بذلك لمجلـس اإلدارة،  

والمعيار الثالث يتعلق حول اتساق عمل المدقق الداخلي وفقاً للمعايير، والمعيار الرابـع يتعلـق   

صاح عن حاالت عدم االلتزام الكامل بالمعايير والذي يؤثر على نتائج عملية التدقيق الداخلي باإلف

  .وبالتالي رفع تقرير بذلك لمجلس اإلدارة 
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  :Performance Standardsمعايير األداء  2.2.5.2

قيق تقوم هذه المعايير بوصف أنشطة التدقيق الداخلي، وكيفية تنفيذ وأداء كل مهمة من مهام التـد 

  :الداخلي بحيث يمكن قياس هذا األداء، ويتفرع من هذا المعايير سبع معايير وهي كالتالي 

  :معيار إدارة نشاط التدقيق الداخلي . 1

يقضي هذا المعيار بأن يقوم مدير التدقيق الداخلي بإدارة أنشطة التدقيق الـداخلي بفاعليـة ممـا    

  :ك يتفرع ست معايير فرعية يجب االلتزام بها وهييحقق بإضافة قيمة عالية للمنشأة، وللقيام بذل

  .أن يضع مدير التدقيق الداخلي الخطط الالزمة بما يتماشى مع أهداف المنشأة : التخطيط. 1

ضرورة اتصال مدير التدقيق الداخلي باإلدارة العليـا ومجلـس اإلدارة   : االتصال والموافقة. 2

  .الجوهرية عليها والحصول على الموافقة عليها ولجنة المراجعة إلبالغها بالخطط والتغيرات 

يجب التأكد من كفاية موارد أنشطة التدقيق الداخلي إلنجـاز خطـة التـدقيق    : إدارة الموارد. 3

  .الداخلي 

يجب توفير تعليمات مكتوبة توضح السياسات واإلجراءات إلرشـاد  : السياسات واإلجراءات. 4

  .المدققين الداخليين 

رة توصيله للمعلومات وتنسيق األنشطة مع األطراف الداخلية والخارجية التي ضرو: التنسيق. 5

  .تقوم بتزويد المنظمة بالخدمات التأكيدية واالستشارية منعاً الزدواج العمل وضياع الجهود 

ورفع تقاريره بشكل دوري إلـى مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا عـن أهـداف      : التقارير. 6

طة التدقيق الداخلي المتعلقة بالخطة، باإلضافة إلى القضايا المهمـة  وصالحيات ومسؤوليات أنش

  .والجوهرية 
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  :معيار طبيعة العمل . 2

ينص هذا المعيار على أن أنشطة التدقيق الداخلي يجب أن تساهم فـي تحسـين إدارة المخـاطر    

مـن هـذا   والرقابة وعملية التحكم المؤسسي مستخدماً منهجاً منتظماً ومنضبطاً، حيـث يتفـرع   

المعيار ثالث معايير، المعيار األول يتعلق بإدارة المخاطر من خالل مساهمة التدقيق الداخلي في 

تقييم المخاطر وتحسينها، والمعيار الثاني يتعلق بتقييم أنظمة الرقابة وتفعيلها، أما المعيار الثالـث  

  .داف فيتعلق بوضع التوصيات المناسبة بعملية التحكم المؤسسي إلنجاز األه

  :معيار التخطيط للمهمة . 3

ينص هذا المعيار على قيام المدقق الداخلي بإعداد وتوثيق خطة ألنشطة التدقيق الداخلي تتضمن 

نطاق وأهداف وتوقيت عملية التدقيق والموارد الالزمة لها، حيث يتفرع من هذا المعيـار أربـع   

أهداف التدقيق ومدى كفايـة وفعاليـة   معايير، المعيار األول يتعلق بالتخطيط من خالل مراعاة 

إدارة المخاطر وتقييم المخاطر التي قد تحدث وااللتزام باألنظمة والقـوانين، والمعيـار الثـاني    

يتعلق بنطاق المهمة بحيث تشمل كل ما يتصل بها من سجالت وأنظمة وأشـخاص وموجـودات   

ين الداخليين أن يقومـوا بتحديـد   مادية، والمعيار الثالث يتعلق بموارد المهمة، فيجب على المدقق

الموارد المناسبة لعملية التدقيق من أجل تحقيق أهدافها، وان يتم تحديد طبيعة ومدى تعقيد مهمـة  

التدقيق الداخلي، أما المعيار األخير فيتعلق ببرامج عمل المهمة وهو يبين اإلجـراءات المتعلقـة   

مهمة، وأن تتم الموافقة بشكل مسبق من قبل بتعريف وتحليل وتقييم المعلومات من خالل إنجاز ال

  .اإلدارة العليا وموافقتها أيضاً على أي تعديالت تتم الحقاً بشكل فوري 
  

  :معيار أداء المهمة . 4
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ويوضح هذا المعيار أنه يجب على المدققين الداخليين تحديد وتحليل وتقييم وتسجيل المعلومـات  

مع األخذ باالعتبار عملية األرشفة واالتساق مع قواعد بشكل كافي لتحقيق أهداف عملية التدقيق 

  .وسياسات المنظمة 

  :معيار توصيل النتائج . 5

ينص هذا المعيار على ضرورة قيام المدققين الداخليين برفع تقاريرهم عن نتائج عملية التـدقيق  

ـ (لإلدارة العليا، وانسجامها مع أهداف المهمة ونطاقهـا والتوصـيات وخطـط العميـل     ار معي

، )معيار جـودة التوصـيل  (، مع اتسام عملية التوصيل بالدقة والموضوعية والوضوح)التوصيل

معيار اإلفصاح عن عدم (وتوصيل المعايير التي لم يتم االلتزام بها وسبب ذلك واألثر نتيجة ذلك 

  ).نتائجمعيار نشر ال(، وأخيراً ضرورة نشر النتائج لكافة األشخاص المناسبين )االلتزام بالمعايير

  :معيار مراقبة التوصيات . 6

يوضح هذا المعيار على ضرورة قيام مدير التدقيق الداخلي بمتابعة تنفيذ التوصيات واإلجراءات 

  .المناسبة لتنفيذ التوصيات المبنية على النتائج 

  :معيار قرار قبول اإلدارة للمخاطر . 7

لداخلي أن اإلدارة قد قبلت بمخاطر غيـر  ينص هذا المعيار على أنه عندما يالحظ مدير التدقيق ا

مقبولة أساساً بالنسبة للمنشأة، عليه مناقشة ذلك مع المدير العام، وفي حالة عدم الوصل إلى حل، 

  .فإنه عليهم جمعياً رفع هذه المسألة ومناقشتها مع مجلس اإلدارة للحصول على قرار بشأنها 

  :اصة بالتدقيق الداخلي الممارسة المهنية لتوصيل النتائج الخ 2.2.5.3

الخـاص بالممارسـة المهنيـة    ) 2(فقد أصدر المعهد األمريكي للمدققين الداخليين المعيار رقـم  

  ):18، ص2011المدهون، (لتوصيل النتائج الخاصة بالتدقيق الداخلي وقد تضمن ما يلي 
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ادها مكتوبة يجب إعداد تقرير مكتوب وموقع بعد اكتمال فحص مدقق الحسابات، وقد يتم إعد. 1

  .أو شفهية، ويتم توصيلها بصورة رسمية أو غير رسمية 

وجوب مناقشة النتائج والتوصيات مع المستويات اإلدارية المعنية قبل إصدار التقرير النهائي . 2

  .المكتوب 

  .أن تتصف التقارير التي يصدرها المدقق الداخلي بالموضوعية والوضوح واالختصار . 3

تقارير الغرض من إعدادها والنطاق والنتائج، كما ينبغي أن تحتوي علـى  يجب أن تعرض ال. 4

  .تعبيراً واضحاً لرأي المدقق الداخلي 

يجب أن تتضمن التقارير التوصيات الالزمة للقيام بالتحسينات المسـتقبلية واألداء المرضـي   . 5

  .والتوصية بالعمل التصحيحي الالزم 

لي أو من ينوب عنه تقرير التدقيق قبل إصداره، كما يجب وجوب أن يقيم مدير التدقيق الداخ. 6

  .تحديد األشخاص الذين سوف يوزع عليهم التقرير 
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  المبحث الثالث
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  .تمهيد  2.3.1

  .مفهوم المال العام  2.3.2

  .مفهوم الرقابة على المال العام  2.3.3
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  .دور التدقيق الداخلي في الرقابة  2.3.5

  .الرقابة المركزية على الهيئات المحلية  2.3.6

  .أنواع الرقابة على الهيئات المحلية  2.3.7

  

  

  

  

  

  



 
 

49

  .تمهيد  2.3.1

يعتبر عنصر الرقابة أحد أهم العناصر الرئيسية لتصحيح وتقويم االعوجـاج المؤسسـاتي فـي    

طاع العام إذا تم تفعيلها وتنفيذها، وذلك لما يهدف إليه من تحقيق بناء مؤسساتي سـليم وجيـد   الق

يضمن وضع حدود للتجاوزات ويساهم في تطوير األداء وزيادة الفعاليـة التنظيميـة للوحـدات    

  .الحكومية 

ـ  ا فـي  وتعتبر وظيفة الرقابة من أهم األنشطة الممارسة في الوحدات الحكومية، وتظهر أهميته

القطاع العام للملكية العامة ألموال هذا القطاع، فهي تسعى بالدرجة األولى للحفاظ علـى المـال   

العام وتسخير الجهود من أجل ضمان صحة وسالمة ونزاهة عمليات التحصيل واإلنفـاق وفقـاً   

  .لألصول والقواعد المهنية 

في دورها علـى مجـرد المراجعـة     وتعد الوظيفة الرقابية ركناً أساسياً في التنظيم، وال تقتصر

المستندية وتدقيق الحسابات بل تمتد لتشمل تقييم األداء المالي وتقيـيم أداء األفـراد الممارسـين    

  .لألعمال المالية 

وتعتبر وظيفة الرقابة خالصة نهائية لنتائج مجموعة من الوظائف اإلدارية التي تهدف إلى حماية 

السرقة واالختالس وسوء االستخدام، وهي تمثل الوظيفـة  أصول وممتلكات الوزارة من العبث و

، ولعل ذلك يأتي نتيجة لدور )193، ص1995المغربي، (اإلدارية األخيرة في المؤسسات العامة 

  .الرقابة في تقييم نتائج األعمال النهائية والحكم على مدى مطابقتها للمعايير 

األداء المخطط فحسب، وإنما يتركز فـي  وال يقتصر دور الرقابة على اكتشاف االنحرافات عن 

تبرير هذه االنحرافات، ويمتد دورها لتشمل تدارك االنحرافات وتجنب األخطاء قبل وقوعها متى 

  .أمكن، ويمتد أيضاً دورها لتشمل كافة األعمال اإلدارية والمالية في القطاع العام 
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  :مفهوم المال العام  2.3.2

ارد المالية التي تحصل عليهـا اإلدارات العامـة علـى جميـع     المو" المقصود بالمال العام هو 

المستويات وما يقابلها من نفقات عامة تقوم بها اإلدارات، أو بمعنى أخر يعني النشـاطات التـي   

تقوم بها اإلدارات والمؤسسات العامة وجميع ما يتبعها من منشآت وشركات ومرافق ومصـالح  

أو جزئياً من أجل الحصول على الموارد المالية لغـرض   وغيرها المملوكة من قبل المجتمع كلياً

  ) . 61، ص2004عجام وسعود، " ( إعادة صرفها لصالح المجتمع نفسه 

جميع األموال المملوكة للدولة أو لغيرها من األشخاص العامـة،  " ويرى أخر أن المال العام هو 

األساسية لسير المشروع، أم مـن   محلية أو مرفقية، وسواء أكانت هذه األموال تعتبر من األموال

  ) . 24، ص2001أوهاب، " (، ما لم يتم التصرف فيها للغير ) البضائع(األموال المنتجة 

ويرى الباحث من خالل التعريفين السابقين لمفهوم المال العام اقتصاره على األمـوال المملوكـة   

ل المنتجة شريطة بأن ينتفع منها للدولة أو األشخاص العامة، باإلضافة لألموال األساسية واألموا

  . المجتمع 

  :مفهوم الرقابة على المال العام  2.3.3

بأنها )  21، ص1998الكفراوي، ( تعددت المفاهيم الخاصة بالرقابة على المال العام، فقد عرفها 

اإلشراف والفحص والمراجعة من جانب سلطة أعلى لها هذا الحق للتعرف على كيفيـة سـير   " 

ل المؤسسة وللتأكد من حسن استخدام األموال العامة في األغراض المخصصـة لهـا،   العمل داخ

ومن أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، وللتأكد من مدى تحقيـق  

المشروع ألهدافه بكفاية بغرض المحافظة على األموال العامة والتأكد من سالمة تحديـد نتـائج   

لمراكز المالية وتحسين معدالت األداء والكشف عن المخالفات واالنحرافـات وبحـث   األعمال وا
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األسباب التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل عالجها لتفادي تكرارها مستقبالً سواء فـي ذلـك   

  " .الوحدات الخدمية أو االقتصادية 

حكوميـة أو غيـر   الوظيفة التي تقوم بها وحدات " بأنها )  55، ص2011مشمش، ( وعرفها  

  " .حكومية من أجل تتبع المال العام وحراسته وحفظه، استناداً إلى مرجعية تشريعية 

  ): 195، ص2010الخطيب، (  ومن هذا المفهوم نستنتج السمات اآلتية للرقابة على المال العام

  .يفة أنها وظيفة من وظائف المحاسبة الحكومية، وال تكتمل المحاسبة إال بوجود هذه الوظ. 1

  .تقوم بهذه الوظيفة وحدات حكومية أو وحدات غير حكومية . 2

  .إن هدف الرقابة هو تتبع المال العام وحراسته وحفظه . 3

ابتداء من وضع تقديراته إلى حراسته وحفظه وذلـك قبـل   : تتكفل الرقابة بتتبع المال العام . 4

  .التنفيذ وأثناءه وبعده 

رجعية للرقابة على المال العام، والتشريع المتعلـق بالرقابـة   البد من وجود تشريع يعتمد كم. 5

على المال العام إما أن يكون للغرض من التدقيق وهدفه ومجاالته وإجراءاته، أو يكون للوحـدة  

  .المكلفة بالرقابة كأن يحدد الوحدات المكلفة بالرقابة سواء كانت داخلية أو خارجية 

وم الواسع للمال العام ولم يعد هذا المفهـوم مقتصـراً علـى    اتسع مفهوم الرقابة ليشمل المفه. 6

  .الرقابة على تنفيذ الموازنة 

ومن خالل العرض السابق، يرى الباحث أن أهمية الرقابة على المال العام تكمـن فـي وجـود    

تشريع يعتمد كمرجعية للرقابة على المال العام، حتى يتم المحافظة على المال العام مـن خـالل   

  .خدام هذا المال في األغراض المخصص لها التي تحقق للمنشأة أهدافها المنشودة حسن است
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  :أنواع الرقابة على المال العام  2.3.4

تأخذ الرقابة على المال العام عدة أشكال، منها ما هو منصـوص عليـه فـي التشـريعات ذات     

  .العالقة، ومنها ما يتم اللجوء إليه عند الحاجة 

  ) : 203-200، ص ص 2010الخطيب، ( ة على المال العام ومن أنواع الرقاب

  :الرقابة المسبقة . 1

وذلك للتأكد من ) أي قبل الصرف أو قبل القبض ( وهي الرقابة التي ينفذها المراقب قبل التنفيذ 

صحة القرارات المتخذة بخصوصها ومن صحة اإلحتسابات، وذلك بهدف منع حدوث األخطـاء  

  .مقدماً  أو التجاوزات المالية

  :الرقابة الالحقة . 2

وتتم من أجل التحقق من صحة التنفيذ سواء فيما يتعلق بالصـرف أو القـبض أو االسـتالم أو    

  .التسليم 

  :الرقابة المستندية . 3

وتعتمد على مستندات الصرف والقبض والمستندات الفرعية األخرى ووثائقها المعززة وملفاتهـا  

  .عنها وسجالتها والتقارير الصادرة 

  :الرقابة الحقيقية . 4

وتتضمن التحقق المادي لما يقوم به المراقب وعدم االكتفاء بالرقابة المستندية، كأن يتولى جـرد  

  .النقدية والمخزون وأرصدة الذمم عن طريق التأييدات وصحة األعمال المنفذة وكميتها 
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  :الرقابة الشكلية . 5

ية للمستند مثل اكتمال التواقيع مـن المخـولين وكتابـة    وتشمل التأكد من اكتمال الجوانب الشكل

البيانات بشكل صحيح، وصحة التبويب والترميز، وتعتبر الرقابة الشكلية نقطة البدايـة لألنـواع   

  .األخرى من الرقابة 

  :الرقابة الموضوعية . 6

وزات وهي الرقابة التي تتعدى الرقابة المستندية والرقابة الشـكلية إلـى الكشـف عـن التجـا     

واالختالسات والمخالفات، وهي التي تعتمد على فراسة وذكاء وكفاءة المراقـب، وتمتـد هـذه    

الرقابة إلى كشف التواطؤ الذي قد يحصل عند إحالة عطاءات أو مشتريات ومـا شـابه، ومـن    

  .أنشطتها أيضاً تحليل الجدوى للمشاريع التي يتم تنفيذها 

  :الرقابة الجزئية . 7

  .صر على فترة معينة من السنة أو نشاط معين دون غيره ويقصد بأنها تقت

  :الرقابة الشاملة . 8

وتشمل جميع أنشطة الوحدة، ويلجأ إليها عند التدقيق أول مرة أو عند وجود حاالت اخـتالس أو  

  .تجاوز تستوجب ذلك 

  :الرقابة الداخلية . 9

موظفي المؤسسـة أو يمارسـها   ويقصد بها أنها الرقابة الموجودة داخل المؤسسة التي يمارسها 

  .الرؤساء المباشرون 

  :الرقابة الخارجية . 10

  .وتقوم بها وحدة مستقلة عن باقي الوحدات وقد تمثل السلطة التشريعية في أغلب األحيان 
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  :دور التدقيق الداخلي في الرقابة  2.3.5

الرقابة الداخلية الفعالة يشير الباحثون إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تعد أحد أهم عناصر منظومة 

بكـري،  ( ، ويشـير  ) 171، ص2003لبيب، ( بأنواعها المختلفة، الهادفة والمانعة والمصححة 

إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي ليس فقط جزءاً من نظـام الرقابـة الداخليـة    )  111، ص2005

ى مهنة معترف بهـا  ولكنها تمثل بؤرة التركيز بالنسبة له وصمام األمان خصوصاً بعد تحولها إل

دولياً، ودور المدقق الداخلي ينحصر في هذا المجال في اختبـار مـدى االلتـزام بـاإلجراءات     

  .الرقابية وكذلك تقييم هذه اإلجراءات ومراقبة مدى توافر مقومات نظام الرقابة الداخلية 

  :يوضح موقع التدقيق الداخلي من الرقابة الداخلية ) 1(والشكل رقم 

  )1(شكل رقم 

  يوضح موقع التدقيق الداخلي من الرقابة الداخلية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 59، ص2002القبج، : ( المصدر

 الرقابة الداخلية

 رقابة داخلية محاسبة الضبط الداخلي رقابة داخلية إدارية

 مراجعة داخلية إدارية مراجعة داخلية محاسبية

 التدقيق الداخلي
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ويرى الباحث أن الدور المنوط بالتدقيق الداخلي في اختبـار مـدى االلتـزام بنظـام الرقابـة      

بنظـام   كإجراءات وسياسات وقواعد وضوابط يوفر حاجة ملحة وهامة لإلدارة حيث أن االلتزام

الرقابة ومتطلباته يعتبر أمراً في غاية األهمية وقد تفوق أهميته وجود نظام للرقابة الداخلية ومن 

  .هنا تنبع أهمية التدقيق الداخلي في هذا األمر 

أما بالنسبة لقيام المدقق الداخلي بتقييم اإلجراءات فالمقصود منه تقييم نظام الرقابة بشكل شـامل  

كيد من أن النظام يعمل بشكل جيد وعرض تقييمـه علـى اإلدارة العليـا    بهدف الحصول على تأ

يجعله مشاركاً أساسياً في تطوير نظام الرقابة الداخلية وذلك كوظيفة استشارية في هـذا األمـر،   

ولكن هنا ينبغي التأكيد على الدور االستشاري للمدقق الداخلي بمعنى عدم مبادرته في األسـاس  

بية حتى يستطيع بموضوعية وحيادية القيام بعملية التقييم، حيـث يشـير   لوضع اإلجراءات الرقا

الباحثون إلى أن قيام المدقق الداخلي بتقييم اإلجراءات الرقابية يمنح هذه اإلجراءات المزيد مـن  

القوة والقدرة على تحقيق األهداف سواء أهداف هذه اإلجراءات أو أهداف المؤسسة ككـل مـن   

  ) . Fadzil, et al, 2005, p3( الداخلية في تحقيقها خالل مساهمة الرقابة 

إلى أن تقييم نظام الرقابة الداخلية يمـر بعـدة   )  56، ص1996الصبان وآخرين، ( ولقد أشار 

  :خطوات وهي كالتالي 

  :جمع الحقائق والمعلومات عن النظام . 1

مؤسسة وأنظمة الرقابـة  ويقصد به تكوين نظرة عامة وشاملة عن نواحي الرقابة الداخلية داخل ال

التي يتم تصميمها لنواحي النشاط المختلفة وما يجب أن تكون عليه عملية تشغيل هـذه األنظمـة   

وهذا يستلزم جمع المعلومات عن الدورة المستندية والخرائط التنظيميـة والتوصـيف الـوظيفي    

  .وخرائط التدفق داخل المؤسسة ودليل اإلجراءات 
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قائق والمعلومات عن النظام من أهم خطوات تقيـيم نظـام الرقابـة    ويرى الباحث أن جمع الح 

الداخلية، حيث يجب على المدقق الداخلي أن يجمع المعلومات عن النظام بشكل كامـل وبكافـة   

الوسائل القانونية التي تمكنه من فهم هذا النظام حتى يتم تكوين نظرة شاملة عن الرقابة الداخليـة  

  .داخل المؤسسة 

  :نظام فحص ال. 2

وتعني هذه الخطوة اختبار التنفيذ الفعلي لنظام الرقابة الداخلية والتحقق من أن تشغيله يـتم وفقـاً   

لما محدد مسبقاً وذلك يتم بإجراء مجموعة من اختبارات مدى االلتزام وذلك بمراعـاة التوقيـت   

  .المناسب لهذه االختبارات 

  :تقييم النظام . 3

عملية دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، فبعد القيـام بجمـع   وتمثل هذه الخطوة أخر خطوات 

المعلومات الكافية عن النظام وفحص االلتزام به يصبح المدقق الداخلي في وضـع يمكنـه مـن    

الحكم على فاعلية وكفاءة النظام ودرجة االعتماد عليه ومن ثم يتم اقتراح السبل الكفيلـة بتقـويم   

  .ثغرات و أوجه القصور والنقص فيه النظام وتالفي العثرات وال

أن المدقق الداخلي إلنجاز األمور السـابقة عليـه الفحـص    )  128، ص2005بكري، ( ويرى 

  :الدقيق والمنظم لألمور التالية 

  .مدى جدية وفاعلية نظام الرقابة في تحقيق المهام الموكلة إليه وإنجاز األهداف المحددة . 1

  .اعد السلوك المهني الخاصة بأداء عملية الرقابة مدى االلتزام بمعايير وقو. 2

  .شمول الرقابة على جميع أوجه نشاط المؤسسة وأعمالها . 3

  .شمول الرقابة على جميع أوجه النشاط المالي والمحاسبي واإلداري والتشغيلي وغيرها . 4
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  .شمول عملية الرقابة العمليات والنتائج وليس العمليات فقط . 5

ات ووسائل محددة تستخدمها في تحليل االنحرافات السلبية ومعالجـة األخطـاء   وجود إجراء. 6

  .التي تكتشفها أثناء التنفيذ وتفعيل اإليجابي منها وتطويره 

تخصيص بعض أنظمة الرقابة لتنفيذ رقابة مستمرة لبعض األنشطة والمجاالت التي تحتـاج  . 7

  .إلى التقييم والمتابعة المستمرة 

التي تساعد أنظمة الرقابة في المؤسسة من االستفادة من جميع المسـتجدات مـن    تحديد اآللية. 8

  .معايير وإرشادات تهدف إلى تطوير وتحسين عملية الرقابة 

السعي دائماً لتضمين التقارير بالمقترحات والتوصيات الجدية والموضـوعية التـي تشـجع    . 9

  .اإلدارة على األخذ بها ومتابعتها 

  

  :لمركزية على الهيئات المحلية الرقابة ا 2.3.6

يعتبر استقالل الهيئات المحلية ركناً أساسياً يرتكز عليه نظام اإلدارة المحلية، وعلى الرغم مـن  

أهمية هذا الركن إال أنه يعتبر استقالالً نسبياً غير مطلق، ويبقى في اإلطار الذي يعينه المشـرع،  

دولة، وضمان مشروعية األعمال التي تقوم بها والغاية من ذلك عدم ظهور كيانات مستقلة عن ال

المجالس المحلية، وممارستها بكفاءة وفعالية، حيث تختلف الرقابة المركزية على الهيئات المحلية 

  .تبعاً الختالف الدول وأيدولوجياتها 

( وتهدف السلطة المركزية عموماً من وراء مراقبتها للهيئات المحلية إلى تحقيق الغايات التاليـة  

  ) : 163، ص1995المعاني و أبو فارس، 
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ضمان بقاء الدولة كياناً إدارياً وسياسياً موحداً، ألن عدم وضع قيود على اسـتقالل الهيئـات   . 1

  .المحلية وجعله استقالالً مطلقاً يشكل إخالالً بوحدة الدولة ويهددها بالتجزئة والتفكك 

  .محلية ضمان تحقيق مستوى مناسب من األداء للهيئات ال. 2

تحقيق درجة عالية من التكامل واالنسجام في إدارة برامج التنمية المختلفة علـى المسـتوى   . 3

  .المحلي والقومي 

حماية المواطنين من التعسف الذي قد ينجم عن سوء أداء السلطة اإلدارية علـى المسـتوى   . 4

  .المحلي 

عمل على تالفي األخطاء والحـث  اكتشاف نقاط الضعف والقوة في نظام الهيئات المحلية وال. 5

  .على اإليجابيات مما يساعد في تطوير هذا النظام وتحسينه 

ويرى الباحث من خالل هذه األهداف، أنه يجب أن تعطى السلطة المركزيـة الهيئـات المحليـة    

استقاللية ولو جزئية وبعض الصالحيات حتى تقوم بعملها اليومي بكل سـهولة دون وجـود أي   

  .ا معوقات أمامه

  :أنواع الرقابة على الهيئات المحلية  2.3.7

هناك نوعين من الرقابة على أعمال الهيئات المحلية، تنظمها نصوص القـانون وهـي رقابـة    

تشير إلـى أن  ) 1997قانون الهيئات المحلية، ( من ) 35(خارجية ورقابة داخلية ، فالمادة رقم 

ات الهيئة المحلية ومراجعة جميع معامالتهـا  فحص حساب" الرقابة الخارجية للبلديات عبارة عن 

المالية واإلدارية والقانونية وجرد موجوداتها يكون من قبل فاحصين مختصين تكلفهم الوزارة أو 

  " .هيئة الرقابة العامة 
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  :الرقابة الخارجية  2.3.7.1 

ـ  ة علـى عمـل   في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية تمارس الهيئات التالية مهمة الرقابة الخارجي

هيئة الرقابة العامة، وزارة الحكم المحلـي، محكمـة العـدل العليـا، والهيئـة      " الهيئات المحلية 

  " .الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان 

  :رقابة هيئة الرقابة العامة  2.3.7.1.1

على  1995لسنة ) 17(في الفصل الثالث من قانون هيئة الرقابة العامة رقم ) 7(لقد نصت المادة 

  :أن تكون الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة 

  .وزارات وأجهزة السلطة المختلفة . 1

  .الهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات واالتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها . 2

المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها السلطة أو تتلقى مساعدة منها أو المؤسسـات  . 3

  .تي رخص لها باستغالل أو إدارة مرفق من المرافق العامة للسلطة ال

  .وحدات الحكم المحلي وتتمثل في البلديات والمجالس القروية وغيرها . 4

ووفقاً لقانون هيئة الرقابة العامة فإن الهيئة تتمتع بصالحيات واسعة لممارسة اختصاصـها فـي   

الجهات الخاضعة للرقابة يمكـن إجمالهـا فـي     الرقابة ، كما أن القانون يفرض التزامات على

  :التالي

على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة موافاتها بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجري عليها . 1

من تسويات وتعديالت إضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السـنوي  

  .نجاز للمخازن التابعة لها وتقارير اإل
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على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إبالغها بما يقع في هـذه الجهـات مـن وقـائع     . 2

  .االختالس أو السرقة أو التبديد أو اإلتالف والحريق أو اإلهمال وما في حكمها 

  :رقابة وزارة الحكم المحلي  2.3.7.1.2

علـى عالقـة وزارة الحكـم     1997لسنة ) 1(من قانون الهيئات المحلية رقم ) 2(تنص المادة 

  :المحلي بالهيئات المحلية ، ووفقاً ألحكام القانون تقوم الوزارة بما يلي 

رسم السياسة العامة المقررة ألعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسـطينية واإلشـراف علـى    . 1

قابة وظائف واختصاصات هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والر

  .المالية واإلدارية والقانونية واإلجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس 

  .القيام باألعمال الفنية واإلدارية المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط اإلقليمي في فلسطين . 2

وضع أية أنظمة أو لوائح الزمة من أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البنود السـابقة  . 3

  .ضى أحكام القانون أو بمقت

حيث تقوم الوزارة بتعيين فاحصين مختصين للرقابة على البلديات، ورقابة وزارة الحكم المحلي 

  ) . 1997قانون الهيئات المحلية، ( من ) 35(تتم بناءاً على المادة رقم 

ا وهناك بعض المعوقات التي تواجه موظفي دائرة التوجيه والرقابة بوزارة الحكم المحلي عندم

  : 1على البلديات وهي كالتالي يمارسون الرقابة 

  .عدم وجود الخبرة الكافية لموظفي الدائرة المالية بالبلديات . 1

  .عدم التقيد باألنظمة والقوانين التي تحكم عمل البلديات من قبل موظفي البلدية . 2

  .وزارة الحكم المحلي بالبلديات مع مراقبي) المحاسبين ( عدم تعاون موظفي الدائرة المالية . 3

                                                
 . 06/10/2011مقابلة مع موظفي الرقابة والتوجيه بوزارة الحكم المحلي بتاريخ  1
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تجاهل إدارة البلديات لبعض القرارات اآلتية من وزارة الحكم المحلي وعدم وتوزيعها علـى  . 4

  .األقسام المعنية في البلديات 

  :رقابة محكمة العدل العليا  2.3.7.1.3

علـى اختصـاص    2001لسـنة  ) 5(من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 33(تنص المادة 

  :العدل العليا بالنظر فيما يلي محكمة 

رفض الجهة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً ألحكام القوانين أو * 

  .األنظمة المعمول بها 

  .سائر المنازعات اإلدارية * 

ويرى الباحث أنه كون الهيئات المحلية تتمتع بشخصية معنوية فإن أي قرار يصدر عنها يمكـن  

طعن فيه أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، ففي بعض األحيان ال يتم التوجه للمحاكم إال فـي  ال

  .حاالت خاصة، وهي الحاالت التي تمس المراكز المالية لألشخاص المتضررين 

  :رقابة الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان  2.3.7.1.4

يمكن إجمال دورها في الرقابة على عمـل الهيئـات   تتمتع الهيئة المستقلة باختصاصات واسعة و

المحلية من خالل الشكاوي التي تتلقاها من المواطنين والمتعلقة بعمل الهيئات المحلية وقراراتها، 

  .حيث تقوم الهيئة بمتابعتها مع الهيئات المحلية ونشر ذلك في تقاريرها 

  :الرقابة الداخلية  2.3.7.2

وخاصة الكبيرة منها دوائر وأقسام للرقابـة الداخليـة والتـدقيق    حيث يوجد في بعض البلديات 

  .وسوف يتم التطرق لها في الفصل القادم . الداخلي 
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  الفصل الثالث

  التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة ماهية وطبيعة

  

  .تمهيد  3.1

  .نشأة البلديات في قطاع غزة  3.2

  .مصادر التمويل في البلديات  3.3

  .الداخلي في البلديات  التدقيق 3.4

  .أهداف التدقيق الداخلي في البلديات  3.5

  .دور التدقيق الداخلي في خدمة العملية المالية  3.6

  .دور التدقيق الداخلي في خدمة العملية اإلدارية  3.7

  .الخطوات المتبعة من اإلدارة العليا للبلدية لتطوير قسم التدقيق الداخلي  3.8

  .تواجه المدقق الداخلي في البلدية  المعوقات التي 3.9
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  :تمهيد  3.1

تمارس البلديات في عصرنا الحاضر الكثير من األنشطة التي تعتبر على قدر كبير من األهميـة  

وهي بذلك تتداخل في الحياة العامة بشكل كبير من خالل تنسيق العمل وتنظيمه بـين الجمهـور   

لمجتمع، ولقد ساعدت البلديات الحكومة المركزية فـي  داخل المدن وهذا يزيد من رفعة ورفاهية ا

تقديم خدمات أفضل للجمهور وهذا يعني أن السلطة المركزية هي التي تعطي الصالحيات لتلـك  

البلديات وهذا أوجد ما يعرف بالحكم المحلي واإلدارة المحلية، والبلديات فـي فلسـطين مـرت    

  .احتالل ساهم في تهميش دور تلك البلديات بمراحل عديدة بسبب ظروف الواقع الفلسطيني من 

  

  :نشأة البلديات في قطاع غزة  3.2

يعتبر قطاع البلديات من القطاعات الهامة في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، حيث لـم تكـن   

البلديات بمعزل عن األوضاع الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني فهي مرتبطة بالوضع 

السنين، فحتى أواخر القرن الثامن عشر للميالد بدأت الدولـة العثمانيـة    السياسي القائم على مر

تعاني من الترهل والضعف، وهذا بدوره تطلب إدخال إصالحات بنيوية على األنظمة المختلفـة  

فكان من أبرز ذلك تطوير األنظمة اإلدارية من خالل إصالحات في السلطة المركزية وتكـوين  

  .ت بحيث تنوب عن السلطة المركزية في إدارة شئون المواطنين اإلدارات المحلية والبلديا

ومع بداية االحتالل البريطاني أصدر المندوب السامي مرسوماً يتم بموجبه انتخابات بلديـة فـي   

م وبقي الوضع على حاله حتى 1927م وأجريت أول انتخابات بلدية في فلسطين عام 1926عام 

المعتمد لتنظيم عمل البلديات في البالد حيث تم بموجبـه  م حين صدر قانون البلديات 1934عام 

إجراء انتخابات لعشرين مجلس بلدي في ذلك العام ولم يطرأ أي تغيير على وضع البلديات حتى 
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م حيث تولت األردن أمور الضفة الغربية وتم إصدار القوانين الخاصة بالبلديات، أما 1948عام 

تم االستمرار في تطبيق قوانين االنتداب البريطـاني   في قطاع غزة فقد تولت أموره مصر حيث

وذلك حتى احـتالل القطـاع مـن     سولم يكن في قطاع غزة سوى بلديتين هي غزة وخان يون

م وبقي الحال كما هو حتى كان أخر استحداث بإضافة بلـديتين  1967االحتالل اإلسرائيلي عام 

  ) . 16، ص1996سعيد، ( م 1974في قطاع غزة هما دير البلح ورفح عام 

وبقي الحال كما هو عليه حتى جاءت السلطة الفلسطينية وأشرفت وزارة الحكم المحلـي علـى   

تنظيم البلديات، حيث يشمل الجهاز الحكومي في فلسطين هذه البلديات وهي ذات استقالل مـالي  

وإلى  وإداري، حيث ترجع مرجعية هذه البلديات إلى وزارة الحكم المحلي وغيرها من الوزارات

  .المرجعية الشعبية أمام المجتمع المحلي 

شخصية اعتبارية ذات استقالل " تعتبر ) 14، ص1997قانون الهيئات المحلية، (فالبلديات حسب 

مالي تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون، يتولى إدارة الهيئة المحلية مجلـس يحـدد   

ادق عليه مجلس الـوزراء وينتخـب رئيسـه    عدد أعضاؤه وفقاً لنظام يصدر عن الوزير ويص

، حيث تندرج البلديات تحت إطار "وأعضاؤه انتخاباً حراً ومباشراً وفقاً ألحكام قانون االنتخابات 

  .المنظمات التي ال تهدف إلى الربح 

وعلى الرغم من أن البلديات تتمتع باالستقاللية، إال أن الواقع يبـين أن وزارة الحكـم المحلـي    

تمارس السياسة المركزية مع البلديات، فمثالً في الجانب المالي ال بد من موافقة الوزارة تتعامل و

على موازنة البلديات والمصادقة عليها حتى تأخذ صفة الشـرعية ويمكـن تنفيـذها، فيبـدو أن     

استقاللية البلديات المالية هي استقاللية شكلية وغير حقيقية، ويكمن حل هذه األمور مـن خـالل   

البلديات االستقاللية المالية، فاستقالل المؤسسات يعتمد أصالً على استقاللها المـالي، فـإذا   منح 
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امتلكت البلديات الحرية في اتخاذ القرارات المالية تصبح بحق مؤسسات تمثيلية للسكان و تعـزز  

  ) . 65-64، ص1992الجرباوي، ( من قدرتها على إدارة أمورها بفعالية وكفاءة 

إذ أن البلـديات  " العملي يوجد اختالف في تعامل البلديات مع وزارة الحكم المحلي، وفي الواقع 

الكبرى تتجاوز حدود صالحياتها واختصاصاتها كما حدده القانون المحلي، وتمارس نشـاطاتها  

بعيداً عن سيطرة وزارة الحكم المحلي، فيما أن الهيئات المحلية الصغيرة تخضع بشـكل كبيـر   

  ) . 25، ص2005عبد العاطي، " ( لمحلي لوزارة الحكم ا

بلديـة  ) 25(وبعد ذلك تم استحداث بلديات جديدة في قطاع غزة حتى وصل عددها حالياً إلـى   

  ) .2(موزعة حسب المحافظات في الجدول رقم 

  )2(الجدول رقم 

  توزيع البلديات في قطاع غزة حسب المحافظة

  تصنيف البلدية  البلدية  الرقم  المحافظة

  ة غزةمحافظ

  )أ(  غزة  1
  )د(  الزهراء  2
  )د(  وادي غزة  3
  )ج(  المغراقة  4

  محافظة الشمال

  )ب(  بيت حانون  5
  )ب(  بيت الهيا  6
  )د(  أم النصر  7
  )أ(  جباليا  8

  محافظة الوسطى

  )أ(  دير البلح  9
 )ب(  النصيرات  10

 )ب(  البريج  11
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 )ب(  المغازي  12

 )ب(  الزوايدة  13

  )د(  درالمص  14
  )د(  وادي السلقا  15

محافظة خان 
  سيون

  )أ(  سخان يون  16
  )ب(  بني سهيال  17
 )ب(  عبسان الكبيرة  18

 )ب(  عبسان الجديدة  19

  )ج(  خزاعة  20
  )ب(  القرارة  21
  )ج(  الفخاري  22

  محافظة رفح

  )أ(  رفح  23
  )ج(  الشوكة  24
  )ج(  النصر  25

  ). 102، ص2011ماضي، : ( المصدر 

  ) : 16-15، ص2007سليم، ( كما صنف القانون البلديات وفقاً لمعايير عدد السكان كالتالي 

  .وتشمل المدن التي تعتبر مركزاً للمحافظات الفلسطينية ) A(بلدية * 

وتشمل البلديات التي كانت قائمة قبل استالم السلطة لصالحياتها، وكذلك البلـديات  ) B(بلدية * 

  .نسمة ) 15000(يبلغ عدد سكانها أكثر من المستحدثة التي 

وأكثـر مـن   ) 15000(وتشمل البلديات المستحدثة التي يبلغ عدد سكانها أقل مـن  ) C(بلدية * 

  .نسمة ) 5000(

  .نسمة ) 5000(وتشمل البلديات التي يبلغ عدد سكانها دون ) D(بلدية * 
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  :التالية  ويستنتج الباحث من خالل العرض السابق لهذا التصنيف األمور

توجد بها دوائر وأقسام مالية، بينما البلديات الصـغيرة فإنـه   ) B(و) A(أن البلديات المصنفة * 

  .غالباً ما يوجد بها محاسب واحد يقوم بكافة األعمال المحاسبية 

أن هناك تفاوتاً كبيراً في عدد سكان البلديات، وال يقتصر هذا التفاوت على الفئات المختلفـة،  * 

د داخل الفئة الواحدة، إذ يبلغ عدد سكان مدينة غزة مثالً أكثر من ضـعفي عـدد سـكان    بل يوج

وأكثر من أربعة أضعاف عدد سكان مدينة دير البلح، على الـرغم مـن أنهـا     سمدينة خان يون

  ) .A(جمعياً تنتمي لفئة واحدة وهي بلديات فئة 

والخدمات التي تقدمها والمرافـق   أن هناك تفاوت كبير بين البلديات من حيث الحجم والنشاط* 

المتوفرة فيها، فهناك بلديات تقوم بتأجير أو تلزيم سوق الخضار أو المسلخ مثالً بينما أن هنـاك  

بلديات أخرى ال يوجد بها مسلخ بلدي على سبيل المثال، كما أن بلديات أخرى تقوم باإلنفاق مثالً 

الثقافي التابع لها، في حين أن ذلـك ال يتـوافر    على مكتبة البلدية أو النادي الرياضي أو المركز

للبلديات األخرى، إضافة إلى تفاوتها من حيث حجم الموظفين والعمال، كما يالحـظ أن هنـاك   

  .تفاوتاً بين البلديات من الناحية التنظيمية 

وحول مالئمة التصنيف مع الخدمات المقدمة للمواطنين، فيالحظ أنها ال تنعكس على الخدمات * 

  .وال يطبق إال في مجال رواتب رؤساء البلديات 

ويتضح أن معايير التصنيف التي أتبعت لتقسيم البلديات كانت على أساس موقع البلدية وتاريخ * 

  .نشأتها أو عدد السكان 
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  :مصادر التمويل في البلديات  3.3

حكـم المحلـي،   تمول البلديات عن طريق الموازنة العامة للدولة من خـالل موازنـة وزارة ال  

أبـو  ( باإلضافة لما سبق قد يكون تركيبة تمويل البلديات خليط من األمور التالية كمـا حـددها   

  ) : 65، ص2008رحمة، 

  .اإلعانات والمساعدات الحكومية  -1

  .القروض ذات الفائدة البسيطة والمخفضة  -2

  .رسوم االشتراك  -3

  .مخصص من موازنة الدولة  -4

  .منح عينية من جهات مختلفة إعانات مالية و -5

  .بعض استثمارات شركات التمويل والجمعيات األخرى  -6

  :التدقيق الداخلي في البلديات  3.4

تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي في البلديات من الوظائف المهمة، حيث تساعد في فحـص وتقيـيم   

تحقيـق الضـبط والحمايـة     األنشطة المالية، وتزويد اإلدارة بالمعلومات الالزمة للمساعدة فـي 

  .لألصول والعمليات التي تقع تحت مسؤولياتهم 

  ) : 36، ص2007سليم، ( أهداف التدقيق الداخلي في البلديات  3.5

  .التأكد من حسن استخدام المال العام  -1

  .مدى التزام البلديات بما جاء في موازناتها من بنود وعدم تجاوزها  -2

  .بلديات من العبث وسوء االستخدام حماية أصول وممتلكات ال -3

  .الكشف عن األخطاء واالنحرافات ومعالجتها  -4
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  .التأكد من مطابقة وانسجام وتوافق النشاط المالي للقوانين واألنظمة والقرارات  -5

ومن خالل مقابلة مع مدير دائرة التوجيه والرقابة بوزارة الحكم المحلي ، أتضح أن البلـديات  * 

هي التـي يوجـد بهـا مـدققين     ) أ ( تمثل مراكز المحافظات والمصنفة بتصنيف الكبرى التي 

داخليين، أما باقي البلديات فال يوجد بها مدققين داخليين وذلك نظراً لصغر حجمها وقلة عملياتها 

    .2وأعمالها وقلة موظفيها حيث ال يوجد بها إال محاسب واحد فقط 

البلديات ال يوجد بها قسم مسـتقل للتـدقيق الـداخلي،     نسبة كبيرة من أن) 3(جدول رقم اليبين و

 من البلديات يوجد بهـا % 20 ويعزو الباحث ذلك إلى صغر حجم أعمال هذه البلديات، حيث أن

للتدقيق الداخلي، ويرجـع ذلـك    من البلديات ال يوجد بها قسم % 80قسم للتدقيق الداخلي، بينما 

  .وجود قسم للتدقيق الداخلي  إلى عدم وجود قانون يلزم البلديات بضرورة

  ) 3(جدول رقم 
   في بلديات قطاع غزة قسم مستقل للتدقيق الداخلي مدى وجود

  النسبة المئوية  التكرار  قسم مستقل للتدقيق الداخلي مدى وجود
  20.00  5  البلديات التي يوجد بها تدقيق داخلي

  80.00  20  البلديات التي ال يوجد بها تدقيق داخلي

 %  100.0  25  المجموع

  

الدائرة المالية وليس إلى يتبع إلى  أن قسم التدقيق الداخلي في البلديات) 4(جدول رقم اليبين و

اإلدارة العليا، ويرى الباحث أن هذه التبعية تؤثر على استقاللية وموضوعية المدقق الداخلي في 

إلدارة العليا في البلدية حتى البلدية، وعليه يرى الباحث بضرورة تبعية قسم التدقيق الداخلي إلى ا

  .يقوم المدقق الداخلي بعمله دون وجود تأثير عليه من قبل المدراء التنفيذيين 

                                                
  . 23/11/2011مدیر دائرة التوجیھ والرقابة بوزارة الحكم المحلي بتاریخ  ة شخصیة مع مقابل 2 
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  ) 4(جدول رقم 
  في بلديات قطاع غزة قسم التدقيق الداخلي تبعية

  
  
  
  
  
% 36 معظم البلديات ال تتعاقد مع مدققين خارجيين، حيـث أن  أن أيضاً )5(جدول رقم اليبين و

، ال تتعاقد مـع مـدقق خـارجي    البلدياتمن % 64بينما ،  تتعاقد مع مدقق خارجي البلدياتمن 

راكـز  ويعزو الباحث ذلك إلى أن البلديات التي تتعاقد مع مدقق خارجي هي البلديات التي تمثل م

، حيث تتميز هـذه البلـديات   )B(وبعض البلديات المصنفة ) A(المحافظات والمصنفة بتصنيف 

بكبر حجم أعمالها وأنشطتها، حيث ال يوجد قانون يلزم البلديات بضرورة التعاقـد مـع مـدقق    

  .خارجي 

  ) 5(جدول رقم 
  مع مدقق خارجي مدى تعاقد بلديات قطاع غزة

  النسبة المئوية  التكرار  ارجيتعاقد البلدية مع مدقق خمدى 
  36.00  9  البلديات التي تتعاقد مع مدقق خارجي

  64.00  16  البلديات التي ال تتعاقد مع مدقق خارجي

 %  100.0  25  المجموع

  

حيث يتكون قسم التدقيق الداخلي في البلديات التي يوجد بها قسم تدقيق داخلـي مـن وحـدتين    

دخوالت والثانية وحدة تدقيق المدفوعات، حيث أن قسم التدقيق األولى وحدة تدقيق اإليرادات والم

الداخلي هو قسم يتبع للدائرة المالية في البلدية، حيث ينحصر عمله في تدقيق مالي مسـبق قبـل   

  النسبة المئوية  عدد البلديات  قسم التدقيق الداخلي تبعية
  20.00  5  الدائرة المالية

 %  20  5  المجموع
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الصرف، ويرى الباحث أن انحصار عمل المدقق الداخلي في البلدية بتدقيق مالي مسـبق قبـل   

يام المدقق الداخلي في البلدية بكافة مهامه علـى أكمـل   الصرف أنه خلل، وهذا يدل على عدم ق

وجه، حيث ال يقوم بالتدقيق الالحق لعملية الصرف وال التدقيق اإلداري وال التدقيق التشـغيلي،  

  .حيث تعتبر أنواع التدقيق هذه من صميم عمل المدقق الداخلي 

  :3وتتمثل مهام قسم التدقيق الداخلي في األمور التالية 

ق كافة إيرادات إدارات وأقسام ووحدات البلدية والتي ترد لوحدة تدقيق اإليرادات بالقسـم  تدقي. 1

حسابياً ومستندياً والتي ترد من جميع مراكز التحصيل المقامة في جميع إدارات وأقسام البلديـة  

المختلفة والمقصود بالتدقيق حسابياً أن يتم مراجعة اإليرادات المحصلة هل تم تحصيلها حسـب  

  .القوانين واألنظمة المعتمدة من قبل البلدية 

  .مراجعة وتدقيق سندات القبض والتي يتم تحصيلها مباشرة عن طريق الخزينة العامة . 2

مراجعة وتدقيق سندات الصرف الخاصة بمدفوعات الموازنـة العاديـة والتطويريـة قبـل     . 3

مـدفوعات لمشـتريات   ( المدفوعات اعتمادها من مدير الدائرة المالية والتي ترد للقسم من قسم 

  ) .مستخلصات مقاولين عن تنفيذ مشاريع  –مصروفات صيانة  –مواد 

مراجعة وتدقيق إجراءات الرواتب الشهرية والتي ترد للقسم من قسم الرواتب واألجور وذلك . 4

قبل أن تتم عملية صرف الرواتب والتي يتم صرفها شهرياً لموظفي البلديـة، وكـذلك مراجعـة    

تدقيق أية سندات صرف تخص رواتب تصرف بين الحين واألخر عند احتياج الموظفين لهـا،  و

وكذلك مراجعة وتدقيق سلفيات رواتب الموظفين والتي يتم صرفها لـبعض المـوظفين وكـذلك    

  .مراجعة وتدقيق سندات صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والمنتهية خدماتهم 

                                                
 . 24/10/2011رئیس قسم التدقیق الداخلي في بلدیة غزة بتاریخ  شخصیة مع مقابلة   3
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خاصة بمطابقات ومالئمات البنوك مع دفتر الصندوق والتي تـرد  مراجعة وتدقيق التقارير ال. 5

  .للقسم من قسم الموازنة والمحاسبة ووحدة حسابات البنوك 

تدقيق ومراجعة السلفيات واألمانات بكافة أنواعها للتأكد من تسويتها وتسديدها أوالً بأول من . 6

  .أرصدتها 

بية العامة والمساعدة المستخدمة في أقسـام  مراجعة وتدقيق وفحص الدفاتر والسجالت المحاس. 7

  .الدائرة المالية 

  .مراجعة وتدقيق العمل المحاسبي الذي يتم عن طريق الحاسوب . 8

التحقق من صحة وسالمة اإلجراءات المحاسبية والدورات المستندية والتوجيـه المحاسـبي   . 9

  .لكافة عناصر الحسابات 

  .خزينة العامة الرئيسية والخزائن الفرعية القيام بعمليات الجرد المفاجئ لل. 10

المراجعة والتدقيق الدوري المفاجئ لكل األقسام التابعة للدائرة المالية وتقـديم تقريـر بهـا    . 11

  .لمدير الدائرة المالية 

  ) : 324، ص2006جربوع، ( دور التدقيق الداخلي في خدمة العملية المالية  3.6

  .ة الدقيقة التي تساعد اإلدارة بعمليات التخطيط واتخاذ القراراتالحصول على البيانات المالي -1

ضرورة الضبط الداخلي ضمن إطار الرقابة الداخلية بجميع الوسائل والسبل الكفيلة لضـبط   -2

العمليات اليومية للبلدية الذي يقوم بها كل شخص بشكل مستقل أو متمم للعمـل الـذي قـام بـه     

  .شخص واحد القيام بعملية بكاملها من أولها إلى آخرها الشخص اآلخر، أي عدم السماح ل

ال بد من وجود نظام مراجعة داخلية مناسبة داخل البلدية، حيث تعتبر مـن أهـم عناصـر     -3

ومكونات الرقابة الداخلية وخصوصاً نظام الرقابة المحاسبية، حيـث يهـدف نظـام المراجعـة     
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الداخلية إلى تقييم األنظمة المعنية المتعلقة بحماية أصول البلديـة وممتلكاتهـا وضـبط وتوجيـه     

  .عملياتها 

  ) : 326-324، ص2006جربوع، ( دور التدقيق الداخلي في خدمة العملية اإلدارية  3.7

يساهم التدقيق الداخلي في عملية التخطيط وتقييمها لتسهيل تحقيق األهداف المرسـومة فـي    -1

  .ضوء أن تكون الخطط تسهل األهداف المرسومة وتكون منسجمة مع الخطط المرسومة 

داخلي بالبلدية مدركاً لجميع المبادئ والوظائف اإلدارية، فعملية التخطيط يجب على المدقق ال -2

  .تحتاج أساساً إلى رقابة فعالة 

يجب أن يكون المدقق الداخلي على احتكاك مباشر واتصال دائم مع جميع األقسام اإلداريـة،   -3

  .م اإلدارية فإن ذلك يمكنه من اكتشاف حاالت الضعف أو انعدام التنسيق بين مختلف األقسا

يقدم المدقق الداخلي المساعدة للمدراء عن تصميم النظم وتطويرها من خالل بيـان مـا إذا    -4

  .كانت البيانات والمعلومات التي استخدمت بصيغتها سليمة وواضحة 

يساهم المدقق الداخلي في حل المشكالت اإلدارية من خالل تواجـده المسـتمر واحتكاكـه     -5

  .حي العمل فيها من خالل الخبرة التي تتولد لديه المباشر بمختلف نوا

  : 4الخطوات المتبعة من اإلدارة العليا للبلدية لتطوير قسم التدقيق الداخلي  3.8

  .إصدار هيكلية للبلدية توضح خطوط السلطة وانسياب األقسام وعالقتها مع بعضها البعض . 1

  .لداخلي والرقابة عقد الدورات المختلفة المهنية الخاصة بالتدقيق ا. 2

  .تزويد التدقيق الداخلي والرقابة بالتكنولوجيا المطلوبة إلنجاز العمل على أكمل وجه . 3

  

                                                
 . 27/10/2011نائب مدیر الرقابة العامة في بلدیة غزة بتاریخ  مع ابلة شخصیة مق  4
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  :المعوقات التي تواجه المدقق الداخلي في البلدية  3.9

  .نقص الكادر الوظيفي لقسم التدقيق الداخلي . 1

  .عدم تقبل بعض المسئولين والموظفين لعمل المدقق الداخلي . 2

  .العجز المالي في البلدية وما يسببه من إرباك لسير العمل . 3

  .عدم التزام بعض الموظفين بقوانين وأنظمة العمل في البلدية . 4

  .قلة الخبرة لدى متخذي القرار وعدم أخذهم للمعلومات من ذوي الخبرة والكفاءة . 5

  .الداخلي قلة الدورات المهنية المتخصصة الخاصة بتطوير عمل المدقق . 6

  .عدو وجود قوانين وتعليمات واضحة ومكتوبة . 7
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  :تمهيد  4.1

يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، واألفراد مجتمـع الدراسـة وعينتهـا ، وكـذلك أداة     

 الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كمـا يتضـمن هـذا الفصـل وصـفاً     

الفصـل  ينتهـي   الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقهـا ، وأخيـراً   لإلجراءات التي قام بها

استخدمت في تحليل بيانات الدراسة واستخالص النتائج، وفيما يلـي  المعالجات اإلحصائية التي ب

  . وصف لهذه اإلجراءات

  :منهجية الدراسة  4.2

عتبار منهج البحث بأنه الطريقة التي يتتبع الباحث خطاها، ليصل في النهاية إلى نتائج ايمكن 

سلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة إلى تتعلق بالموضوع محل الدراسة، وهو األ

  .  أنه العلم الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العلمية

جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة من خالل إطالعه على بحيث أن الباحث يعرف مسبقاً  

قع وامدى دراسة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، ويسعى الباحث للوصول إلى 

، وهذا يتوافق مع المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة 

إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دالالتها، 

وحيث أن المنهج الوصفي التحليلي يتم من خالل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب والصحف 

الت وغيرها من المواد التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف البحث، فإن والمج

منهج للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث، هذا السيعتمد على الباحث 

للظاهرة موضع الدراسة، كما استخدم الباحث أسلوب الحصر ولتحقيق تصور أفضل وأدق 
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، حيث تم الحصول على االستبانة في جمع البيانات األولية سة، واستخدامالشامل لمجتمع الدرا

  :البيانات عن طريق المصادر الثانوية ومصادر البيانات األولية وذلك كما يلي 

 :مصادر البيانات الثانوية -1

المراجع العربية مراجعة الكتب وب تم الحصول على البيانات عن طريق المصادر الثانوية المتمثلة

لقة بموضوع الدراسة المتعت والمنشورات والمقاالت والدراسات السابقة الدوريااألجنبية وو

 . والمجالت العلمية والمهنية المتخصصة، وبعض المواقع ذات الصلة على شبكة اإلنترنت 

وينوي الباحث من خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة، التعرف على األسس و الطرق 

يمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و العلمية السل

  .تحدث في مجال الدراسة 

  :مصادر البيانات األولية -2

تم الحصول على المصادر األولية من خالل اإلستبانة صممت خصيصاً لهذا الغرض، حيث تـم  

سـتخدام  اتفريغها وتحليلهـا ب  ومن ثم، وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث توزيعها،

، وأيضـاً تـم   اإلحصـائي  SPSS  (Statistical Package for Social Science)برنامج 

ختبارات اإلحصائية المناسـبة  استخدام االو استخدام المقابلة الشخصية للحصول على المعلومات 

  .بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة 

  :لدراسةمجتمع ا 4.3

يشمل مجتمع الدراسة جميع وحدات التدقيق الداخلي والعاملين فيها والعاملين في الرقابة 

) 25(الغ عددها الماليين والمحاسبين في البلديات العاملة في قطاع غزة والب العاميين و والمدراء

د المجتمع اع جميع أفراتم إخضتخدام أسلوب الحصر الشامل ، حيث الباحث باس بلدية ، وقد قام
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فرداً، ) 85(والبالغ عددهم فراد مجتمع الدراسة أوتم توزيع أداة الدراسة على جميع  للدراسة ،

 ، وبعد تفحص اإلستبانات لم يستبعد أي منها%91إستبانة، أي بنسبة  )77(سترداد اتم  حيث

 الدراسة تبين خصائص وسمات مجتمع لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة، والجداول التالية نظراً

  :كما يلي

  : معلومات عامة/ الجزء األول 
  :الجنس  -1

أن الغالبية العظمى من مجتمع الدراسة هم من الذكور، ونسبة بسيطة من ) 6(م جدول رقاليبين 

من %  6.5هم من الذكور ، والدراسة  من مجتمع%  93.5مجتمع الدراسة من اإلناث، حيث 

ل على أن معظم مجتمع الدراسة هم من الذكور وليس ، وهذا يداإلناث هم منالدراسة  مجتمع

  .من اإلناث ويعزو الباحث ذلك خريجين قسم المحاسبة بالنسبة للخريجات 

  ) 6(جدول رقم 
  الجنس توزيع عينة الدراسة حسب متغير

   
  
  
  
  
  :مي المؤهل العل -2
معظم مجتمع الدراسة هم من حملة البكالوريوس، ونسبة بسيطة جداً أن ) 7(جدول رقم اليبين  

هم من حملة الدراسات العليا، أما درجة الدبلوم فال يوجد أي فرد من أفراد مجتمع الدراسة 

 5.2و  ،بكالوريوسالدراسة مؤهلهم العلمي  مجتمعمن % 94.8 يحمل هذه الدرجة، حيث أن 

، ويدل ذلك على أن غالبية أفراد مجتمع دراسات عليا الدراسة مؤهلهم العلمي  مجتمع من %

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس
  93.5  72  ذكر

  6.5  5  أنثى

 %  100.0  77  المجموع
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الدراسة مؤهلين تأهيالً علمياً عالياً يساعدهم في فهمهم ألسئلة اإلستبانة، واإلجابة عليها بمهنية 

  .وبطريقة صحيحة مما يعطي نتائج أقرب للواقع 

  ) 7(جدول رقم 
  المؤهل العلمي رتوزيع عينة الدراسة حسب متغي

  
  
  
  
  
  
  :التخصص العلمي  -3

هناك تنويع في التخصصات اإلدارية والمحاسبية واالقتصادية، ولكن  أن) 8(جدول رقم اليبين 

من % 84.4 اد مجتمع الدراسة هم من المحاسبين واإلداريين، حيث أنالغالبية العظمى من أفر

مجتمع الدراسة تخصصهم العلمي من % 10.4، و الدراسة تخصصهم العلمي محاسبة مجتمع

مجتمع الدراسة تخصصهم العلمي اقتصاد، ويعتبر هذا مدلول إيجابي من % 5.2، و إدارة أعمال

  .بمهنية وموضوعية عالية يساهم في اإلجابة على أسئلة اإلستبانة 

  ) 8(جدول رقم 
   التخصص العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي
  84.4  65  محاسبة

  10.4  8  إدارة أعمال

  5.2  4  اقتصاد

 0.0  0  أخرى

 %  100.0  77  المجموع

  

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
  0.0  0  دبلوم

  94.8  73  بكالوريوس

  5.2  4  دراسات عليا

 %  100.0  77  المجموع
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  :المسمى الوظيفي  -4
نويع في المسميات الوظيفية والمستويات اإلدارية ألفراد هناك ت أن) 9(جدول رقم ال نالحظ من

من % 15.6، ومدير عام مسماهم الوظيفيالدراسة  مجتمعمن % 3.9مجتمع الدراسة، حيث أن 

مسماهم الوظيفي الدراسة  مجتمعمن % 33.8، ومسماهم الوظيفي مدير ماليالدراسة  مجتمع

% 11.7، وويقوموا بمهام المدقق الداخليمن مجتمع الدراسة رؤساء أقسام % 5.2، ورئيس قسم

مسماهم الوظيفي الدراسة من مجتمع % 2.6مسماهم الوظيفي رئيس شعبة، والدراسة  مجتمعمن 

الدراسة  مجتمعمن % 5.2، ومسماهم الوظيفي محاسبالدراسة  من مجتمع% 27.3مدقق، و

وي الخبرة العالية مسماهم الوظيفي أخرى، وهذا يعني أن معظم أفراد مجتمع الدراسة من ذ

وأصحاب القرار، ومستواهم اإلداري يمكنهم من اإلطالع على مجريات العمل أكثر من غيرهم، 

  .وهذا يمكنهم من اإلجابة على أسئلة اإلستبانة بكل شفافية ودقة 

  ) 9(جدول رقم 
  المسمى الوظيفي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  المسمى الوظيفي
  3.9  3  مدير عام

  15.6  12  مدير مالي

  28.6  22  رئيس قسم

  5.2  4  يقوم بمهام المدقق الداخلي/ رئيس قسم

  11.7  9  رئيس شعبة

  2.6  2  مدقق

  27.3  21  محاسب

  5.2  4  أخرى

 %  100.0  77  المجموع
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  :سنوات الخبرة  -5
% 14.3 الخبرة، حيث أن أفراد مجتمع الدراسة على درجة عالية من أن) 10(جدول رقم اليبين 

 مجتمعمن % 16.9، و سنوات 5أقل من  يمتلكون خبرة عملية بلغت مجتمع الدراسةمن 

الدراسة  مجتمعمن % 32.5، و سنوات 10-5 يمتلكون خبرة عملية تراوحت من الدراسة

يمتلكون خبرة الدراسة  مجتمعمن % 16.9، و ةسن 15- 11 منتراوحت  يمتلكون خبرة عملية

 أكثر يمتلكون خبرة عملية بلغتالدراسة  مجتمعمن % 19.5، وسنة 20-16 مناوحت تر عملية

وهذه النتائج تدل على تنوع سنوات الخبرة لدى مجتمع الدراسة، وأن الغالبية منهم  سنة، 20من 

  .سنة، مما يؤهلهم اإلجابة على أسئلة اإلستبانة  11لديهم خبرة أكثر من 

  ) 10(جدول رقم 
  سنوات الخبرة راسة حسب متغيرتوزيع عينة الد

  
  
  
  
  
  
  
  
      :البلدية التي أعمل بها تصنف  -6

نسبة كبيرة من أفراد مجتمع الدراسة يعملون في البلديات  أن) 11(جدول رقم ال يتضح من

  ، ويعزو الباحث ذلك إلى كبر حجم وأعمال وموظفين هذه البلديات، حيث أنAالمصنفة 

 مجتمع الدراسة يعملون فيمن % 37.7، وAبلدية يعملون في الدراسة  مجتمعمن % 49.4

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة
  14.3  11  سنوات 5أقل من 

  16.9  13  سنة 5-10

  32.5  25  سنة15- 11

  16.9  13  سنة 20- 16

  19.5  15  سنة 20أكثر من 

 %  100.0  77  المجموع
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الدراسة  من مجتمع% 6.5، و Cبلدية يعملون في الدراسة  مجتمعمن % 6.5، و Bبلدية 

   . Dبلدية  يعملون في

  ) 11(جدول رقم 
  البلدية التي أعمل بها تصنيف   توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  البلديةتصنيف 
  A  38  49.4بلدية 

  B  29  37.7بلدية 

  C  5  6.5بلدية 

  D  5  6.5بلدية 

 %  100.0  77  المجموع

 
               : المحافظة -7

نسبة كبيرة من مجتمع الدراسة يعملون في محافظة خان يونس،  أن) 12(جدول رقم اليبين 

مجتمع من % 23.4ويعزو الباحث ذلك إلى كثرة عدد الموظفين في هذه المحافظة، حيث أن 

، و  يعملون في محافظة غزةالدراسة  مجتمعمن % 24.7الدراسة يعملون في محافظة الشمال، و

مجتمع الدراسة من % 27.3مجتمع الدراسة يعملون في محافظة الوسطى، و ن م% 15.6

  .رفح  مجتمع الدراسة يعملون في محافظةمن % 9.1، و محافظة  خان يونس يعملون في

  

  ) 12(جدول رقم 
  المحافظة توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  المحافظة
  23.4  18  الشمال

  24.7  19  غزة

  15.6  12  الوسطى

  27.3  21  خان يونس
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  9.1  7  رفح

 %  100.0  77  المجموع

  
    :العمر  -8

سنة هي األعلى من بين مجتمع الدراسة،  45-36الفئة العمرية من  أن) 13(جدول رقم اليبين 

مجتمع من % 2.6سنة فهي األقل من بين مجتمع الدراسة،حيث أن  25أما الفئة العمرية أقل من 

الدراسة تراوحت أعمارهم  مجتمعمن % 27.3، وسنة 25أقل من اوحت أعمارهم  الدراسة تر

% 14.3، وسنة45-36 منالدراسة تراوحت أعمارهم  مجتمعمن % 32.5، وسنة35- 25 من

الدراسة تراوحت  مجتمعمن % 23.4، وسنة 49-46 منالدراسة تراوحت أعمارهم  مجتمعمن 

  .رتهم العالية وطول فترة خدمتهم ، وهذا يدل على خبسنة فما فوق 50أعمارهم 

  ) 13(جدول رقم 
  العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  
  
  
  
  
  
  
  

  :ة أداة الدراس 4.4
لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة، قـام  

الباحث بإعداد إستبانة الدراسة مستفيداً من األدبيات السابقة المشابهة واستشارة ذوي الخبرة فـي  

  .هذا المجال 

  النسبة المئوية  التكرار  العمر
  2.6  2  سنة  25أقل من 

  27.3  21  سنة35- 25

  32.5  25  سنة45- 36

  14.3  11  سنة 49- 46

  23.4  18  فما فوق سنة 50

 %  100.0  77  المجموع
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قـد  نات الالزمة للدراسة ، وللجمع البيا أفراد مجتمع الدراسةستبانة على جميع حيث تم توزيع اإل

  : كما يلي تم تقسيم اإلستبانة إلى قسمين

الجنس، ( يستخدم القسم األول في جمع البيانات الشخصية عن المبحوثين مثل  :األولقسم ال

المؤهل العلمي، التخصص، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، تصنيف البلدية، المحافظة، العمر، 

 )ي، لمن يتبع قسم التدقيق الداخلي، هل تتعاقد البلدية مع مدقق خارجي وجود قسم للتدقيق الداخل

 . فقرة )11(ويتكون من 

فقرة موزعة على  53وهو عبارة عن مجاالت الدراسة، وتتكون اإلستبانة من : الثاني القسم

 :ستة مجاالت رئيسية هي 

ـ   مدى قيام: المجال األول -1 التـدقيق الـداخلي   ام المدقق الداخلي في بلديات قطاع غـزة بمه

 . فقرات )10(ويتكون من  المطلوبة،

مدى اهتمام اإلدارة بتطوير قسم التدقيق الداخلي في بلـديات قطـاع غـزة،    : المجال الثاني -2

 . فقرات  )9(ويتكون من 

يلتزم المدقق الداخلي في بلديات قطـاع غـزة بمعـايير التـدقيق الـداخلي      : الثالث المجال -3

 . فقرة )12(ن م نويتكو ،المتعارف عليها

أعضاء المجلس البلدي بأهمية وجود قسم للتدقيق الـداخلي فـي    مدى إدراك: الرابع المجال -4

 .فقرات   )7(ويتكون من  ،بلديات قطاع غزة

فـي   يؤدي على جودة مخرجات الدائرة المالية وجود قسم للتدقيق الداخلي :المجال الخامس -5

 .فقرات  )9(ون من ويتك بالرغم من تبعيته لها، بلديات قطاع غزة
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مدى مساهمة المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بتسهيل عمل المـدقق  : المجال السادس -6

 . فقرات  )6(ويتكون من  ،الخارجي

حيث تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي المكون من خمس درجات لتحديد أهمية كل فقـرة مـن   

وقد كانت اإلجابات على قرات االستبيان ، فقرات االستبيان، وذلك لقياس استجابات المبحوثين لف

 غيـر تعنـي  ) 1(والدرجة  بشدة موافقتعني  )5(إجابات حيث الدرجة  )5(مكونة من كل فقرة 

  ).14(كما هو موضح بجدول رقم  بشدة موافق

  

  )14(جدول رقم
 درجات مقياس ليكرت الخماسي

  5.0- 4.20  4.20- 3.40  3.40- 2.60  2.60- 1.80  1.80-1  الفترة

  موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة  الموافقة درجة

  5  4  3  2  1  الدرجة

  
  :ستبيانالا صدق 4.5

، ) 429ص ،1995العساف، (يقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه 

احية، ستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من نإلشمول ا " كما يقصد بالصدق

عبيدات "( ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

  :اإلستبانة بطريقتين، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق ) 179 ص ،2001 ،وآخرون

  :صدق المحكمين  4.5.1

متخصصـين فـي   ) 10( على مجموعة من المحكمين تألفت مـن  قام الباحث بعرض اإلستبانة

، وذلك لالسترشاد بآرائهم في )1(الملحق رقم ب المحاسبة واإلدارة واإلحصاء، وأسماء المحكمين
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مدى مناسبة فقرات اإلستبانة للهدف منها، وكذلك للتأكد من صحة الصياغة ووضـوحها، وقـد   

استجاب الباحث آلراء المحكمين من إضافة أو حذف أو تعديل لبعض الفقرات، وبـذلك خـرج   

   ) .3(ي صورته النهائية، أنظر الملحق رقم االستبيان ف

  :صدق المقياس  4.5.2

  : Internal Validityاالتساق الداخلي : أوالً 4.5.2.1

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمـي  

ستبيان على عينـة الدراسـة   الا تساق الداخلي لفقراتالحساب اإليه هذه الفقرة، وقد قام الباحث ب

رتباط ال، وذلك بحساب معامالت امن خارج عينة البحث مفردة) 25(ا ستطالعية البالغ حجمهالا

  :بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة له كما يلي 

مدى قيام (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول ) 15(جدول رقم اليوضح 

والدرجة الكلية للمجال،  ) الداخلي في بلديات قطاع غزة بمهام التدقيق الداخلي المطلوبةالمدقق 

،حيث إن القيمة )0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

والتي تساوي  ةوليالجد rالمحسوبة أكبر من قيمة  rوقيمة ) 0.05(االحتمالية لكل فقرة أقل من 

  .، وبذلك تعتبر فقرات المجال األول صادقة لما وضعت لقياسه )0.396(

  )15(جدول رقم 
  معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال األول

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

 0.000 0.769  .اسبيةيقوم المدقق الداخلي بالتأكد من دقة وتسجيل وتبويب العمليات المح  1

 0.000 0.710  .يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها   2

3  
يتأكد المدقق الداخلي من وجود ومطابقة األصول مـع السـجالت بـالجرد    

  .المفاجئ  بشكل دوري 
0.728 0.000 

 0.000 0.761  .داخلية يقوم المدقق الداخلي بدراسة وتقويم نظام الرقابة ال  4
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معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

5  
يقوم المدقق الداخلي بتقديم االقتراحـات والتوصـيات الالزمـة لتحسـين     

 0.000 0.800  .إجراءات نظام الرقابة الداخلية 

6  
يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من فعالية الوسائل المسـتخدمة فـي حمايـة    

  .األصول
0.765 0.000 

7  
ح عن االنحرافات التي حدثت واقتراح يقوم المدقق الداخلي بالكشف واإلفصا

  .الحلول التي تؤدي إلى تصحيح األوضاع مستقبالً 
0.874 0.000 

8  
يقوم المدقق الداخلي بتدقيق االلتزام بـالقوانين والتشـريعات واألنظمـة    

  .والمتطلبات الخارجية 
0.742 0.000 

 0.000 0.811  .لبلدية يقوم المدقق الداخلي بتقييم العملية اإلدارية لتحقيق أهداف ا  9

  0.396تساوي "  23"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

مدى اهتمام (الثاني  تباط بين كل فقرة من فقرات المجالرمعامالت اال) 16(يبين الجدول رقم 

ي يبين والذ والدرجة الكلية للمجال، )اإلدارة بتطوير قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة

حتمالية لكل فقرة ،حيث إن القيمة اال) 0.05(داللة  رتباط المبينة دالة عند مستوىن معامالت االأ

، وبذلك )0.396(الجدولية والتي تساوي  rكبر من قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  )0.05(قل من أ

  . الثاني صادقة لما وضعت لقياسه تعتبر فقرات المجال

  
  )16(جدول رقم 

  رتباط ومستوى الداللة لكل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الثانيمعامالت اال

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

1  
تسعى اإلدارة إلى زيادة العاملين في مجال التدقيق الـداخلي مـع   

  .زيادة مهام البلدية 
0.672 0.000 

2  
لى حجـم قسـم   تؤثر ثقافة اإلدارة العليا ألهمية التدقيق الداخلي ع

  .التدقيق الداخلي 
0.546 0.005 

3  
يتلقى المدقق الداخلي الدورات التدريبية الكافيـة للقيـام بأعمالـه    

 0.000 0.657  .الرقابية بشكل جيد 
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معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

4  
تحرص البلدية على تدريب المدقق الداخلي بناء على خطة تدريب 

  .تعد سنوياً
0.774 0.000 

 0.000 0.754  .تدريبية والمهنية لمدققيها تهتم البلدية بتقديم الدورات ال  5

6  
تقوم البلدية بتقييم نتائج الدورات التدريبيـة بدقـة وموضـوعية    

 0.000 0.851  .ومتابعة أثرها على المتدرب

 0.000 0.784  .تهتم البلدية بتطوير أداء المدققين الداخليين المتميزين في العمل   7

8  
ر فـرص منتظمـة لتـدريب    للبلدية موازنة للتدريب وبرامج تـوف 

  .المدققين وتنمية قدراتهم
0.700 0.000 

 0.000 0.807  .تقوم البلدية بتوعية الموظفين بدور التدقيق الداخلي   9
  0.396تساوي "  23"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  
يلتزم المدقق (الثالث  التباط بين كل فقرة من فقرات المجرمعامالت اال)  17(يبين الجدول رقم 

والدرجة الكلية  )الداخلي في بلديات قطاع غزة بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها

،حيث إن ) 0.05(ى داللة رتباط المبينة دالة عند مستوللمجال، والذي يبين أن معامالت اال

الجدولية والتي  rيمة كبر من قأالمحسوبة  rوقيمة  )0.05(قل من أحتمالية لكل فقرة القيمة اال

  . الثالث صادقة لما وضعت لقياسه ، وبذلك تعتبر فقرات المجال)0.396(تساوي 

  
  )17(جدول رقم 

  ة مع الدرجة الكلية للمجال الثالثمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقر

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

 0.000 0.785  .من كفاية وفعالية العمليات لحماية األصول  يقوم المدقق الداخلي بالتأكد  1

 0.000 0.807  .يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من مدى انسجام أهداف المشروع مع التطبيق   2

3  
يقوم المدقق الداخلي بمراجعة كافة البرامج قيد التطبيق للتأكد مـن مـدى   

  .مطابقتها لألهداف 
0.829 0.000 

 0.000 0.903  .لداخلي على إجراءات الرقابة المتوافقة مع األهداف المهمة يركز المدقق ا  4

 0.000 0.799يلتزم المدقق الداخلي بمعايير السلوك المهني الصادرة عن معهد المـدققين    5



 
 

89

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

  .الداخليين 

6  
يقوم المدقق الداخلي بفحص مدى االلتزام بالسياسـات الماليـة واإلداريـة    

  .يير التدقيق الداخلي المتعارف عليها الداخلية وااللتزام بمعا
0.835 0.000 

7  
يتوفر الكفاءة المهنية المطلوبة من المدققين الداخليين إلنجاز أعمالهم بكفاءة 

  .ومهارة وخبرة 
0.794 0.000 

8  
قسم التدقيق الداخلي يوفر المعلومات بشكل دقيق ومنظم لـإلدارة التخـاذ   

  .سالمة النظم واإلجراءات فيها تها ومساعدتها في فحص وتقويم اقرار
0.757 0.000 

9  
تتوفر في البلدية معايير سليمة لرقابة األداء بما يساعد على الحكم على مدى 

  .التقدم في إنجاز المهام المطلوبة 
0.434 0.030 

10  
يحرص المدقق الداخلي باستمرار على متابعة التطورات الحاصلة على معايير 

  .د إليها عند أداء عمله التدقيق الداخلي ويستن
0.820 0.000 

 0.000 0.797  .يبذل المدقق الداخلي العناية المهنية الواجبة أثناء تنفيذه لعمله   11

 0.000 0.723  . يوفر قسم التدقيق الداخلي سياسات وإجراءات مكتوبة كدليل لهيئة العاملين   12

  0.396تساوي "  23"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 مدى ادراك(الرابع  تباط بين كل فقرة من فقرات المجالرمعامالت اال) 18(يبين الجدول رقم 

والدرجة  )أعضاء المجلس البلدي بأهمية وجود قسم للتدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة

حيث  ،) 0.05(رتباط المبينة دالة عند مستوى داللة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت اال

الجدولية والتي  rكبر من قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  )0.05(قل من أحتمالية لكل فقرة إن القيمة اال

  .الرابع صادقة لما وضعت لقياسه ، وبذلك تعتبر فقرات المجال)0.396(تساوي 

  )18(جدول رقم 
  بعة مع الدرجة الكلية للمجال الرامعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقر

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

 0.000 0.717  .يتميز أعضاء المجلس البلدي بالخبرة والكفاءة الالزمة   1

2  
يوجد إدراك من قبل أعضاء المجلس البلدي بأهمية وجود التـدقيق  

  .الداخلي 
0.674 0.000 

3  
ل ممـا  يتميز أعضاء المجلس البلدي بأن لهم رؤية واضحة عن العم

  .يسهل الكثير من األمور المالية بالبلدية 
0.546 0.005 
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معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

4  
يساهم أعضاء المجلس البلدي في تقديم الدعم الالزم للمدقق الداخلي 

  .حتى يتمكن من القيام بعمله 
0.603 0.001 

5  
يهتم أعضاء المجلس البلدي باالقتراحات والمبادرات التـي يقـدمها   

 0.000 0.672  .قسم التدقيق الداخلي 

6  
يتميز أعضاء المجلس البلدي بتخصصات أكاديمية واعيـة ألهميـة   

  .التدقيق الداخلي 
0.743 0.000 

7  
يتميز أعضاء المجلس البلدي بتخصصات فنية مدركة ألهمية التدقيق 

  .الداخلي
0.751 0.000 

  0.396تساوي "  23"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

وجود قسم ( الخامس تباط بين كل فقرة من فقرات المجالرمعامالت اال) 19(ول رقم يبين الجد

بالرغم من  في بلديات قطاع غزة يؤدي على جودة مخرجات الدائرة المالية تدقيق الداخلي

رتباط المبينة دالة عند مستوى والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت اال )تبعيته لها

كبر من أالمحسوبة  rوقيمة  )0.05(قل من أحتمالية لكل فقرة حيث إن القيمة اال ،) 0.05(داللة 

صادقة لما وضعت  الخامس ، وبذلك تعتبر فقرات المجال)0.396(الجدولية والتي تساوي  rقيمة 

  . لقياسه

  
  )19(جدول رقم 
  ة مع الدرجة الكلية للمجال الخامسمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقر

معامل   الفقرة  سلسلم
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

 0.001 0.636  .يساهم التدقيق الداخلي في زيادة دقة البيانات المالية   1

 0.001 0.611  .يساهم التدقيق الداخلي في زيادة الموثوقية بالمعلومات المالية   2

 0.000 0.649  .يساهم التدقيق الداخلي في تقليل األخطاء واالنحرافات   3

يساهم التدقيق الداخلي بالتقيد باألنظمة والقوانين من قبل مـوظفين    4
  .الدائرة المالية

0.593 0.002 
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معامل   الفقرة  سلسلم
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

 0.002 0.592  .يعمل التدقيق الداخلي على رفع كفاءة وفاعلية النظام المحاسبي   5

6  
وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر تغذية راجعـة للمعلومـات   

  .بشكل جيد 
0.822 0.000 

7  
وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر معلومات يمكـن االعتمـاد   

 0.000 0.835  .عليها في اتخاذ القرارات 

 0.002 0.595  .وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر معلومات قابلة للفهم   8

9  
وجود قسم مستقل للتدقيق الـداخلي يـؤدي إلـى الحصـول علـى      

  .بالتوقيت المناسب  المعلومات والتقارير المالية
0.709 0.000 

  0.396تساوي "  23"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

مدى ( مجال السادسرتباط بين كل فقرة من فقرات المعامالت اال) 20(يبين الجدول رقم 

كلية والدرجة ال )مساهمة المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بتسهيل عمل المدقق الخارجي

حيث إن  ،) 0.05(رتباط المبينة دالة عند مستوى داللة للمجال، والذي يبين أن معامالت اال

الجدولية والتي  rكبر من قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  )0.05(قل من أحتمالية لكل فقرة القيمة اال

  . صادقة لما وضعت لقياسه جال السادسوبذلك تعتبر فقرات الم ،)0.396(تساوي 

  
  )20(م جدول رق

  ة مع الدرجة الكلية للمجال السادسمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقر

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

يعمل التدقيق الداخلي على توفير المعلومات الالزمة التي يمكن للمدقق   1
  .الخارجي االعتماد عياها والثقة بنظام الرقابة الداخلية 

0.690 0.000 

إن وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر جهـد ووقـت المـدقق      2
  .الخارجي

0.677 0.000 

3  
إن وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يقلـل مـن تكـاليف المـدقق     

  .الخارجي
0.749 0.000 

 0.000 0.790إن خبرة وكفاءة المدقق الداخلي تساهم في تقليل نطاق عمل المـدقق    4
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معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

  .الخارجي

5  
كفاية عمل المدقق الداخلي يساهم في تقليل األدلة التـي يطلبهـا   إن 

  .المدقق الخارجي
0.729 0.000 

6  
التزام المدقق الداخلي بقواعد وآداب المهنة يؤدي إلى تقليـل عبـئ   

 0.000 0.897  .المدقق الخارجي 

  0.396تساوي "  23"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

  : Structure Validityالصدق البنائي : ثانياً 4.5.2.2

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريـد األداة  

الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسـة بالدرجـة الكليـة لفقـرات     

  .اإلستبانة 

ت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت الدراسة أن جميع معامال) 21(ويبين الجدول رقم  

حتمالية لكـل  ، حيث إن القيمة اال)0.05(ستبانة دالة عند مستوى داللة بالدرجة الكلية لفقرات اإل

، وبـذلك  )0.396(الجدولية والتي تساوي  rكبر من قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  0.05قل من أفقرة 

  .لما وضعت لقياسه تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقة 

  )21( جدول رقم 
  ستبانةمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإل

  المحور
  العنوان

معامل 
  االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.876 . مهام المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة  األول

قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع  تطويرب مدى اهتمام اإلدارة   الثاني
 . غزة

0.882 0.000 

مدى التزام المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بمعايير التدقيق   الثالث
 . الداخلي المتعارف عليها

0.934 0.000 
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مدى إدراك أعضاء المجلس البلدي بأهمية وجود قسـم للتـدقيق     الرابع
  .الداخلي في بلديات قطاع غزة

0.723 0.000 

وجود قسم تدقيق الداخلي يؤدي على جـودة مخرجـات الـدائرة      الخامس
  .المالية في بلديات قطاع غزة بالرغم من تبعيته لها

0.612 0.001 

مدى مساهمة المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بتسهيل عمل   السادس
 0.000 0.748  . المدقق الخارجي

 0.396تساوي "  23"ودرجة حرية  0.05ة الجدولية عند مستوى دالل rقيمة 
  

  :Reliabilityستبانة ثبات اإل 4.6

يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها أكثر مـن مـرة    

 يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبـاً تحت نفس الظروف والشروط،أو بعبارة أخرى 

وقـد  ). 430ص ،1995العسـاف،  ( مختلفـة  على األشخاص ذاتهم في أوقات لو تكرر تطبيقها

  :كما يلي  نبطريقتي وذلك ستطالعية نفسهاباحث خطوات الثبات على العينة االأجرى ال

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  4.6.1

األسئلة ذات األرقام األسئلة ذات األرقام الفردية ، و( تجزئة فقرات االختبار إلى جزئين  تمحيث 

جاد معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسـئلة الزوجيـة   إي ثم تم) الزوجية 

بـراون للتصـحيح    ارتباط  سـيبرمان  ستخدام معامل ابوبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط 

)Spearman-Brown Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  

=   معامل الثبات 
1

2
ر+

بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسـئلة   رتباط حيث ر معامل االر

  .الزوجية 
ستبيان ممـا يطمـئن   لفقرات اال نسبياً ةثبات كبيرالمعامل  أن قيمة) 22(الجدول رقم  ويوضح 

  . ستبانة بكل طمأنينةاستخدام اإلالباحث على 
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  )22(جدول رقم 

  لقياس ثبات اإلستبانة يةطريقة التجزئة النصف

  المجال
  

  عنوان المجال
  

  التجزئة النصفية

عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

القيمة 
 االحتمالية

مهام المدقق الداخلي في بلـديات قطـاع     األول
 .غزة

10 0.7825 0.8780 0.000 

قسم التدقيق  بتطوير مدى اهتمام اإلدارة   الثاني
 . في بلديات قطاع غزة الداخلي

9 0.6987 0.8227 0.000 

لتزام المدقق الداخلي فـي بلـديات   امدى   الثالث
قطاع غـزة بمعـايير التـدقيق الـداخلي     

 . المتعارف عليها

12 0.7596 0.8634 0.000 

مدى إدراك أعضاء المجلس البلدي بأهمية   الرابع
وجود قسم للتدقيق الداخلي فـي بلـديات   

  .قطاع غزة
7 0.7459 0.8544 0.000 

وجود قسم تدقيق الداخلي يـؤدي علـى     الخامس
جودة مخرجات الدائرة المالية في بلديات 

  .قطاع غزة بالرغم من تبعيته لها
9 0.7400 0.8506 0.000 

مدى مساهمة المدقق الداخلي في بلديات   السادس
  .قطاع غزة بتسهيل عمل المدقق الخارجي

6 0.6995 0.8232 0.000 

 0.000 0.8730 0.7746 53  المجاالت جميع  

  0.396تساوي "  23"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

  :Cronbach's Alpha  طريقة ألفا كرونباخ 4.6.2

  . ستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثباتريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستخدم الباحث طا

لكـل مجـال    أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة بصورة عامة) 23(الجدول رقم يبين و 

لكل مجال من مجاالت اإلستبانة، كذلك كانت قيمة معامل ألفا )  0.8531،0.9024(وتتراوح بين 
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وبـذلك تكـون    ، وهذا يعني أن معامل الثبات مرتفـع، ) 0.8976(لجميع فقرات اإلستبانة كانت 

، وبذلك يكون الباحث قد تأكـد مـن   )3(ئية كما هي في الملحق رقم اإلستبانة في صورتها النها

صدق وثبات اإلستبانة مما يجعله على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصـالحيتها لتحليـل النتـائج    

  .واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  )23(جدول رقم 

  مل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانةمعا

عدد   مجالعنوان ال  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.9024 10 .مهام المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة  األول
قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطـاع   بتطوير مدى اهتمام اإلدارة   الثاني

 . غزة
9 0.8615 

لتزام المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بمعايير التـدقيق  امدى   الثالث
 . لمتعارف عليهاالداخلي ا

12 0.8957 

مدى إدراك أعضاء المجلس البلدي بأهمية وجـود قسـم للتـدقيق      الرابع
  .الداخلي في بلديات قطاع غزة

7 0.8847 

وجود قسم تدقيق الداخلي يؤدي على جودة مخرجات الدائرة المالية   الخامس
  .في بلديات قطاع غزة بالرغم من تبعيته لها

9 0.8957 

ساهمة المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بتسهيل عمـل  مدى م  السادس
  .المدقق الخارجي

6 0.8531 

 0.8976 53  جميع فقرات االستبيان  

  
  
  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  4.7

سـاليب  ستخدام العديـد مـن األ  التحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم 

 Statistical Package forجتماعيـة تخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االسااإلحصائية المناسبة ب
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Social Science ( SPSS)   وفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل

  :البيانات

غير موافـق   1(تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي . 1

، ولتحديد طول فتـرة مقيـاس   )موافق بشدة 5،  موافق 4،  محايد 3،  غير موافق 2،  بشدة

-5( الدراسة، تم حسـاب المـدى   المستخدم في مجاالت) لدنيا والعلياالحدود ا( ليكرت الخماسي 

، ) 0.8=4/5(، ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي )4=1

وذلك لتحديد الحد ) وهي الواحد الصحيح( أقل قيمة في المقياسبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى 

  :يوضح أطوال الفترات كما يلي) 24(وجدول رقم ، األعلى للفترة األولى وهكذا

 )24(جدول رقم

  5.0-4.20  4.20-3.40  3.40-2.60  2.60-1.80  1.80-1  الفترة

  موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة  الموافقة درجة

  5  4  3  2  1  الوزن

  

الصفات الشخصـية لمفـردات الدراسـة                              والنسب المئوية للتعرف على تتم حساب التكرارا. 2

  . التي تتضمنها أداة الدراسة ةوتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسي

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن  Meanالمتوسط الحسابي .  3

كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسـب  

  ).89 ص،1996كشك ، ( أعلى متوسط حسابي 



 
 

97

نحـراف  اللتعرف على مـدى    (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعياري . 4

 عبارات متغيرات الدراسة ولكل مجال مـن المجـاالت  ستجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من ا

سـتجابات  انحراف المعياري يوضح التشتت في ن متوسطها الحسابي، ويالحظ أن االالرئيسية ع

الرئيسـية، فكلمـا    متغيرات الدراسة إلى جانب المجاالتأفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات 

إذا كـان  ( تشـتتها بـين المقيـاس    نخفض استجابات وبت قيمته من الصفر كلما تركزت االرقتا

  .) ستجابات وتشتتهافأعلى فيعني عدم تركز اال نحراف المعياري واحد صحيحاال

 ) Spearman-Brown(بـروان   -وسبيرمان) Cronbach's Alpha( ختبار ألفا كرونباخا. 5

  . ستبانةلمعرفة ثبات فقرات اإل

لقياس درجة االرتبـاط،  )  Pearson Correlation Coefficient(  رتباط بيرسونامعامل . 6

  .يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين 

لمعرفة نوع البيانـات هـل تتبـع      ) Sample K-S -1(  سمرنوف -ختبار كولومجروفا. 7

  .التوزيع الطبيعي أم ال

ما إذا كانت متوسط درجـة   لمعرفة )One sample T test ( لمتوسط عينة واحدة tختبار ا. 8

  . أم قلت أم زادت عن ذلك) 3(وهي  االستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  
  

  .اختبار التوزيع الطبيعي  5.1
  .اختبار فرضيات الدراسة  5.2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

99

  )(Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف( توزيع الطبيعياختبار ال 5.1

وهو  ،سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -ختبار كولمجروفاسنعرض 

ختبارات المعلمية تشترط أن يكـون  ألن معظم اال ،ختبار الفرضياتاضروري في حالة  اختبار

ختبار حيث أن القيمـة االحتماليـة  نتائج اال) 25(رقم ويوضح الجدول  .توزيع البيانات طبيعي  

.05.0(  0.05 مستوى الداللة كبر منأ لجميع مجاالت الدراسة كانت >sig ( وهذا يدل على

  .استخدام االختبارات المعلمية أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب 

  

  )25(جدول رقم 
  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي 

  عنوان المجال  المجال
عدد 
 الفقرات

 Zقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 0.125 1.177 10 .مهام المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة  األول
مدى اهتمام اإلدارة  بتطوير قسم التدقيق الـداخلي    الثاني

 . في بلديات قطاع غزة
9 0.797 0.550 

ق الداخلي في بلديات قطاع غـزة  مدى التزام المدق  الثالث
 . بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها

12 1.058 0.213 

مدى إدراك أعضاء المجلس البلدي بأهمية وجـود    الرابع
  .قسم للتدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة

7 1.050 0.220 

وجود قسم تدقيق الـداخلي يـؤدي علـى جـودة       الخامس
في بلـديات قطـاع غـزة     مخرجات الدائرة المالية
  .بالرغم من تبعيته لها

9 0.840 0.481 

مدى مساهمة المدقق الداخلي في بلـديات قطـاع     السادس
 0.818 0.633 6  .غزة بتسهيل عمل المدقق الخارجي

 0.753 0.675 53  جميع الفقرات   
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  :الدراسة  اختبار فرضيات 5.2

ستبانة ، وتكون لتحليل فقرات اإل) One Sample T test( لواحدة للعينة ا Tختبار استخدام اتم 

كبر مـن  أالمحسوبة  tيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  إالفقرة 

كبـر  أوالوزن النسبي  0.05قل من أ حتماليةأو القيمة اال) (1.99(والتي تساوي  الجدولية tقيمة 

لفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  ، وتكون ا% ) 60من 

t  المحسوبة أصغر من قيمةt    مـن   أو القيمة االحتمالية أكبر)(1.99-(الجدولية والتي تساوي

، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مسـتوى  % ) 60قل من أوالوزن النسبي  0.05

  . 0.05ر من كبأالداللة لها 

  :الفرضية األولىتحليل فقرات  5.2.1

   . " يقوم المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بمهام التدقيق الداخلي المطلوبة "

 راد عينة الدراسة في فقرات المجالللعينة الواحدة والذي يبين آراء أف Tختبار استخدام اتم 

، حيث يشير )مهام التدقيق الداخلي المطلوبةيقوم المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة ب(األول 

- 3.43(إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال تراوحت بين  )26(الجدول رقم 

وفق مقياس ليكرت الذي حدده %) 83.12- %68.57(بنسبة مئوية تراوحت بين ) 4.16

بيرة على جميع الباحث، وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد مجتمع الدراسة جاءت ك

  .الفقرات التي تمثل المجال األول 

 :الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت على النحو التـالي   وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات

 "، والتي تنص على أن )4.16(بمتوسط حسابي بلغ ) 1(كانت في المرتبة األولى الفقرة رقم . 1

الـوزن   ، وقـد بلـغ  "سجيل وتبويب العمليات المحاسبية بالتأكد من دقة وت المدقق الداخلي يقوم
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، مما )0.05(ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)83.12(النسبي للفقرة 

سـجيل  المدقق الداخلي يقوم بالتأكد مـن دقـة وت   يدل على وجود شبه إجماع لدى المبحوثين بأن

  . اك موافقة عالية على هذه الفقرةوتبويب العمليات المحاسبية، ويعني ذلك أن هن

، والتي تنص علـى  )3.97(كانت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ) 2(أما الفقرة رقم . 2

الوزن  ، وقد بلغ"بالتأكد من تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها  يقوم المدقق الداخلي" أن 

، مما )0.05(ي أقل من وه )0.000(تساوي وأن القيمة االحتمالية  ،%)79.48(النسبي للفقرة 

المدقق الداخلي يقوم بالتأكد من تطبيق المبـادئ  يدل على وجود شبه إجماع لدى المبحوثين بأن 

  . ، ويعني ذلك أن هناك موافقة عالية على هذه الفقرة المحاسبية المتعارف عليها

، والتي تنص علـى  )3.78(بلغ  كانت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي) 3(أما الفقرة رقم . 3

بشـكل   ألصول مع السجالت بـالجرد المفـاجئ  من وجود ومطابقة ا المدقق الداخلي يتأكد "أن 

 )0.000(وأن القيمة االحتماليـة تسـاوي    ،%)75.53(الوزن النسبي للفقرة  ، وقد بلغ"دوري 

دقق الداخلي يتأكد الم، مما يدل على وجود شبه إجماع لدى المبحوثين بأن )0.05(ي أقل من وه

، ويعني ذلك أن هنـاك   بشكل دوري ألصول مع السجالت بالجرد المفاجئمن وجود ومطابقة ا

  . موافقة عالية على هذه الفقرة

  :الستجابات أفراد مجتمع الدراسة فكانت على النحو التالي  ثالث فقرات أما بخصوص أدنى

 يقوم المـدقق الـداخلي   "تنص على أن  ، والتي)3.50(بمتوسط حسابي بلغ ) 4(الفقرة رقم . 1

وأن القيمـة   ،%)70.00(الوزن النسبي للفقـرة   ، وقد بلغ"بدراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية 

، مما يدل على موافقـة المبحـوثين بدرجـة    )0.05(ي أقل من وه )0.001(االحتمالية تساوي 
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، ويعني ذلـك أن هنـاك    بة الداخليةيقوم بدراسة وتقويم نظام الرقاالداخلي  المدققمتوسطة بأن 

  . موافقة على هذه الفقرة

 يقوم المـدقق الـداخلي   "، والتي تنص على أن )3.49(بمتوسط حسابي بلغ ) 9(الفقرة رقم . 2

وأن  ،%)69.87(الوزن النسبي للفقـرة   ، وقد بلغ"بتقييم العملية اإلدارية لتحقيق أهداف البلدية 

، مما يدل علـى موافقـة المبحـوثين    )0.05(ي أقل من وه )0.000(القيمة االحتمالية تساوي 

، ويعني ذلـك   يقوم بتقييم العملية اإلدارية لتحقيق أهداف البلديةالداخلي  المدققبدرجة كبيرة بأن 

  . أن هناك موافقة على هذه الفقرة

لي يقوم المـدقق الـداخ   "، والتي تنص على أن )3.43(بمتوسط حسابي بلغ ) 6(الفقرة رقم . 3

الـوزن النسـبي للفقـرة     ، وقد بلـغ "بالتأكد من فعالية الوسائل المستخدمة في حماية األصول 

، مما يـدل علـى   )0.05(ي أقل من وه )0.001(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)68.57(

بالتأكد من فعالية الوسائل المستخدمة في الداخلي يقوم  المدققموافقة المبحوثين بدرجة كبيرة بأن 

 . ، ويعني ذلك أن هناك موافقة على هذه الفقرة ماية األصولح

يقوم المدقق الداخلي في  " وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول

 يساوي ، و الوزن النسبي )3.71(يساوي  " بلديات قطاع غزة بمهام التدقيق الداخلي المطلوبة

 6.817(المحسوبة تساوي  tوقيمة ، %)60(لنسبي المحايد الوزن اأكبر من وهي ، %)74.20(

 )0.000(حتمالية تساوي أن القيمة االو ،)1.99 (الجدولية والتي تساوي tكبر من قيمة أوهي  ،)

المدقق الداخلي في ن أ موافقة أفراد مجتمع الدراسة على مما يدل على ،)0.05(من  أقلوهي 

  .α=05.0الداخلي المطلوبة عند مستوى داللة بلديات قطاع غزة يقوم بمهام التدقيق 
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 يقوم المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بمهام التدقيق الداخلي المطلوبة" : نتيجة الفرضية

حيث يرى الباحث أهمية قيام المدقق أي قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية، " 

ام التدقيق الداخلي المطلوبة منه حتى يحافظ على أصول الداخلي في بلديات قطاع غزة بمه

  .وممتلكات البلدية 

  )26(جدول رقم 
  مهام المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة: األول فقرات المجالتحليل 

  الفقرة  م

ط 
وس

لمت
ا

بي
حسا

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا

الم
ن   

وز
ال

بي
نس

ال
  

مة 
قي

t  مة
لقي

ا
لية

تما
الح

ا
 

1  
تأكد مـن دقـة وتسـجيل    يقوم المدقق الداخلي بال

  .وتبويب العمليات المحاسبية 
4.16 1.040 83.12 9.757 0.000 

يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من تطبيق المبـادئ    2
  .المحاسبية المتعارف عليها 

3.97 1.076 79.48 7.945 0.000 

3  
يتأكد المدقق الداخلي من وجود ومطابقة األصـول  

  .كل دوري مع السجالت بالجرد المفاجئ  بش
3.78 1.115 75.53 6.071 0.000 

يقوم المدقق الداخلي بدراسة وتقويم نظام الرقابة   4
  .الداخلية 

3.50 1.217 70.00 3.583 0.001 

يقوم المدقق الداخلي بتقديم االقتراحات والتوصيات   5
  .الالزمة لتحسين إجراءات نظام الرقابة الداخلية 

3.60 1.127 71.95 4.652 0.000 

6  
يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من فعالية الوسـائل  

 0.001 3.297 68.57 1.141 3.43  .المستخدمة في حماية األصول

7  
يقوم المدقق الداخلي بالكشـف واإلفصـاح عـن    
االنحرافات التي حدثت واقتراح الحلول التي تؤدي 

  .إلى تصحيح األوضاع مستقبالً 
3.75 1.041 75.06 6.351 0.000 

8  
وم المدقق الداخلي بتدقيق االلتـزام بـالقوانين   يق

  .والتشريعات واألنظمة والمتطلبات الخارجية 
3.73 1.072 74.55 5.955 0.000 

9  
يقوم المدقق الداخلي بتقييم العملية اإلدارية لتحقيق 

 0.000 3.996 69.87 1.084 3.49  .أهداف البلدية 

 0.000 6.817 74.20 0.914 3.71  المجال جميع الفقرات  
  1.99تساوي " 76"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 



 
 

104

  :تحليل فقرات الفرضية الثانية 5.2.2

عند مستوى داللة  مدى اهتمام اإلدارة  بتطوير قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة" 

05.0=α.  

راد عينة الدراسة في فقرات المجال ذي يبين آراء أفللعينة الواحدة وال Tختبار استخدام اتم 

، حيث يشير ) مدى اهتمام اإلدارة  بتطوير قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة( الثاني

- 2.66(إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال تراوحت بين  )27(الجدول رقم 

وفق مقياس ليكرت الذي حدده  %)69.47- %53.25(بنسبة مئوية تراوحت بين ) 3.47

الباحث، وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد مجتمع الدراسة جاءت ضعيفة على جميع 

  .الفقرات التي تمثل المجال الثاني 

 :الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت على النحو التـالي   وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات

" ، والتي تنص على أن )3.47(بمتوسط حسابي بلغ ) 2(فقرة رقم كانت في المرتبة األولى ال. 1

 ، وقـد بلـغ  "  على حجم قسم التدقيق الـداخلي  الداخليثقافة اإلدارة العليا ألهمية التدقيق تؤثر 

ـ  )0.001(وأن القيمة االحتمالية تسـاوي   ،%)69.47(الوزن النسبي للفقرة  ي أقـل مـن   وه

ثقافة اإلدارة العليا ألهمية التـدقيق  يدة لدى المبحوثين بأن ، مما يدل على وجود موافقة ج)0.05(

  .، ويعني ذلك أن هناك موافقة جيدة على هذه الفقرةحجم قسم التدقيق الداخلي ىعل تؤثر الداخلي

، والتي تنص على أن )3.10(كانت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ) 3(أما الفقرة رقم .2

 ، وقـد بلـغ  " قيام بأعماله الرقابية بشكل جيد الدورات التدريبية الكافية لل يتلقى المدقق الداخلي" 

ـ  )0.457(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)62.08(الوزن النسبي للفقرة  ي أكبـر مـن   وه

الدورات يتلقى  ، مما يدل على وجود موافقة متوسطة لدى المبحوثين بأن المدقق الداخلي)0.05(
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يام بأعماله الرقابية بشكل جيد ، ويعني ذلك أن هناك موافقة متوسـطة علـى   قالتدريبية الكافية لل

  .هذه الفقرة 

، والتي تنص على أن )3.09(كانت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ ) 1(أما الفقرة رقم .3

، وقـد  " زيادة مهام البلدية إلى زيادة العاملين في مجال التدقيق الداخلي مع تسعى اإلدارة العليا" 

ي أكبر مـن  وه )0.502(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)61.82(الوزن النسبي للفقرة  بلغ

تسعى إلى زيـادة   العليا اإلدارة، مما يدل على وجود موافقة متوسطة لدى المبحوثين بأن )0.05(

متوسـطة   ، ويعني ذلك أن هناك موافقة العاملين في مجال التدقيق الداخلي مع زيادة مهام البلدية

  .على هذه الفقرة 

  :الستجابات أفراد مجتمع الدراسة فكانت على النحو التالي  ثالث فقرات أما بخصوص أدنى

تحرص البلديـة علـى    "، والتي تنص على أن )2.80(بمتوسط حسابي بلغ ) 4(الفقرة رقم . 1

نسـبي للفقـرة   الـوزن ال  ، وقد بلـغ " تدريب المدقق الداخلي بناء على خطة تدريب تعد سنوياً

، مما يـدل علـى    )0.05(ي أكبر من وه )0.167(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)56.00(

على تدريب المدقق الداخلي بناء على خطة تدريب تعد تحرص البلدية  عدم موافقة المبحوثين بأن

  . ، ويعني ذلك أن هناك غير موافقة على هذه الفقرة سنوياً

بتقييم نتـائج   تقوم البلدية "، والتي تنص على أن )2.79(ط حسابي بلغ بمتوس) 6(الفقرة رقم . 2

الوزن النسبي للفقرة  ، وقد بلغ"الدورات التدريبية بدقة وموضوعية ومتابعة أثرها على المتدرب 

، مما يـدل علـى    )0.05(ي أكبر من وه )0.121(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)55.84(

تقوم بتقييم نتائج الدورات التدريبية بدقة وموضوعية ومتابعـة   البلدية نعدم موافقة المبحوثين بأ

  . ، ويعني ذلك أن هناك غير موافقة على هذه الفقرة أثرها على المتدرب
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للبلدية موازنة للتـدريب  " ، والتي تنص على أن )2.66(بمتوسط حسابي بلغ ) 8(الفقرة رقم . 3

الوزن النسـبي للفقـرة    ، وقد بلغ"ن وتنمية قدراتهم توفر فرص منتظمة لتدريب المدققي وبرامج

، مما يـدل علـى    )0.05(ي أقل من وه )0.011(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)55.25(

توفر فرص منتظمة لتدريب المـدققين   عدم موافقة المبحوثين بأن للبلدية موازنة للتدريب وبرامج

  . قة على هذه الفقرة، ويعني ذلك أن هناك غير مواف وتنمية قدراتهم

مدى اهتمام اإلدارة   " ثانيوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال ال

 يساوي ، و الوزن النسبي )2.98(يساوي  " بتطوير قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة

 ،)0.146(اوي المحسوبة تس tوقيمة ، %)60(الوزن النسبي المحايد أقل من وهي ، %)59.67(

 )0.558(حتمالية تساوي أن القيمة االو ،)1.99( الجدولية والتي تساوي tمن قيمة  أقلوهي 

   .فقرات هذا المجال عدم موافقة أفراد مجتمع الدراسة على مما يدل على ،)0.05(من  أكبروهي 

  . عدم اهتمام اإلدارة  بتطوير قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزةمما يعني 

  " . اهتمام اإلدارة  بتطوير قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة عدم" : نتيجة الفرضية

  .أي قبول الفرضية العدمية ورفض الفرضية البديلة 

ين بناء على خطة تدريب الداخلي ينالبلدية على تدريب المدقق ويعزو الباحث ذلك إلى عدم حرص

لتدريب المدققين وتنمية  ريب وبرامج توفر فرص منتظمةللتد تعد سنوياً، وعدم وجود موازنة

ن الداخليين المتميزين في العمل، وعدم وجود البلدية بتطوير أداء المدققي قدراتهم، وعدم اهتمام

  . D.C.Bقسم تدقيق داخلي في أغلب البلديات ذات التصنيف 
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  )27(جدول رقم 

  بتطوير قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة مدى اهتمام اإلدارة : الثاني فقرات المجالتحليل 

  الفقرة  مسلسل

ابي
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ط ال
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ف 
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الح
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1  
تسعى اإلدارة إلى زيادة العاملين في مجـال  

 0.502 0.674 61.82 1.183 3.09  .التدقيق الداخلي مع زيادة مهام البلدية 

2  
ة اإلدارة العليا ألهميـة التـدقيق   تؤثر ثقاف

  .الداخلي على حجم قسم التدقيق الداخلي 
3.47 1.172 69.47 3.525 0.001 

3  
يتلقى المدقق الداخلي الـدورات التدريبيـة   

  .الكافية للقيام بأعماله الرقابية بشكل جيد 
3.10 1.220 62.08 0.747 0.457 

4  
تحرص البلدية على تدريب المدقق الداخلي 

 0.167 1.395- 56.00 1.241 2.80  .اء على خطة تدريب تعد سنوياًبن

تهتم البلدية بتقـديم الـدورات التدريبيـة      5
  .والمهنية لمدققيها 

2.92 1.241 58.42 -0.555 0.581 

6  
تقوم البلدية بتقييم نتائج الدورات التدريبية 
بدقة وموضوعية ومتابعـة أثرهـا علـى    

  .المتدرب
2.79 1.162 55.84 -1.569 0.121 

7  
تهتم البلدية بتطوير أداء المدققين الداخليين 

  .المتميزين في العمل 
2.96 1.219 59.22 -0.281 0.780 

للبلدية موازنة للتدريب وبرامج توفر فرص   8
  .منتظمة لتدريب المدققين وتنمية قدراتهم

2.66 1.131 53.25 -2.620 0.011 

9  
ور التدقيق تقوم البلدية بتوعية الموظفين بد

  .الداخلي 
3.00 1.158 60.00 0.000 1.000 

 0.885 0.146- 59.67 0.990 2.98  جميع الفقرات  
  1.99تساوي " 76"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  :تحليل فقرات الفرضية الثالثة 5.2.3

عند المتعارف عليها  الداخلي يلتزم المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بمعايير التدقيق" 

  .α=05.0مستوى داللة 

راد عينة الدراسة في فقرات المجال للعينة الواحدة والذي يبين آراء أف Tختبار استخدام اتم 

، )يلتزم المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها( الثالث

إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال تراوحت بين  )28(رقم حيث يشير الجدول 

وفق مقياس ليكرت الذي حدده %) 76.10-%63.12(بنسبة مئوية تراوحت بين ) 3.81- 3.16(

الباحث، وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد مجتمع الدراسة جاءت جيدة على جميع الفقرات 

  .التي تمثل المجال الثالث 

 :الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت على النحو التـالي   تبين النتائج أن أعلى ثالث فقراتو

، والتي تنص على أن )3.81(بمتوسط حسابي بلغ ) 11(كانت في المرتبة األولى الفقرة رقم . 1

ـ  ، وقد بلغ"العناية المهنية الواجبة أثناء تنفيذه لعمله  يبذل المدقق الداخلي"  بي للفقـرة  الوزن النس

، مما يـدل علـى   )0.05(ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)76.10(

العناية المهنية الواجبة أثنـاء تنفيـذه   يبذل  وجود موافقة جيدة لدى المبحوثين بأن المدقق الداخلي

  .، ويعني ذلك أن هناك موافقة جيدة على هذه الفقرة  لعمله

، والتي تنص على أن )3.68(انت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ك) 7(أما الفقرة رقم .2

، " يتوفر الكفاءة المهنية المطلوبة من المدققين الداخليين إلنجاز أعمالهم بكفاءة ومهارة وخبـرة " 

ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)73.51(الوزن النسبي للفقرة  وقد بلغ

دل على وجود موافقة جيدة لدى المبحوثين بأن المدققين الـداخليين يتـوفر فـيهم    ، مما ي)0.05(
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الكفاءة المهنية المطلوبة إلنجاز أعمالهم بكفاءة ومهارة وخبرة ، ويعني ذلـك أن هنـاك موافقـة    

  .جيدة على هذه الفقرة 

تنص على أن  ، والتي)3.64(كانت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ ) 6(أما الفقرة رقم .3

لتـزام  الماليـة واإلداريـة الداخليـة واال    لتزام بالسياساتيقوم المدقق الداخلي بفحص مدى اال" 

وأن  ،%)72.73(الـوزن النسـبي للفقـرة     ، وقد بلغ" بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها

ة جيدة لدى ، مما يدل على وجود موافق)0.05(ي أقل من وه )0.000(القيمة االحتمالية تساوي 

المالية واإلداريـة الداخليـة    لتزام بالسياساتالمبحوثين بأن المدقق الداخلي يقوم بفحص مدى اال

، ويعني ذلك أن هناك موافقة جيدة على هـذه   لتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليهاواال

  .الفقرة 

  :انت على النحو التالي الستجابات أفراد مجتمع الدراسة فك ثالث فقرات أما بخصوص أدنى

تتوفر في البلدية معـايير   "، والتي تنص على أن )3.40(بمتوسط حسابي بلغ ) 9(الفقرة رقم . 1

 ، وقد بلـغ "سليمة لرقابة األداء بما يساعد على الحكم على مدى التقدم في إنجاز المهام المطلوبة 

ـ  )0.002(ي وأن القيمة االحتمالية تسـاو  ،%)68.05(الوزن النسبي للفقرة  ي أقـل مـن   وه

معايير سليمة لرقابـة األداء بمـا   تتوفر فيها البلدية  ، مما يدل على موافقة المبحوثين بأن)0.05(

، ويعني ذلك أن هناك موافقة على  يساعد على الحكم على مدى التقدم في إنجاز المهام المطلوبة

  . هذه الفقرة

 يلتزم المـدقق الـداخلي   "التي تنص على أن ، و)3.38(بمتوسط حسابي بلغ ) 5(الفقرة رقم . 2

الوزن النسـبي للفقـرة    ، وقد بلغ"بمعايير السلوك المهني الصادرة عن معهد المدققين الداخليين 

، مما يـدل علـى   )0.05(ي أقل من وه )0.004(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)67.53(
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سلوك المهني الصادرة عن معهد المـدققين  المدقق الداخلي يلتزم بمعايير الموافقة المبحوثين بأن 

  . ، ويعني ذلك أن هناك موافقة على هذه الفقرة الداخليين

يـوفر قسـم التـدقيق     "، والتي تنص على أن )3.16(بمتوسط حسابي بلغ ) 12(الفقرة رقم . 3

الـوزن النسـبي للفقـرة     ، وقد بلـغ "سياسات وإجراءات مكتوبة كدليل لهيئة العاملين  الداخلي

، مما يـدل علـى   )0.05(ي أكبر من وه )0.264(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)63.12(

قسم التدقيق الداخلي يوفر سياسات وإجـراءات مكتوبـة   موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة بأن 

  . ، ويعني ذلك أن هناك موافقة متوسطة على هذه الفقرة كدليل لهيئة العاملين

  

يلتزم المدقق الداخلي في  " ثالثسط الحسابي لجميع فقرات المجال الوبصفة عامة يتبين أن المتو

 ، و الوزن النسبي )3.53(يساوي  " المتعارف عليها بلديات قطاع غزة بمعايير التدقيق الداخلي

المحسوبة تساوي  tوقيمة ، %)60(الوزن النسبي المحايد أكبر من وهي ، %)70.51( يساوي

حتمالية تساوي أن القيمة االو ،)1.99( الجدولية والتي تساوي tكبر من قيمة أوهي  ،)5.100(

التزام ن أ موافقة أفراد مجتمع الدراسة على مما يدل على ،)0.05(من  أقلوهي  )0.000(

مستوى داللة  المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها عند

05.0=α.  

 يلتزم المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بمعايير التدقيق الداخلي" : ة الفرضيةنتيج

 ويعزو الباحث ذلك إلىأي قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية، "  المتعارف عليها

ة الكفاءفيهم يتوفر م ألعمالهم، والعناية المهنية الواجبة أثناء تنفيذه ين يبذلونالداخلي ينالمدققأن 
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 لتزام بالسياسات، ويقوموا بفحص مدى االإلنجاز أعمالهم بكفاءة ومهارة وخبرة ة المطلوبةالمهني

 .  لتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليهاالمالية واإلدارية الداخلية واال

  )28(جدول رقم 
بمعايير التدقيق الداخلي مدى التزام المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة : الثالث فقرات المجالتحليل 

  المتعارف عليها
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يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من كفاية وفعاليـة    1
  .العمليات لحماية األصول 

3.48 1.059 69.61 3.982 0.000 

2  
من مـدى انسـجام    يقوم المدقق الداخلي بالتأكد

  .أهداف المشروع مع التطبيق 
3.49 1.096 69.87 3.952 0.000 

3  
يقوم المدقق الداخلي بمراجعة كافة البرامج قيـد  

  .التطبيق للتأكد من مدى مطابقتها لألهداف 
3.57 1.031 71.43 4.861 0.000 

4  
يركز المدقق الداخلي علـى إجـراءات الرقابـة    

  .همة المتوافقة مع األهداف الم
3.62 1.045 72.37 5.158 0.000 

5  
يلتزم المدقق الداخلي بمعايير السـلوك المهنـي   

 0.004 3.002 67.53 1.101 3.38  .الصادرة عن معهد المدققين الداخليين 

6  
يقوم المدقق الداخلي بفحـص مـدى االلتـزام    
بالسياسات المالية واإلدارية الداخلية وااللتـزام  

  .لي المتعارف عليها بمعايير التدقيق الداخ
3.64 1.146 72.73 4.873 0.000 

7  
يتوفر الكفاءة المهنية المطلوبة مـن المـدققين   
الداخليين إلنجاز أعمالهم بكفاءة ومهارة وخبرة 

.  
3.68 1.032 73.51 5.744 0.000 

8  
قسم التدقيق الداخلي يوفر المعلومات بشكل دقيق 

ها فـي  ومساعدت اومنظم لإلدارة التخاذ قراراته
  .فحص وتقويم سالمة النظم واإلجراءات فيها 

3.58 1.185 71.69 4.328 0.000 

9  
تتوفر في البلدية معايير سليمة لرقابة األداء بما 
يساعد على الحكم على مدى التقدم فـي إنجـاز   

  .المهام المطلوبة 
3.40 1.091 68.05 3.237 0.002 
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10  
ـ  ة يحرص المدقق الداخلي باستمرار على متابع

التطورات الحاصلة على معايير التدقيق الداخلي 
  .ويستند إليها عند أداء عمله 

3.49 1.096 69.87 3.952 0.000 

11  
يبذل المدقق الداخلي العناية المهنيـة الواجبـة   

  أثناء تنفيذه لعمله 
3.81 1.014 76.10 6.971 0.000 

يوفر قسم التدقيق الداخلي سياسات وإجـراءات    12
  . يل لهيئة العاملين مكتوبة كدل

3.16 1.215 63.12 1.126 0.264 

 0.000 5.100 70.51 0.904 3.53  جميع الفقرات  
  1.99تساوي " 76"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  
  :تحليل فقرات الفرضية الرابعة 5.2.4

لي في بلديات قطاع غزة أهمية وجود قسم للتدقيق الداخب مدى إدراك أعضاء المجلس البلدي" 

  .α=05.0عند مستوى داللة 

راد عينة الدراسة في فقرات المجال للعينة الواحدة والذي يبين آراء أف Tختبار استخدام اتم 

أهمية وجود قسم للتدقيق الداخلي في بلديات قطاع ب مدى إدراك أعضاء المجلس البلدي( الرابع

إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال تراوحت  )29(رقم ، حيث يشير الجدول )غزة

وفق مقياس ليكرت الذي %) 69.09-%60.26(بنسبة مئوية تراوحت بين ) 3.45- 3.01(بين 

حدده الباحث، وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد مجتمع الدراسة جاءت جيدة على جميع 

  .الفقرات التي تمثل المجال الرابع 

 :الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت على النحو التـالي   تبين النتائج أن أعلى ثالث فقراتو

" ، والتي تنص على أن )3.45(بمتوسط حسابي بلغ ) 1(كانت في المرتبة األولى الفقرة رقم . 1



 
 

113

الـوزن النسـبي للفقـرة     ، وقـد بلـغ  "بالخبرة والكفاءة الالزمة  يتميز أعضاء المجلس البلدي

، مما يـدل علـى   )0.05(ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)69.09(

،  بالخبرة والكفاءة الالزمة واأعضاء المجلس البلدي يتميزوجود موافقة جيدة لدى المبحوثين بأن 

  .ويعني ذلك أن هناك موافقة جيدة على هذه الفقرة 

، والتي تنص على أن )3.39(بمتوسط حسابي بلغ كانت في المرتبة الثانية ) 2(أما الفقرة رقم .2

الـوزن   ، وقد بلـغ " يوجد إدراك من قبل أعضاء المجلس البلدي بأهمية وجود التدقيق الداخلي" 

، مما )0.05(ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)67.79(النسبي للفقرة 

 يوجـد لـديهم إدراك   اء المجلس البلـدي أعض يدل على وجود موافقة جيدة لدى المبحوثين بأن

  .، ويعني ذلك أن هناك موافقة جيدة على هذه الفقرة  بأهمية وجود التدقيق الداخلي

، والتي تنص على أن )3.39(كانت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ ) 3(أما الفقرة رقم .3

ا يسهل الكثير مـن األمـور   بأن لهم رؤية واضحة عن العمل مم يتميز أعضاء المجلس البلدي" 

وأن القيمـة االحتماليـة تسـاوي     ،%)67.01(الوزن النسبي للفقـرة   ، وقد بلغ" المالية بالبلدية

أعضـاء   ، مما يدل على وجود موافقة جيدة لدى المبحوثين بأن)0.05(ي أقل من وه )0.001(

من األمـور الماليـة   يتميزوا بأن لهم رؤية واضحة عن العمل مما يسهل الكثير  المجلس البلدي

  .، ويعني ذلك أن هناك موافقة جيدة على هذه الفقرة  بالبلدية

  :الستجابات أفراد مجتمع الدراسة فكانت على النحو التالي  ثالث فقرات أما بخصوص أدنى

يهتم أعضـاء المجلـس    "، والتي تنص على أن )3.21(بمتوسط حسابي بلغ ) 5(الفقرة رقم . 1

الوزن النسبي للفقـرة   ، وقد بلغ"والمبادرات التي يقدمها قسم التدقيق الداخلي قتراحات البلدي باال

، مما يـدل علـى   )0.05(ي أقل من وه )0.048(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)64.16(
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قتراحات والمبادرات التي يقـدمها قسـم   موافقة المبحوثين بأن أعضاء المجلس البلدي يهتموا باال

  . ويعني ذلك أن هناك موافقة على هذه الفقرة،  التدقيق الداخلي

أعضاء المجلـس  يتميز " ، والتي تنص على أن )3.18(بمتوسط حسابي بلغ ) 7(الفقرة رقم . 2

الـوزن النسـبي للفقـرة     ، وقـد بلـغ  "بتخصصات فنية مدركة ألهمية التدقيق الداخلي  البلدي

، مما يـدل علـى   )0.05(ر من ي أكبوه )0.070(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)63.64(

أعضاء المجلس البلدي يتميزوا بتخصصات فنية مدركـة   موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة بأن

  . ، ويعني ذلك أن هناك موافقة متوسطة على هذه الفقرة ألهمية التدقيق الداخلي

مجلـس  يساهم أعضاء ال" ، والتي تنص على أن )3.01(بمتوسط حسابي بلغ ) 4(الفقرة رقم . 3

الـوزن   ، وقـد بلـغ  "في تقديم الدعم الالزم للمدقق الداخلي حتى يتمكن من القيام بعملـه   البلدي

، مما )0.05(ي أكبر من وه )0.904(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)60.26(النسبي للفقرة 

لـدعم  في تقديم ا واأعضاء المجلس البلدي يساهميدل على موافقة المبحوثين بدرجة متوسطة بأن 

اخلي حتى يتمكن من القيام بعمله ، ويعني ذلك أن هناك موافقة متوسطة علـى  الالزم للمدقق الد

  . هذه الفقرة

مدى ادراك أعضاء  " رابعوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال ال

، و  )3.28( يساوي " أهمية وجود قسم للتدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزةب المجلس البلدي

 tوقيمة ، %)60(الوزن النسبي المحايد أكبر من وهي ، %)65.53( يساوي الوزن النسبي

أن القيمة و ،)1.99( الجدولية والتي تساوي tكبر من قيمة أوهي  ،)3.300(المحسوبة تساوي 

موافقة أفراد مجتمع الدراسة   مما يدل على ،)0.05(من  أقلوهي  )0.001(حتمالية تساوي اال
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أهمية وجود قسم للتدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة إدراك أعضاء المجلس البلدي بن أ على

  .α=05.0عند مستوى داللة 

أهمية وجود قسم للتدقيق الداخلي في ب مدى إدراك أعضاء المجلس البلدي" : نتيجة الفرضية

ويعزو الباحث ذلك إلى فرضية العدمية، أي قبول الفرضية البديلة ورفض ال"  بلديات قطاع غزة

بأهمية وجود التدقيق  يتميزوا بالخبرة والكفاءة الالزمة، و يدركواأعضاء المجلس البلدي  أن

بأن لهم رؤية واضحة عن العمل مما يسهل الكثير من األمور المالية  مما يجعلهم، الداخلي

  . بالبلدية

  

  )29(جدول رقم 
مدى إدراك أعضاء المجلس البلدي بأهمية وجود قسم للتدقيق الداخلي  :تحليل فقرات المجال الرابع

  في بلديات قطاع غزة
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1  
يتميز أعضاء المجلس البلدي بالخبرة والكفـاءة  

  .الالزمة 
3.45 0.897 69.09 4.449 0.000 

2  
وجد إدراك من قبل أعضاء المجلـس البلـدي   ي

  .بأهمية وجود التدقيق الداخلي 
3.39 0.891 67.79 3.838 0.000 

3  
يتميز أعضاء المجلس البلدي بأن لهـم رؤيـة   
واضحة عن العمل مما يسهل الكثير من األمـور  

  .المالية بالبلدية 
3.35 0.870 67.01 3.536 0.001 

4  
في تقديم الـدعم  يساهم أعضاء المجلس البلدي 

الالزم للمدقق الداخلي حتى يتمكن مـن القيـام   
  .بعمله 

3.01 0.939 60.26 0.121 0.904 

 0.048 2.008 64.16 0.908 3.21يهتم أعضـاء المجلـس البلـدي باالقتراحـات       5
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  .والمبادرات التي يقدمها قسم التدقيق الداخلي 

يتميز أعضـاء المجلـس البلـدي بتخصصـات       6
  .عية ألهمية التدقيق الداخلي أكاديمية وا

3.34 0.837 66.75 3.541 0.001 

يتميز أعضاء المجلس البلدي بتخصصات فنيـة    7
  .مدركة ألهمية التدقيق الداخلي

3.18 0.869 63.64 1.835 0.070 

 0.001 3.300 65.53 0.735 3.28  جميع الفقرات  
  1.99تساوي  "76"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  
  

  :تحليل فقرات الفرضية الخامسة 5.2.5

في بلديات قطاع  وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يؤدي إلى جودة مخرجات الدائرة المالية" 

  .α=05.0عند مستوى داللة بالرغم من تبعيته لها  غزة

عينة الدراسة في فقرات المجال  رادللعينة الواحدة والذي يبين آراء أف Tختبار استخدام اتم 

وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يؤدي إلى جودة مخرجات الدائرة المالية في بلديات ( الخامس

إلى أن المتوسطات الحسابية  )30(، حيث يشير الجدول رقم )بالرغم من تبعيته لها قطاع غزة

- %81.30(وحت بين بنسبة مئوية ترا) 4.28- 4.06(لجميع فقرات المجال تراوحت بين 

وفق مقياس ليكرت الذي حدده الباحث، وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد %) 85.53

  .مجتمع الدراسة جاءت جيدة على جميع الفقرات التي تمثل المجال الخامس 

 :الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت على النحو التـالي   وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات

" ، والتي تنص على أن )4.28(بمتوسط حسابي بلغ ) 3(ت في المرتبة األولى الفقرة رقم كان. 1
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الـوزن النسـبي للفقـرة     ، وقـد بلـغ  "نحرافات يساهم التدقيق الداخلي في تقليل األخطاء واال

، مما يـدل علـى   )0.05(ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)85.53(

،  نحرافـات اخلي يساهم في تقليل األخطاء واالالتدقيق الدلدى المبحوثين بأن وجود موافقة عالية 

  .ويعني ذلك أن هناك موافقة عالية على هذه الفقرة 

، والتي تنص على أن )4.25(كانت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ) 1(أما الفقرة رقم .2

الـوزن النسـبي للفقـرة     ، وقـد بلـغ  " ليـة في زيادة دقة البيانات الما يساهم التدقيق الداخلي" 

، مما يـدل علـى   )0.05(ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)84.94(

،  التدقيق الداخلي يساهم في زيادة دقة البيانـات الماليـة  وجود موافقة عالية لدى المبحوثين بأن 

  .ويعني ذلك أن هناك موافقة عالية على هذه الفقرة 

، والتي تنص على أن )4.21(كانت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ ) 6(الفقرة رقم أما .3

الـوزن   ، وقد بلغ" وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر تغذية راجعة للمعلومات بشكل جيد" 

، مما )0.05(ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)84.16(النسبي للفقرة 

وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر تغذيـة  ى وجود موافقة عالية لدى المبحوثين بأن يدل عل

  .، ويعني ذلك أن هناك موافقة عالية على هذه الفقرة  راجعة للمعلومات بشكل جيد

  :الستجابات أفراد مجتمع الدراسة فكانت على النحو التالي  ثالث فقرات أما بخصوص أدنى

 يساهم التدقيق الـداخلي  "، والتي تنص على أن )4.13(توسط حسابي بلغ بم) 4(الفقرة رقم . 1

الـوزن النسـبي للفقـرة     ، وقد بلـغ "بالتقيد باألنظمة والقوانين من قبل موظفين الدائرة المالية 

، مما يـدل علـى   )0.05(ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)82.60(
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التدقيق الداخلي يساهم بالتقيد باألنظمـة والقـوانين مـن قبـل     بأن موافقة عالية لدى المبحوثين 

  . ، ويعني ذلك أن هناك موافقة عالية على هذه الفقرة موظفين الدائرة المالية

وجـود قسـم مسـتقل     "، والتي تنص على أن )4.09(بمتوسط حسابي بلغ ) 8(الفقرة رقم . 2

وأن  ،%)81.82(الوزن النسـبي للفقـرة    د بلغ، وق"للتدقيق الداخلي يوفر معلومات قابلة للفهم 

، مما يدل على موافقـة عاليـة لـدى    )0.05(ي أقل من وه )0.000(القيمة االحتمالية تساوي 

، ويعنـي ذلـك أن    وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر معلومات قابلة للفهـم المبحوثين بأن 

  . هناك موافقة عالية على هذه الفقرة

وجـود قسـم مسـتقل     "، والتي تنص على أن )4.06(بمتوسط حسابي بلغ ) 9(الفقرة رقم . 3

، وقـد  "للتدقيق الداخلي يؤدي إلى الحصول على المعلومات والتقارير المالية بالتوقيت المناسب 

ي أقـل مـن   وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)81.30(الوزن النسبي للفقرة  بلغ

وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يؤدي عالية لدى المبحوثين بأن  ، مما يدل على موافقة)0.05(

مما يساهم في سـرعة اتخـاذ    إلى الحصول على المعلومات والتقارير المالية بالتوقيت المناسب

 . القرارات ، ويعني ذلك أن هناك موافقة عالية على هذه الفقرة

وجود قسم مستقل  " خامسال الوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المج

في بلديات قطاع غزة بالرغم من  للتدقيق الداخلي يؤدي إلى جودة مخرجات الدائرة المالية

الوزن أكبر من وهي ، %)83.39( يساوي ، و الوزن النسبي )4.17(يساوي  "تبعيته لها 

الجدولية  tة كبر من قيمأوهي  ،)15.214(المحسوبة تساوي  tوقيمة ، %)60(النسبي المحايد 

مما يدل  ،)0.05(من  أقلوهي  )0.000(حتمالية تساوي أن القيمة االو ،)1.99( والتي تساوي
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وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يؤدي إلى جودة ن أ موافقة أفراد مجتمع الدراسة على على

  .α=05.0مخرجات الدائرة المالية في بلديات قطاع غزة عند مستوى داللة 

 وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يؤدي إلى جودة مخرجات الدائرة المالية" : نتيجة الفرضية

أي قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية "في بلديات قطاع غزة بالرغم من تبعيته لها 

يساهم في تقليل األخطاء  لتدقيق الداخليل ويعزو الباحث ذلك إلى أن وجود قسمالعدمية، 

المعلومات والتقارير المناسبة مما يساهم في  يوفر و، دقة البيانات المالية رافات، ويزيد منواالنح

  .عملية اتخاذ القرارات 

  
  )30(جدول رقم 

وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يؤدي إلى جودة مخرجات الدائرة : امسالخ تحليل فقرات المجال
  لهاالمالية في بلديات قطاع غزة بالرغم من تبعيته 
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يساهم التدقيق الداخلي في زيادة دقة البيانـات    1
  .المالية 

4.25 0.746 84.94 14.662 0.000 

2  
يساهم التدقيق الداخلي في زيـادة الموثوقيـة   

  .بالمعلومات المالية 
4.19 0.812 83.90 12.916 0.000 

يساهم التدقيق الداخلي فـي تقليـل األخطـاء      3
  .واالنحرافات 

4.28 0.759 85.53 14.661 0.000 

يساهم التـدقيق الـداخلي بالتقيـد باألنظمـة       4
  .والقوانين من قبل موظفين الدائرة المالية

4.13 0.784 82.60 12.648 0.000 

5  
لية يعمل التدقيق الداخلي على رفع كفاءة وفاع

  .النظام المحاسبي 
4.14 0.914 82.86 10.977 0.000 

6  
وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر تغذية 

  .راجعة للمعلومات بشكل جيد 
4.21 0.937 84.16 11.315 0.000 
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  الفقرة  مسلسل
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7  
وجود قسم مستقل للتـدقيق الـداخلي يـوفر    
معلومات يمكن االعتماد عليهـا فـي اتخـاذ    

  .القرارات 
4.17 0.938 83.38 10.940 0.000 

8  
وجود قسم مستقل للتـدقيق الـداخلي يـوفر    

  .معلومات قابلة للفهم 
4.09 0.861 81.82 11.116 0.000 

9  
وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يؤدي إلـى  
الحصول على المعلومات والتقـارير الماليـة   

  .بالتوقيت المناسب 
4.06 0.848 81.30 11.017 0.000 

 0.000 15.214 83.39 0.675 4.17  جميع الفقرات  
  1.99تساوي " 76"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  
  :تحليل فقرات الفرضية السادسة 5.2.6

مساهمة المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بفاعلية يؤدي إلى تسهيل عمل المدقق " 

  .α=05.0عند مستوى داللة الخارجي 

راد عينة الدراسة في فقرات المجال للعينة الواحدة والذي يبين آراء أف Tختبار استخدام اتم 

مساهمة المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بفاعلية يؤدي إلى تسهيل عمل المدقق ( السادس

إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال  )31(، حيث يشير الجدول رقم )الخارجي

وفق مقياس %) 85.97- %78.44(بنسبة مئوية تراوحت بين ) 4.30-3.92( تراوحت بين

ليكرت الذي حدده الباحث، وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد مجتمع الدراسة جاءت جيدة 

  .على جميع الفقرات التي تمثل المجال السادس 
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 :نت على النحو التـالي  الستجابات أفراد مجتمع الدراسة كا وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات

" ، والتي تنص على أن )4.30(بمتوسط حسابي بلغ ) 2(كانت في المرتبة األولى الفقرة رقم . 1

الوزن النسـبي   ، وقد بلغ"وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر جهد ووقت المدقق الخارجي 

، ممـا يـدل   )0.05(ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)85.97(للفقرة 

وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر جهد ووقت على وجود موافقة عالية لدى المبحوثين بأن 

  .، ويعني ذلك أن هناك موافقة عالية على هذه الفقرة  المدقق الخارجي

، والتي تنص على أن )4.09(كانت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ) 4(أما الفقرة رقم .2

الـوزن   ، وقد بلـغ " في تقليل نطاق عمل المدقق الخارجي المدقق الداخلي خبرة وكفاءةاهم تس" 

، مما )0.05(ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي  ،%)81.82(النسبي للفقرة 

خبرة وكفاءة المدقق الداخلي تساهم فـي تقليـل   يدل على وجود موافقة عالية لدى المبحوثين بأن 

  .، ويعني ذلك أن هناك موافقة عالية على هذه الفقرة  مل المدقق الخارجينطاق ع

، والتي تنص على أن )4.09(كانت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ ) 6(أما الفقرة رقم .3

 ، وقد بلـغ " لتزام المدقق الداخلي بقواعد وآداب المهنة يؤدي إلى تقليل عبئ المدقق الخارجيإ" 

ـ  )0.000(وأن القيمة االحتمالية تسـاوي   ،%)81.82(للفقرة  الوزن النسبي ي أقـل مـن   وه

لتزام المدقق الـداخلي بقواعـد   ، مما يدل على وجود موافقة عالية لدى المبحوثين بأن ا)0.05(

، ويعني ذلك أن هناك موافقة عاليـة علـى    وآداب المهنة يؤدي إلى تقليل عبئ المدقق الخارجي

  .هذه الفقرة 

  :الستجابات أفراد مجتمع الدراسة فكانت على النحو التالي  ثالث فقرات أدنى أما بخصوص
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كفايـة عمـل المـدقق     "، والتي تنص على أن )4.04(بمتوسط حسابي بلغ ) 5(الفقرة رقم . 1

الـوزن النسـبي للفقـرة     ، وقد بلغ"الداخلي يساهم في تقليل األدلة التي يطلبها المدقق الخارجي 

، مما يـدل علـى   )0.05(ي أقل من وه )0.000(يمة االحتمالية تساوي وأن الق ،%)80.78(

كفاية عمل المدقق الداخلي يساهم في تقليل األدلة التـي يطلبهـا   موافقة عالية لدى المبحوثين بأن 

  . ، ويعني ذلك أن هناك موافقة عالية على هذه الفقرة المدقق الخارجي

يعمل التـدقيق الـداخلي    "، والتي تنص على أن )4.03(بمتوسط حسابي بلغ ) 1(الفقرة رقم . 2

والثقة بنظـام الرقابـة    كن للمدقق الخارجي االعتماد عليهاعلى توفير المعلومات الالزمة التي يم

 )0.000(وأن القيمة االحتمالية تسـاوي   ،%)80.52(الوزن النسبي للفقرة  ، وقد بلغ"الداخلية 

التدقيق الداخلي يعمل على الية لدى المبحوثين بأن ، مما يدل على موافقة ع)0.05(ي أقل من وه

 والثقة بنظام الرقابة الداخلية كن للمدقق الخارجي االعتماد عليهاتوفير المعلومات الالزمة التي يم

  . ، ويعني ذلك أن هناك موافقة عالية على هذه الفقرة

وجود قسـم مسـتقل    إن "، والتي تنص على أن )3.92(بمتوسط حسابي بلغ ) 3(الفقرة رقم . 3

 ،%)78.44(الوزن النسبي للفقـرة   ، وقد بلغ"للتدقيق الداخلي يقلل من تكاليف المدقق الخارجي 

، مما يدل على موافقة عالية لـدى  )0.05(ي أقل من وه )0.000(وأن القيمة االحتمالية تساوي 

، ويعني ذلك  خارجيوجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يقلل من تكاليف المدقق الالمبحوثين بأن 

  . أن هناك موافقة عالية على هذه الفقرة

مساهمة المدقق  " سادسوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال ال

يساوي  " الداخلي في بلديات قطاع غزة بفاعلية يؤدي إلى تسهيل عمل المدقق الخارجي

، %)60(الوزن النسبي المحايد كبر من أوهي ، %)81.56( يساوي ، و الوزن النسبي )4.08(
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 ،)1.99( الجدولية والتي تساوي tكبر من قيمة أوهي  ،)12.943(المحسوبة تساوي  tوقيمة 

موافقة أفراد مجتمع  مما يدل على ،)0.05(من  أقلوهي  )0.000(حتمالية تساوي أن القيمة االو

ديات قطاع غزة بفاعلية يؤدي إلى مساهمة المدقق الداخلي في بلأن  الدراسة بدرجة عالية على

  .α=05.0تسهيل عمل المدقق الخارجي عند مستوى داللة 

مساهمة المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بفاعلية يؤدي إلى تسهيل " : نتيجة الفرضية

ث ويعزو الباحأي قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية، "  عمل المدقق الخارجي

خبرة  ، وأنوجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر جهد ووقت المدقق الخارجي ذلك إلى أن

لتزام المدقق الداخلي ، وأن اوكفاءة المدقق الداخلي تساهم في تقليل نطاق عمل المدقق الخارجي

 . بقواعد وآداب المهنة يؤدي إلى تقليل عبئ المدقق الخارجي

  
  )31(جدول رقم 

مدى مساهمة المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بتسهيل عمل : السادس مجالتحليل فقرات ال
  المدقق الخارجي
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1  
يعمل التدقيق الداخلي على توفير المعلومـات  
الالزمة التي يمكن للمدقق الخارجي االعتمـاد  

  .ليها والثقة بنظام الرقابة الداخلية ع
4.03 0.888 80.52 10.137 0.000 

2  
إن وجود قسم مستقل للتدقيق الـداخلي يـوفر   

  .جهد ووقت المدقق الخارجي
4.30 0.828 85.97 13.760 0.000 

3  
إن وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يقلل من 

  .تكاليف المدقق الخارجي
3.92 1.010 78.44 8.011 0.000 

 0.000 10.402 81.82 0.920 4.09إن خبرة وكفاءة المدقق الداخلي تسـاهم فـي     4
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  .تقليل نطاق عمل المدقق الخارجي

إن كفاية عمل المدقق الداخلي يساهم في تقليل   5
  .األدلة التي يطلبها المدقق الخارجي

4.04 0.834 80.78 10.929 0.000 

المهنـة   التزام المدقق الداخلي بقواعد وآداب  6
  .يؤدي إلى تقليل عبئ المدقق الخارجي 

4.09 0.830 81.82 11.533 0.000 

 0.000 12.943 81.56 0.731 4.08  جميع الفقرات  
  1.99تساوي " 76"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  
  :  معاً تحليل جميع مجاالت الدراسة 5.2.7

 آراء أفراد عينة الدراسـة فـي جميـع مجـاالت    حدة والذي يبين للعينة الوا tختبار استخدام اتم 

يسـاوي    إلى أن المتوسط الحسابي لجميـع المجـاالت   )32(، حيث يشير الجدول رقم الدراسة

 ،)%60(الوزن النسبي المحايـد    أكبر من وهو) %72.10( ، و الوزن النسبي يساوي) 3.61(

، و )1.99(الجدولية والتـي تسـاوي   tقيمة كبر من أوهي  )8.092(المحسوبة تساوي  tوقيمة 

مما يدل علـى أن مجتمـع الدراسـة    ) 0.05( من أقلوهي 0.000) ( ة االحتمالية تساويالقيم

  .موافقون بدرجة جيدة على جميع مجاالت الدراسة معاً 

ومن خالل هذه النتائج، يرى الباحث بضرورة قيام المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بمهامه 

أكمل وجه وتقييمه المستمر لنظام الرقابة الداخلية مما يساهم في تحقيـق الشـفافية وحفـظ    على 

الممتلكات واألموال العامة، وضرورة اهتمام اإلدارة العليا للبلدية بقسم التدقيق الداخلي وذلك من 
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أهداف  خالل توفير الدورات المناسبة لهم وتطويرهم وتزويدهم بالتكنولوجيا المناسبة حتى يحققوا

  .البلدية 

  )32(جدول رقم 
  )واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة( الدراسة تحليل مجاالت
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 0.000 6.817 74.20 0.914 3.71 .مهام المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة  األول
قسـم التـدقيق    بتطوير مدى اهتمام اإلدارة   الثاني

 . الداخلي في بلديات قطاع غزة
2.98 0.990 59.67 -0.146 0.885 

لتزام المدقق الداخلي في بلديات قطـاع  امدى   الثالث
 . غزة بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها

3.53 0.904 70.51 5.100 0.000 

مجلس البلـدي بأهميـة   مدى إدراك أعضاء ال  الرابع
وجود قسم للتدقيق الداخلي في بلديات قطـاع  

  .غزة
3.28 0.735 65.53 3.300 0.001 

وجود قسم تدقيق الداخلي يؤدي على جـودة    الخامس
مخرجات الدائرة المالية في بلديات قطاع غزة 

  .بالرغم من تبعيته لها
4.17 0.675 83.39 15.214 0.000 

ق الداخلي في بلديات قطاع مدى مساهمة المدق  السادس
  .غزة بتسهيل عمل المدقق الخارجي

4.08 0.731 81.56 12.943 0.000 

 0.000 8.092 72.10 0.656 3.61  جميع الفقرات  
  1.99تساوي " 76"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصيات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

127

  : النتائج 6.1

  :من خالل نتائج التحليل اإلحصائي توصل الباحث إلى بعض النتائج يمكن إجمالها في التالي 

أظهرت نتائج الدراسة على وجود عالقة بين تصنيف البلدية ووجود قسـم مسـتقل للتـدقيق    . 1

  .الداخلي في بلديات قطاع غزة بصورة جيدة 

المطلوبة منهم بصورة جيدة، وذلك مـن خـالل   قيام المدققين الداخليين بمهام التدقيق الداخلي . 2

تأكيدهم على دقة وتبويب العمليات الحسابية وتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومطابقة 

  .األصول من خالل الجرد المفاجئ بشكل دوري 

عدم اهتمام اإلدارة العليا بتطوير قسم التدقيق الداخلي، وذلك من خالل عدم وجـود خطـط   . 3

ب سنوية ومعتمدة لتدريب المدققين الداخليين وعدم وجود موازنة خاصة لتـدريب المـدققين   تدري

  .وتنمية قدراتهم و عدم اهتمام البلدية بتطوير أداء المدققين الداخليين المتميزين في العمل 

التزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، وذلك من خـالل وجـود   . 4

لخبرة والكفاءة لدى المدققين الداخليين و قيامهم بفحـص مـدى االلتـزام بالسياسـات الماليـة      ا

  .واإلدارية الداخلية وااللتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها 

وجود إدراك واهتمام من قبل أعضاء المجلس البلدي بأهمية وجود قسم للتدقيق الداخلي فـي  . 5

لك من خالل تميزهم بالخبرة والكفاءة و إدراكهم بأهمية وجود قسم للتدقيق بلديات قطاع غزة، وذ

  .الداخلي وعندهم رؤية واضحة عن العمل مما يسهل الكثير من األمور المالية بالبلدية 

وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يؤدي إلى زيادة جودة مخرجات الدائرة المالية في بلـديات  . 6

ل مساهمة التدقيق الداخلي في اكتشاف األخطاء واالنحرافات و توفير قطاع غزة، وذلك من خال

  .المعلومات والتقارير المالية المناسبة لعملية اتخاذ القرارات 
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مساهمة المدققين الداخليين بفاعلية يؤدي إلى تسهيل عمل المدققين الخارجيين بدرجة عاليـة،  . 7

والتزامهم بآداب المهنة ومساهمتهم فـي تـوفير    وذلك من خالل كفاءة وخبرة المدققين الداخليين

  . وقت وجهد ونطاق عمل المدققين الخارجيين 

  .إتباع قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة إلى الدائرة المالية وليس لإلدارة العليا . 10

  .عدم وجود قانون يلزم البلديات بضرورة وجود قسم تدقيق داخلي ومدقق خارجي . 11
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  : التوصيات 6.2

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يقترح التوصيات التالية 

ضرورة قيام المدققين الداخليين بكافة مهام التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة بشكل أكبر . 1

  .مما هو مطبق، من خالل قيامهم بالتدقيق المالي واإلداري والتشغيلي 

زيادة اهتمام اإلدارة العليا في البلدية بتطوير قسم التدقيق الداخلي مثل زيـادة العـاملين فيـه    . 2

  .وتوفير موازنة خاصة بتدريب وتنمية قدرات المدققين الداخليين 

زيادة التزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها مثل تطـوير وتنميـة   . 3

  .والعملية ومواكبتهم للتطورات الحاصلة بمعايير التدقيق الداخلي قدراتهم العلمية 

ضرورة اهتمام أعضاء المجلس البلدي بقسم التدقيق الداخلي مثل تقـديم الـدعم والمـوارد    . 4

  .الالزمة لهذا القسم وتوفير الكوادر والتكنولوجيا الالزمة لتطوير العمل 

اخليين والمدققين الخارجيين وذلك لما لـه مـن دور   زيادة التعاون والتنسيق بين المدققين الد. 5

  .فعال في توفير الوقت والجهد وسهولة تحقيق األهداف 

ضرورة اهتمام الجهات المعنية في البلدية بمهنة التدقيق الداخلي وتفعيلها لما لها من دور هام . 6

  .في تفعيل نظم الرقابة الداخلية 

  .تابع لإلدارة العليا حتى يتم المحافظة على استقالليته  ضرورة أن يكون قسم التدقيق الداخلي. 7

ضرورة سن قانون يلزم البلديات بوجود قسم للتدقيق الداخلي بها لما له من دور فعـال فـي   . 8

  .ضبط الرقابة الداخلية

  .ضرورة سن قانون يلزم البلديات بالتعاقد مع المدققين الخارجيين . 9
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قيق الداخلي في بلديات قطاع غزة من خالل تطبيـق أسـس   ضرورة تعزيز استقاللية التد. 10

  .الحاكمية المؤسسية 

العمل على إنشاء لجان تدقيق تكون مسؤوليتها متابعة وتعيين المدقق الداخلي وتكون حلقـة  . 11

  .وصل بينه وبين اإلدارة العليا من جهة وبينه وبين المدقق الخارجي من جهة أخرى 
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، كلية التجـارة ،  ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية" على وزارات السلطة

 .قسم إدارة األعمال، غزة 

اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غـزة  " ، )2011(ماضي، صبري محمد  -55
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الجامعـة      " لدور إدارة المعرفة في األداء الوظيفي

 .اإلسالمية، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال، غزة 

، المجمـع العربـي   " مفاهيم التدقيق المتقدمـة " ، )2001(حاسبين أ المجمع العربي للم -56
 .للمحاسبين، عمان، األردن 

مدى اعتماد المدققين الخارجيين على المـدققين  " ، )2011(محسن، محمود عبد السالم  -57
دراسة تطبيقية على مكاتب تدقيق الحسـابات   –الداخليين في تقييم نظام الرقابة الداخلية 

، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التجـارة،  " طاع غزةالعاملة في ق
 .قسم المحاسبة والتمويل، غزة 
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" ، )1994(محمود، منصور حامد، والطحان، محمد أبو العال، والحموي، محمـد هشـام    -58
 .، دار الكتب المصرية، القاهرة " أساسيات المراجعة

فة التدقيق الداخلي في ضـبط األداء المـالي   دور وظي" ، )2007(المدلل، يوسف سعيد  -59
دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسـطين   –واإلداري 

، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التجـارة، قسـم   " لألوراق المالية
 .المحاسبة والتمويل، غزة 

ر المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخـاطر فـي   دو" ، )2011(المدهون، إبراهيم رباح  -60
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية " المصارف العاملة في قطاع غزة

 .التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، غزة 

الرقابة المستودعية في الجامعات والكليات الفلسطينية " ، )2011(مشمش، أشرف محمد  -61
، رسالة ماجستير غير منشـورة، الجامعـة   " على ترشيد المال العام في قطاع غزة أثرها

 .اإلسالمية، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال، غزة 

، دار " الناحية النظريـة  -تدقيق الحسابات المعاصر" ، )2006(المطارنة، غسان فالح  -62
 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، عمان  

، دار " الناحية النظريـة  -تدقيق الحسابات المعاصر" ، )2009(ن فالح المطارنة، غسا -63
 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 

نظريـة اإلدارة المحليـة   " ، )1995(المعاني، أيمن عودة، وأبو فارس، محمود عـوده   -64
 .، مركز أحمد ياسين للتوزيع، عمان " وتطبيقاتها في المملكة األردنية الهاشمية

، دار الفكر للطباعـة والنشـر   " أساسيات في اإلدارة" ،)1995(غربي، كامل وآخرون الم -65
 .والتوزيع، الطبعة األولى، األردن 

مدى تطبيق معايير التـدقيق الـداخلي المتعـارف    " ، )2009(النونو، محمد سعيد كامل  -66
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  )1(ملحق رقم 
  قائمة بأسماء المحكمين

  مكان العمل  التخصص  المهنة  االسم  م
  غزة -الجامعة اإلسالمية  محاسبة  أستاذ أكاديمي  عصام البحيصي.د  1
  ة وزير الشباب والرياضة والثقاف  إدارة  أستاذ أكاديمي  محمد المدهون.د  2
  الشمال/ جامعة القدس المفتوحة  محاسبة  أستاذ أكاديمي  جميل النجار.د 3
  غزة/ جامعة القدس المفتوحة  محاسبة  أستاذ أكاديمي  صبري مشتهى.د 4
  سلطة النقد الفلسطينية  اقتصاد  أستاذ أكاديمي  سيف الدين عودة.د 5
  غزة -جامعة األزهر   محاسبة  أستاذ أكاديمي  جبر الداعور.د 6
  غزة -الجامعة اإلسالمية  محاسبة  أستاذ أكاديمي  علي شاهين.د 7
  غزة -الجامعة اإلسالمية  محاسبة  أستاذ أكاديمي  حمدي زعرب.د 8
  غزة -الجامعة اإلسالمية  محاسبة  أستاذ أكاديمي  ماهر درغام.د 9
  غزة -الجامعة اإلسالمية  إحصاء  أستاذ أكاديمي  نافز بركات.د 10
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  )2(م ملحق رق
  قائمة بأسماء األشخاص الذين تم مقابلتهم

  تاريخ المقابلة  مكان العمل  المسمى الوظيفي  االسم  م
  2011/10/27  بلدية غزة  نائب مدير الرقابة العامة  ماهر الحلو.أ  1
  2011/10/24  بلدية غزة  رئيس قسم التدقيق الداخلي  سهيل عبد الجواد.أ  2
  2011/11/23  وزارة الحكم المحلي  وجيه والرقابةمدير دائرة الت  عطاف الكفارنة.أ 3
موظفي الرقابة  4

  والتوجيه
  2011/10/06  وزارة الحكم المحلي  مفتشين
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 )3(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
                                                                                غزة –الجامعة اإلسالمية 

  عمادة الدراسات العليــا
  ارةـــــة التجكــلي
  لـتمويالمحاسبة وال قسم

  
  إستبانة الدراسة

  
  ...أختي الموظفة / أخي الموظف          

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                
  تحية طيبة وبعد ،،،               

"  واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة " ان يقوم الباحث بإعداد دراسة ماجستير بعنو     

  . لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل  وذلك استكماالً

لـذا أرجـو    ،يقوم الباحث بمسح شامل لمجتمع الدراسة المتمثل في كافة بلديات قطاع غزةحيث 

جهودكم فـي تشـجيعكم للبحـث العلمـي      التكرم منكم باإلجابة على فقرات االستبانة مقدراً لكم

والتعاون المخلص لدعم مسيرة التعليم في فلسطين، مع العلم أن هذه البيانات التي سوف نحصـل  

  . عليها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  
  وتقبلوا فائق االحترام،،،

  
  إياد حسن سالم/  الباحث
  0599601786/ جوال 
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  : مةمعلومات عا/ الجزء األول 
  : في المربع الذي ينطبق عليك) ü(الرجاء وضع إشارة 

 :الجنس  -1

      أنثى    ذكر 
 :المؤهل العلمي  -1

       دراسات عليا    بكالوريوس    دبلوم 

 :التخصص العلمي  -2
  ........أخرى حدد       اقتصاد    إدارة أعمال    محاسبة 

 :المسمى الوظيفي  -3
  س شعبةرئي    رئيس قسم    مدير مالي  مدير عام

      ........أخرى حدد       محاسب    مدقق 
 :سنوات الخبرة  -4

  20-16      15-11    10-5    سنوات 5أقل من 
    سنة 20أكثر من 

 :البلدية التي أعمل بها تصنف  -5

  Dبلدية       Cبلدية      Bبلدية    Aبلدية 
 :المحافظة  -6

  خان يونس    الوسطى       غزة    الشمال 
        رفح

 :العمر  -7

   49-46      45-36      35-25  25أقل من 
          فما فوق 50

 :هل يوجد قسم مستقل للتدقيق الداخلي  -8

  ال    نعم  
 :بنعم، لمن يتبع قسم التدقيق الداخلي  9ال رقم إذا كانت اإلجابة على سؤ- 10     

    اإلدارة العليا      الدائرة المالية     
  : تتعاقد البلدية مع مدقق خارجي -11    
  ال    نعم     
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  :جزء الثاني ال

  : حول البديل المناسب لكل من االعتبارات التالية ) ü(الرجاء وضع عالمة 

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
 موافق
  بشدة

  .مهام التدقيق الداخلي المطلوبة ب الداخلي في بلديات قطاع غزةالمدقق  مدى قيام: المجال األول 
            .العمليات المحاسبية وتبويب يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من دقة وتسجيل    .1
            .يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها   .3
يتأكد المدقق الداخلي من وجود ومطابقة األصول مع السجالت بالجرد المفـاجئ     .4

  .بشكل دوري 
          

            .وم المدقق الداخلي بدراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية يق  .5
يقوم المدقق الداخلي بتقديم االقتراحات والتوصيات الالزمة لتحسين إجراءات نظام   .6

  .الرقابة الداخلية 
          

            .يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من فعالية الوسائل المستخدمة في حماية األصول  .7
المدقق الداخلي بالكشف واإلفصاح عن االنحرافات التي حدثت واقتراح الحلول يقوم   .8

  .التي تؤدي إلى تصحيح األوضاع مستقبالً 
          

يقوم المدقق الداخلي بتدقيق االلتزام بالقوانين والتشريعات واألنظمة والمتطلبـات    .9
  .الخارجية 

          

            .لتحقيق أهداف البلدية  ريةة اإلدايقوم المدقق الداخلي بتقييم العملي  .10
  . مدى اهتمام اإلدارة بتطوير قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة : المجال الثاني

            .تسعى اإلدارة إلى زيادة العاملين في مجال التدقيق الداخلي مع زيادة مهام البلدية   . 1
            .على حجم قسم التدقيق الداخلي  ليعليا ألهمية التدقيق الداخثقافة اإلدارة التؤثر   .2
            .يتلقى المدقق الداخلي الدورات التدريبية الكافية للقيام بأعماله الرقابية بشكل جيد   .3
            .تحرص البلدية على تدريب المدقق الداخلي بناء على خطة تدريب تعد سنوياً  .4
            .ية لمدققيها تهتم البلدية بتقديم الدورات التدريبية والمهن  .5
ضوعية ومتابعة أثرها علـى  نتائج الدورات التدريبية بدقة ومو تقوم البلدية بتقييم  .6

  .المتدرب
          

            .تهتم البلدية بتطوير أداء المدققين الداخليين المتميزين في العمل   .7
ميـة  للبلدية موازنة للتدريب وبرامج توفر فرص منتظمة لتـدريب المـدققين وتن    .8

  .قدراتهم
          

            .تقوم البلدية بتوعية الموظفين بدور التدقيق الداخلي   .9
  .المدقق الداخلي في بلديات قطاع غزة بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها  يلتزم:  المجال الثالث

            .يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من كفاية وفعالية العمليات لحماية األصول   .1
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موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
 موافق
  بشدة

            .التأكد من مدى انسجام أهداف المشروع مع التطبيق بيقوم المدقق الداخلي   .2
يقوم المدقق الداخلي بمراجعة كافة البرامج قيد التطبيق للتأكد من مدى مطابقتهـا    .3

  .لألهداف 
          

            .يركز المدقق الداخلي على إجراءات الرقابة المتوافقة مع األهداف المهمة   .4
 يلتزم المدقق الداخلي بمعايير السلوك المهني الصادرة عن معهد المدققين الداخليين  . 5

.  
          

يقوم المدقق الداخلي بفحص مدى االلتزام بالسياسات المالية واإلداريـة الداخليـة     .6
  .وااللتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها 

          

من المدققين الداخليين إلنجاز أعمالهم بكفاءة ومهارة يتوفر الكفاءة المهنية المطلوبة   .7
  .وخبرة 

          

ـ   .8  اقسم التدقيق الداخلي يوفر المعلومات بشكل دقيق ومنظم لإلدارة التخاذ قراراته
  .ومساعدتها في فحص وتقويم سالمة النظم واإلجراءات فيها 

          

اعد على الحكم على مدى التقدم تتوفر في البلدية معايير سليمة لرقابة األداء بما يس  .9
  .في إنجاز المهام المطلوبة 

          

يحرص المدقق الداخلي باستمرار على متابعة التطورات الحاصلة علـى معـايير     .10
  .التدقيق الداخلي ويستند إليها عند أداء عمله 

          

            .يبذل المدقق الداخلي العناية المهنية الواجبة أثناء تنفيذه لعمله   .11
            . يوفر قسم التدقيق الداخلي سياسات وإجراءات مكتوبة كدليل لهيئة العاملين   .12

  .لتدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة لوجود قسم  بأهمية أعضاء المجلس البلدي مدى إدراك:  المجال الرابع
            .يتميز أعضاء المجلس البلدي بالخبرة والكفاءة الالزمة   . 1
            .وجود التدقيق الداخلي  بأهمية إدراك من قبل أعضاء المجلس البلدي يوجد  .2
يتميز أعضاء المجلس البلدي بأن لهم رؤية واضحة عن العمل مما يسـهل    .3

  .البلدية ب المالية موراألالكثير من 
          

يساهم أعضاء المجلس البلدي في تقديم الدعم الالزم للمدقق الداخلي حتـى    .4
  .القيام بعمله  يتمكن من

          

يهتم أعضاء المجلس البلدي باالقتراحات والمبادرات التي يقدمها قسم التدقيق   .5
  .الداخلي 

          

يتميز أعضاء المجلس البلدي بتخصصات أكاديمية واعية ألهميـة التـدقيق     .6
  .الداخلي 

          

يق يتميز أعضاء المجلس البلدي بتخصصات فنية مدركـة ألهميـة التـدق     .7
  .الداخلي
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موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
 موافق
  بشدة

  . وجود قسم تدقيق الداخلي يؤدي على جودة مخرجات الدائرة المالية في بلديات قطاع غزة بالرغم من تبعيته لها: المجال الخامس 
            .يساهم التدقيق الداخلي في زيادة دقة البيانات المالية   . 1
            .المالية يساهم التدقيق الداخلي في زيادة الموثوقية بالمعلومات   .2
            .يساهم التدقيق الداخلي في تقليل األخطاء واالنحرافات   .3
ن من قبل مـوظفين الـدائرة   يساهم التدقيق الداخلي بالتقيد باألنظمة والقواني  .4

  .المالية
          

            .يعمل التدقيق الداخلي على رفع كفاءة وفاعلية النظام المحاسبي   .5
            .لتدقيق الداخلي يوفر تغذية راجعة للمعلومات بشكل جيد وجود قسم مستقل ل  .6
فـي   ن االعتماد عليهاوجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر معلومات يمك  .7

  .اتخاذ القرارات 
          

            .وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر معلومات قابلة للفهم   .8
دي إلى الحصول علـى المعلومـات   وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يؤ  . 9

  .والتقارير المالية بالتوقيت المناسب 
          

  . بتسهيل عمل المدقق الخارجي في بلديات قطاع غزة الداخلي المدقق مدى مساهمة: المجال السادس 
خلي على توفير المعلومات الالزمة التي يمكـن للمـدقق   لتدقيق الداا يعمل  .1

  . ثقة بنظام الرقابة الداخليةالخارجي االعتماد عياها وال
          

            .إن وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يوفر جهد ووقت المدقق الخارجي  .2
            .إن وجود قسم مستقل للتدقيق الداخلي يقلل من تكاليف المدقق الخارجي  .3
تساهم في تقليـل نطـاق عمـل المـدقق      خبرة وكفاءة المدقق الداخلي إن  .4

  .الخارجي
          

إن كفاية عمل المدقق الداخلي يساهم في تقليل األدلة التي يطلبهـا المـدقق     . 5
  .الخارجي

          

التزام المدقق الداخلي بقواعد وآداب المهنة يؤدي إلى تقليل عبـئ المـدقق     .6
  .الخارجي 

          

 ،،، شاكراً لكم حسن تعاونكم  

   
 

                                           
 


