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  ملخص البحث
  

هدف هذا البحث إلى دراسة مدى وجود عالقة بين الرقابـة الماليـة واسـتمرارية التمويـل                 

د  درجة تأثير كل من المقومات الرقابيـة وأنظمـة           للمنظمات األهلية في قطاع غزة ، وتحدي      

الضبط الداخلي واألنظمة المحاسبية واألدوات الرقابية على الوضع المالي للجمعيات ، إضـافة     

وذلك من خالل  تحليل وتقييم       .إلى تحديد دور مؤسسات الرقابة والتدقيق على الوضع المالي          

 في قطاع غزة ، وبيان جوانب الضعف والقصور         األوضاع المالية والرقابية للجمعيات األهلية    

في الجوانب الرقابية المطبقة في الجمعيات األهلية ، إضافة إلى بيان مدى التـزام الجمعيـات                

وبيان اثر ذلـك علـى الجوانـب       . األهلية بتطبيق اإلجراءات الرقابية حسب األصول العلمية        

اء بالنسبة للجمعيات األهلية التي تعتمـد       المالية التي هي عصب الحياة ووسيلة االستمرار والبق       

بنسب كبيرة جدا على التبرعات والهبات التـي تحـصل عليهـا مـن المؤسـسات المانحـة                  

  .والمتبرعين سواء في الداخل أو الخارج 

ومن اجل إتمام هذا البحث فقد لجا الباحث إلى اإلطالع على الدراسات األدبية فـي مجـاالت                 

ت األهلية ، كما قام بإعداد استبانة إلتمام الدراسة الميدانية ، حيـث             الرقابة والتمويل والجمعيا  

 مسئول من  شاغلي المهام المالية في الجمعيات األهلية فـي            115وزعت االستبانة على عدد     

قطاع غزة ، بحيث تم من خالل هذه االستبانة قياس الجوانب المالية والرقابية في الجمعيـات                

دليل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة الصادر عن مكتـب           التي تم اختيارها من خالل      

 م ، وقد تم اختيـار الجمعيـات األهليـة           2003 انسكو  لعام     –نسق الخاص لألمم المتحدة     مال

األكثر نشاطا اعتماد على معيار عدد الموظفين في تلك الجمعيـات ، حيـث شـملت العينـة                  

  .الجمعيات التي يعمل بها  خمس موظفين فأكثر 

 في قطاع غزة    قد توصل البحث إلى وجود ازدياد محدود في الوضع المالي للجمعيات األهلية           و

 االزدياد ينحصر في دعم مجال اقتناء األصول الخاصة بالجمعيات األهليـة ، كمـا           ، وان هذا  

تبين أن المصدر األكبر من مصادر دعم الجمعيات األهلية هي من الدول األجنبية تليهـا فـي                

سات العربية ، بينما الدعم المحلي والتبرعات من السلطة الوطنية الفلسطينية تشكل            الدعم المؤس 

كما توصل البحث إلى وجود عالقة ليـست  . جزء بسيطا من الموارد المالية للجمعيات األهلية       

بالبسيطة بين الرقابة المالية وبين مستوى تمويل الجمعيات األهلية في قطاع غزة ، حيـث أن                

ماتها وأدواتها وأنظمتها ومؤسساتها تساهم بشكل فعـال فـي اسـتمرار التمويـل              الرقابة بمقو 



 د 

للمنظمات األهلية في قطاع غزة ، وذلك على الرغم مما أثبتته الدراسة من وجود العديد مـن                 

  .مواطن الخلل والقصور في الرقابة المالية في العديد من الجمعيات األهلية في قطاع غزة 

مجموعة من التوصيات التي من شانها تقوية وتدعيم الرقابة الماليـة           وختاما خلص البحث إلى     

على الجمعيات األهلية في قطاع غزة ، بحيث يزيد من درجة موثوقيتهـا ومـصداقيتها لـدى           

الممولين والمتبرعين  بما يمكنها من االستمرار في تلقي التمويل الالزم الستمرارها في تقـديم          

الفلسطيني الذي هو بأمس الحاجة لتلك الخدمات لتعزز صـموده          خدماتها تجاه المجتمع المدني     

  . وثباته في وجه التحديات القائمة واإلحداث العسيرة التي يعيشها بشكل متواصل 



 ذ 

Abstract  
  

This research aimed to study the existence degree of a 

relationship between the financial Control and the finance 

continuity for the civil society organizations (csos) in Gaza Strip. 

Also it aimed to determine the influence degree of the control 

components, the internal control systems, accounting systems and 

control tools on the financial position of this organization, in 

addition to determining the role of auditing & monitoring institutions 

on the financial position.  

This is going to be through analyzing & evaluating the monitoring & 

financial positions for csos in Gaza strip. In addition to highlighting 

weak & strong aspects of those controlling procedures in light of 

the scientific principles & indicating the influence on the financial 

aspect. Such influence is a vital factor and a tool for the 

sustainability of those csos which depend on donations and 

contribution that are obtained from internal or external donors 

 

To complete this research the researcher went through literature 

reviews in controlling, financing the csos. A questionnaire was 

prepared, which was distributed to 115 persons involved in 

financial tasks at those organizations in Gaza strip to measure the 

financial and monitoring aspects of those selected organization out 

of the non-governmental booklet in Gaza strip which was issued by 

UNSCO in 2003. The most active csos were selected using the 

criteria of the number of staff at that organization as the sample 

was of those where five or more staff are working. 



 ر 

 The research reached to a result of the existence of a moderate 

increase in the financial position of those organizations, which is 

restricted in supporting the assets of those organizations. It was 

found out that the main source for donation is from Foreign 

countries and from Arab countries consequently, meanwhile the 

domestic contributions and the Palestinian National Authority 

contributions is a small percentage out of the financial resources 

for those organization. 

One of the results is that there is a real relationship between the 

financial monitoring and the finance for those organization, as the 

monitoring with its components, tools, systems and its institutions 

contributes effectively in safeguarding the continuity of its finance.  

Despite the results that the financial control suffers from weak 

points at many of those csos in Gaza strip. 

 

In conclusion, the research raised some recommendations that 

strengthen and support the financial control at the csos in Gaza 

strip.  This will increase the degree of trust from the donors point 

views which safeguard the continuation of the needed finance to 

continue in serving the civil Palestinian society that is in a bad 

need for those services which supports its position to face the 

challenges. 
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  الفصـل األول

  اإلطار العـام للبحـث

  مقدمة 1.1

 العـالم فـي   أدت التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي حدثت على مستوى       

وقد حظي دور   . السنوات األخيرة إلي تصاعد االهتمام بدور المنظمات غير الحكومية          

 األهلية التنموية باهتمام خاص في دول العالم الثالث، والتي ما زالت التنمية             المؤسسات

  )1(هي التحدي األساسي لها

ف والمتغيـرات    الفلسطينية اهتماما خاصا ، نظرا للظـرو       للمؤسسات األهلية ولقد كان   

 برعاية المؤسسات الدوليـة الراعيـة لعمليـة    ؤسساتالفلسطينية ،حيث حظيت هذه الم    

  ) 2(.التنمية في محافظات الوطن وتحديدا البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

األهلية بعد اتفاقيـة    ؤسسات  وعلى الرغم من توفر الدعم والتمويل لبرامج ومشاريع الم        

فشلت في الحفاظ على استمرارية هذا      ؤسسات  م إال أن الكثير من الم     1993اوسلو عام   

  . عملهاالدعم والتمويل الالزم الستمرارها في أداء

في فلسطين بأهمية بالغة ، نظرا لضخامة وكبـر حجـم           ؤسسات األهلية   وينظر إلى الم  

 أحداث  التحديات والظروف القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة بعد اندالع          

انتفاضة األقصى وما صاحبها من عدوان إسرائيلي متواصل على كافة محافظات الوطن 

 انتفاضـة األقـصى علـى األوضـاع         أثر نتائج المسح الميداني حول      أشارت، حيث   

 لإلحصاء الفلسطيني خـالل     المركزياالقتصادية لألسر الفلسطينية، والذي نفذه الجهاز       

 فقدت أكثـر مـن      الفلسطينيةمن األسر   % 49.2 إلى أن حوالي     2002،  2001عامي  

 أيضا معـدالت    وارتفعت. نصف دخلها الذي كانت تحصل عليه قبل اندالع االنتفاضة        

في قطاع %) 84.6(في بداية االنتفاضة إلى %) 21(الفقر في الضفة الغربية وغزة من 

معـدل   ب انخفـض أما الناتج المحلي اإلجمالي فقد      . في الضفة الغربية  %) 57.8(غزة و 

  . 2000منذ أيلول %) 19(
                                                        

   محددات الواقع وأفاق المستقبل–المنظمات األهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين  " الباز،شهيدة 1
 )م1997القاهرة . المؤتمر الثاني للمنظمات األهلية العربية ( 

 24م ص 200 معهد ماس – عالقات املنظمات غري احلكومية الفلسطينية فيما بينها ومع السلطة الوطنية الفلسطينية واملمولني–اودة حسن لد 2
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 ةضرورية وهامة جدا لنجـاح  واسـتمراري       ؤسسات األهلية   إن الرقابة على قطاع الم    

  :العمل في تلك المؤسسات لالعتبارات التالية

  

  :اعتبارات خارجية دولية / 1

 وتتمثل تلك االعتبارات في التوجه العالمي الجديد نحـو تقلـيص الـدعم والتمويـل               

العالم الثالث للمشاريع التنموية ، والتعامل بدال منهـا مـع المؤسـسات          لحكومات دول   

والمنظمات األهلية باعتبارها شريكا رئيسيا في عملية التنمية بحيث ينحصر دور الدولة            

  )3(. المالئمة لعمل القطاعين الخاص واألهلي تيهفي تهيئة البيئة القانونية والبنية التح

 اعتبارات محلية / 2

الحاجة الماسة إلى االستغالل األمثل     ؤسسات األهلية    من أهمية الرقابة على الم     ولقد زاد 

للموارد المحدودة المتوفرة لمواجهة الظروف والمعطيات الجديدة التي تعصف بالمجتمع          

الفلسطيني ، وخاصة في ضوء عجز وعدم قدرة مؤسسات السلطة الوطنية الفلـسطينية             

  . على مواجهة تلك الظروف بمفردها

 ولكنها تكـون اشـد ضـرورة         ، إن الرقابة والمحاسبة ضرورية في كل زمان ومكان       

وحاجة في الظروف واألزمات العصبية لدورها الفعال في تمكين المجتمع من تجـاوز             

  . تزيد من قدرته على الصمود في وجه التحديات تلك الظروف، بحيث 

 ومسئوليتها تجـاه    بواجبهاوم   أن تق   تستلزم من المؤسسات األهلية    إن المسئولية الوطنية  

القضية والمجتمع الفلسطيني الذي يمر بأصعب الظروف واألزمات التي تستهدف إذالله           

والنيل من عزيمته ، وتلك المسئولية تتطلب المشاركة الفعلية فـي عمليـات اإلغاثـة               

 ولمنع االنحراف وضـمان     .صالح الوطنية   والتنمية المجتمعية لتحقيق اكبر قدر من الم      

حقيق األهداف بكفاءة وفاعلية تأتي أهمية الرقابة والمساءلة خاصة وان الكثيـر مـن              ت

الدول والمؤسسات المانحة تتعامل فقط مع مؤسسات المجتمع المدني في دعـم وتنفيـذ              

البرامج اإلنمائية واالغاثية ،مما زاد من حجم موارد تلك المنظمـات وبالتـالي زيـادة          

  .مجتمعمسئولياتها وواجباتها تجاه ال
                                                        

  .26ص. م 2000 معهد ماس –عالقات املنظمات غري احلكومية الفلسطينية فيما بينها ومع السلطة الوطنية الفلسطينية واملمولني  –حسن ، لداودة  3
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الفلسطينية إنما هو مقـدم لخدمـة       ؤسسات األهلية   ونظرا الن الدعم والتمويل المقدم للم     

 فان مؤسـسات الـسلطة الوطنيـة        مؤسساتالمجتمع الفلسطيني وليس للقائمين على ال     

االهتمـام  ؤسـسات  الفلسطينية مطالبة أكثر من أي وقت مضي بإعطاء الرقابة على الم      

  .الجدي والحثيث على توفير سبل ومقومات نجاحها الالزم والمطلوب ، والعمل 

  

  :أهمية البحث : 1.2

 اسـتمرار    تنبع أهمية البحث من كونه يلقي الضوء علي احد الدعائم األساسية لضمان           

 المجتمع  غاثي والتنموي لمؤسسات   اإل لالتمويل بالحجم المطلوب الالزم الستمرار العم     

زه ، نظر ألهمية هذا القطاع في تحمل جـزء        في قطاع غ   ) الجمعيات األهلية ( المدني  

  . من المسئولية الوطنية في دعم صمود ومقاومة المجتمع الفلسطيني 

إن عجز السلطة الوطنية الفلسطينية عن القيام بدور فعال في معالجة الدمار الهائل الذي           

تفعيـل   زيادة االهتمام بتطوير و    ع الفلسطيني جعل من األهمية      ألحقه االحتالل بالمجتم  

 كفاءة تلـك المؤسـسات    الن من شان ذلك زيادة   المؤسسات األهلية    على   ماليةالرقابة ال 

  . لتلك الموارد لاألمثإضافة إلى االستغالل    المالية هامواردوزيادة 

ال تقف عند حد مراقبـة اإليـرادات وأوجـه          ؤسسات األهلية    على الم  ماليةوالرقابة ال 

 لألهداف ودراسة الخطط والمشاريع والبرامج      ل تقيييم ، وإنما يمتد مفهومها ليشم    صرفها

 ، كذلك تمتد لتشمل تقييم مدى       أهدافها من خاللها علي تحقيق      ؤسساتالتي تعمل تلك الم   

  .كفاءة استخدامها للموارد واإلمكانيات المتاحة 

  

كما يأمل الباحث أن يكون هذا الجهد إضافة حقيقية ونوعية في هذا المجـال ، يـساعد            

مليات اإلصالح   في ع  يساهمومؤسسات ،   ولين والمختصين في متابعة عمل تلك ال      المسئ

  .المؤسسات  المالي واإلداري لتلك
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  :أهداف البحث: 1.3

   :تحقيق االهداف التاليةيهدف البحث إلى 

 دراسة وتحليل األنظمة الرقابية المطبقة في المؤسسات األهلية في قطاع غزة ، -1

  .ضعف تلك األنظمة معرفة مدى قوة أو 

 دراسة اثر ودور الرقابة المالية على الجوانب المالية للمؤسسات األهلية في قطـاع           -2

 . غزة

 التعرف على مدي استخدام األدوات والمقومات الرقابية في تطوير أداء المؤسسات            -3

 .األهلية في قطاع غزة 

ي ضبط االداء  المـالي       دراسة مدى فاعلية وكفاءة األجهزة والمؤسسات الرقابية ف        -4

  واإلداري للمؤسسات األهلية في قطاع غزة

توضيح دور الرقابة المالية في المحافظة على المال العام وتحسين مـستوى األداء              -5

 .للمؤسسات األهلية ورفع الكفاءة اإلنتاجية 

  

  مشكلة البحث : 1.4

  :مشكلة البحث حول السؤال التالي تدور 

   على تمويل المؤسسات األهلية  في قطاع غزة ؟ما اثر الرقابة المالية

  

  فرضيات البحث : 1.5

في ضوء المشكلة التي تتناولها هذه الدراسة يعتمد الباحث مجموعة مـن الفـروض        

 :األساسية وهي

   األهلية وتوفر هيكل تنظيمي مالئمؤسساتتوجد عالقة بين استمرار التمويل للم -1

 .األهلية وتوفر نظام محاسبي سليمسسات ؤتوجد عالقة بين استمرار التمويل للم -2

 . األهلية وتوفر أنظمة ضبط داخليؤسساتتوجد عالقة بين استمرار التمويل للم -3

ت الرقابيـة    األهلية ودور المؤسسا   ؤسساتتوجد عالقة بين استمرار التمويل للم      -4

 .في توجيه وضبط األداء في تلك المؤسسات
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 األهليـة ومـدى اسـتخدام تلـك         ؤسساتتوجد عالقة بين استمرار التمويل للم      -5

  . الرقابية واإلجراءاتالمنظمات لألدوات

  محددات الدراسة  : 1.6

 استثنى الباحث المؤسسات التالية 

  غير الفعالة األهليةالمؤسسات *  

 المؤسسات األهلية  ذات الصيغة العشائرية أو العائلية *  

( لمحافظات الشمالية من الـوطن     التي تقع مقراتها الرئيسية في ا      األهليةالمؤسسات  *  

 ) الضفة الغربية

حيـة، والجامعـات والمعاهـد      األحزاب السياسية، والنوادي، والشركات غير الرب     *  

  .العلمية

  

  :الدراسات السابقة: 1.7
  

  :)4( 2005 دراسة عياش -1

تناولت الدراسة تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في إحكام الرقابة على أنشطة   

في قطاع غزة ومدى توافقه مع متطلبات معايير المراجعة         ) االنروا( كالة الغوث   و

 المالية واإلداريـة    األهدافالدولية ، وكذلك تقييم مدى فاعلية هذا النظام في تحقيق           

للرقابة الداخلية الفعالة ، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تظهـر        

مطبق في وكالة الغوث بقطاع غزة نظاما فعاال نسبيا في          أن نظام الرقابة الداخلية ال    

إحكام الرقابة على أداء وأنشطة الوكالة ، وانه يعمل وفقا للمعايير الدولية للمراجعة             

 بدرجة كبيرة نـسبيا،     ت، وانه يساهم في توفير الحماية الالزمة لألصول والممتلكا        

 وعادل بدرجة يمكن االعتماد    كما ان البيانات المالية والمحاسبية تظهر بشكل صادق       

وقد أوصت الدراسة ببذل مزيد من الجهد لتحـسين         .عليها في التخطيط والمراجعة     

  . وتطوير عناصر ووسائل وأدوات الرقابة الداخلية بما يزيد من كفاءتها 

  

                                                        
يف غزة ، يف ضوء معايري ) االنروا( مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف إحكام الرقابة على أداء أنشطة وكالة الغوث الدولية –عياش ، يوسف حسن حامد  4

 .م 2005 – اجلامعة اإلسالمية غزة – رسالة ماجستري – .املراجعة الدولية 
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   :)5()2004( دراسة ماضي -2

لسلطة الوطنيـة   تناول البحث الرقابة المالية واإلدارية على المؤسسات العامة في ا  

الفلسطينية ، وخصائص النظام الرقابي الفعال ، وتطرق البحث إلي الرقابة الداخلية    

وقـد  . والرقابة الخارجية والعالقة بينهما وأهميتهما في الحفاظ على المال العـام            

اهتمت الدراسة بتغطية جوانب الرقابة المالية واإلدارية الداخلية والخارجية علـى           

 الفلسطينية ، وخلصت الدراسة إلى عدم كفاءة األساليب الرقابيـة       مؤسسات السلطة 

في المؤسسات العامة في قطاع غزة ، وخلصت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن                

التوصيات لتقوية وتدعيم الوسائل الرقابية بما يمكن األجهزة والمؤسسات الرقابيـة           

 فـي المؤسـسات     لعمل الرقـابي  من القيام بواجباتها بكفاءة وفعالية تحقق أهداف ا       

  .العامة
  

 ) :6()2003(دراسة حماد  -3

 تناولت الدراسة تقويم منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي الفلسطيني من خالل 

 لمعرفة مدى تطابق    ةدراسة وتحليل خصائص النظام الرقابي الفعال ووسائل تطبيقي       

ل التي يمكـن  خصائصه مع خصائص النظام الرقابي الفعال ، ومن ثم تحليل العوام      

ان تحد من كفاءة وفعالية النظام الرقابي في السلطة الوطنيـة الفلـسطينية لتحديـد              

وسائل وسبل تالفيها ، وإمكانية تحسينها وتطويرها بمـا يخـدم العمـل الرقـابي               

واستخالص أهم المؤشرات الرقابية الواجب تضمينها لنظام الرقابـة الماليـة فـي             

 :قد خلصت الدراسة  إلى العديد من النتائج أهمها و. مؤسسات السلطة الفلسطينية 

ضعف كفاءة وفاعلية العمل الرقابي الفلـسطيني علـى مؤسـسات الـسلطة              •

  .الفلسطينية 

ضعف النظام المحاسبي ونظام الرقابـة الداخليـة فـي مؤسـسات الـسلطة               •

 .الفلسطينية

                                                        
  م  2004 غزة – اجلامعة اإلسالمية – رسالة ماجستري – سات العامة يف قطاع غزةأساليب الرقابة يف املؤس –ماضي ، كامل امحد  5
 –جامعة اجلزيرة، قسم احملاسبة والتمويل –) رسالة دكتوراه (-  تقومي منهج الرقابة املالية يف القطاع احلكومي ، دراسة مقارنة -محاد ،أكرم إبراهيم عطية 6

 .م2003السودان 
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عـدم  ضعف الجهاز األعلى للرقابة في فلسطين ممثلة بهيئة الرقابة العامـة و            •

 .استقالليتها وفعاليتها 

 لتطوير األداء الرقابي ألجهزة الرقابة الخارجية       ت وقدمت الدراسة العديد من والتوصيا    

  .وتحسين آليات عملها 

 الدراسة ركزت على الرقابة المالية على القطاع الحكومي الفلسطيني ولم تتطرق إلـى         

  .ين الرقابة المالية علي المنظمات غير الحكومية في فلسط

  

  :)7 (دراسة مقداد وعوض -4

 تناولت الدراسة واقع الطلب على خدمة تدقيق الحسابات في المنظمات األهلية،           

والمشاكل التي تواجه الطلب سواء من جهة المنظمات نفـسها أو مـن جهـة               

وحاول الباحثان التعرف على العوامل المؤثرة   . المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة    

ة تدقيق الحسابات وسبل االرتقاء بهذه الخدمة سـواء مـن           في الطلب على خدم   

كما وهدف البحث إلى لتعرف على . حيث الطلب عليها أو من حيث جودة أدائها      

إال أن البحـث انحـصر      .دور الرقابة الحكومية واألهلية على المنظمات األهلية      

على رقابة مكاتب التدقيق ولم يتطرق إلى الرقابة الخارجيـة بـشكل متكامـل              

 . وأثرها على التمويل

 تتطرق إلى أهمية وتأثير الرقابة الخارجية على نجـاح واسـتمرار عمـل              الدراسة لم 

  .المنظمات غير الحكومية ، وهو ما يسعى الباحث إلى معالجته في هذه الدراسة

  

  )8 ()2000( دراسة أبو عياش – 5

مؤسسات الخدمية من   هدفت هذه الدراسة  إلى التعرف على واقع الرقابة الداخلية في ال           

 والمدققين الداخليين فيها حول فاعليـة       ، والماليين ،خالل استطالع آراء المدراء العامين    

 .  والمدقق الداخلي منها، ودور كل من المحاسب القانوني الخارجي،نظام الرقابة الداخلية

وخلصت الدراسة إلى وجود ضعف في الرقابة الداخلية في المؤسسات الخدمية إضـافة      

                                                        
       واقع الطلب على خدمات تدقيق الحسابات في المنظمات األهلية - عدنان عوض-محمد مقداد وأ/ حثان ددراسة غير منشورة البا 7
من وجهة نظر   طينيةــات الخدمية الفلســتقييم واقع الرقابة الداخلية في المؤسس - أبو عياش ، عياش إسماعيل احمد  8

 م2000-زيت ع بيرجام– رسالة ماجستير – ة ميدانيةـــــــدراس: إداراتها
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إلى محدودية الدور الذي يقوم به المحاسب القانوني الخارجي والمدقق الداخلي في تقوية  

وأوصى الباحث بضرورة قيام المحاسـب      .  النتائجالرقابة الداخلية في تلك المؤسسات      

الخارجي بمتابعة تنفيذ توصياته المتعلقة بالرقابة الداخلية، والعمل على إيجـاد دائـرة             

  . كل مؤسسة للقيام بأعمال الرقابةرقابة متكاملة داخل

  

  )9() 1995( دراسة شاهين -6

تناولت الدراسة رسم صورة واضحة ألبعاد وطبيعـة األداء الرقـابي الفعـال نظريـا         

وتطبيقيا من خالل تقصي أصوله واستعراض واقعه نظرا ألهمية وجـود أداء رقـابي              

سرقة والتزوير والتالعب ، سليم ومتطور يعمل على حماية األموال العامة من عوامل ال  

لذلك اعتنت الدراسة بمعالجة قضايا تتعلق باألداء الرقابي من حيـث أسـسه وأهدافـه             

ومقوماته  وأبعاد علميتي تخطيط وقويم أداء هذا العمل ، وتطبيقات ذلك على المصارف 

  :التجارية  وخلصت الدراسة عدة نتائج أهمها 

ي لدى المبحوثين في القطاع المصرفي مما       عدم وضوح مفهوم وأهداف العمل الرقاب     * 

  .يستوجب نشر الوعي الرقابي وإبراز أهميته وغرس مفاهيمه ودوره االيجابي 

اتضح أن استراتيجية األداء الرقابي المطبقة ليست كافيه بسبب عدم مالءمة توقيـت             * 

  .إجرائها ن فضال عن ضعف اإلمكانيات الفنية لبعض المراجعين 

لرقابي مشاكل عديدة أهمها نقص اإلمكانيات البشرية وضعفها  وعـدم       يواجه العمل ا  * 

استكمال إصدار المعايير الرقابية الالزمة لألداء وعدم التعاون التام مـن قبـل بعـض         

  .الوحدات المشمولة بالرقابة 

 لهذه المشاكل تتمثل في العمل علـى تـوفير          توقدمت الدراسة مجموعة من التوصيال    

ات المؤهالت والخبرات العالية والقيام بالتدريب المـستمر ضـمن          الكفاءات البشرية ذ  

برامج هادفة والعمل على إصدار قواعد ومعايير خاصة لألداء الرقابي حتـى تكـون              

منهجا لضبط العمل وإجراءاته  ، وتحديد مسئولية المراجع إذا مـا تهـاون فـي أداء                 

  .واجباته 

  
                                                        

رسالة  ( –  الشعبية ، دراسة تطبيقية على املصارف التجاريةختطيط وتقومي أداء العمل الرقايب باللجنة الشعبية العامة للرقابة واملتابعة  – شاهني ، على عبداهللا  9
 .م 1995 – معهد الدراسات العليا للعلوم االقتصادية والسياسية –) ماجستري 
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  )10( )1994( دراسة يوسف – 7

لى بيان أهمية المال العام في حياة الفرد والجماعة وصعوبة إنفاقه بشكل هدفت الدراسة إ

يضمن تحقيق اكبر نفع ممكن للمجتمع ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تـوفير وسـائل                

كما عنيت الدراسة بالتعرف على أنواع      . رقابية فعالة لضمان تحقيق األهداف المنشودة       

المي والفكر الوضعي في هذا الخـصوص ،  الرقابة التي يوصي بها كل من الفكر اإلس       

ثم المقارنة بينهما للتعرف على أوجه الجدوى الحقيقية لكل نوع ومـدى االخـتالف أو             

االتفاق بين الفكرين في هذا الخصوص ، وخلت الدراسة إلى أن الفكر اإلسالمي اسبق              

فـي الفكـر    بكثير من الفكر الوضعي في المفاهيم والوسائل الرقابية ، إال أن الرقابـة              

اإلسالمي مرتبطة بالجوانب السياسية والمالية للدولة اإلسالمية وبالتالي تأثرت بـشكل           

  . كبير بفترات الضعف والتراجع والنكسات المتالحقة التي مرت بها الدول اإلسالمية 

  

  : )11() 1993(دراسة راضي  -8

ة عامة في  تناولت الدراسة دراسة  العالقات بين نظامين للرقابة يوجدان بصف

التنظيمات الالمركزية الكبيرة نسبيا ، وهما وظيفة المراقب المالي  ووظيفة المراجعة 

الخارجية ، كما أشارت الدراسة إلى العديد من المضامين الهامة التي يجب أخذها بعين 

االعتبار عند تصميم أنظمة الرقابة التنظيمية الخاصة بتلك المنشات وهو األمر الذي 

رة في التأثير على واجبات ومسئوليات وخبرات وتدريب كل من المراقبين ينعكس بدو

والمراجعين وأهمية ذلك لكل من منشات القطاع الخاص والمؤسسات االقتصادية 

  .المملوكة للدولة 

ركزت الدراسة على أهمية استقاللية المراقب المالي على المنشات الخاصة والمؤسسات  

ولم تتناول أهمية ذلك على المنظمات غير الحكومية وأثارها    االقتصادية المملوكة للدولة    

  . على استمرارية التمويل لتلك المنظمات

  
                                                        

 – حوالية كلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية – وسائل الرقابة على األموال العامة بني الفكر الوضعي والفكر اإلسالمياهيم يوسف يوسف ، إبر. د 10
 .م 1994 –العدد الثاين عشر 

 عام 79 جملة اإلدارة العامة عدد - ت الكبرية تأثري درجة استقاللية املراقب املايل على حتديد وظائف املراجعة الداخلية يف املنشا–راضي ، حممد سامي  11
  م1993
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  )12()1991( دراسة نصير -9

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الرقابة في اإلدارة العربية واإلسالمية ومقارنتها     

مط اإلسالمي للرقابـة قـد   مع نظائرها من النظم الرقابية المعاصرة ، حيث تبين أن الن       

تميز بالشمولية وتعددية الوسائل ن فهي رقابة وقائية في المقام األول مستندة إلى رقابة              

ذاتية تعتمد على الوازع الديني وهي تتميز بقلة التكاليف والثقة العالية ، كمـا تمـارس         

ل وسيلة الدولة رقابة تنفيذية من خالل مؤسسات متخصصة للمحاسبة والتدقيق وكان يمث         

فعالة إلصالح اإلدارة ، وكذلك يتميز النمط اإلسالمي للرقابة القـضائية علـى الـنظم          

  .الوضعية باستقالليته ومرونته وسرعة إجراءاته وتوفيره  للتكاليف 

  

  :التعليق على الدراسات السابقة 

 تلك الدراسات ركـزت علـى         اغلب وبالتعليق على الدراسات السابقة وجد الباحث  أن       

القطاع الحكومي ، سواء في فلـسطين أو فـي          اسة األوضاع واألنظمة الرقابية في      در

بعض الدول العربية وخاصة ما يتعلق بأنظمة الرقابة المالية للتعرف على مدي جـودة              

وكفاءة تلك األنظمة ومقارنة خصائصها مع خصائص النظام الرقابي الفعال ، وتحديـد             

تها وسبل تالفيها ، واستخالص النتائج التي يمكن أن العوامل التي تحد من كفاءتها وفعالي

تساهم في رفع كفاءة تلك األنظمة ، كما تناولت بعض الدراسات واقع األنظمة الرقابية              

على القطاع المصرفي ، ودور تلك األنظمة في حماية األموال العامة ومنـع جـرائم               

رنة وسائل الرقابة علـى  كما تناولت بعض الدراسات مقا. السرقة والتزوير والتالعب   

األموال العامة بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي وبيان أوجـه الـشبة واالخـتالف           

  .بينهما

  

أما ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فان هذه الدراسة ركـزت علـى                *  

رف علـى  دراسة وتقويم أنظمة الرقابة المالية على المؤسسات األهلية الفلسطينية ، للتع          

مواطن القوة والضعف لتلك األنظمة ، ومعرفة اثر المقومات واألدوات الرقابية وأنظمة          

الضبط الداخلي على األوضاع المالية لتلك المؤسسات ، نظرا ألهميـة التمويـل  فـي       
                                                        

 . م 1991-) 1( ، العلوم اإلدارية 3 جملة امللك سعود ،م–  دراسة مقارنة–املنظور اإلسالمي والوضعي للرقابة على اإلدارة العامة  - د نصري ، نعيم   12
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استمرار تلك المؤسسات في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تصب في خدمـة المجتمـع              

  .  المدني الفلسطيني 

د ركزت هذه الدراسة على المؤسسات األهلية نظرا لقلة الدراسات التي تناولت هـذا            وق

  .القطاع ، وخاصة ما يتعلق بدراسة األوضاع المالية والرقابية لتلك المؤسسات 

  



 13

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

   الرقابة المالية على المؤسسات األهلية
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  افها  مفاهيم الرقابة المالية وأهد2.1

    مقدمة 2.1.1

الرقابة هي إحدى مكونات العملية اإلدارية ، وتعتبر الرقابة صمام أالمـان لقـدرة              

المؤسسات على تحقيق أهدافها ومخططاتها ، كما ترتبط الرقابة بدرجة كبيرة بباقي             

جوانب العمليات األخرى ، وذلك لكونها مرتبطة ارتباطا وثيقـا بعمليـة التخطـيط              

عامة للمؤسسة ، فال يمكن أن تكون هناك رقابـة بـدون وجـود              ووضع األهداف ال  

تخطيط وأهداف محددة كما ال يمكن ضمان نجاح تحقيق األهداف والخطط المرسومة 

  .جز وما هو مخطط له نبدون وجود رقابة تقارن بين ما أ

 طوالرقابة كوظيفة تمارس فقط حينما تـؤدى وظـائف اإلدارة األخـرى كـالتخطي          

وبذلك فان الرقابة ال يمكن أن تخـدم اإلدارة         . لقيادة واتخاذ القرارات    والتنظيم ، وا  ،

  )13(الفاشلة أو أن تكون بديال عنها 

وقد كانت الرقابة في الماضي عبارة عن بحث عن األخطاء  لغرض معاقبة الموظف 

بالخصم من راتبه أو فصله أو غير ذلك من اإلجراءات القـسرية ، ولكـن نظـرة                 

للرقابة قد تغيرت ولم تعد العقوبة هدفا بـل أصـبح تحـسين األداء              اإلدارة الحديثة   

   )14(وزيادة اإلنتاجية وتصحيح األخطاء هي الغاية من عملية الرقابة 

وعلى الرغم من التطور الكبير في علم اإلدارة إال الكثير مـن المـدراء ال زالـوا           

ى أنها عملية تفتيش وبحث   ينظر إلى  الرقابة عل    يطبقون المفاهيم التقليدية للرقابة حيث        

 أو  ، وتهديد الموظفين ومن خالل هذا المنظور فإن المدير يستخدم سلطته          ،عن األخطاء 

أما األفراد  . قوته في إرغام الموظفين على تنفيذ التعليمات واألوامر ومحاسبة المخطئين         

فهم يقومون بأعمالهم خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبة، وليس رغبـة فـي إنجـاز       

 وبتطبيق هذا المفهوم فان اإلدارة تفصل بين الرقابة وبين الوظـائف اإلداريـة              .المهام

األخرى ، وهي بذلك تفقد المعيار السليم في تقييم األداء واتخاذ اإلجراءات ألتصحيحيه             

  .في حال حدوث أخطاء أو تجاوزات ، وبالتالي ستفشل المؤسسة في تحقيق أهدافها 

  

  
                                                        

  .506ص .م 1982جنلو املصرية  مكتبة اال- أصول اإلدارة العامة - درويش ، عبد الكرمي و ليلى تكال  13
  .225ص.م 2002 عمان – دار املناهج للنشر والتوزيع –  إدارة األعمال احلكومية–موفق ، حديد حممد  14 



 15

    تعرف الرقابة2.1.2

وجد الكثير من التعريفات للرقابة من  اشهرها في العهد الحديث تعريـف العـالم               ي

 بأنها تقوم بالتأكد من أن كل شي يـتم  "اإلداري هنري فايول حيث وصف عملية الرقابة   

حسب الخطة المرسومة والتعليمات الصادرة والمبادئ القائمة ، وهـدف الرقابـة هـو       

 ومنع حدوثها في المـستقبل ، وتمـارس         تشخيص نقاط الضعف واألخطاء وتصحيحها    

  .)15("الرقابة على األشياء والناس واإلجراءات

قياس وتصحيح أداء المرؤوسين بغرض التأكد " بأنهاوعرف كوانتز وآخرون الرقابة 

   .)16("من أن األهداف والخطط التي وضعتها المنشاة قد تم تحقيقها 

نشاط الذي تقوم به اإلدارة لمتابعـة       ال" ويعرف عبد العزيز بن بحتور الرقابة بأنها        

تنفيذ السياسات الموضوعة وتقييمها ، والعمل على إصالح ما قد يعتريها من ضـعف              

  )17 ("حتى يمكن تحقيق األهداف المنشودة 

تتضمن الوظيفة اإلدارية للرقابة مختلـف      " ويعرف هايمان وهيلجرت الرقابة بأنها      

اف قـد تحققـت وفقـا للخطـة الموضـوعية           أوجه النشاط الالزم للتأكد من أن األهد      

 هناك تقدم   والرقابة تعني تقرير ما إذا كانت الخطط قد نفذت وما إذا كان           . الموضوعة  

" لتصحيح االنحرافات واألخطاء  والتصرف إذا كان ذلك ضروريا      نحو تحقيق األهداف    
)18(  

  

ات الجهد المنظم الذي يهدف إلـى ضـبط النـشاط   "  وعرف شقبوعه الرقابة بأنها   

المختلفة في المؤسسة ،وإجراء التغييرات الالزمة على المهام والتعليمات واإلجـراءات           

) 19(لجعلها تحدث بالطريقة التي خططت لها
.  

 وتتضح من التعريفات السابقة أن الرقابة هي  العمليات المنظمة التي تهدف إلى التحقق 

، والعمل علـى تطـوير      من تنفيذ خطط المؤسسة الالزمة لتحقيق األهداف المرسومة         

األنظمة الفرعية والتنسيق بين الوحدات اإلدارية والتأكد من كفـاءة اسـتغالل مـوارد              

                                                        
15 Fayol Henri , genera and Industrial Management , New york : Pitman Publishing Corporation , 1949, 
p107  
16 Koontz harold , o donnel cyril , weihrich heinz , management , Mc Graw , hill , New york , 1984, 
549 . 

  74م ص 2000عمان –الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع – أصول ومبادئ اإلدارة العامة– بن حبتور ، عبد العزيز صاحل  17
 .123 مشس ص  مكتبة عني– اإلدارة بني النظرية والتطبيق. أبو اخلري ، كمال محدي  18
  .96م ص2001 املركز العريب للتدريب املهين أنظمة إعداد املشرفني – شقبوعه ، داود  19
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المؤسسة ، ومساعدة اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات ألتصحيحيه في حال وجود ضعف أو             

  .  قصور في النظام 

  

    أهمية الرقابة المالية2.1.3

تي تساعد على تحقيق أهداف المؤسـسة ، بحيـث    تنبع أهمية الرقابة من كونها األداة ال      

تقوم بالربط الوثيق بين الوسائل والغايات من خالل توحيد الجهود وتنسيقها نحو تحقيق             

األهداف التنظيمية البعيدة والقريبة ، وتهدف اإلجراءات الرقابية إلى التأكد من صـحة             

اسات العليا ، كما تـساعد  اإلجراءات اإلدارية والمالية ومسايرتها لمختلف الخطط والسي      

الرقابة في تقييم األداء الفردي والتنظيمي من النواحي السلوكية والفنية وتعمـل علـى              

تعزيز قدرات المدراء على اتخاذ القرارات من خالل تحديد االنحرافات عـن الخطـط            

   .)20(والمعايير 

 والفـساد   الـسرقة هذا باإلضافة إلى دورها التقليدي  في منع حدوث حاالت الغـش  و             

ولية عنها في حالة حدوثها، وبذلك فان العملية الرقابية ذات ارتباط وكشف وتحديد المسؤ 

وتزداد أهمية الرقابة والحاجـة    . مباشر ووثيق بكافة نواحي العمليات اإلدارية األخرى        

  .إليها مع كبر حجم المؤسسات وتعدد أنشطتها وبرامجها

   :)21(لية  وتنبع أهمية الرقابة من العوامل التا

وجود فجوه زمنية بين الوقت الذي يتم فيه تحديد األهداف والخطط والوقت الذي يتم          / 1

 غير متوقعة تسبب انحرافـا عـن        افيه التنفيذ ، ونتيجة الفجوة الزمنية قد تحدث ظروف        

األداء المرغوب فيه ، وتعمل الرقابة على كشف هذا االنحراف وتحديد أسبابه واتخـاذ              

  .زمة لمعالجته ومنع تكرار حدوثهاإلجراءات الال

عادة ما تختلف أهداف التنظيم عن أهداف األفراد العاملين داخل التنظيم فتوقعـات             / 2 

ومن ثم فان الرقابة الفعالة  . األفراد وأهدافهم الشخصية قد تتعارض مع أهداف المؤسسة       

يق األهداف  تسعى إلى ضمان أن عمل األفراد موجها أساسا وفي المقام األول نحو تحق            

التنظيمية للمؤسسة، والنظام الرقابي الفعال هو الذي يحقق المواءمة بين هذين النوعين            

  .من األهداف حتى يقلل من الصراعات والنزاعات بين األفراد والمؤسسة
                                                        

  63م ص 1993زهران للنشر والتوزيع . األسس النظرية وتطبيقاا يف األردن-إدارة املؤسسات العامة. العواملة ، نائل عبد احلافظ .د  20
 .339ص .م 2002  الدار اجلامعية  دارة  مبادئ اإل–الصحن ، حممد فريد  وآخرون   21
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إضافة  لذلك فان أهمية الرقابة تنبع من كونها توفر المعلومـات والبيانـات الموثوقـة             

قرارات ، كما أنها تمكن من تقويم الخطط والسياسات ومـدى           الالزمة لحاجة متخذي ال   

  .مالءمتها لتحقيق أهداف المنظمة

  

   أغراض الرقابة المالية  2.1.4 

ولية اإلداريـة  ن هما التقييم وتحديـد المـسؤ  تخدم الرقابة غرضين رئيسيين متكاملي  

 بينمـا يركـز     والقانونية والمالية ، حيث يركز التقييم على المهمات واألداء المالي         

ولين عن االنحراف لجوانب السلوكية بغية تحديد المسئ    غرض تحديد المسئولية على ا    

وتحت هذين الغرضين ينـدرج العديـد مـن         . واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم     

  )22(: اإلغراض العامة للرقابة المالية والتي حددها العوامله في التالي 

غبة الهيئـة التـشريعية وعـدم تجـاوز         وتتمثل في احترام ر    : أهداف سياسية  -1

  .االولويات والمخصصات التي تم رصدها لتنفيذ المشاريع والخدمات العامة 

وتتمثل في كفاءة استخدام األموال العامة والتأكد من إنفاقهـا     : أهداف اقتصادية  -2

في أفضل األوجه التي تحقق أهداف المؤسسة ، ومنع صرفها على غير األوجه           

 .ك ألمحافظه على األموال العامة من السرقة والتالعب المحددة ، وكذل

وتتمثل في التأكد من أن مختلف التصرفات المالية تمت وفقا           :  أهداف قانونية  -3

لألنظمة والقوانين والتعليمات والسياسات واألصول المالية المتبعـة ، وتركـز           

التـصرفات  الرقابة القانونية على مبدأ المسئولية والمحاسبة حرصا على سالمة     

المالية وتحديد المسئولين عن االنحرافـات والتوصـية بـاإلجراءات الوقائيـة          

 .ولتصحيحيه

تتمثل في منع ومحاربة الفساد اإلداري واالجتماعي بمختلف         : أهداف اجتماعية  -4

 . صوره وأنواعه مثل الرشوة والسرقة واإلهمال والتقصير

إهدار الموارد المالية والحد من      وتعبر ظاهرة الفساد بصورها المختلفة من عوامل        

النمو االقتصادي ومن مستوى الرفاه االجتماعي ، وانه يخل بمـصداقية المؤسـسة             

                                                        
 297-291 صاإلدارة املالية العامة بني النظرية والتطبيق –العوامله ،نائل عبد احلافظ . د  22
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 بين مستوى الفساد وحقوق اإلنـسان       ا قويا ويحد من فاعليتها ، كما أن هناك ارتباط       

  . )23(حيث أن الظلم االجتماعي والفقر والعنف غالبا ما تكون مرتبطة بالفساد 

 وتحتوى على مجموعة من األمور التي مـن شـانها           :إدارية وتنظيمية أهداف   -5

المحافظة على األموال العامة واستعماالتها المشروعة بكفاءة وفعالية وتـشمل          

 :األهداف اإلدارية والتنظيمية الجوانب التالية

  .تساعد على تحسين عملية التخطيط وزيادة فعاليتها في مواجهة المستقبل* 

عد على توحيد وتوجيه الجهود إلنجاز اإلغراض واألهداف المحـددة           الرقابة تسا  *

 للمؤسسة بكفاءة وفعالية 

 تساعد الرقابة على اتخاذ القرارات المناسبة من خالل المعلومات الراجعة التي             * 

يكشف عنها التنفيذ والواقع العملي ، وبالتالي تطـوير قـدرة اإلدارة علـى اتخـاذ        

 .القرارات المناسبة

اعد على تقييم الوضع المالي واالقتصادي للمؤسسة ،وكذلك تقييم أداء العاملين            تس *

 .إلغراض الحوافز والتدريب 

  - :)2(تتمثل فيوقد ذكر  الغرياني  أن أغراض الرقابة 

اكتشاف االنحرافات في حينها، ثم اتخاذ اإلجراءات الفورية إليجاد حلول مناسبة لها          -1

  .قبل استفحالها وصعوبة تعديلها

 التأكد من حسن استخدام الموارد المحددة، من موارد مادية وبشرية، والتـصرف             -2

  .فيها وفقا للخطة المقررة والحدود المرسومة

  . تحقيق الوفر المادي في تكلفة التنفيذ، والحد من اإلسراف الذي ال مبرر له -3

احترام  تستهدف الرقابة تنفيذ القرارات بأفضل صورة ممكنة، والتأكد من أنها محل   -4

 .الجميع

  

 
                                                        

رق الساطى م ترمجة د طا1998.توصيات املؤمتر السادس عشر للمنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة املالية  . الوقاية من الغش والفساد والكشف عنهما 23
  .3ص

 نسخة الكترونية  
 53، جملة اإلدارة العامة، دورية علمية متخصصة وحمكمة، الرياض، السعودية،عالرقابة اإلدارية وأجهزا يف اململكة العربية السعوديةطالل سراج الغرياين، ) 2(

 .37، ص1978، مارس 
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 : ويمكن إضافة اإلغراض األخرى التالية 

 المساعدة على تطوير النظم واإلجراءات التي تساعد المؤسسة تحـسين خـدماتها              -1

  .وزيادة مواردها المالية 

  الحفاظ على ممتلكات المؤسسة وذلك من خالل العمل على تقييم  وتدعيم وتقويـة                -2

 .ا خط الدفاع األول في الحفاظ على ممتلكات المؤسسةأنظمة الضبط الداخلي باعتباره

  

 

  :  األنواع الرئيسية للرقابة المالية على المؤسسات األهلية 2.2

يمكن تقسيم الرقابة المالية على المؤسسات األهلية  إلى عدة أنواع متعددة بنـاء علـى                

  :معايير محددة كما يلي 

  . إلى رقابة خارجية ورقابة داخلية من حيث الجهة التي تمارس الرقابة ، تنقسم*  

  .من حيث المعيار الزمني تنقسم إلى  رقابة سابقة ورقابة الحقة ورقابة أثناء التنفيذ*  

من حيث مستوى الرقابة ، وتقسم الى رقابة مالية تقليدية و رقابة الكفاءة والتـوفير               *  

  .ومراقبة نتائج البرامج 

  :رقابة   من حيث الجهة التي تمارس ال2.2.1

   الرقابة الخارجية -أ 

الرقابة المالية الخارجية هي التي تمارس من قبل جهات رقابية خارجيـة مـستقلة  ال                

تخضع إلدارة المنظمة، وتمارس من قبل األفراد أو الجماعات أو المنظمـات الـشعبية     

  )24( ةالحكوميأو

جهزة العليا للرقابة    وقد عرفت لجنة األدلة والمصطلحات التابعة للمجموعة العربية لأل        

التي تقوم بها  أجهزة أو هيئات رقابية "المالية والمحاسبية  الرقابة المالية الخارجية بأنها 

مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة ، ولها أهدافها التي تسعى لتحقيقها ، ويتصف عمل 

  )25(."هذه الهيئات أو األجهزة بأنه يرتبط بالمال العام ويحدده القانون

                                                        
 .145 م ص1991) 1( ، العلوم اإلدارية 3جملة جامعة امللك سعود ،م . ة العامةاملنظور اإلسالمي والوضعي للرقابة على اإلدار. نصري ، نعيم  24
 .23ص .م1996، يونيو 28 ، تونس، العدد جملة الرقابة املاليةاموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبية ،  25
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الرقابة الخارجية تمارس كحق من حقوق الملكية أو السيادة ، ففي منظمات األعمـال              و

الخاصة تمارس هذه الرقابة بواسطة أصحاب المنظمة أو من يمثلهم كحق من حقـوق              

الملكية ، بينما في مؤسسات الجهاز اإلداري فتمارس الرقابة الخارجية بواسطة أجهزة             

  . )26(من حقوق السيادة السياسة العامة والحكم كحق طبيعي 

  

  :أقسام الرقابة الخارجية 

  : الرقابة الحكومية -1

والرقابة المالية الخارجية تمارس  على المؤسسات األهلية من قبل الوزارات واألجهزة            

  :الرقابية في السلطة الوطنية الفلسطينية ، وهذه الرقابة يقوم بها كال من 

بارها الوزارة المختصة بكافة الشئون الداخليـة       باعت : وزارة الداخلية الفلسطينية  *   

ومن ضمنها تسجيل وترخيص المؤسسات األهلية في مناطق السلطة الوطنية ومراقبـة            

عملها للتأكد من التزامها بالمتطلبات القانونية للقوانين واألنظمة والتعليمـات اإلداريـة            

وقـد أعطـي قـانون      المنظمة لعمل تلك المؤسسات في مناطق السلطة الفلسطينية ،            

م وزارة الداخليـة صـالحية      2000لسنة  ) 1(الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم      

، ليحـل بـذلك     ) 27(تسجيل ومراقبة المنظمات األهلية في مناطق السلطة الفلـسطينية          

 تمنح حق مزاولة النشاط للمنظمات األهليـة         كانت إشكالية تعدد الجهات الحكومية التي    

  . ومراقبتها 

باعتبارها الهيئة العليا للرقابة على كافة وزارات ومؤسـسات         هيئة الرقابة العامة    *   

) 7(السلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلي المؤسسات العامة ، حيث نصت المادة رقـم        

تكون الجهات التالية خاضعة لرقابة " م 1995 لسنة 17من قانون هيئة الرقابة العامة رقم

  -:الهيئة 

  جهزة السلطة المختلفةوزارات وأ -1

 الهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات واإلتحادات بجميـع أنواعهـا           -2

 .ومستوياتها

                                                        
   .271 دار املعارف مبصر ص –ز اإلداري العملية اإلدارية يف اجلها _ نظرية اإلدارة العامة –امحد ، رشيد  26
  م 2000 ، فرباير 32م الوقائع الفلسطينية العدد 2000لسنة ) 1( قانون رقم – 1
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المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها السلطة ، أو تتلقى مساعدة منها ،    -3

أو المؤسسات التي رخص لها باستغالل أو إدارة مرفق مـن المرافـق العامـة        

  )28(" للسلطة 

وتنبع رسالة الهيئة في الرقابة على المؤسسات األهلية من كون تلك المؤسسات تتعامل             

الهـدف األول  " وتدير أموال عامة ، حيث ورد في قانون هيئـة الرقابـة العامـة أن                

كما . واألساسي لهيئة الرقابة العامة هو الرقابة على المال العام لضمان حسن استغالله             

  ) 29"(. واإلجراءات اإلدارية وتحسين األداء واإلنتاج تعمل على تطوير السياسات

وبذلك فان المؤسسات األهلية تعامل وفق هذا القانون  كبـاقي المؤسـسات الحكوميـة              

الفلسطينية ، األمر الذي يخضعها لرقابة الهيئة للتأكد من مدي التزام تلـك المنظمـات               

 تلك المؤسسات في التعامل مع ت من اجلها إضافة للتأكد من شفافية     التي  أنشئ   باألهداف

األموال العامة وأنها استخدمت في خدمة اإلغراض واألهداف العامة ، إضافة إلى التأكد 

من اتخاذ إدارات تلك المؤسسات لكافة اإلجراءات والوسائل الضرورية للحفاظ علـى            

  .األموال العامة ومنع ضياعها أو إساءة استخدامها

ئف رقابية وهي   في ثالث وظا  )  9(هيئة في المادة رقم     وقد حدد القانون اختصاصات ال    

 ومتابعـة تنفيـذ الخطـة والرقابـة         والرقابة اإلداريـة وتقـويم األداء     الرقابة المالية ،  

  )30(.القانونية

   

  )رقابة الهيئات العمومية(  الرقابة الشعبية -2

وقد تضمنت وهذه الرقابة تمارس من قبل أعضاء الهيئات العمومية للمؤسسات األهلية ، 

م تحديدا لصالحيات واختـصاصات     2000لسنة  ) 1(من القانون رقم    ) 23(المادة رقم   

الهيئات العمومية ومن أهمها الرقابة على أعمال اإلدارة من خالل تعيين مدقق حسابات             

 ا سنوي اخارجي مستقل يتولى بدورة مراجعة الحسابات والقوائم المالية ، ويصدر تقرير          

                                                        
 م ونشر يف جملة الوقائع 2004 لسنة15استبدل هذا القانون بقانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية  رقم ( م 1995 لسنة 17قانون هيئة الرقابة العامة رقم  28

 .)م 2005فرباير – 53الفلسطينية عدد 
  م1995 لسنة 17 قانون هيئة الرقابة العامة رقم - 29
 .م1995 لسنة 17قانون هيئة الرقابة العامة رقم  30
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 يرفع للهيئة العمومية في اجتماعها ة شهور من انتهاء السنة المالي4ز خالل مدة ال تتجاو

   )31(.الدوري لإلطالع والمصادقة علية 

وقد عني القانون بهذه الرقابة لضمان مشاركة المجتمع المحلي في مراقبة أداء وعمـل              

المؤسسات األهلية لتساند وتدعم رقابة األجهزة الرقابيـة الرسـمية للـسلطة الوطنيـة         

  .لفلسطينيةا
  

  : رقابة الجهات المانحة -3

أدت التطورات األخيرة في األراضي الفلسطينية الخاصة بقضايا الفساد وانتشاره فـي            

المؤسسات الفلسطينية وإساءة استغالل األموال العامة لخدمة مصالح وأهداف شخـصية     

، ونتيجـة   إلى تغيير الممولين لنظرتهم وعالقاتهم مع المنظمات األهلية في فلـسطين            

لفقدان العديد من المؤسسات الممولة لعنصر الثقة والمصداقية تجاه المنظمات المحلية فقد 

أخذت تتعامل بطرق وأساليب جديدة تمكنها من رقابة ومتابعة البرامج والمشاريع التـي   

تمولها لتضمن التزام المنظمات األهلية ببنود اتفاقيات التمويل واألوجه المخصص لها ،            

ا أصبح يعرف برقابة الجهات الممولة، وقد أخذت هذه الرقابة إشكاال عدة حسب             وهو م 

  :استراتيجية وفلسفة المؤسسة كما يلي 

تشترط بعض المؤسسات المانحة على المؤسسة األهليـة تعيـين مـدقق حـسابات       *  

خارجي مستقل لمراجعة وتدقيق حسابات المشروع أو البرنامج الممول منهـا  بـشكل              

فصل عن باقي أنشطة وبرامج المؤسسة األهلية وتخصم أتعاب هذا المـدقق            مستقل ومن 

  من ميزانية المشروع 

تقوم المؤسسات المانحة  بتعين مدقق حسابات مستقل لمراقبة ومراجعـة حـسابات           *  

البرنامج وتدفع له مستحقاته من ميزانية المشروع وقد يكون مدقق الحسابات المـستقل             

حلية ذات المصداقية والسمعة العالية أو قد يكون مؤسسة تدقيق  احد مؤسسات التدقيق الم   

عالمية ترسل مندوبين عنها لتدقيق حسابات البرنامج وتخصم كافة أتعابهم وسـفرياتهم            

 .ومصاريف إقامتهم من موازنة المشروع 

                                                        
 .م بشان اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية2000لسنة ) 1(قانون رقم  31
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هناك العديد من المؤسسات المانحة التي تدير مكاتب لها في األراضي الفلـسطينية             *  

ها وتخـصم  نوظفين يقومون بشكل مباشر بمتابعة ومراقبة المشاريع التي يمولو        ولديها م 

 .نسبة من موازنات تلك المشاريع مقابل أعمال اإلدارة والمتابعة لعمل المنظمات األهلية

 الـسابق   وتعتبر رقابة الجهات المانحة أكثر تكلفة من غيرها من أقسام الرقابة األخرى           

  .ذكرها

  

  ة الرقابة الداخلي-ب

وهي الرقابة التي تمارس من قبل إدارة المنظمة ، وقد عرفتها لجنـة طرائـق               

الخطة التنظيميـة وجميـع     " التدقيق التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين بأنها        

الطرق والمقاييس التي تتبناها المنشاة لحماية األصول ومراجعة البيانـات المحاسـبية            

عتماد عليها وزيادة الكفاية اإلنتاجية وتشجيع العاملين علـى         والتأكد من دقتها ومدى اال    

  )32("االلتزام بالسياسات اإلدارية المحددة مقدما 

كافـة الـسياسات    " وقد عرف االتحاد الدولي للمحاسبين نظام الرقابة الداخليـة بأنـه            

فها واإلجراءات التي تتبناها إدارة المؤسسة لمساعدتها قدر اإلمكان في الوصول إلى هد           

في ضمان إدارة العمل بكفاءة ، والمتضمنة االلتزام بسياسات اإلدارة وحماية األصول ،       

 وتهيئة معلومات مالية موثوقهية ،   ومنع واكتشاف الغش والخطأ ودقة السجالت المحاسب      

  )33("في الوقت المناسب

م الكلي النظا" كما عرفها مجلس المؤسسة للمحاسبات الدستورية في انجلترا وويلز بأنها        

للرقابة سواء مالي أو غيره يتم تأسيسه عن طريق اإلدارة لتـسيير أعمـال المؤسـسة              

  )34("  حسب الممكن دقة وموثوقية السجالت نموتؤبطريقة منظمة وآمنة تساعد 

  

  :أهداف الرقابة الداخلية 

تهدف الرقابة الداخلية إلى تحقيق مجموعة من األهداف التي تساعد على تحقيق أهداف             

  )35(: مؤسسة وتتمثل تلك األهداف في األتي ال

                                                        
 .117م ص 1982 مكتبة عني مشس –امليدانية  املراجعة ، االصول العلمية واملمارسة – حجازي ، حممد عباس  32
 .118م ، ص 1998االحتاد الدويل للمحاسبني –املعايري الدولية للمراجعة  33

34  Jain , DP , Auditing . Konark Publishers .PVT. LTD . 1996  P 104 
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 التأكد من أن كل األعمال التي يتم إجراؤها تتم حسب ما هو مسموح به من قبـل                  - 1

  .اإلدارة 

 التأكد من إثبات وتسجيل كافة العمليات المالية في السجالت بشكل منتظم وصـحيح   -2

  .وحسب السياسات المحاسبية

  .افة أصول وممتلكات المؤسسة التحقق من أن السجالت تشمل ك-3

 التحقق من أن استخدام أصول وممتلكات المنشاة يتم حسب المصرح والمسوح بـه              -4

  .من قبل اإلدارة

 التحقق من التوثيق المنتظم حسب الفترات الزمنية ، ومقارنة األصول الموجودة مع          -5

  .ف  في حال وجود اختالةما هو مثبت في السجالت واتخاذ اإلجراءات الالزم

  . التأكد من سالمة وكفاية النظام المحاسبي لحجم وطبيعة عمل المؤسسة-6

  

  :محددات الرقابة الداخلية 

 وضرورة الرقابة الداخلية في مساعدة اإلدارة على تحقيق أهداف          أهميةعلى الرغم من    

المؤسسة إال أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على فعالية وقـوة نظـام الرقابـة                 

  )36(:  اخلية واهم تلك العواملالد

 تكاليف نظام الرقابة الداخلية ، فتكاليف إجراءات الرقابة يجب أن تتالءم مع المفقود     -1

  .المتوقع نتيجة األخطاء والتجاوزات 

 معظم اإلجراءات الرقابية يتم توجيهها للصفقات العادية والمعامالت التي تقوم بهـا          -2

 .عادية المؤسسة وليس للمعامالت غير ال

 فعالية النظام تتأثر دائما باإلهمال وعدم الجدية وااللتزام وكذلك عدم فهم التعليمات             -3

 .اإلدارية من قبل العاملين بالنظام الرقابي

 اكتشاف العاملين  في وحدات العمل آللية وطريقة عمل النظام الرقابة في المؤسسة              -4

 . 

                                                                                                                                                               
35  I bid.,p108 
 
36 Jain , DP , Auditing . Konark Publishers .PVT. LTD . 1996 P 108 
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شخاص الممارسين للعمل الرقابي ، فإذا كان  فعالية الرقابة تعتمد بشكل كبير على األ-5

 .األشخاص يسيئون استخدام مسئولياتهم فان نظام الرقابة ال يكون فعاال حسب المطلوب

 الظروف المتغيرة في بيئة العمل يمكن أن تسبب عدم كفاية اإلجراءات التي تتم في               -6

ر الذي يـؤثر علـى      العمل ، وبالتالي فان االنسجام في اإلجراءات قد يكون صعبا األم          

  .فعالية النظام الرقابي 

 
  :الرقابة الداخلية في المؤسسات الصغيرة 

تختلف المؤسسات الصغيرة عن المؤسسات الكبيرة في أنظمة الرقابة الداخلية ، حيث أن 

دوائر ونظم الرقابة الداخلية المتوفرة في المؤسسات الكبيرة قد ال تتوفر في المؤسسات             

اقتصادية ، وهنا يتم االعتماد على المشاركة الفردية مـن المـدراء   الصغير  وال تكون   

فقرات أو النظم الخاصة بالرقابة الداخلية ،       الوالمشرفين بشكل قد يتم معه تجاوز بعض        

 دليل كاف    لديه األمر الذي يشكل بعض الصعوبات للمراقب الخارجي ، حيث ال يتوفر          

  )37(.على العمليات التي تمت من قبل اإلدارة 

 رقم ةوألهمية الرقابة الداخلية في الحفاظ على ممتلكات وأموال المؤسسة فقد نصت الماد

م بشان الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية علـى        2000لسنة  ) 1(من قانون رقم    ) 5(

كما نصت المـادة    .وجوب اشتمال النظام األساسي للجمعية على طرق المراقبة المالية          

 وجوب احتفاظ الجمعية بالسجالت المالية واإلدارية الرسمية        من القانون على  ) 11(رقم  

المتضمنة جميع المعامالت المالية والقرارات اإلدارية ومن ضمنها سـجل للـواردات            

  )38(. والمصروفات على وجه مفصل وفقا لألصول المالية

وتندرج المؤسسات األهلية الفلسطينية ضمن المؤسسات الصغيرة نظرا الن معظم تلـك    

ؤسسات يعمل بها عدد محدود نسبيا من الموظفين، كما أن فروعها وأنشطتها محدودة    الم

، وهذا ما يؤدي إلى عدم إمكانية توفر مقومات نظـم الرقابـة الداخليـة علـى تلـك                   

المؤسسات بالصورة التي يمكن توفرها في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الكبيرة ،           

مات في المؤسسات األهلية اكبر مـن العوائـد         وذلك نظرا الن تكاليف توفر تلك المقو      

  .الممكن تحقيقها
                                                        

37 Howard , R ,Leslie . Auditing .Richarid Clay LTD . Bungay ,Suffolk.Briting. 1989 . P32 
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وهذا ساهم في تمركز العديد من المهام والصالحيات في المؤسسات األهلية لدى بعض             

ويعتقد الباحث أن هذا الضعف     . المسئولين بصورة تضعف من أنظمة الرقابة الداخلية        

 التدقيق الخارجية إذا عملـت      ال يمكن التغلب عليه بصورة كليه إال من خالل مؤسسات         

  .باستقاللية وبمنهجية سليمة 

 ومن خالل ما سبق نالحظ وجود عالقة وطيدة بين األنواع الرقابية المختلفة ، حيث أن     

الرقابة الداخلية تشكل القاعدة األساسية لعمل باقي أنواع الرقابـة ، فالرقابـة الـشعبية            

ينوب عنها المدقق الخارجي المستقل  تعتمـد        المتمثلة في رقابة الهيئات العمومية التي       

بدرجة كبيرة على نظام الرقابة الداخلي ، كما أن الرقابة الحكومية تعتمد على كال مـن       

الرقابة الداخلية والرقابة الشعبية ، مما يعطى مؤشرا على ضرورة االهتمام والتركيـز             

جهد وتكاليف األجهـزة    على الوضع الداخلي باعتباره صمام األمان ، كما انه يقلل من            

  .الرقابية المختلفة ،مما يمكن من االستفادة من ذلك الوفر في مجاالت مختلفة ومتنوعة

  : من حيث المعيار الزمني 2.2.2

   هناك رقابة سابقة ورقابة الحقة ورقابة أثناء التنفيذ 

ـ         : ة الرقابة الالحق  –أ   ة علـى   وتمثل الكم األكبر من عمليات األجهزة المختلفة للرقاب

  . المنظمات األهلية سواء رقابة األجهزة الحكومية الرسمية أو الرقابة الشعبية 

تكاد تنعدم الرقابة السابقة على المنظمات األهليـة نظـرا لعـدم             :  الرقابة السابقة  -ب

ترجمة األهداف والبرامج التي تعمل عليها المنظمات األهلية إلى موازنات وأرقام مالية            

 الهيئات العمومية التي تعتبر بمثابة سلطات تشريعية لتلك المنظمات ،    معتمدة ومقره من  

األمر الذي يجعل من غير الممكن تقويم مدي كفاءة اإلدارة في تحقيق أهدافها ، وهل أن 

  .ما أنجز قد أنجز بالكفاءة المطلوبة أم ال ؟ 

التـي تنفـذها     والمشاريع   جإن كثيرا من المنظمات األهلية تعد موازنات دورية بالبرام        

وذلك تحقيقا الشتراطات وسياسات الممولين  إال أن تلك الموازنات الخاصة بالمشاريع             

ال تعتمد من الهيئات العمومية كما أنها ال تجمع لتشكل موازنة عامـة للمؤسـسة ممـا       

يفقدها دورها في تحقيق الرقابة السابقة ، كما أن القوانين والتعليمات الخاصـة بتنظـيم    

مات األهلية في فلسطين لم تنص على أهمية هذا النوع من الرقابـة واليـه               عمل المنظ 

  .تنفيذه 
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على الرغم من أهمية الرقابة أثناء التنفيـذ إال أن قلـة مـن     :   الرقابة أثناء التنفيذ  -ج

المؤسسات األهلية تمارسه وبمحض إرادتها نظرا لعدم وجود إلزام قانوني أو تعليمـات       

ا أجبرت عليه من قبل المنظمات المانحة وفـي الغالـب يكـون             تلزمها بذلك  ، إال إذ     

  .مقصورا على أنشطة وبرامج محددة وليس على كامل معامالت المؤسسة

  

وتقوم الرقابة المالية على فكرة الترابط بين األنواع المختلفة للرقابـة لحمايـة أمـوال               

أهـداف وخطـط    وممتلكات المؤسسة وضمان االستغالل األمثل للموارد بما يتفق مع          

المؤسسة ، ومساعدة اإلدارة على التخطيط الـسليم واتخـاذ اإلجـراءات ألتـصحيحيه       

المناسبة ، فالرقابة المالية تكون سابقة للتنفيذ وذلك من خـالل الموازنـات التقديريـة               

للفترات المالية القادمة واعتمادها من السلطة التشريعية أو من يمثلهـا فـي الهيئـات               

لفة ، كما أن الرقابة المستمرة أثناء التنفيذ توفر فرصـة لكـشف أي              والمؤسسات المخت 

انحرافات فور حدوثها وبالتالي عالجها في حين تمثل القوائم المالية التي تعد في نهايـة      

وبمقارنة نتـائج الرقابـة الـسابقة المتمثلـة بالموازنـات        . الفترة المالية رقابة الحقة     

ابة الالحقة المتمثلة في القوائم المالية يتم بسهولة تقيـيم       والتقديرات المالية مع نتائج الرق    

 تلـك  أسـباب أداء المؤسسة وتحديد ما إذا كان هناك انحرافات ومن ثم البحـث عـن              

  .االنحرافات لمعالجتها

كما أن الرقابة المالية الخارجية والداخلية تكمالن وتدعمان بعضهما فالرقابة الخارجيـة        

ابة الداخلية لذا تقوم الرقابة الخارجية بفحص وتقييم أنظمـة          تعتمد بشكل كبير على الرق    

الرقابة الداخلية ورفع التقارير والتوصيات لتطويرها لتشكل مانعا لحدوث االنحرافـات           

  .والتجاوزات

   

   مستويات الرقابة المالية2.2.3

   :)39( مستويات رئيسية كما يلي ةقسمت مستويات الرقابة المالية إلى ثالث

  )الرقابة المالية التقليدية(رقابة المطابقة : األول المستوى 

  )رقابة األداء ( رقابة الكفاءة والتوفير : المستوى الثاني 
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  مراقبة نتائج البرامج: المستوى الثالث 

إن المستويات الثالث للرقابة المالية تظهر تطور العملية الرقابية استجابة للتغيرات في            

ة الكبيرة في حجم معامالتها، إضافة إلى زيـادة درجـة           بيئة المنظمات من حيث الزياد    

التعقيد لتلك األنشطة والمعامالت ، بحيث لم يعد المستوى األول وهو الرقابـة الماليـة             

التقليدية قادرا على أن يلبي أهداف العمل الرقابي ، ومن ثم كان ظهور المستويين الثاني 

تتمثل في البحث عن مدى كفاءة واقتصادية        أبعاد جديدة للعملية الرقابية      اوالثالث ليضيف 

األعمال المنفذة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة ، وكذلك البحث في مـدى مالءمـة               

البرامج لتحقيق أهداف المنظمة، وهذا يعد تطورا في عمل الرقابة من حيث كونه يخدم              

ضمن مختلف أوجـه  ة  تتيالمفاهيم الحديثة للعملية الرقابية التي ترى أن  الوظيفة الرقاب        

النشاط الالزم للتأكد من أن األهداف قد تحققت وفقا للخطة الموضوعية الموضـوعة ،              

وتعني تقرير ما إذا كانت الخطط قد نفذت وما إذا كان هناك تقدم نحو تحقيق األهداف ،    

  )40(والتصرف إذا كان ذلك ضروريا لتصحيح االنحرافات واألخطاء

  

  ) الرقابة المالية التقليدية (ابقة رقابة المط: المستوى األول  

وهذا المستوى من الرقابة يوضح ما إذا كانت العمليات المالية للمنظمـة قـد أديـرت                

  .بصورة مناسبة ، وما إذا كانت تلك المعامالت مطابقة للقوانين واللوائح 

مـن دقـة    و تقوم الرقابة المالية التقليدية  علي متابعة بنود اإليرادات والنفقات والتأكد             

ويهدف هذا . المعلومات المالية والمحاسبية الواردة في تقارير الجهات الخاضعة للرقابة    

المستوى إلى تحديد ما إذا كانت البيانات المالية تمثل بوضوح المركز المالي للمنظمـة              

   )41(ونتائج أعمالها وذلك وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة 

  

  

  

  

                                                        
   .4انظر تعريف الرقابة ص 40
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  )رقابة األداء (  رقابة الكفاءة والتوفير :المستوى الثاني 

و تنتفع بهـا بطريقـة اقتـصادية    تبين هذه الرقابة ما إذا كانت المنظمة تدير مواردها أ     

 الممارسات التي ال تتسم بالكفاءة أو التوفير ، ومنهـا           أسباب ، فضال عن بيان      وكفوءه

  . الهيكل التنظيمي جوانب النقص في إدارة نظم المعلومات واإلجراءات اإلدارية أو

وبذلك فان هذه الرقابة تهدف إلى تحديد وسائل تحسين العمليات وتخفيض التكاليف ، 

لذا فهي تبحث مدى معقولية التكاليف والنفقات المـصروفة ومـدى االنتفـاع المالئـم       

  .بالموارد 

وهذا المستوى من الرقابة ينطلق من ضرورة إجراء التحسينات المطلوبة ، وذلك مـن              

ل تحديد التكاليف التي يمكن تجنبها للوصول إلى نفس النتائج  أو الوصول إلى نتائج  خال

  ) 42(.أعلى بنفس التكاليف

وتختلف أساليب هذا المستوى من الرقابة عن األساليب التقليدية للرقابة المالية ، حيـث              

لمالحظة ا: يمكن تقويم مدى كفاءة المنظمة وسير العمليات المالية واإلدارية من خالل            

ولين ، االسـتبيان ،     فذه ، الحوار مع المسؤ    المباشرة ، حصر وتحليل أثار األنشطة ألمن      

  .)43(تحليل النتائج ومقارنتها بالنتائج في مشاريع مماثلة تتبع نظما وإجراءات أخرى 

ورغم أهمية هذا المستوى من الرقابة المالية إال انه يحتاج إلى مهارات عالية من قبـل                

رقابية ، نظرا ألنه أكثر تعقيدا وصعوبة من الرقابة المالية التقليدية ، وتظهر             األجهزة ال 

صعوبته من كونه ال يقوم على مؤشرات ثابتة يمكن القياس بناء عليها ، فهو يعتمد على    

تطوير مؤشرات من قبل المراقبين  وبذلك فهو يقوم على االجتهاد في بعض جوانبـه ،     

بين نتائج المنظمة مع غيرها مـن المنظمـات المـشابه ،    كما انه يقوم على المقارنات  

والتشابه ال يصل إلى مستوى التطابق التام ، وبذلك فان نتائج هذا المستوى من العمـل                

  .الرقابي ال تكون بنفس درجة وموثوقية الرقابة المالية التقليدية 
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  مستلزمات رقابة الكفاءة والتوفير 

ة والتوفير تعتبر خطوة متقدمة في االرتقاء بأساليب العمل مما ال شك فيه أن رقابة الكفاء

الرقابي ، بحيث ينظر إلى كفاءة النتائج ومدى االستخدام االمثل للموارد واإلمكانيـات             

المتاحة ، وبذلك فهو أكثر تأثيرا في عمليات التخطيط والتنسيق والتوجيه ، ولكي يمكن              

  ):44(تطبيقه ال بد من توفر المستلزمات التالية 

ولية توفيرها على عائق قع مسؤوهي المستلزمات التي ت :  المستلزمات الخارجية-1

  :الجهات الخاضعة للرقابة ومن أهمها 

 تطوير نظم الميزانيات التقديرية ونظام الميزانية العامة بخطة عمـل واضـحة          –أ  

فة والعمل األهداف ومحددة المدة ، وتأخذ شكل ميزانيات برامج ، تساعد على قياس التكل

  .المنجز بالنسبة لكل برنامج ، وتحديد المدخالت والمخرجات المتعلقة به 

 تطوير البنية التنظيمية والمحاسبية والهياكل التنظيمية بشكل ينسجم مع األهداف    -ب

  التفصيلية ، وكذلك تطوير نظم تقويم األداء وتحسين مستوى تقارير األداء

  .ائية الالزمة لقياس األداء وتقويم نتائجه تطوير البيانات المالية واإلحص-ج

  . المعايير النمطية والمؤشرات-د

 وهي المستلزمات الالزمة لتمكين األجهزة الرقابية من        : المستلزمات الداخلية    -2

  :القيام بهذه الرقابة وتتمثل في 

  .   اإلطار القانوني لممارسة رقابة الكفاءة والتوفير-أ

ختص القادر على ممارسة هذه الرقابة من حيث التأهيل          توفر الجهاز الفني الم    -ب

  .والتدريب

  

  مراقبة نتائج البرامج: المستوى الثالث 

 ويحدد هذا المستوى ما إذا كانت النتائج أو المنافع المستهدفة قد تحققـت ومـا إذا                

كانت األهداف الموضوعة قد تم تغطيتها ، وما إذا كانت المنظمات الخاضعة للرقابة قد              

  .ثت كل البدائل التي يمكن أن تؤدي إلى النتائج المرغوبة بأقل تكلفة بح
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وهذا المستوى يهدف إلى التحقق من مدى نجاح البرامج في تحقيق النتائج المستهدفة ،              

وهل نجاح البرامج تحقق في حدود التكاليف المتوقعة ، وهل التكـاليف متكافئـة مـع                

  . )45(المنافع المحققة 

  ) :46(ع من الرقابة يمكن التركيز على المسائل التالية وإلنجاز هذا النو

  األسباب التي وضع من اجلها البرنامج أو النشاط و الحاجات التي يلبيها ؟*  

 االنعكاسات والتأثيرات وما هي النتائج ؟*   

 تحقيق األهداف ، هل تم تحقيق النتائج المرجوة ؟*  

 قيق النتائج المتوقعة ؟الحلول البديلة ، هل هناك طرق أفضل لتح*  

 وهو تحديد ما إذا كان البرنـامج  –ورغم وضوح الهدف األساسي برقابة نتائج البرامج    

قد حقق فعال ما وجد من اجله ، إال أن هناك عقبات ومشكالت في ممارسة هذا النـوع           

  :)47(من الرقابة أهمها 

  .األهداف والغايات قد ال تتوفر دوما في صورة واضحة ومحددة  *  

 .قد يساء تفسير األهداف في المستويات الثانوية أو المساعدة   *  

كن أن تكون مطبقة أو     معايير القياس المقبولة ال يمكن أن تكون موجودة أو ال يم            *  

 .بصورة سليمة أو نظامية مقومة 

  

  

مدى توفر مستلزمات رقابة الكفاءة والتوفير ورقابة نتائج البرامج على المؤسـسات            

  ةية الفلسطينياألهل

  :المستلزمات الخارجية / أوال 

ويقصد بالمستلزمات الخارجية تلك المستلزمات الخاصة بالجمعيات األهلية الخاضـعة          

  :للرقابة، حيث تبين ما يلي 

القوانين واللوائح المنظمة لعمل وأنشطة المؤسسات األهلية على أي بنود          لم تشتمل   *  

د نظم الميزانيات التقديرية المبنيـة علـى أسـاس     أو فقرات تلزم تلك المؤسسات اعتما     
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مما يعيق إمكانية تطبيق رقابة الكفـاءة ورقابـة نتـائج البـرامج             .البرامج واألنشطة   

  .والمشاريع على تلك المؤسسات 

لم تتطرق المبادئ المحاسبية أو معايير التدقيق المتعارف عليها على أهميـة إعـداد              * 

ية تمكن من قياس مدخالت ومخرجات كل برنامج أو         الحسابات الختامية بصورة تفصيل   

  .نشاط على حدة 

ال يوجد معايير متعارف عليها أو مقاييس متفق عليها يمكن من خاللهـا للمراقـب               *  

  .المالي أن يتحقق إلى أي حد يمكن للبرنامج أن يحقق النتائج المستهدفة 

افق مع إمكانيـة تحقيقهـا      تسجيل المعامالت المالية وتصنيفها وتحليلها بصورة تتو      *  

 كفاءة مهنيـة  يمخرجات تساعد في قياس األداء ورقابة الكفاءة تحتاج إلى محاسبين ذو     

  .عالية ، وهذا من الصعب توفره في المؤسسات األهلية بالشكل المطلوب 

عادة ما تكون أهداف المؤسسات األهلية عامة وغيـر محـددة بـصورة واضـحة        *  

ير الممكن للمراقب المالي تحديد مدي مساهمة البرامج في         وتفصيلية ، مما يجعل من غ     

  .تحقيق تلك األهداف

  :المستلزمات الداخلية / ثانيا 

ويقصد بها المستلزمات التي يمكن من خاللها لألجهزة الرقابية أن تمارس من خاللهـا              

  :هذا النوع من الرقابة ، حيث تبين التالي 

  : اإلطار القانوني -أ

م الخاص بالجمعيات الخيرية والهيئات المحليـة       2000لسنة  ) 1(قم  تضمن قانون ر  *  

إخضاع المؤسسات األهلية لرقابة وزارة الداخلية الفلسطينية ، إال أن هذا القـانون لـم               

يحدد مستوى الصالحية الرقابية للوزارة على المؤسسات األهلية ، مما أوجد خالفا حول 

  .ورقابة النتائج قانونية الوزارة للقيام برقابة الكفاءة 

م نصا صريحا بحق الهيئة في 1995 لسنة 17 متضمن قانون هيئة الرقابة العامة رق   *  

من الفـصل الرابـع الخـاص بتحديـد         ) 9(ممارسة رقابة األداء وذلك في المادة رقم        

الرقابة المالية ، الرقابة اإلداريـة      : تمارس الهيئة الوظائف التالية     " اختصاصات الهيئة   

  .األداء ومتابعة تنفيذ الخطة، الرقابة القانونيةوتقويم 
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ورغم وجود بنود صريحة في قانون هيئة الرقابة العامة يعطى الهيئة الحق في ممارسة             

هذا المستوى من الرقابة إال أن ذلك قوبل برفض الكثير من المؤسسات األهلية نظـرا               

لتشريعي الفلـسطيني    م سابق لتأسيس المجلس ا     1995 لسنة   17الن قانون الهيئة رقم     

صاحب الشرعية القانونية في اعتماد التشريعات والقوانين ، حيث تم تشكيل المجلـس              

م  ، وبالتالي فان القانون الذي اعتمد فقـط مـن الـرئيس              1996التشريعي األول عام    

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اعتبر في نظر الكثيرين غيـر قـانوني ، ويجـب أن                

إضافة إلى أن قـانون  . تشريعي أوال حتى يأخذ الصفة القانونية   يعرض على المجلس ال   

  .  هيئة الرقابة في مراقبة المؤسسات األهلية حقم لم يتطرق إلى 2000لعام ) 1(رقم 

 المختص القادر على ممارسة هذه الرقابة فان كال         أما من حيث توفر الجهاز الفني      -ب

رات والكفاءات المهنيـة القـادرة علـى         القد األجهزة الرقابية الحكومية ال تمتلك      من  

حداثة تـشكيل تلـك     : أهمها  ممارسة هذا المستوى من الرقابة ، وذلك لعدة اعتبارات          

إضافة إلى أن التعيينات تحكمها في كثير من الحاالت اعتبارات أخرى غير  ،   الوزارات

ن مجال الكفاءة والخبرة ، إضافة إلى أن اختصاصات بعض المسؤولين قد تكون بعيدة ع

  )48(الرقابة المالية 
  

  

    خصائص  ومقومات النظام الرقابي2.3

إن تحقيق األهداف المنشودة من وظيفة الرقابة ال يمكن تحقيقها بدون وجود نظام رقابي      

كفؤ وفعال ، وكلما زادت درجة كفاءة النظام الرقابي كلمـا ازدادت درجـة تحقيقـه                

لكي يكون النظام الرقـابي علـى الدرجـة         لألهداف والغايات التي أنشا من اجلها ، و       

 األدواتالمطلوبة من الكفاءة والفعالية ينبغي أن يشمل تحديدا واضحا ومنطقيا لألجهزة و

وضرورة أن تكون هذه الوسائل     . والوسائل واألشخاص المسئولين عن المهمة الرقابية       

تمـام مهـامهم    وهؤالء األشخاص مسلحين بالصالحيات الكافية واإلمكانيات الالزمة إل       

  )49 (وتتمثل ابرز مكونات النظام الرقابي الفاعل في. بالشكل الصحيح 

  . األشخاص الذين يقومون بالعمل الرقابي-أ

                                                        
 م2003 السودان –جامعة اجلزيرة، قسم احملاسبة والتمويل –) رسالة دكتوراه ( تقومي منهج الرقابة املالية يف القطاع احلكومي ، دراسة مقارنة-محاد ،أكرم إبراهيم عطية 48
  45ص
  .333م ، ص1999. عمان- والتوزيعر دار اليازوري العلمية للنش– أسس اإلدارة احلديثة. العالق ، بشري . د 49
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  . األدوات والوسائل التي تمكن هؤالء األشخاص من أداء عملهم الرقابي-ب

  . السلطات والصالحيات الممنوحة لهم-ج

  .مي للمنشاة المعنية عالقات واضحة في إطار الهيكل التنظي-د

  

  متطلبات النظام الرقابي الفعال  1.2.3

ى جودته ومالءمته بناء على   إن النظام الرقابي كأي نظام فرعي أخر يتم الحكم على مد          

   وتتمثل متطلبات النظام الرقابي في،على تحقيق األهداف التي أنشا من اجلهاقدرته 

     )50( :األتي

 عن االنحرافات والتجاوزات بـسرعة لكـي تقلـل           يجب أن تعطي الرقابة تقريرا     -1

  .التأثيرات الضارة لتلك االنحرافات 

 التركيز على نقاط الرقابة االستراتيجية ، فنظام الرقابة الفعال يجب أن يعكس ويؤيد   -2

االولويات الكلية للمنظمة ، حيث أن إغفال النشاطات االسـتراتيجية وعـدم إعطائهـا              

  .لي أضرار كبيرة للمؤسسةاألولوية الكافية يودي إ

 التحقـق مـن      هو  الرقابة  عملية  مراعاة التركيز على النتائج ، فالهدف النهائي من        -3

تحقيق األهداف وذلك من خالل تجميع المعلومات ووضع الثوابت وتحديد المـشكالت            

  .وقياس المعلومات والتقارير 

مع تغيرات األنظمة اإلداريـة    مرونة النظام أي قابليته للتطور والتعديل بما يتالءم   -4

  .للمؤسسة

  . وضوح وسائل الرقابة ومعاييرها وشموليتها لكافة جوانب المؤسسة-5

 مراعاة التأييد الخارجي للنظام الرقابي من الزبائن والمتعاملين مع المؤسسة بحيث            -6

  .يسهل إجراءات التعامل بين المؤسسة والمتعاملين معها

ستثنائية ، فنظام الرقابة الجيد يجب أن يعمل حسب القاعـدة            اعتماد مبدأ القاعدة اال    -7

االستثنائية بحيث ال يتم إشغال اإلدارة العليا باألخطاء والتجاوزات البسيطة التي يمكـن             

أن تعالج عند المستويات اإلشـرافية المختلفـة ، وتبلـغ اإلدارة فقـط باالنحرافـات                

  .والتجاوزات المهمة 

                                                        
2- chandan – JS.Management Theory & Practice .Vikas Publishing house PVT . LTD 1999 P295-299.  
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  :) 51(ن إضافة الخصائص التالية للنظام الرقابي الفعال وبجانب تلك المتطلبات يمك

وليات بية الالزمة حتى يمكن تحديد المسؤ وجود تفويض مناسب للقيام باألعمال الرقا   -1

ومعرفة أسباب االنحرافات حتى يمكن معالجتها ومنع تكرار حدوثها ، مع وجود قوانين             

  .ة أدائها ومسئولية القائمين بهاولوائح وتعليمات توضح مسار العمليات المالية وكيفي

 وجود خطة تنظيمية بالجهاز الرقابي تضمن سير وانتظام العمل بشكل صـحيح ،              -2

مة مع الهيكل التنظيمي    متالءوذلك بتحديد االحتياجات والمسؤوليات ، وان تكون الخطة         

 .للجهاز الرقابي

 الكفاءة قادرة على     توفر خبرات من العاملين بالجهاز الرقابي على مستوي عال من          -3

 .التحليل الموضوعي والقدرة على االستنتاج الجيد بما يضمن جودة أداء العمل الرقابي

 التحديد الواضح والدقيق لألهداف الكلية والتفصيلية للخطة التـي يـسعى الجهـاز              -4

الرقابي إلى تحقيقها ، وتنسيق هذه األهداف وترتيبها وفق اولويات معينـة ، وتحقيـق               

ن بين األهداف واإلمكانيات والموارد المتاحة واختيـار الوسـائل واإلجـراءات            التواز

الالزمة لتحقيقها، مع توفر وسائل القياس ومعايير رقابة موضوعية وواضحة تعبر عن            

مدخالت ومخرجات خطط العمل الرقابي ، ويجب أن يراعي توحيد وتنـسيق وسـائل              

صاد والكفاءة في تنفيذ الخطـة وتحقيـق   القياس بحيث تساعد على المقارنة وقياس االقت 

األهداف المحددة لها ، كما يراعى أن تكون وسائل القياس المستخدمة في عملية التقويم              

 .مقبولة على المستويين الداخلي والخارجي

 ، العمل الرقابي بصورة شاملة     األجل إلدارة  ة إعداد خطة قصيرة ومتوسطة وطويل     -5

فيذ الخطة وتقويم األداء الرقابي ، بمـا يـضمن تـوفير            واعتماد نظام دقيق لمتابعة تن    

 .المعلومات التي تساعد إدارة الجهاز الرقابي على إدارة الموارد المتاحة بفعالية وكفاءة 

 . استخدام الكمبيوتر واألنظمة واألساليب الحديثة ما أمكن-6

نـافع المطلـوب     أن تكون الرقابة اقتصادية وفعالة ، بحيث يتم مراعاة العوائد والم           -7

 .تحقيقها مع تكاليف تنفيذ العمل الرقابي

  

                                                        
لعليا للرقابة املالية واحملاسبية  املنعقدة يف  اململكة حتديث طرق الرقابة يف األجهزة العليا للرقابة ، الدورة الثامنة للجمعية العامة للمجموعة العربية لألجهزة ا 51

  5ص. م 10/6/2004-8األردنية اهلامشية للفترة من 
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    مقومات النظام الرقابي الفعال2.2.3 

لكي يتمكن النظام الرقابي من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعاليـة ينبغـي أن يتـوفر فيـه                  

   : )52(مجموعة من المقومات األساسية ، وتتمثل تلك المقومات في 

هيكل التنظيمي  مجموعـة الوسـائل واإلجـراءات          ويقصد بال   : الهيكل التنظيمي  -1

رقابة الالزمة علـى    الرقابية التي تحكم عالقة المؤسسات بجهاز الرقابة بهدف توفير ال         

  . تلك المؤسسات

والذي يهدف إلي تحقيق العديد مـن األهـداف مـن            : وجود نظام محاسبي سليم    -2

ية الالزمة لتمكين أجهزة الرقابة ضمنها تقديم البيانات الالزمة عن جميع المعامالت المال  

الداخلية والخارجية من القيام بمهامها ، وتطبيق الرقابة الفعالة على األمـوال العامـة              

  .للحفاظ على ممتلكات المؤسسة

وتعني االستقاللية ممارسة الجهـاز الرقـابي لـصالحياته     :  الحياد واالسـتقاللية  -3

ط إما الحياد فيتمثل في عـدم انحيـاز        وواجباته بحرية تامة وبدون التعرض ألي ضغو      

  .المراقب أثناء تأدية عملة الرقابي 

ويجب أال ننظر إلى استقاللية المراجع على أنها مسالة ذهنية تترك لتقدير الشخص نفسه 

، وإنما يجب أن ننظر إلى أنها مسالة تحكمها قواعد ومعايير محددة يستند إليها المراجع        

 صورة صادقة للغير عن مدى ما يتمتع به الجهاز األعلـى    في تدعيم استقالليته ويعطي   

 فإنها ال تستطيع القيـام      ة الرقابية مستقلة استقالال وحقيقيا    للرقابة ، وإذا لم تكن األجهز     

  )53(.بعملها وال تستطيع الوصول إلى األهداف المرجوة بل قد تصبح شاهد زور

قابة المالية الصادرة عن المنظمة   وألهمية استقالل األجهزة الرقابية فقد نصت قواعد الر       

 والموضوعية فـي الرقابـة       لالستقالل ة الحاج يئات العليا للرقابة المالية على    الدولية لله 

  )54(المالية

  

                                                        
 السودان –جامعة اجلزيرة، قسم احملاسبة والتمويل –) رسالة دكتوراه ( تقومي منهج الرقابة املالية يف القطاع احلكومي ، دراسة مقارنة-محاد ،أكرم إبراهيم عطية  52

 43ص.م2003
 

 333ص.م2000 ،2 ، العدد 27دراسات ، العلوم اإلدارية ، الد  . متطلبات أجهزة الرقابة املالية العليا للقيام برقابة األداء–احلسين ، صادق و خرابشه  53
 334ص.مرجع سابق . احلسين ، صادق و خرابشه 54
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 إن الرقابة الداخلية بأقسامها الثالثـة الرقابـة          :وجود نظام فعال للرقابة الداخلية     -4

بير في ضبط وتقييم أعمال المؤسسة المحاسبية ، واإلدارية ، والضبط الداخلي لها دور ك

ونظرا ألهمية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية لدى المشروع فقد اعتبر تقيـيم نظـام               

وهي أيضا المرتكز الذي  الرقابة الداخلية نقطة البدء التي ينطلق منها المدقق الخارجي ،

  )55(العينات يركن إليه عند إعداده لبرنامج التدقيق وفي تحديد نسب االختبارات و

وقـد قـسمت لجنـة    :   عناصر بشرية مدربة تدريبا جيدا للقيام بعملية الرقابـة        -5

معـايير  )AICPA(إجراءات المراجعة التابعة للمجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين         

جعلت المجموعة األولى منها وتسمى بالمعايير العامة        المراجعة إلى ثالث مجموعات ،    

واصفات المراقب مـن حيـث التعلـيم والتـدريب والخبـرة ،             أو الشخصية لتحديد م   

وذلك ألهمية العنصر البـشري     . واالستقاللية ، إضافة إلي بذل العناية المهنية الواجبة         

   )56(في العملية الرقابية 

  

  معوقات الرقابة  3.2.3 

توجد العديد من المعوقات التي تحد من فعالية الرقابة في المؤسـسات العامـة،             

  :)57(ذه المعوقاتومن ه

دة أجهزة ومؤسسات بعمليـة   ع قيامتداخل الصالحيات بين أجهزة الرقابة، حيث أن         .1

 يؤدي إلى التنـاقض      الرقابة بدون وجود تحديد دقيق وواضح لصالحيات كل جهاز        

 .واالختالف، وضياع الجهد والوقت

  .عدم وجود معايير يتم االعتماد عليها في عملية الرقابة .2

ة في المؤسسة والتي تعتبر الرقابة أمرا مشينا يجب أال يتم ويجـب أن              الثقافة السائد  .3

 .يحارب

 .عدم وجود هيكلية سليمة تساهم في نجاح الرقابة في مهامها .4

عدم مرونة الجهاز الرقابي، والتعامل مع الموظفين بأنظمة جامدة ال تأخذ اعتبـار              .5

 .للظروف المتغيرة
                                                        

  124ص.م1988شور بدعم من معهد الدراسات املصرفية البنك املركزي األردين عمان  من– تدقيق احلسابات الناحية العملية –د عبداهللا ، خالد أمني  55
 103م ، ص2002 الطبعة األوىل – مراجعة احلسابات املتقدمة وفقا ملعايري املراجعة الدولية –د جربوع ، يوسف حممد  56
  202  ص1995التوزيع ، عمان ، األردن ، ، دار الفكر للطباعة والنشر و أساسيات يف اإلدارة ، كامل املغريب وآخرون.  د 57
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حيث تم نقله من مؤسسة أخرى ال تتشابه        عدم مالءمة النظام الرقابي في المؤسسة،        .6

 .مع المؤسسة القائمة بتطبيقه

 .خضوع النظام الرقابي لألهواء الشخصية، والبعد عن الموضوعية .7

عدم اقتصادية النظام الرقابي، حيث أن تكاليف تطبيق النظام الرقابي تزيد كثيرا عن       .8

  .بيالوفورات المتوقع الحصول عليها من خالل تطبيق النظام الرقا

  

    مقومات األنظمة الرقابية في المؤسسات الفلسطينية2.3.4

فيما يتعلق بمدى توفر المقومات السابق ذكرها في المؤسسات الفلسطينية فقد أشـارت             

العديد من الدراسات واألبحاث إلي وجود ضعف في توفر تلك المقومات ، األمر الـذي    

 لعملها ويظهر هذا الـضعف مـن        انعكس سلبا على أداء المؤسسات واألجهزة الرقابية      

   :)58(خالل التالي 

 ضعف الهياكل التنظيمية لألجهزة الرقابية الفلسطينية ، شانها في ذلك شان بـاقي              -1 

  .المؤسسات الفلسطينية ، حيث ال يوجد هيكل تنظيمي معتمد ومطبق 

  ضعف متطلبات وجود النظام المحاسبي الفعال والتي تحتاج إلى إعادة النظر مـن             -2

خالل وضع التشريعات التي تساعد على ضمان تطبيقه بشكل سليم ، وتطوير األسـاس       

المحاسبي المطبق بما يحقق سهولة عمليات التدقيق والرقابة التي تمارسها المؤسـسات            

  .الرقابية 

 تحكمها في ت ضعف الكوادر البشرية العاملة في األجهزة الرقابية نظرا الن التعيينا         -3

 اعتبارات أخرى غير الكفاءة والخبرة ، إضافة إلى أن اختـصاصات            كثير من الحاالت  

  .بعض المسئولين قد تكون بعيدة عن مجال الرقابة المالية

 ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات الفلسطينية الخاضعة للرقابة ، األمـر             -4

  . قبةالذي يحد من قدرة األجهزة الرقابية على أداء عملها ويصعب عمليات المرا

                                                        
 م2003 السودان –جامعة اجلزيرة، قسم احملاسبة والتمويل –) رسالة دكتوراه ( تقومي منهج الرقابة املالية يف القطاع احلكومي ، دراسة مقارنة-محاد ،أكرم إبراهيم عطية  58
  .45ص
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م بشان 2000لسنة ) 1(وفيما يتعلق بالجمعيات األهلية في فلسطين فقد ترك القانون رقم 

الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الحرية التامة للمؤسسة في تحديد طـرق الرقابـة             

  ) .5(من المادة رقم  ) 6(المالية كما ورد في الفقرة رقم

ة باالحتفاظ في مقرها الرئيسي بالـسجالت       المؤسس) 11(كذلك الزم القانون في المادة      

المالية واإلدارية المتضمنة جميع المعامالت المالية واإلدارية إضافة إلى سجل الواردات 

    )59(.والمصروفات على وجه مفصل وفقا لألصول المالية 

وبناء على ذلك فقد ترك القانون للمؤسسة حرية تحديد األنظمـة الماليـة والمحاسـبية               

ة التي تراها مناسبة دون وضع الضوابط الالزمة لبناء الهياكـل التنظيميـة ،               والرقابي

واألنظمة المحاسبية وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تساعد في زيادة فعالية وكفاءة 

  . العمل الرقابي 

  

  : وسائل تحديث الرقابة في األجهزة الرقابية 2.3.5 

بمهامها ووظائفها بالشكل المطلوب ال بد من تحديث لكي تستطيع األجهزة الرقابية القيام   

وتطوير وسائل عملها وإمكانياتها الرقابية بصورة دائمة ومتواصلة ، وذلك الن البيئـة             

التي تعمل فيها األجهزة الرقابية بيئة متغيرة بصورة متسارعه من حيث اتساع العمليات         

ل واإلجراءات الخاصة بالمنشات    واعتماد التكنلوجيا المتقدمة التي تؤثر على طرق العم       

الخاضعة للرقابة ، وذلك يحتم على األجهزة الرقابية أن تطور من وسائلها بما يـتالءم               

  .وينسجم مع تلك المتغيرات 

وإذا كانت الجهات الخاضعة للرقابة تستخدم التكنلوجيا المتطورة في تطوير أدائها بمـا             

ابية هي األخرى مطالبة بضرورة مواكبة يتالءم مع متطلبات العصر ، فان األجهزة الرق

  - :)60(تلك التطورات ، وتتمثل وسائل تحديث الرقابة في األجهزة الرقابية في 

 تطوير وتحديث أنظمة المعلومات ، نظرا ألهمية نظم المعلومات في عمل األجهزة             -1

  .الرقابية

                                                        
 .م2000 الوقائع الفلسطينية ، العدد الثاين والثالثون ، فرباير –ت األهلية م بشان اجلمعيات اخلريية واهليئا2000لسنة ) 1(قانون رقم  59
 20ص . م ، اموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبية2004 جملة الرقابة املالية -حتديث طرق الرقابة يف األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبية 60
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تـصادية   بحيث تواكـب العـصر والتغيـرات االق         الرقابية  تطوير أنظمة األجهزة   -2

  .واالجتماعية

 في تطوير برامج المحاسبة والمراجعة في       التي تساهم  تنمية وتطوير القوى البشرية      -3

  .الدولة

  . ممارسة األجهزة الرقابية دورها في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة-4

طيط  التركيز على أهمية التخطيط االستراتيجي واختيار الموضوعات الرقابية والتخ         -5

  .والتقويم المستمر لخطط وبرامج المراجعة

  

  

   الرقابة المالية على المؤسسات األهلية في فلسطين 2.4

   تعريف المؤسسات األهلية2.4.1

هي شخصية معنوية مستقلة تنشا بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن            :"الهيئة أو الجمعية    

استهداف جنـي الـربح     سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون          

  )61(." المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية 

ويطلق على المؤسسات األهلية اسم جمعيات أهليـة أو منظمـات غيـر حكوميـة أو                

  .مؤسسات المجتمع المدني 

وتعتبر الجمعيات األهلية أو مؤسسات المجتمع المدني قطاع ثالث فـي الدولـة نظـرا             

وعـن المؤسـسات     ، ) القطاع الخـاص  (والشركات الربحية   المؤسسات  لتميزها عن   

   ).القطاع العام(الحكومية

  

     واقع المؤسسات األهلية في فلسطين2.4.2 

لعبت المنظمات األهلية الفلسطينية منذ عدة عقود دورا هاما في المشاركة في عمليـات          

يئات األهلية الفلسطينية مـن     اإلغاثة والتنمية في المجتمع الفلسطيني  ، وقد كافحت اله         

 أمام االحتالل ، وقد لعبت دورا هاما ودعم صموده  اجل تعزيز وتنظيم قدرات المجتمع      

                                                        
  م2000 الوقائع الفلسطينية ، العدد الثاين والثالثون ، فرباير –م بشان اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية 2000لسنة ) 1(قانون رقم  61
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لتقوم بدور وطني متزامن مع دورها ،  االنتفاضة الشعبية والحفاظ على ديمومتهادعمفي 

  . تحتيه للمقاومة كقاعدة لخلق دولة فلسطينية إقامة بنيهاالجتماعي في 

من مجموع منشات الرعاية % 60م  نسبة 1992غلت المنظمات األهلية حتى عام وقد ش

مـن  % 100من مجموع رياض األطفال ، ونسبة       % 100الصحية ، كما أدارت نسبة      

مـن  % 78 نـسبة  1992 – 1984منشات إعادة التأهيل ، كما أنها نفذت بين األعوام          

  )62(.مجموع مشاريع التنمية الجديدة 

نظمات األهلية في ممارسة نشاطها بعد عنها قدوم السلطة الفلـسطينية    وقد استمرت الم  

 تم، حيث تميزت تلك الفترة بنشاط متزايد للمنظمات األهلية نظرا لالعتبارا          1994 معا

  : التالية

 زوال المعوقات والعراقيل والضغوطات التي كانت تمارس مـن قبـل  االحـتالل      -1

  .ائمين عليهااإلسرائيلي ضد المنظمات األهلية والق

 ضعف وقصور السلطة الوطنية الفلسطينية عن القيام بأنشطة اإلغاثة والتنمية التي            -2

  .تقوم بها المنظمات األهلية

 استحواذ برامج ومشاريع المنظمات األهلية  الفلسطينية على نسبة عالية من مـنح              -3

 مـن التـوتر     األمر الذي أدي إلى حدوث حالة     . وتبرعات الدول والمؤسسات المانحة     

والصراع بين السلطة الوطنية والمنظمات األهلية ، حيث أشار استطالع للرأي نشر في         

ممن شـملهم االسـتطالع     % 81م أن   1999-1998تقرير التنمية البشرية ، فلسطين      

  ) 63.(يعتقدون أن السبب األهم للتوتر يرجع للتنافس على التمويل

نظـرا  ر هام جدا في استراتيجيات التنميـة         األهلية القيام بدو   وقد استطاعت المؤسسات  

 وسرعة األداء بعيـدا عـن التعقيـدات         كنها تتمتع بقدرة عالية من المرونة والتحر      أل

 العمـل  والروتين إضافة إلى أنها يمكن أن تعمل في مجاالت ومناطق لم يـصل إليهـا    

    . القطاع الخاصأوالحكومي 

    

  

                                                        
 .84م ص2000 العددين األول والثاين ، – جملة شئون تنموية ، الد التاسع .هها املنظمات األهلية والتحديات اليت تواج  – ي مصطفى الرب غوث 62
 85م ص1999-1998 ، تقرير التنمية البشرية ، فلسطني ملدين والتنمية البشريةمنظمات اتمع ا  63
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  ية في فلسطين  أهمية الرقابة على المنظمات األهل2.4.3

تنبع أهمية الرقابة على المنظمات األهلية في فلسطين نظرا ألهمية نجاح هذا القطاع في    

تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية والثقافية الفلسطينية التي من شـانها أن تعمـل        

التحديات الكبيرة التي على تخفيف معاناة المجتمع الفلسطيني وتعزيز قدراته في مواجهه 

 وكما أن الرقابة مهمة وضرورية في القطاع العام والقطاع الخاص ، فهي        تعرض لها، ي

  : )64(كذلك مهمة وضرورية في المنظمات األهلية وذلك لالعتبارات التالية 

 األهلية والتي من شانها المؤسسات التأكد من كفاءة البرامج واألنشطة  التي تقوم بها -1

 إضافة إلى   ،سطيني في الظروف الصعبة التي يمر بها      أن تخفف من معاناة المجتمع الفل     

وبـذلك فـان    . دورها في تعزيز الصمود الشعبي ضد العدوان اإلسرائيلي المتواصل          

  .الرقابة تهدف إلى التأكد من كفاءة تلك األنشطة والمشاريع بما يخدم الصالح العام

أمواال عاما ، ليست     األهلية  والتي تعتبر       وممتلكات المؤسسات   الحفاظ على أموال   -2

 تـصرف    المؤسسة  ، وبذلك فان الرقابة تهدف للتأكد من إن أموال         لقائمين عليها ملكا ل 

ان  وليس لمصلحة القائمين عليها ، وبذلك ف       هاوفقا ألهداف ووتستخدم في المصلحة العامة     

  . األهلية تتشابه مع مثيالتها في المؤسسات الحكومية أموال المؤسسات

ن استغالل الموارد واإلمكانيات المتاحة وأنها أنفقـت فـي مـشاريع     التأكد من حس   -3

لتبرعـات التـي تحـصل عليهـا         أن المنح وا   ثحيأهداف المؤسسة ،    وبرامج تحقق   

  . والتنمية األهلية مخصصة من المانحين للمصالح العامة ، ولمشاريع اإلغاثةالمؤسسات

ة للمنظمات األهلية بما يمكنها من       تساعد الرقابة في تطوير األنظمة المالية واإلداري       -4

  .زيادة كفاءتها وقدرتها على تحقيق أهدافها

 تساعد الرقابة في توفير المعلومات الموثقة الالزمة إلعداد الخطـط االسـتراتيجية            -5

  . األهلية المؤسساتوالمرحلية لبرامج ومشاريع 

 ؤسـسات ن الم  تعمل الرقابة على تحقيق الحد المطلوب من التنسيق المـشترك بـي            -6

ذات األهلية لمنع التعرض والتصادم وازدواجية الخدمة ، وتوجيه العمل نحو القطاعات            

 وجود نـوع مـن    األهليةبين المعوقات التي تواجه المؤسساتأن من حيث   االولويات،

   األهلية فيما بينها النزاع بين المؤسسات

                                                        
 .222م ص2000 اإلسكندرية - املكتبة اجلامعية االزاريطة . إدارة وتنمية املؤسسات االجتماعية. عبد اللطيف ، امحد . د 64
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   أدوات الرقابة على الجمعيات األهلية في فلسطين 2.4.4

  األهلية عنها في باقي المؤسـسات ، حيـث        الرقابية في المؤسسات   لف  األدوات  ال تخت 

 علـى   تأخذ  األدوات الرقابية العديد من اإلشكال ، فبعضها بـسيط ويمكـن تطبيقـه              

 األهلية بينما البعض األخر أكثر تعقيدا وصعوبة في التطبيق ويرجع ذلك إلى  المؤسسات

  األهليـة   والمحاسبية المطبقة في المؤسسات    اريةاختالف النظم والسياسات المالية واإلد    

   . الهياكل التنظيمية لتلك المؤسسات إضافة إلى اختالفالفلسطينية

  ):65 (ويمكن حصر أهم األدوات الرقابية في األتي

حيث أن البعض يعتبر نظام الميزانية التقديرية هو األداة   : الموازنات التقديرية / أوال

 ، فمن خالل الموازنات التقديرية يمكن تقويم مـدى كفـاءة            األساسية لتحقيق الرقابة  

وعلى الرغم من    .تنفيذ الخطط والبرامج وذلك بمقارنة ما أنجز مع ما هو مخطط له           

  األهليـة  األداء إال أن الكثير من المؤسـسات      أهمية الموازنات كأداة للرقابة وتقويم      

 بذلك باإلضافة إلى عدم إدراك       ال تلتزم بها نظرا لعدم وجود إلزام قانوني        الفلسطينية

  . بأهميتها في مجاالت التخطيط والرقابةالمؤسسات تلك

وتشمل قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمـة التـدفقات          : القوائم المالية / ثانيا  

، وتعتبر القوائم المالية أداة رقابية الحتوائها على تفـصيل لكافـة إيـرادات              النقدية  

 وكذلك بيان لكافة أصولها وخصومها خالل السنة المالية بما        ومصروفات المؤسسة ،  

يمكن من إعداد خطة المراجعة وتحديد البنود األكثر أهمية إلعطائها حجما اكبر من             

االهتمام أثناء العمل الميداني ، وألهمية القوائم المالية كأداة رقابية فقد حدد القـانون              

ة اشهر لتقـديم المؤسـسات األهليـة        م موعدا ال يتجاوز أربع    2000لسنة  ) 1(رقم  

ورغم ذلك فان هـذه األداة      . الفلسطينية قوائم مالية مدققة لوزارة الداخلية الفلسطينية      

الرقابية رغم أهميتها إال أنها تفقد جزء كبيرا من وظيفتها لعـدم وجـود موازنـات              

  معتمدة يمكن استخدامها كمعايير لتقويم كفاءة اإلدارة 

وهذا التحليل يقوم على البيانات المالية المدرجة ضمن القوائم          : بتحليل النس / ثالثا  

   .المالية

                                                        
 375 ص م2002-2001 الدار اجلامعية – مبادئ اإلدارة. الصحن ، حممد فريد ، وآخرون. د 65
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 أداةإذ أن المراجعة الداخليـة تعتبـر   : المراجعة الداخلية والتقارير اإلدارية / رابعا  

التحقق من سالمة التقارير المالية للمنظمة إضافة إلى دورها في اختبار الـسياسات             

  .ي ومدى جودة اإلدارة واإلجراءات والهيكل التنظيم

إن األدوات الرقابية المذكورة تكمل بعضها البعض لتحقيق الرقابـة الفعالـة علـى              

، فالموازنات التقديرية    الفلسطينية  األهلية   مؤسسات العامة ومن ضمنها المؤسسات    ال

تعتبر رقابة سابقة ، بحيث يتم من خاللها ترجمة الخطط واألهداف إلى بيانات مالية              

وابط محددة لقرارات اإلدارة داخل المنظمة فهي تمثل الرقابة السابقة للتنفيذ           تعتبر ض 

، كما تعتبر الرقابة الداخلية والتقارير اإلدارية رقابة أثناء التنفيذ بحيـث يـتم مـن                

خالهما مراقبة سير العمليات ومدى انسجامها وتوافقها مع مصالح المنظمة وأهدافها           

ود المدرجة ضمن الموازنة التقديرية لمنع حـدوث       نب بال  تراقب مدي االلتزام   كما أنها 

االنحرافات ، أما القوائم المالية وتحليل النسب فيعبران عن النوع األخير وهو الرقابة   

بعد التنفيذ والذي من شانه أن يعطى الصورة النهائية عن الموقف والنشاط المـالي              

مدى قدرته المنظمـة علـى      للمنظمة عن الفترة المنتهية ،ومن خالهما يمكن قياس         

  .تحقيق الخطط واألهداف ومدى كفاءتها في استغالل الموارد المتاحة

أن األدوات الرقابية مهمة جدا لتحقيق رقابة فعالة على المنظمـات األهليـة نظـرا           

العتماد تلك األدوات على بعضها بصورة متكاملة ، فغياب أي عنـصر مـن تلـك         

الرقابي بشكل عام ، وبالنظر إلى واقع مدى توفر          على كفاءة النظام     راألدوات سيؤث 

تلك األدوات على المنظمات األهلية في فلـسطين نجـد أن القـوانين والتـشريعات      

الخاصة بالمنظمات األهلية لم تتضمن بنودا تلزم تلك المنظمات بااللتزام بها باستثناء            

الخاص بالمنظمات  م  200لسنة  ) 1(إعداد القوائم المالية التي نص عليها قانون رقم         

األهلية ، وبذلك فان توفر باقي األدوات أو عدمه مرهون بـسياسة ورغبـات إدارة               

المنظمة أو حسب اشتراطات بعض الجهات الممولة ،ولذلك نجـد أن العديـد مـن               

المنظمات األهلية تتعامل بنظام موازنات البرامج والمـشاريع كونهـا تمثـل احـد              

  .المؤسسات المانحةمتطلبات الحصول على التمويل من 
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  الفلسطينية  تحقيق رقابة داخلية فعالة في المؤسسات األهليةمقومات  2.4.5 

  الفلسطينية  األساسية الواجب توفرها في المؤسسات األهلية       المقومات هناك مجموعة من  

  :لتحقيق رقابة داخلية فعالة تتمثل في األتي

  هيكل تنظيمي إداري/ 1 

ختصاصات، وتوضح فيه اإلدارات مع تحديـد سـلطات         يراعى في وضعة تسلسل اال     

 هذه اإلدارات بدقة تامة، وتزداد أهمية الهيكل التنظيمي مع زيـادة حجـم              تومسؤوليا

المؤسسة حيث تتعذر أدارتها عن طريق االتصال الشخصي، ويجب إن يراعـى فـي              

 يجـب إن  كالهيكل التنظيمي المرونة بحيث يتمكن من مقابلة التطورات المستقبلية، كذل         

يحقق االستقاللية الكاملة للدوائر والوحدات التنظيمية حتى يمكـن تحديـد المـسئولية             

القانونية واإلدارية عن االنحرافات والتجاوزات التي يمكن حدوثها، وتفيـد اسـتقاللية            

الدوائر في منع التضارب والتداخل وتكرار العمل وتنفيذ كامل أجزاء خطـة العمـل،              

م المؤسـسات  2000لـسنة  ) 1(تنظيمي واإلداري أوجب قانون رقـم  وألهمية الهيكل ال  

 :األهلية علي تشكيل الهيئات التالية لضمان توفر الشفافية في أداء تلك المؤسسات

 عليها أيضا الجمعية العمومية، وتعد الهيئة العامة بمثابة الهيئة          الهيئة العامة ويطلق  - أ

النظم واللوائح الخاصـة بتـسيير شـئون       التشريعية التي تنتخب مجلس اإلدارة وتعتمد       

 يالمؤسسة كما تتولى دور محاسبة مجلس اإلدارة ومتابعة عملة، ومناقشة التقرير السنو    

الذي يعده مجلس اإلدارة عن مجمل إعمال المؤسسة المالية واإلدارية للسنة المنتهيـة،             

جعـة  كما إن من أهم صالحياته تعيين مدقق خارجي ينوب عـنهم فـي متابعـة ومرا              

التسجيالت المالية للجمعية، كما إنها تحدد أتعاب المدقق لضمان استقاللية في أداء عملة             

  .بعيدا عن تأثيرات اإلدارة

حيث يعمل علي تنفيذ     ويعد بمثابة السلطة التنفيذية في المؤسسة      مجلس اإلدارة    -ب

مي  العامة لتدقيق أهداف المؤسسة، ويتـولى إدارة وتـسيير العمـل اليـو      تالسياسا

للمؤسسة، ويكتسب مجلس اإلدارة شرعيته عن طريق انتخابه من قبل الهيئة العامة،            

ويقوم مجلس اإلدارة بمهامه من خالل تعيين الموظفين األكفاء واإلشراف على عملهم 

  ومراقبة أداءهم 
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 األداة التنفيذية لتحقيق أنشطة وبرامج المؤسسة، ويتم تعينهم من وهم/ لموظفونا -ج

اإلدارة وفقا لحاجة المؤسسة من المؤهالت العلمية والعملية الالزمة للقيام      قبل مجلس   

  بتنفيذ برامج ومشاريع المؤسسة ،

  لوائح ونظم إدارية ومالية / 2

إن التقسيم والتوزيع السليم لمهام عمل واختصاصات الدوائر واإلدارات يعد الخطـوة             

ك التقسيمات والتوزيعات تحتاج إلى     األولي في تحقيق إجراءات الرقابة الداخلية، لكن تل       

لوائح تفصيلية شارحة وموضحة لمهام وواجبات كل عضو داخل النظام، ومـن أهـم              

 :خصائص النظم واللوائح اإلدارية ما يلي

  .تشكل معيار دقيق للحكم علي كفاءة أداء كل عنصر من النظام*  

التـي تـستدعي     تفيد كذلك في الحد من عنصر االجتهاد في كثير من الحـاالت              * 

 .قرارات سريعة ال تحتمل الرجوع إلى اإلدارة العليا

 .كما توفر مقياسا ثابتا علي جميع األفراد وفي أوقات مختلفة*  

وهي بذلك تعتبر خط أمان للمؤسسة في حالة تغير أدارتها أو تغيب اإلدارة عـن               *  

 .العمل ألي ظرف كان

 حجم  وجه اإلدارة في التخطيط لزيادة     اإلدارة الوقت والجهد ، بحيث ت       توفر على  *  

 .العمل وكيفية االستعداد للفترات المستقبلية في ظل المتغيرات المتالحقة

  نظام الضبط الداخلي/ 3 

ووسائل التنسيق والمراقبة واإلشـراف، بحيـث ال ينفـرد           ويشمل الخطة التنظيمية  

 أخر  شخص بكافة مراحل العملية ، حيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف           

يشاركه تنفيذ العملية، ويتميز الضبط الداخلي بأنة يساهم في تدعيم وتقويـة الرقابـة         

الداخلية بأقل قدر من التكاليف اإلضافية ويعتبر الضبط الداخلي من العناصر الهامة            

 .في الحكم على مدى الثقة في النظام ككل

  تخطيط الموارد البشرية  / 4 

يجب إن تتم عملية تخطيط الموارد البشرية بناء علـي          لكي نستطيع تحقيق رقابة فعالة      

 ةمنهجية سليمة تراعي مصلحة العمل، بحيث يتم تحديد المواصفات والمؤهالت الالزم          

  .  تلك المواصفاتملكل وظيفة واختيار من تتوفر فيه
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 في األجل الطويل علي مدى الحصول علـى األفـراد المـؤهلين    يعتمد نجاح المؤسسة  

عمليا ، وال تتحقق الفائدة المرجوة من األهداف التنظيمية واالسـتراتيجية       تأهيال علميا و  

  )66(.إال إذا توفر األفراد ذوي المواهب والمهارات المناسبة لتحقيق هذه االستراتيجيات

إن االختيار السليم للموظفين ذوي الخبرة والكفاءة سيساعد المؤسسة على التغلب علـى            

  سرعة التقدم نحو تحقيق األهداف الكثير من العقبات، وبالتالي 

إن عملية تخطيط الموارد البشرية تشمل حسن توزيع الموظفين علي األقسام والمشاريع            

 للزيادة  أن لتأدية العمل بدون زيادة أو نقصان، حيث         بالمختلفة للمؤسسة بالقدر المطلو   

ام أخري مـن  دورا سلبيا على أداء العمل ويؤدي لزيادة التكلفة، إضافة إلى حرمان أقس         

نصيبها الكافي من تلك الموارد والتي ستتأثر هي األخرى سلبا، وسـيودي ذلـك إلـي              

  .ضعف قدرة المؤسسة علي تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب

  :إن نقص الموارد البشرية في بعض الدوائر واألقسام سيترتب علية ما يلي

 بمعني سـيكون    المطلوب،شكل   عدم مقدرة العاملين بالوحدة اإلدارية أداء العمل بال        -أ  

  .هناك قصور في مستوى األداء والخدمات

 سيقل مستوي االستقالل الوظيفي، وذلك يعني عدم وجود تقسيم منطقي وواضـح             –ب  

للمهام والمسؤوليات األمر الذي سيودي إلى ضعف في الرقابة التنظيمية الحدية التـي              

يل عملية معينة وإنما يشترك     تقوم على أساس عدم قيام شخص واحد بكامل مراحل تشغ         

أكثر من شخص في عملية التشغيل بحيث يخضع عمل كل موظف لرقابة ومتابعة مـن     

قبل شخص أخر، ويعتبر هذا النوع من الرقابة ذو فعالية عالية فـي سـرعة كـشف                 

  .األخطاء وتصحيحها

 نقص الموارد البشرية في الوحدة اإلدارية سيزيد من شعور العـاملين فـي تلـك                -ج

لدوائر بأهميتهم، وبالتالي طلب حوافز ومكافآت عالية تتناسب مع حجم العمل الموكـل           ا

إليهم، وذلك سيضع اإلدارة إمام خيارات صعبة، فإذا رفضت اإلدارة مطالبهم فقد يدفعهم 

تر سـلبا علـى العمـل فـي         ذلك إلى ترك العمل حال توفر بديل مناسب، وذلك سيو         

رة لمطالبهم فستجد نفسها في معركة جديدة مع موظفي ما إذا استجابت اإلدا   المؤسسة، وأ 

                                                        
   .65 ص2000-1999، الدار الجامعية إدارة الموارد البشرية محمد حسن ،،راوية. د  66
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باقي اإلدارات واألقسام مما سيحملها أعباء إضافية لم تكن مدرجـة ضـمن خططهـا               

  .المالية

   

    :أساليب تحقيق الرقابة الخارجية على المؤسسات األهلية 2.4.6

تي تمارس   األهلية باختالف الجهة ال    المؤسسات  تختلف أساليب تحقيق الرقابة على      

العملية الرقابية نظرا الختالف الصالحيات القانونية واإلمكانيـات الرقابيـة لتلـك            

وتتمثل أجهزة ومؤسسات التدقيق الخارجية في كال مـن وزارة الداخليـة          ،   الجهات

 ، إضافة إلى الرقابة )ديوان الرقابة المالية واالدارية ( الفلسطينية وهيئة الرقابة العامة   

  :وذلك كما يلي .ثلة في مدقق الحسابات الخارجي المستقل الشعبية المتم

   أساليب وزارة الداخلية

 األهلية  ؤسساتتعتبر وزارة الداخلية الفلسطينية صاحبة الحق في تسجيل وترخيص الم         

 للتأكد من ؤسساتفي فلسطين إضافة إلى حقها الطبيعي في متابعة ومراقبة عمل تلك الم

مات المنظمة لعمل وأداء تلـك المؤسـسات  وهـذا يعطيهـا              والتعلي نالتزامها بالقواني 

 األهلية تحـول دون     ؤسساتصالحيات تؤهلها التخاذ إجراءات رقابة وقائية تتعلق بالم       

 : تتمثل في األتي ؤسساتإساءة االستغالل من قبل القائمين على تلك الم

  ة للمؤسسة ية لفتح أي حسابات مصرفي     الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخل       -أ

وجعل التوقيع على المعامالت المصرفية الثنين على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة ،             

  . سريةةوذلك لمنع انفراد عضو واحد بالعمليات المالية ، ومنع فتح حسابات مصرفي

 ختم واعتماد دفاتر سندات القبض من وزارة الداخلية قبل البدء بتحصيل اإليرادات             -ب

 .التالعب في تلك السندات واستبدالهاوذلك لضمان عدم 

 . اشتراط موافقة وزارة الداخلية على جمع التبرعات وخاصة من الخارج-ج

إضافة إلى ذلك تمارس وزارة الداخلية اإلجراءات الرقابية األخرى المتعلقة بفحص           

  .السجالت المالية والتحقق من صحة التقارير المالية واإلدارية 
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  )ديوان الرقابة المالية واالدارية( بة العامةأساليب هيئة الرقا

  في الفصل الثالث من قـانون هيئـة الرقابـة العامـة              11 و   10 حددت المادتين   

   :)67(اختصاصاتها الهيئة على الوجه التالي 

مراقبة حسابات الجهات الخاضـعة لرقابـة الهيئـة مـن ناحيـة اإليـرادات                -1

ت ودفاتر وسجالت المتحصالت والمصروفات عن طريق قيامها بمراجعة مستندا

والمستحقات العامة والمصروفات ، والتثبت من أن التصرفات المالية والقيـود           

المحاسبية تمت بطريقة نظامية ، وفقا للقوانين واللـوائح المحاسـبية والماليـة             

  .المقررة 

مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها           -2

 النشاط مع إبداء المالحظات بشان األخطاء والمخالفات والقـصور فـي            لحقيقة

 .تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات

مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين ، فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبـات            -3

 حللـوائ  وا واألجور والترقيات والعالوات للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين       

 .رات المعمول بهاوالقرا

 .مراجعة المنح والتبرعات والهبات للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح  -4

 .مراجعة العقود والمناقصات واالتفاقيات المعقودة مع الجهات الخاضعة للرقابة -5

 .بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجالتها -6

لكـشف عـن   بحث وتحري أسباب القصور في العمل واإلنتاج ، بما في ذلـك ا    -7

 .عيوب النظم اإلدارية والمالية التي تعرقل سير العمل ، واقتراح وسائل تالفيها

التحقق من قيام أجهزة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة بممارسـة             -8

 سليمة وفعالة ، ودراسة القواعد التي تنظم أعمالها ، للتثبت مـن      ةمهامها بصور 

 .داف المقررة لها كفاءتها ودقتها في تحقيق األه

متابعة وتقييم مدي استخدام المال العام على أساس معايير االقتـصاد والكفايـة              -9

 .والفعالية

                                                        
 من الفصل الرابع  لقانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية 31استبدلت هاتني املادتني باملادة رقم : مالحظة . (م1995 لسنة 17قانون هيئة الرقابة العامة رقم   67

 ).م 2005 نوفمرب –الوقائع الفلسطينية  –م 2004 لسنة 15رقم 
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بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن اإلهمال في أداء واجبات الوظيفـة،         -10

وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية ن تتنـاول              

 . واالستهتار أو سوء اإلدارة أو االستغالل نواحي اإلهمال

  :أساليب مدقق الحسابات الخارجي 

ينطلق المراجع الخارجي في مراجعة حسابات المؤسسات األهلية من واقـع العقـد             

المبرم بينه وبين إدارة المؤسسة ، وعادة يتعلق بسنة مالية واحدة تكون قابلة للتجديد              

وبهذا العقد  . بيعة أعمال التدقيق وأتعاب المدقق      بموافقة الطرفين ، ويتضمن العقد ط     

فـي  مكنه من القيام بإعمال المراجعة      تيمتلك المدقق الخارجي الصفة القانونية التي       

 وبالتنسيق مع إدارة المؤسسة بحيث ال يتـسبب فـي         الوقت الذي يراه مناسبا لذلك ،     

  : خالل عرقلة األعمال داخل المؤسسة ، والمدقق الخارجي يمارس عمله من

 ألنظمـة    انتقائيا بناء علـى تقييمـه       فحص بنود اإليرادات والمصروفات فحصا     * 

الرقابة الداخلية ، حيث يعمد المراجع إلى زيادة حجم العينة كلما لمس ضـعفا فـي                

  .أنظمة الرقابة الداخلية 

 فحص بنود النقدية المتمثلة في حسابات المصارف والخزينة للتأكد من أن كافـة              * 

صالت النقدية قد أودعت في حسابات المؤسسة ، وان كافة المدفوعات النقديـة        المتح

تمت من خاللها ، وان كافة المدفوعات دفعت وفقا للسياسات العامة للمؤسسة وبمـا              

   .ها وأهدافهايتفق مع مصالح

 التأكد من توفر المستندات المؤيدة لصحة التسجيالت المحاسبية ، وان التسجيالت            * 

  .لألصول المحاسبية المتعارف عليها تمت وفقا 

ة حسب نتيجة فحـصه      إبداء الرأي الفني المحايد في الحسابات الختامية للمؤسس        * 

  .لتلك الحسابات
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  الفصل الثالث

  

  تمويل المؤسسات األهلية
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  الفصل الثالث

   األهليةؤسساتتمويل الم

   مقدمة3.1 

مة في قدرة أي مؤسسة على تنفيذ المـشاريع والبـرامج    يعتبر التمويل من العوامل الها    

الالزمة لتحقيق أهدافها ، فبدون التمويل ال يمكن تحقيق أو تنفيذ أي مـن مـشاريع أو                 

  .برامج المؤسسة الالزمة لتحقيق أهدافها

 ومن هنا فان استمرار وجود وعمل المؤسسات يعتمد بدرجة كبيرة على نجاح اإلدارة             

على تدبير التمويل الالزم الستمرار وتطوير عمل المؤسسة ، ومن هنا       المالية ومقدرتها   

يمكن القول إن فشل اإلدارة المالية سيؤدي حتما إلى انهيار وفشل المؤسسة بغض النظر  

  .عن الكفاءة الفنية واإلدارية للمؤسسة 

ت على إن زيادة الموارد المالية للمنظمات األهلية يترتب علية زيادة مقدرة تلك المؤسسا  

إال أن تدبير األموال يحتاج من المؤسـسة إلـى          . تنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع        

زيادة نفقاتها لجمع التبرعات والمتمثل بشكل كبير في العالقات العامة وشبكة االتـصال    

 األهلية تعتمد بشكل كبير على التبرعـات  ؤسساتمع مجتمع الممولين ، وذلك لكون الم      

  .رها المختلفة لتنفيذ البرامج والمشاريع الخيرية والهبات من مصاد

ولذلك ال بد لتلك المؤسسات أن توازن بين حجم النفقات الالزم للحصول على التمويـل         

المطلوب وبين حجم التمويل المتوقع الحصول عليه مقابل تلك النفقات ، وبذلك فان أمام             

بعض المؤسسات عن اإلنفاق     األهلية معادلة صعبة فعلى سبيل المثال تحجم         ؤسساتالم

على أنشطتها التمويلية رغبة في تخفيض المصاريف اإلدارية أمـام إصـرار بعـض              

 أعضاء مجالس اإلدارة  مما يقلل من عوائد التبرعات العينية والنقدية لتلك المؤسـسات           

)68(  

وفي الجانب األخر نجد منظمات أخرى تسلك مسلكا مخالفا من حيث زيادة مـصاريفها           

نشطة الالزمة لجمع التمويل ، ولكن بدرجة اكبر من العائد المتوقع تحقيقه وذلك     على األ 

سيؤثر سلبا على أنشطة وبرامج المؤسسة نظرا الن اإلنفاق في هذه الحالة سيكون مـن    

                                                        
 2م  ص1997 مايو 19-17القاهرة ، .املؤمتر الثاين للمنظمات األهلية العربية  . تنمية املوارد لتمويل مشروعات املنظمات االهلية العربية. د قرشي ، فريد  68
. 
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 إلـى   ؤسـسات مخصصات برامج ومشاريع أخرى ، فعلى سبيل المثال تلجا بعض الم          

 المـسئولين فيهـا لحـضور المـؤتمرات         المغاالة في نفقاتها على سفريات واتصاالت     

والفعاليات التي تقوم بها مؤسسات دولية رغبة منها في الحصول على مـوارد ماليـة               

إضافية ، وقد تنجح تلك المؤسسات في الحصول على تمويل إال أن تكلفه ذلـك تكـون      

 األمر الذي يؤدي الرتفاع المصاريف اإلدارية بشكل يقلل مـن المخصـصات             همرتفع

  .دة للبرامج والمشاريعالمرصو

إن تمويل المنظمات األهلية يختلف عن تمويل المـشاريع االسـتثمارية وذلـك لكـون       

المنظمات األهلية منظمات غير ربحية تقدم خدمات خيرية مجانية أو برسوم رمزيـة ،           

 في الغالب ال تحقق إيرادات وان حققت إيرادات فهـي ال تغطـي              ابمعني أن مشاريعه  

  . من تكاليفهاا بسيطاءسوى جز

  .وهي بذلك دائمة البحث عن مصادر تمويل خارجية

  

  :  أهمية التمويل 3.2 

   :)69( للتمويل أهمية كبيرة في المنظمات األهلية وذلك لألسباب التالية 

 فبدون المال ال ،المال هو العنصر األساسي الستمرار عمل المنظمات األهلية  -1

  .خدماتها للمستفيدين من تلك الخدمات تنفيذ برامجها وتقديم ؤسسةتستطيع الم

يعتبر استقرار المركز المالي للمنظمة من أهم العوامل المساعدة فـي ارتفـاع              -2

مستوى خدماتها ، وتطوير الخدمات القائمة وفقا لزيادة مركزها المـالي الـذي             

 .يسمح لها بالتوسع وتحسين نوعية الخدمات 

 إقامة المنشات وتجهيزها ودفع     تستخدم األموال في إغراض وأمور متعددة منها       -3

األجور للعاملين وشراء الخامات الالزمة لتوفير الخـدمات وتحقيـق أهـداف            

 .المؤسسة

  

 يزيد من قدرة     األهلية الفلسطينية الن ذلك من شانه أن        المؤسسات  وتبرز أهمية تمويل  

ـ   ةاهمالمس في تلك المؤسسات  ذي  في عمليات اإلغاثة والتنمية للمجتمـع الفلـسطيني ال

                                                        
   309م ص2004الشرق الطبعة الثالثة مكتبة زهراء  . إدارة املؤسسات االجتماعية . يعلى ، ماهر أبو املعا ط. د 69
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تضرر بشكل كبير في السنوات األخيرة بسبب العدوان اإلسرائيلي المتواصل الذي أدى            

  البنك الدولي   حيث أظهر تقرير   نإلى تردي  األوضاع االقتصادية والمعيشية للفلسطينيي      

من الفلسطينيين،  % 16، أن أكثر من نصف الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وإن            

م غير قادرين على اقتناء 1967 في األراضي المحتلة عام  ألف فلسطيني600أي قرابة 

الحد األدنى من الحاجيات الضرورية، وأوضح التقرير أن ربع قوة العمل الفلـسطينية             

  )70(.عاطل عن العمل، إضافة إلى أن دخل العاملين انخفض بثلث ما كان عليه

 المجتمع الفلسطيني إزاء تلك المعطيات وما تشير إليه من معاناة ومصاعب لكافة شرائح

 األهلية في تخفيف األعباء عن الفئات األكثر تـضررا ،           ؤسساتتبرز أهمية ودور الم   

خاصة وان إمكانيات وقدرات السلطة الفلسطينية بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة تعجـز           

وحدها عن القيام بواجبها تجاه المجتمع الفلسطيني ، ولذلك فان تمويل المنظمات األهلية             

ـ  من القيـام بو    ؤسساتي لتمكين تلك الم   ضرور ولياتها تجـاه المجتمـع      ومـسؤ  ااجبه

  .الفلسطيني
  

  

   األهلية ؤسسات مفهوم التمويل في الم3.3 

تزويدها باألموال الالزمة لتحقيق إغراضـها      "  األهلية هو    ؤسساتيقصد بتمويل الم  

مجـاالت  التي قامت من اجلها أو ما تحصل عليه من مال خاص لتحقيق أهدافها في         

  )71("الرعاية والتنمية االجتماعية 

  وحيث أن القطاع األهلي ال يمارس أنشطة استثمارية ربحية كما انه ال يملك وسـائل               

 لتنفيذ البرامج والمـشاريع  فـان مهمـة          ةسيادية تمكنه من تحصيل اإليرادات الالزم     

ـ         ث إن الجـزء  التمويل في المنظمات األهلية قد تبدو أكثر تعقيدا وأكثر صـعوبة ، حي

تبرعات والهبات التي تحـصل   األهلية يتمثل في ال    ؤسساتاألكبر من مصادر تمويل الم    

 والمتبرعين اآلخرين ، وهذا بدوره يؤثر على عمل وأداء          المؤسسات المانحة  من   عليها

تلك المؤسسات ويؤدي إلى درجة من عدم االستقرار نظرا الن مستوى النشاط مـرتبط          

                                                        
70   152828=InNewsItemID&1591=InSectionID?asp.Detail/com.mag-almujtamaa.www://http   م     12/2004    – 1630العدد  
  

اإلسكندرية ، النسخة األخرية ص – املكتب اجلامعي احلديث ،االزاربطية .إدارة وتنظيم املؤسسات االجتماعية يف اخلدمة االجتماعية. ء حافظ بدوي ، هنا.د 71
265 .   
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بدورة يختلف باختالف الظروف والمتغيرات الداخلية والخارجية       بمستوى التمويل الذي    

  :يلي  ويخضع العتبارات كثيرة أهمها ما

  . األهليةؤسساتحجم الموازنات  المرصودة من قبل المؤسسات المانحة  للم -1

 المحليـة لـدى     ؤسسات األهليـة   مستوى الثقة والمصداقية التي تتمتع بها الم       -2

 .المانحين

 المحليـة مـع أهـداف وفلـسفات وأجنـدة      ؤسساتيع المتوافق برامج ومشار   -3

 .المؤسسات المانحة
 

    مصادر ووسائل تمويل المؤسسات األهلية3.4

 األهلية بخـصائص ومميـزات تختلـف عـن خـصائص            ؤسساتيتميز قطاع الم  

ومواصفات القطاعين الخاص والعام ، واختالف الخصائص يؤدي إلـى اخـتالف            

ويمكن حصر مصادر تمويل    . ين اآلخرين   القطاع عن   مصادر تمويل القطاع األهلي   

  : األهلية في األتيؤسساتالم

   المنح والتبرعات النقدية والعينية-3.4.1 

 األهلية ، نظرا لكبر حجم      ؤسساتتعتبر المنح والتبرعات من أهم مصادر تمويل الم       

ك األهلية على خدماتها وبرامجها ، بصورة تفوق إمكانية تغطية تل         ؤسسات  نفقات الم 

النفقات من مصادر التمويل األخرى ، خاصة وان الظروف الصعبة التي يمر بهـا              

 األهليـة علـى     ؤسساتالمجتمع الفلسطيني تقلل بدرجة كبيرة من إمكانية اعتماد الم        

 من خدماتها ، كما أن سوء الوضع المـالي للـسلطة الوطنيـة              نمساهمة المستفيدي 

  .المحلية ؤسسات  للمالفلسطينية أدي إلى تقليص دعمها ومساعدتها

لمنظمات غير الحكوميـة  وتعتبر المنح والتبرعات من أهم واكبر مصادر التبرعات ل   

 ولهذا أصبحت عملية جمع التبرعات تأخذ إشكاال متعددة وأصـبح لهـا             في العالم ،  

  .فنون وأصول وقواعد ونظريات متعددة 

منظمات األهلية  وال تقتصر عملية جمع التبرعات كأهم مصدر من مصادر تمويل ال          

غير  للمنظمات   ات تشكل مصدرا تمويليا   على األراضي الفلسطينية ، حيث أن التبرع      

وتدل اإلحصائيات إلى أن  مجموع تبرعات العمل        "  في شتى أنحاء العالم      الحكومية
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بليون دوالر ، ويبلـغ     130م في الواليات المتحدة األمريكية بلغ       1994الخيري لعام   

  . مليون دوالر 455حمر سنويا بليون ودخل منظمة الصليب األ

  :وأشارت اإلحصائيات إلى أن حركة التبرعات اليومية في العالم تصنف كما يلي 

  . مليون دوالر حجم تبرعات المؤسسات الخيرية في العالم يوميا 31 -

 . مليون دوالر حجم تبرعات الشركات التجارية في العالم يوميا 20  -

 .ات الحكومات المختلفة في العالم يوميا  مليون دوالر حجم تبرع386  -

 . مليون دوالر حجم تبرعات األفراد لمؤسسات دينية في العالم يوميا 200 -

 .ؤسسات غير دينية في العالم يوميا مليون دوالر حجم تبرعات األفراد لم200  -

   .)72 (" مليون دوالر856وبذلك فان مجموع التبرعات اليومية 

  

 األهلية في فلسطين فقد أجاز ؤسساتكأهم مصادر تمويل المونظرا ألهمية التبرعات 

 جمع التبرعات من الجمهور أو من        األهلية م للجمعيات 2000لسنة  ) 1(القانون رقم   

خالل إقامة الحفالت واألسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل         

لك بعد إشعار الـوزارة  ت من اجلها وذأنشئجمع األموال لألغراض االجتماعية التي  

  )73(المختصة 

  

   :وتنقسم المنح التبرعات إلى

وهي التي يتم الحصول عليها من المانحين والمترعين داخـل           : تبرعات محلية   - أ

  . أو مؤسسات  ااألراضي الفلسطينية ، سواء كانوا أشخاص

  :وتتأثر المنح والتبرعات المحلية باالعتبارات التالية 

 العامة في محافظات الوطن ، حيث أن تحـسن األوضـاع            األوضاع االقتصادية *  

 ؤسـسات  على زيـادة تبرعـاتهم للم      تبرعيناالقتصادية ينعكس إيجابا على قدرة الم     

  .األهلية 

                                                        
 147م ص1996الطبعة األوىل  . تنمية املوارد البشرية واملالية يف املنظمات اخلريية. العلي ، سليمان بن على .  د  72
  

 العدد الثاين والثالثون. الوقائع الفلسطينية  ).33( مادة رقم –م بشان اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية 2000لسنة ) 1(قم قانون ر. 73
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 ذات ؤسـسات ثقة المانحين بالمؤسسات األهلية والقائمين عليها ، وبالتالي فان الم         *  

 .المحلية من المتبرعين اكبر من غيرها على جمع التبرعات نالثقة العالية تكو

 تعاطفا  قىالنشاط الذي تعمل فيه المنظمات األهلية ، فبعض األنشطة والبرامج تل          *  

 بصورة اكبر من األنشطة األخرى ، فالمجاالت اإلنـسانية    تبرعينوتأييدا من قبل الم   

 قبوال وتعاطفا من قبل المتبرعين المحليين من        أكثرككفالة األيتام وإغاثة المنكوبين       

 .األنشطة األخرى

أالزمات والظروف الصعبة فعندما يحدث اجتياح أو تدمير لمنطقة أو محافظة من *  

محافظات الوطن يزداد التعاطف الشعبي وينعكس ذلك على زيادة التبرعات المحلية           

 األهلية التي تتولى جمع المساعدات العاجلة لمساعدة تلك المنطقة          ؤسساتلصالح الم 

 .ابع من مدي التعاطف والترابط بين شرائح المجتمع الفلسطيني المنكوبة ، وذلك ن

  

   منح وتبرعات خارجية-ب

 األهلية من مـصادر متنوعـة       ؤسساتوهي المنح والتبرعات التي تحصل عليها الم      

ضي الفلسطينية أو من مؤسسات أجنبية لها فروع داخل األراضي          اخارج نطاق األر  

  .ةالفلسطيني

) مـاس (أجراه معهد الـسياسات االقتـصادية الفلـسطيني          وقد اظهر التعداد الذي     

أن التمويـل الخـارجي هـو    " م 2000للمنظمات غير الحكومية في فلسطين عـام    

مـن إجمـالي    % 47المصدر األول من بين مصادر التمويل، وبلغت نسبته حوالي          

اشتراكات ومشاريع واسـتعادة تكلفـة   ( إيرادات هذه المنظمات، يليه التمويل الذاتي      

، ثم التبرعات من أفراد ومؤسسات داخل الضفة الغربيـة  %29وبلغت نحو  ) الخدمة

  %.11وقطاع غزه ، ونسبتها حوالي 

 مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية في إيرادات هذه المنظمات حـوالي           ةوبلغت نسب 

مـن  %2من داخل الخط األخـضر ،و     % 1و% . 5، ونسبة فلسطيني الخارج     5%

من المنظمات غير الحكومية في الضفة   % 40ائج التعداد أن    وبينت نت .مصادر أخرى 
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الغربية وقطاع غزه تتلقى تمويال خارجيا، كما أن معظم المنظمات التـي ال تتلقـى               

  .)74(" تمويال خارجيا هي منظمات صغيرة وتعمل على نطاق ضيق 

  

  :ويمكن تقسيم التبرعات الخارجية كما يلي 

  :تبرعات تنقسم بدورها إلي  وهذه ال :تبرعات  عربية وإسالمية -1

منح وتبرعات مؤسسات رسمية والتي من أهمها منحة البنك اإلسالمي للتنمية ،            *   

 يالذي أدار تبرعات الدول العربية التي خصصت لدعم ومساعدة الشعب الفلـسطين           

منح تمـت وفـق آليـات    لم ، وهذه ا   2000اثر اندالع إحداث انتفاضة األقصى عام       

 اإلسالمي بالتشاور مع الدول األعضاء في البنك ، ومن ضـمن            محددة اقرها البنك  

المجاالت التي مولت من مشروع البنك اإلسالمي للتنمية مشاريع وبرامج لمنظمات            

أهلية تقوم بإعمال خيرية في المجاالت األكثر تضررا مـن العـدوان اإلسـرائيلي              

وافقـة محـافظ     األهلية التي نالـت م     ؤسساتالمتواصل ، وقد اعتمدت مشاريع الم     

فلسطين لدى البنك اإلسالمي والذي يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة العامـة فـي              

فلسطين ، ومن أهم االعتبارات التي أخذت في الحسبان مدي الشفافية والمـصداقية             

التي تتمتع بها المنظمة األهلية إضافة إلى مدي توافـق المـشاريع المقدمـة مـن                

الملحة للمجتمع الفلسطيني بحيث تراعـي الفئـات        المنظمات األهلية مع االولويات     

 .األكثر تضررا 
  

وهي التبرعات التي جمعت : منح وتبرعات مانحين ومؤسسات إسالمية وعربية *   

 ؤسـسات  لصالح الم  وإسالميةمباشرة من فاعلي خير أو عبر مؤسسات أهلية عربية          

لتبرعات تتراوح بين مـد   األهلية الفلسطينية لتستخدم في المشاريع الخيرية ،  وهذه ا         

وجزر حسب اإلحداث والظروف السائدة داخل األراضي الفلسطينية ، فتنشط وتزداد           

في أالزمات والظروف العصيبة ويقل نشاطها في حاالت الهدوء النسبي واالستقرار           

وهذه التبرعات يغلب . ، وذلك من منطلق التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني  

 .غاثي وقلما نجد منها ما هو موجه للجانب التنموي عليها الطابع اال

                                                        
قتصادية  معهد احباث السياسات االعالقات املنظمات غري احلكومية الفلسطينية فيما بينها ومع السلطة الوطنية الفلسطينية واملمولني . لداودوة ، حسن واخرين 74

 .93م ص2001حزيران ) ماس(الفلسطيين 
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وتمثل المنح والتبرعات من الدول والمؤسـسات غيـر          : اجنبيةتبرعات ومنح    -2

ا وجنوب شرق أسيا ، وهـذه التبرعـات         ، وخاصة من دول أوروبا وأمريك     العربية  

إلنمائي تختلف عن النوع السابق في أنها تركز على البرامج والمشاريع ذات الطابع ا            

، ولذلك فإنها تزداد في حاالت الهدوء واالستقرار أكثر منها في حـاالت التـوتر ،                

والبعض منها يستخدم إلغراض خيرية إنسانية ذات أبعاد سياسية وفكرية تتالءم مع            

  .  أيدلوجية وفلسفة المؤسسات المانحة
  

ؤسـسات   أهمية التبرعات في تمويـل الم      عنسبق الحديث   : أساليب جمع التبرعات  

 األهلية ، ؤسسات، حيث تشكل التبرعات النسبة العظمى من مصادر تمويل الماألهلية

وللحصول على التبرعات ال بد من إتباع األساليب والوسائل المناسـبة التـي تقنـع          

  : ، ومن أهم تلك الوسائل المطلوبةوترغب المانحين في تقديم التبرعات 

 ؤسـسة ليم وبما يتناسب مع أهداف الم     إعداد المشاريع والبرامج بشكل علمي وس       - أ

  ورسالتها 

 .ؤسـسة  االتصال بالمؤسسات المانحة العاملة ضمن مجال مشاريع وبرامج الم         - ب

 ومجال عملها وأهدافها والمشاريع التي      ؤسسةوإرفاق منشورات وتقارير عن الم    

لك إلقناع المؤسـسات المانحـة       وعدد الفئات المستفيدة من خدماتها ، وذ       ،نفذتها

 .تها وكفاءتها ومصداقيتهابجدي

 األهلية على شبكة االنترنـت توضـح أهـداف         ؤسسات إقامة مواقع خاصة بالم    -ج

 ها وكذلك استغالل وسائل اإلعالم األخرى لنشر أهـداف        .ؤسسة األهلية ونشاطات الم 

  .هاومشاريع

 بـشكل   ؤسـسة  استغالل المناسبات الوطنية والدينية إلبراز أنشطة وفعاليات الم        -د

رها االيجابي في خدمة المجتمع ، وبالتالي استغالل ذلك في حمالت جمـع             يظهر دو 

  .التبرعات

 إشراك الشخصيات الوطنية واإلسالمية ذات السمعة والمصداقية في حمـالت           -هـ

جمع التبرعات ، وفي االتصال بالمؤسسات المانحة ، كون تلك الشخصيات تزيد من             

  . األهليةؤسسةثقة الممولين بالم
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وسائل توثيق ألنشطتها وبرامجها المنفذة  لتدعيم ثقة الممـولين   م المنظمة    استخدا -و

 لبناء عالقات معهـم لـدعم   ؤسسةبمصداقيتها، ولكسب ثقة ممولين آخرين تسعي الم    

  .برامج أخرى

 استغالل المواسم والظروف التي تزيد فيها تبرعات المانحين ، كنهاية العـام أو            -ي

 الصدقات والزكاة ، أو لدى حدوث أحداث تزيد      خالل شهر رمضان حيث يتم إخراج     

  .من التعاطف الشعبي مع المجتمع الفلسطيني 
  

  : التمويل الذاتي -3.4.2

 ؤسـسة  األهلية وفيه تعتمد الم    ؤسسات  إيرادات األنشطة والخدمات التي تقدمها الم     

هليـة   األؤسـسات على جهودها الذاتية لتوفير التمويل وتنبع أهمية التمويل الذاتي للم 

 بعـد   في فلـسطين  األهليةؤسساتكونه يعتبر المصدر الثاني من مصادر تمويل الم       

 ؤسـسات من إجمالي إيـرادات الم    % 29التمويل الخارجي حيث تبلغ نسبته حوالي       

  .)75(األهلية 
  

  : واهم مصادر التمويل الذاتي 

 تلجـا   األهليةؤسسات إيرادات المرافق والمشاريع اإلنتاجية ، حيث أن بعض الم         -أ  

إلى إقامة مرافق ومشاريع إنتاجية مدرة للدخل بحيث تستغل الدخل المحقق في تغطية 

  .جزء من نفقاتها ، وذلك لمواجهة أي انخفاض محتمل في إيراداتها من التبرعات 

للجمعيات والهيئات الحق في إقامة " م 2000لسنة ) 1(وحسب ما ورد في قانون رقم 

درة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية   األنشطة وتأسيس المشاريع الم   

  )76(." أنشطتها لمنفعة الصالح العام 

 األهليـة  ؤسسات إيراد الخدمات التي تقدمها للمستفيدين ، حيث أن الكثير من الم  -ب

تدير مرافق خيرية تقدم خدماتها للجمهور مقابل رسوم مخفـضة كـإدارة ريـاض              

ات الصحية ومراكـز تأهيـل ذوي االحتياجـات    األطفال والمدارس الخاصة والعياد  

 إيراد تلك األنشطة في تغطيـة       ؤسساتوتستخدم تلك الم  . الخاصة والمراكز الثقافية    

                                                        
 معهد أحباث السياسات عالقات املنظمات غري احلكومية الفلسطينية فيما بينها ومع السلطة الوطنية الفلسطينية واملمولني . لداودوة ، حسن وآخرين  75

  93م ص2001حزيران ) ماس(االقتصادية الفلسطيين 
  ).15(العدد الثاين والثالثون ، مادة رقم . الوقائع الفلسطينية – اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية م بشان2000لسنة ) 1(قانون رقم . 76



 61

 ؤسـسات  من إيـرادات الم    اجزء من نفقاتها ، وهذا النوع من اإليرادات يشكل جزء         

 ؤسـسات األهلية ، نظرا لكثرة عدد المترددين على تلك الخدمات التـي تقـدمها الم             

  .األهلية 

النظم واللوائح الداخليـة     الرسوم واالشتراكات من األعضاء  والذي تنص عليه          -ج

  .للمؤسسات األهلية 
   

  : التمويل الذاتي اهمية

 ؤسـسات إن التبرعات على الرغم من أهميتها وضرورتها لدعم أنـشطة وبـرامج الم            

د لتمويل  ها كمصدر وحي   األهلية االعتماد علي   ؤسسات على الم  ينبغياألهلية ، إال انه ال      

 زيادة مواردهـا الماليـة      على تلك المؤسسات نبغي أن تعمل    أنشطتها وبرامجها ، بل ي    

  :الذاتية ، وذلك لسببين 

 عدم ثبات واستقرار التبرعات وخاصة الخارجية وخضوعها لالعتبـارات الـسابق   –أ  

ه عن نطـاق  ذكرها والتي ال يمكن التحكم في العديد منها لكونها تخضع لظروف خارج   

 مندوب البنك    األهلية الفلسطينية ، وفي هذا الشأن أكد السيد سكستون         ؤسساتسيطرة الم 

 أن المنح الخارجية ستتوقف إن عاجال أو أجال ، ومن ثم فان علـى          الدولي في فلسطين  

  .)77( األهلية العمل في االستثمارات وتوليد الدخول من اجل المستقبل ؤسساتالم

م بها معهد أبحاث السياسات الفلسطينية ماس إلى أهمية اسـتغالل           وقد أشارت دراسة قا   

التمويل الخارجي للمنظمات األهلية لدعم مشاريع إلحالل التمويل الذاتي محل التمويـل           

الخارجي لتعزيز استمرارية المنظمات األهلية وتعزيز استقالليتها في رسم االولويـات           

ع المدني ، وللحيلولة دون تـدخل الجهـات   الخاصة بها بما يتالءم مع احتياجات المجتم   

  ).78(الممولة الخارجية في رسم الخطط والبرامج لهذه المنظمات 

 اإليرادات يمكن المؤسسات األهليـة مـن تغطيـة    منا جزء  يوفر التمويل الذاتي   -ب

نفقاتها اإلدارية وبعض المصاريف الجارية التي ترفض المؤسسات المانحـة إدراجهـا            

  .لمشاريع التي تدعمها ضمن البرامج وا

                                                        
 بإشراف مؤسسة – وقائع جلسات املؤمتر الدويل –العالقة بني احلكومة الفلسطينية واملنظمات األهلية شراكة وتعاون . البنك الدويل .سكستون ، ريتشارد  77

 م2000ع البنك الدويل التعاون بالتشاور م
أيار ) ماس( االقتصادية الفلسطيين ت معهد أحباث السياسا– تعداد املنظمات غري احلكومية الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزه. شليب ، ياسر  وآخرون  78

 .89م ص2001
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من رفض التمويل المـشروط بـشروط   المؤسسات األهلية      يساعد التمويل الذاتي      -ج

تتنافي مع أهداف وفلسفة العمل األهلي الفلـسطيني ، إذ أن االعتمـاد الكامـل علـى                 

 األهلية تحت ضغط الحاجة إلى التنـازل عـن   ؤسساتالتبرعات يجبر إلى حد كبير الم    

المجتمع المدني  ومصلحة ال تتناسب  قدقبول باشتراطات الممولين التيبعض الثوابت وال

 .الفلسطيني

  يمكن التمويل الذاتي المؤسسات األهلية من المساهمة بنسب معينة في تنفيذ البرامج            -د

  والمشاريع  حسب اشتراطات المؤسسات المانحة التي تتعامل بهذا النظام 

  :األتي وتكمن أهم وسائل التمويل الذاتي في 

 األهلية ، حيـث  ؤسسات يجب التركيز على توفير مرافق ومقرات عامة مملوكة للم –أ  

  :أن ذلك يفيد في أمرين 

ؤسـسات   الم نفقـات  به مـن     ن ال يستها  ا توفر  نفقات اإليجارات التي تشكل جزء       * 

  .األهلية

قـات  يمكن تأجير جزء من تلك الممتلكات واستخدام عوائد التأجير في تمويـل النف            *  

  .    اإلدارية وبعض نفقات األنشطة 

 إقامة المشاريع المدرة للدخل التي تحقق أهداف الجمعية ، إضافة لكونها تحقق              -ب

عوائد تزيد من الموارد المالية للمنظمة األهلية ، وهذه المشاريع مهمة وحيوية جـدا            

لفلـسطينية ،    األهلية وللمجتمع الفلسطيني باإلضافة إلى أهميتها للسلطة ا        ؤسساتللم

 المشاريع الصحية ، ومشاريع رعاية التأهيل المجتمعي ، ومشاريع          :ذلك  ومن أمثلة   

إقراض المشاريع الصغيرة ، حيث أن مثل هذه المشاريع يحجم عنها القطاع الخاص             

ألنها تحتاج إلى راس مال ونظرا لعدم جدواها االقتصادية بالنسبة للمؤسسات الربحية 

العمل عليها ألنها تزيـد     حجام القطاع الحكومي الفلسطيني عن      مرتفع ، إضافة إلى إ    

  . بصورة تفوق إمكانياته من أعباءه ومسؤولياته

إال أن القطاع األهلي الفلسطيني يستطيع العمل بصورة جيدة في هذا المجال وبصورة 

 وذلـك    ، تحقق أهدافه وتحقق عوائد عالية إضافة إلى تحقيق أهداف قومية أخـرى           

  : التاليةلالعتبارات
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القطاع األهلي ال يتحمل تكاليف رأسمالية لألجهـزة والمعـدات والتجهيـزات             -1

الالزمة لتنفيذ تلك المشاريع ، الن باستطاعته الحصول عليهـا مـن تبرعـات              

  .المانحين 

مصاريفها الجارية والتشغيلية كونهـا ذات       للكثير من    تحظى تلك المشاريع بدعم    -2

  الفعلية التي تتحملها المؤسسات األهلية  ن نفقات بعد إنساني واجتماعي ، وبذلك فا     

 األهلية من تخفيض رسوم تقديم الخدمة إضـافة         ؤسساتبما يمكن الم  ستنخفض  

 . إيرادات عالية هاإلى تحقيق

تحظى تلك المشاريع بتشجيع السلطة الفلسطينية ، وذلك ألنها  سـتوفر فـرص               -3

ـ           ستطيع المؤسـسات   عمل وتوفر تكاليف تحويالت للخارج للحاالت التـي ال ت

الحكومية الفلسطينية تقديم الخدمات لها ، وبذلك فهي تكمـل لـدور الـسلطة ،               

 األهلية اقل بكثير مما يدفع في حالـة  ؤسساتفالنفقات التي تدفع بدل التحويل للم    

 األهلية ينشط االقتصاد    ؤسساتالتحويالت الخارجية ، بجانب كون التحويالت للم      

  .   الفلسطيني 
  

 األهلية تحقيق عوائد من خالل المشاركة مع بعـض المؤسـسات     ؤسساتلم يمكن ل  -ج

التجارية في مشاريع تحقق أرباح عالية ، حيث يمكن االستفادة من المؤسسات التجارية             

في هذا الشأن كونها صاحبة خبرة وممارسة في األعمال االستثمارية ، غير انه ينبغـي       

 لعمليات غش أو    ضشاط ، بحيث ال تتعر     األهلية حذرة في هذا الن     ؤسساتأن تكون الم  

م 2000لـسنة   ) 1(وقد أجاز القـانون رقـم       .خداع يمكن أن تلحق بها خسائر فادحه        

 األهلية استثمار أموالها في مشاريع ربحية شريطة استخدام تلك اإلرباح في            ؤسساتللم

   .)79(مشاريع المنظمة
  

  . اإلعانات الحكومية واإلعفاءات الجمركية-3.4.3

لحكومات في العالم وال سيما في السنوات األخيرة بدأت تراعي في أنظمتهـا          معظم ا 

 األهليـة  أن     ؤسساتدعم وتشجيع المؤسسات غير الربحية ، لذلك من المهم جدا للم          

تنظر للحكومات كأكثر العمالء أهمية ، إذ أنها ليس فقط مصدر تـشريع أو رقابـة                

                                                        
 )15(العدد الثاين والثالثون  مادة رقم . لسطينية  الوقائع الف–م بشان اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية 2000لسنة ) 1(قانون رقم . 79
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ل التبرعات الحكومية اليومية في وإنما هي أيضا جهة هامة للتمويل السخي حيث تص  

   )80 (. مليون دوالر 386مختلف أنحاء العالم 

 األهلية ال تهدف إلى تحقيق أرباح أو تحقيق منافع خاصة للقائمين            ؤسساتولكون الم 

عليها ، ومن اجل دعمها ومساعدتها على تحقيق برامجها وأهدافها فقد نص القانون             

تعفى الجمعيات والهيئات من الضرائب     " أن  م على   2000لسنة  ) 1(الفلسطيني رقم   

والرسوم الجمركية على األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتنفيذ أهدافها الواردة 

شريطة عدم التصرف بها خالل مدة تقل عن خمس سـنوات           . في نظامها األساسي    

حقة إلغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركيـة المـست       

")81(.  

 األهلية في فلسطين من منطلق العالقة       ؤسساتوترجع اعتبارات المنح الحكومية للم    

 ، حيث من الصعب على الحكومة أن تغطي         وتلك المؤسسات التكاملية بين الحكومة    

كافة االحتياجات والخدمات التي تحتاجها فئات وقطاعات المجتمع المختلفة وفي كل           

 األهلية التي تعمل على االهتمـام بتلـك         ؤسساتعم الم المناطق ، فتلجا الحكومة لد    

  .المناطق والفئات بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع 

  

  :طرق الحصول على المنح والهبات الحكومية 

 على الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية إال أنها 

 األهلية التي تقـوم بـدور داعـم      ؤسساتديد من الم  ال تستطيع تجاهل دعم وتشجيع الع     

 القـصوى ، وهـذا      األهميـة ومكمل لدورها في العديد من األنشطة الضرورية وذات         

 األهلية والسلطة الفلسطينية للوصول إلى      مؤسساتيستدعي إقامة عالقات ايجابية بين ال     

راسة التي قـام    بلورة مواقف موحدة تجاه تلك البرامج واألنشطة حيث أشارت نتائج الد          

ممن تلك  % 19 منظمة أهلية  أن حوالي 207بها مركز بيسان للبحوث واإلنماء شملت 

                                                        
 2م  ص1997 مايو 19-17القاهرة ، .املؤمتر الثاين للمنظمات األهلية العربية  . تنمية املوارد لتمويل مشروعات املنظمات األهلية العربية. د قرشي ، فريد  80 

. 
 

  ).14( مادة رقم –م بشان اجلمعيات اخلريية واهليئات االهلية 2000لسنة ) 1(قانون رقم . العدد الثاين والثالثون . الوقائع الفلسطينية  81



 65

المنظمات يعتقدون بان إقامة عالقات ايجابية مع السلطة الفلسطينية تمكنها من الحصول           

   .)82(على الدعم المادي والمعنوي من السلطة الفلسطينية 

  : األهلية اإلشكال التالية ؤسساتنية للموتأخذ مساعدات وهبات السلطة الفلسطي

  .   األهلية وفقا لبنود محددة لبعض المؤسساتتخصيص موازنة سنوية   - أ

 . دفع مساعدة مقطوعة  وغير دورية  -ب

   .تلك المؤسسات توفير أجهزة ومستلزمات تعتبر ضرورية لعمل  –ج 

 الفلسطينية دفع  األهلية بحيث تتحمل السلطة   ؤسسات توفير موظفين للعمل في الم     -د

  .تلك المؤسسات  الرواتب واألجور عن حقاتهم المالية بما يخفف عبءرواتبهم ومست
  

 األهلية الفلـسطينية إلـى      ؤسساتوتخضع مساعدات وهبات السلطة الفلسطينية للم     

رقابة وإشراف مؤسسات السلطة الفلسطينية للتأكد مـن سـالمة التـصرف فـي              

  .له ومتفق عليهالمساعدات الحكومية بما هو محدد 

 ؤسـسات وقد تكون المتابعة والرقابة من وزارة المالية إذا كانـت المـساعدات للم            

 األهلية مركز مسئولية ، وبذلك      ؤسسةاألهلية مدفوعة من وزارة المالية باعتبار الم      

أما .ها بالفواتير والمستندات المؤيدة لها      لقفا يجب إ  تعتبر المبالغ المدفوعة لها كسلف    

 األهليـة   ؤسسةلمساعدات من موازنة الوزارة المختصة التي تتتبع لها الم        إذا كانت ا  

  .فيكون متابعتها والرقابة عليها من قبل تلك الوزارة

  

   المتطوعون-3.4.4

 األهلية من مصادر التمويل الهامـة لتلـك       ؤسساتتعتبر مشاركة المتطوعين في الم    

ا من نفقات ومـصاريف      كبير االمنظمات وذلك الن الرواتب واألجور تستنزف جزء      

 األهلية غالبا   ؤسسات األهلية ، حيث أن المشاريع والبرامج التي تنفذها الم         ؤسساتالم

ما تحتاج إلى مؤهالت عالية وتخصصات مختلفة تحتاج إلى ميزانيات كبيرة ، وتوفر 

للموارد البـشرية   ) شبة مجاني   ( ظاهرة المتطوعين للعمل األهلي مصدرا رخيصا       

  األهليـة ، وتتركـز األعمـال       ؤسـسات ة وتنفيذ برامج ومشاريع الم    الالزمة إلدار 

  :التطوعية في 
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 األعمال اإلدارية التي يقوم بها أعضاء مجلس اإلدارة ، حيث يـشرف مجلـس               –أ  

اإلدارة   ويتابع  سير العمل واإلنجازات ويرسم السياسات ويضع الخطط واألهداف             

الالزمة لضمان حسن سير العمـل داخـل   ويحدد النظم واللوائح اإلدارية والتنظيمية     

ولضمان استمرارية تطوع هؤالء األعضاء فقد نـص       . المؤسسة كما هو مخطط له      

م على منع تقاضي أعضاء مجلس اإلدارة أي مقابل مادي 2000لسنة ) 1(قانون رقم 

  .)83(من المنظمة لقاء عملهم فيها 

العمل التنفيـذي فـي تنفيـذ       األعمال الفنية والمساعدة  وهي األعمال المتعلقة ب        -ب

القرارات اإلدارية وتنفيذ البرامج والمشاريع ، وفيها يتم إشراك المتطوعين لمساعدة           

موظفي المنظمة بما يساعد على تقليص حجم نفقات الرواتب واألجور إلى أدنى حد             

وفي هذه المجال ال يمكن االعتماد بشكل كلى على المتطوعين نظرا لعـدم             . ممكن  

 عمل المتطوعين لفترات طويلة إضافة إلى قلة خبرة هؤالء المتطوعين ،            استمرارية

  .أخرىوتركهم للمنظمة فور توفر فرص عمل لهم في مؤسسات 

ونظرا ألهمية التطوع في تفعيل وتنشيط وتقدم العمل األهلي فقد أكد المشاركون 

ورشة عمل تحت عنوان في البرنامج العربي لنشطاء حقوق اإلنسان  في 

على أهمية  إعادة الهيكلة " اليات تمويل منظمات المجتمـع المدنيإشك"

،  لمؤسسات المجتمع المدني لتصبح قادرة على مواجهة التحديات المختلفة

وتفعيل التطوع كأداة مهمة لضمان االستخدام األمثل لألموال ووضع خطة 

ط في  وتشجيع المواطن العادي على االنخرا المحلياستراتيجية لجذب التمويل

  .)84(لمدنيأنشطة مؤسسات المجتمع ا

أما دوافع وغايات المتطوعين في العمل األهلي فهي كثيرة ومتنوعة ، وتختلف تلك 

الدوافع من شخص ألخر ، فليس دائما حب الخير والعطاء هو الدافع الوحيد وراء 

 فكانتطوع األفراد للعمل في المؤسسات األهلية ، حيث تبين اختالف تلك الدوافع 

 من أجل حب اآلخرين، ومنها لتكوين العالقات االجتماعية واستثمارها  منها ما هو
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ألمور شخصية كالحصول على مصلحة أو مهنة، وهناك التطوع من أجل اكتساب 

  )85(.مهارات أو خبرات جديدة ال تتوفر إال من خالل التطوع

ألهلية هو وبغض النظر عن دوافع وغايات المتطوعين ، فان ما يهم المؤسسات ا

توفر الظاهرة التي تحقق المزايا السابق ذكرها ، إال انه في المقابل يجب الحذر من 

أولئك المتطوعين الذين يهدفون لتحقيق مصالح شخصية ، بحيث ال يكون ذلك على 

  . حساب ومصلحة المؤسسة 

  

   القروض- 3.4.5

ت والمصادر لقد كانت المنظمات األهلية في السابق تعتمد على المنح والهبا

األخرى السابق ذكرها ، إال انه وفي اآلونة األخيرة بدأت تستخدم القروض كأحد 

مصادر التمويل ، وجاء ذلك نتيجة لتحول بعض المؤسسات المانحة من سياسة 

  .التبرع إلي سياسة اإلقراض 

وقد أوضح د احمد صبيح المدير العام في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقا 

دعم المانحين لفلسطين اخذ في التناقص وان المانحين يتطلعون إلى تحويل إن " 

المنح إلى قروض ، ومن مزايا القروض أنها تدعو الناس إلى العمل بقدر اكبر 

  )86 (.ولكنها تشكل عبئا على األجيال القادمة 

 ومن هنا ظهر  ما أصبح يعرف بقروض المشاريع الصغيرة ، بحيث أصبحت 

األهلية العاملة في هذا المجال تلجا لالقتراض من مؤسسات بعض المنظمات 

أجنبية بفوائد وشروط ميسرة وتقوم بدورها بإقراض مبالغ صغيرة إلنشاء وإقامة 

وقد أشارت دراسة أعدها .مشاريع صغيرة مدرة للدخل وبضمانات إللزام التسديد 

غيرة في من راس مال المشاريع الص% 9 وآخرون  أن  عزت عبد الهاديالباحث
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قروض من % 6فلسطين هو عبارة عن قروض من منظمات غير ربحية  مقابل 

   .)87(دين شخصي % 15.5البنوك والمصارف مقابل 

نسبة راس مال المشاريع الصغيرة من % 9 نسبيا ة وتظهر النسبة المرتفع

قروض المؤسسات األهلية والتي تزيد عن مساهمة المصاريف التجارية في راس 

  ،  للمشاريع الصغيرة األهليةؤسساتمشاريع ارتفاع معدالت قروض الممال تلك ال

 من خالل قروض ه األهلية تلجا بدورها إلى تمويل أنشطتها اإلقراضيؤسساتالمو

  .طويلة األجل ودوارة من المؤسسات األجنبية 

 وعلى الرغم مما للقروض من فوائد في تنشيط االقتصاد الفلسطيني ومساعدة 

ائالت الفلسطينية في توفير مصدر دخل متواضع يساعدها على الكثير من الع

مواجهة الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها ، إال أن للقروض مخاطر 

  .وعواقب جسيمة نظرا لكونها تشكل عبئا كبيرا على األجيال القادمة 

كما إن عمليات اإلقراض تحتاج إلى مؤسسات متخصصة وإجراءات قانونية 

ية تحصيل تلك القروض وفوائدها من المقترضين حتى تستطيع تضمن إمكان

 األهلية العاملة في هذا المجال من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات ؤسساتالم

 األهلية إلى الخبرة والتخصص الكافي في هذا ؤسساتالمقرضة لها ، وافتقار الم

ا أن األوضاع المجال يضعف من قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة منه ، كم

العامة والظروف السيئة التي تمر بها المنطقة تساهم في فشل العديد من المشاريع 

الصغيرة المعتمدة على قروض المنظمات األهلية ، وبالتالي عدم قدرتها على 

  . سداد التزاماتها

   ومجتمع المموليناألهلية ؤسسات العالقة بين الم3.5   

تنفيذ برامجهـا ومـشاريعها      ل الالزملى تجنيد التمويل     األهلية ع  ؤسساتيعتمد قدرة الم  

معه  والتنموية على فهمها لطبيعة وخصائص مجتمع الممولين وإمكانية التعامل           االغاثية

، نظرا الن عملية التعامل مع مجتمع الممولين تتشابه مع السياسة التسويقية للمؤسسات             

امـة عالقـات دبلوماسـية مـع         األهلية إق  ؤسساتالتجارية ، حيث يستلزم ذلك من الم      
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  ، الممولين وإقناعهم بأهمية وضرورة البرامج والمشاريع التي تعمـل علـى تنفيـذها            

ودورها االيجابي على تنمية المجتمع الفلسطيني ، كما أنها بحاجـة إلـى كـسب ثقـة            

الممولين بقدرتها وكفاءتها على إدارة المرافق الخيرية ونزاهة عملهـا وبعـدها عـن              

  .خاصة وتمتعها بالمصداقية والشفافية المصالح ال

 اخذ ذلـك االخـتالف      المؤسسات األهلية كما أن اختالف مصادر التمويل يوجب على        

بالحسبان ومراعاة اختالف فلسفات وتوجهات وأهداف مصادر التمويل ، مع األخذ بعين        

ف بها نجرار وراء تمويل قد ينحر    عن أهدافها المحددة وعدم اإل    نحراف  االاالعتبار عدم   

  .عن تحقيق تلك األهداف 

 تشمل إشكاال أخرى من الدعم الفني وتطوير صر العالقة على الدعم المالي ، بلوال تقت "

القدرات ، من خالل الخبراء األجانب ، وتوفير منح دراسية ،وتدريب على مهارات فنية 

حـة  وتسهل بعض الجهـات المان    . وإدارية مختلفة ، مرتبطة بنشاطات هذه المنظمات        

فرص مشاركة مسئولين وعاملين في المنظمات المحلية في المنتديات اإلقليمية والدولية           

  .)88(" ،وفي ورش ومؤتمرات ،وفي عضوية شبكات ومنظمات إقليمية ودولية 
  

 على التعامل مع المؤسسات المانحة علـى         الفلسطينية ويتوقف مقدرة المنظمات األهلية   

  :ة اعتبارات داخلية واعتبارات خارجي

 :وتتمثل أهم االعتبارات الداخلية في النقاط التالية  : االعتبارات الداخلية  3.5.1

 . المالية للمؤسسة االهلية  فعالية وكفاءة اإلدارة-1

أوجه النشاط اإلداري المتعلقة بتوفير األموال الالزمة       " وتعرف اإلدارة المالية بأنها     

 )89("نية والتأكد من حسن إنفاقها في أوجه اإلنفاق القانو

 األهلية احد العوامل الهامة التـي تمكـن إدارة          ؤسساتتعتبر اإلدارة المالية في الم    

 األهلية من التعامل بكفاءة مع المؤسسات المانحـة ، حيـث أن العديـد               ؤسساتالم

مؤسسات الدعم والتمويل تتعامل وتدعم مشاريع وبرامج محددة ومترجمة إلى لغـة            

ؤسسات المانحة تنظر إلى ماضي المنظمات األهلية عن        األرقام المالية ، كما أن الم     
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طريق دراسة التقارير المالية واإلدارية المعدة من قبل المنظمة األهلية والمعتمدة من 

قبل مدقق حسابات خارجي مستقل ، كما أن العديد من المؤسسات المانحة أصبحت             

المرحلـة التاليـة    تقسم البرنامج والمشاريع إلى فترات زمنية ، بحيث يتوقف دعم           

للمشروع على التقارير المالية واإلدارية للمرحلة محل التنفيذ ، ومن هنا نالحظ أن             

قبول المشروع من قبل المانحين يعتمد على كفاءة إعداد المشروع مـن النـاحيتين              

المالية واإلدارية ، إضافة إلي أن التقارير المدققة التي  تقدم للمولين فـي الوقـت                

متطلبات المؤسسات المانحـة والتـي        التي تلبي    يضاحات والمرفقات المناسب وباإل 

تدعم كفاءة ومصداقية المنظمة األهلية تعتبر شرطا الستمرار دعم  بـاقي مراحـل    

  . المشروع

وتعاني المؤسسات األهلية الفلسطينية من الضعف في إعداد الخطط والبـرامج الماليـة         

أبرزت العديـد مـن     حيث  "  الدول األخرى    شانها في ذلك باقي المؤسسات األهلية في      

الدراسات والمقاالت أن من بين المعوقات التي تواجه الجمعيات والمنظمـات األهليـة             

  )90(."أسلوب وضع البرامج والخطط وطريقة التنفيذ والمتابعة والتقويم 

 في وضع الخطط وإعـداد الموازنـات الماليـة          ا كبير اوال شك أن لإلدارة المالية دور     

زمة لتنفيذ تلك الخطط ، إضافة إلى دورها الكبير في متابعة التنفيذ والتقويم وإعداد              الال

  . أن ينفذ يالتقارير الختامية التي توضح اإلنجازات وتقارن بين ما نفذ وما كان ينبغ
  

  :العوامل التي تؤثر على وظيفة اإلدارة المالية

  :)91( التالية تتأثر الوظيفة المالية في المنظمات األهلية بالعوامل

حيث أن نوع النشاط الذي تمارسه المنظمة يؤثر فـي الـسياسة            :  نوع النشاط    –أ  

فالمؤسسات التي تقدم الخدمات تحتاج إلى أموال مـستثمرة  .المالية التي تسير عليها   

  .في األصول اقل من المؤسسات التي تنتج السلع

 األموال الالزمة لهـا     يؤثر حجم المنظمة األهلية على مقدار     :  حجم المؤسسة    -ب

  .وعلى إمكانية الحصول على المال المطلوب وعلى درجة الرقابة المطلوبة 
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من حيث مستوى الـدخل ومـستوى األسـعار وقـدرة           : الظروف االقتصادية   -ج

 لمساعدة المنظمات األهليـة علـى تنفيـذ         ةالمواطنين على التبرع باألموال الالزم    

  .مشاريعها
 

  بها المنظمة األهليةمتعشفافية التي تتدرجة المصداقية وال  -2

 األهلية من العوامـل الداخليـة الهامـة جـدا           ؤسساتتعتبر شفافية ومصداقية الم   

  والضرورية 

 ، ذلك الن المـصداقية      االالزمة لكسب ثقة المانحين سواء كانوا مؤسسات أو أفراد        

، فهـي عنـدما      األهلية   ؤسساتالوحيد الذي تمتلكه الم   المورد الذاتي   والشفافية هي   

تتقدم بطلب التمويل ألي مصدر تمويلي تتقدم بصفتها وسيلة وأداة لتحقيق أهـداف             

تنموية أو إغاثيه لفئات وطبقات بأشد الحاجة لتلك الخدمات ، وان القـائمين علـى               

  .المنظمة األهلية ال يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية 

الفصل بـين المـصالح العامـة        إن من بين المعوقات التي تواجه الجمعيات عدم         

  )92(والمصالح الشخصية للقائمين على األهلي 

إن عدم الفصل بين المصالح العامة للمنظمة والمصالح الشخصية للقائمين عليها يفقد    

المنظمة المصداقية والشفافية الالزمتين لتمكين المنظمة من كسب تعـاطف وتأييـد         

  .لى مقدرة المنظمة على تحصيل التمويل المانحين ، وبالتالي فان ذلك سيؤثر سلبا ع

قتصر أهمية الشفافية والمصداقية على وضع المنظمات األهلية في فلـسطين ،     وال ت 

فكافة الدول تسعى من خالل التشريعات والقوانين لوضع آلية تلزم المنظمات األهلية     

قيـق  بالحفاظ على الشفافية والمصداقية ، وذلك لحماية المصالح العامة وضمان تح          

م 1964 لـسنة 32األهداف الوطنية ن وعلى سبيل المثال  اشترط القانون المصري         

الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة لمنح التبرعات والهبات الحكومية أال تكون          

فائدة المؤسسة ونشاطها قاصرين على أعضائها ، وان تتبع اللوائح واألنظمة المالية            

  )93(سسة مراقب حسابات مستقل التي حددها القانون وان يكون للمؤ
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وألهمية ذلك فقد نفذت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة تجمع 

م مشرع مراجعة األنظمة المالية واإلدارية في 2004التعاون خالل شهر نيسان لعام 

ثالثين مؤسسة أهلية ، وذلك في إطار تطوير قدرات منظمات العمل األهلي ،وذلك             

النظامين المالي واإلداري يشكالن القاعدة األساسية لعمل المنظمـات األهليـة           الن  

خاصة في مجال إدارة المال واالستخدام األمثل للمصادر وضمان النزاهة والمساءلة     

  )94(.والشفافية في حياة المنظمة
 

 : الهيكل التنظيمي السليم -3

ضـع اللـوائح الداخليـة      وليات وو ؤإن التنسيق والتفاهم وتوزيع الصالحيات والمس     

 ، تعتبر من العوامل الداخلية الهامة التي        ؤسسةالسليمة المنظمة لشئون العمل داخل الم     

تحافظ على الجبهة الداخلية للمنظمة وتكسبها قوة ومصداقية في تعاملها مع المانحين ،             

 ومدى حيث أن العديد من مؤسسات المانحين تلجا إلى تقييم األنظمة والتعليمات الداخلية          

توزيع العمل ومدى توزيع الصالحيات والواجبات بين العاملين داخل المنظمـة ، الن             

ذلك من شانه أن يعطي مؤشرات عن مدى دقة التنفيذ وعن درجة الشفافية والمصداقية              

  .التي تتمتع بها المنظمة األهلية 

ات وقد اعتمد المانحون في فلسطين خمسة معايير عند تخصيص المساعدات للمؤسس 

  )95(.األهلية من ضمنها العالقات القطاعية والداخلية بين مؤسسات المجتمع المدني 

الهيكل التنظيمي هو أداه مهمة وهادفة تساعد التنظيم على الوصـول ألـي األهـداف         و

 بكافـه الوظـائف     اإلدارةفالهيكل التنظيمي قصد منه مراعاة تسهيل قيام         المرسومة ، 

  .إشراف ورقابة ومتابعة للعاملين، من تخطيط وتنظيم واإلدارية

ولتحقيق ذلك كان البد  من مراعاة الهيكل التنظيمي آليات وخطوات سليمة ومتناسـقة              

 من والـى    اإلداريةللتسلسل اإلداري ، وطرق توصيل البيانات والمعلومات والقرارات         

  المستويات 
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مصيرية الرئيـسية إلـى      العليا صاحبة اتخاذ القرارات ال     باإلدارةا  ء المختلفة بد  اإلدارية

المستويات الدنيا التي تباشر تنفيذ األعمال وفقا لألهداف والخطط والقرارات الـصادرة            

 تحديدا لطبيعة األعمال وتوزيعها بصورة سليمة       أكثرلها ، وكلما كان الهيكل التنظيمي       

ظيمي  ،حيث يعتبر الهيكل التنتتفق مع األهداف العامة كلما كان اقدر على خدمة اإلدارة 

  . أهم ركائز الرقابة الداخلية الفعالة والمؤثرة في نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافهااحد

 أن الخطة التنظيمية السليمة تعتبر من أهم العناصر لتحقيق نظام           احد الباحثين وقد ذكر   

متكامل للرقابة الداخلية ، وذلك ألنه من الصعب على اإلدارة أن تمـارس اإلشـراف               

 على األفراد والعمليات واألنشطة بكفـاءة وفعاليـة فأصـبح مـن             الشخصي المباشر 

 ا لالختـصاصات ، وتحديـد  ا سـليم االضروري بناء خطة تنظيمية سليمة تكفل تفويض    

، ويجب أن تتالءم الخطة التنظيمية مع حجم المنـشاة ،           ا للمسئوليات والواجبات  واضح

مرنة لمقابلـة التوسـعات    فيه عملياتها جغرافيا ، ويجب أن تكون لوالمدى الذي تنفص  

والتطورات المستقبلية أو أي ظروف غير متوقعة، كما تتوقف على الدقة والوضوح في    

خطوط السلطة والمسئولية ، لتكون قادرة على تحقيق األهداف الرقابية بكفاءة وفعاليـة          
)96( .  

ائـر  كما أن الهيكل التنظيمي السليم يساهم في زيادة درجة التنسيق والمتابعـة بـين دو      

وإدارات المؤسسة بصورة تمكن من إنجاز المشاريع والبرامج بالشكل المخطط لـه ،             

وبما يتفق مع تعهدات واتفاقيات المنظمة مع الجهات المانحة ، كما يسهم في توافق بين               

التقارير المالية التي تعدها اإلدارة المالية والتقارير اإلدارية والفنية التي تعدها اإلدارات          

ة األخرى ن وذلك من شانه أن يزيد من مصداقية وثقـة المؤسـسات المانحـة                التنفيذي

 .بالمنظمات األهلية واالستمرار في التعامل معها
  

 :وضوح األهداف و الغايات  -4

لكي تتمكن المنظمات األهلية من حسن التعامل مع مجتمع الممولين ال بد أن يكون               

منظمتهم ، ومن ثم اعتماد الخطط لدى القائمين على المنظمة األهلية وضوح بأهداف 
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المناسبة لتحقيق تلك األهداف من خالل البرامج والمشاريع التي تتفـق واألهـداف             

  .العامة للمؤسسة 

إن عدم وضوح األهداف يجعل برامج ومشاريع المؤسسة تتغير بما يتالءم مع أجنده        

افها بحيـث  وتوجهات المانحين ، وهذا ما يجعل المنظمة غير قادرة على تحقيق أهد    

 ، إضافة إلى أنها تدخل في غير دائرة اختصاصاتها مما مجال عملها محدداال يكون 

يجعلها تفشل في إقناع الممولين بدعم تلك البرامج ،وان نجحت في الحصول علـى              

دعم التمويل المطلوب فإنها لن تحقق الكفاءة المطلوبة في التنفيذ مما يترتب عليـه              

  . في دعم تلك المنظمةعدم استمرارية الممولين 

 مجموعة من النقاط الالزمة لكي تحافظ المنظمات األهليـة          احد الباحثين وقد أورد   

على مصداقيتها ، ومن ضمن تلك النقاط ضرورة تحديد المنظمة ألهدافها بـصورة            

،  ، وتحديد الخطة الشاملة للمنظمةواضحة وتركيز الجهود على تحقيق تلك األهداف     

ل إدارة أو قطاع من اجل تحقيق النتائج المستهدفة ، وان ال تقبل والخطط الفرعية لك

 عملها مهما كانت سهولة الحصول عليهـا        تالمنظمة تبرعات ليست من اختصاصا    
)97(.  

وذكر الصوراني أن معظم الخطط االستراتيجية للمنظمات األهلية ال تعتمـد علـى            

ة ، إضـافة إلـي افتقـار        الرؤية والرسالة وتحديد األهداف االستراتيجية والمرحلي     

موظفي المنظمات األهلية إلى معلومات عن أهداف المنظمة ورويتهـا وتوجهاتهـا            

االستراتيجية األمر الذي أدى إلى ضعف االنتماء والتطوع والوالء  وتراجع الشعور   

 .)98(بالملكية الجماعية لصالح الملكية الفردية 
 

 كفاءة دائرة  اإلعالم والعالقات العامة  -5

 األهلية على التعامل مـع      ؤسساتفاءة العالقات العامة ضرورية جدا لقدرة الم      إن ك 

مجتمع الممولين ، فإقناع الممولين بالمشروع وأهدافه النبيلـة وقـدرات المنظمـة             

لتحقيق تلك األهداف إذا حصلت على الدعم المالي المطلوب ليست بالعملية السهلة ،       
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ي التعامل مع المانحين ، فعدم كفـاءة        وتحتاج إلى موظفين ذوي قدرات ومهارات ف      

فريق العالقات العامة سيحد من قدرة المنظمة على كسب ثقة وتأييد المانحين بغض             

النظر عن أهمية البرامج والمشاريع وكفاءة فرق العمل داخل المنظمة ، شانها فـي         

  . فاشلضية الناجحة في يد مفاوض أو محامذلك شان الق

 كبيرا للعالقات الشخصية في تحديد      اراه معهد ماس تأثير   وقد اظهر التعداد الذي أج    

ولين في كال ؤاتجاه وقوة العالقة مع مجتمع الممولين ، فتتأثر العالقة بشخوص المس          

ويقدم الدعم لشخص المسئول ، وليس .الطرفين ،وان كانت حدتها اقل لدى الممولين  

ن من إحدى المنظمـات      احد المسئولي  الةومن الشواهد على ذلك أن استق     . للمنظمة  

العريقة أدى إلى إغالق المنظمة ، بينما حظيت المؤسسة الجديدة بدعم جعل منهـا              

وتظهر العالقات الشخصية أيضا . منظمة كبيرة عندما تحول إليها بعض األشخاص       

في توجه بعض الممولين إلى مسئولين معينين في منظمات معينة ويعرضون عليهم            

  .)99(ماتهم تمويل برامج ومشاريع منظ

  والجانب اإلعالمي ذو أهمية بالغة في زيادة القدرة المالية للمنظمات األهلية حيث 

عزه عبد العزيز إلى أن اإلعالم يستطيع أن يصنع .  أشار بحث قامت به د

صورة للجمعيات الخيرية قد تكون سلبية، وقد تكون إيجابية، حسب طريقة تناول 

ألن اإلعالم حلقة وصل بين ها ويركز عليها ، الجوانب التي يطرحاإلعالم لها و

  .)100(الجمعيات والمجتمع من خالل طرحه للقضايا التي تعاني منها الجمعيات
  

ومن اجل تطوير األداء اإلعالمي لدائرة العالقات العامة بما يساهم في نـشر رسـالة               

ـ               ال المنظمة ال بد من تطوير المهارات المتوفرة لألشخاص العـاملين فـي هـذا المج

وتدريبهم على اكتساب مهارات جديدة تزيد من قدرتهم على نـشر رسـالة وأهـداف               

مؤسساتهم بفعالية اكبر وبتكلفة اقل ، حيث إن بعض المنظمات تتردد في تنفيذ حمالت              

العالقات العامة بسبب التكلفة المالية المرتفعة ، والتي يمكن تخفيضها من خالل استخدام 

ها تصميم مواقع االنترنت ، وهو ما يحقق خـدمات أفـضل            التقنيات الحديثة ومن أهم   

                                                        
 معهد أحباث السياسات االقتصادية ة واملمولنيعالقات املنظمات غري احلكومية الفلسطينية فيما بينها ومع السلطة الوطنية الفلسطيني . لداودوة ، حسن وآخرين 99

  102م ص2001حزيران ) ماس(الفلسطيين 
www.lahaonline.com/Feature/Issues/a2-11-04-2004.doc   2    صور اجلمعيات اخلريية يف األعالم  

http://www.lahaonline.com/Feature/Issues/a2-11-04-2004.doc


 76

للمهتمين بالتعرف على نشاطات المنظمة والفئات المستهدفة ، ومن أهم المهارات التي            

  :) 101(يجب الحرص عليها لنجاح عمل دائرة العالقات العامة ما يلي 

لعامة علـى   ويقصد بها قدرة موظفي العالقات ا     : مهارات اللغة والكتابة والتحرير       -أ

توظيف لغتهم بشكل علمي صحيح وقويم وممارستهم الكتابة الهادفة التي تتميز بالبساطة        

  .والوضوح من اجل تقديم مضمون جيد بعيد عن التشويش

ويقصد بها حسن التصرف مـع الجمـاهير والقـدرة علـى     : مهارة فن التعامل      -ب

 .الوصول إلى عقل وقلب الجمهور المستهدف 

وذلك حتى يمكن التعامل مع أجهـزة الكمبيـوتر وإنـشاء           : نية وتقنية    مهارات ف   -ج

  .واستخدام المواقع االلكترونية ، و التعامل مع وسائل االتصاالت والمعلومات

إن موظفي العالقات العامة يحتاجون إلى مهارات إدارية تمكنهم         :  مهارات إدارية     -د

لمبدئي الختيار وسـيلة االتـصال      من اتخاذ القرارات الخاصة بمعرفة أسس التخطيط ا       

  .األفضل ، ولتحديد سمات الجمهور ومدى مالءمة الرسالة له 

  

 :االنطالق من الحاجات الضرورية والملحة للمجتمع الفلسطيني -6

ينبغي أن تتحد أهداف ورسالة المنظمات األهلية من واقع احتياجات المجتمع الفلسطيني            

ا ووضع الخطط االستراتيجية والمرحلية التـي       ، وهذا بدورة يعتبر هاما لوضوح الرؤي      

تضبط سير المنظمات األهلية ، وهذا يستدعى درجة من التنسيق المتبادل والتكامل بين             

المنظمات األهلية في فلسطين ، بحيث يتم اخذ األولويات واالحتياجات في االعتبـار ،              

البعض ومنع التصادم   مع األخذ بعين االعتبار تكامل عمل المنظمات األهلية مع بعضها           

وعدم االزدواجية في المنطقة الجغرافية الواحدة ، وما يترتب عليه من إهمال وتجاهـل        

  .مجاالت أخرى 

إن مثل هذا التعاون والتنسيق من شانه أن يدعم ويقوى موقف المنظمات األهليـة فـي            

ات األهلية تعاملها مع المؤسسات المانحة ، إضافة إلي أن ذلك يدعم تغليب أجندة المنظم       

على أجندة مؤسسات المانحين  بما يمنع انحراف مؤسسات المجتمع المدني الفلـسطيني             

  .ويحصنها ضد الخضوع المالءات واشتراطات المؤسسات المانحة 
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وذلك الن الجهات الممولة الخارجية تحدد برامج عامة للعمل في البلدان األخرى بمـا              

وقدرة المنظمات المحليـة    . ها أهدافها الخاصة    يتوافق مع أهدافها ، فالجهات المانحة ل      

على إحداث تغيير جدي في هذا المجال محدودة ، ويستثنى من ذلك بعـض البـرامج                

التمويلية التي يسعى القائمون عليها إلى إشراك المجتمع المحلي في تحديد االولويـات ،   

 .)102(مثل برامج البنك الدولي لدعم المنظمات األهلية الفلسطينية 
  
 .حسن اختيار الفئات المستهدفة والمناطق الجغرافية -7

إن حاجات المجتمع الفلسطيني كثيرة ومتعددة تفوق بصورة كبيرة حجـم وإمكانيـات              

المؤسسات األهلية ، مما أوجد حالة من الصراع على خدمات تلك المؤسسات بين فئات              

مت  من قبل تلك الفئات المجتمع الفلسطيني ، وبذلك فان العديد من المنظمات األهلية اته

بالفساد واالنحياز وتوزيع المساعدات على غير المستحقين لهـا ، وكثـرة الـشكاوى              

للجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية واألجهزة األمنية المختلفة ضد تلك المنظمات ،           

وذهب البعض ابعد من ذلك ، إذ أن الشكاوى واالتهامات أخذت طريقها إلى المؤسسات              

  . بشكل أساء إلى صورة المؤسسات األهلية المانحة

ويعتبر عدم وجود معايير وسياسات واضحة ومحددة تحديدا دقيقا ومتفق عليها مـع         

المؤسسات المانحة من أهم العوامل وراء تلك اإلشكاليات بين المنظمـات األهليـة             

والفئات المستهدفة ، حيث أن غياب المعايير والسياسات يؤدي إلـى عـدم الدقـة               

لشفافية في تحديد الفئات األكثر حاجة لتلك الخدمات ، مما يضعف مواقف تلـك              وا

المنظمات ويجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام تلك الهجمات التي تـؤثر              

في النهاية على مصداقية المنظمة والقائمين عليها وانعكاس ذلك بشكل سلبي علـى             

  .التمويل
  

  :  االعتبارات الخارجية3.5.2 

إن االعتبارات الخارجية التي تؤثر في عالقة المنظمات األهلية مع مجتمـع الممـولين         

  :تتمثل في األتي 

                                                        
 معهد احباث السياسات عالقات املنظمات غري احلكومية الفلسطينية فيما بينها ومع السلطة الوطنية الفلسطينية واملمولني . لداودوة ، حسن واخرين  102

 .96م  ص2001حزيران ) ماس(لسطيين االقتصادية الف



 78

تعتبر أجندة الممولين من العوامل الخارجية التي تؤثر في عالقـة       :أجندة المانحين   -1

المنظمات األهلية بمجتمع المانحين ، فعلى سبيل المثال تنظر العديد مـن المؤسـسات              

مية إلى دعم برامج ومشاريع تتعلق بكفالة األيتام ، وبالتالي فهـي تتعامـل مـع             اإلسال

المنظمات األهلية التي تدير مثل تلك األنشطة ، في حين تدعم مؤسسات غربية بـرامج       

تتعلق بشئون المرآة والطفل والديمقراطية وحقوق اإلنسان ، وبالتالي فهي تتعامل مـع             

 .جاالتمنظمات أهلية متخصصة في تلك الم

 ومن هنا تنبغي للمنظمات األهلية دراسة ومعرفة أجندة وتوجهات الممـولين ، الن      

  .ذلك يساعدها على تحقيق أهدافها بأقل جهد وأوفر تكاليف وأسرع وقت 
  

مساعدات والتبرعات التي تقدمها المؤسـسات المانحـة        التعتمد   :   حجم الموازنات   -2

 حجـم الموازنـات المخصـصة لألراضـي         لبرامج ومشاريع المنظمات األهلية على    

الفلسطينية ، بعد خصم نفقاتها اإلدارية المتعلقة بدراسة وتقييم ومتابعـة تقـارير تلـك               

وتختلف حجم تلك الموازنات من مؤسسة ألخرى ، كمـا تختلـف            .البرامج واألنشطة   

غطـي  الفترة الزمنية لتلك الموازنات ، فبعض الموازنات تغطي سنة مالية واحدة بينما ي   

ة الخاصـة بالمؤسـسات     ياسيالبعض األخر أكثر من سنة مالية حسب الظروف والـس         

وهناك عدة عوامل تؤثر على حجم الموازنات المخصصة لمـشاريع وبـرامج            .المانحة

وبالتالي فهي تزيـد    ،  المنظمات األهلية منها الوضع االقتصادي العام للمؤسسة المانحة         

 قد يكون للمؤسسة المانحة مشاريع وبـرامج فـي          ومن موازنتها إذا زادت إيراداتها ،       

العديد من الدول ، وبالتالي فهي تزيد من موازنة منطقة على حساب منـاطق أخـري                

 .لظروف اإلنسانية واإلحداث الطارئةوالعكس بناء على المتغيرات الدولية وا
 

 فـي  تلعب األوضاع السياسية واألمنيـة دورا هامـا    :  األوضاع السياسية واألمنية   -3

العالقة بين المنظمات األهلية ومجتمع الممولين ، ففي حين تنشط بعـض المؤسـسات              

 في منطقة ما فى حالة الحروب والصراعات لتقـديم          ونالمانحة أو األشخاص المتبرع   

 كواجب إنساني يقل نشاط وعمل نالمعونات والمساعدات االغاثيه للمنكوبين والمتضرري 

 جوانب اإلنمائية في تعاملها مع المنظمات األهليةمؤسسات أخرى تعمل وتركز على ال

وفي حاالت االستقرار األمني لمنطقة ما نرى نشاطا لمؤسسات مانحة تـدعم بـرامج              

  .ومشاريع تنموية مقابل تراجع في أنشطة مؤسسات تدعم برامج ومشاريع اغاثية
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  : األهلية ؤسسات مشاكل التمويل في الم3.6 

 من صعوبات في ممارستها للنشاط  الفلسطينيةألهليةتعاني الكثير من المنظمات ا

،  شانها في ذلك شان الكثير من المؤسسات األهلية في الدول األخرى التمويلي

وتلك الصعوبات تؤثر على قدرة تلك المنظمات على االستمرار في عملها ، إذ أن 

جدت العديد من المنظمات األهلية لم تستطع معالجة تلك الصعوبات وبالتالي و

نفسها غير قادرة على االستمرار في العمل ، ومما يزيد من مشاكل التمويل 

ضعف األساليب والوسائل الالزمة لتنمية الموارد المالية، حيث انعكس ذلك على 

صعوبة التنوع في مصادر التمويل، مما حدا بهذه الجهات االعتماد على المصادر 

 عدم ثباتها، إضافة إلى أن أكثر التقليدية للتمويل التي لها سلبيات من حيث

المصروفات للجمعيات استهالكية؛ مما يدعو إلى أهمية توجيه المصروفات نحو 

وهناك .   االستثمارات يمكن أن يغطي تكاليفها األخرى االستثمار؛ إذ إن ريع

   :)103( الصعوبات التمويلية للجمعيات أهمها   العديد من

  . صعوبة التنوع في مصادر التمويل -1

  . عدم توفر كوادر متخصصة لتنمية الموارد المالية -2

  . عدم كفاية مصادر التمويل لتغطية مصروفات الجمعية  -3

  . ضعف انتظام تسديد رسوم االشتراك  -4

  .عدم جدية دراسات الجدوى للمشاريع االستثمارية  -5

  .عدم إجادة التعامل مع المانحين   -6

دعم :  المبيرك بعدة توصيات أهمها .أوصت دوللتغلب على تلك الصعوبات فقد 

وتعزيز البرامج واألنشطة القائمة حالياً في الجمعيات الخيرية وإعادة تقويمها، 

تنمية وتطوير المهارات اإلدارية المساعدة والدعامة للنجاح بين الجمعيات، أهمية 

تنمية تشجيع االستثمارات في الجمعيات الخيرية، توظيف األساليب الحديثة في 

الموارد المالية في الجمعيات الخيرية، تشجيع تبادل الخبرات الناجمة في 
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الجمعيات الخيرية، تبني فكرة وجود لجان متخصصة في إدارة االستثمارات في 

  .الجمعيات الخيرية مختصة بتنمية الموارد المالية
  

   مخاطر التمويل األجنبي 3.7 

 األهلية  ؤسساتلفعال في أنشطة وخدمات الم    وعلى الرغم من أهمية التبرعات ودورها ا      

، إال أن للتبرعات مخاطر وسلبيات كثيرة تستوجب درجة من الوعي والحرص الشديد             

من هذا المصدر وخاصة التبرعات الخارجية حيث انه في العديد من الحاالت ال يكون              

ريع العمل الخيري هو هدف المؤسسات المانحة ، وبالتالي يكون دعمها موجهـا لمـشا             

وبرامج محددة وفقا لفلسفة وأهداف مؤسسات الدعم ووفقا الشتراطات ومعايير ال تتفق            

مع أهداف وغايات العمل األهلي الفلسطيني ، ولهذا فقد رفـضت المنظمـات األهليـة        

الفلسطينية التوقيع على وثيقة اإلرهاب التي ترفقها الوكالة األمريكية للتنمية مع عقـود             

مها مع المؤسسات الفلسطينية  وطالبت بإلغائهـا ألسـباب سياسـية             التي تبر  تاالتفاقيا

  )104(.وقانونية وأخالقية 

 المتحـدة األمريكيـة واالتحـاد       توقد أثارت التبرعات األجنبية وخاصة من الواليـا       

 هناك المئات مـن     حيث أن " األوروبي الكثير من الشبهات حول أهداف تلك التبرعات         

 1800لفلسطينية التي يصل تعدادها إلى ما يقـارب الــ           المنظمات األهلية والثقافية ا   

 المتدفق، والذي ركز على بنـاء األمـن      يواألمريكمنظمة تعتمد على الدعم األوروبي      

سوي وتطبيع العالقات وللدقة فإن هناك بعض هذه        نالفلسطيني والتثقيف الديمقراطي وال   

 على شروطه في التنفيذ، إال      ، وأصر ةاألمريكيالمنظمات قاوم األجندة الغربية، وتحديدا      

أن اإلجمال العام يشير إلى أن معظم المنظمات غير الحكومية يصب في ذات التوجـه               

 الفلسطينية العاجلة، بقدر ما تناسب األولياتآنف الذكر حيث األجندة مشوهة وال تناسب       

  )105"(. أو األوروبيياألمريكرغبات الممول 

 السيطرة على هذه المنظمات لجعل تمويـل        1999وقد حاولت السلطة الفلسطينية سنة      

 200مشاريعها يمر عبر السلطة السيما وأن الدخل السنوي لهذه المنظمات يقدر بنحـو      

وجاء استحداث وزارة المنظمات األهلية في      .  البنك الدولي   تقديرات مليون دوالر حسب  

                                                        
 .م2004 السنة السابعة ،  45 العمل األهلي العدد –شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية  104
  م2004 السنة السابعة ،  45 العمل األهلي العدد –طينية شبكة املنظمات األهلية الفلس 105



 81

 تغريبيـة،   هذا اإلطار، وسط اتهامات من جانب السلطة لهذه المنظمات بتلبيـة أجنـدة            

   )106( .")من موازنة المشاريع% 70(وتحصيل رواتب إدارية تصل إلى أرقام جنونية 

م بلورة ضوابط فلسطينية للتعامل مع التمويل دومما يزيد من مخاطر التمويل األجنبي ع

م الخاص بالجمعيات الخيرية والهيئات 2000لسنة ) 1(األجنبي ، ولم يتطرق قانون رقم 

وابط ، فغاب عن الساحة الفلسطينية االتفاق على أسس عامة تضبط المحلية إلى أي ض

ومسالة التمويل الخارجي مهمة وحساسة ولها تبعاتها على . عملية التمويل األجنبي 

 األهلية وعلى المجتمع ككل ، فهي تعزز وجود ونفوذ شريحة وكالء محليين ؤسساتالم

منظمات األهلية ، وتجعلها مرتهنة للجهات الخارجية الداعمه ، وتؤثر على استدامة ال

وتتناسب درجة مخاطر التمويل األجنبي عكسيا مع . لمواقف ورغبات الجهات الممولة 

  . )107(أداء و قدرات وإمكانيات السلطة الوطنية الفلسطينية 

وال يقتصر مخاطر التبرعات وخاصة الخارجية على المناطق الفلسطينية ، بل إن كافة             

 نشطاء وخبراء حقوق    البلدان اإلسالمية والعربية تعاني من تلك المخاطر ، حيث حذر           

التوظيف السياسي للتمويل من قبل من مخاطر اإلنسان وعدد من ممثلي الجهات المانحة      

  )108( .المانحين
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  الفصل الرابع

  المنهجية واإلجراءات

  

يتناول هذا الفصل  وصفا مفصال للمنهجية واإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ البحث 

وأجراء الدراسة التطبيقية على مجتمع الدراسة ، وذلك بهدف التعرف على اثر الرقابة المالية 

 وذلك من خالل استطالع أراء على استمرار التمويل للجمعيات األهلية في قطاع غزة ،

 كما تطرق هذا الفصل إلى. العاملين في المهام المالية في الجمعيات األهلية في قطاع غزة 

، ) االستبانة( الرئيسية للبحثوإعداد األداةشرح منهج البحث ،ووصف مجتمع وعينة البحث ، 

. نتائج  معالجة الوفحص مصداقيتها وثباتها ، وبيان األساليب اإلحصائية المستخدمة في

  : هي عناوين ويتكون هذا الفصل من خمس

  أداة البحث الرئيسية ) 3 وعينة البحث          مجتمع  ) 2 حث                 منهج الب) 1

  ثبات االستبانة                            )  5  الستبانة            صدق ا ) 4

  

  

  منهج البحث  : 4.1

  التحليلي ، باعتبارهالبحث ، لجا الباحث إلى استخدام المنهج ألوصفيتمشيا مع متطلبات 

انسب المناهج في دراسة الظاهرة محل البحث ، وذلك ألنه يعتمد على دراسة الواقع أو 

. الظاهرة كما هي على ارض الواقع ويصفها بشكل دقيق ، ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كميا 

  : الثانوية واألولية كما يلي  من المصادرتوقد تم جمع البيانا

  

  :المصادر الثانوية /  1

  :انات الثانوية من خالليلجا الباحث في معالجة اإلطار النظري للبحث إلى مصادر الب

  .الكتب والمراجع العربية واألجنبية •

الدوريات والمقاالت والتقارير الصحفية والرسمية الصادرة عن المؤسسات المحلية  •

 .والدولية

 . والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الرقابة والتمويلاألبحاث •
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مسح للقوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة بمجلة الوقائع الفلسطينية والمتعلقة بالجمعيات  •

 .األهلية 

  

   المصادر االولية / 2

    جمع البيانات األولية من خالل استبانة صممتتملمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث 

  خصيصا لهذا الغرض ، ووزعت على عدد كبير من الجمعيات األهلية العاملة في قطاع غزة 

  

  

  :مجتمع الدراسة وعينة البحث  : 4.2

يتكون مجتمع الدراسة من الجمعيات األهلية العاملة في قطاع غزه ، وقد اعتمد الباحـث فـي                

م  2003ع غـزة لعـام       فـي قطـا    غير الحكومية تحديد مجتمع الدراسة على دليل المنظمات       

 ، وقد اعتمد هـذا الـدليل نظـرا           أنسكو -الصادر عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة        

على معلومات عن المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة تتعلق بعنوان الجمعيـة             الحتوائه  

 مـن   وحلقة االتصال بها وعدد العاملين بها ومجال عملها وسنة تأسيسها ، األمر الذي يمكـن              

خالله اختيار العينة والوصول إلي الجمعيات المراد إجراء الدراسة التطبيقية عليها إلتمام هـذه       

 جمعية ومؤسسة غير حكوميـة  284الدراسة ، وقد بلغ عدد الجمعيات المدرجة في هذا الدليل           

تعمل في قطاع غزه سواء كانت محلية أو أجنبية ، وقـد الحـظ الباحـث أن اإلحـصائيات                   

ة في هذا الدليل تختلف عما ذكر في دراسات وأبحاث أخرى اعتمدت على إحصائيات              المنشور

وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة ، ويرجع سبب هذا االخـتالف لكـون إحـصائيات                

وزارة الداخلية تشمل كافة الجمعيات التي سجلت لديها بغض النظـر عمـا إذا كانـت تلـك                  

ال ؟ إضافة إلي أن الكثير من الجمعيات المسجلة لدي وزارة           الجمعيات تمارس أنشطة فعلية أم      

الداخلية عبارة عن جمعيات ولجان عشائرية وعائلية ، وبالتالي فهي ال تمارس أنشطة عامـة               

وتنحصر خدماتها على الشئون العائلية الخاصة ، وبالتالي فهـي غيـر مدرجـة فـي دليـل                  

 وزارة الداخلية تشمل الفروع المسجلة في       المنظمات غير الحكومية ، إلى جانب أن إحصائيات       

  )الضفة الغربية( قطاع غزة لجمعيات ومؤسسات مقرها في المحافظات الشمالية من الوطن 

لذلك فضل الباحث اعتماد دليل المنظمات غير الحكومية كمرجـع أساسـي لتحديـد مجتمـع                

  .الدراسة الذي من خالله تم تحديد عينة البحث 
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  الباحث على دليل األمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية في قطاع            د اعتم أما عينة البحث فقد   

غزة لتحديد مجتمع الدراسة ومنه اختيار حجم العينة ، وتم تحديد حجم العينة بناء على معيـار            

 موظفين فـأكثر    خمسةعدد العاملين في الجمعيات ، حيث تم اختيار الجمعيات التي يعمل فيها             

ين في الجمعية يعطي مؤشرا عن فعالية ونشاط تلك الجمعيات ، وبـذلك             وذلك الن عدد العامل   

  . ضمن عينة البحث يطمئن الباحث إلي أن الجمعيات الفاعلة والنشيطة قد أدرجت

 جمعية ومؤسسة أهلية وأجنبية ، ونظـرا   169وبتطبيق هذا المعيار أصبح عدد مفردات العينة        

طاع غزة فقد استبعد الباحث الجمعيات األجنبية من        الن الدراسة تتعلق بالجمعيات األهلية في ق      

   كما استبعد الجمعيات التي مركزها في المحافظات الشمالية  جمعية  ،15العينة وعددها 

 وبذلك أصبح  جمعيات ،10وتعمل في قطاع غزة من خالل فروع وعددها ) الضفة الغربية ( 

   .ة   جمعية أهلية عاملة في قطاع غز144الكلي حجم العينة 

 جمعية أهلية عاملة في قطاع غزة  115 استبيانا تمثل 115 المستردة توقد بلغ عدد االستبيانا

  .تم إجراء الدراسة التطبيقية عليها 

  

     وصف خصائص العينة

  )عينة الدراسة ( العمر الزمني للجمعيات األهلية  -1

فترة ما قبل االحتالل تم تقسيم العمر الزمني لعينة الدراسة إلى ثالث فترات رئيسية هي 

 4م ، حيث بلغ عدد الجمعيات من عينة الدراسة في تلك الفترة  1967اإلسرائيلي عام 

 1967جمعيات فقط  ،وفترة االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة والتي استمرت من عام 

 م  حيث بلغ عدد الجمعيات من العينة 1994حتي قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

 جمعية ، وفترة ما بعد قدوم السلطة الفلسطينية حتى نهاية 48جلت في تلك الفترة التي س

   م حيث بلغ عدد الجمعيات من عينة الدراسة التي سجلت خالل هذه الفترة 2003عام 

 جمعية ، وذلك يشير إلى أن العمر الزمني للكثير من للجمعيات األهلية كبير ، وأنها 58 

م ، 1994لسلطة الفلسطينية ومؤسساتها التي تكونت بعد عام تسبق في الخبرة العملية ا

وهذا ما يفسر لنا بعد ذلك عوامل تطور األنظمة المالية واإلدارية للكثير من الجمعيات 

يظهر لنا تكرار سنوات تأسيس الجمعيات األهلية في ) 4.1(األهلية ، والجدول التالي رقم 

  :قطاع غزة 
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  )4.1( رقم                        جدول

  توزيع أفراد العينة حسب سنوات التأسيس

  النسبة المئوية  التكرار  سنة التأسيس

   %3.5  4  1967قبل عام 

   %41.5  48  1994-1967من 

1994- 2003  58  50.5%   

   %4.5  5  غير معروف

  

   : العملتمجاال - 2 

صة بالمجتمع المدني عملت الجمعيات األهلية في قطاع غزة في كافة األنشطة والمجاالت الخا

الفلسطيني وما يحتاج إليه من خدمات واحتياجات سواء كانت اغاثيه لمقابلة احتياجات 

ضرورية عاجلة جراء اإلحداث والظروف المتالحقة أو خدمات تنموية تهدف لتنمية شرائح 

  . معينة من المجتمع الفلسطيني لتتمكن من معايشة الظروف الخاصة التي تعيشها 

 أن العديد من الجمعيات األهلية تعمل في أكثر من مجال أو نشاط ، كما أن العديد من وقد تبين

الجمعيات تعطي اهتماما اكبر لبعض المجاالت واألنشطة ، حيث كان اكبر المجاالت اهتماما 

من قبل الجمعيات األهلية مجال الخدمات االجتماعية ، ومجال التأهيل والتدريب ، والجدول 

  :ضح ذلك كما يلي يو) 4.2(رقم 

  )4.2(جدول رقم                          

  توزيع مفردات العينة حسب مجال العمل للجمعيات

  النسبة المئوية  التكرار  مجال العمل  الرقم

   %43.5  50  اجتماعي  1

   %17.4  20  صحي  2

   %42.6  49  تأهيل وتدريب  3

   %5.2  6  زراعة وبيئة  4

   %30.4  35  مرآة وطفل  5

   %9.6  11  وق  إنسان وقانونحق  6

   %7.8  9  أخرى  7
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يوضح الجدول السابق أن أكثر مجاالت العمل لعينة الدراسة تتركز في المجال االجتماعي ، 

عينة الدراسة يلية مجال التأهيل ) 115(جمعية من اصل ) 50(حيث يعمل في هذا المجال عدد 

، مع اإلشارة إلى أن العديد من ) 115( جمعية من اصل ) 49(والتدريب ويعمل فيه عدد 

  .الجمعيات يعمل في أكثر من مجال

وقد كان اقل الجمعيات في عينة الدراسة تلك العاملة في مجال الزراعة والبيئة حيث بلغ 

  .جمعيات فقط ، وهذا ناتج عن قلة الجمعيات العاملة في هذا المجال ) 6(عددها 

  

  

  عدد الموظفين -3 

 300 موظفين إلى 5املين في الجمعيات األهلية عينة البحث ما بين تراوح عدد الموظفين الع

 موظفا ، 4,286  ، وقد بلغ إجمالي عدد الموظفين في الجمعيات التي شملها البحث موظف

) 4.3( متطوعا ، والجدول رقم 1,585كما بلغ عدد المتطوعين العاملين في تلك الجمعيات 

  : تلك الجمعيات كما يلي يوضع توزيعات الموظفين والمتطوعين على

  

  )4.3(جدول رقم 

  توزيع عدد الموظفين والمتطوعين على الجمعيات األهلية في قطاع غزة

عدد 

  الموظفين

عدد   النسبة المئوية  التكرار

  المتطوعين

  النسبة المئوية  التكرار

   %73  84  10اقل من    %43.5  50  10اقل من 

11- 50  41  35.5%   11- 50  24  16%   

51- 100   11  9.5%   51- 100   3  2.6%   

100- 150  8  7%   100- 150  2  1.7%   

151 - 200  2  1.7%   151 - 200  2  1.7%   

   %0  0   فأكثر 200   %2.6  3   فأكثر 200
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من عينة الدراسة يعمل فيها عدد موظفين اقل من  % 43.5يالحظ من الجدول السابق أن 

 موظفا ، أما باقي الشرائح 50 – 11يها من يتراوح عدد الموظفين ف % 35.5عشرة ، بينما  

عدد الموظفين فهي تمثل نسبة صغيرة من حجم عينة الدراسة ، وهذا يساعد في تفسير نتائج 

تحليل مجاالت مدى توفر الهيكلية التنظيمية واألنظمة المحاسبية وأنظمة الضبط الداخلي في 

ملين في تلك الجمعيات ، وذلك كما الجمعيات األهلية  وذلك الرتباطها بعدد الموظفين العا

  .سيرد في الفصل التالي 

وان كان ال يبدو كبيرا إال ) عينة الدراسة ( أما بالنسبة لعدد المتطوعين العاملين في الجمعيات 

انه يشير إلى احد مصادر التمويل المجاني للجمعيات األهلية ، حيث أن ذلك يوفر تكاليف 

طر إلى تحمل جزء كبير منها في حال عدم توفر أجور ورواتب كانت الجمعيات ستض

  . المتطوعين 

  

   :انتخابات مجالس اإلدارة -4 

أظهرت الدراسة الميدانية التزاما عاليا من قبل الكثير من الجمعيات األهلية التي شملتها 

الدراسة بإجراء انتخابات لمجالس إدارتها وفقا ألحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات 

  : يوضح ذلك ) 4.4( م ، والجدول رقم 2000لسنة ) 1(لية رقم األه

  )4.4(جدول رقم                               

  توزيع عينة الدراسة حسب سنة أخر انتخابات لمجلس اإلدارة

  النسبة المئوية  التكرار  سنة االنتخابات

   %4.4  5   م2002قبل عام 

  %23.5  27   م2002عام 

   %29.5  34   م2003عام 

   %25.2  29   م2004عام 

   %6.1  7   م2005عام 

   %11.3  13  غير معروف

  

 م ، في 2002فقط من عينة الدراسة جرت أخر انتخابات فيها قبل عام  ) 5(تبين أن عدد 

م ، كما بلغ عدد الجمعيات التي 2002جمعية جرت أخر انتخابات فيها عام ) 27(حين أن عدد 



 88

 جمعية ، وبلغ عدد الجمعيات التي جرت فيها 34 م عدد 2003جرت فيها االنتخابات عام 

 جمعية ، بينما عدد الجمعيات التي جرت أخر انتخابات فيها 29 م عدد 2004االنتخابات عام 

  .  جمعيات 7فبلغ ) تاريخ تعبئة االستبانة ( حتى نهاية شهر يوليو 

لب القانونية المتعلقة بإجراء وهذا يشير إلى اهتمام وجدية الجمعيات األهلية في تلبية المطا

  .االنتخابات بشكل دوري 

  

  :المؤهل العلمي  - 5 

 في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة بعدم االستقرار وسرعة التأثر األهليتميز العمل 

بالظروف والمعطيات الداخلية والخارجية ، السياسية واألمنية واإلنسانية واالقتصادية ، 

ات وتأقلمها مع الظروف والمتغيرات المتالحقة تحتاج إلى مهارات وبالتالي فان بقاء الجمعي

وكفاءات عالية ، وخاصة في األمور اإلدارية و المالية ، وقد تبين من خالل االستبانة أن عددا 

كبيرا من شاغلي المهام المالية في الجمعيات األهلية يمتلكون مؤهالت علمية عالية كما هو 

  :  التالي )4.5(موضح في الجدول رقم 

   )4.5(                                      جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب مؤهالتهم العلمية

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي  الرقم

   %1.7  2  ثانوية عامة فادني  1

   %12.2  14  دبلوم  2

   %69.6  80  بكالوريوس  3

   %16.5  19  دراسات عليا  4

    115  المجموع  

    

أن اغلب شاغلي المهام المالية في عينة الدراسة هم من حاملي ) 4.5(يتبين من الجدول رقم 

في حين بلغ نسبة  % 69.6الشهادات الجامعية ، حيث بلغ نسبة حاملي شهادة البكالوريوس 

، بينما لم يتجاوز معدل الذين يحملون شهادة الثانوية  % 16.5حاملي شهادة الدراسات العليا 

من عينة الدراسة ، وهذا يشير إلى المستوى العلمي المرتفع للفئات التي تعمل  % 1.7العامة 

  .في المجال المالي في الجمعيات األهلية في قطاع غزة
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  :التخصص العلمي  - 6 

إن إدارة المهام المالية في الجمعيات األهلية ال تقل صعوبة وحساسية وأهمية عنها في 

 قد تكون أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا ، وذلك الن الحصول على القطاعات األخرى ، بل

التبرعات والهبات الالزمة لتنفيذ البرامج والمشاريع والتي تمثل الجزء األكبر من إيرادات 

الجمعيات األهلية تحتاج إلي مهارات عالية ، سواء في إعداد المشاريع والموازنات التابعة لها 

ي إعداد التقارير الخاصة بها ، ومن ثم الوفاء بااللتزامات أمام او في التنفيذ والمتابعة أو ف

وبالتالي فان إشغال الوظيفة . الممولين ونيل ثقتهم لضمان استمرارية تدفق التمويل والدعم 

المالية كان بحاجة إلى التخصص العلمي والخبرة العملية المطلوبة لضمان النجاح والتواصل ، 

ة أن نسبة عالية من شاغلي المهام المالية في الجمعيات األهلية وقد تبين من خالل االستبان

  :يوضح ذلك كما يلي ) 4.6(لديهم تخصص في األمور المالية واإلدارية ، والجدول رقم 

  

  )4.6(                               جدول  رقم 

   توزيع أفراد العينة حسب تخصصاتهم العلمية 

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي   الرقم

   %17.4  20  إدارة أعمال  1

   %43.5  50  محاسبة   2

   %8.7  10  اقتصاد  3

   %3.5  4  علوم مالية  4

   %27  31  أخرى  5

    115   المجموع  

  

من شاغلي المهام المالية في عينة الدراسة هم من  % 73يشير الجدول السابق إلى أن نسبة  

لمالية  من إدارة أعمال ومحاسبة  واقتصاد بينما لم ذوى االختصاص في المجاالت اإلدارية وا

من شاغلي المهام المالية في  % 27تتجاوز نسبة التخصصات غير المالية واإلدارية 

  .الجمعيات محل الدراسة 
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  :سنوات الخبرة في العمل األهلي  - 7 

  )4.7(                             جدول رقم 

  :لمهام المالية في الجمعيات األهلية توزيع سنوات الخبرة لشاغلي ا

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة في العمل األهلي  الرقم

   %62.4  72   سنوات10 – 1  1

   %26.3  30   سنة20 -11  2

   %8.7  10   سنة30 – 21  3

   %2.6  3   فأكثر31  4

  

ظهر الجدول أن ما  الجدول السابق يشير إلى معدالت الخبرة في مجال العمل األهلي ، حيث ي

من  % 11.3 عاما ، في حين أن 30من شاغلي المهام المالية يملكون خبرة تزيد عن  % 2.6

شاغلي المهام المالية تزيد خبرتهم عن عشرين عاما ، بينما الذين  تزيد خبرتهم عن عشر 

  . من شاغلي المهام المالية  % 37.6سنوات بلغت نسبتهم 

  

  

  :ة اداة البحث الرئيسي : 4.3

استخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسية في الدراسة الميدانية ، وذلك لما لالستبانة من أهمية في 

وقد تم بناء وتطوير االستبانة في ضوء المراجعة الشاملة . توفير الوقت والجهد على الباحث 

 عدد من للدراسات النظرية والعملية السابقة التي تتناول موضوع البحث ، وبعد استطالع رأي

  :المختصين في مجاالت المالية والرقابية ، وذلك وفق الخطوات التالية 

  .   تحديد األبعاد الرئيسية التي تشملها االستبانة -  1

  .البحث الرئيسية     صياغة الفقرات التي تقع تحت كل بعد من أبعاد- 2 

ة وسرعة اإلجابة عليها من   مراعاة أن تكون اغلب األسئلة ذات النهايات المغلقة لسهول-  3 

  .قبل المبحوثين وسهولة تحليلها 

  .  إعداد االستبانة في صورتها األولية -   4

  .   تحكيم االستبانة واختبار صدقها  - 5 

  ) .1(  إخراج االستبانة في صورتها النهائية ، كما يوضحها الملحق رقم - 6 
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  .  توزيع االستبانة على عينة البحث -  7 

  .  جمع االستبيانات وتحليلها  -   8
  

  صدق االستبانة : 4.4

اثر الرقابة المالية على استمرار التمويل ( تأكد الباحث من صدق استبانة الدراسة حول 

) المحكمين ( من خالل طريقتين  وهما صدق المحتوى ) للمنظمات األهلية في قطاع غزة 

  :وصدق االتساق الداخلي وذلك كما يلي 

  

  ) صدق المحكمين ( حتوى صدق الم/ 1

تم عرض االستبانة في مراحل اإلعداد على مجموعة من المحكمين المتخصصين للتحقق من 

وقد تكونت . مصداقيتها  وان الفقرات التي تتضمنها تقيس األفكار التي صممت من اجلها 

خصصين مجموعة المحكمين من فئتين ، تمثلت األولى في نخبة من األساتذة األكاديميين المت

، أما  ) 5( بمجاالت المحاسبة والمراجعة والبحث العلمي بالجامعة اإلسالمية  بلغ عددهم 

الفئة األخرى فقد تمثلت في نخبة من الموظفين ذوي الخبرة العملية والكفاءة المهنية في 

،  )3(وعددهم .مجاالت اإلدارة والمالية في الجمعيات األهلية وخبراء في التحليل اإلحصائي 

يشمل بيان أسماء المحكمين ، حيث  ) 2(والملحق رقم .    )8( ليصبح مجموع المحكمين 

ابدوا مالحظاتهم وأرائهم القيمة والهامة حول فقرات االستبيانة ومجاالتها ، وقد اخذ الباحث 

بهذه المالحظات واآلراء ولذلك تم حذف وتعديل بعض الفقرات لعدم انسجامها وتوافقها مع 

تبانة ، كما تم إضافة فقرات أخرى ، وكذلك إعادة صياغة وتصنيف بعض موضوع االس

 ، حتى أصبحت االستبانة في صورتها النهائية  الفقرات لتصبح أكثر وضوحا لدى المبحوثين 

  -:  فقرة موزعة على ستة مجاالت كما في الجدول التالي  53مكونة من 
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  )4.8(جدول رقم   

   فقراتهامجاالت االستبانة وعدد

  عدد الفقرات  مجاالت االستبانة  الرقم

 4  الوضع التمويلي للجمعية 1

 8  مقومات الهيكل التنظيمي للجمعية 2

 10  مقومات النظام المحاسبي للجمعية 3

  10  أنظمة الضبط الداخلي للجمعية 4

 10  األجهزة الرقابية ومؤسسات التدقيق 5

 11  استخدام األدوات الرقابية 6

 53  وعالمجم  

  

  :صدق االتساق الداخلي  / 2

تحقق الباحث من صدق االتساق الداخلي الستبانة الدراسة من خالل حساب معامالت ارتباط 

بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي  ) pearson( بيرسون

خليا للفقرات مع المجاالت التي إليه الفقرة ، وقد جاءت النتائج ايجابية حيث أن هناك اتساقا دا

والجداول التالية توضح معامالت االرتباط بين الفقرات والمجاالت التي تنتمي . تنتمي إليها 

  :إليها 

  )4.9(                                             جدول رقم 

  )الوضع المالي ( معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المجال األول 

  : والدرجة الكلية للمجال 

معامل ارتباط   فقرات المجال األول  الرقم

  بيرسون

  مستوى الداللة اإلحصائية قيمة المعنوية

 دالة إحصائيا 0.000 0.475   سنوات3التغير في اإليرادات خالل  1

 غير دالة إحصائيا 0.729 0   سنوات3التغير في المصروفات خالل  2

  دالة إحصائيا  0.000 0.672   سنوات3التغير في األصول خالل  3

 دالة إحصائيا  0.026 0.207   سنوات3التغير في االلتزامات خالل  4

  
  α ≥ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  
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  )4.10(                                      جدول رقم  

   الهيكلتوفر( معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني 

  .والدرجة الكلية للمجال )  التنظيمي 

  

  فقرات المجال الثاني  م

  )الهيكل التنظيمي ( 

معامل ارتباط 

  بيرسون

 0.863  .يتوفر هيكلية تنظيمية واضحة ومرنة تتالءم مع برامج ومشاريع الجمعية 1

 0.797  .األقسام . توجد قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسئوليات  2

 0.814  .يفي خاص بالموظفينيوجد وصف وظ 3

 0.826  .يوجد توافق بين الوصف الوظيفي للموظفين وتخصصاتهم العلمية 4

 0.830  .عدد الموظفين يتالءم مع حجم العمل والنشاط داخل الجمعية 5

 0.823  تتم التعيينات حسب االحتياجات الفعلية وعلى أساس الكفاءة 6

 0.768  بة لنقل وتوصيل التقارير بصورة سليمة  آلية مناسة التنظيميةتوفر الهيكلي 7

 0.900  . التنظيمية آلية للتنسيق الفعال بين دوائر وأقسام الجمعيةةتوفر الهيكلي 8
  

  α ≥ 0.05   كافة عبارات المجال دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
  

  

  )4.11(                             جدول رقم 

  مقومات(  كل فقرة من فقرات المجال الثالث معامالت ارتباط بيرسون بين

  .والدرجة الكلية للمجال )  النظام المحاسبي 

  فقرات المجال الثاني  الرقم

   )مقومات النظام المحاسبي( 

معامل ارتباط 

  بيرسون

 0.879  .تستخدم الجمعية نظام محاسبي معتمد يتالءم وأنشطتها 1

ات الالزمة لتنفيذ المعامالت الماليـة بـشكل        يحدد النظام المحاسبي الوسائل واإلجراء     2

  .سليم

0.795 

 0.839  . المحاسبي مجموعة دفترية  ومستنديه وسجالت مالية واضحة وكاملةميوفر النظا 3

 0.796  بتستخدم الجمعية نظام محاسبي محوس 4

 0.839  .تسجل المعامالت المالية أوال بأول بصورة منتظمة 5

 0.868   في توفير معلومات دقيقة ووافيةيساعد النظام المحاسبي 6

  .يمكن للنظام المحاسبي إعداد وتجهيز التقارير المالية في المواعيد المحددة لها 7

  

0.880 
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يمكن النظام المحاسبي من إعداد التقارير المالية عن األنشطة والبرامج بشكل تفصيلي             8

  .علكل برنامج أو مشرو

0.873 

 0.834  .ي تقييم أداء البرامج وكشف االنحرافات فور حدوثهايساهم نظام المحاسبي ف 9

 0.774  .يساهم النظام المحاسبي في إعداد المشاريع والموازنات الالزمة لها 10

  
  α ≥ 0.05  كافة عبارات المجال دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

  

  

  )4.12(                             جدول رقم 

  توفر أنظمة( سون بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع معامالت ارتباط بير

  .والدرجة الكلية للمجال )  الضبط الداخلي 

  

  رابعفقرات المجال ال  الرقم

  )مدى توفر أنظمة الضبط الداخلي ( 

معامل ارتباط 

  بيرسون

 0.904  .يوجد مراقب داخلي ذو كفاءة مهنية   1

 0.894  يوجد أنظمة وتعليمات ولوائح معتمدة 2

 0.888  تتبع الوظيفة الرقابية ألعلى هيئة إدارية في الجمعية 3

 0.917  يتم منح المراقب الداخلي صالحيات واسعة ألداء عمله 4

 0.925  .يرفع المراقب تقارير دورية عن أداء العمل لإلدارة 5

  يراعى الفصل بين وظيفة المسئول عن المعامالت المالية والمسئول عن 6

  . المعامالت تسجيل تلك

0.691 

 0.732  تودع المتحصالت النقدية في المصرف ويصرف من خالله 7

 0.733  .يوجد لجان متخصصة للمشتريات وتنفيذ األعمال 8

 0.622  .تعزز كافة المصروفات بمستندات ثبوتية مؤيدة لها 9

 0.543  يتم مراجعة المعامالت المالية قبل الصرف للتأكد من دقتها 10

  
  α ≥ 0.05  بارات المجال دالة إحصائيا عند مستوى الداللةكافة ع
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  )4.13(                             جدول رقم 

  تدور مؤسسا( معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس 

  .والدرجة الكلية للمجال )  التدقيق واألجهزة الرقابية  

  فقرات المجال الخامس  الرقم

  )دور مؤسسات التدقيق واألجهزة الرقابية  ( 

معامل ارتباط 

  بيرسون

يتم مراجعة حسابات الجمعية بشكل دوري من مدقق حسابات خـارجي           1

  مستقل

0.724 

 0.800  .يتم تعيين المدقق الخارجي وتحدد أتعابه من الجمعية العمومية 2

 0.973  هايعرض تقرير المراجع على الجمعية العمومية في اجتماعات 3

يقوم المراجع الخارجي بجوالت المراجعة على حسابات الجمعية أثنـاء      4

  .السنة المالية

0.699 

 0.560   .ةيتم التفتيش على أعمال الجمعية من قبل وزارة الداخلي 5

 0.627  يتم التفتيش على أعمال ونشاطات الجمعية من قبل هيئة الرقابة العامة 6

 0.832  ت ومالحظات األجهزة الرقابيةتلتزم الجمعية بتوجيها 7

 0.735  تتعاون الجمعية بشكل كبير مع مفتشي األجهزة الرقابية 8

تتضمن تقارير األجهزة الرقابية تقيـيم  األنظمـة الماليـة واإلداريـة              9

  .للجمعية

0.727 

 0.505  .تتضمن تقارير التفتيش مقترحات تتعلق بتطوير النظام المالي واإلداري 10
  

  α ≥ 0.05  ة عبارات المجال دالة إحصائيا عند مستوى الداللةكاف
  

  

  )4.14(                             جدول رقم 

  مدى استخدام( معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المجال السادس 

  .والدرجة الكلية للمجال )  األدوات الرقابية

  فقرات المجال السادس  الرقم

  )مدى استخدام األدوات الرقابية( 

معامل ارتباط 

  بيرسون

 0.835  تعد الجمعية موازنات تفصيلية دورية لبرامجها ومشاريعها 1

يتم إعداد  الموازنات باالعتماد على البيانات السابقة باإلضافة ألسعار  2

  .السوق

0.765 

 0.893 والمشاريع  يتم عمل الموازنة العامة للمنظمة من خالل موازنات البرامج 3

 0.899  .يتم عمل الموازنات بصورة سنوية 4
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 0.793  .يتم اعتماد الموازنات من مجلس اإلدارة 5

 0.815  يتم إشراك كافة الدوائر واألقسام في إعداد الموازنة العامة 6

 0.837  .تستخدم الموازنات كأساس لتقييم أداء الدوائر واألقسام 7

 0.777  .لفعلي بما هو مخطط ودراسة أسباب االنحرافيتم مقارنه األداء ا 8

 0.829  .يتم رفع تقارير إدارية  لإلدارة عن سير العمل واالنحرافات 9

 0.690  تستخدم القوائم المالية المعتمدة لقياس كفاءة اإلدارة في التنفيذ 10

 0.691  .تستخدم القوائم المالية لتحديد المركز المالي بصورة سليمة 11
  
  α ≥ 0.05  افة عبارات المجال دالة إحصائيا عند مستوى الداللةك

  

  

كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة 

  :الكلية لالستبانة ، والجدول التالي يوضح ذلك 

  )4.15(                       جدول رقم 

  جال من مجاالت االستبانة مع الدرجةمعامل ارتباط بيرسون بين درجة كل م

  . الكلية الستبانة الدراسة 

معامل ارتباط   مجاالت االستبانة  الرقم

  بيرسون

 0.557  الوضع التمويلي للجمعية 1

 0.867  مقومات الهيكل التنظيمي 2

 0.824  مقومات النظام المحاسبي 3

 0.931  أنظمة الضبط الداخلي 4

 0.857   التدقيقاألجهزة الرقابية ومؤسسات 5

 0.881  استخدام األدوات الرقابية 6

  

  α ≥ 0.05  كافة عبارات المجال دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
  

ومن خالل الجدول السابق يتبين أن جميع قيم معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة 

  .ستبانة متحققوبشكل عام يمكن القول إن صدق االتساق الداخلي لال.دالة إحصائيا 
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   ثبات االستبانة: 4.5

تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة وذلك من خالل استخدام طريقة التجزئة النصفية 

  :وطريقة معامل ألفا كرونباخ كما يلي 

  :طريقة التجزئة النصفية  -1

تم تقسيم فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة إلى جزءين ، بحيث شمل الجزء األول 

ى الفقرات ذات األرقام الفردية ، أما الجزء الثاني فشمل على الفقرات ذات األرقام عل

ودرجات الفقرات ) النصف األول ( الزوجية ، ثم حساب درجات الفقرات الفردية 

لكل مجال ثم تم بعد ذلك حساب معامل ارتباط بيرسون بين ) النصف الثاني ( الزوجية 

  .كل نصفين من مجاالت االستبانة 

  :وقد تم تعديل معامل االرتباط بمعادلة سيبرمان براون حسب المعادلة التالية 

  r  ( 2معامل االرتباط                      ( 
   =  Rمعامل الثبات 

  r  + 1                    معامل االرتباط 
  

  :يوضح ذلك ) 4.16( والجدول التالي رقم 

  

   )4.16(  جدول رقم                                    

  يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة قبل

   وبعد التعديل 

  المجال  عدد الفقرات  قبل التعديل  بعد التعديل

  الوضع المالي  4  0.619  0.764

  مقومات الهيكل التنظيمي  8  0.894  0.944

  مقومات النظام المحاسبي  10  0.931  0.964

  أنظمة الضبط الداخلي  10  0.906  0.950

  األجهزة الرقابية ومؤسسات التدقيق  10  0.886  0.939

  استخدام األدوات الرقابية  11  0.936  0.966
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يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديل 

جة عالية من وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدر ) 0.966 - 0.764( تراوحت بين 

  .القبول تطمئن الباحث إلي تطبيقها على عينة الدراسة 

  

  :طريقة ألفا كرونباخ  -2

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق التحقق من ثبات االستبانة ، حيث حصل على 

قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت االستبانة ، وكذلك لالستبانة ككل ، والجدول 

  :يوضح ذلك ) 4.17(

  )4.17(                     جدول رقم      
  

  يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك

  . لالستبانة ككل 

  
  المجال  عدد الفقرات  معامل ألفا كرونباخ

  ماليالوضع ال  4  0.994

  مقومات الهيكل التنظيمي  8  0.917

  مقومات النظام المحاسبي  10  0.923

  ة الضبط الداخليأنظم  10  0.914

  األجهزة الرقابية ومؤسسات التدقيق  10  0.920

  استخدام األدوات الرقابية  11  0.920

  المجموع  53  0.932

  

 ، وان معامل الثبات 0.914يتضح من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها فوق 

الى  من الثبات تطمئن الباحثوهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية  )  0.932(الكلي 

 .تطبيقها على عينة الدراسة 
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    تحليل وقياس الوضع المالي والرقابي في الجمعيات األهلية5.1
  

، ) الجمعيـات األهليـة     ( د العينة   قام الباحث بإجراء تحليل تفصيلي لكل فقرة من فقرات أفرا         

وذلك بهدف التعرف على متوسط االتجاهات العام لألوضاع المالية والرقابية للجمعيات األهلية            

في قطاع غزة، وذلك لتحديد نقاط القوة و الضعف ، وتسليط األضواء على نقـاط الـضعف ،          

 تحليل لبنـود فقـرات     حتى يتمكن الباحث من صياغة وإعداد التوصيات من واقع ما ينتج عن           

  .االستبانة بهدف تطوير األداء المالي والرقابي للجمعيات األهلية

  
  

   : للجمعيات األهليةتحليل الوضع المالي/ أوال 
  

الوضـع  ( قام الباحث بتحليل وقياس متوسط اتجاهات أفراد العينة على عبارات المجال األول             

   لعينة واحدة tلك من خالل استخدام اختبار ، وذلك لتحديد درجة هذه االتجاهات وذ) المالي 

 ) one sample t – test (      وكذلك قياس التكرارات والنسب المئويـة لكـل عبـارة مـن ،

  :عبارات المجال مع درجات المقياس المستخدمة  وذلك كما يلي 

  )5.1(جدول رقم 
  

  :األول    لمتوسط اتجاهات أفراد العينة على عبارات المجال   tنتيجة اختبار  

متوســـط   عبارات المجال األول  الرقم

  االتجاهات

االنحـــراف 

  المعياري

قيمـــة  tقيمة اختبار 

 المعنوية

مستوى 

  الداللة

الوزن النسبي 

  للمتوسط

  الترتيب

التغير في اإليـرادات      1

   سنوات3خالل 

غير دال  731. 344.- 1.08 1.97

  إحصائيا

 49.25%  4 

التغير في المصروفات   2

  ات سنو3خالل 

غير دال  509. 663. 985. 2.06

  إحصائيا

  51.5%  3 

التغير في األصـول      3

   سنوات3خالل 

دال  000. 4.278 1.134 2.45
 إحصائيا

61.25%  1 

التغير في االلتزامات     4

   سنوات3خالل 

دال  000. 4.494 622. 2.26
 إحصائيا

56.5%  2 

دال  000. 5.678 349. 2.18  المجال ككل  5
 إحصائيا

54.5%   

  
  α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  
أن )  المـالي    الوضـع    (  على عبارات المجـال األول     )5.1( رقم   يالحظ من الجدول السابق   

 ) 2(وهو أعلى من الدرجـة       ) 2.18(متوسط االتجاهات العام على عبارات المجال ككل بلغ         

من أن ذلك يعنـي أن متوسـط        التي تتوسط المقياس وبشكل معنوي إحصائيا ،  وعلى الرغم           
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اتجاهات أفراد العينة بالنسبة للمركز المالي كان في االتجاه االيجابي إال أن هذا االتجـاه لـم                 

  %.  54.5يرق إلى االتجاه القوى ، حيث أن الوزن النسبي للمتوسط بلغ 

  
  

  )5.2(جدول رقم 
   الوضع المالي  في الجمعيات األهلية في قطاع غزه التكرارات والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات المجال المتعلق بـ

  

  زيادة كبيرة
  

   زيادة محدودة
  

   ثبات
  

  انخفاض محدود
  

  انخفاض كبير
  

  
  م

  
  الفقرة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  7.8  9  27.8  32  33  38  22.6  26  8.7  10   سنوات3التغير في اإليرادات خالل   1

  8.7  10  21.7  25  40  46  26.1  30  3.5  4   سنوات3ات خالل التغير في المصروف  2

 9.  1  24.3  28  27.8  32 22.6  26 24.3  28   سنوات3التغير في األصول خالل   3

  2.6  3  27.8  32  62.6  72  7  8 0  0   سنوات3التغير في االلتزامات خالل   4

  
  

 

معيات األهليـة   الجالية التغير في األوضاع الم   اختالفا في  )  5.2(و  ) 5.1 ( ويظهر الجدوالن 

إضافة إلـى اخـتالف    ، حيث أن هناك  جمعيات أهلية تتمتع بأوضاع مالية أفضل من غيرها              

 الترتيب   وتظهر خانة   ،   التغير في أوضاعها المالية خالل السنوات الماضية      بين الجمعيات في    

  :ترتيب تلك الفقرات كما يلي 
  

 .األول بين عبارات المجال األول  لترتيبا  )التغير في األصول( مثلت العبرة الثالثة  •

  % 61.25وبوزن نسبي  2.45 هذه العبارةمتوسط االتجاهات على العبارة المتعلقة  وقد بلغ 

 . ، وبذلك فان هذه العبارة تمثل اتجاه الزيادة المحدودة 

زادت فيهـا    % 24.3أما من حيث معدالت التغير في األصول في عينـة الدراسـة فكانـت               

لم يحدث تغيير    % 27.8زادت أصولها بدرجة محدودة ،       % 22.6ل  بدرجة كبيرة ،      األصو

من عينـة الدراسـة    %  9. محدودة ، ةانخفضت أصولها بنسب % 24.3يذكر على أصولها ، 

  .انخفضت أصولها بدرجة كبيرة 

عيـات  ويالحظ من خالل البيانات السابقة أن االتجاه العام لألصول هو الزيادة ، حيث أن الجم              

مـن حجـم    % 46.9التي حدث فيها زيادة في األصول سواء زيادة محدودة أو كبيرة مثلـت         

ويدل الترتيب لهذه الفقـرة فـي المجـال    . حدث انخفاض في أصولها    % 25.2العينة  مقابل    

مدي اهتمام الجمعيات األهلية بزيادة أصولها ، وذلك إلمكانيات الحصول علـى تمويـل مـن                

لتلك األصول بدرجة أسهل من غيرها نظرا الن العديد مـن المؤسـسات             المؤسسات المانحة   

المانحة تمول إنشاء مقرات كما تقدم أجهزة ومعدات عينية للجمعيات األهليـة ، إضـافة إلـى      
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رغبة الجمعيات األهلية إلى توفير مقومات االستمرار في المستقبل في حال انخفض مـستوى              

األصول التي من شانها أن تقلل التكـاليف الجاريـة أو           التمويل الحالي وذلك من خالل توفير       

  .تزيد من إيرادات األنشطة 
  

 حيث كان متوسـط االتجـاه    )التغير في االلتزامات(  الفقرة الرابعة     تالها في الترتيب     •

  ،  في االلتزاماتالثبات مما يعني % 56  وبوزن نسبي   2.26العام لاللتزامات 

زادت التزاماتهـا   % 7في االلتزامات في عينة الدراسة فكانـت   أما من حيث معدالت التغير     

انخفـضت   % 27.8لم يحدث تغيير يـذكر علـى التزاماتهـا ،            % 62.6بدرجة محدودة ،    

  .من عينة الدراسة انخفضت التزاماتها بدرجة كبيرة  %  2.6التزاماتها بدرجة محدودة ، 
  

بيانات العبارة السابقة التي تدل على زيـادة        وهذه العبارة التي تدل على ثبات االلتزامات مع         

األصول تعطي مؤشرا ايجابيا على االتجاه نحو تحسن األوضاع المالية للجمعيـات األهليـة              

  . خالل السنوات الماضية 

 ويدل الترتيب الثاني لهذه الفقرة بين عبارات المجال على اهتمام الجمعيـات األهليـة بعـدم       

  .عدم االطمئنان إلى مستوى التمويل خالل السنوات القادمة زيادة التزاماتها المالية ل

علـى   ) 4( ،   ) 3( وبتحليل التغير في المصروفات والتغير في اإليرادات فقد كان ترتيبهـا            

و % 51.5، وبوزن نـسبي   ) 1.97( و) 2.06( التوالي ، حيث كان متوسط االتجاه العام لهما    

التـي تتوسـط المجـال       ) 2(ائيا عن الدرجة        وهو ال يختلف إحص     على التوالي  % 49.25

ويمثل اتجاه الثبات ، بمعني عدم وجود تغيير فـي حجـم المـصروفات وحجـم اإليـرادات              

  .للجمعيات األهلية في قطاع غزه
  

:  أما من حيث معدالت التغير في المصروفات في عينة الدراسة فكان على النحو التالي التوالي              

زادت  مصروفاتها بدرجـة محـدودة ،         % 26.1جة كبيرة ،    زادت مصروفاتها  بدر    % 3.5

انخفـضت مـصروفاتها بدرجـة       %  21.7لم يحدث تغيير يذكر على مصروفاتها ،         % 40

  .من عينة الدراسة انخفضت مصروفاتها بدرجة كبيرة  %  8.7محدودة ، 
  

:  الي التـوالي  أما من حيث معدالت التغير في اإليرادات في عينة الدراسة فكان على النحو الت             

لم  % 33زادت  إيراداتها بدرجة محدودة ،        % 22.6زادت إيراداتها بدرجة كبيرة ،       % 8.7

 %  7.8انخفضت إيراداتها بدرجة محـدودة ،   %  27.8يحدث تغيير يذكر على إيراداتها ، 

  .من عينة الدراسة انخفضت إيراداتها بدرجة كبيرة 
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  :ة في قطاع غزة مصادر تمويل الجمعيات األهلي/ ثانيا 

قام الباحث بتحليل مصادر تمويل الجمعيات األهلية في قطاع غزة وتحديد نسبة التمويل مـن               

كل مصدر من المصادر المختلفة ، وبيان القطاعات ومجاالت العمل التي تحظي بدرجة اكبـر     

  :من اهتمامات مصادر التمويل كل على حدة  كما هو موضح في الجدول التالي 

                                          

   )5.3( جدول رقم  

     تحليل نسبة التمويل والتبرعات التي تحصل عليها الجمعيات األهلية

ــات   مجال العمل الرقم تبرعـ

 أجنبية

ــسلطة  تبرعات عربية تبرعــات مــن ال

 الفلسطينية

 موارد ذاتية تبرعات محلية

  %14.7  %11.3  %8.8  %27  %38.2  اجتماعي 1

  %22  %5.6  %8.4  %21  % 43  صحي 2

  %12.3  %7   %8.2  %14.5  %58  تأهيل وتدريب 3

  %9.8  %3.6  %12.5  %17.5  %56.6  زراعة وبيئة 4

  %13.2  %9.1  %8.1  %18.7  %50.9  مرآة وطفل 5

   %13.8   %1.2   %9   %10   %66  حقوق إنسان 6

  %18   %7.7  %15  %24 35.3  أخرى 7

  

 نتائج االستبيان إلى أن تبرعات الجهات األجنبية تمثل النصيب األكبـر مـن               شارتأوقد  

إيرادات الجمعيات األهلية في قطاع غزة ، حيث بلغ حجم التبرعات األجنبية أعلى مـستوياتها         

  مـن     %66 حيث مثلت التبرعات األجنبية في هذا المجـال            حقوق اإلنسان وذلك في مجال    

 ، يأتي بعـد ذلـك         %58تي بعده مجال التدريب والتأهيل حيث بنسبة        ، يأ إجمالي اإليرادات   

 بنـسبة  المرآة والطفـل مجال  من إجمالي التمويل ، ثم   %56.6مجال الزراعة والبيئة بنسبة 

 وأخيرا المجال االجتمـاعي    %43 بنسبة المجال الصحي من إجمالي التمويل ، ثم  50.9%

  .من إجمالي التمويل  % 38.24بنسبة 
  

كما مثلت التبرعات العربية  المصدر الثاني من مصادر تمويل الجمعيات األهلية ، حيـث               

 من إجمـالي    %27بلغ أعلى معدل للتبرعات العربية في مجال الخدمات االجتماعية وبنسبة 

 من إجمالي التمويل ، ثم  مجال المرآة والطفـل    %21 التمويل ، تبعه المجال الصحي بنسبة 
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، ثم مجال    % 17.5 بنسبة     الزراعة والبيئة   من إجمالي التمويل ، ثم مجال          %18.7بنسبة    

   . % 10حقوق اإلنسان بنسبة  وأخيرا مجال ،    %14.5التدريب والتأهيل بنسبة  

كما مثلت مصادر التمويل الذاتي للجمعيات األهلية المركز الثالث في تمويـل الجمعيـات              

  مـن    %22 بنـسبة   الصحيعلى تلك النسب في المجال األهلية في قطاع غزة  ، وكانت أ

، تالها مجـال حقـوق اإلنـسان        % 14.7 بنسبة   ي، تالها المجال االجتماع   إجمالي التمويل   

 12.3، ثم التأهيل والتدريب بنـسبة   % 13.2، ثم مجال المرآة والطفل بنسبة  % 13.8بنسبة  

 حيث بلغت نـسبة التمويـل       مويل الذاتي  ،   قل نسبة للت   مجال الزراعة والبيئة ا      وقد مثل  ،  %

  . من إجمالي التمويل   %9.8الذاتي لهذا المجال 

  

 مـن   لطة الوطنية الفلسطينية فقد مثلت المصدر الرابـع       أما التبرعات والمساعدات من الس    

مـن الـسلطة الفلـسطينية      مصادر تمويل الجمعيات األهلية ، بحيث تراوحت نسبة التمويـل           

كحـد   % 8.1كحد أقصي وذلك لمجال الزراعة والبيئة  و       % 12.5 ما بين    للجمعيات األهلية 

   . كما هو موضح في الجدول السابق  لقطاع المرآة والطفل ادني

أما المصدر األخير من مصادر التمويل فتمثل في التبرعات المحليـة للجمعيـات ، وقـد                

كحد  % 3.6 و   يجتماعكحد أقصي للمجال اال    % 11.3تراوحت نسبة تلك اإليرادات ما بين       

  .أدنى لمجال الزراعة والبيئة 
  

مامات مصادر التمويل تختلف في التعامـل       الجدول السابق نجد أن أجندة واهت     ومن بيانات   

حيث يمثل مجال عمل الجمعية احد االعتبارات الهامة في حصول تلـك        لجمعيات األهلية ،  ا مع

ع االجتماعي يحتل المرتبـة األولـى فـي     فمثال القطا الجمعية على دعم المؤسسات المانحة ،     

 نجدة يحتـل المرتبـة األخيـرة فـي          بينمااولويات التمويل من الجهات والمؤسسات العربية       

اهتمامات واولويات المؤسسات المانحة األجنبية ، األمر الذي يعطي مؤشرا علـى أن مجـال               

   الجمعية ومصادر تمويلهاويل تلكعمل الجمعية األهلية هو من العوامل الهامة المؤثرة على تم

  

   :وقياس مدى توفر هيكل تنظيمي مالئم  في الجمعيات األهليةتحليل  / ثالثا
  

تـوفر  ( قام الباحث بتحليل وقياس متوسط اتجاهات أفراد العينة على عبارات المجـال الثـاني    

  t، لتحديد متوسط هذه االتجاهات وذلك من خـالل اسـتخدام اختبـار              ) هيكل تنظيمي مالئم    

، وكذلك قياس التكرارات والنـسب المئويـة لكـل     ) one sample t – test (لعينة واحدة  
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عبارة من عبارات المجال مع درجات المقياس المستخدمة لتحديد درجات القوة والضعف فـي              

  توفر تلك العبارات وذلك كما يلي 

  

  )5.4(جدول رقم 

   عبارات المجال الثاني  لمتوسط اتجاهات أفراد العينة على tنتيجة اختبار 

  
  عبارات المجال الثاني  الرقم

  )الهيكل التنظيمي ( 

متوســـط 

  االتجاهات

االنحراف 

  المعياري

ــة  قيمــ

  tاختبار 

قيمــة 

  المعنوية

ــستوى  م

  الداللة

ــوزن  الـ

النـــسبي 

  للمتوسط

  الترتيب

يتوفر هيكلية تنظيمية واضحة ومرنة تتالءم مع        1

  .برامج ومشاريع الجمعية

ـ  001. 3.376 1.022 2.32  ة دالــ

  إحصائيا

58%  4 

. لياتد قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسؤو     توج 2

  .األقسام 

غير دالـة    394. 856. 1.089 2.09

  إحصائيا

52.25%  8 

 دالة  000. 3.855 1.064 2.38  .يوجد وصف وظيفي خاص بالموظفين 3
 إحصائيا

59.5%  2 

يوجد توافق بين الوصف الـوظيفي للمـوظفين       4

  .صاتهم العلميةوتخص

 دالة  000. 3.683 912. 2.31
 إحصائيا

57.75%  5 

عدد الموظفين يتالءم مع حجم العمل والنـشاط         5

  .داخل الجمعية

 دالة  001. 3.267 913. 2.28
 إحصائيا

57%  6 

تتم التعيينات حسب االحتياجات الفعلية وعلـى        6

  أساس الكفاءة

 دالة  000. 3.812 954. 2.34
 إحصائيا

58.5%  3 

  آليـة مناسـبة لنقـل        ة التنظيمي ةتوفر الهيكلي  7

  وتوصيل التقارير بصورة سليمة

 دالة  000. 5.307 949. 2.47
 إحصائيا

61.57%  1 

 التنظيمية آلية للتنسيق الفعال بين      ة توفر الهيكلي  8

 .دوائر وأقسام الجمعية

  

 دالة  023. 2.310 969. 2.21
 إحصائيا

55.25%  7 

 دالة  000. 4.022 886. 2.332  لالمجال كك 9
 إحصائيا

58.3%   

                                  
  α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  

  
أن متوسط االتجاهات العام إلفراد العينـة علـى عبـارات           ) 5.4(يظهر الجدول السابق رقم     

 وبـوزن نـسبي   2.332بلغ  ئم المجال الثاني ككل ، والذي يمثل مدى توفر هيكل تنظيمي مال         

التي تتوسط المقيـاس  وتمثـل االتجـاه     ) 2( وهو ال يختلف إحصائيا عن الدرجة   58.3%

إال أن ) 2(متوفر بدرجة متوسطة ، وذلك على الرغم من أن االتجاه العام اكبر مـن الدرجـة        
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ـ     ا متوفر االتي تمثل اتجاه  ) 2.4(هذا االتجاه لم يصل إلى الدرجة        ذلك فـان    بدرجة عاليـة وب

  ".متوفر بدرجة متوسطة " المتوسط العام يبقي في إطار 

 متوسط االتجاهات    أن) 5.4(أما فيما يتعلق بفقرات المجال الثاني فكما يظهر من الجدول رقم            

باسـتثناء الفقـرة   كافة فقرات المجال الثاني المتعلق بمدى توفر هيكل تنظيمـي مالئـم       لالعام  

متـوفر  " التي تتوسط المقياس وتمثـل االتجـاه        ) 2( الدرجة   ال تختلف إحصائيا عن    السابعة

    وبوزن نسبي2.47أما الفقرة السابعة فان متوسط االتجاهات لها " بدرجة متوسطة 

  . " متوفر بدرجة عالية " الذي يمثل االتجاه %  61.57

  )5.5(جدول رقم 

ى توفر هيكل تنظيمي     مالئم في الجمعيات           التكرارات والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات المجال المتعلق بمد         
  األهلية في قطاع غزه 

  
  
  

  غير متوفر
)    0(  

 ةمتوفر بدرج 
  )1(محدودة 

متـوفر بدرجـة   
  )2(متوسطة 

ـ    ةمتوفر بدرج
  )3(عالية 

  

ـ    ةمتوفر بدرج
   )4(عالية جدا 

  
  م

  
  الفقرة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
ضـحة  يتوفر هيكليـة تنظيميـة وا       1

ومرنة تتالءم مع برامج ومـشاريع      

  .الجمعية

3  2.6  26  22.6  29  25.2  45  39.1  12  10.4  

جد قواعد مكتوبة تحدد واجبـات      تو  2

  .األقسام . ولياتومسؤ

11  9.6  20  17.4  42  36.5  32  27.8  10  8.7  

يوجــد وصــف وظيفــي خــاص   3

  .بالموظفين

6  5.2  19  16.5  29  25.2  47  40.9  14  12.2  

ق بين الوصف الـوظيفي    يوجد تواف   4

  .للموظفين وتخصصاتهم العلمية

1  .9  24  20.9  36  31.3  46  40  8  7  

عدد الموظفين يتالءم مـع حجـم         5

  .العمل والنشاط داخل الجمعية

    28  24.3  35  30.4  44  38.3  8  7  

تتم التعيينات حـسب االحتياجـات        6

  الفعلية وعلى أساس الكفاءة

1  .9  25  21.7  34  29.6  44  38.3  11  9.6  

  آلية مناسبة    ة التنظيمي ةتوفر الهيكلي   7

لنقل وتوصيل التقـارير بـصورة      

  سليمة

7  6.1  6  5.2  38  33  54  48  10  8.7  

 التنظيمية آلية للتنسيق ة توفر الهيكلي  8

  .الفعال بين دوائر وأقسام الجمعية

3  2.6  24  20.9  45  39.1  32  27.8  11  9.6  
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  تحليل فقرات المجال المتعلق بـ  )  5.5(و ) 4.5(ين وتوضح البيانات المدرجة في الجدول

  :كما يلي  مدى توفر هيكل تنظيمي مالئم

  

  آلية مناسبة لنقل وتوصـيل التقـارير         ة التنظيمي ةتوفر الهيكلي (تمثل العبارة رقم السابعة       *  

 بين عبارات المجـال حيـث بلـغ متوسـط            من حيث التوفر   الترتيب األول ) بصورة سليمة   

 .  %61.57  وبوزن نسبي 2.47هات لهذه العبارة  االتجا

من عينة الدراسة ال تتـوفر لـديها    % 6.1إال أن جدول التكرارات والنسب المئوية يظهر أن       

 % 33تتوفر لديها هذه الخاصية بدرجة محدودة ، في حـين أن             % 5.2هذه الفقرة ، كما أن      

طة ، أما الجمعيات التي تـوفرت لـديها      من عينة الدراسة تتوفر لديها هذه الفقرة بدرجة متوس        

بينما بلغت نسبة الجمعيات التي توفرت فيها هذه         % 48هذه الفقرة بدرجة عالية فبلغت نسبتها       

  .فقط من عينة الدراسة  % 8.7الفقرة بدرجة عالية جدا 

  

الترتيب الثـاني    . ) يوجد وصف وظيفي خاص بالموظفين    (تمثل العبارة الثالثة في المجال      *  

  %59.5وبوزن نسبي  2.38بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة  

وصف وظيفي خـاص    ( وجود ضعف في مدى توفر    ) 4(ورغم ذلك فقد اظهر الجدول رقم         

من حجم العينة ال يوجـد لـديها وصـف        % 5.2في الجمعيات األهلية حيث أن      )  بالموظفين

من العينة يتوفر فيها هذه الفقرة ولكن بدرجـة          % 16.5أن  وظيفي خاص بالموظفين في حين      

من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه الفقـرة بدرجـة متوسـطة ، أمـا           % 25.2محدودة ، بينما    

مـن   % 4.9الجمعيات التي توفر فيها الوصف الوظيفي للموظفين بدرجة عالية فبلغ نـسبتها             

 توفر لديها وصف وظيفي خاص بـالموظفين   نسبة الجمعيات التي  تحجم العينة ، بينما اقتصر    

 لـيس  اوتشير هذه اإلحصائيات إلى أن عدد.    الدراسة  عينة % 12.2بدرجة عالية جدا على     

بالقليل من الجمعيات األهلية يفتقر بدرجات متفاوتة إلى وصف وظيفـي خـاص بـالموظفين               

 .لية والذي يعتبر احد مقومات توفر هيكل تنظيمي مالئم في الجمعيات األه

  
  

تتم التعيينات حسب االحتياجات الفعلية وعلى أساس       (كما مثلت العبارة السادسة في المجال       *  

 وبـوزن   2.34الترتيب الثالث بين عبارات المجال، حيث بلغ متوسـط االتجاهـات   ) الكفاءة 

   . %  58.5نسبي  
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فكانت اقل مـن  ) راسة عينة الد( أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في الجمعيات األهلية  

 % 29.6تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة محدودة ،         % 21.7ال تتوفر فيها هذه العبارة ،        % 1

من عينة الدراسة تتم فيها التعيينات حسب االحتياجات الفعلية وعلى أسـاس الكفـاءة بدرجـة         

فقـط تتـوفر     % 9.6 من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما            38.3متوسطة ،   

ومعني ذلك أن الكثير من التعيينات في الجمعيات األهليـة  . فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا     

ال تخضع العتبارات وحاجات العمل الفعلية كما أنها ال تتم على أساس اعتبـارات الكفـاءة ،                 

نه يؤثر كـذلك    وهذا بدوره يؤثر على مدى فعالية الهيكل التنظيمي في الجمعيات األهلية كما ا            

  . على مدى فعالية وأداء الجمعيات األهلية 
  

يتوفر هيكلية تنظيمية واضحة ومرنة تتالءم مع برامج ومـشاريع          (ومثلت العبارة األولى     •

  2.32الترتيب الرابع بين عبارات المجال ، حيث بلـغ متوسـط االتجاهـات    . ) الجمعية

   .  %58وبوزن نسبي  

ال تتوفر فيهـا هـذه    % 2.6ذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت     توفر ه  فيما يتعلق بمدى  أما  

من عينة الدراسة تتوفر     % 25.2تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة محدودة ،         % 22.6العبارة ،   

من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما          % 39.1فيها العبارة بدرجة متوسطة ،        

وتشير اإلحصائيات السابقة إلى أن الكثير      .  العبارة بدرجة عالية     فقط تتوفر فيها هذه    % 10.4

من الجمعيات األهلية تعاني من ضعف بدرجات متفاوتة في مدى توفر هيكلية واضحة تتالءم               

مع برامجها وأنشطتها مما يؤثر على فعالية الهيكل التنظيمي لتلك الجمعيات ، وبالتالي يـؤثر               

  .معيات وفعالية األنظمة الرقابية لديها سلبا على فعالية أداء تلك الج
 

يوجد توافق بين الوصف الوظيفي للموظفين وتخصـصاتهم        (. وقد مثلت العبارة الرابعة        •

  2.31الترتيب الخامس بين عبارات المجال ، حيث بلـغ متوسـط االتجاهـات    ) العلمية

  %.57.75وبوزن نسبي 

ال تتـوفر هـذه      % 1سة فكانت اقل مـن      أما من حيث مدى توفر هذه العبارة في عينة الدرا         

تتوفر بدرجة متوسطة    % 31.3من عينة الدراسة تتوفر بدرجة محدودة ،         % 20.9العبارة ،   

  . فقط تتوفر بدرجة عالية جدا  % 7تتوفر بدرجة عالية ،  % 40، 

 الهيكـل  جمعيات األهلية تعاني من عـدم مالءمـة  وتدل هذه اإلحصائيات إلى أن العديد من ال     

تنظيمي نظرا لعدم التوافق بين الوصف الوظيفي للموظفين وتخصصاتهم العلمية ، ويرجـع             ال
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ذلك إلى ما أكدته الفقرة السادسة من أن العديد من التعيينات في الجمعيات األهلية ال تتم حسب                 

  .االحتياجات الفعلية كما أنها ال تخضع ألسس الكفاءة عند اختيار الموظفين 

  

عدد الموظفين يتالءم مع حجم العمـل والنـشاط داخـل           (خامسة في المجال    أما العبارة ال   * 

 2.28فقد احتلت الترتيب السادس بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات ) الجمعية

    .  %57  وبوزن نسبي 

من عينـة الدراسـة       % 24.3أما من حيث مدى توفر هذه العبارة في عينة الدراسة فكانت              

  تتوفر بدرجة عالية ،  % 38.3تتوفر بدرجة متوسطة ،  % 30.4جة محدودة ، تتوفر بدر

  . فقط تتوفر بدرجة عالية جدا  % 7

تشير تكرارات هذه ألفقره إلى أن عدد الموظفين في العديد في الجمعيات األهلية ال يتناسب مع                

 ،  نعدد المـوظفي   داخل الجمعية ، وقد يكون ذلك بالزيادة أو بالنقص في            طحجم العمل والنشا  

مة الهيكل التنظيمي للجمعيات األهليـة  ا على فعالية ومالء  سلبي اوفي كال الحالتين فان لذلك أثر     

وهذا يتوافق وينسجم مع العبـارة الـسادسة   . على فعالية األداء للجمعيات األهلية    اوأيضا تأثير 

  .كفاءة التي بينت أن التعيينات ال تتم حسب االحتياجات الفعلية وعلى أساس ال

  

 التنظيمية آلية للتنسيق الفعال بين دوائـر وأقـسام          ةتوفر الهيكلي (كما مثلت العبارة الثامنة     *  

  وبـوزن  2.21الترتيب السابع بين فقرات المجال ، حيث بلغ متوسـط االتجاهـات    ) الجمعية

   % . 55.25نسبي 

ن عينة الدراسة  غير     م % 2.6أما من حيث مدى توفر هذه العبارة في عينة الدراسة فكانت              

تتـوفر بدرجـة     % 39.1من عينة الدراسة تتوفر بدرجـة محـدودة ،            % 20.9متوفر ،     

  . فقط تتوفر بدرجة عالية جدا  % 9.6تتوفر بدرجة عالية ،  % 27.8متوسطة ، 

وهذه النتائج واإلحصائيات تتوافق مع معطيات الفقرة األولى التـي أظهـرت اختالفـا بـين                

لية في مدى توفر هيكلية واضحة تتالءم مع األنشطة والبرامج لتلك الجمعيات ،             الجمعيات األه 

وبالتالي فان عدم توفر تلك الفقرة سينتج عنه عدم توفر إلية للتنسيق الفعال بين دوائر وأقـسام               

  .تلك الجمعيات وهو ما ظهر من خالل البيانات السابقة 
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توجد قواعد مكتوبة تحـدد  (لمجال الفقرة الثانية   وقد احتلت المرتبة األخيرة بين عبارات ا       *   

  وبـوزن   2.09، حيث بلغ متوسط االتجاه العام لهذه العبـارة  ) األقسام. ولياتبات ومسؤواج

   %.52.25نسبي 

من عينة الدراسة  غير      % 9.6أما من حيث مدى توفر هذه العبارة في عينة الدراسة فكانت              

تتـوفر بدرجـة     % 36.5 تتوفر بدرجـة محـدودة ،        من عينة الدراسة    % 17.4متوفر ،     

  . فقط تتوفر بدرجة عالية جدا  % 8.7تتوفر بدرجة عالية ،  % 27.8متوسطة ، 

ومن اإلحصائيات السابقة نجد أن عددا ليس بالقليل  من الجمعيات األهليـة ال تتـوفر لـديها                  

ن الجمعيات تتوفر لـديها     قواعد مكتوبة أو تتوفر لديها بدرجة محدودة ، في حين أن العديد م            

قواعد مكتوبة بدرجة متوسطة ، ونسبة قليلة تلك التي تتوفر لديها تلك القواعد المكتوبة بدرجة               

 اعالية جدا ، مما يترك مجاال واسعا إلجتهادات  اإلدارات المختلفة ، وبالتالي فان لـذلك أثـر             

  .مة الهيكل التنظيمي للجمعيات األهلية ا  على مدى مالءسلبي

يعتقد الباحث أن من أهم العوامل وراء ضعف مالءمة الهيكل التنظيمي للجمعيـات األهليـة               و

يرجع لعدم وجود إلزام قانوني يلزم الجمعيات األهلية بإعداد هيكليات تنظيمية خاصة بها تتفق              

مع طبيعة عملها وأنشطتها ، إضافة إلى ضعف الوعي اإلداري لدي العديـد مـن مـسؤولي                 

  . في تلك الجمعيات بأهمية هذا الجانب وضرورته للجمعيات مجالس اإلدارة 

  

   : مدى فعالية األنظمة المحاسبية  في الجمعيات األهلية / رابعا

  

تـوفر  ( قام الباحث بتحليل وقياس متوسط اتجاهات أفراد العينة على عبارات المجال الثالـث            

ـ        ) نظام محاسبي سليم       tالل اسـتخدام اختبـار      ، لتحديد متوسط هذه االتجاهات وذلك من خ

، وكذلك قياس التكرارات والنـسب المئويـة لكـل     ) one sample t – test (لعينة واحدة  

عبارة من عبارات المجال مع درجات الم قياس المستخدمة لتحديد درجات القوة والضعف في              

  :توفر تلك العبارات وذلك كما يلي 
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  )5.6(جدول رقم 
  جاهات أفراد العينة على عبارات المجال الثالث   لمتوسط ات tنتيجة اختبار 

  
  عبارات المجال الثالث  الرقم

  )نظام محاسبي سليم (

متوسط 

  االتجاهات

االنحراف 

  المعياري

قيمة اختبار 

t  

قيمة 

 المعنوية

مستوى 

  الداللة

الوزن 

النسبي 

  للمتوسط

  

  الترتيب

تستخدم الجمعية نظام محاسبي معتمد يتالءم  1

  .وأنشطتها

دال  000. 12.588 785. 2.92

  إحصائيا

73%  2 

يحدد النظام المحاسبي الوسائل واإلجراءات  2

  .الالزمة لتنفيذ المعامالت المالية بشكل سليم

دال  000. 12.833 843. 3.01
 إحصائيا

75.25%  1 

 المحاسبي مجموعة دفترية  ميوفر النظا 3

  .ومستنديه وسجالت مالية واضحة وكاملة

دال  000. 8.958 979. 2.82
 إحصائيا

70.5%  4 

دال  000. 6.330 1.179 2.70  بتستخدم الجمعية نظام محاسبي محوس 4
 إحصائيا

67.5%  6 

تسجل المعامالت المالية أوال بأول بصورة  5

  .منتظمة

دال  000. 8.759 969. 2.79
 إحصائيا

69.75 % 5 

يساعد النظام المحاسبي في توفير معلومات  6

  دقيقة ووافية

دال  000. 11.060 843. 2.87
 إحصائيا

71.7%  3 

يمكن للنظام المحاسبي إعداد وتجهيز  7

  .التقارير المالية في المواعيد المحددة لها

دال  000. 8.067 936. 2.70
 إحصائيا

67.5%  6 

يمكن النظام المحاسبي من إعداد التقارير  8

المالية عن األنشطة والبرامج بشكل تفصيلي 

   ع أو مشرولكل برنامج

دال  000. 6.746 995. 2.63
 إحصائيا

65.75%  7 

يساهم نظام المحاسبي في تقييم أداء البرامج  9

  .وكشف االنحرافات فور حدوثها

دال  000. 4.517 1.05 2.44
 إحصائيا

61%  8 

يساهم النظام المحاسبي في إعداد المشاريع  10

  .والموازنات الالزمة لها

دال ير غ 385. 871. 1.17 2.10
 إحصائيا

52.5%  9 

دال  000. 9.519 785. 2.69   المجال ككل 11
 إحصائيا

67.25%   

  α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  
  

 العينة على عبارات المجـال  أن متوسط االتجاهات العام إلفراد    ) 5(يظهر الجدول السابق رقم     

   وبوزن نسبي   2.69بلغ   نظام محاسبي مناسب ككل ، والذي يمثل مدى توفر الثالث

عالية التي تمثل االتجاه متوفر بدرجة  ) 3( ال يختلف إحصائيا عن الدرجة   وهو  67.25%

 متوسط  أن) 5( فكما يظهر من الجدول رقم الثالثأما فيما يتعلق بفقرات المجال  .،

باستثناء  مناسبنظام محاسبي توفر  المتعلق بمدى الثالث كافة فقرات المجاللاالتجاهات العام 

 " عاليةمتوفر بدرجة " التي تمثل االتجاه ) 3( الدرجة ال تختلف إحصائيا عن الفقرة العاشرة

الذي يمثل االتجاه %  52.5  وبوزن نسبي2.10أما الفقرة العاشرة فان متوسط االتجاهات لها 
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ات تعاني من وعلى الرغم من ذلك إال أن هناك العديد من الجمعي.  " متوسطةمتوفر بدرجة " 

)                         5.7(ضعف في النظام المحاسبي كما يظهر من خالل جدول التكرارات والنسب المئوية رقم 

  )5.7(جدول رقم 

التكرارات والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات المجال المتعلق بمدى توفر نظام محاسبي سـليم فـي الجمعيـات      
  األهلية في قطاع غزه 

  
  غير متوفر  لفقرة ا  م

0  
 ةمتوفر بدرج 

  )1(محدودة 
متــوفر بدرجــة 

  )2(متوسطة 
ــ ــوفر بدرج  ةمت

  )3(عالية 
  

ـ    ةمتوفر بدرج
   )4(عالية جدا 

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد    
تستخدم الجمعية نظام محاسبي معتمد   1

  .يتالءم وأنشطتها

0  0  5  4.3  25  21.7  59  51.3  26  22.6  

ام المحاسبي الوسائل واإلجراءات يحدد النظ  2

الالزمة لتنفيذ المعامالت المالية بشكل 

  .سليم

0  0  8  7  16  13.9  58  50.4  33  28.7  

 المحاسبي مجموعة دفترية  ميوفر النظا  3

  .ومستنديه وسجالت مالية واضحة وكاملة

1  .9 18  15.7  7  6.1  64  55.7  25  21.7  

  27.8  32  34.8  40  26.1  30  1.7  2  9.6  11  بتستخدم الجمعية نظام محاسبي محوس  4

تسجل المعامالت المالية أوال بأول بصورة   5

  .منتظمة

3  2.26  7  6.1  29  25.2  48  41.7  28  24.3  

يساعد النظام المحاسبي في توفير معلومات   6

  دقيقة ووافية

    7  6.1  28  24.3  53  46.1  27  23.5  

يمكن للنظام المحاسبي إعداد وتجهيز   7

  .مالية في المواعيد المحددة لهاالتقارير ال

0  0  20  17.4  12  10.4  65  56.5  18  15.7  

يمكن النظام المحاسبي من إعداد التقارير   8

المالية عن األنشطة والبرامج بشكل 

   عتفصيلي لكل برنامج أو مشرو

2  1.7  17  14.8  23  20  53  46.1  20  17.4  
  

يساهم نظام المحاسبي في تقييم أداء   9

  . االنحرافات فور حدوثهاالبرامج وكشف

5  4.3  16  13.9  35  30.4  41  35.7  18  15.7  

يساهم النظام المحاسبي في إعداد المشاريع   10

  .والموازنات الالزمة لها

4  3.5  43  37.4  25  21.7  24  20.9  19  16.5  

  
  

فـي  توفر فقـرات النظـام المحاسـبي        مدى اختالفا في  )  5.7(و  ) 5.6 ( النويظهر الجدو 

 خـالل   ، وذلك من  الفقرات متوفرة بدرجة اكبر من غيرها        األهلية ، حيث أن هناك       الجمعيات

 الترتيب ترتيب تلك الفقـرات كمـا         وتظهر خانة  ،   كل على حده     تحليل فقرات المجال الثالث   

  :يلي 
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يحدد النظام المحاسـبي الوسـائل واإلجـراءات        (مثلت العبارة الثانية من عبارات المجال        •

الترتيب األول بين عبارات المجـال ، حيـث     ) لمعامالت المالية بشكل سليم   الالزمة لتنفيذ ا  

وبذلك فان االتجاه العـام لهـذه    .  %75.25 وبوزن نسبي   3.01بلغ متوسط االتجاهات 

  .العبارة هو أنها متوفرة بدرجة عالية  

ذه العبارة  تتوفر فيها ه   % 7أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت              

% 50.4من عينة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة متوسـطة ،              % 13.9بدرجة محدودة ،    

من عينة الدراسة تتوفر فيهـا       % 28.7من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما           

قة نجـد   وعلى الرغم من ذلك إال انه ومن خالل البيانات الساب         . هذه العبارة بدرجة عالية جدا      

أن العديد من الجمعيات األهلية تعاني من ضعف بدرجات متفاوتة في مدى توفر هذه الفقـرة                

مما يؤثر على فعالية النظام المحاسبي لتلك الجمعيات ، وبالتالي يؤثر سلبا على فعالية األنظمة               

  .الرقابية لديها 

  

ـ تستخدم الجمعية   (ومثلت العبارة األولى  من عبارات المجال        *      ا معتمـد  ا محاسـبي  انظام

الترتيب الثاني بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسـط االتجاهـات لهـذه        ) يتالءم وأنشطتها   

وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو أنها متـوفرة  .   %73 وبوزن نسبي   2.92العبارة  

  .بدرجة عالية

تتوفر فيهـا هـذه      % 4.3كانت  أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  ف            

من عينة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجـة متوسـطة ،             % 21.7العبارة بدرجة محدودة ،     

من عينـة الدراسـة      % 22.6من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما           % 51.3

لعديد من الجمعيـات  وعلى الرغم من ذلك نجد أن ا    . تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا        

األهلية تعاني من ضعف بدرجات متفاوتة في مدى توفر هذه الفقرة حيث ان بعض الجمعيـات     

  تتوفر فيها العبارة بدرجة محدودة إضافة إلى أن العديد من الجمعيات والتي بلغ نسبتها 

نظـام  من عينة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة متوسطة مما يؤثر على فعاليـة ال              % 21.7

  .المحاسبي لتلك الجمعيات 

  

يساعد النظام المحاسبي في تـوفير معلومـات        ( العبارة السادسة  من عبارات المجال        أما •

الترتيب الثالث بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات          فقد احتلت   ) دقيقة ووافية 
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 لهذه العبـارة هـو   وبذلك فان االتجاه العام.   %71.7 وبوزن نسبي   2.87لهذه العبارة  

  . أنها متوفرة بدرجة عالية

تتوفر فيهـا هـذه      % 6.1أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت              

من عينة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجـة متوسـطة ،             % 24.3العبارة بدرجة محدودة ،     

من عينـة الدراسـة      % 23.5 بينما   من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ،        % 46.1

وذلك يظهر أن العديد من الجمعيات األهلية تعـاني        . تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا        

من ضعف بدرجات متفاوتة في مدى توفر هذه الفقرة حيث أن بعض الجمعيات تتـوفر فيهـا                 

مـن   % 24.3 نسبتها   تالعبارة بدرجة محدودة إضافة إلى أن العديد من الجمعيات والتي بلغ          

عينة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة متوسطة مما يضعف من  فعالية النظام المحاسبي لتلك               

  .الجمعيات 

  

 المحاسـبي مجموعـة دفتريـة     ميـوفر النظـا  (مثلت العبارة الثالثة  من عبارات المجال         •

مجال ، حيث بلـغ  الترتيب الرابع بين عبارات ال) ومستنديه وسجالت مالية واضحة وكاملة    

وبذلك فان االتجاه العام .   %70.5 وبوزن نسبي   2.82متوسط االتجاهات لهذه العبارة  

  . لهذه العبارة هو أنها متوفرة بدرجة عالية

ال تتـوفر   %  1أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت اقل مـن              

من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة محـدودة ،           % 15.7فيها هذه العبارة ، في حين أن          

من العينـة تتـوفر      % 55.7من عينة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة متوسطة ،             % 6.1

من عينة الدراسة تتوفر فيهـا هـذه العبـارة           % 21.7فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما        

جمعيات األهلية تعاني من ضعف بـدرجات        أن العديد من ال    مما يدل على  . بدرجة عالية جدا    

متفاوتة في مدى توفر هذه الفقرة حيث أن بعض الجمعيات تتوفر فيها العبارة بدرجة محـدودة         

إضافة إلى أن العديد من الجمعيات من عينة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة متوسطة ممـا                

  .يضعف من  فعالية النظام المحاسبي لتلك الجمعيات 

   

) تسجل المعامالت المالية أوال بأول بصورة منتظمـة       ( تمثل العبارة الخامسة في المجال       *   

 2.79الترتيب الخامس  بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهـات لهـذه العبـارة                   

) 6(ورغم ذلك فقد اظهر جدول التكرارات والنسب المئويـة  رقـم     %69.75وبوزن نسبي 

خاصية تسجيل المعامالت المالية أوال بأول بصورة منتظمة فـي          وجود ضعف في مدى توفر      
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من حجم العينة ال تسجل معامالتهـا الماليـة أوال بـأول     % 2.26الجمعيات األهلية حيث أن    

من العينة يتم فيها تسجيل المعامالت المالية أوال بـأول     % 6.1بصورة منتظمة ، في حين أن       

 عينة الدراسة تتوفر فيهـا هـذه الفقـرة بدرجـة            من % 25.2ولكن بدرجة محدودة ، بينما      

متوسطة ، أما الجمعيات التي توفر فيها التسجيل المحاسبي أوال بأول وبصورة منتظمة بدرجة              

من حجم العينة ،  أما نسبة الجمعيات التي توفر لديها التـسجيل              % 41.7 نسبتها   تعالية فبلغ 

وهذه . من حجم العينة     % 24.3جدا فبلغ   المحاسبي أوال بأول وبصورة منتظمة بدرجة عالية        

النسب تظهر أن العديد من الجمعيات األهلية ال تسجل معامالتها المالية فور حدوثها وبـشكل               

منتظم أو أن التسجيالت تتم بدرجة محدودة وليس بالصورة المطلوبة مما يضعف من فعاليـة               

  .النظام المحاسبي 
  

ـ   تست(تمثل العبارة الرابعة  في المجال    • الترتيـب  ) بخدم الجمعية نظـام محاسـبي محوس

 وبـوزن   2.70السادس  بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة               

وجود ) 6(  ورغم ذلك فقد اظهر جدول التكرارات والنسب المئوية  رقم   %67.5نسبي 

لية حيـث  ضعف في مدى توفر خاصية استخدام نظام محاسبي محوسب في الجمعيات األه 

مـن   % 1.7 ، في حين أن      ا محوسب ا محاسبي امن حجم العينة ال تستخدم نظام      % 9.6أن  

من عينة الدراسـة    % 26.1العينة  تستخدم النظام المحوسب ولكن بدرجة محدودة ، بينما   

تستخدم النظام المحاسبي المحوسب بدرجة متوسطة ، أما الجمعيات التي تستخدم النظـام             

من حجم العينة ،  أما نـسبة الجمعيـات           % 34.8 نسبتها   تعالية فبلغ المحوسب  بدرجة    

وهـذه  . من حجم العينة     % 27.8التي تستخدم النظام المحوسب بدرجة عالية جدا فبلغت         

النسب تشير إلى أن العديد من الجمعيات األهلية لم ترتق في استخدام األنظمة المحوسـبه               

ا تستخدمها بصورة محـدودة ال تـساعد علـى    وخاصة في التسجيالت المحاسبية ، أو أنه     

تحقيق الغرض منها ، وخاصة في إعداد التقارير التفـصيلية للبـرامج والمـشاريع فـي                

 .األوقات المناسبة ، األمر الذي يؤثر سلبا في فعالية األنظمة المحاسبية لتلك الجمعيات

  

داد وتجهيـز التقـارير     يمكن للنظام المحاسبي إع   (تمثل العبارة السابعة أيضا  في المجال         •

الترتيب السادس  بين عبارات المجال وبـنفس درجـة          .) المالية في المواعيد المحددة لها    

    %67.5 وبوزن نسبي 2.70العبارة الرابعة ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة  

وجود ضعف في فعاليـة  ) 6(ورغم ذلك فقد اظهر جدول التكرارات والنسب المئوية  رقم      
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األنظمة المحاسبية للعديد من الجمعيات األهلية على إعداد وتجهيز التقارير الماليـة فـي              

من حجم العينة تتوفر في أنظمتها هذه الخاصية         % 17.4المواعيد المحددة لها ، حيث أن       

من العينة تتوفر فيها هذه الخاصية بدرجة متوسطة ، أما           % 10.4بدرجة محدودة ، بينما     

 15.7، في حين أن نـسبته        % 56.5ا هذه الخاصية بدرجة عالية فنسبتها       التي تتوفر فيه  

وذلك يشير إلى عجز العديد مـن       . فقط من عينة الدراسة تتوفر فيها بدرجة عالية جدا          % 

 وتجهيز التقارير المالية في المواعيد المحددة لها ، وذلك مـن            إعداد  في الجمعيات األهلية 

نة تلك الجمعيات أمام مستخدمي تلك التقارير ، وال شك          شانه أن يؤثر على مصداقية ومكا     

 بدرجة كبيرة بضعف النظام المحاسبي في تلك الجمعيات خاصة وان عددا            اأن ذلك مرتبط  

منها ال يسجل المعامالت المالية بصورة منتظمة كما أن العديد منهـا أيـضا ال يـستخدم                 

الية ، ومما ال شك فيه أن الوضع        أنظمة محوسبه تمكن من سرعة ودقة إعداد التقارير  الم         

المالي لتلك الجمعيات سيصبح حرجا إذا كانت مخصصات البرامج والمشاريع التي تنفذها            

تلك الجمعيات بدعم من مؤسسات أجنبية متوقفة على إعداد تقـارير ماليـة عـن الفتـرة              

  .الماضية 
   
من إعداد التقارير المالية    يمكن النظام المحاسبي    (مثلت العبارة الثامنة من عبارات المجال        •

الترتيب السابع بين عبارات    ) ععن األنشطة والبرامج بشكل تفصيلي لكل برنامج أو مشرو        

.   %65.75 وبـوزن نـسبي     2.63المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة  

  . وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو أنها متوفرة بدرجة عالية

ال تتوفر في النظام     % 1.7 معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت            أما من حيث  

من عينـة    % 20تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة محدودة ،         % 14.8المحاسبي هذه العبارة ،     

من العينة تتوفر فيهـا هـذه العبـارة         % 46.1الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة متوسطة ،          

. من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عاليـة جـدا          % 17.4 بدرجة عالية ، بينما   

وذلك يظهر أن العديد من الجمعيات األهلية تعاني من ضعف بدرجات متفاوتة في مدى تـوفر      

هذه الفقرة حيث أن بعض الجمعيات تتوفر فيها العبارة بدرجة محدودة إضافة إلى أن العديـد                

رة بدرجة متوسطة مما يضعف من  فعالية النظـام المحاسـبي            من الجمعيات تتوفر فيها العبا    

لتلك الجمعيات في إعداد تقارير تفصيلية عن أنشطتها وبرامجها كل على حده ، وذلـك مهـم                 

جدا خاصة وان المؤسسات المانحة تهتم بصورة أساسية بتقارير البـرامج واألنـشطة التـي               

  .لجمعية األخرى تمولها بشكل مفصل ومنفصل عن باقي برامج وأنشطة ا
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يساهم نظام المحاسبي في تقييم أداء البـرامج        (ومثلت العبارة التاسعة من عبارات المجال        •

الترتيب الثامن بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسـط          ) وكشف االنحرافات فور حدوثها   

وبذلك فان االتجـاه العـام لهـذه    .   %61 وبوزن نسبي   2.44االتجاهات لهذه العبارة  

    .عاليةبارة هو أنها متوفرة بدرجة الع

ال تتوفر فيها هذه  % 4.3أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت 

من عينة الدراسة تتوفر  % 30.4تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة محدودة ،  % 13.9العبارة ، 

ا هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما من العينة تتوفر فيه% 35.7فيها العبارة بدرجة متوسطة ،  

  .من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا  % 15.7

ستخدم النظام المحاسبي  ال توتشير البيانات السابقة إلي أن نسبة عالية من الجمعيات األهلية

ام المحاسبي ال لديها في تقييم أداء البرامج وكشف االنحرافات فور حدوثها ، وبالتالي فالنظ

يقوم بدور فعال في الرقابة وتقييم األداء ، كما انه ال يساهم في كشف االنحرافات فور حدوثها 

، وبالتالي فهو البساهم في مساعدة اإلدارة بشكل فعال في اتخاذ اإلجراءات ألتصحيحيه ، 

ثها وعدم ولعل ذلك يرجع إلى النقاط السابقة من عدم تسجيل المعامالت المالية فور حدو

استخدام أنظمة محاسبية محوسبه وكذلك عدم إعداد التقارير في المواعيد المحددة لها وبشكل 

  .  تفصيلي حسب احتياجات مستخدمي تلك التقارير 

يساهم النظام المحاسبي في إعـداد المـشاريع        (مثلت العبارة العاشرة من عبارات المجال        •

 بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط         واألخير الترتيب التاسع .) والموازنات الالزمة لها  

وبذلك فان االتجاه العـام لهـذه   .   %52.5 وبوزن نسبي   2.10االتجاهات لهذه العبارة  

    .متوسطةالعبارة هو أنها متوفرة بدرجة 

ال تتوفر فيها هذه  % 3.5أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت 

من عينة الدراسة تتوفر  % 21.7تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة محدودة ،  % 37.4العبارة ، 

من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما % 20.9فيها العبارة بدرجة متوسطة ،  

  .من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا  % 16.5

سبة عالية من الجمعيات األهلية ال يساهم النظام المحاسبي وتشير البيانات السابقة إلي أن ن

لديها في إعداد المشاريع والموازنات الالزمة لها ، وبالتالي فالنظام المحاسبي ال يقوم بدور 

فعال في التخطيط  ومساعدة اإلدارة في تحقيق أهداف الجمعية ، كما انه ال يقوم بدور فاعل 

لى التمويل الالزم لبرامج ومشاريع الجمعية نظرا الن في مساعدة اإلدارة في الحصول ع
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الموازنات التفصيلية للمشاريع تعتبر من األمور الضرورية للحصول على دعم وتمويل 

المؤسسات المانحة لتلك المشاريع ، وبالتالي فان ذلك يعتبر ضعفا في األنظمة المحاسبية لتلك 

  . الجمعيات 

  

   : الداخلي في الجمعيات األهليةمدى فعالية أنظمة الضبط / خامسا
  

أنظمـة  (قام الباحث بتحليل وقياس متوسط اتجاهات أفراد العينة على عبارات المجال الرابـع            

 لعينـة  t، لتحديد متوسط هذه االتجاهات وذلك من خالل استخدام اختبـار  ) الضبط الـداخلي   

المئوية لكل عبارة مـن  ، وكذلك قياس التكرارات والنسب  ) one sample t – test (واحدة  

عبارات المجال مع درجات القياس المستخدمة لتحديد درجات القوة والضعف في تـوفر تلـك               

  :العبارات وذلك كما يلي 
  

  )5.8(جدول رقم 

  ) توفر أنظمة الضبط الداخلي(  لمتوسط اتجاهات أفراد العينة على عبارات المجال الرابع  tنتيجة اختبار
  

   الثالثعبارات المجال  الرقم

  )أنظمة الضبط الداخلي (

متوسط 

  االتجاهات

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  tاختبار 

قيمة 

 المعنوية

مستوى 

  الداللة

الوزن النسبي 

  للمتوسط

  الترتيب

يوجد مراقب داخلي ذو كفاءة مهنية   1

.  

دال  000. 5.790- 1.498 1.19

  إحصائيا

29.75%  10 

يوجد أنظمة وتعليمات ولوائح  2

  معتمدة

دال  008. 2.700- 1.554 1.61
 إحصائيا

40.25%  6 

تتبع الوظيفة الرقابية ألعلى هيئة  3

  إدارية في الجمعية

دال  002. 3.224- 1.677 1.50
 إحصائيا

37.5%  7 

يتم منح المراقب الداخلي صالحيات  4

  واسعة ألداء عمله

دال  000. 5.222- 1.554 1.24
 إحصائيا

31%  9 

ارير دورية عن يرفع المراقب تق 5

  .أداء العمل لإلدارة

دال  000. 5.056- 1.531 1.28
 إحصائيا

32%  8 

يراعى الفصل بين وظيفة المسئول  6

عن المعامالت المالية والمسئول 

  .عن تسجيل تلك المعامالت

دال  007. 2.749 4.006 2.68
 إحصائيا

67%  3 

تودع المتحصالت النقدية في  7

  المصرف ويصرف من خالله

دال  000. 4.088 1.140 2.43
 إحصائيا

60.75%  4 

يوجد لجان متخصصة للمشتريات  8

  .وتنفيذ األعمال

دال غير  125. 1.545 1.268 2.18
 إحصائيا

54.5%  5 

تعزز كافة المصروفات بمستندات  9

  .ثبوتية مؤيدة لها

دال  000. 21.100 605. 3.19
 إحصائيا

79.75%  2 



 119

لمالية قبل يتم مراجعة المعامالت ا 10

  الصرف للتأكد من دقتها

دال  000. 22.755 570. 3.21
 إحصائيا

80.25%  1 

دال غير  634. 478. 1.1508 2.0513   المجال ككل 11
 إحصائيا

51.27%   

  
  α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  

  

بـارات   العينـة علـى ع     أن متوسط االتجاهات العام إلفراد    ) 5.8(يظهر الجدول السابق رقم     

بلـغ    أنظمة الضبط الداخلي في الجمعيات األهلية         ككل ، والذي يمثل مدى توفر      المجال الرابع 

التـي تمثـل     ) 2( ال يختلف إحصائيا عن الدرجـة         وهو    %51.27 وبوزن نسبي     2.051

وذلك يظهر أن متوسط االتجاه العام إلفراد العينة هو تـوفر             متوسطة ، االتجاه متوفر بدرجة    

 ضبط داخلي بدرجة متوسطة في عينة الدراسة ، وذلك يشير إلى  وجود مواطن خلـل                 أنظمة

األهليـة ، إضـافة إلـى اخـتالف بـين      ونقاط ضعف في أنظمة الضبط الداخلي  للجمعيات       

  ، وذلك ما يظهره    وضعف أنظمة الضبط الداخلي المتوفرة فيها     الجمعيات األهلية في مدى قوة      

 كل علـى  ن خالل تحليل فقرات المجال الرابع م) 5.8( رقم   ية والنسب المئو  جدول التكرارات 

  -:حده كما يلي 

  
  )5.9(جدول رقم 

التكرارات والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات المجال المتعلق بمدى توفر أنظمة الضبط الداخلي في الجمعيـات                
  األهلية في قطاع غزه 

  
  غير متوفر  الفقرة  م

0  
 ةمتوفر بدرج 

  )1(محدودة 
فر بدرجــة متــو

  )2(متوسطة 
ــ ــوفر بدرج  ةمت

  )3(عالية 
  

ـ    ةمتوفر بدرج
   )4(عالية جدا 

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد    
  8.7  10  20.9  24  7.8  9  6.1  7  56.5  65  .يوجد مراقب داخلي ذو كفاءة مهنية    1

  13  15  26.1  30  12.2  14  6.1  7  42.6  49  يوجد أنظمة وتعليمات ولوائح معتمدة  2

تتبع الوظيفة الرقابية ألعلى هيئة إدارية في   3

  الجمعية

61  53 1  .9 8  7  25  21.7  20  17.4  

يتم منح المراقب الداخلي صالحيات واسعة   4

  ألداء عمله

66  57.4  4  3.5  8  7  25  21.7  12  10.4  

يرفع المراقب تقارير دورية عن أداء   5

  .العمل لإلدارة

64  55.7  3  2.6  10  8.7  28  24.3  10  8.7  

يراعى الفصل بين وظيفة المسئول عن   6

المعامالت المالية والمسئول عن تسجيل 

  .تلك المعامالت

17  14.8  11  9.6  24  20.9  42  36.5  20  17.4  

تودع المتحصالت النقدية في المصرف   7

  ويصرف من خالله

3  2.6  26  22.6  29  25.2  32  27.8  25  21.7  
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ذ يوجد لجان متخصصة للمشتريات وتنفي  8

  .األعمال

13  11.3  25  21.7  24  20.9  34  29.6  19  16.5  

تعزز كافة المصروفات بمستندات ثبوتية   9

  .مؤيدة لها

0  0  1  .9 9  7.8  72  62.6  33  28.7  

يتم مراجعة المعامالت المالية قبل الصرف   10

  للتأكد من دقتها

0  0  0  0  9  7.8  73  63.5  33  28.7  

تحليل فقرات المجال المتعلـق بــ        )  5.9(و  ) 5.8 (وتوضح البيانات المدرجة في الجدولين    

  بمدى توفر أنظمة الضبط الداخلي

  

يتم مراجعة المعامالت المالية قبـل الـصرف        (من عبارات المجال    مثلت العبارة العاشرة     •

 لهـذه  الترتيب األول بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهـات       ) للتأكد من دقتها  

وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو أنهـا   .  %80.25 نسبي   وبوزن 3.21 العبارة 

  . جدامتوفرة بدرجة عالية

تتوفر فيهـا هـذه      % 7.8أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت              

من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عاليـة ، بينمـا            %  63.5،  متوسطة  العبارة بدرجة   

وحيـث أن الغالبيـة     . من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جـدا             % 28.7

العظمي من أفراد العينة تقوم بمراجعة المعامالت المالية قبل الصرف فـان ذلـك أدى إلـى                 

ارتفاع درجة هذه الفقرة ، ويرجع السبب وراء توفر هذه الخاصية بدرجة عالية نظرا لعالقتها               

  لدفع وعدم ارتباطها بوعي تنظيمي وإداري وإلمام باألمور المالية والمحاسبية المباشرة بعملية ا

  

الترتيب )  تعزز كافة المصروفات بمستندات ثبوتيه  مؤيدة لها ( مثلت العبارة التاسعة * 

  وبوزن 3.19الثاني بين عبارات المجال الرابع ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة 

  .بذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو  أنها متوفرة بدرجة عالية  ، و % 79.75نسبي 

  

من افـراد العينـة   %   9.  أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت

، متوسـطة  تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة     %  7.8تتوفر لديها هذه العبارة بدرجة محدودة ،          

من عينة الدراسـة     % 28.7ر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما         من العينة تتوف  %  62.6

وحيث أن الغالبية من أفراد العينة تقوم بتعزيز كافة         . تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا        

مصروفاتها بمستندات ثبوتية مؤيدة لها  فان ذلك أدى إلى ارتفاع درجة هذه الفقرة ، ويرجـع                 
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 الخاصية بدرجة عالية نظرا لوجود إلزام قانوني صريح إضافة إلى أن            السبب وراء توفر هذه   

كثيرا من المؤسسات المانحة تطالب الجمعيات األهلية بتقديم مستندات ثبوتيـة لكافـة المبـالغ      

  . المالية التي دفعتها لها للتأكد من جدية ومصداقية الجمعيات األهلية في التنفيذ 

  
يراعى الفصل بين وظيفة المسؤول عن (ارات المجال  مثلت العبارة السادسة من عب* 

الترتيب الثالث بين عبارات المجال )  المعامالت المالية والمسؤول عن تسجيل تلك المعامالت

، وبذلك فان  % 67  وبوزن نسبي 2.68الرابع ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة 

  .درجة االتجاه العام لهذه العبارة هو  أنها متوفرة ب

  

 غير متـوفرة    % 14.8  أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت

تتوفر فيها هـذه   %  20.9من أفراد العينة تتوفر لديها هذه العبارة بدرجة محدودة ،         % 9.6

من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عاليـة ، بينمـا            %  36.5،  متوسطة  العبارة بدرجة   

وعلى الـرغم مـن أن   . من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا            % 17.4

متوسط االتجاهات لهذه العبارة هو أنها متوفرة بدرجة عالية إال أن البيانات السابقة تظهـر أن                

العديد من الجمعيات األهلية تعاني من ضعف في الفقرة المتعلقة بالفصل بين وظيفة المـسؤول     

المعامالت المالية والمسؤول عن تسجيل تلك المعامالت في الدفاتر والسجالت ، وترجـع             عن  

أهمية هذه الفقرة في أنظمة الضبط الداخلي كونها تشكل منهجا لمراجعة المعامالت المالية من              

شخص غير الذي تسبب في حدوثها ، وبالتالي يمكن كشف أي انحراف أو خطا حدث واتخـاذ    

  . المطلوب اإلجراء التصحيصي

وحيث أن العديد من الجمعيات األهلية ال تتوفر فيها هذه العبارة بالدرجة الكافية فان ذلك يؤثر                

ويضعف من أنظمة الضبط الداخلي بصورة كبيرة ، وإذا أخذنا بعين االعتبار أن العديـد مـن    

 فور حـدوثها   الجمعيات األهلية ال تلتزم بتسجيل المعامالت المالية أوال بأول وبصورة منتظمة          

كما تبين من تحليل فقرات المجال الثالث ، فان ذلك يقلل من كفاءة وفعاليـة أنظمـة الـضبط               

  .الداخلي 

  

تودع المتحصالت النقدية في المصرف ( أما العبارة السابعة  من عبارات المجال  * 

 فقد احتلت الترتيب الرابع بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط) ويصرف من خالله
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، وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة  % 60.75  وبوزن نسبي 2.43االتجاهات لهذه العبارة 

  .هو  أنها متوفرة عالية 

 غير متوفرة   % 2.6  أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت

تتوفر فيها هذه  %  25.2من أفراد العينة تتوفر لديها هذه العبارة بدرجة محدودة ،   % 22.6

من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما % 27.8، متوسطة العبارة بدرجة 

وتظهر  البيانات السابقة  .من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا  % 21.7

فة المتحصالت أن بعض الجمعيات األهلية تعاني من ضعف في الفقرة المتعلقة بإيداع كا

النقدية في المصرف ، وذلك على الرغم من أهمية المصرف كطرف وسيط يزيد من درجة 

الثقة في المعامالت المالية للجمعيات ، إال أن ذلك مرتبطا إلى درجة ما بمدى فعالية ومالءمة 

طية النظام المالي والقائمين علية ، ومن ثم اعتمادهم بشكل كبير على استخدام المصرف في تغ

النفقات ، ومن العوامل التي أضعفت من مدى توفر هذه العبارة االعتبارات األمنية والسياسية 

، خاصة بعد تعرض العديد المؤسسات اإلسالمية لقرارات تجميد ألرصدتها النقدية في 

المصارف والبنوك وبالتالي عدم قدرتها من سحب أموالها في حال أودعتها في حساباتها 

  لجأت إلى االحتفاظ بمتحصالتها النقدية في صناديق خاصة بها المصرفية ، ف

  

يوجد لجان متخصصة للمشتريات وتنفيذ (  مثلت العبارة الثامنة  من عبارات المجال  

الترتيب الخامس بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة )  األعمال

التجاه العام لهذه العبارة هو  أنها متوفرة ،  ، وبذلك فان ا% 54.5  وبوزن نسبي 2.18

  .متوسطة 
  

 غير متوفرة   % 11.3  أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت

تتوفر فيها هذه  %  20.9من أفراد العينة تتوفر لديها هذه العبارة بدرجة محدودة ،   % 21.7

 تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما من العينة% 29.6، متوسطة العبارة بدرجة 

وتظهر  البيانات السابقة  .من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا  % 16.5

أن الكثير من الجمعيات األهلية تعاني من ضعف أو انعدام في الفقرة المتعلقة بـ وجود لجان 

 أهمية هذه الفقرة في أنظمة الضبط الداخلي متخصصة للمشتريات وتنفيذ األعمال ، وترجع

كونها تعمل على حماية أموال وممتلكات الجمعيات من خالل توسيع دائرة المسئولية عن 

قرارات المشتريات وتنفيذ األعمال وعدم احتكارها من قبل شخص واحد قد يكون غير مختص 

قيق مصالح شخصية ، وقد وغير كفؤ في تنفيذ تلك األعمال أو قد يسئ استغالل مكانته لتح
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أشارت البيانات السابقة إلى أن الكثير من الجمعيات األهلية تعاني من عدم وجود تلك اللجان 

المتخصصة في تنفيذ األعمال والمشتريات ، بمعني احتكار هذا الجانب في شخص المسئول 

لصعب جدا عن المعامالت المالية بمفرده ، وبالتالي فان ذلك مدخل لحدوث تجاوزات من ا

وبالتالي فان الضعف في هذه العبارة يضعف من أنظمة الضبط الداخلي في الجمعيات . كشفها 

  .األهلية 
  

الترتيب ) يوجد أنظمة وتعليمات ولوائح معتمدة (مثلت العبارة الثانية  من عبارات المجال  *  

  وبوزن نسبي  1.61السادس بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة 

  .، وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو  أنها متوفرة بدرجة   % 40.25
  

 غير متوفرة   % 42.6  أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت

تتوفر فيها هذه %  12.2من أفراد العينة تتوفر لديها هذه العبارة بدرجة محدودة ،   % 6.1

 13من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما %  26.1، متوسطة بارة بدرجة الع

وتظهر  البيانات السابقة  . من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا  فقط%

مدى الضعف الذي تعاني منه الكثير من الجمعيات األهلية في مدى توفر تلك الفقرة المتعلقة 

  وجود أنظمة وتعليمات ولوائح معتمدة ، وترجع أهمية هذه الفقرة في أنظمة الضبط بـ

الداخلي إلى كونها توفر أسسا ومعاييرا يتم السير بناء عليها ويتم الرجوع إليها ، ومن خاللها 

تقل إلى درجة كبيرة حاالت االجتهاد والتغير في اآلراء والمواقف ، كما أنها تحقق سياسة 

ر في أنظمة الجمعيات ، كما أنها تحد من التقلبات في حال تغير اإلدارة أو تغير االستقرا

  .الموظفين في تلك الجمعيات 

ولعل من أهم االعتبارات وراء عدم توفر تلك األنظمة في الكثير من الجمعيات األهلية الصغر 

تتحكم فيها اإلدارة النسبي لتلك الجمعيات واعتمادها بدرجة كبيرة على األنظمة المركزية التي 

العليا بكافة الصالحيات والمسؤوليات ، وبالتالي فهي ذات ارتباط بالفكر اإلداري وطبيعة 

  . وحجم أعمال الجمعية 
  

تتبع الوظيفة الرقابية ألعلى هيئة إدارية في (مثلت العبارة الثالثة  من عبارات المجال  *  

 1.5يث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة الترتيب السابع بين عبارات المجال ، ح)الجمعية

  .، وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو  أنها متوفرة بدرجة % 37.5وبوزن نسبي  
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 في  عينة معدالت توفر هذه الفقرة ) 5.8(ويوضح جدول التكرارات والنسب المئوية رقم 

ينة تتوفر لديها هذه العبارة من أفراد الع %  9. غير متوفرة   % 53حيث كانت  الدراسة  

من العينة تتوفر %  21.7، متوسطة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة %  7بدرجة محدودة ،  

 من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة  فقط %17.4فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما 

ني منه الكثير من وتظهر  البيانات السابقة  مدى الضعف الذي تعا.بدرجة عالية جدا 

الجمعيات األهلية في مدى توفر تلك الفقرة المتعلقة بـ  تبعية الوظيفة الرقابية ألعلى هيئة 

إدارية في الجمعية ، وترجع أهمية هذه الفقرة في أنظمة الضبط الداخلي إلى تحقق درجة من 

سة عمله الرقابي الحصانة والحماية للوظيفة الرقابية ، حتى يتمكن المراقب الداخلي من ممار

بمنتهي المهنية واالستقاللية وبعيدا عن أي ضغوط تؤثر على أدائه المهني ، ويرجع السبب 

الرئيسي وراء هذه النتيجة وهذا الضعف إلى الضعف الشديد لمعظم الجمعيات األهلية في 

ل ، وجود مراقب داخلي ذو كفاءة مهنية  وهو ما أظهرته نتيجة الفقرة األولي في هذا المجا

وبما أن المراقب الداخلي غير متوفر في الكثير من الجمعيات األهلية فمن  الطبيعي أن ال 

  .تكون هناك تبعية للوظائف الرقابية ألعلى هيئة إدارية 
  

يرفع المراقب تقارير دوريه عن أداء العمل (مثلت العبارة الخامسة  من عبارات المجال  *  

 1.28رات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة الترتيب الثامن بين عبا)لإلدارة 

   . ، وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو  أنها متوفرة بدرجة محدودة % 32وبوزن نسبي  
  

 غير متوفرة   % 55.7  أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت

تتوفر فيها هذه %  8.7ا هذه العبارة بدرجة محدودة ،  من أفراد العينة تتوفر لديه % 2.6

 8.7من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما %  24.3، متوسطة العبارة بدرجة 

وتظهر  البيانات السابقة  . من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا  فقط%

 من الجمعيات األهلية في مدى توفر تلك الفقرة المتعلقة مدى الضعف الذي تعاني منه الكثير

بـ رفع المراقب الداخلي تقارير دورية عن أداء العمل لإلدارة ، وترجع أهمية هذه الفقرة في 

أنظمة الضبط الداخلي  لكونها تساعد اإلدارة في متابعة األعمال ومعرفة مواطن الضعف 

ع وسليم ، ويرجع السبب الرئيسي وراء هذه النتيجة واالنحرافات وبالتالي معالجتها بشكل سري

وهذا الضعف إلى الضعف الشديد لمعظم الجمعيات األهلية في وجود مراقب داخلي ذو كفاءة 

مهنية  وهو ما أظهرته نتيجة الفقرة األولي في هذا المجال ، وبما أن المراقب الداخلي غير 
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بيعي أن ال تكون هناك تقارير رقابية ترفع متوفر في الكثير من الجمعيات األهلية فمن  الط

  .بشكل دوري لإلدارة 

يتم منح المراقب الداخلي صالحيات واسعة (مثلت العبارة الرابعة  من عبارات المجال  *  

الترتيب التاسع بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة )الداء عمله

ان االتجاه العام لهذه العبارة هو  أنها متوفرة بدرجة ، وبذلك ف % 31 وبوزن نسبي  1.24

  .محدودة 

 غير متوفرة   % 57.4  أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت

تتوفر فيها هذه %  7من أفراد العينة تتوفر لديها هذه العبارة بدرجة محدودة ،   % 3.5

لعينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما من ا%  21.7، متوسطة العبارة بدرجة 

وتظهر  البيانات . من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا  فقط 10.4%

السابقة  مدى الضعف الذي تعاني منه الكثير من الجمعيات األهلية في مدى توفر تلك الفقرة 

 واسعة ألداء عمله ، ويرجع السبب الرئيسي المتعلقة بـ بمنح المراقب الداخلي صالحيات

وراء هذه النتيجة وهذا الضعف إلى الضعف الشديد لمعظم الجمعيات األهلية لعدم وجود 

  .مراقب داخلي ذو كفاءة مهنية  وهو ما أظهرته نتيجة الفقرة األولي في هذا المجال 
  

الترتيب ) ذو كفاءة ومهنيةيوجد مراقب داخلي( مثلت العبارة األولى من عبارات المجال  *  

 وبوزن 1.19العاشر واألخير بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبارة 

   .، وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو  أنها متوفرة بدرجة محدودة  % 29.75نسبي  

 غير متوفرة   % 56.5  أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت

تتوفر فيها هذه %  7.8من أفراد العينة تتوفر لديها هذه العبارة بدرجة محدودة ،   % 6.1

 8.7من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية ، بينما %  20.9، متوسطة العبارة بدرجة 

البيانات السابقة  وتظهر  . من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة عالية جدا  فقط%

مدى الضعف الذي تعاني منه معظم الجمعيات األهلية في مدى توفر تلك الفقرة ، ويرجع 

السبب الرئيسي وراء هذه النتيجة وهذا الضعف في وجود مراقب داخلي ذو كفاءة مهنية إلى 

ن صغر  حجم الكثير من الجمعيات األهلية إضافة إلى مركزية اإلدارة وعدم تفويضها أيا م

الصالحيات والمسؤوليات ، وبالتالي عدم شعور اإلدارة بحاجة لمراقب داخلي ما دامت هي 

  .المتصرف الوحيد في أمور الجمعية 
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   :دور المؤسسات واألجهزة الرقابية في تطوير الجمعيات األهلية / سادسا
  

ـ             دور (امس    قام الباحث بتحليل وقياس متوسط اتجاهات أفراد العينة على عبارات المجال الخ

، لتحديد متوسط هذه االتجاهات وذلك مـن خـالل اسـتخدام            ) المؤسسات واألجهزة الرقابية  

، وكذلك قياس التكرارات والنسب المئويـة   ) one sample t – test ( لعينة واحدة  tاختبار 

لكل عبارة من عبارات المجال مع درجات القياس المستخدمة لتحديد درجات القوة والـضعف              

  :فر تلك العبارات وذلك كما يلي في تو

   )5.10(                                     جدول رقم  

  .  لمتوسط اتجاهات أفراد العينة على عبارات المجال الخامسtنتيجة اختبار  

متوسط   عبارات المجال الثالث  الرقم

  االتجاهات

االنحراف 

  المعياري

قيمة اختبار 

t  

قيمة 

  المعنوية

مستوى 

  اللةالد

الوزن 

النسبي 

  للمتوسط

  الترتيب

يتم مراجعة حسابات الجمعية بشكل دوري  1

  من مدقق حسابات خارجي مستقل

دال  000. 18.928 714. 3.26

  إحصائيا

81.5%  1 

يتم تعيين المدقق الخارجي وتحدد أتعابه من  2

  .الجمعية العمومية

دال  000. 6.497 1.234 2.75
 إحصائيا

68.75%  6 

 تقرير المراجع على الجمعية يعرض 3

  العمومية في اجتماعاتها 

دال  000. 7.731 1.110 2.80
 إحصائيا

70%  5 

يقوم المراجع الخارجي بجوالت المراجعة  4

  .على حسابات الجمعية أثناء السنة المالية

دال  000. 5.851 1.052 2.57
 إحصائيا

64.25%  7 

يتم التفتيش على أعمال الجمعية من قبل  5

   .ةوزارة الداخلي

دال  000. 4.678 1.037 2.45
 إحصائيا

61.25%  9 

 يتم التفتيش على أعمال ونشاطات الجمعية  6

  من قبل هيئة الرقابة العامة

دال  000. 3.916 1.048 2.38
 إحصائيا

59.5%  10 

تلتزم الجمعية بتوجيهات ومالحظات  7

  األجهزة الرقابية

دال  000. 5.080 1.157 2.55
 ئياإحصا

63.75%  8 

تتعاون الجمعية بشكل كبير مع مفتشي  8

  األجهزة الرقابية

دال  000. 17.394 740. 3.20
 إحصائيا

80%  2 

تتضمن تقارير األجهزة الرقابية تقييم   9

  .األنظمة المالية واإلدارية للجمعية

دال  000. 11.141 896. 2.93
 إحصائيا

73.25%  4 

رحات تتعلق تتضمن تقارير التفتيش مقت 10

  .بتطوير النظام المالي واإلداري

دال  000. 9.250 3.943 3.10
 إحصائيا

77.5%  3 

دال  000. 10.256 83556. 2.8   المجال ككل 11
 إحصائيا

70%   

  
  α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  
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 مجال الخـامس  العينة على عبارات ال أن متوسط االتجاهات العام إلفراديظهر الجدول السابق    

ال يختلـف    وهو  %70  نسبي   وبوزن2.8دور المؤسسات الرقابية بلغ  ككل ، والذي يمثل    

وذلك يظهر أن متوسـط االتجـاه العـام     غالبا ،التي تمثل االتجاه  ) 3( إحصائيا عن الدرجة    

أن إلفراد العينة هو وجود دور فعال للمؤسسات الرقابية في تطوير الجمعيـات األهليـة ، إال                 

 ، إضافة إلى اختالف بين      ذلك ال يعني عدم وجود نقاط ضعف في بعض  جوانب هذا المجال            

 ، وذلـك مـا يظهـره جـدول     في مدى قيام المؤسسات الرقابية في تطوير أنظمتها  الجمعيات  

  . كل على حده  خالل تحليل فقرات المجال الخامسمن) 5.11(التكرارات رقم 

  
  )5.11(جدول رقم 

نسبة المئوية لكل فقرة من فقرات المجال المتعلق بـ دور المؤسسات الرقابية  في الجمعيات األهلية في قطاع                  التكرارات وال 
  غزه 

  
  

  ال يوجد   الفقرة  م
0  

   نادرا
)1(  

   أحيانا
)2(  

  غالبا
 )3(  
  

  دائما
 )4(   

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد    
يتم مراجعة حسابات الجمعية بشكل دوري   1

   مدقق حسابات خارجي مستقلمن

0  0  2  1.7  12  10.4  55  47.8  46  40  

يتم تعيين المدقق الخارجي وتحدد أتعابه   2

  .من الجمعية العمومية

0  0  31  27  12  10.4  27  23.5  45  39.1  

يعرض تقرير المراجع على الجمعية   3

  العمومية في اجتماعاتها 

2  1.7 13  11.3 33  28.7  25  21.7  42  36.5  

 المراجع الخارجي بجوالت المراجعة يقوم  4

  .على حسابات الجمعية أثناء السنة المالية

1  .9 16  13.9  44  38.3  24  20.9  30  26.1  

يتم التفتيش على أعمال الجمعية من قبل   5

   .ةوزارة الداخلي

6  5.2  6  5.2  56  48.7  24  20.9  23  20  

 يتم التفتيش على أعمال ونشاطات الجمعية   6

  لرقابة العامةمن قبل هيئة ا

5  4.3  11  9.6  57  49.6  19  16.5  23  20  

تلتزم الجمعية بتوجيهات ومالحظات   7

  األجهزة الرقابية

2  1.7  26  22.6  24  20.9  33  28.7  30  26.1  

تتعاون الجمعية بشكل كبير مع مفتشي   8

  األجهزة الرقابية

3  2.6  0  0  4  3.5  72  62.6  36  31.3  

ة تقييم  تتضمن تقارير األجهزة الرقابي  9

  .األنظمة المالية واإلدارية للجمعية

3  2.6  1  .9 29  25.2  50  43.5  32  27.8  

تتضمن تقارير التفتيش مقترحات تتعلق   10

  .بتطوير النظام المالي واإلداري

3  2.6  3  2.6  34  29.6  55  47.8  19  16.5  
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ل المتعلق بــ    تحليل فقرات المجا  )  5.11(و  ) 5.11(توضح البيانات المدرجة في الجدولين      

  : كما يلي دور المؤسسات الرقابية 

  

يتم مراجعة حسابات الجمعية بشكل دوري مـن  ( من عبارات المجال مثلت العبارة األولى    •

الترتيب األول بين عبارات المجال ، حيث بلـغ متوسـط           ) مدقق حسابات خارجي مستقل   

 م لهذه العبارة هو أنهـا وبذلك فان االتجاه العا .  %81.5وبوزن نسبي   3.26االتجاهات 

 .)دائما (متوفرة بدرجة 

  

تتوفر فيهـا هـذه      % 1.7أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت              

 ،   )أحيانـا (من عينة الدراسة تتوفر فيها العبـارة بدرجـة           % 10.4 ،   )نادرا(العبارة بدرجة   

من عينـة الدراسـة      % 40 ، بينما    ) غالبا   (من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة      % 47.8

ولعل من أهم عوامل توفر هذه العبارة في الجمعيات         .  )دائما  ( تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة      

األهلية في قطاع غزة هو وجود اإللزام القانوني الذي يلزم الجمعيات األهلية اعتمـاد مـدقق                

 ءي فترة ال تتجوز أربعة اشهر بعد انتهـا        حسابات خارجي مستقل وتقديم تقارير مالية مدققة ف       

  .)109(السنة المالية 

  
تتعاون الجمعية بشكل كبير مع مفتشي األجهزة       (مثلت العبارة الثامنة  من عبارات المجال         •

 وبـوزن   3.20الترتيب الثاني بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات           ) الرقابية

  . )غالبا (  لهذه العبارة هو أنها متوفرة بدرجة وبذلك فان االتجاه العام.   %80نسبي  

ال  تتوفر فيها هـذه   % 2.6أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت      

من العينة   % 62.6 ،     )أحيانا( من عينة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة         % 3.5العبارة ،   

من عينة الدراسة تتـوفر فيهـا هـذه      % 31.3، بينما    )غالبا( تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة      

ولعل من أهم عوامل توفر هذه العبارة في الجمعيـات األهليـة فـي       . )دائما( العبارة بدرجة   

قطاع غزة هو وجود اإللزام القانوني الذي يلزم الجمعيات األهلية التعاون بـشكل كبيـر مـع          

  .)110(األجهزة والمؤسسات الرقابية 

  

                                                        
  .23 مادة –ات اخلريية واهليئات األهلية  ، الفصل اخلامس م بشان اجلمعي2000لسنة ) 1(قانون رقم  109
  .استبدل بقانون ديوان الرقابة املالية واالدارية رقم ( م 1995 لسنة 17قانون هيئة الرقابة العامة + م 2000لسنة ) 1(انظر قانون رقم  110
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تتضمن تقـارير التفتـيش مقترحـات تتعلـق     ( العاشرة  من عبارات المجال مثلت العبارة  •

الترتيب الثالث بين عبارات المجال ، حيث بلـغ متوسـط   ) بتطوير النظام المالي واإلداري 

وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو أنهـا  .   %77.5 وبوزن نسبي  3.10االتجاهات 

  .)غالبا ( متوفرة بدرجة 

  

ال  تتوفر فيها هـذه   % 2.6 حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت     أما من 

من عينـة    % 29.6 . )نادرا  ( من عينة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة         % 2.6العبارة ،   

من العينة تتوفر فيهـا هـذه العبـارة          % 47.8 ،     )أحيانا( الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة    

 . )دائمـا ( من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجـة   % 16.5 ، بينما )الباغ( بدرجة  

ولعل من أهم عوامل توفر هذه العبارة في الجمعيات األهلية فـي قطـاع غـزة هـو إدراك                   

المؤسسات الرقابية بأهمية وضرورية تطوير األنظمة المالية واإلدارية للجمعيات األهلية التـي    

تلك األنظمة باعتبار ذلك من العوامل الرئيسية في تدعيم أنظمة الـضبط          تعاني من ضعف في     

  .والرقابة الداخلية لما لذلك من أهمية في نجاح الجمعيات والحفاظ على ممتلكاتها 

  

تتضمن تقارير األجهزة الرقابية تقييم  األنظمة       (مثلت العبارة التاسعة  من عبارات المجال         •

لترتيب الرابع بين عبـارات المجـال ، حيـث بلـغ متوسـط        ا) المالية واإلدارية للجمعية  

وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو أنها .   %73.25 وبوزن نسبي  2.93االتجاهات 

    .)غالبا(متوفرة بدرجة

ال  تتوفر فيها هذه  % 2.6أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت 

من عينة  % 25.2 . )نادرا ( نة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة من عي% 9.العبارة ، 

من العينة تتوفر فيها هذه العبارة  % 43.5 ،  )أحيانا ( الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة 

 . )دائما ( من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة  % 27.8 ، بينما )غالبا ( بدرجة 

توفر هذه العبارة في الجمعيات األهلية في قطاع غزة هو أن تقييم ولعل من أهم عوامل 

األنظمة المالية واإلدارية يعتبر نقطة البدء في فحص الجوانب المالية واإلدارية للجمعيات 

نظرا الن طبيعة الفحص وحجم العينة مرتبط بمدى قوة أو ضعف تلك األنظمة التي تشكل 

بالتالي فان مقترحات تطوير األنظمة المالية واإلدارية جزءا من نظام الرقابة الداخلية ، و

  .مرتكز أساسا على عملية تقييم تلك األنظمة ومدى فعاليتها ونقاط القوة والضعف فيها 
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يعرض تقرير المراجـع علـى الجمعيـة العموميـة فـي      ( تمثل العبارة الثالثة في المجال      * 

، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبـارة     الترتيب الخامس  بين عبارات المجال       ) اجتماعاتها

  وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو أنها متوفرة بدرجة   %  . 70 وبوزن نسبي 2.8

  .) غالبا ( 

ال  تتوفر فيها هـذه   % 1.7أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت           

من عينـة    % 28.7 . )نادرا  (  فيها العبارة بدرجة     من عينة الدراسة تتوفر   % 11.3العبارة ،   

من العينة تتوفر فيها هـذه العبـارة         % 21.7 ،     )أحيانا  ( الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة      

 . )دائمـا  ( من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة    % 36.5 ، بينما    )غالبا  ( بدرجة  

 في الجمعيات األهلية في قطـاع غـزة هـو اإللـزام             ولعل من أهم عوامل توفر هذه العبارة      

القانوني الذي يوجب على الجمعيات األهلية عقد اجتماعات سنوية دورية للجمعيات العموميـة             

  .)111(لمناقشة واعتماد التقارير  المالية واإلدارية عن السنة المنتهية 

  
تحدد أتعابـه مـن الجمعيـة       يتم تعيين المدقق الخارجي و    ( تمثل العبارة الثانية في المجال       * 

الترتيب السادس  بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهـذه العبـارة           ) العمومية

وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هـو أنهـا متـوفرة              %  . 68.75 وبوزن نسبي    2.75

  .) غالبا( بدرجة 

من عينة الدراسة  % 27 فكانت أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة 

( من عينة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة  % 10.4 ، )نادرا   (تتوفر فيها العبارة بدرجة

من  % 39.1 ، بينما )غالبا ( من العينة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة  % 23.5 ،  )أحيانا 

  . )دائما ( عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة 

يقوم المراجع الخـارجي بجـوالت المراجعـة علـى     ( تمثل العبارة الرابعة  في المجال     •

الترتيب السابع  بين عبارات المجـال ، حيـث بلـغ    .) حسابات الجمعية أثناء السنة المالية 

وبذلك فـان االتجـاه       %  . 64.25 وبوزن نسبي    2.57متوسط االتجاهات لهذه العبارة       

  ) . غالبا ( وفرة بدرجة العام لهذه العبارة هو مت

من عينة الدراسة   %  9.أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت  

من عينة الدراسة يقوم  % 13.9ال يقوم المراجع بجوالت المراجعة خالل السنة المالية  ، 

                                                        
  .23 مادة –لفصل اخلامس م بشان اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية  ، ا2000لسنة ) 1(قانون رقم  111 111
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من عينة الدراسة %  38.3المراجع بجوالت المراجعة أثناء السنة المالية ولك بصورة نادرة ، 

من العينة يقوم فيها  % 20.9تقوم أحيانا المراجع بجوالت المراجعة خالل السنة المالية  ،  

من عينة الدراسة يقوم % 26.1المراجع بصفة غالبة بجوالت المراجعة خالل السنة ، بينما 

  .المراجع دائما بجوالت المراجعة أثناء السنة المالية 

بين وجود مواطن ضعف ت رجة توفر هذه العبارة إال ان النسب السابقة وعلى الرغم من شدة د

نظرا الن العديد من الجمعيات األهلية تتم مراجعة معامالتها بعد انتهاء السنة المالية ، وبذلك 

 هناك نفان المراجعة تقوم بكشف األخطاء والتجاوزات ولكن في وقت متأخر بحيث قد ال يكو

  حيحيه لتلك األخطاء مجال التخاذ إجراءات تص

.) تلتزم الجمعية بتوجيهات ومالحظات األجهزة الرقابيـة ( تمثل العبارة السابعة  في المجال     * 

 وبوزن  2.55عبارة    الترتيب الثامن  بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه ال            

  .) غالبا ( رجة وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو متوفرة بد.  % 63.75نسبي 

من عينة الدراسة   %  1.7أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت  

من عينة الدراسة    % 22.6ال تلتزم فيها الجمعيات بتوجيهات ومالحظات األجهزة الرقابية  ،           

نا الجمعيـات   من عينة الدراسة تلتزم أحيا     % 20.9تلتزم فيها الجمعيات ولكن بدرجة نادرة ،        

من العينة  غالبا  تلتزم الجمعيات بتلـك          % 28.7بالمالحظات وتوجيهات األجهزة الرقابية ،        

من عينة الدراسة تلتزم الجمعيات بالمالحظات والتوجيهات بشكل        % 26.1المالحظات ، بينما    

هزة  من الجمعيات بااللتزام بمالحظات وتوجيهات األج       العديد ويالحظ وجود ضعف في   . دائم  

 مالرقابية ، حيث أن االلتزام نسبي ويتراوح بين درجات متفاوتة فـبعض الجمعيـات ال يلتـز            

وهذا  . منهائيا في حين أن البعض نادرا ما يلتزم وبعض الجمعيات أحيانا تلتزم وأحيانا ال تلتز              

ير يشير إلى نمط وأسلوب وطبيعة العالقة بين الجمعيات األهلية واألجهزة الرقابية ، كما يـش               

إلى ضعف في مقدرة األجهزة الرقابية على فرض توجيهاتها ومالحظاتها وإلـزام الجمعيـات              

األهلية على األخذ بها ، مما يضعف من دور تلك األجهـزة فـي تطـوير األنظمـة الماليـة          

واإلدارية لتلك الجمعيات ، ولعل من أهم العوامل وراء عدم مقدرة األجهزة الرقابية في فرض               

يات األهلية بمالحظاتها وتوجيهاتها عدم وجود بنود قانونية واضحة وصريحة في           وإلزام الجمع 

قانون الجمعيات األهلية تعطي األجهزة الرقابية صالحية اإللزام للجمعيات األهلية في األخـذ             

بجدية بالمالحظات والتوجيهات التي تتضمنها تقارير األجهـزة الرقابيـة ، كمـا أن القـانون             

ية الخاصة به ال تتضمن بنود عقوبات محددة لمن لم يلتزم أو يخالف توجيهـات  واللوائح التنفيذ 

األجهزة الرقابية ، األمر الذي جعل االلتزام بالتقرير الرقابية وما تتـضمنه مـن مالحظـات                
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وتوجيهات مرتبط بمدى القبول والتوافق مع الفكر اإلداري للقائمين علـى تلـك الجمعيـات ،                

رة للعالقة بين حجم التكاليف والنفقات التي سوف تتحملها نتيجة لألخذ           إضافة إلى موازنة اإلدا   

بتلك المالحظات مع العوائد والمنافع التي يمكن أن تتحقق من وراءهـا ، حيـث أن تطـوير                  

األنظمة يحتاج إلى تكاليف عادة ال يتم النظر إليها عند إعداد التقارير الرقابية ، إال أن اإلدارة                 

  . عند قرار التنفيذ نظرا ألنها من سيدفع تلك التكاليف تنظر إليها بجدية 

يتم التفتيش على أعمـال الجمعيـة مـن قبـل وزارة            (تمثل العبارة الخامسة  في المجال        •

عبـارة   الترتيب التاسع  بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه ال            ) ةالداخلي

   العام لهذه العبارة هو متوفرة بدرجةوبذلك فان االتجاه.  % 61.25 وبوزن نسبي 2.45

   .)غالبا (  

من عينة الدراسة   % 5.2أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت  

من عينة الدراسة يتم التفتيش عليها من  % 5.2ال تتم التفتيش عليها من قبل وزارة الداخلية ، 

حيانا تخضع للتفتيش أمن عينة الدراسة  % 48.7، قبل وزارة الداخلية ولكن بصورة نادرة 

من العينة  غالبا  يتم التفتيش عليها من قبل وزارة  % 20.9من قبل وزارة الداخلية ،  

  . من عينة الدراسة يتم التفتيش عليها بشكل دائم من وزارة الداخلية  % 20الداخلية ، بينما 

معيات األهلية ال تخضع بشكل مستمر ودائم ويالحظ من البيانات السابقة أن الكثير من الج

 العديد من  اإلجراء نظرا لوجود على الرغم أهمية هذاللتفتيش من قبل وزارة الداخلية وذلك

ضعف في أنظمة الضبط الداخلي واألنظمة المحاسبية والهياكل التنظيمية للكثير من ال جوانب 

وبشكل واسع تعتبر ضرورية لتعويض الجمعيات األهلية ، وبالتالي فان الرقابة الخارجية 

  . الضعف الداخلي في أنظمة الجمعيات 

يتم التفتيش على أعمال ونشاطات الجمعية من قبل هيئـة  ( تمثل العبارة السادسة  في المجال       *

الترتيب العاشر واألخير  بين عبارات المجال ، حيث بلغ متوسـط االتجاهـات     ) الرقابة العامة 

وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو متـوفرة         . % 59.5وزن نسبي    وب 2.38العبارة    لهذه  

  .بدرجة  

من عينة الدراسة   % 4.3أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت  

من عينة الدراسة يتم التفتيش عليها  % 9.6ال تتم التفتيش عليها من قبل هيئة الرقابة العامة ، 

من عينة الدراسة حيانا تخضع للتفتيش  % 49.6ة الرقابة ولكن بصورة نادرة ، من قبل هيئ
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من العينة  غالبا  يتم التفتيش عليها من قبل هيئة الرقابة ،  % 16.5من قبل هيئة الرقابة ،  

  . من عينة الدراسة يتم التفتيش عليها بشكل دائم من هيئة الرقابة  % 20بينما 

بقة أن الكثير من الجمعيات األهلية ال تخضع بشكل مستمر ودائم ويالحظ من البيانات السا

للتفتيش من قبل هيئة الرقابة العامة ، ولعل السبب وراء عدم شمولية التفتيش من قبل هيئة 

الرقابة العامة على الجمعيات األهلية يرجع لقلة عدد الموظفين العاملين في الهيئة في دائرة 

 يزيد عددهم عن خمسة موظفين مع التزايد المتواصل في عدد الرقابة على الجمعيات حيث ال

  . في قطاع غزة الجمعيات األهلية

   :وقياس مدى استخدام األدوات الرقابية في الجمعيات األهليةتحليل  / سابعا

مـدى  (قام الباحث بتحليل وقياس متوسط اتجاهات أفراد العينة على عبارات المجال الـسادس            

 t، لتحديد متوسط هذه االتجاهات وذلك من خالل استخدام اختبـار      ) قابيةاستخدام األدوات الر  

، وكذلك قياس التكرارات والنـسب المئويـة لكـل     ) one sample t – test (لعينة واحدة  

عبارة من عبارات المجال مع درجات المقياس المستخدمة لتحديد درجات القوة والضعف فـي              

  توفر تلك العبارات وذلك كما يلي 

   )5.12(  جدول رقم 

   لمتوسط اتجاهات أفراد العينة على عبارات المجال السادس   tنتيجة اختبار  

  عبارات المجال الثالث  الرقم

  )استخدام األدوات الرقابية ( 

  

متوسط 

  االتجاهات

االنحراف 

  المعياري

  قيمة 

  tاختبار 

  قيمة 

 الداللة

مستوى 

  الداللة

الوزن 

النسبي 

  للمتوسط

  الترتيب

تعد الجمعية موازنات تفصيلية دورية  1

  لبرامجها ومشاريعها

دال  000. 3.771 1.236 2.43

  إحصائيا

60.75%  3 

يتم إعداد  الموازنات باالعتماد على البيانات  2

  .السابقة باإلضافة ألسعار السوق

دال  000. 4.092 1.117 2.43

  إحصائيا

60.75%  3 

ن خالل يتم عمل الموازنة العامة للمنظمة م 3

  موازنات البرامج والمشاريع  

دال  غير  156. 1.427 1.242 2.17
 إحصائيا

54.25%  5 

دال  غير  039. 2.085 1.297 2.25  .يتم عمل الموازنات بصورة سنوية 4
 إحصائيا

56.25%  4 

دال  000. 6.282 1.024 2.60  .يتم اعتماد الموازنات من مجلس اإلدارة 5

  إحصائيا

65%  2 

إشراك كافة الدوائر واألقسام في إعداد يتم  6

  الموازنة العامة

دال غير  495. 684.- 1.090 1.93
 إحصائيا

48.25%  8 

تستخدم الموازنات كأساس لتقييم أداء  7

  .الدوائر واألقسام

دال  033. 2.156- 1.124 1.77
 إحصائيا

44.25%  10 

يتم مقارنه األداء الفعلي بما هو مخطط  8

  .االنحرافودراسة أسباب 

دال غير  927. 092.- 1.013 1.99
 إحصائيا

49.75%  7 
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يتم رفع تقارير إدارية  لإلدارة عن سير  9

  .العمل واالنحرافات

دال غير  933. 084. 1.112 2.01
 إحصائيا

50.25%  6 

تستخدم القوائم المالية المعتمدة لقياس كفاءة  10

  اإلدارة في التنفيذ

دال ر غي 489. 695.- 1.208 1.92
 إحصائيا

48%  9 

تستخدم القوائم المالية لتحديد المركز المالي  11

  .بصورة سليمة

دال  000. 7.754 1.082 2.78
 إحصائيا

69.5%   1 

دال  011. 2.575 93816. 2.22  المجال ككل 
 إحصائيا

55.5%    

  α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  
  

  
  العينة على عبارات المجال الـسادس      هات العام إلفراد  يظهر الجدول السابق أن متوسط االتجا     

 وبـوزن نـسبي     2.22 ، بلغ   والمتعلق بمدى استخدام الجمعيات األهلية لألدوات الرقابية     ككل

) أحيانا(التي تمثل االتجاه متوفر بدرجة       ) 2( ال يختلف إحصائيا عن الدرجة        وهو    55.5%

ط  االتجاهات العام يظهـر الكثيـر مـن  نقـاط      وذلك يظهر أن متوس    التي تتوسط المقياس ،   

الضعف والقصور في استخدام الجمعيات األهلية لألدوات الرقابية ، كما أن جدول التكـرارات      

فـي مـدى اسـتخدامها        األهليـة   اختالف بين الجمعيات   يظهر  ) 5.13(والنسب المئوية رقم    

   . كل على حدهس خالل تحليل فقرات المجال الساد ، وذلك منلألدوات الرقابية

  )5.13(جدول رقم 
في الجمعيات األهلية في قطاع     استخدام األدوات الرقابية    التكرارات والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات المجال المتعلق بـ           

  غزه 
  

  

  ال يوجد   الفقرة  م
0  

   نادرا
)1(  

   أحيانا
)2(  

  غالبا
 )3(  
  

  دائما
 )4(   

  %  لعددا  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد    
تعد الجمعية موازنات تفصيلية دورية   1

  لبرامجها ومشاريعها

7  6.1  27  23.5  15  13  41  35.7  25  21.7  

يتم إعداد  الموازنات باالعتماد على   2

  .البيانات السابقة باإلضافة ألسعار السوق

5  4.3  25  21.7  18  15.7  50  43.5  17  14.8  

ل يتم عمل الموازنة العامة للمنظمة من خال  3

  موازنات البرامج والمشاريع  

6  5.2 42  36.5 14  12.2  33  28.7  20  17.4  

  24.3  28  21.7  25  13  15  36.5  42 4.3  5  .يتم عمل الموازنات بصورة سنوية  4

  22.6  26  27  31  43.5  50  1.7  2  5.2  6  .يتم اعتماد الموازنات من مجلس اإلدارة  5

 يتم إشراك كافة الدوائر واألقسام في إعداد  6

  الموازنة العامة

13  11.3  23  20  48  41.7  21  18.3  10  8.7  
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  تحليل فقرات المجال المتعلق بـ  )  5.13(و ) 5.12( توضح البيانات المدرجة في الجدولين 

  :كما يلي استخدام األدوات الرقابية 

تستخدم القوائم المالية لتحديـد المركـز       (مثلت العبارة الحادية عشر  من عبارات المجال          •

الترتيب األول بين عبارات المجال  مـن حيـث اسـتخدامها فـي              ) المالي بصورة سليمة  

 وبـوزن نـسبي      2.78ه العبـارة    الجمعيات األهلية ، حيث بلغ متوسط االتجاهات  لهـذ         

وبذلك فان االتجاه العام لهذه العبارة هو الجمعيات األهلية تـستخدمها بدرجـة   .  69.5%

  ) .غالبا(

من عينة الدراسـة   % 5.2  عينة الدراسة  فكانت   أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في       

من عينـة    % 34.8،  ) نادرة( تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة     % 1.7ال تستخدم هذه العبارة ،      

من العينة تتوفر فيها هـذه العبـارة         % 26.1،    ) أحيانا  ( الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة      

  ). دائما ( دراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجةمن عينة ال % 32.2، بينما ) غالبا (بدرجة 

هذا وتنبع أهمية استخدام القوائم المالية من قبل الجمعيات األهلية من كونهـا تـشكل وسـيلة                 

لتوصيل المعلومات المالية لتلك الجمعيات لمستخدمي تلك المعلومـات ، مـع األخـذ بعـين                

 الخاصة بالجمعيات األهليـة ، فالمؤسـسات        االعتبار تعدد الجهات التي تستخدم القوائم المالية      

الحكومية تطالب تلك التقارير التي توضح مصادر الدخل وأوجه إنفاقها والمراكز المالية ومـا              

تتضمنه من أصول بأنواعها والتزامات بأنواعها ، وذلك من منطلق الحفاظ على المال العـام               

للمراقبة ، كما أن أعضاء الجمعيات      باعتبار أموال تلك الجمعيات أمواال عامة يجب أن تخضع          

والهيئات العمومية التي تعتبر المرجعية للجمعيات األهلية تستخدم تلك التقارير لمراقبة اإلدارة            

  .التي انتخبت من قبلهم إلدارة تلك المرافق 

تستخدم الموازنات كأساس لتقييم أداء   7

  .الدوائر واألقسام

21  18.3  17  14.8  52  45.2  17  14.8  8  7  

يتم مقارنه األداء الفعلي بما هو مخطط   8

  .ودراسة أسباب االنحراف

9  7.8  22  19.1  55  47.8  19  16.5  10  8.7  

فع تقارير إدارية  لإلدارة عن سير يتم ر  9

  .العمل واالنحرافات

5  4.3  41  35.7 31  27  24  20.9  14  12.2  

تستخدم القوائم المالية المعتمدة لقياس كفاءة   10

  اإلدارة في التنفيذ

19  16.5  18  15.7  44  38.3  21  18.3  13  11.3  

تستخدم القوائم المالية لتحديد المركز المالي   11

  .بصورة سليمة

6  5.2  2  1.7  40  34.8  30  26.1  37  32.2  
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إضافة إلى ذلك تلجا الجمعيات األهلية لتقديم نسخ من تلك القوائم للجهات المانحة لهـا لبيـان                 

  .اقيتها لضمان تواصل الدعم والتمويل من تلك المؤسسات مصد

وبالتالي فان ذلك يفسر لنا درجة الترتيب التي وصلت إليها هذه العبارة بـين عبـارات هـذا                  

م بشان  2000لسنة  ) 1( الذي نص علية قانون رقم       المجال ، كونها جمعت بين اإللزام القانوني      

 والمصلحة الذاتية للجمعيات األهلية من جانـب   انب من ج  الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية   

  .أخر 

ن الجمعيـات األهليـة     ورغم احتاللها المرتبة األولى بين فقرات المجال إال أن هناك العديد م           

 في استخدامها حيث أن نسبة الجمعيات التي تستخدمها بشكل دائم بلغ فقـط              تعاني من ضعف  

 أن هناك بعض    إلىها بدرجات متفاوتة ، إضافة      من عينة الدراسة ، والباقي يستخدم      % 32.2

  . الجمعيات ال تستخدم تلك األداة نهائيا 

  

.) يتم اعتماد الموازنات مـن مجلـس اإلدارة       (مثلت العبارة الخامسة من عبارات المجال        •

الترتيب الثاني بين عبارات المجال  من حيث توفرها في الجمعيات األهلية ، حيـث بلـغ                 

وبذلك فان االتجاه العام لهذه  .  %65 وبوزن نسبي  2.6لهذه العبارة متوسط االتجاهات  

   ) .غالبا(العبارة هو الجمعيات األهلية تستخدمها بدرجة 

من عينة الدراسـة   % 5.2أما من حيث معدالت توفر هذه العبارة في  عينة الدراسة  فكانت          

من عينـة    % 43.5،  ) نادرة( رجةتتوفر فيها هذه العبارة بد     % 1.7ال تستخدم هذه العبارة ،      

من العينة تتوفر فيهـا هـذه العبـارة          % 27،    ) أحيانا  ( الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة      

  ).دائما ( من عينة الدراسة تتوفر فيها هذه العبارة بدرجة % 22.6، بينما ) غالبا (بدرجة 

معيات األهلية ال يقـوم مجلـس   أن نسبة ليست بالقلية من الج  إلى   وتشير اإلحصائيات السابقة    

إدارتها باعتماد الموازنات ، ويرجع سبب ذلك إلى عدم إعداد العديد من الجمعيـات األهليـة                

لموازنات تفصيلية لبرامجها ومشاريعها ، إضافة إلى انفراد رئيس الجمعيـة بـإدارة األمـور          

  .دارة بشكل فردي في العديد من الجمعيات دون مشاركة فعالة من قبل مجلس اإل

  

تعد الجمعية موازنات تفصيلية دورية     (مثلت العبارتين األولى والثانية من عبارات المجال         •

يتم إعداد  الموازنات باالعتماد على البيانات السابقة باإلضـافة          (و  .) لبرامجها ومشاريعها 

الترتيب الثالث  بين عبارات المجال  من حيث توفرهما فـي الجمعيـات           .) ألسعار السوق 
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وبذلك .   %60.75 وبوزن نسبي  2.43هلية ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لكال منهما األ

 . )غالبا ( فان االتجاه العام لهذه العبارة هو الجمعيات األهلية تستخدمها بدرجة

 

 6.1أما من حيث معدالت توفر هاتين العبارتين في  عينة الدراسة  فكانت على التـوالي                   •

 % 21.7،   % 23.5  العبـارتين ،      اسة ال تـستخدم هاتـان     ة الدر من عين  %  4.3،  % 

من عينة الدراسة تتـوفر   % 15.7،   % 13،  ) نادرة(  بدرجة رتان العبا انتتوفر فيهما هات  

مـن العينـة تتـوفر فيهمـا          % 43.5،   % 35.7،    ) أحيانـا   ( فيهما العبارتين بدرجة    

مـا   عينة الدراسـة تتـوفر فيه     من   % 14.8،   % 21.7، بينما   ) غالبا  ( بدرجة   العبارتان

  ).دائما (  بدرجةالعبارتان

 من الجمعيات األهلية ال تعـد موازنـات تفـصيلية    قليلة وتشير اإلحصائيات السابقة أن نسبة     

. لمشاريعها وبرامجها ، وال تعتمد على البيانات السابقة وأسعار السوق في إعداد الموازنـات               

يمة المبنية على البيانات الماليـة للـسنوات الماضـية    وذلك على الرغم من أن الموازنات السل  

إضافة إلى أسعار السوق مهمة للغاية إلغراض التخطيط والرقابة ، فمن ناحية التخطيط فإنهـا      

ترجمة مالية للمشاريع المنوي تنفيذها  ومن الناحية الرقابية تعتبر مهمة جدا ألنها توفر رقابـة     

. ا للحكم على مدى كفاءة اإلدارة في إدارة شـئون الجمعيـة          سابقة للتنفيذ كما أنها توفر مقياس     

 األمـرين وبما أن العديد من الجمعيات األهلية ال تقوم بإعداد تلك الموازنات فإنها تعانى كـال         

  . سوء التخطيط وضعف الرقابة 

الترتيـب  ..) يتم عمل الموازنات بصورة سنوية( مثلت العبارة الرابعة من عبارات المجال    •

ع  بين عبارات المجال  من حيث توفرها في الجمعيات األهلية ، حيث بلـغ متوسـط          الراب

وبذلك فان االتجاه العـام لهـذه   .   %56.25 وبوزن نسبي  2.25االتجاهات لهذه العبارة 

أما من حيث معدالت توفر هذه       .  )احيانا  ( العبارة هو الجمعيات األهلية تستخدمها بدرجة       

من عينة الدراسة ال تقوم بإعـداد الموازنـة          %  4.3اسة  فكانت      العبارة في  عينة الدر    

 % 13،  ) نـادرة ( تتوفر عندها إعداد الموازنة السنوية بدرجة      % 36.5بصورة سنوية ،    

من العينة تعد الموازنة     % 21.7،    ) أحيانا  ( من عينة الدراسة تعد موازنة سنوية بدرجة        

  . من عينة الدراسة تعد موازنة سنوية بشكل دائم  %24.3، بينما ) غالبا (السنوية بدرجة 

ولعل من أهم العوامل وراء عدم إعداد العديد من الجمعيات األهلية موازنة سـنوية بـصورة                

 ضعف كفاءة وخبرة العديد من شاغلي المهام المالية في الجمعيـات             يرجع إلى  دائمة ومنتظمة 
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 عـود  فان عدم إعداد الموازنة بصورة سنوية ي       وبالتالي األهلية في األمور المالية واإلدارية ،       

إلى عدم إدراك ووعي من قبل القائمين على إدارة الجمعيات بأهمية الموازنة كأداة للتخطـيط               

والرقابة ووسيلة من وسائل الحصول على التمويل من المؤسسات المانحة التي تتعامـل مـع               

  برامج ومشاريع متكاملة من الجوانب اإلدارية والمالية 

  

يتم عمل الموازنة العامة للمنظمـة مـن خـالل          (مثلت العبارة الثالثة من عبارات المجال        •

الترتيب الخامس بين عبارات المجال  من حيـث توفرهـا   ) موازنات البرامج والمشاريع     

 وبـوزن نـسبي      2.17في الجمعيات األهلية ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبـارة            

 )أحيانا ( جاه العامل لها أنها متوفرة بدرجة وبذلك فان االت.  54.25%

  

وال تختلف أسباب وعوامل ضعف توفر هذه العبارة في الجمعيات األهلية عن ما ورد ذكـره                

  .في العبارات السابقة لها 

  

يتم رفع تقارير إدارية  لإلدارة عن سير العمـل  (مثلت العبارة التاسعة من عبارات المجال       •

لسادس بين عبارات المجال  ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهـذه            الترتيب ا ) واالنحرافات

    %50.25 وبوزن نسبي  2.01العبارة 

 الجمعيات األهلية فـي اسـتخدام     نتظهر اإلحصائيات السابقة وجود ضعف شديد في الكثير م        

ر التقارير اإلدارية التي تعتبر من األدوات الرقابية ، حيث ال يتم في جمعيات كثيرة رفع تقاري               

دورية عن سير العمل واالنحرافات إلى اإلدارة العليا ، والسبب الرئيسي في ذلـك الـضعف                

اإلداري إضافة إلى عدم استخدام الموازنات كأداة للتخطـيط والرقابـة ، وبالتـالي ال يوجـد          

  .مقاييس ومعايير معدة مسبقا يمكن من خاللها اكتشاف وتحديد حدوث انحرافات وتجاوزات 

  

يتم مقارنه األداء الفعلي بما هو مخطط ودراسـة  (ة الثامنة من عبارات المجال   مثلت العبار  •

الترتيب السابع بين عبارات المجال  ، حيث بلغ متوسـط االتجاهـات             .) أسباب االنحراف 

  .%49.75   وبوزن نسبي  1.99لهذه العبارة 

  

سابقة ، حيث انه ال يوجـد  والنتيجة تبدو طبيعية في هذه العبارة ومتناسقة مع نتيجة العبارات ال 

تخطيط سليم كما ال يوجد أسس ومعايير سليمة يمكن االعتماد عليها في اكتشاف االنحرافـات               
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والحكم على مدى الكفاءة ، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون الجمعيات األهلية تعاني بكثرة مـن     

  .االنحرافات عدم القدرة على مقارنة األداء الفعلي بما هو مخطط له ودراسة أسباب 

  

يتم إشراك كافة الدوائر واألقسام فـي إعـداد         (مثلت العبارة السادسة من عبارات المجال        •

الترتيب الثامن بين عبارات المجال  ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهـذه  .) الموازنة العامة 

   .48.25  وبوزن نسبي  1.93العبارة   

  

خدم القوائم المالية المعتمدة لقياس كفاءة اإلدارة       تست(مثلت العبارة العاشرة من عبارات المجال       

الترتيب التاسع بين عبارات المجال  ، حيث بلغ متوسط االتجاهات لهذه العبـارة                .) في التنفيذ 

 في استخدام القوائم المالية في قيـاس  وهذا يبين وجود ضعف .   %48  وبوزن نسبي  1.92

  .كفاءة اإلدارة 

  

تستخدم الموازنات كأساس لتقييم أداء الـدوائر       (ن عبارات المجال    مثلت العبارة السابعة م    •

الترتيب العاشر واألخير بين عبارات المجال  ، حيث بلغ متوسـط االتجاهـات     .)واألقسام

وبذلك فان االتجاه العـام ضـعف فـي    .   %44.25  وبوزن نسبي  1.77لهذه العبارة   

  . واألقسام استخدام الموازنات كأساس لتقييم أداء الدوائر

مـن عينـة     %  18.3أما من حيث معدالت توفر هذه  العبارة في  عينة الدراسة  فكانـت                  

، ) نـادرا ( ه العبـارة بدرجـة      تتوفر فيها هـذ    % 14.8الدراسة ال تتوفر فيها هذه العبارة ،        

من العينة تتـوفر فيهـا       % 14.8،    ) أحيانا  ( من عينة الدراسة تتوفر فيها  بدرجة        % 45.2

  ) .دائما ( من عينة الدراسة تتوفر فيها العبارة بدرجة  % 7، بينما ) غالبا (رجة بد

وتظهر البيانات السابقة درجة الضعف في مدى استخدام الموازنات كأساس لتقييم األداء  وتلك              

النتيجة منطقية لجمعيات ال يستخدم الكثير منها الموازنات بصورة سنوية ومنتظمة ، وبالتـالي          

  . أن تستخدم كأساس لتقييم األداء ال يمكن
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    اختبار الفرضيات5.2

  

  :اختبار الفرضية األولى  : 5.2.1

 وتوفر هيكل تنظيمي مالئم في الجمعيات األهلية في قطـاع           توجد عالقة بين استمرار التمويل    

  غزة

  

ك ن ، وذل  الختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط ومعامل ارتباط بيرسو           

ئم على الوضع المالي للجمعيـات األهليـة فـي           توفر هيكل تنظيمي مال    لتحديد مدى قوة واثر   

وقد  .وكذلك بيان اثر توفر هيكل تنظيمي مالئم  على فقرات مجال الوضع المالي             ،   قطاع غزه 

  :التالي )  5.14( كانت النتائج على النحو الموضح بالجدول  رقم 

  

  )5.14(جدول رقم 

  االنحدار للعالقة بين الوضع المالي وتوفر هيكل تنظيمي مالئم في الجمعيات األهليةنتائج 

   في قطاع غزة

  

  الفقرة

توفر هيكل عامل االرتباط مع م

 Rتنظيمي مالئم  

  معامل التحديد

R2  

  

 Fقيمة 

  

Sig  F 

 

  000.  16.11 125.  353.  التغير في اإليرادات

 008.  7.33 061. 247.-  التغير في المصروفات

 000.  21 157.  397.  التغير في األصول

 66. 194. 002. 041.-  التغير في االلتزامات

 00.  22 163. 404.  الدرجة الكلية للمجال

  

  α ≥ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  
  

ـ              ذات  ةيتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول السابق وجود عالقة ارتبـاط طردي

  بين الوضع المالي وتوفر  هيكل تنظيمي مالئـم  ≥ α 05.  ند مستوى داللة داللة إحصائية ع

في الجمعيات األهلية بقطاع غزة ، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين الوضع المالي وتوفر               

  ، وحيـث أن إشـارة معامـل    α 0.0 = 00  ومستوى الداللـة    404.هيكل تنظيمي مالئم 
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  هيكل تنظيمي مالئم عالقـة طرديـة ،         الوضع المالي وتوفر   االرتباط موجبة فان العالقة بين    

   .التنظيمي  يؤثر في الوضع المالي وبنفس االتجاههيكل ال التغير في بمعنى أن 

 الهيكل التنظيمي  فـي   الوضـع         يوضح قيمة التغير الذي يحدثه      R2كما أن معامل التحديد       

ة الكلية  للوضع المالي  والدرجة الكليـة      ن الدرج  بي R2 ، حيث أن قيمة معامل التحديد        المالي  

  بمعني أن  الهيكل التنظيمي في الجمعيات األهلية في قطاع غزه 0 163. = الهيكل التنظيمي 

من التغيرات على الوضع المالي لتلك الجمعيات ، كمـا أن نمـوذج              % 16.3يفسر ما نسبته    

  وهي معنوية إحصائيا عند F = 21.29االنحدار مقبول من الناحية اإلحصائية حيث أن  قيمة 

   α 05. = مستوى 

  

أما عند تحليل العالقة بين الدرجة الكلية لتوفر الهيكل التنظيمي المالئم في الجمعيات األهليـة               

في قطاع غزة  وكل فقرة من فقرات الوضع المالي نجد أن هناك تفاوت واختالف بـين فـي                   

تنظيمي المالئم وكل فقرة من فقرات الوضع المـالي         العالقة بين الدرجة الكلية لتوفر الهيكل ال      

  :كما يلي 

  

يمثل التغير في األصول اكبر عالقة ارتباط مع الدرجة الكلية لتوفر هيكل تنظيمي مالئـم ،                * 

  والعالقة بينهما عالقة طردية نظرا الن إشارة معامـل  R = .397حيث أن معامل االرتباط   

مة الهيكل التنظيمي تؤثر بالزيادة فـي األصـول          مالء دة في االرتباط موجبة ، بمعني أن الزيا     

أما عن قيمة التغير الذي يحدثـه الهيكـل         . للجمعيات األهلية في قطاع غزة والعكس صحيح        

بمعنـي أن     .    R2 = 1570.التنظيمي على األصول فقد حددت من خالل معامل التحديـد             

من التغير على    % 15.7زه يفسر ما نسبته     الهيكل التنظيمي في الجمعيات األهلية في قطاع غ       

  . األصول لتلك الجمعيات 

يمثل التغير في اإليرادات عالقة ارتباط مع الدرجة الكلية لتوفر هيكل تنظيمي مالئم ، حيث               * 

  والعالقة بينهما عالقة طردية نظـرا الن إشـارة معامـل    R = .353أن معامل االرتباط   

مة الهيكل التنظيمي  تؤثر بالزيادة في اإليـرادات          مالء زيادة في االرتباط موجبة ، بمعني أن ال     

أما عن قيمة التغير الذي يحدثـه الهيكـل         . للجمعيات األهلية في قطاع غزة والعكس صحيح        

بمعنـي أن    .    R2 =  125.التنظيمي على اإليرادات فقد حدد من خالل معامـل التحديـد           

من التغير على    % 12.5في قطاع غزه يفسر ما نسبته       الهيكل التنظيمي في الجمعيات األهلية      

  . اإليرادات لتلك الجمعيات 
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يمثل التغير في المصروفات عالقة ارتباط مع الدرجة الكلية لتوفر هيكل تنظيمي مالئـم ،       *  

  والعالقة بينهما عالقة عكسية نظرا الن إشارة معامل R = -.247حيث أن معامل االرتباط   

مة الهيكل التنظيمي  تؤثر بالنقص في المصروفات         الزيادة في مالء   بة ، بمعني أن   االرتباط سال 

أما عن قيمة التغير الذي يحدثـه الهيكـل         . للجمعيات األهلية في قطاع غزة والعكس صحيح        

  بمعنـي أن      ، R2 = 061.التنظيمي على المصروفات فقد حدد من خالل معامـل التحديـد              

من التغير علـى     % 6.1ات األهلية في قطاع غزه يفسر ما نسبته         الهيكل التنظيمي في الجمعي   

  . المصروفات لتلك الجمعيات 

أما بالنسبة للتغير في االلتزامات فال يوجد أي ارتباط بينة وبين الدرجة الكلية لتوفر هيكـل        *  

  وهو اكبر من مـستوي الداللـة   α 661. = تنظيمي مالئم وذلك نظرا الن مستوى الداللة  

  ≥ α 05.  قبول إحصائيا  الم

  

 للجمعيـات  يوجد عالقة بين استمرار التمويـل ( وبناء على ما سبق نقبل الفرضية السابقة     

   ) .α ≥ 0.05هيكل تنظيمي مالئم وذلك عند مستوى الداللة اإلحصائية  األهلية وتوفر 
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  :  اختبار الفرضية الثانية 5.2.2

 في الجمعيات األهلية في قطاع      مويل وتوفر نظام محاسبي مناسب    توجد عالقة بين استمرار الت    

  غزة

  

يرسون ، وذلك   الختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط ومعامل ارتباط ب           

النظام محاسبي المناسب و الوضع المالي في الجمعيات االهلية          لتحديد مدى وجود عالقة بين        

وذات أهمية  " Significant"جم هذه العالقة، وهل هذه العالقة معنوية        ثم إيجاد ح   ،في قطاع غزه    

وقد كانـت النتـائج      .الوضع المالي على فقرات مجال     المحاسبي   م وكذلك بيان اثر النظا    أم ال 

  :التالي )  5.15( على النحو الموضح بالجدول  رقم 

  

  )5.15(جدول رقم 

  ر نظام محاسبي مناسب في الجمعيات االهليةنتائج االنحدار للعالقة بين الوضع المالي وتوف

   في قطاع غزة

  

  

  الفقرة

ة الكلية لتوفر معامل االرتباط مع الدرج

 R  مناسبنظام محاسبي

 معامل التحديد

R2   

  

  Fقيمة 

  

Sig  F 

 

 007.  7.48 062. 249.  التغير في اإليرادات

 018.  5.79 049. 221.-  التغير في المصروفات

 000.  16.39 127. 356.  التغير في األصول

 758. 096. 001. 029.-  التغير في االلتزامات

 001.  12.33 098. .314  الدرجة الكلية للمجال

  

  α ≥ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  
  

ـ              ذات  ةيتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول السابق وجود عالقة ارتبـاط طردي

 نظام محاسـبي سـليم     بين الوضع المالي وتوفر≥ α 05.  داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 المالي وتوفر   في الجمعيات األهلية بقطاع غزة ، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين الوضع            

  ، وحيث أن إشارة معامل االرتبـاط  α 0. = 01  ومستوى الداللة   314.نظام محاسبي سليم
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، بمعنـى أن  عالقة طردية نظام محاسبي مناسب     موجبة فان العالقة بين الوضع المالي وتوفر      

  . وبنفس االتجاه التغير في النظام المحاسبي يؤثر في الوضع المالي

النظام المحاسـبي  فـي الوضـع     غير الذي يحدثه  يوضح قيمة الت    R2كما أن معامل التحديد       

 الدرجة الكليـة  و ن الدرجة الكلية الوضع المالي       بي R2 ، حيث أن قيمة معامل التحديد        المالي  

 في الجمعيات األهلية في قطاع غزه النظام المحاسبي  بمعني أن 0 098. = للنظام المحاسبي 

من التغيرات على الوضع المالي لتلك الجمعيـات ، كمـا أن نمـوذج               % 9.8يفسر ما نسبته    

ند   وهي معنوية إحصائيا عF = 12.33االنحدار مقبول من الناحية اإلحصائية حيث أن  قيمة 

   α 05. = مستوى 

  

 في الجمعيات األهلية    النظام المحاسبي المناسب  أما عند تحليل العالقة بين الدرجة الكلية لتوفر         

  : كما يلي قرة من فقرات الوضع المالي نجد  العالقة في قطاع غزة  وكل ف

  

، اسـبي   النظـام المح   يمثل التغير في األصول اكبر عالقة ارتباط مع الدرجة الكلية لتوفر              *

  والعالقة بينهما عالقة طردية نظرا الن إشارة معامـل  R = .356حيث أن معامل االرتباط   

 تؤثر بالزيادة فـي األصـول       النظام المحاسبي  مةءاالرتباط موجبة ، بمعني أن الزيادة في مال       

لتغير الذي يحدثـه النظـام      أما عن قيمة ا   . للجمعيات األهلية في قطاع غزة والعكس صحيح        

بمعنـي أن     .  R2 = 127. على األصول فقد حددت من خالل معامـل التحديـد              محاسبيال

من التغير على    % 12.7 في الجمعيات األهلية في قطاع غزه يفسر ما نسبته           النظام المحاسبي 

  . األصول لتلك الجمعيات 

، حيـث   سبي  النظام المحا  يمثل التغير في اإليرادات عالقة ارتباط مع الدرجة الكلية لتوفر             *

  والعالقة بينهما عالقة طردية نظـرا الن إشـارة معامـل    R = .249أن معامل االرتباط   

 تؤثر بالزيادة في اإليـرادات      النظام المحاسبي مة  موجبة ، بمعني أن الزيادة في مالء      االرتباط  

النظـام  أما عن قيمة التغير الذي يحدثـه        . للجمعيات األهلية في قطاع غزة والعكس صحيح        

النظام   بمعني أن        ، R2 = 062. على اإليرادات فقد حدد من خالل معامل التحديد            المحاسبي

مـن التغيـر علـى       % 6.2 في الجمعيات األهلية في قطاع غزه يفسر ما نـسبته            المحاسبي

  . اإليرادات لتلك الجمعيات 
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 سليم  ام المحاسبيالنظيمثل التغير في المصروفات عالقة ارتباط مع الدرجة الكلية لتوفر  *  

والعالقة بينهما عالقة عكسية نظـرا الن إشـارة    R = -.221  ، حيث أن معامل االرتباط   

 تـؤثر بـالنقص فـي       النظام المحاسبي مة  سالبة ، بمعني أن الزيادة في مالء      معامل االرتباط   

 أما عن قيمـة التغيـر الـذي   . المصروفات للجمعيات األهلية في قطاع غزة والعكس صحيح     

    ، R2 = 049. على المصروفات فقد حدد من خالل معامل التحديـد             النظام المحاسبي يحدثه  

مـن   % 4.9 في الجمعيات األهلية في قطاع غزه يفسر ما نسبته           النظام المحاسبي بمعني أن     

  . التغير على المصروفات لتلك الجمعيات 

ط بينة وبين الدرجـة الكليـة لتـوفر          أما بالنسبة للتغير في االلتزامات فال يوجد أي ارتبا           *

  وهو اكبر من مستوي الداللة α 758. = وذلك نظرا الن مستوى الداللة  ،  النظام المحاسبي

  ≥ α 05.  المقبول إحصائيا  

  

 للجمعيـات  يوجد عالقة بين استمرار التمويـل ( قة وبناء على ما سبق نقبل الفرضية الساب    
   ).α ≥ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية  ذلك عند  ونظام محاسبي سليماألهلية وتوفر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 146

  : اختبار الفرضية الثالثة 5.2.3

  

 في الجمعيات األهلية في قطـاع   توجد عالقة بين استمرار التمويل  وتوفر أنظمة ضبط داخلي         

  غزة

  

 وذلك  ، الختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط ومعامل ارتباط بيرسون           

 ثم إيجـاد حجـم    الوضع المالي    و  أنظمة الضبط الداخلي   لتعرف على مدى وجود العالقة بين     ل

وكذلك بيان اثر أنظمـة      وذات أهمية أم ال   " Significant"هذه العالقة، وهل هذه العالقة معنوية       

وقد كانت النتائج علـى النحـو الموضـح          .الضبط الداخلي على فقرات مجال الوضع المالي        

  :التالي )   5.16( لجدول  رقم با

  

  )5.16(جدول رقم 

  نتائج االنحدار للعالقة بين الوضع المالي وتوفر أنظمة الضبط الداخلي 

   في الجمعيات األهلية في قطاع غزة

  

  α ≥ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  
  

ـ            يتض  ذات  ةح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول السابق وجود عالقة ارتبـاط طردي

 أنظمة ضبط داخلـي    بين الوضع المالي وتوفر≥ α 05.  داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  المالي وتوفرفي الجمعيات األهلية بقطاع غزة ، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين الوضع

  

  الفقرة

  

ة الكلية لتوفر معامل االرتباط مع الدرج

  R  أنظمة الضبط الداخلي

 

  معامل التحديد

R2  

  

  

 Fقيمة 

  

Sig  F 

 

 0000.  17.3 133. 364.  لتغير في اإليراداتا

 0010.  10.73 087.  295.-  التغير في المصروفات

 0000.  40.99 266. 516.  التغير في األصول

 0210. 5.46 046. 215.-  التغير في االلتزامات

 0000.  21.29 159. 398.  الدرجة الكلية للمجال
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  ، وحيـث أن إشـارة معامـل    α 0.0 = 00ومستوى الداللـة     398.  أنظمة ضبط داخلي

، عالقـة طرديـة     أنظمة ضبط داخلي     االرتباط موجبة فان العالقة بين الوضع المالي وتوفر       

  . وبنفس االتجاه بمعنى أن التغير في النظام المحاسبي يؤثر في الوضع المالي 

أنظمة ضبط داخلي فـي الوضـع   حدثه ت  يوضح قيمة التغير الذي      R2كما أن معامل التحديد       

ـ أنظمة الضبط الداخلي     بمعني أن     R2 = 159.  معامل التحديد   حيث بلغت أن     ،   المالي   ي ف

من التغيرات على الوضـع المـالي        % 15.9فسر ما نسبته    الجمعيات األهلية في قطاع غزه ت     

 = Fحيث أن  قيمـة  لتلك الجمعيات ، كما أن نموذج االنحدار مقبول من الناحية اإلحصائية 

   α 05. =   وهي معنوية إحصائيا عند مستوى 21.29

  

في الجمعيات األهلية فـي     أنظمة ضبط داخلي    أما عند تحليل العالقة بين الدرجة الكلية لتوفر         

  :كما يلي  فقد كانت قطاع غزة  وكل فقرة من فقرات الوضع المالي 

  

، أنظمة ضبط داخلـي ع الدرجة الكلية لتوفر  يمثل التغير في األصول اكبر عالقة ارتباط م       *

الن إشارة معامـل    والعالقة بينهما عالقة طردية نظرا R = .516حيث أن معامل االرتباط   

على األصـول فقـد     أنظمة الضبط الداخلي     حدثهأما عن حجم التغير الذي ت     . االرتباط موجبة   

فـي  ظمـة الـضبط الـداخلي       أنبمعني أن      .  R2 = 266.حددت من خالل معامل التحديد        

من التغيـر علـى األصـول لتلـك      % 26.6الجمعيات األهلية في قطاع غزه يفسر ما نسبته   

  . الجمعيات 

  

، حيـث  النظام المحاسبي  يمثل التغير في اإليرادات عالقة ارتباط مع الدرجة الكلية لتوفر           *

الن إشـارة معامـل   ظـرا    والعالقة بينهما عالقة طردية نR = .364أن معامل االرتباط   

  ، بمعني أن أنظمة الـضبط الـداخلي          R2 = 133.وقد بلغ معامل التحديد       .االرتباط موجبة   

  .من التغيرات على إيرادات الجمعيات األهلية  % 13.3تفسر ما نسبته 

  

أنظمة الـضبط   مع الدرجة الكلية لتوفر      عكسية يمثل التغير في المصروفات عالقة ارتباط      *  

أنظمـة  مـة  ، بمعني أن الزيادة فـي مالء  R = -.295  ، حيث أن معامل االرتباط   الداخلي

تؤثر بالنقص في المصروفات للجمعيات األهلية في قطـاع غـزة والعكـس             الضبط الداخلي   
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  ، بمعني أن أنظمة الضبط الداخلي تفسر مـا           R2 = 087.وقد بلغ معامل التحديد       . صحيح  

  .مصروفات الجمعيات األهلية  في قطاع غزة من التغيرات على  % 8.7نسبته 

 بينة وبين الدرجـة الكليـة        عكسية    ارتباط للتغير في االلتزامات فيوجد عالقة      أما بالنسبة   *  

 046. ، ومعامل التحديد R = -.215، حيث أن معامل االرتباط  أنظمة الضبط الداخليلتوفر 

 =R2         من التغيرات على التزامـات      % 4.6ه    بمعني أن أنظمة الضبط الداخلي تفسر ما نسبت

  .الجمعيات األهلية  في قطاع غزة 

  

  

 للجمعيـات  يوجد عالقة بين استمرار التمويـل ( قة وبناء على ما سبق نقبل الفرضية الساب    

   .)α ≥ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية   وذلك عند أنظمة ضبط داخلياألهلية وتوفر 
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  :فرضية الرابعة  اختبار ال5.2.4

ت الرقابيـة فـي    األهلية ودور المؤسـسا ؤسساتتوجد عالقة بين استمرار التمويل للم   

 .توجيه وضبط األداء في تلك المؤسسات

  

 وذلك الختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط ومعامل ارتباط بيرسون ،            

 ثـم   الوضع المالي  وواألجهزة الرقابية  بين دور المؤسسات لتعرف على مدى وجود العالقة   ل

وكذلك بيـان    وذات أهمية أم ال   " Significant"إيجاد حجم هذه العالقة، وهل هذه العالقة معنوية         

وقد كانـت النتـائج      . على فقرات مجال الوضع المالي     دور المؤسسات واألجهزة الرقابية   اثر  

  :التالي )   5.17( على النحو الموضح بالجدول  رقم 

  

  )5.17(جدول رقم 

  فيدور المؤسسات واألجهزة الرقابية نتائج االنحدار للعالقة بين الوضع المالي 

   الجمعيات األهلية في قطاع غزة

  

  α ≥ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  
  

ـ        يتضح من المؤشرات اإلحصائية الوارد      ذات  ةة بالجدول السابق وجود عالقة ارتبـاط طردي

 للجمعيات األهلية في قطـاع    بين الوضع المالي≥ α 05.  داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  غزه  

  

  الفقرة

  

ة الكلية لتوفر معامل االرتباط مع الدرج

  R  أنظمة الضبط الداخلي

 

  معامل التحديد

R2  

  

  

 Fقيمة 

  

Sig  F 

 

 000.  13.12 104. 322.  التغير في اإليرادات

 002.  10.20 083. 288.-  التغير في المصروفات

 000.  25.38 183. 428.  التغير في األصول

 046. 4.08 035. 187.-  التغير في االلتزامات

 001.  12.17 097. 312.  الدرجة الكلية للمجال
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 ، حيـث بلـغ معامـل ارتبـاط     في تطوير تلك الجمعيات دور المؤسسات واألجهزة الرقابية     و

 312.  سات الرقابية بتطوير تلك الجمعيات  المالي  وقيام األجهزة والمؤسبيرسون بين الوضع

ن العالقـة بـين     ، وحيث أن إشارة معامل االرتباط موجبة فـا α 0. = 01ومستوى الداللة  

عالقـة  الوضع المالي وقيام األجهزة والمؤسسات الرقابية بدور في تطوير تلـك الجمعيـات              

 وبـنفس    في الوضـع المـالي     ، بمعنى أن زيادة فعالية دور المؤسسات الرقابية  يؤثر         طردية  

  .االتجاه 

المؤسسات واألجهزة الرقابية فـي    حدثه  ت  يوضح قيمة التغير الذي       R2كما أن معامل التحديد       

 المؤسسات الرقابية    بمعني أن   R2= 097.  معامل التحديد   حيث بلغ    ،   المتغير الوضع المالي    

ن التغيرات على الوضع المالي     م % 9.7فسر ما نسبته    على الجمعيات األهلية في قطاع غزه ت      

 = F  لتلك الجمعيات ، كما أن نموذج االنحدار مقبول من الناحية اإلحصائية حيث أن  قيمـة  

   α 05. = وهي معنوية إحصائيا عند مستوى 12.17

  

فـي  لـدور األجهـزة والمؤسـسات الرقابيـة     أما عند تحليل العالقة بين الدرجة الكلية لتوفر  

  :كما يلي  فقد كانت ي قطاع غزة  وكل فقرة من فقرات الوضع المالي الجمعيات األهلية ف

  

 دور فعـال لألجهـزة      يمثل التغير في األصول اكبر عالقة ارتباط مع الدرجة الكلية لتوفر          * 

  والعالقة بينهما عالقة طرديـة  R = .428، حيث أن معامل االرتباط   والمؤسسات الرقابية 

من خالل معامل التحديد     أما عن حجم التغير  فحدد       . اط موجبة   الن إشارة معامل االرتب   نظرا  

.183 = R2  .      في الجمعيات األهلية في قطاع غزه يفسر       دور المؤسسات الرقابية    بمعني أن

  . من التغير على األصول لتلك الجمعيات  % 18.3ما نسبته 

  

 دور لألجهـزة    يـة لتـوفر    مع الدرجة الكل    طردية   يمثل التغير في اإليرادات عالقة ارتباط     * 

 104.وقد بلغ معامل التحديد    . R = .322، حيث أن معامل االرتباط   والمؤسسات الرقابية

 =R2           من التغيرات على إيـرادات      % 10.4  ، بمعني أن المؤسسات الرقابية تفسر ما نسبته

  .الجمعيات األهلية 
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أنظمة الـضبط  الدرجة الكلية لتوفر    مع    عكسية يمثل التغير في المصروفات عالقة ارتباط      *  

 فعالية المؤسـسات   ، بمعني أن الزيادة في R = -.288  ، حيث أن معامل االرتباط   الداخلي

وقد . تؤثر بالنقص في المصروفات للجمعيات األهلية في قطاع غزة والعكس صحيح            الرقابية  

 % 8.3ي تفسر ما نـسبته        ، بمعني أن أنظمة الضبط الداخل       R2 = 083.بلغ معامل التحديد      

  .من التغيرات على مصروفات الجمعيات األهلية  في قطاع غزة 

  

 عكسية  بينه وبين الدرجـة الكليـة          ارتباط للتغير في االلتزامات فيوجد عالقة      أما بالنسبة   *  

 = 035. ، ومعامل التحديـد  R = -.187، حيث أن معامل االرتباط  لدور المؤسسات الرقابية

R2  مـن التغيـرات علـى التزامـات         % 3.5 أن المؤسسات الرقابية تفسر ما نسبته          بمعني

  .الجمعيات األهلية  في قطاع غزة 

  

  

توجد عالقة بين استمرار التمويل  للمؤسسات (قة وبناء على ما سبق نقبل الفرضية الساب

عند ت األهلية ودور المؤسسات واألجهزة الرقابية في توجيه وضبط األداء في تلك المؤسسا

  .) α ≥ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية 
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  : اختبار الفرضية الخامسة  5.2.5

توجد عالقة بين استمرار التمويل  للجمعيات األهلية ومدى استخدام األدوات الرقابية في تلـك               

  . الجمعيات

  

 وذلك بيرسون ، الختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام أسلوب االنحدار البسيط ومعامل ارتباط            

الوضـع المـالي للجمعيـات       و  استخدام األدوات الرقابية   عالقة بين  لتعرف على مدى وجود   ل

" Significant"، وهل هذه العالقـة معنويـة          ثم إيجاد حجم هذه العالقة     االهلية في قطاع غزه ،    

 .ر التابع    على فقرات مجال المتغي    وكذلك بيان اثر استخدام األدوات الرقابية      وذات أهمية أم ال   

  :التالي )   5.18( وقد كانت النتائج على النحو الموضح بالجدول  رقم 

  

  )5.18(جدول رقم 

  نتائج االنحدار للعالقة بين الوضع المالي ومدى استخدام األدوات الرقابية في

   الجمعيات األهلية في قطاع غزة

  

  

  الفقرة

  

معامل االرتباط مع الدرجة الكلية  لمدى 

  R دوات الرقابيةاستخدام األ

 

  معامل التحديد

R2  

  

  

 Fقيمة 

  

Sig  F 

 

 002.  9.611 078. 280.  التغير في اإليرادات

 049.  3.96 034. 184.-  التغير في المصروفات

 000.  28.57 202. 449.  التغير في األصول

 022. 5.397 046. 213.-  التغير في االلتزامات

 000.  16.50 127. 357.  الدرجة الكلية للمجال

  

  α ≥ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند  
  

 ةوجود عالقة ارتباط طردي   ) 5(يتضح من المؤشرات اإلحصائية الواردة بالجدول السابق رقم         

 للجمعيات األهليـة فـي     بين الوضع المالي≥ α 05.  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  قطاع غزه  
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 ، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسـون بـين           تلك الجمعيات   ومدى استخدام األدوات الرقابية في    

 = 00ومستوى الداللـة    357.   المالي واستخدام األدوات الرقابية في تلك الجمعيات الوضع

.0 α         ن العالقة بين الوضع المـالي واسـتخدام          ، وحيث أن إشارة معامل االرتباط موجبة فا

، بمعنى أن زيادة فعاليـة اسـتخدام األدوات    عالقة طرديةاألدوات الرقابية في تلك الجمعيات      

  .  وبنفس االتجاه الرقابية يؤثر في الوضع المالي 

فـي   اسـتخدام األدوات الرقابيـة   حدثه  ي  يوضح قيمة التغير الذي       R2كما أن معامل التحديد       

 استخدام األدوات الرقابيـة     بمعني أن   R2= 127.  معامل التحديد   حيث بلغ    ،   الوضع المالي   

من التغيرات على الوضع المالي      % 12.7فسر ما نسبته    ي الجمعيات األهلية في قطاع غزه ت      ف

 = F  لتلك الجمعيات ، كما أن نموذج االنحدار مقبول من الناحية اإلحصائية حيث أن  قيمـة  

   α 05. = وهي معنوية إحصائيا عند مستوى 16.50

  

 في الجمعيات األهليـة  استخدام األدوات الرقابيةأما عند تحليل العالقة بين الدرجة الكلية لتوفر   

  :كما يلي  فقد كانت في قطاع غزة  وكل فقرة من فقرات الوضع المالي 

  

اسـتخدام األدوات     مع الدرجة الكليـة لتـوفر       يمثل التغير في األصول اكبر عالقة ارتباط      * 

الن قة طرديـة نظـرا     والعالقة بينهما عالR = .449، حيث أن معامل االرتباط   الرقابية 

 = 202.من خالل معامل التحديد       أما عن حجم التغير  فحدد       . إشارة معامل االرتباط موجبة     

R2  .      في الجمعيات األهلية في قطاع غـزه يفـسر مـا         استخدام األدوات الرقابية  بمعني أن 

  . من التغير على األصول لتلك الجمعيات  % 20.2نسبته 

  

السـتخدام األدوات   مـع الدرجـة الكليـة     طردية ادات عالقة ارتباط  يمثل التغير في اإلير   * 

  ، R2 = 078.وقد بلغ معامل التحديـد     . R = .280، حيث أن معامل االرتباط   الرقابية 

مـن التغيـرات علـى إيـرادات         % 7.8بمعني أن استخدام األدوات الرقابية تفسر ما نسبته         

  .الجمعيات األهلية 

  

السـتخدام األدوات   مع الدرجـة الكليـة    عكسية عالقة ارتباط  االلتزاماتفي  يمثل التغير    *  

 اسـتخدام األدوات   ، بمعني أن الزيادة في R = -.213  ، حيث أن معامل االرتباط   الرقابية
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وقـد  .  للجمعيات األهلية في قطاع غزة والعكس صحيح         االلتزامات تؤثر بالنقص في     الرقابية

 4.6استخدام األدوات الرقابية تفسر ما نـسبته           ، بمعني أن    R2 = 046.بلغ معامل التحديد      

  .من التغيرات على التزامات الجمعيات األهلية  في قطاع غزة % 

  

 عكسية  بينه وبين الدرجة الكليـة         ارتباط للتغير في المصروفات فيوجد عالقة      أما بالنسبة   *  

 = 034. ، ومعامل التحديد R = -.184ط الستخدام األدوات الرقابية ، حيث أن معامل االرتبا

R2           من التغيرات على  الجمعيات      % 3.4  بمعني أن استخدام األدوات الرقابية تفسر ما نسبته

  األهلية  في قطاع غزة 

  

  

توجد عالقة بين استمرار التمويـل  للجمعيـات   (وبناء على ما سبق نقبل الفرضية السابقة     

وذلـك عنـد مـستوى الداللـة         قابية في تلك الجمعيـات    األهلية ومدى استخدام األدوات الر    

  ) .α ≥ 0.05اإلحصائية 
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  الفصل السادس

  

   النتائج والتوصيات
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يسعى هذا الفصل إلى تلخيص نتائج البحث في ضوء ما خلصت إليه الدراسة الميدانية ، ومـع          

 إلى وضع توصيات تساعد على تحـسين       ربطها باإلطار النظري والدراسات السابقة ، وصوال      

األداء المالي واإلداري للجمعيات األهلية وزيادة اإلنتاجية والخدمات المقدمة ، وبيـان أوجـه              

  .الضعف والقصور في األنظمة الرقابية 

  توصيات البحث) 2نتائج البحث                  ) 1ويتكون هذا الفصل من  

  

  نتائج البحث :  6.1

البحث تشخيص الواقع المالي للجمعيات األهلية في قطاع غزة ، وكذلك دراسـة             استهدف هذا   

ومعرفة مدى توفر المقومات الرقابية وأنظمة الضبط الداخلي لهذه الجمعيات ومعرفـة مـا إذا               

كان لمؤسسات التدقيق وأجهزة الرقابة دورا في تطوير وتدعيم األنظمة الرقابية لتلك الجمعيات             

 استخدام األدوات الرقابية في هذه الجمعيات ، وحاول الباحث من خـالل             ، وكذلك معرفة مدى   

الدراسة الميدانية معرفة ما إذا كان لألنظمة والمقومات واألدوات الرقابية دور أو عالقـة فـي           

استمرار التمويل للجمعيات األهلية ، ولهذا الغرض تم إعداد استبانة وزعت على عينة مختـارة       

 العاملة في قطاع غزة ووجهت إلى العاملين في المجال المالي للجمعيـات         من الجمعيات األهلية  

  .األهلية باعتبارهم على إطالع وعلم بالنواحي الرقابية والمالية في جمعياتهم 

  

ومن خالل نتائج التحليل اإلحصائي آلراء المبحوثين يمكن أن نجمل أهم النتائج التي توصـلت        

  :إليها الدراسة وهي 

لتمويل للجمعيات األهلية في قطاع غزة خالل السنوات الماضـية زيـادة            ازداد حجم ا   -1

ـ               ممحدودة ، إال أن زيادة التمويل تركزت على دعم األصول بصفة خاصة ، في حين تميز حج

اإليرادات والمصروفات بالثبات النسبي ، مما يعني ثبات حجم الخـدمات والمـساعدات التـي               

 .يني في قطاع غزةتقدمها تلك الجمعيات للمجتمع الفلسط

 

زيادة األصول في الجمعيات األهلية يشير إلى توجه لدى المؤسسات المانحة وخاصـة              -2

األجنبية التي تعتبر المصدر األكبر من مصادر دعم وتمويل الجمعيات األهلية لدعم المؤسسات              

 وليس إلى دعم المجتمع المحلي ، حيث أن خدمات اإلغاثة والتنمية تتطلب زيـادة مـصاريف               

 .البرامج واألنشطة بشكل مباشر أكثر من التركيز على المشاريع اإلنشائية واقتناء األصول 
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 تميزت التزامات الجمعيات األهلية خالل السنوات الماضية بالثبات النـسبي ، وذلـك              -3

يشير إلى خوف أو عدم مقدرة الجمعيات األهلية على الحصول على تمويل لبرامج ومـشاريع               

، وكال األمرين يظهران الخوف وعدم الثقة في استمرارية التمويل بـنفس            من خالل القروض    

 .الوتيرة الحالية للجمعيات األهلية 

 

تمثل اإليرادات المحلية واإليرادات الذاتية للجمعيات األهلية نسبة بسيطة من إيـرادات             -4

جية ، وهـذا  الجمعيات األهلية ، وبالتالي فان الجزء األكبر من اإليرادات هو من مؤسسات خار     

على الرغم من انه ذوى اثر ايجابي على االقتصاد الفلسطيني ، إال انه سالح ذو حدين إذا لـم                   

يوجه بما يحقق المصالح القومية والوطنية الفلسطينية ويستخدم لخدمة إغـراض تـتالءم مـع               

 . حاجات واولويات المجتمع الفلسطيني 

 

املها ودعمها للجمعيات األهليـة فـي   لوحظ أن أولويات وأجندة المانحين تختلف في تع   -5

قطاع غزة باختالف النشاط ومجال العمل الذي تمارسه الجمعية ، وهذا يعطى مؤشرات عن أن               

المنح والمساعدات المقدمة للجمعيات األهلية ليس بالضرورة تنطلق من واقع الحاجات الملحـة             

 .للمجتمع الفلسطيني 

 

مرتبط إلى حـد كبيـر بالـدعم الخـارجي          استمرارية عمل ونشاط الجمعيات األهلية       -6

وخاصة من الدول األجنبية ، وبالتالي فان بقاء الكثير من الجمعيات األهلية  مرهون بالتغيرات               

وكذلك الحال بالنسبة لنشاطاتها وبرامجها فالعديد من الجمعيـات         . الخارجية والسياسات الدولية    

  .ت واولويات المانحينتركز في برامجها ومشاريعها مع ما يتوافق مع توجها
  

  أظهرت الدراسة الميدانية وجود دور مؤثر وفعال لمؤسسات التدقيق واألجهزة الرقابيـة               -7

في تطوير األنظمة المالية واإلدارية للجمعيات األهلية في قطاع غزة ، حيث أن هـذا المجـال                

 في هذا المجال يرجـع  كان أعلى المجاالت توفرا في عينة الدراسة ، وقد تبين أن الدور األكبر          

لدور مدقق الحسابات الخارجي المستقل ، وذلك لوجود مراجعة دورية  من مـدققين مـستقلين               

لمعظم الجمعيات األهلية ، إضافة إلى أهمية تقرير المدقق بالنسبة لمستخدمي التقـارير الماليـة        

 وزارة الداخلية وهيئة    للجمعيات  ، في حين أن تبين محدودية دور األجهزة الرقابية المتمثلة في            
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الرقابة العامة نظرا لكون تلك األجهزة ال تمارس رقابة شاملة لكافة الجمعيات االهلية بـصورة               

دورية متواصلة  حيث تقتصر على عينات محدودة ، باإلضافة إلى عـدم إصـدارها تقـارير                 

  .منتظمة عن حسابات وأنشطة الجمعيات األهلية 
  

  :وفر دور فاعل لمؤسسات التدقيق في الجمعيات األهلية ما يلي  ولعل من أهم األسباب وراء ت

  

وجود اإللزام القانوني الذي يلزم الجمعيات األهلية بتقديم تقارير مالية مدققـة مـن مـدقق                / أ  

حسابات خارجي مستقل بصورة سنوية وفي مواعيد محددة ، ومن ثم فهي ملزمة بتعيين مـدقق    

افة إلى توفر الصفة القانونية لكـل مـن وزارة الداخليـة    إض. الحسابات الخارجي لهذا الغرض 

  ) 112.(الفلسطينية وهيئة الرقابة العامة على مراقبة ومتابعة أعمال الجمعيات األهلية 

  

وجود ضرورة وأهمية خاصة لتقارير التدقيق والمراجعة ، حيث تـساعد تلـك التقـارير               / ب  

لتالي الحصول على التمويل المطلـوب لتنفيـذ   الجمعيات األهلية في نيل ثقة الجهات المانحة وبا   

األنشطة والبرامج التي تحقق أهداف تلك الجمعيات ، وبالتالي فان االلتزام نابع من المـصلحة               

  .والحاجة للجمعيات األهلية 
  

   أظهرت الدراسة توفر مقومات النظام المحاسبي بدرجة كبيرة في الجمعيات األهليـة ،                -8 

تبر المجال الثاني من حيث التوفر في الجمعيات األهليـة بعـد مجـال           حيث أن هذا المجال يع    

المؤسسات الرقابية ، حيث تبين أن األنظمة المحاسبية توفر مجموعة متكاملـة مـن الـدفاتر                

والسجالت المحاسبية ، كما أن األنظمة المحاسبية المطبقة في تلك الجمعيات تـتالءم بدرجـة               

ها وطبيعة عملها ، إضافة إلى أن كثيرا من تلك الجمعيـات          عالية نوعا ما مع أنشطتها وبرامج     

تستخدم البرامج المحاسبية في إثبات وتسجيل معامالتها بشكل يمكنها من اسـتخراج التقـارير              

بسهولة وبالشكل المطلوب وإعداد التقارير في الوقت المناسب وبالشكل الذي يطلبه مـستخدمي      

  .تلك التقارير 

 األنظمة المحاسبية في الجمعيات األهلية هو اهتمام تلك الجمعيـات         ولعل من أهم أسباب تطور    

باألنظمة المحاسبية التي تمكنها من إعداد ورفع التقارير إلى المؤسسات المانحة بشكل تفصيلي             

عن البرامج والمشاريع الممولة من تلك المؤسسات ألهمية ذلك فـي اسـتمرار العالقـة مـع          

ة التدريب والتأهيل التي تمولها المؤسسات األجنبيـة تركـز          المؤسسات المانحة، كما أن أنشط    

  .بشكل كبير على تطوير األنظمة المالية واإلدارية للجمعيات األهلية 
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إضافة لذلك فان اإللزام القانوني الذي يجبر الجمعيات األهلية علـى مـسك سـجالت كاملـة             

رجي مـستقل فـي مواعيـد    ومنتظمة وتقديم تقارير مالية شاملة ومدققة من مدقق حسابات خا        

  .محددة  جعل من األهمية بمكان تدارك ذلك واالهتمام بالجوانب المالية والمحاسبية 

كما ساهم في ذلك أيضا توصيات األجهزة والمؤسسات الرقابية التي تقوم بإجراء رقابة شـبه               

األهليـة  دورية على الجمعيات األهلية وتتفحص األنظمة المحاسبية والمالية وتوجه الجمعيات           

  .إلى جوانب الضعف والقصور فيها

  

وعلى الرغم من قوة األنظمة المحاسبية في الجمعيات األهلية إال أن هناك بعض القصور فـي              

بعض الجوانب وخاصة فيما يتعلق بدور النظام المحاسبي في تقييم أداء البـرامج والمـشاريع               

المحاسبي بدور فاعل فـي إعـداد   وكشف االنحرافات فور حدوثها إضافة إلي عدم قيام النظام    

 رموازنات البرامج والمشاريع ، وهذا بدوره يشير إلى قصور في األنظمة المحاسبية واقتـصا             

المؤسـسات  ( دورها على تسجيل المعامالت المالية واستخراج التقارير لإلطراف الخارجيـة           

ا دور فاعل في إعداد     في حين انه ليس له    ) المانحة والمؤسسات الرقابية ، والجمعية العمومية       

الموازنات للبرامج والمشاريع ، بمعنى ال تستخدم بشكل فاعل في عملية التخطيط ، كما أنها ال                

ـ                  متستخدم في تقييم أداء البرامج والمشاريع وكشف االنحرافات فور حدوثها ، أي أنهـا ال تق

  .ية واإلدارية للجمعية بدور فاعل في الرقابة والمتابعة وال تساهم في رفع مستوى الكفاءة الفن
  

   أظهرت الدراسة توفر مقومات الهيكل التنظيمي  بدرجة متوسطة في الجمعيات األهليـة              -9

، فبعض مقومات الهيكلية التنظيمية تتوفر بدرجات عالية بينما يضعف توفر مقومات اخري ،              

قومـات ومـدى    األمر مرتبط بمدى شعور وإدراك إدارات الجمعيات األهلية بحاجتها لتلك الم          

مالءمتها ألوضاعها وبرامجها مقارنة بحسابات التكلفة والعائد ، ولعل اهم العوامل وراء توفر             

 :بعض المقومات بدرجات عالية ما يلي 

 توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والخبرة العملية في مجـاالت العمـل المختلفـة                -أ  

أن نسبة عالية نوعا ما من التعيينات في الجمعيـات          للجمعيات األهلية ، حيث أظهرت الدراسة       

األهلية تتم حسب الخبرة والكفاءة واالحتياجات الفعلية ، ومن أهم العوامل التـي مـا سـاهمت              

  :  بشكل كبير وفعال في توفر العناصر البشرية ذات الكفاءة العالية في الجمعيات األهلية ما يلي

الجمعيات وخاصة تلك التي تتلقي الدعم من المؤسـسات          ارتفاع سلم الرواتب في العديد من         *

األجنبية ، األمر الذي جعل الكثير من الكفاءات والخبرات تتجه للعمل في المجال األهلـي لمـا         

  .فيه من مميزات وخصائص ال تتوفر في القطاعات األخرى 
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فـي المجـاالت   )  1(   ما تبين نتيجة الدراسة أن مجال التدريب والتأهيل يعتبر المجال رقم              *

التي تتلقى الدعم والمساعدة من المؤسسات األجنبية ، وهذا جعل الكثير من الجمعيات األهليـة               

تركز على هذا المجال وتتقدم بمشاريع وبرامج تتعلق بالتدريب والتأهيل وخاصـة للمـوظفين              

ـ     ة فـي  العاملين فيها ، حيث ساهم ذلك بشكل كبير في رفع مستوى الكفـاءات البـشرية العامل

  .   الجمعيات األهلية 
  

  أهمية بعض مقومات الهيكلية التنظيمية في إعداد المشاريع وإنجاز البرامج والمـشاريع              -ب  

بصورة فعالة حسب االتفاق مع الجهات الممولة ومن ثم إعداد التقارير بصورة سليمة ، األمـر                

ان تـوفر مقومـات الهيكليـة       الذي يساهم في استمرار العالقة مع الجهات المانحة ، وبالتالي ف          

  .التنظيمية وتطويرها مرتبط بمدى حاجة ومصلحة الجمعيات في ذلك 

  

أما فيما يتعلق بالمقومات التي ال تتوفر بدرجات عالية فان ذلك يرجع إلـى عـدم شـعور أو                   

إدراك إدارات تلك الجمعيات بأهميتها أو الحاجة إليها ، خاصة إذا كان توفرها مرتبط بتكـاليف          

ال يتحقق عائد يتناسب معها ، واألمر يختلف من جمعية ألخرى تبعـا الخـتالف الـوعي                 قد  

اإلداري والسياسة المتبعة إضافة الختالف الخصائص والظروف الخاصة بالجمعيات األهليـة ،    

  . إضافة إلى عدم وجود إلزام قانوني أو تعليمات إدارية بهذا الخصوص 
  

معيات األهلية في قطاع غزة لألدوات الرقابية بدرجـة         أظهرت الدراسة استخدام  الج       - 10

متوسطة ، حيث أن ما توفر من استخدام نلك األدوات ما كان نابع من مصلحة وحاجـة تلـك               

الجمعيات كاستخدام الموازنات للبرامج والمشاريع إضافة إلى إعداد التقارير الماليـة بـصورة         

لدعم والتمويل من المؤسسات المانحـة ،       دورية ، وهو ما له عالقة بحصول الجمعيات على ا         

إضافة إلى اإللزام القانوني فيما يتعلق بإعداد الحسابات الختامية المدققة  وبالتالي فان األدوات              

الرقابية تساهم في استمرارية التمويل للجمعيات األهلية ، إضافة لكونها أداة رقابية تساعد فـي          

، إال أن هناك العديد من جوانـب الـضعف فـي            التحقق من أنجاز العمل بما كان مخطط له         

استخدام األدوات الرقابية خاصة تلك المتعلقة باستخدام األدوات الرقابية في تقييم األداء وكشف             

ويعتمد مدي استخدام الجمعيات لألدوات الرقابية علـى تطـور الفكـر اإلداري             . االنحرافات  

رة كل أداة من تلـك األدوات لمـا فيـه           للقائمين على تلك الجمعيات وإدراكها ألهمية وضرو      

مصلحة الجمعية ، خاصة وان األمر متروك لرأي واجتهاد اإلدارة  في األمور التي ال يوجـد                 

  .نص قانوني فيها 
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   أظهرت الدراسة إن أنظمة الضبط الداخلي في الجمعيـات األهليـة تتـوفر بدرجـة                  - 11

لرقابة الداخلية ، ويرجع ذلك إلى مركزية       متوسطة ، وذلك على الرغم من أهميتها في فعالية ا         

اإلدارة في الكثير من الجمعيات األهلية ، وبالتالي سيطرتها المباشرة على مجريـات األمـور               

داخل الجمعية ، إضافة إلى عدم شعورها بمدى الحاجة لتلك األنظمة في ظل اإلدارة المركزية               

رتبط بمتطلبـات الجهـات المانحـة أو    ، أما ما توفر من أنظمة الضبط الداخلي فهو ما كان م          

األجهزة الرقابية مثل المؤيدات الثبوتية للمصروفات وتشكيل لجـان متخصـصة للمـشتريات             

  .وتنفيذ األعمال ومراجعة المعامالت المالية قبل الصرف 
  

   أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباط بين الرقابة المالية على الجمعيـات األهليـة فـي              - 12

واستمرار التمويل لتلك الجمعيات ، حيث كانت أعلى عالقة الستمرار التمويل مـع           قطاع غزة   

توفر هيكل تنظيمي مالئم في الجمعيات األهلية ، ثم أنظمة الضبط الـداخلي تالهـا اسـتخدام             

األدوات الرقابية ، ثم استخدام نظام محاسبي سليم وأخيرا دور مؤسسات التـدقيق واألجهـزة               

  .الرقابية 
  

  وصيات البحثت:  6.2

في ضوء ما انتهى إليه البحث من نتائج تثبت أهمية الرقابة المالية في نجاح الجمعيات األهلية                

في أداء برامجها وأنشطتها واستمرار تدفق التمويـل الـالزم ألداء وإنجـاز تلـك البـرامج                 

  :والمشاريع فان الباحث يقترح التوصيات التالية 
  

ية الداخلية من خالل تطوير الهيكليات التنظيمية للجمعيات التـي            زيادة فعالية الرقابة المال     -1

تعاني من ضعف وقصور في تلك الهيكليات إضافة إلى تطوير األنظمة المحاسـبية وأنظمـة               

   .ةالضبط الداخلي وزيادة استخدام األدوات الرقابية ، وذلك في ضوء اإلمكانيات المتوفر

دور اكبر لمؤسسات التدقيق واألجهـزة الرقابيـة ،           تحديث القوانين بما يمكن من إعطاء         -2

إضـافة إلـى تحديـد      . بحيث تستطيع المساهمة بدرجة أفضل في تطوير الجمعيات األهليـة           

إجراءات قانونية بحق من الجمعيات التي ال تلتزم بالقوانين والتعليمات اإلدارية الصادرة عـن              

  .الرقابية أو إال تستجيب لتوجيهاتها السلطة الوطنية الفلسطينية وال تتعاون مع األجهزة 

  تفعيل دور الجمعيات العمومية في مراقبة أداء مجالس اإلدارة ، وذلك من خالل اعتمادها                -3

  .لمدقق الحسابات وتحديد أتعابه وإجراءات فصله بما يضمن استقالليته عن مجلس اإلدارة 
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شـيح نفـسه لعـضوية        وضع شروط ومواصفات علمية ومهنية  لكل من يرغب في تر            - 4

مجلس إدارة ، بحيث تضمن حدا أدني من الكفاءة اإلداريـة ألعـضاء مجـالس اإلدارة فـي                  

  .الجمعيات األهلية 

  تطوير العمل الرقابي بحيث ال يبقي في إطار الرقابة المالية التقليديـة ، وإنمـا يرتقـي                - 5

  .لمستوى رقابة وتقويم األداء ورقابة المردود االقتصادي 

 المستقبلية مدعمـة بتقـديرات   اإلزام الجمعيات األهلية بإعداد خطط لبرامجها ومشاريعه       - 6

مالية معتمدة من هيئاتها العمومية باعتبارها المرجعية العليا لتلك الجمعيات ، لـضمان وجـود         

  .قاعدة يمكن االستناد عليها في تقييم أداء عمل تلك الجمعيات والقائمين عليها 

 األهلية على زيادة مواردها المالية من مصادرها الذاتية ، حتى ال تصبح               حث الجمعيات   - 7

رهينة لسياسات وفلسفات الجهات الخارجية بحيث تنفذ المـشاريع ذات االولويـات للمجتمـع              

  .الفلسطيني بدرجة اكبر من الحرية 

م بهـا    ضرورة العمل على تشكيل دائرة رسمية تعني بتقييم البرامج والمشاريع التي تتقـد             -8

الجمعيات األهلية للمؤسسات المانحة ، بحيث يتم رفض البرامج والمشاريع التي ال تتناسب مع              

حاجة المجتمع الفلسطيني ، وبذلك يكون هناك فرص اكبر للبـرامج ذات األهميـة للمجتمـع                

  .المدني 

اسـبة   تطوير األنظمة المحاسبية والمالية للجمعيات األهلية من خالل تطوير مهنتـي المح       - 9

والمراجعة في قطاع غزة ، وذلك عن طريق الجمعيات المهنية وتطوير المناهج الدراسية فـي          

الجامعات الفلسطينية في هذا المجال ، بحيث تلعب النظم المحاسبية وأنظمة الـضبط الـداخلي           

  . دورا فعاال في التخطيط المالي للجمعيات األهلية في قطاع غزة 
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  ةجامع– رسالة ماجستير – دراســـــــة ميدانية: لســطينية  من وجهة نظر إداراتهاالف     

 م2000-بيرزيت       

   المكتب الجامعي.إدارة وتنظيم المؤسسات االجتماعية في الخدمة االجتماعية. بدوي ، هناء حافظ  -19
 . اإلسكندرية ، النسخة األخيرة – الحديث ،االزاربطية      

  تقرير حول الرقابة المالية على األجهزة الحكومية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية –اق، باسم بشن -20
 م2001حزيران – رام اهللا - الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن-)هيئة الرقابة العامة(      

  لمية الدولية للنشر الدار الع– أصول ومبادئ اإلدارة العامة–بن حبتور ، عبد العزيز صالح  -21
 م2000عمان –والتوزيع       

   " الكفاءة والتوفير ونتائج البرامج" الرقابة المالية في القطاع العام . بوميرانز ، فيليكس وآخرون  -22
 ترجمة د طارق الساطي      

م ، 2004 المالية  مجلة الرقابة- تحديث طرق الرقابة في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية -23
 .المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية

 ، منشورات المجموعة 25 ، الموضوع الثالث ، صتقويم أداء المشروعات االستثمارية العامة -24
-23بيروت  الدورة العادية الخامسة للجمعية العامة ، –العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية 

 م 29/6/1995

 الطبعة – مراجعة الحسابات المتقدمة وفقا لمعايير المراجعة الدولية –جربوع ، يوسف محمد  -25
 م ، 2002األولى 

 مكتبة عين شمس – المراجعة ، األصول العلمية والممارسة الميدانية –حجازي ، محمد عباس  -26
 .م 1982

  رسالة ( منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي ، دراسة مقارنة تقويم-حماد ،أكرم إبراهيم عطية -27
 م2003 السودان –جامعة الجزيرة، قسم المحاسبة والتمويل –)  دكتوراه      

   السنة التاسعة –مجلة الرقابة المالية  . دور الرقابة في تحسين األداء اإلداري.خماخم ، جمال  -28
 م2000 يونيو . 36 العدد –عشرة       

 1982 مكتبة االنجلو المصرية -أصول اإلدارة العامةدرويش، عبد الكريم و ليلى تكال  -29

30-–شبكة  – دليل تطوير األداء اإلعالمي في المنظمات األهلية- مشروع تطوير أداء المنظمات األهلية
م2003المنظمات األهلية          

 . مركز بيسان للبحوث واإلنماء-  المدنيدور المنظمات األهلية في بناء المجتمع -31
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   تأثير درجة استقاللية المراقب المالي على تحديد وظائف المراجعة –راضي ، محمد سامي  -32
 م1993 عام 79 مجلة اإلدارة العامة عدد -الداخلية في المنشات الكبيرة      

 م1999ة  الدار الجامعي- إدارة الموارد البشرية -راوية، محمد حسن  -33

 دار المعارف بمصر  –العملية اإلدارية في الجهاز اإلداري  _ نظرية اإلدارة العامة –احمد ، رشيد  -34

    وقائع جلسات المؤتمر الدولي -العالقة بين الحكومة الفلسطينية والمنظمات األهلية شراكة وتعاون -35
 .م2000بإشراف مؤسسة التعاون بالتشاور مع البنك الدولي        

  تخطيط وتقويم أداء العمل الرقابي باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة  –شاهين ، على عبداهللا  -36
   معهد الدراسات العليا –) رسالة ماجستير  ( –  الشعبية ، دراسة تطبيقية على المصارف التجارية      
 .م 1995 –للعلوم االقتصادية والسياسية       

 م2001 المركز العربي للتدريب المهني أنظمة إعداد المشرفين –وعه ، داود شقب -37
 تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية. شلبي ، ياسر  وآخرون  -38
    الدار الجامعية "العملية اإلدارية "  اإلدارة العامة –شيخا ، إبراهيم عبد العزيز  -39

  –االزاريطة .المكتبة الجامعية  . إدارة وتنمية المؤسسات االجتماعية.  رشاد احمد عبد اللطيف ، -40
 .م2000اإلسكندرية       

  دور المنظمات األهلية الفلسطينية في دعم وتطوير قطاع المشاريع وآخرون عبد الهادي ، عزت  -41
 . مركز بيسان للبحوث واإلنماء– الصغيرة      

   منشور بدعم من معهد الدراسات المصرفية – تدقيق الحسابات الناحية العملية –أمين عبداهللا ، خالد  -42
 .م1988البنك المركزي األردني عمان       

  مكتبة زهراء الشرق الطبعة الثالثة . إدارة المؤسسات االجتماعية . على ، ماهر أبو المعا طي  -43
      2004    

. 
  ى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في إحكام الرقابة على أداء أنشطة  مد–عياش ، يوسف حسن حامد  -44

    – رسالة ماجستير – .في غزة ، في ضوء معايير المراجعة الدولية ) االنروا(وكالة الغوث الدولية      
 .م 2005 –الجامعة اإلسالمية غزة      

 م 2000، فبراير  32م الوقائع الفلسطينية العدد 2000لسنة ) 1(قانون رقم  -45
 .م1995 لسنة 17قانون هيئة الرقابة العامة رقم  -46

المؤتمر الثاني  . تنمية الموارد لتمويل مشروعات المنظمات األهلية العربية. قرشي ، فريد  -47
 .م 1997 مايو 19-17القاهرة ، .للمنظمات األهلية العربية 

  – الجامعة اإلسالمية – رسالة ماجستير -قطاع الحكوميواقع الرقابة الداخلية في ال–كالب ، سعيد  -48
 .م 2004-غزة      
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  عالقات المنظمات غير الحكومية الفلسطينية فيما بينها ومع السلطة الوطنية –لداودة حسن  -49
 م 200 معهد ماس – الفلسطينية والممولين      

   - رسالة ماجستير-  في قطع غزةأساليب الرقابة في المؤسسات العامة -ماضي، كامل احمد  -50
 2004الجامعة اإلسالمية غزة       

      واقع الطلب على خدمات تدقيق الحسابات في المنظمات األهلية -مقداد محمد و عدنان عوض -51

 .م 1999-1998 ، تقرير التنمية البشرية ، فلسطين منظمات المجتمع المدني والتنمية البشرية -52

 م2002عمان – دار المناهج للنشر والتوزيع –  إدارة األعمال الحكومية–ديد محمد موفق ، ح -53

  مجلة جامعة الملك . المنظور اإلسالمي والوضعي للرقابة على اإلدارة العامة. نصير ، نعيم  -54
 . م1991) 1( ، العلوم اإلدارية 3 سعود ،م     

    – موال العامة بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالميوسائل الرقابة على األيوسف ، إبراهيم يوسف  -55
 .م 1994 – العدد الثاني عشر –حوالية كلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية        

  
  
  
  

  المراجع األجنبية:ثانيا

 

1- chandan – JS.Management Theory & Practice .Vikas Publishing house 

PVT . LTD 1999.  
2- Howard , R ,Leslie . Auditing .Richarid Clay LTD . Bungay 

,Suffolk.Briting. 1989  
3 - Fayol Henri , genera and Industrial Management , New york : Pitman 

Publishing Corporation , 1949 . 

 4 - Koontz harold , o donnel cyril , weihrich heinz , management , Mc 

Graw , hill , New york , 1984 . 

  5 - Jain , DP , Auditing . Konark Publishers .PVT. LTD . 1996   
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  )1(ملحق رقم 
  

  استبانة الدراسة
  

  األخت الكريمة/ األخ الكريم 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،

  
  

  تعبئة استبيان لبحث ماجستير بعنوان: الموضوع 
  لى استمرار التمويل للمنظمات األهلية أثر الرقابة المالية ع

  في قطاع غزة
  
  

تهدف الدراسة إلى تحديد دور الرقابة المالية في استمرار تـوفير التمويـل الـالزم لتمكـين                 
الجمعيات األهلية في قطاع غزة من القيام بالبرامج والمشاريع التي تحقق األهداف التي أنشأت              

انة المرفقة من اجل إتمام رسـالة الماجـستير فـي           ولهذا الغرض فقد أعدت االستب    .من اجلها   
  :المحاسبة والتمويل بعنوان 

  
  أثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمنظمات األهلية

  .في قطاع غزة
  
  

وبصفتكم احد شاغلي المهام المالية في جمعيتكم ، وثقة في رأيكم وخبـراتكم ، نأمـل مـنكم                  
الستبانة ، علما بان المعلومات التي سـيتم الحـصول عليهـا            التكرم باإلجابة على أسئلة هذه ا     

  .سوف تعامل في منتهي السرية ، ولن تستخدم إال إلغراض البحث العلمي 
  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  
  
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  
  
  

                                                                  الباحث
       

                                                               جهاد محمد شرف
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  ) ..........................اختياري ( اسم الجمعية 
  ...............................سنة تأسيس الجمعية

  ......................................عدد الموظفين 
  .....................................عدد المتطوعين

  ...............................عدد الفروع التابعة لها
  ........................عدد أعضاء الجمعية العمومية

  ...........................عدد أعضاء مجلس اإلدارة
  .........................تاريخ أخر انتخابات أجريت 

  

              صحي                     تأهيل وتدريب                   اجتماعي                        :  مجال العمل 
    أخرى    مراة وطفل                                             زراعة وبيئة             

  
  :بيانات تتعلق بالشخص الذي قام بتعبئة االستبيان 

  : المسمى الوظيفي
       محاسب         مالي مدير       مدير      أمين صندوق                    رئيس الجمعية       

  : المؤهل العلمي 
    دراسات عليا               دبلوم              بكالوريوس               ثانوية عامة فأدنى        

  :التخصص العلمي 
      أخرى          علوم مالية                اقتصاد       محاسبة                    إدارة أعمال 

  
  ..................عدد سنوات الخبرة في العمل األهلي

  
  
  

  الوضع المالي للجمعية/ أوال 
  : حدد اإلجابة التي تتناسب مع الوضع المالي لجمعيتكم 

  
  

زيادة   الفقرة  الرقم
  كبيرة

زيادة 
  محدودة

انخفاض   باتث
  محدود

انخفاض 
  كبير

             سنوات3التغير في اإليرادات خالل   1
             سنوات3 خالل المصروفاتالتغير في   2
             سنوات3 خالل األصولالتغير في   3
             سنوات3 خالل االلتزاماتالتغير في   4
  
  

  :صادر التالية   حدد نسبة التمويل والتبرعات التي تحصل عليها جمعيتكم من الم-10
  تقريبا........... .......%  تبرعات جهات مانحة أجنبية 
  تقريبا................. .%  تبرعات جهات مانحة عربية 

  تقريبا................%  تبرعات من السلطة  الفلسطينية 
  تقريبا...............................%   تبرعات محلية 

  تقريبا........................%  الموارد الذاتية للجمعية 
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  .جمعيتكم  المقومات التالية في الهيكل التنظيمي لحدد درجة توفر/  ثانيا 
  

متوفر   الفقرة  م
 بدرجة عالية

  جدا

متوفر 
بدرجة 

  عالية

متوفر 
بدرجة 
  متوسطة

متوفر 
بدرجة 
  محدودة

غير 
  متوفر

يتوفر هيكلية تنظيمية واضحة ومرنة تتالءم مع برامج   1
  .مشاريع الجمعيةو

          

            .األقسام . توجد قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسئوليات  2
            .يوجد وصف وظيفي خاص بالموظفين   3
يوجد توافق بين الوصف الوظيفي للموظفين وتخصصاتهم   4

  .العلمية
          

عدد الموظفين يتالءم مع حجم العمل والنشاط داخل   5
  .الجمعية

          

تعيينات حسب االحتياجات الفعلية وعلى أساس تتم ال  6
  الكفاءة

          

  آلية مناسبة لنقل وتوصيل ة التنظيميةتوفر الهيكلي  7
  التقارير بصورة سليمة

          

 التنظيمية آلية للتنسيق الفعال بين دوائر ة توفر الهيكلي  8
 .وأقسام الجمعية

  

          

  

  
  
  

  :في النظام المحاسبي لجمعيتكم الية  توفر المقومات الت حدد درجة /ثالثا
  
 بدرجة   الفقرة  م     

  عالية جدا
بدرجة 

  عالية
بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  محدودة

غير 
  متوفر

            .تستخدم الجمعية نظام محاسبي معتمد يتالءم وأنشطتها  1
يحدد النظام المحاسبي الوسائل واإلجراءات الالزمة لتنفيذ   2

  .المعامالت المالية بشكل سليم
          

 المحاسبي مجموعة دفترية  ومستنديه وسجالت ميوفر النظا  3
  .مالية واضحة وكاملة

          

            بتستخدم الجمعية نظام محاسبي محوس  4
            .تسجل المعامالت المالية أوال بأول بصورة منتظمة  5
            يساعد النظام المحاسبي في توفير معلومات دقيقة ووافية  6
لمحاسبي إعداد وتجهيز التقارير المالية في يمكن للنظام ا  7

  .المواعيد المحددة لها
          

يمكن النظام المحاسبي من إعداد التقارير المالية عن األنشطة   8
  .والبرامج بشكل تفصيلي لكل برنامج أومشروع

          

يساهم نظام المحاسبي في تقييم أداء البرامج وكشف   9
  .االنحرافات فور حدوثها

          

يساهم النظام المحاسبي في إعداد المشاريع والموازنات   10
  .الالزمة لها
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  : التالية في جمعيتكم أنظمة الضبط الداخليحدد درجة توفر  /  رابعا
  
  

بدرجة  متوفر  الفقرة  م
  اعالية جد

متوفر بدرجة 
  عالية

متوفر  
بدرجة 

  متوسطة

متوفر 
بدرجة 
  محدودة

غير 
  متوفر

            .داخلي ذو كفاءة مهنية  يوجد مراقب   1
            يوجد أنظمة وتعليمات ولوائح معتمدة  2
            تتبع الوظيفة الرقابية ألعلى هيئة إدارية في الجمعية  3
            يتم منح المراقب الداخلي صالحيات واسعة ألداء عمله  4
            .يرفع المراقب تقارير دورية عن أداء العمل لإلدارة  5
صل بين وظيفة المسئول عن المعامالت المالية يراعى الف  6

  .والمسئول عن تسجيل تلك المعامالت
          

            تودع المتحصالت النقدية في المصرف ويصرف من خالله  7
            .يوجد لجان متخصصة للمشتريات وتنفيذ األعمال  8
            .تعزز كافة المصروفات بمستندات ثبوتيه مؤيدة لها  9

             المعامالت المالية قبل الصرف للتأكد من دقتهايتم مراجعة  10
  
  
  
  
  

   المتعلقة باألجهزة الرقابية ومؤسسات التدقيق في ة حدد درجة االلتزام بالمعايير التالي /خامسا
  :جمعيتكم 

  
ال   نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرة  م 

  يوجد

ارجي يتم مراجعة حسابات الجمعية بشكل دوري من مدقق حسابات خ  1
  مستقل

          

            .يتم تعيين المدقق الخارجي وتحدد أتعابه من الجمعية العمومية  2
            يعرض تقرير المراجع على الجمعية العمومية في اجتماعاتها   3
يقوم المراجع الخارجي بجوالت المراجعة على حسابات الجمعية أثناء   4

  .السنة المالية
          

             .ةالجمعية من قبل وزارة الداخلييتم التفتيش على أعمال   5
             يتم التفتيش على أعمال ونشاطات الجمعية من قبل هيئة الرقابة العامة  6
            تلتزم الجمعية بتوجيهات ومالحظات األجهزة الرقابية  7
            تتعاون الجمعية بشكل كبير مع مفتشي األجهزة الرقابية  8
            .بية تقييم  األنظمة المالية واإلدارية للجمعيةتتضمن تقارير األجهزة الرقا  9

            .تتضمن تقارير التفتيش مقترحات تتعلق بتطوير النظام المالي واإلداري  10
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  :ما مدى استخدام جمعيتكم لألدوات الرقابية التالية / سادسا 
  

  ال يوجد  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرة  م

            يلية دورية لبرامجها ومشاريعهاتعد الجمعية موازنات تفص  1
            .يتم إعداد  الموازنات باالعتماد على البيانات السابقة باإلضافة ألسعار السوق  2
            يتم عمل الموازنة العامة للمنظمة من خالل موازنات البرامج والمشاريع    3
            .يتم عمل الموازنات بصورة سنوية  4
            . من مجلس اإلدارةيتم اعتماد الموازنات  5
            يتم إشراك كافة الدوائر واألقسام في إعداد الموازنة العامة  6
            .تستخدم الموازنات كأساس لتقييم أداء الدوائر واألقسام  7
            .يتم مقارنه األداء الفعلي بما هو مخطط ودراسة أسباب االنحراف  8
            .ر العمل واالنحرافاتيتم رفع تقارير إدارية  لإلدارة عن سي  9

            تستخدم القوائم المالية المعتمدة لقياس كفاءة اإلدارة في التنفيذ  10
            .تستخدم القوائم المالية لتحديد المركز المالي بصورة سليمة  11

  
  
  

  
  جهاد محمد شرف/ مع تحيات الباحث 
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  )2(ملحق رقم                                  
  

                             قائمة بأسماء المحكمين لالستبانة
  مكان العمل  الوظيفة  االسم   الرقم

  المجموعة األولى
نائب رئيس الجامعـة       حلس عبد اهللاسالم. د   1

  للشئون اإلدارية
  الجامعة اإلسالمية 

  ةالجامعة اإلسالمي  عضو هيئة تدريس   شاهينعلى عبدا هللا.د   2
  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  يوسف محمود جربوع.د   3
  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  عصام البحيصي. د  4
  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  محمد مقداد. د  5

  المجموعة الثانية
  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  نافذ بركات. د  1
  جمعية زكاة غزة  وإداريمدير مالي   هشام الشريف. أ  2
  سلطة النقد الفلسطينية  موظف حكومي  سيف الدين أبو عودة. أ  3
  
  
 
 
 
  

 

 


