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تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أثر تكنولوجيا المعلومات في رفع كفـاءة نظـام الرقابـة الداخليـة فـي       : ملخص الدراسة/  1
أجـزاء ،  ) 5(المصارف الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ولتحقيق تلك األهداف ، تم علم إستبانة ، مكونة مـن  

ومـدراء دوائـر الرقابـة ،     سات السابقة ، وزعت على المراجعين ، ورؤساء أقسام الرقابة ، على اإلطار النظري والدرا اعتمادا
  %) .100(إستبانة صالحة للتحليل ، أي بنسبة إرجاع قدرها ) 80(والمراجعين القانونيين ، وعددهم 

الجات اإلحصائية المالئمة لهذا الغرض في الدراسة التطبيقية ، كما استخدم المعSPSS)   (الباحث البرنامج اإلحصائي استخدملقد   
.  

  :أهمها وقدم الباحث مجموعة من النتائج   
بالتدريب المستمر والتطوير واستخدام التقنيات الحديثة وااللتزام بالسياسات اإلدارية على تفعيـل أنظمـة    االهتماميساعد  )1

من فرص التالعب وعلـى تحقيـق األهـداف    ، وعلى ضبط العمل ، كما يقلل الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية 
 .الموضوعة 

يؤدي إتباع أساليب الرقابة التنظيمية في المصارف الفلسطينية إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخليـة فـي ظـل اسـتخدام      )2
 .تكنولوجيا المعلومات 

ـ   )3 اع غـزة والضـفة   رغم الحصار المفروض على قطاع غزة ، إال أنه يتوفر لدى المصارف الفلسطينية في كل مـن قط
الغربية مقومات الرقابة الداخلية بمستوى مناسب يساعد هذه المصارف على تعزيز الشفافية وتحقيق أهدافها ، وهـو مـا   

 .المالية لدى المصارف في فلسطين  لالستثماراتيشكل ضمانة 

 :كما قدم مجموعة من التوصيات أهمها 
 .اإلسالمية من أجل تطوير الرقابة الداخلية في المصارف  ةتيوالمعلوماالتطور التكنولوجي ضرورة االستفادة من  )1

والفصل بين الواجبات وتحديد الصالحيات بدقة بغرض توثيـق  وحوكمة المصارف الدورات المحاسبية  استخدامضرورة  )2
 .تسجيلها  واكتمالوالتأكد من سالمتها  الفلسطينية معامالت المصارف 

بالسياسـات   وااللتـزام التقنيات الحديثة والموازنات التخطيطيـة   واستخداملتطوير بالتدريب المستمر وا االهتمامضرورة  )3
 . الفلسطينية اإلدارية في المصارف 

بغرض رفـع   الفلسطينية تكنولوجيا المعلومات في المصارف  استخدامأساليب الرقابة التنظيمية في ظل  استخدامضرورة  )4
 .كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة فيها 

 
Abstract : This study has aimed to feature the main constituents of the effective internal control with 
the aim of proposing a framework for promoting Palestinian Banks internal control systems and 
highlighting the role of information technology in enhancing these systems .  
 The study identified whether the controlling systems succeeded in achieving its objectives or 
not. The study also investigates the extent of working interrelationship between the Palestinian Banks 
in Gaza strip and West bank . 
 The problem focuses on substantial errors and breaches of such banks as well as the non-
compliance of their internal control systems , with the rapid advances in the field of info technology . 

The dissertation has concluded  the following results : 
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1- In the face of the siege on Gaza Strip , the level of the components of the internal control 
was suitable , which helps the Palestinian Banks in Gaza strip and West bank to enhance 
sustainability and achieve their objectives 

2- When conducting an auditing  task in Palestinian Banks , an external auditor's top priority 
is the assessment of the internal control system according to the acknowledged auditing 
standards . 

3- The Palestinian Banks internal control system efficiency can be assessed through reports 
and data submitted to the management , and how influential they are on the management's 
decisions . 

4- The volume of tests conducted by the external auditor in the Palestinian Banks depends on 
the presence and efficiency of their control system . The more effective an internal control 
system , the less sizable a test sample ,and vice versa . 

5- The adherence to organizational control methods in the Palestinian Banks results in 
increased  internal control systems efficiency through employing the information 
technology . 

6- Continuous training , development , modern technology use , abiding by administrative 
policy helps activating  the Palestinian Banks internal control systems , and work control , 
as well as minimizing manipulation attempts , and achieving the bank's objectives . 

       The study has concluded with submitting a framework aimed at developing the Palestinian Banks 
internal control systems , and putting forward a number of recommendations ,e.g. 

1- The necessity for creating accounting courses , the separation between different 
responsibilities , accurate limitations of powers , with the aim of the documentation of 
Palestinian Banks transactions , their correctness and perfect keeping . 

2- The necessity for emphasizing continuous training , development , the use of modern 
technology , planning balance sheets and adhering to the managerial policies in the 
Palestinian Banks . 

3- The necessity for the employment of organizational control methods through utilizing the 
information technology in the Palestinian Banks with the aim of enhancing the applied 
internal control systems' efficiency .   

  : مقدمة البحث/ 2
، كما تمثـل أهـم    االقتصاد الوطنيوأموال العمالء المستثمرين لديها جزءاً هاماً من  الفلسطينية تعتبر أموال المصارف     

نيها بشـكل مكثـف   دأصبحت تكنولوجيا المعلومات ضرورة ملحة من ضرورات العصر ، وبات الجميع  لقد ،األصول المتداولة 
ارف التي ترغب في دخول األسواق العالمية من أوسع أبوابها إدخال تكنولوجيـا المعلومـات إلـى    على المص كما يجبع ، سريو

  .أنشطتها بشكل عام وإلى أنظمة الرقابة الداخلية فيها بشكل خاص 
ـ   أحد أهم الرقابة الداخلية تعتبر لذا              ع العمليـات  وسائل اإلدارة في الرقابة واالطمئنان إلى سالمة العمـل ،وتنفيـذ جمي

المصرفية وفق التعليمات الموضوعة ، والقواعد المقررة ، وكذلك توجيه العاملين بالمصرف لكل ما يكفل صحة وانتظام العمـل ،  
  .وتصحيح وتسوية ما قد يوجد به من أخطاء أو نقص ، مما يساعد على رفع مستوى األداء 

والضفة العاملة في قطاع غزة  الفلسطينية خلية في المصارف هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرقابة الداو    
أصدرت وزارة ، حيث كما يخضع الجزء الثاني الحتالل مستمر سنوات  4لحصار منذ الجزء األول يخضع الغربية ، حيث 

ركزت الدراسة  )1() القطاع الزراعي والصناعي(بمدينة غزة دراسة بحثية بعنوان إستراتيجية مواجهة الحصار  الفلسطينيةالتخطيط 
تخابات على تأثير الحصار اإلسرائيلي على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، واستعرضت أسبابه والمتمثلة في نتائج االن

ونوهت الدراسة إلى تطور األزمة موافقة الحكومة الفلسطينية على قرارات اللجنة الرباعية ،  وعدم 2006التشريعية لعام 
ت الدراسة بإحصائيات تعكس عمق األزمة االقتصادية من حيث مؤشرات التباين االقتصادي بين الضفة الغربية واستدل،االقتصادية 

وقطاع غزة لشرح مدى تعمق األزمة في قطاع غزة، حيث عملت الدول المانحة إلى خلق نموذجين اقتصاديين مختلفين، أحدهما 

                                                
 .م 2010يوليو  7،  )القطاع الزراعي والصناعي ( إستراتيجية مواجهة الحصار السلطة الفلسطينية  ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،  )1(
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وتراجع مؤشرات االقتصاد القومي، والنموذج اآلخر الضفة الغربية حيث  في قطاع غزة يعاني من ارتفاع في نسبة الفقر والبطالة
نسب البطالة وذلك بسبب تركز  تزايدمن ركود اقتصادي باإلضافة إلى فيها ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في فترة يعاني العالم 
  .أغلب المساعدات في الضفة الغربية على حساب القطاع

  :  الدراسةمشكلة / 3
قطاع غزة وقيام مصارف أخرى بتسـريح  عن العمل في  الفلسطينيةلخص مشكلة الدراسة في توقف بعض المصارف تت   

حيث قام البنك العربي بإغالق فرعه الرئيسي بمدينة غزة في النصـف األول مـن عـام    ، )1( مجموعات كبيرة من العاملين لديها
في فلسطين وبيع كافة أصوله للبنك اإلسـالمي الفلسـطيني    الفلسطينية  كما تم تصفية بنك القاهرة عمان فرع المعامالتم ، 2009

ولوجود بعض اإلربـاك   ، )3( وأخيراً قام البنك اإلسالمي الفلسطيني بتسريح العشرات من الموظفين لديه بفروعه بقطاع غزة  )2(،
الدراسة لبيان حقيقـة االعتقـاد بضـعف    وتأتي هذه ، )4(في العمل المصرفي الذي ظهر أثناء الحصار المفروض على قطاع غزة 

وبالتالي يمكـن  والكشف عن مدى توفر المقومات األساسية للرقابة الداخلية فيها  )5(أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية 
  :تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي 

 ؟ لية في المصارف الفلسطينية العاملة في فلسطينأثر تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة نظام الرقابة الداخما هو 

 :أهداف الدراســة / 4
  :األهداف التالية لتحقيق الدراسة تسعى هذه 

  .مقومات الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية توفر التعرف على مدى  .1
سطينية  في قطاع غزة والضفة الغربية لمعرفة نواحي القصور والضعف فيها دراسة أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الفل .2

والتعرف على مدى فعالية أجهزة الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية  في قطاع غـزة   ، وكذلك جوانب القوة المرتبطة بها ،
 .والضفة الغربية 

 .في المصارف الفلسطينية العاملة في فلسطين قابة الداخلية التعرف على أثر تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة نظام الر .3

 .تحديد الصعوبات التي تعيق عمل وحدات الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية  في قطاع غزة والضفة الغربية  .4

 .الضفة الغربيةتحديد العوامل التي تساعد في رفع كفاءة أداء الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية  في قطاع غزة و .5

  :اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة وأهداف الدراسة بالفرضيات التالية  :فرضيات الدراسة / 5
لرقابـة الداخليـة فـي المصـارف     انظام توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وبين رفع كفاءة  .1

  .الفلسطينية
م الرقابة الداخليـة فـي   ارفع كفاءة نظالفلسطينية وبين المصارف بإتباع الرقابة التنظيمية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين .2

 .تكنولوجيا المعلومات  استخدامظل 

حيث مفهومها لنظام الرقابة الداخليـة  من في قطاع غزة والضفة الغربية المصارف عمل داللة إحصائية بين توجد عالقة ذات  .3
  .لومات في ظل استخدام تكنولوجيا المع

                                                
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7B7E13D8-25C2-4F78-9136،  البنك الدولي يحذر من انهيار النظام المصرفي بغزة )1(

8483CB26859A.htm .  
 .11ص  ،  ، إحصائياتالسلطة الفلسطينية ،  دائرة الرقابة على البنوك  )2(
موظفين   8بغزة يقيل " البنك اإلسالمي"على خلفية خطأ كبده خسائر فادحة  )3(

http://www.felesteen.ps/index.php?page=details&nid=8737  
 تربك العمل المصرفي الفلسطيني " الشيكات المرتجعة" دوالر تجاوزت قيمتها نصف مليار )4(

http://www.felesteen.ps/index.php?page=details&nid=9645  
،  سلطة النقد تطلب من المصارف اتخاذ إجراءات احترازية الستمرارية العمل )5(

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=306903  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7B7E13D8-25C2-4F78-9136
http://www.felesteen.ps/index.php?page=details&nid=8737
http://www.felesteen.ps/index.php?page=details&nid=9645
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=306903
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  :متغيرات الدراسة / 6
   الرقابة الداخليةكفاءة نظام مستوى :  المتغير التابع

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات / 2أساليب الرقابة التنظيمية /1وهي :  المتغيرات المستقلة
  : ةـالدراسة يأهم/ 7

  -:يلي  وذلك كما الفلسطينية هذه الدراسة تعالج نظم الرقابة الداخلية في المصارف 
، نظراً لما تقدمه المصارف من دعـم   االقتصاديةتتناول الدراسة أحد أهم القطاعات المؤثرة في المجتمع الفلسطيني وفي بنيته  .1

إذا تـم  الفلسطيني ، كما يمكن لنتائج الدراسة وتوصياتها أن ترتقي بمستوى الرقابة الداخلية في تلك المصـارف   االقتصاديللكيان 
 .وجيا المعلومات االهتمام بتكنول

نظام الرقابة الداخلية في ظل التحول التقنـي فـي المصـارف    ومات سوف يؤدي إلى رفع كفاءة لاالهتمام بتكنولوجيا المعإن  .2
يساعد اإلدارة في المحافظة على األصول وسالمة البيانات مـع تحقيـق الكفـاءة    مما  قطاع غزة والضفة الغربيةفي  الفلسطينية 

التي يرتكز عليها مراجع الحسـابات الخـارجي عنـد     نطالقاالنظراً العتبار الرقابة الداخلية نقطة ل البيانات ، والفعالية في تشغي
 .التي سيقوم بها ، والفحوص التي ستكون مجاالً لتطبيق إجراءات المراجعة االختباراتإعداده لبرنامج المراجعة ، وتحديد 

للحصول على بيانات ومعلومات محاسبية سريعة ودقيقة ومالئمة وموثوق بها  إن مستخدمي المعلومات المحاسبية يسعون دائماً .3
على هذه البيانات والمعلومات المحاسبية إال إذا كانت من مصادر  االعتماد، وال يمكن  الفلسطينية بالمصارف  استثماراتهملمتابعة 

 .متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية تتركز إلى 

 . الفلسطينية يب التي تساعد على رفع كفاءة وأداء المصارف إبراز الخطوات واألسال .4

 .بالسياسات واألنشطة والقوانين المالية التي تحكم عمل الرقابة الداخلية  االلتزامالسعي إلى  .5

  :ة ــأدوات الدراس/ 8
 الفلسطينية لمصارف وعددها أربعة مصارف وبعض ا قطاع غزةفي  الفلسطينية يتكون مجتمع الدراسة من بعض المصارف       

قد تم تصميم استبانه لجمع البيانات ،وقد  تم توزيع اإلستبانة على عدد من العـاملين فـي   ووعددها أربعة أيضاً  الضفة الغربيةفي 
ك ،وذل ة بعضهمفي فئتي الدراسة ،كما تمت مقابل الفلسطينية في المصارف والرقابة الداخلية دوائر التمويل واالستثمار والمحاسبة 

وبالتالي فإن هدف اإلستبانة في هذه الدراسة هو ، توخياً للدقة ،والحصول على أصدق المعلومات وتفسير ما خرجت بها من نتائج 
 .ات المطروحة الفرضيالجانب العملي من ار باخت

  : تنظــيم البحــث/ 9
، كمـا   الفكر المحاسبيمفهوم الرقابة في  الجانب النظري والجانب العملي ،أما الجانب النظري فيشرحتتكون الدراسة من      

نظم الرقابـة الداخليـة فـي    فيما يعالج  ، بالمراجع الخارجي اعالقتهتحليل ونظام الرقابة الداخلية عناصر ومقومات يشمل دراسة 
  .يل إجراءات الرقابة الداخلية بهاوتحل الفلسطينية المصارف 

يشـمل  و،  قطاع غزة والضـفة الغربيـة  في  الفلسطينية اخلية في المصارف واقع الرقابة الديتناول فالعملي  جانبأما ال    
فرضيات الدراسـة   واختبار،  قطاع غزة والضفة الغربيةالموزعة على فئتي الدراسة في  اإلستبانةالدراسة الميدانية وتحليل بيانات 

  . لغربيةقطاع غزة والضفة االمصارف  في عمل اختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين و
  قة  ــابــات الســالدراس/ 10

هـدفت  " :الداخلية في المنظمات األهلية في قطـاع غـزة    اإلداريةواقع الرقابة " م ، 2009ماجد الفرا وسمر شاهين ،  •
 الدراسة إلى التعرف على مدى توفر مقومات الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهلية في قطاع غزة ومدى تحقيق الـنظم 

 واتبـع الرقابية المطبقة ألهدافها ، وكانت مشكلة الدراسة هي ضعف أنظمة الرقابة في المنظمات األهلية في قطـاع غـزة ،   
الباحث المنهج الوصفي التحليلي بغرض الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول الظاهرة موضع الدراسـة إلـى جانـب    

ى عينة الدراسة من المنظمات األهلية ، ومن نتائج الدراسة أنه يتوفر لدى المنظمات إستبانة تم تصميمها وتوزيعها عل استخدامه
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األهلية الفلسطينية في قطاع غزة مقومات الرقابة اإلدارية الداخلية بمستوى مناسب يساعد هذه المنظمات على تعزيز الشـفافية  
والتواصـل   االتصـال والنظم الرقابية المستخدمة وأساليب وتحقيق أهدافها أوصت الدراسة بالتحديث المستمر للهياكل التنظيمية 

 )1(. بالمؤسسة والعاملين فيها 

هدفت دراسـته إلـى   " : أثر تكنولوجيا المعلومات المحاسبية على فاعلية نظام الرقابة الداخلية "م ، 2005خالد سليمان حسين ، •
ية ، مع بيان أثرها على نظام الرقابة الداخليـة ، وكانـت   التعرف على التطور الذي يشهده مجال تكنولوجيا المعلومات المحاسب

مشكلة الدراسة في وضع نظام رقابي داخلي قوي ومتين يخلق نوع من الحماية واألمن والسـالمة للمعلومـات المحاسـبية ،    
الدراسة ، كذلك على  لعينة استبيانواعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي المعتمد على المصادر الميدانية من خالل استمارة 

يساعد كثيراً في تحسين عمليات إدخال البيانـات    المنهج االستنباطي ، وكانت أهم النتائج أن وجود نظام رقابة داخلية محوسب
المحاسبية وتشغيلها وإخراجها في شكل معلومات محاسبية ، وأوصت الدراسة بتدريب العـاملين علـى اسـتخدام تكنولوجيـا     

 )2(. بية بصورة ترفع من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية المعلومات المحاس

م ، هدفت دراسته إلى وضع ضوابط يؤديها نظام الرقابة الداخلية من أجل حماية األموال العامـة ،  2001عمار محمد حامد ،  •
لدور الذي يلعبـه نظـام الرقابـة    فتناولت الدراسة نظام الرقابة الداخلية وحاالت التالعب في األموال العامة ، والتعرف على ا

الداخلية في حماية األموال العامة ، وتلخصت مشكلة الدراسة في تنوع طرق التالعب وسـوء اسـتغالل األمـوال العامـة ،     
والثغرات ونقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية ، واستخدمت الدراسة المنهج االستقرائي واالسـتنباطي ، ومـنهج التحليـل    

من أهم نتائج الدراسة ضعف نظام الرقابة الداخلية سبب رئيسي في حدوث حاالت الغش ، واالختالس والتزويـر  الوصفي ، و
والتكامل بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية أمر أساسي لتنسيق أعمال الرقابة في مختلف مستوياتها وأنواعهـا ، وأوصـت   

 )3( .بة الداخليةذلك نظام الرقاالدراسة بضرورة تطوير النظم المحاسبية بما في 

  الجانب النظري: أوالً 
  :عرفت الرقابة كما يلي في الفكر المحاسبي مفهوم الرقابة / 1

قياس نتائج أعمال المرؤوسين وتصحيح أخطائهم بغرض التأكد من أن الخطط المرسومة قد نفـذت ، وأن األهـداف    .1
 . )4(الموضوعة قد حققت على أكمل وجه 

المنظمة لمعرفة ما إذا كانت الموارد المتاحة تحت تصرفها تستغل بكفاءة وفاعلية نحو تحقيق األهـداف   تقييم ألنظمة .2
 . )5(المرجوة وفقاً للمعايير الموضوعة  

فحص هادف لألداء المالي والتشغيلي للمنظمات الحكومية لبرامجها وأنشطتها، أو وظائفها المختلفـة ،ويهـدف هـذا     .3
 .)6(والكفاءة والفاعلية  قتصاداالالفحص إلى التحقق من 

وظيفة إدارية تنطوي على قياس وتصحيح أعمال المساعدين والمرؤوسين بغرض التأكد من أن األهـداف والخطـط    .4
 . )7(المرسومة قد حققت ونفذت  

                                                
الجامعة اإلسالمية ، مجلـة  : غزة ( ،  واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهلية في قطاع غزةد ، وسمر شاهين ، الفرا ، ماج  )1(

 ) 2009، يونيو  596 -571الجامعة اإلسالمية ، سلسة الدراسات اإلنسانية ، المجلد السابع عشر ، العدد الثاني ، ص 
لوجيا المعلومات المحاسبية على فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالتطبيق على الشركات المساهمة العامة أثر تكنوحسين ، خالد سليمان ،   )2(

  )م2005جامعة للعلوم والتكنولوجيا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، : الخرطوم ( بالسودان
جامعة أمدرامان  ، رسالة ماجستير غير منشورة : خرطوم ال(  دور نظام الرقابة الداخلية في حماية األموال العامةحامد ، عمار محمد ،   )3(

  ) م 2001، 
  268، ص ) م 1974مكتبة عمان ، : عمان ( المدخل إلدارة األعمال أسس ووظائفكامل محمد ، . المغربي ، د  )4(

)5(   Allan Mill champ , " Auditing : An Instructional Manual For Students " Publication 16 Barolos Wًinchester , Hants 
U.K , 1978 , P 133 .  

)6(   International Congress Audit Institution " Performance Auditing " Sydney – Australia , 1980 ,P11. 
  . 86ص ) م  1985دار المعارف ، : القاهرة (  التنظيم اإلداري في قطاع األعمال،  الشنواني ، صالح  )7(
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ـ  .5 دها ، ومـن  إحدى جوانب العملية اإلدارية ، فهي قياس األداء الحالي ومقارنته بالمعايير المتوقعة لألداء والسابق تحدي
إجراءات تصحيحية إلعادة مسـتوى األداء   اتخاذواقع هذه المقارنة يصبح من الممكن تحديدها إذا كان األمر يحتاج 

إلى المستوى المخطط والمعبر عنه بالمعايير السابق تحديدها، ولذلك فإن وظيفة الرقابـة تمـارس بطريقـة دائمـة     
 . )1(التخطيط  األكبر عادة يكون بوظيفة  واتصالهاومستمرة ، 

  طبيعة الرقابة الداخلية وتطور مفهومها /2
 اتخـاذ تستمد مهنة الرقابة الداخلية نشأتها من حاجة اإلنسان إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية التي يعتمد عليها في 

ات ، حيث تدل الوثائق التاريخية على القرارات ، والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع ، وقد ظهرت هذه الحاجة أوالً لدى الحكوم
  )2(. أن حكومات قدماء المصريين واليونان كانت تقدم المراجعين للتأكد من صحة الحسابات العامة 

،  االقتصـادي ونتيجة للتقدم العلمي الذي بدأ مع الثورة الصناعية ، وما صاحبه من تطور كبير في جميع مجاالت النشاط   
رأسمالها ، بحيث لم يعد في مقدور فرد أو عدد محدود من األفـراد   وازدادنشاطها ،  واتسعو النمو ، المشروعات نح اتجهتحيث 

  .تمويلها ، ولذا بدأ ظهور الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة  احتياجاتمواجهة 
مشـاكله ، ضـرورة إدارة    وازدياده وكان من نتيجة هذا التغير الكبير في شكل المشروع ، وأوجه نشاطه وحجم عمليات  

المشروع على أسس علمية وعملية تكفل تحقيق الرقابة الداخلية على أمواله وأوجه نشاطه ، وتتضمن رسم سياساته ومتابعة تنفيذها 
  )3(. ، وتقويم أداء اإلدارة والعاملين فيه 

على القيام بإدارة المشروع ، نظراً لزيادة عددهم ملكية المشروع عن إدارته ، لعدم قدرة المساهمين  انفصلتونتيجة لذلك   
، وعدم توفر الخبرة لدى الغالبية منهم ، ومع هذا الفصل بين الملكية واإلدارة ، تزايد تحول أصحاب الملكية الذين ال يشتركون في 

المـوظفين ،   المـديرين أو  والتالعب في الحسابات من قبل االختالساإلدارة إلى خدمات مراجعي الحسابات لحمايتهم من مخاطر 
ولكي يتولوا الرقابة على أعمال مجلس اإلدارة نيابة عنهم عن طريق التأكد من صحة البيانات المحاسبية ومطابقتها للبيانات الواردة 

ين يالقانون على خدمات المحاسبين االعتمادفي القوائم المالية التي يعدها مجلس اإلدارة ، ويقدمها للمساهمين ، وبذلك ظهرت أهمية 
  )4(. والمراقبين الداخليين 

التـي تتبناهـا إدارة   ) الضوابط الداخليـة  (ويستطيع الباحث أن يعرف الرقابة الداخلية بأنها كافة السياسات واإلجراءات     
صول ومنـع  بالسياسات وحماية األ وااللتزامالمنشأة لمساعدتها قدر اإلمكان في الوصول إلى هدف اإلدارة وهو العمل بشكل منظم 

في الوقـت المناسـب ،    سبية وإعداد معلومات مالية موثوق بهاالسجالت المحا واكتمالوالخطأ ،والتأكد من دقة  االحتيال واكتشاف
  .هي كل الطرق واألساليب واإلجراءات التي تتبعها المنشأة للحصول على تأكيد معقول بإمكانية تحقيق أهدافها وباختصار

  :نظمة الرقابة الداخلية المقومات األساسية أل/3
  ضرورة وجود خطة تنظيمية جيدة للمشروع بما فيها من مستويات سليمة لألداء . 1

وأن تتناسب هذه الخطة مع حجم المشروع وطبيعة نشاطه ، وتتضمن تحديد المسؤوليات والصالحيات بدقة ووضوح ، وأن       
وأن يستند التنظيم على أداء العمل من خالل توفير جهـد العمـل الزائـد     تكون مرنة لمواجهة أية تطورات أو تعديالت مستقبلية،

                                                
  172، ص ) م1987بدون ناشر ، : القاهرة (   مبادئ اإلدارة العامةعلي ، .ريف ، دالش  )1(
دراسة حالة  –أثر الرقابة الداخلية في رفع كفاءة أداء الوحدات الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية الوحيدي ، على محمد سلطان ،   ) )2(

 1، ص  ،) م  2002وراه محاسبة غير منشورة ، جامعة النيلين ، رسالة دكت(   وزارة األشغال العامة
جامعة القاهرة ، كلية : القاهرة ( الحديثة في الرقابة الخارجية على حسابات الشركات المساهمة االتجاهاتعيسى محمد ،  .أبو طبل ، د  )3(

 . 18-14، ص ص ) م 1960 غير منشورة ،  التجارة ، رسالة دكتوراه
 . 15- 7، ص ص ) م  1977النهضة العربية ،  دار: القاهرة (  مبادئ المراجعةوقي ، محمود ش .عطا اهللا ، د  )4(
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وهو ما يتم بإعداد ما يسمى بالهيكـل   وبالتالي يعتبر تبسيط العمل وإجراءاته من أسس توفير الحياة للمشروع ، وطول إجراءاته ،
  )5(.  التنظيمي

  ضرورة إعداد تنظيم داخلي إلدارة التشغيل اإللكتروني. 2
  )1(: تحقيق أهداف الرقابة الداخلية في النظام المحاسبي الذي يقوم على التشغيل اإللكتروني للبيانات يراعى فيه أن يضمن ما يليل     

  مهمة الرقابة على البرامج وملفات البيانات  –وظيفة التشغيل  –مصمم البرامج  –وظائف محلل النظم  واستقاللية انفصال )1
  .العملياتوالرقابة على المدخالت والمخرجات مع وجود إجراءات دقيقة وواضحة لمعالجة اإلدارة لإلشراف بوجود قسم  )2
 .هذه اإلدارة عن اإلدارات المستفيدة  استقاللية )3

  ضرورة وجود نظام دقيق للتأكد من تنفيذ اإلجراءات الموضوعة . 3
اً لإلجراءات الموضوعة وحسب دورتهـا المحـددة   وأهمية وجود هذا النظام للتأكد من أن كل عملية يتم إنجازها تكون طبق      

  . كتيباتوتتابعها الصحيح ، ويكون هذا النظام عادة بتجميع هذه اإلجراءات وترتيبها في 
ويرى الباحث بأنه من الضروري وجود نظام دقيق لمراقبة وتقويم األداء يهدف إلى تحقيق الرقابة على التنفيـذ ومقارنتـه          

  . االنحرافاتعنها بهدف تصحيح هذه  والمسئولينأسبابها بيان و،  االنحرافاتمقدماً ، وتحديد  باألهداف المحددة
بمتابعـة أداء   مسـئول كما يرى الباحث بأن تتم مراقبة األداء في جميع المستويات اإلدارية بطريقة مباشرة بأن يقـوم كـل        

ابة المختلفة من موازنات تقديرية أو تكاليف معيارية وتقـارير الكفايـة   بأدوات الرق باالستعانةمرؤوسيه ، أبو بطريقة غير مباشرة 
  .اإلنتاجية 

  ضرورة وجود نظام لتقييم األداء . 4
منها ، والبحث في أسبابها ، ووسائل عالجهـا   االنحرافاتبمستويات األداء الموضوعة ، ثم تحديد  االلتزامبهدف التحقق من       

سليمة لألداء في جميع اإلدارات ولجميع المستويات في مراحل المشروع بما يكفل أقصى إنتاجية  ، والمقصود هنا وضع مستويات
  )2(. ممكنة ، ويضمن السير بالسياسات اإلدارية المرسومة في الطريق الذي خطط له 

أن يكـون عليـه التنفيـذ    وضع مستويات األداء المختلفة في معايير أو مقاييس أو أنماط تحدد ما يجب أن يتم ويرى الباحث      
يات وفـق األسـس   لالفعلي في كل مرحلة من مراحل العمل ، وذلك لضمان تقيد العاملين بتنفيذ هذه المعايير ، مما يحقق سير العم

  . انحرافالتي حددتها اإلدارة ، دون حدوث خطأ أو 
  ضرورة وجود نظام جيد للحوافز والروادع . 5

التي تهدف إلى تشجيع العاملين وزيادة حماسهم للعمل ، وزيادة إنتاجهم كماً ونوعاً بأقل تكلفة بوضع ما يلزم من اإلجراءات       
  )3(. وفي حدود البرامج المقررة ، وفي حدود إمكانياتهم وقدراتهم ،بحيث يتم على أساسها مكافأة المجد ومعاقبة المقصر 

  ضرورة وجود برنامج إلجازات الموظفين . 6
دم تراكم أو تجزئة اإلجازات السنوية للموظفين ،ووجوب قيامهم بأخذ إجـازتهم السـنوية ، وذلـك لـراحتهم     يراعى فيه ع      

نشاطهم من ناحية ، وللكشف عن أي قصور في أدائهم إن وجد ، من ناحية أخرى ، كما يساعد ذلك أيضـاً فـي إيجـاد     واستعادة
  )4(.أو الغياب ألي سبب من األسباب  البدائل التي يمكنها أداء العمل حال تغير الظروف بالنقل

 ضرورة توافر كفاءات مناسبة من األفراد ومتابعة تدريبهم . 7

                                                
 . 120صبري ، نضال رشيد ، مرجع سابق ، ص   )5(
  134-132، مرجع سابق ، ص ص  النظرية والتطبيق –علم تدقيق الحسابات خالد أمين ، .عبد اهللا ، د )1(
(  لومات في رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة، دور تكنولوجيا المعقراقش ، جهاد بدر   )2(

 .123، ص  )م  2004جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، رسالة دكتوراه محاسبة غير منشورة ، : الخرطوم 
 . 125ص ، ) م 2000جامعة ، المؤسسة شباب :  اإلسكندرية( مبادئ وأسس المراجعة علماً وعمالًعبد الفتاح ، .الصحن ، د )3(
 . 156-154محمود شوقي ، مرجع سابق ، ص ص . عطا اهللا  ، د )4(
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ويكون تدريب العاملين داخلياً وخارجياً لتمكينهم من أداء ما يناط بهم من أعمال وبما يـوفر الحمايـة للعمـل والعـاملين ،           
دوريـة  ميمـات  ب اإلطالع على نظم العمل المكتوبة على شكل كتيبـات أو تع واإلحالل السريع حين الحاجة ، ويساند هذا التدري

 .تصدر عن إدارة المشروع 

  ضرورة تحديد خطوط السلطة والمسؤولية . 8
من األمور الهامة في أي وحدة أو منشأة يعمل بها عدداً كبيراً من األفراد ضرورة التحديد الواضح لكل من خطوط السلطة        

فرد وخطوط وحدود مسؤولية كل منهم ، حيث يتم من خالل التحديد مساءلة كل شخص ومحاسبته من أداء أعمالـه   المخولة لكل
  .ومهامه 

  دقة توزيع العمل والفصل بين المسؤوليات . 9
لين فيها فـي  عند إعداد الخريطة التنظيمية للمنشأة وإعداد دليل اإلجراءات يراعى أهمية الفصل بين مسؤوليات األفراد العام      

مختلف المستويات اإلدارية ألن هذا المبدأ يعد من أهم ما يجب أن يميز نظام الرقابة الداخلية من خصائص حتى يكون هذا النظـام  
  .ناجحاً وجيداً وفعاالً في مجال تحقيق أهدافه 

، وبين العاملين بشكل دقيق ، مع تجنب يراعى توزيع العمل وتحديد المسؤوليات بين اإلدارات المختلفة وفي داخل كل إدارة       
أي تداخل أو تعارض فيما بينها ، ويتم بتجزئة عمل الوظيفة الواحدة لكل ما يحتويه من جزئيات بحيث تتحدد الوظيفة في حدود ما 

هـذه   الشخص الذي يمكنـه تأديـة   اختيارتحتويه من جزئيات ويمكن تسجيلها تحت مسمى الوظيفة في بطاقة التوصيف ، ثم يتم 
  )1(. الوظيفة وإسنادها إليه 

حـدوث غـش أو    احتمـال ويرى الباحث أن تحديد مسؤوليات األفراد هو أمر من األمور المهمة وأن الفصل بينها يقلل من       
ـ  افتراضأخطاء غير متعمدة خاصة في البيانات المحاسبية التي يتم تسجيلها دفترياً على أساس  ر عدم وجود تواطؤ موظفين أو أكث

  . إلخفاء عملية معينة ، أو التالعب في الدفاتر أو الوقوع في أخطاء غير متعمدة 
  ضرورة توافر نظام محاسبي سليم ومتكامل. 10

يشمل النظام المحاسبي تعميم السجالت والدفاتر المستخدمة ، وتحديد المستندات الالزمة وخطة سيرها في المراحل المختلفـة        
الوسـائل اآلليـة    واسـتخدام  ابات يكفل سرعة التعرف على الحسابات وتسجيل العمليات فـي الـدفاتر ،  ووضع دليل مبوب للحس

  )2(.والحسابات اإللكترونية يؤدي إلى التأكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية ، األمر الذي يدعم نظام الرقابة الداخلية
 )3( :والوسائل المساعدة التالية  األساليب استخداممراعاة يلزم تصميم النظام المحاسبي  ولدى

  محاسبة المسؤولية / 1
عن األعمال والمهام الموكلة إلى كٍل منهم ، وبـذلك يـتم تنظـيم هـذه      المسئولينوهي عبارة عن أسلوب يستخدم لمحاسبة         

لمحاسبية وإعداد التقارير المالية األعمال طبقاً لخطوط السلطة والمسؤولية ،وتشير محاسبة المسؤولية إلى نظام اإلثبات بالسجالت ا
  )4( :التي توضح مدى النجاح في تحقيق المسؤوليات المختلفة فهي تقوم باآلتي 

 .تعكس قائمة الدخل المحاسبة أداء مديري اإلدارة العليا   -  أ

 .تعكس قائمة الدخل صافي الموارد المتاحة   - ب

 .رؤساء األقسامتعكس تقارير تكاليف األقسام التشغيلية بالمنشأة مستوى أداء   - ت

                                                
 .  11المرجع السابق ص   )1(
الدار الجامعية للطبع والنشر : اإلسكندرية (  دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةالدهراوي ، كمال الدين مصطفى ،ومحمد سرايا ،   )2(
 . 277، ص ) م 2001لتوزيع ، وا

 . 276-274المرجع السابق ، ص ص   )3(
 .274المرجع السابق ، ص   )4(
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ويرى الباحث بأن محاسبة المسؤولية تعتبر من األساليب الحديثة والهامة التي يمكن أن تساعد لدى تصميم النظام المحاسـبي       
  .لكي يحقق األهداف المرجوة منه 

  الموازنات التخطيطية / 2
،وعلى أداء فروع المنشأة المختلفة وقياس مدى تحقيـق   حيث تستخدم هذه الموازنات كوسيلة للرقابة على أداء األقسام المختلفة    

الموازنات بقياس مدى تحقيق القسم لألهداف الموضوعة  استخداماألهداف الموضوعة لكل قسم أو لكل نوع ، وفي هذا القسم يمكن 
وهـو مـن األسـاليب    ويرى الباحث أن هذا األسلوب )1( .،وكذلك تحديد العوامل التي ساهمت في عدم تحقق بعض هذه األهداف 

  .اإلدارية الحديثة يمكن أن يفيد في ضبط األداء التنفيذي للنظام المحاسبي في المشروع 
  دليل اإلجراءات/ 3

أن هذه اإلجراءات تمثل األسـاس النظـري    باعتباريوضح هذا الدليل اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ مختلف العمليات في المنشأة       
ابة الداخلية ، كما يجب أن يوضح هذا الدليل بصورة واضحة المسؤوليات المرتبطة بـإجراءات التصـديق   لقواعد ومبادئ نظم الرق

  .المسبق ألي عمل معين متعلق بأحد عناصر أصول المنشأة  واالعتماد
  اإلجراءات الوقائية الكافية لحماية األصول والسجالت اتخاذضرورة . 11

ل والموجودات من السرقة والضياع أو التلف بإحكام إغالق األبواب وتشديد الحراسـة  وذلك بهدف المحافظة على األصو         
عليها ، ترتيب المخازن والتفتيش الدوري عليها ، التأمين ضد أخطار السرقة والحريق ، التأمين على الصرافين ضد خيانة األمانة 

رية ، بغرض حماية ووقاية كل من األصول والسجالت من التلف حيث يتم وضع هذا النظام وفقاً إلمكانيات المنشأة المادية والبش، 
  .أو السرقة  االختالسوالضياع ، أو 

  ضرورة وجود نظام متكامل للتقارير المناسبة. 12
أحد عناصرها ، فهي تخدم الخطة الموضوعة للعمل  وباعتبارهاوتخدم التقارير أغراضاً متعددة من ضمنها الرقابة الداخلية        
السابقة عنـد بلـوغ    االنحرافاتاحية الرقابة على اإلنتاج وجودته ، كما أنها توفر الرقابة على األصول وتدفقاتها ، ومعالجة من ن

  )2( .األرباح المستهدفة للنشاط ، وذلك بمقارنة أرقام النتائج الفعلية بأرقام الخطط المستهدفة بالموازنات التخطيطية 
بها أي نظام رقابة داخلية فعال في المشروع أن يتبع هذا النظام إعداد تقرير متكامل عـن مـدى    من الخصائص التي يتميز         

  .تحقيق نظام الرقابة الداخلية ألهدافه المختلفة ،وبنتائج تقييم هذا النظام التي تفيد بشكل دقيق لعملية المراجعة نفسها 
  ضرورة توافر جهاز سليم للرقابة الداخلية .  13

الخصائص الهامة التي يجب أن يتميز بها نظام الرقابة الداخلية الفعال ضرورة توافر بعض األدوات الهامـة مـن أدوات   من       
للتحقق من أن نظام الرقابة الداخلية قد حقق أهدافه ، ومن ناحية أخرى يجب أن تتميز هذه األسـاليب   استخدامهاالرقابة التي يمكن 

  )3( :واألدوات بالخصائص التالية 
  :أدوات الرقابة المالئمة والمناسبة لكل مما يلي  اختياريراعى  المالئمة/ 1

 طبيعة أنشطة المشروع  )1

 طبيعة إجراءات نظام الرقابة الداخلية المتبعة في المشروع )2
 اإلمكانيات المادية والبشرية للمشروع )3

  مراحل العملية اإلنتاجية في المشروع )4
بسهولة وفقـاً إلمكانيـات المشـروع الماديـة      استخدامهاابة المناسبة والواقعية التي يمكن أدوات الرق اختياريراعى الواقعية / 2

  .والبشرية التي تحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية خاصة 

                                                
 . 275المرجع السابق ، ص   )1(
 . 432حجازي ، محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص   )2(
 . 279- 278الدهراوي ، كمال الدين مصطفى ، ومحمد سرايا ، مرجع سابق ، ص ص  )3(
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أدوات الرقابة التي يمكن تطويرها أو تعديلها أو تغييرها وفقاً لمقتضيات التطور والتحديث فـي هـذا    اختياريراعى المرونة / 3
األدوات الرقابية التي  باختيارأدوات جديدة ، وهذا ينطبق  اختيارل ، دون القيام بإعادة هيكلة إجراءات هذه األدوات كاملة أو المجا

  .الحاسبات اإللكترونية في هذا المجال  واستخداممستقبالً في ظل ماكينة النظام المحاسبي  مهاااستخديمكن 
ت رقابية غير متداخلة من حيث اإلجراءات أو األهداف ، وبمعنـى آخـر أن أهـداف    أدوا اختياريعني ذلك  االزدواجيةعدم / 4

وإجراءات هذه األدوات المختارة متكاملة وغير متعارضة أو متداخلة بحيث يمكن الفصل بينها وبين كل منها على حدة ، وأن لكل 
  .في المشروع منها دور خاص ومميز في مجال تحقيق إجراءات وأهداف نظام الرقابة الداخلية 

 إجراءات الدراسة العملية: ثانياً 

 عينة الدراسة 
مبحوثاً ، أما في الضـفة  ) 40(قام الباحث بعمل مسح شامل للمصارف في قطاع غزة ، حيث كانت عينة الدراسة مكونة من      

ثـاً أيضـاً ، وقـد تـم توزيـع      مبحو) 40(الغربية فقد قام الباحث بأخذ نفس المصارف كعينة موازية ، حيث كانت العينة تشمل 
في قطاع غزة والضفة الغربية ، ومن ثم تم جمع تلك االستبيانات ، وقد كانت جميعها مكتملة ، ولم يـتم  ) 80(االستبيانات وعددها 

  .حذف أياً منها ضمن فئتي الدراسة 
  أدوات الدراسة   

تتكون من أربعة أبعاد ، يتعلق البعـد األول منهـا بالفرضـية    ، )  استبانه( قام الباحث بتصميم أداة الدراسة وهي عبارة عن      
األولى ، فيما يركز البعد الثاني على إثبات مدى صحة الفرضية الثانية ،ويعالج البعد الثالث إثبات صحة الفرضية الثالثة ، ويتنـاول  

سؤاالً موزعة على أبعادها األربعـة المـذكورة   ) 21( اإلستبانةالبعد الرابع إثبات صحة الفرضية الرابعة ، هذا وقد بلغ عدد أسئلة 
األسـاليب اإلحصـائية    اسـتخدام على اإلجابات التي تم جمعها بالحكم على صحة الفرضيات وذلك عن طريـق   االعتماد،ويمكن 

 :الباحث الوسائل اإلحصائية التالية استخدمولتحقيق فروض الدراسة 

  .تحليل النسب المئوية  )1
  ) .قوة اإلجابة(المتوسط الحسابي المرجح  )2
  .التكرار والنسب المجمعة لتحقيق فرضيات الدراسة  )3
بغرض معرفة المؤشرات بوجود عالقة أو تأثير بين متغيرات الدراسة ، والختبار صحة فروض الدراسـة ،  ) ت(اختبار  )4

 .وتوضيح الفرق بين متوسطين 

  إجراءات الدراسة 
الفرضيات ، وقد تم  اختبارعليها في  االعتمادلجمع البيانات األولية ،والتي يتم ) نموذج الدراسة (قام الباحث بتصميم إستبانة       

عرض اإلستبانة على عدد من المحكمين ، الشيء الذي أضاف إليها الكثير في توجيه األسئلة ومن ثم ظهرت بصورتها النهائية بعد 
على فئتي الدراسة ، أي على المصـارف فـي الضـفة     بانةاإلستإجراء بعض التعديالت بناءاً على توجيهات المحكمين وتم توزيع 

الفئات التي تمثل الدرجات الوظيفية العليا والوسطى ، والذين يمثلون مركز القرار ، ويقفـون   اختيارالغربية وقطاع غزة ، حيث تم 
المصارف محـل الدراسـة ، وذلـك    على رأس أقسام الرقابة الداخلية ،واالستثمار والتمويل،وأقسام المحاسبة ،واإلدارة العامة في 

إستبانة ، وقد تم اسـتالم  ) 80(التصالهم المباشر وعالقتهم المباشرة باألداء الرقابي ، واألداء المحاسبي المرتبط به ، وقد تم توزيع 
السـتبيانات  إستبانة أيضاً ، تمثل حجم العينة ، جميعها صالحة لالستعمال في هذه الدراسة ، والجدول التـالي يبـين عـدد ا   ) 80(

  :الموزعة ، والمستلمة ، والنسبة المئوية للفئتين 
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  )1(جدول رقم 
  الموزعة والمستلمة والنسبة المئوية لها تاالستبيانايوضح عدد 

 عدد االستبيانات/ الفئات  العدد الموزع العدد المستلم النسبة المئوية

 المصارف في قطاع غزة 40 40 100%

 الضفة الغربيةالمصارف في  40 40 100%

 المجموع 80 80 100%

  م2010الموزعة على فئتي الدراسة ، اإلستبانةإعداد الباحث من واقع : المصدر 
  

) 10(، تم توزيعها على المصارف في قطاع غزة والضفة الغربية ، بواقع  إستبانة) 80(نجد أن هناك  )1(من الجدول رقم        
قسـم  العـاملين ب مدير عام المصرف ، وعلـى  العاملين في المراكز العليا بالمصارف مثل إستبانات على كل منها ، ووزعت على 

 .، العاملين بقسم التدقيق والرقابة قسم المحاسبة العاملين بقسم التمويل واالستثمار ، و

بي لكـل مصـرف ، وذلـك    وإن الغرض األساسي من تحليل هذه االستبيانات هو تقويم النظم الرقابية المطبقة ، واألداء الرقا     
بشكل مستقل ومن ثم بشكل مقارن على مستوى المنطقة الواحد ، ومن ثم على مستوى المنطقتين حيث تتصف كـل منهـا بواقـع    
مختلف جغرافياً وسياسياً ، وتشمل البيانات إثبات فروض الدراسة ، وذلك من خالل تحليل بيانات االستبيان عن طريـق الجـداول   

 ).ت ( والمتوسطات الحسابية ، واختبار  بالنسبة المئوية ،
  

  )2(جدول رقم 
  يوضح العدد الموزع والمستلم لكل مصرف من عينة الدراسة في قطاع غزة

 المصرف اإلدارة العامة قسم الرقابة الداخلية قسم االستثمار قسم المحاسبة  المجموع

 موزع مستلم موزع مستلم موزع مستلم موزع مستلم

 اإلسالمي العربيالبنك  1 1 3 3 3 3 3 3 10

 اإلسالمي الفلسطينيالبنك  1 1 3 3 3 3 3 3 10

 بنك فلسطين المحدود   1 1 3 3 3 3 3 3 10

 بنك القاهرة عمان 1 1 3 3 3 3 3 3 10

 المجموع 4 4 36 36 36 364 36 36 40

  م 2010الموزعة ، اإلستبانةإعداد الباحث من واقع : المصدر
  )3(جدول رقم 

  وضح العدد الموزع والمستلم لكل مصرف من عينة الدراسة في الضفة الغربيةي
 المصرف اإلدارة العامة قسم الرقابة الداخلية قسم االستثمار قسم المحاسبة المجموع

 موزع مستلم موزع مستلم موزع مستلم موزع مستلم

 اإلسالمي العربيالبنك  1 1 3 3 3 3 3 3 10

 اإلسالمي الفلسطينيلبنك ا 1 1 3 3 3 3 3 3 10

 بنك فلسطين المحدود 1 1 3 3 3 3 3 3 10

 بنك القاهرة عمان 1 1 3 3 3 3 3 3 10

 المجموع 4 4 36 36 36 364 36 36 40

  م2010الموزعة ، اإلستبانةإعداد الباحث من واقع : المصدر
  

  اختبار صدق وثبات االستبيان 
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لدراسة، يتم التحقق أوالً من صدق وثبات االستبيان المستخدم في الدراسة ، ومن لغرض إجراء التحليل اإلحصائي لبيانات ا
وكلما كانت قيمة الصدق أو الثبات قريبـة مـن   "أنه يعبر عن كل من الصدق والثبات بنسبة مئوية تتراوح ما بين الصفر والواحد، 

على ثبات إجابات األفراد فيما لو أعيدت الدراسة مـرة  الواحد دل ذلك على صدق إجابات أفراد العينة على االستبيان، وكذلك يدل 
قيمـة  " " أما إذا كانـت   )1(،"أخرى، وفي هذه الحالة يتم االعتماد بشكل كبير على نتائج التحليل اإلحصائي في تفسير نتائج الدراسة

على االستبيان غير صادقة وغير ثابتة، وفي هذه الحالـة  الصدق أو الثبات قريبة إلى الصفر، دل ذلك على أن إجابات أفراد العينة 
ويعبر عن الصدق بكونه الجذر التربيعـي الموجـب    )2( ،" ال يمكن االعتماد على هذه النتائج في إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات

فإن معامل الثبات إلجابات أفراد عينة للثبات، أما الثبات فهو يحسب بطرق كثيرة منها معادلة ألفا كرونباخ ، وبتطبيق هذه المعادلة 
، وهذا يشير إلى الثبات العالي في إجابات هؤالء األفراد ،وعليـه فـإن معامـل    ) 0.97(المصارف قطاع غزة على االستبيان بلغ 

ف في الضفة ، وهذا يدل على الصدق العالي في إجابات أفراد العينة،  أما بالنسبة إلجابات أفراد عينة المصار) 0.98(الصدق كان 
، ويدل ذلك أيضاً على الصدق والثبات العاليين في )0.91(ومعامل الصدق ) 0.83(الغربية على االستبيان فقد بلغ معامل الثبـات 

 .يبين الفرق الواضح في الصدق والثبات بين إجابات أفراد العينتين ) 1(اإلجابات ،  والشكل رقم 
  )1(شكل رقم 

  ت بين إجابات المبحوثين في قطاع غزة والضفة الغربيةيوضح الفرق في الصدق والثبا

0.97

0.83

0.98

0.91

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

الثبات   الصدق 

بنوك قطاع غزة  

بنوك الضفة الغربية

  م2010إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة الموزعة ،:المصدر 
  تحليل عينة الدراسة 

  :يمكن وصف بيانات عينة الدراسة من خالل الجداول كما يلي   
  )4(جدول رقم 

  في المصارف الفلسطينية  نيشغلها المبحوثي يوضح الدرجة الوظيفية التي
 الدرجة الوظيفية التكرار النسبة المئوية

 مراجع 34 42.5

 رئيس قسم رقابة  18 22.5

 مدير دائرة رقابة  14 17.5

 مراجع قانوني 14 17.5

 المجموع 80 100

  م2010لى المصارف الفلسطينية ، إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة الموزعة ع:المصدر             
                                                

 .134ص )م  2001مكتبة آفاق، : فلسطين ( ،  2، ط  SPSSالبرنامج اإلحصائي ر خالد ، سمي. صافي ، د  (1)
   2، ط الطرق الال معلمية –التحليل اإلحصائي في البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية عبد الجبار ، . توفيق ، د  )2(

  .22ص )م1985مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،: الكويت ( 
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منهم % 22.5من عينة الدراسة يشغلون وظيفة مراجع ، ونسبة % 42.5يالحظ الباحث بأن نسبة ) 4(من خالل الجدول   

منهم مدراء رقابة ، ،ومثلهم مراجعين قانونيين ، وعليه يرى الباحث بأن عينة الدراسة قـد  % 17.5رؤساء أقسام رقابة ، ونسبة 
في درجاتها الوظيفية وكانت هنالك نسبة عالية من المراجعين ، مع مالحظة أن الذين يشغلون الوظـائف العليـا شـكلوا     تفاوتت

أن هذه العينة تحقيق أهـداف الدراسـة    استنتاجمن عينة الدراسة ، وبالتالي يمكن للباحث % 57.5الغالبية العظمى بنسبة بلغت 
  .يا التي تتخذ كل القرارات والخطط المتعلقة بعملية الرقابة الداخلية الحالية ألن غالبيتها من اإلدارة العل

  )5(جدول رقم 
  يوضح الدرجات العلمية التي يحملها المبحوثين في المصارف الفلسطينية
 المؤهل العلمي التكرار النسبة المئوية

 ثانوي 2 2.5

 دبلوم متوسط  8 10

 بكالوريوس  54 67.5

 فوق الجامعي 16 20

 المجموع 80 100

  م2010إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، :المصدر 
     

من عينة الدراسة نالوا حظاً من التعليم حتى مسـتوى الثانويـة   % 2.5يرى الباحث أن نسبة ) 5(ومن خالل الجدول رقم 
منهم من حملة البكالوريوس ، وأن نسبة % 67.5وم المتوسط ، وأن نسبة من هؤالء هم من حملة الدبل% 10العامة ، وأن نسبة 

منهم من حملة الدرجات األكاديمية العليا من ماجستير ودكتوراه ، وبناء عليه فإن غالبية عينة الدراسة هم من الجـامعيين  % 20
ة كانت على مستوى تأهيل عملي ممتـاز يخـدم   أن العينة المستهدفة من الدراس استنتاجوحملة الدرجات العلمية ، وبالتالي يمكن 

  .أغراض الدراسة 
)6(جدول رقم   

  يوضح الخبرات العملية للمبحوثين في المصارف الفلسطينية
 المؤهل العلمي التكرار النسبة المئوية

 سنوات 5أقل من  20 25

 سنوات 10 – 5من  8 10

 سنة 15 -10من  24 30

 سنة 15أكثر من  28 35

 جموعالم 80 100

  م2010إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، :المصدر 
سـنوات ، ونسـبة    5من عينة الدراسة ذوي خبرة عملية أقل من % 25بأن نسبة  ) 6(يالحظ الباحث من الجدول رقم   

سـنة ، وعليـه يمكـن    15تجاوز خبرتهم العملية منهم ت% 30سنوات ، ونسبة  10-5منهم ذوي خبرة عملية تتفاوت من % 10
سنوات ، وبالتالي يمكن للباحـث أن   10للباحث القول بأن عينة الدراسة ذات خبرة عملية كبيرة في مجال الرقابة يفوق متوسطها 

 .يستنتج أن هذه العينة ذات خبرة عملية تجعلها قادرة على المساعدة في تحقيق أهداف الدراسة 
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  :والتي تنص على أن :  صحة الفرضية األولى اختبار: أوالً 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وبين رفع كفاءة نظام الرقابة الداخليـة فـي المصـارف    " 

  " الفلسطينية العاملة في فلسطين 
بقسم المحاسبة، العاملين بقسم االستثمار، ومدير عـام   العاملين( ولتحقيق هذا الفرض ، تم تفريغ إجابات أفراد عينة البحث          

عمان ، وبنـك  -البنك اإلسالمي الفلسطيني، البنك اإلسالمي العربي، بنك القاهرة(وذلك في ) البنك، والعاملين بقسم الرقابة الداخلية
  :كما يلي ) فلسطين المحدود 

وجود نظام متكامل للدورات المحاسبية يسـاعد علـى   من واقع خبرتك المصرفية هل : تحليل إجابات السؤال األول) 1
  . تسجيلها  واكتمالتوثيق معامالت المصارف والتأكد من سالمتها 

  )7(جدول رقم 
  يبين التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين حول وجود نظام متكامل للدورات المحاسبية في المصارف في فلسطين

 التصنيف التكرار النسبة المئوية النسبة المتجمعة

 موافق 70 87.5 87.5

 موافق لحد ما  10 12.5 100

 محايد 0 0 100

 موافق غير 0 0 100

 غير موافق جداً 0 0 100

 المجموع 80 100 

  م2010إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، :المصدر 
منهـا  % 12.5من عينة الدراسة قد وافقت على العبارة ،وأن نسـبة  % 87.5من خالل الجدول يالحظ الباحث أن نسبة   

كانت موافقة لحد ما ، وال يوجد من بين عينة الدراسة من لم يوافق عليها ، وبالنظر للنسبة المتجمعة يجد الباحث أن جـل عينـة   
ت المحاسبية يسـاعد علـى توثيـق معـامالت     أن وجود نظام متكامل للدورا اجتنتاسالدراسة موافقة على العبارة ،وبالتالي يمكن 

 .تسجيلها  واكتمالالمصارف والتأكد من سالمتها 
من واقع خبرتك المصرفية هل الفصل بين الواجبات وتحديد الصالحيات ومراعاة قواعد المحافظة على :  تحليل إجابات السؤال الثاني) 2

  .وقوع أخطاء  احتمالأصول المصرف يقلل 
  )8(جدول رقم 

  زيع التكراري إلجابات المبحوثين حول الفصل التو
  بين الواجبات وتحديد الصالحيات في المصارف الفلسطينية

 التصنيف التكرار النسبة المئوية النسبة المتجمعة

 موافق 70 87.5 87.5

 موافق لحد ما  8 10 97.5

 محايد 0 0 97.5

 قغير مواف 2 2.5 100

 غير موافق جداً 0 0 100

 المجموع 80 100 

  م2010إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، :المصدر 
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منها % 10من عينة الدراسة قد وافقت على العبارة ،وأن نسبة % 87.5من خالل الجدول أعاله يالحظ الباحث بأن نسبة   
من عينة الدراسة موافقـة  % 97.5ظر للنسبة المتجمعة يجد الباحث أن لم توافق عليها ، وبالن% 2.5كانت موافقة لحد ما ، ونسبة 
إدارة المنشأة بالفصل بين الواجبـات وتحديـد    التزاموقوع األخطاء يتأتى من  احتمالأن تقليل  استنتاجعلى العبارة ،وبالتالي يمكن 

  .الصالحيات ومراعاة قواعد المحافظة على أصول المنشأة 
التقنية الحديثة يسـاعد   واستخدامبالتدريب والتطوير  االهتماممن واقع خبرتك المصرفية هل : ل الثالث تحليل إجابات السؤا) 3

  .على تفعيل نظام الرقابة الداخلية بالمصارف 
  )9(جدول رقم 

  التقنية الحديثة واستخدامبالتدريب  االهتمامالتوزيع التكراري إلجابات المبحوثين حول 
  لرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينيةيساعد على تفعيل نظام ا 

 التصنيف التكرار النسبة المئوية النسبة المتجمعة

 موافق 68 85 85

 موافق لحد ما  10 12.5 97.5

 محايد 0 0 97.5

 موافق غير 2 2.5 100

 غير موافق جداً 0 0 100

 المجموع 80 100 

  م2010الموزعة على المصارف الفلسطينية،  إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة:المصدر 
منها % 12.5من عينة الدراسة قد وافقت على العبارة ،وأن نسبة % 85من خالل الجدول أعاله يالحظ الباحث بأن نسبة   

مـن عينـة الدراسـة    % 97.5ة يجد الباحث أن   لم توافق عليها ، وبالنظر للنسبة المتجمع% 2.5كانت موافقة لحد ما ، ونسبة 
بالتدريب والتطوير يساعد علـى تفعيـل أنظمـة     واالهتمامالتقنية الحديثة  استخدامأن  استنتاجموافقة على العبارة ،وبالتالي يمكن 

 .الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية
 وااللتـزام لمعياريـة  الموازنات التقديرية والتكاليف ا استخداممن واقع خبرتك المصرفية هل : تحليل إجابات السؤال الرابع ) 4

  .بالسياسات اإلدارية بالمصرف يضبط العمل ويقلل التالعب ويساعد على تحقيق األهداف الموضوعة 
  )10(جدول رقم 

ويساعد  بالسياسات يضبط العمل ويقلل فرص التالعب وااللتزامالموازنات التقديرية والتكاليف المعيارية  استخدامالتوزيع التكراري إلجابات المبحوثين حول 
  على تحقيق األهداف الموضوعة في المصارف الفلسطينية

 التصنيف التكرار النسبة المئوية النسبة المتجمعة

 موافق 68 85 85

 موافق لحد ما  12 15 100

 محايد 0 0 100

 قغير مواف 0 0 100

 غير موافق جداً 0 0 100

 المجموع 80 100 

  م2010نات االستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، إعداد الباحث بناءاً على بيا:المصدر 
منهـا  % 15من عينة الدراسة قد وافقت على العبارة ،وأن نسبة % 85من خالل الجدول أعاله يالحظ الباحث بأن نسبة   

من عينة الدراسة % 100كانت موافقة لحد ما ، ولم يوجد من بينها من لم يوافق عليها ، وبالنظر للنسبة المتجمعة يجد الباحث أن 
بالسياسـات اإلداريـة    وااللتـزام الموازنات التقديرية والتكاليف المعيارية  استخدامأن  استنتاجموافقة على العبارة ،وبالتالي يمكن 

 .بالمصرف ويضبط العمل ويقلل فرص التالعب ويساعد على تحقيق األهداف الموضوعة 
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  :صحة الفرضية األولى  اختبارنتيجة 
الفرضية بناء على النتائج المتحصل عليها من تحليل بيانات اإلستبانة ، تم تجميـع األسـئلة ذات الصـلة     اختبار حتى يتم  

) 10(إلى ) 7(بالفرضية في جدول خاص بذلك حتى يسهل الحكم على إثباتها أو نفيها ، والجدول التالي هو ملخص للجداول من 
  .والخاصة بالفرضية األولى

  )11(جدول رقم 
 توزيع التكراري إلجابات المبحوثين حول عدم وجود نظام فعال للرقابة الداخلية ال

  وقوع أخطاء ومخالفات جوهرية في المصارف الفلسطينية احتماليؤدي إلى 
 التصنيف التكرار المتوسط النسبة المئوية النسبة المتجمعة

 موافق 276 69 86.3 86.3

 موافق لحد ما  40 10 12.5 98.8

 محايد 4 0 0 98.8

 قغير مواف 4 1 1.2 100

 غير موافق جداً 0 0 0 100

 المجموع 320 80 100 

  م2010إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، :المصدر 
ه توجد عالقـة ذات داللـة   من عينة الدراسة قد وافقت على أن% 98.8يالحظ الباحث بأن نسبة  )11(من خالل الجدول رقم     

نظام فعال للرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية وذلـك مـن وقـع    إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وبين رفع كفاءة 
  .،وهذا يؤكد صحة الفرضية المذكورة أعاله  % 1.2خبرتهم المصرفية ، وأن الذين لم يوافقوا على ذلك تبلغ نسبتهم 

 
  :والتي تنص على أن :  الثانيةصحة الفرضية  تباراخ:  ثانياً

فـي  رفع كفاءة نظام الرقابـة الداخليـة   توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إتباع أساليب الرقابة التنظيمية وبين " 
  "المصارف الفلسطينية العاملة في فلسطين 

العاملين  بقسم المحاسبة، العاملين بقسم االستثمار، ومدير عام  (، تم تفريغ إجابات أفراد عينة البحث ولتحقيق هذا الفرض           
عمـان ، وبنـك   -البنك اإلسالمي الفلسطيني، البنك اإلسالمي العربي، بنك القاهرة (وذلك في ) البنك، العاملين بقسم الرقابة الداخلية

  :كما يلي ) فلسطين المحدود 
صرفية يؤدي حصر مسؤوليات العاملين فـي قسـم تكنولوجيـا    من واقع خبرتك الم :تحليل إجابات السؤال األول) 1

  .المعلومات بما يخص قسمهم فقط إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في المصارف 
  )12(جدول رقم 

 التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين بأن حصر مسؤوليات العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات 

  رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية بما يخص قسمهم فقط يؤدي إلى 
 التصنيف التكرار النسبة المئوية النسبة المتجمعة

 موافق 56 70 70

 موافق لحد ما  20 25 95

 محايد 0 0 95

 قغير مواف 4 5 100

 غير موافق جداً 0 0 100

 المجموع 80 100 

  م2010الستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، إعداد الباحث بناءاً على بيانات ا:المصدر 
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من عينة الدراسة ومن واقع خبرتهم المصرفية قد وافقـت  % 70من خالل الجدول أعاله يتضح يالحظ الباحث أن نسبة   
للنسـبة   ، وبـالنظر % 5منها كانت موافقة لحد ما ، ومن لم يوافق عليها منهم كانوا يمثلون نسبة % 25على العبارة ، وأن نسبة 
أن حصر مسؤوليات العـاملين فـي    استنتاجمن عينة الدراسة موافقة على العبارة ،وبالتالي يمكن % 95المتجمعة يجد الباحث أن 

 .قسم تكنولوجيا المعلومات بما يخص قسمهم فقط يؤدي إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية

من واقع خبرتك المصرفية هل يؤدي فرض نظام التناوب بين العاملين فـي قسـم   : تحليل إجابات السؤال الثاني ) 2
  .تكنولوجيا المعلومات إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في المصارف 

  ) 13(جدول رقم 
 التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين بأن فرض نظام التناوب بين العاملين 

  لى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية في قسم تكنولوجيا المعلومات يؤدي إ
 التصنيف التكرار النسبة المئوية النسبة المتجمعة

 موافق 70 87.5 87.5

 موافق لحد ما  10 12.5 100

 محايد 0 0 100

 قغير مواف 0 0 100

 غير موافق جداً 0 0 100

 المجموع 80 100 

  م2010لى بيانات االستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، إعداد الباحث بناءاً ع:المصدر 
منهـا  % 12.5من عينة الدراسة قد وافقت على العبارة ، وأن نسبة % 87.5من خالل الجدول يالحظ الباحث بأن نسبة   

من عينة الدراسة % 100ن كانت موافقة لحد ما ، ولم يوجد من بينها من لم يوافق عليها ، وبالنظر للنسبة المتجمعة يجد الباحث أ
أن فرض نظام التناوب بين العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى رفع كفاءة  استنتاجموافقة على العبارة ،وبالتالي يمكن 
 .نظام الرقابة الداخلية في المصارف 

بشكل مستقل إلى رفع كفـاءة   من واقع خبرتك المصرفية هل يؤدي تنفيذ الواجبات: تحليل إجابات السؤال الثالث ) 3
  .نظم الرقابة الداخلية في المصارف 

  )14(جدول رقم 
 التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين بأن تنفيذ الواجبات بشكل مستقل 

  يؤدي إلى رفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية
 التصنيف التكرار النسبة المئوية النسبة المتجمعة

 موافق 44 55 55

 موافق لحد ما  24 30 85

 محايد 4 5 90

 قغير مواف 8 10 100

 غير موافق جداً 0 0 100

 المجموع 80 100 

  م2010إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، :المصدر 
د وافقت على العبارة من واقع خبـرتهم المصـرفية   من عينة الدراسة ق% 55من خالل الجدول يالحظ الباحث بأن نسبة   

من العينة محايدين % 5من بينها  لم يوافق عليها ، في حين كانت نسبة %10منها كانت موافقة لحد ما ، ونسبة % 30،وأن نسبة 
أن تنفيذ الواجبـات   تاجاستنمن عينة الدراسة موافقة على العبارة ،وبالتالي يمكن % 85، وبالنظر للنسبة المتجمعة يجد الباحث أن 

  .بشكل مستقل يؤدي إلى رفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية
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من واقع خبرتك المصرفية هل يؤدي حصر اإلطالع علـى المسـتندات األصـلية    : تحليل إجابات السؤال الرابع ) 4
  خلية في المصارف  للبيانات بأفراد أقسام البيانات إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الدا
  )15(جدول رقم 

 التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين بأن حصر اإلطالع على المستندات األصلية للبيانات 

  بأفراد أقسام البيانات يؤدي إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية
 التصنيف التكرار النسبة المئوية النسبة المتجمعة

 موافق 70 87.5 87.5

 موافق لحد ما  6 7.5 95

 محايد 0 0 95

 موافق غير 4 5 100

 غير موافق جداً 0 0 100

 المجموع 80 100 

  م2010إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، :المصدر 
% 7.5لدراسة قد وافقت على العبارة ، وأن نسـبة  من عينة ا% 87.5من خالل الجدول السابق يالحظ الباحث أن نسبة   

مـن عينـة   % 95من بينها  لم توافق عليها ، ، وبالنظر للنسبة المتجمعة يجد الباحـث أن  %5منها كانت موافقة لحد ما ، ونسبة 
فراد أقسـام البيانـات   أن حصر اإلطالع على المستندات األصلية للبيانات بـأ  استنتاجالدراسة موافقة على العبارة ، وبالتالي يمكن 

 .يؤدي إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في المصارف

من واقع خبرتك المصرفية هل يؤدي حصر تعديل بيانات المدخالت على معـدي  : تحليل إجابات السؤال الخامس ) 5
  .البيانات إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في المصارف 

 )16(جدول رقم 

 ي إلجابات المبحوثين بأن حصر تعديل بيانات المدخالت على معدي البيانات التوزيع التكرار

  يؤدي إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية 
 التصنيف التكرار النسبة المئوية النسبة المتجمعة

 موافق 68 85 85

 موافق لحد ما  2 2.5 87.5

 محايد 0 0 87.5

 قافغير مو 10 12.5 100

 غير موافق جداً 0 0 100

 المجموع 80 100 

    م2010إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، :المصدر 
منها كانـت  % 2.5من عينة الدراسة قد وافقت على العبارة ،وأن نسبة % 85من خالل الجدول يالحظ الباحث بأن نسبة   

من عينـة الدراسـة   % 87.5من بينها  لم توافق عليها ،وبالنظر للنسبة المتجمعة يجد الباحث أن %12.5سبة موافقة لحد ما ، ون
أن حصر بيانات المدخالت على معدي البيانات يؤدي إلى رفع كفـاءة نظـم الرقابـة     استنتاجموافقة على العبارة ،وبالتالي يمكن 

  .الداخلية في المصارف 
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   الثانية صحة الفرضية اختبارنتيجة 
الفرضية بناء على النتائج المتحصل عليها من تحليل بيانات اإلستبانة ، تم تجميـع األسـئلة ذات الصـلة     اختبارحتى يتم   

) 16( -)12(بالفرضية في جدول خاص بذلك حتى يسهل الحكم على إثباتها أو نفيها ، والجدول التالي هو ملخص للجداول من 
  :ما يلي والخاصة بالفرضية الثانية ك

  )17(جدول رقم 
  إتباع أساليب الرقابة التنظيمية ع التكراري إلجابات المبحوثين بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التوزي

    تكنولوجيا المعلومات في ظل استخدامكفاءة نظام الرقابة الداخلية وبين رفع في المصارف الفلسطينية 
 التصنيف التكرار متوسطال النسبة المئوية النسبة المتجمعة

 موافق 308 61.6 77 72

 موافق لحد ما  62 12.4 15.5 92.5

 محايد 4 0.8 1 93.5

 قغير مواف 26 3.2 6.5 100

 غير موافق جداً 0 0 0 100

 المجموع 400 80 100 

  م2010إعداد الباحث بناءاً على بيانات االستبانة الموزعة على المصارف الفلسطينية، :المصدر 
من عينة الدراسة ومن واقع خبرتهم المصرفية قد وافقوا علـى  % 92.5من خالل الجدول أعاله يالحظ الباحث بأن نسبة   

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إتباع الرقابة التنظيمية بالمصارف وبين رفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية في ظل اسـتخدام  أن 
،وهذا ما يؤكد صحة الفرضية % 6.5ف الفلسطينية، وأن الذين لم يوافقوا على ذلك فتبلغ نسبتهم في المصارتكنولوجيا المعلومات 

 أعاله  
فقد تأكد التي توصل إليها الباحث من خالل الدراسة الميدانية ،  اجاتاالستنتمن تحليل ألسئلة اإلستبانة و بناءاً على ما تقدم  

  :، مع وجود تفاوت في درجة اإلثبات حسب التدرج التالي  تيارهااخ تم التي إثبات صحة جميع الفرضيات السابقة
، مع مالحظة أن جميع % 92.5، تليها الفرضية الثانية بنسبة إثبات بلغت % 98.8تحققت بنسبة إثبات  األولىالفرضية   

  % . 92الفرضيات تم إثباتها بنسب إثبات أعلى من 
  إحصائية بين المصارف الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة اختبار وجود فروق ذات داللة : الثالثةالفرضية 

  :والتي تنص على أن  : الثالثةصحة الفرضية  اختبار
المصارف الفلسطينية في الضفة الغربية والمصارف الفلسطينية في قطاع عمل ذات داللة إحصائية بين عالقة يوجد " 

  "  ظل تكنولوجيا المعلوماتفي  غزة من حيث مفهومها  لنظام الرقابة الداخلية
الذي ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عمل المصارف  في الضفة الغربيـة  الثالث لغرض اختبار الفرض 

  :للفرق بين متوسطين كما يلي) ت(والمصارف في قطاع غزة ، يتم استخدام اختبار 
  )18(جدول رقم 

 ة في الضفة الغربية والمصارف الفلسطينية في قطاع غزة للفرق بين المصارف الفلسطيني) ت(يوضح اختبار 
  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وبين رفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية من حيث أن 

 )ت(قيمة  مستوى الداللة *النتيجة
االنحراف 
 المعياري

 المصارف العينة المتوسط

 2.55- 0.02  دالة إحصائياً
 قطاع غزة   40  20.58 1.31

 الضفة الغربية  40 22.08 1.56

  0.05إعداد الباحث بناءاً على بيانات اإلستبانة  حيث مستوى الداللة المعتمد : المصدر 
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شير إلى وجـود فـروق ذات   فهذا ي) 0.05(وهو أقل من ) 0.02(هو ) ت(يتبين من الجدول أعاله أن مستوى الداللة لقيمة        
توجد عالقـة ذات  : داللة إحصائية بين المصارف الفلسطينية في الضفة الغربية والمصارف الفلسطينية في قطاع غزة من حيث أن 

 ، ولما كانت قيمة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وبين رفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينيةداللة 
المتوسط لعينة المصارف في قطاع غزة  أكبر من قيمتها للمصارف الفلسطينية في الضفة الغربية ، لذا فإن المصارف الفلسـطينية  

  .في قطاع غزة تطبق مفهوم الرقابة الداخلية بدرجة أكبر من تلك التي تطبقها المصارف الفلسطينية 
  )19(جدول رقم 

  توجد عالقة ذاتمن حيث أن  لفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةن المصارف اللفرق بي) ت(يوضح اختبار 
  تكنولوجيا المعلومات استخدامم الرقابة الداخلية في ظل ارفع كفاءة نظوبين إتباع أساليب الرقابة التنظيمية داللة إحصائية بين  

 المصارف العينة المتوسط االنحراف المعياري )ت(قيمة  مستوى الداللة *النتيجة

 1.11- 0.28 غير دالة إحصائياً
 مصارف قطاع غزة  40 10.08  2.23

 مصارف الضفة الغربية  40 11.00 1.81

  0.05المعتمد الداللةمن إعداد الباحث بناءاً على بيانات اإلستبانة  حيث مستوى : المصدر 
مما يشير إلى عدم وجـود  )  0.05( وهـو أكبر من) 0.28(هو ) ت(يتبيـن مـن الجدول أعاله أن مستوى الداللة لقيمة 

ه توجد عالقة ذات داللة إحصـائية  من حيث أنن المصارف الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة فروق ذات داللة إحصائية بي
  .تكنولوجيا المعلومات  استخدامرفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في ظل وبين إتباع أساليب الرقابة التنظيمية بين 

قطاع غزة وبين المصـارف  في سبق يستنتج الباحث بأن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المصارف الفلسطينية  ومما 
  :الفلسطينية في الضفة الغربية ولصالح األولى من حيث 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وبين رفع كفاءة نظـام الرقابـة الداخليـة فـي تلـك       .1
  .لمصارفا

كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المصارف الفلسطينية في قطاع غزة والمصارف الفلسطينية في الضفة الغربية 
  :من حيث 

في ظل اسـتخدام   رفع كفاءة نظام الرقابة الداخليةوبين إتباع أساليب الرقابة التنظيمية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ) 1
  .المعلومات تكنولوجيا 

يوجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين     " قد تحقق في البند األول والذي نص على أنه  الثالثوبذلك فإن فرض الدراسة      
، "   المصارف الفلسطينية في قطاع غزة وبين المصارف الفلسطينية في الضفة الغربية من حيث مفهومها  لنظام الرقابة الداخلية

  : واألخير وهد م تتحقق في البنإال أن هذه الفرضية ل
 استخدامم الرقابة الداخلية في ظل ارفع كفاءة نظوبين إتباع أساليب الرقابة التنظيمية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  )1

 .تكنولوجيا المعلومات 
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  النتائج والتوصيات 
  :النتائج : أوالً 

توفر لدى المصارف الفلسطينية  في كٍل من قطـاع غـزة والضـفة    يإال أنه رغم الحصار المفروض على قطاع غزة ،  )1
  . الغربية مقومات الرقابة الداخلية بمستوى مناسب يساعد هذه المصارف على تعزيز الشفافية وتحقيق أهدافها 

تفعيـل أنظمـة   يساعد االهتمام بالتدريب المستمر والتطوير واستخدام التقنيات الحديثة وااللتزام بالسياسات اإلدارية على  )2
الرقابة الداخلية في المصارف الفلسطينية  وعلى ضبط العمل ، كما يقلل من فرص التالعب ويساعد على تحقيق األهداف 

 .الموضوعة للمصارف 

يؤدي تحديد صالحيات العاملين وحصر مسؤولياتهم وفرض التناوب بينهم إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية وخاصـة   )3
 .كنولوجيا المعلومات في ظل استخدام ت

يؤدي إتباع أساليب الرقابة التنظيمية في المصارف الفلسطينية  إلى رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية فـي ظـل اسـتخدام     )4
 .تكنولوجيا المعلومات 

 توصيات الدراسة : ثانياً 
يات بدقة بغرض توثيـق  ضرورة استخدام الدورات المحاسبية وحوكمة المصارف والفصل بين الواجبات وتحديد الصالح )1

 .معامالت المصارف الفلسطينية  والتأكد من سالمتها واكتمال تسجيلها 

ضرورة االهتمام بالتدريب المستمر والتطوير واستخدام التقنيات الحديثة والموازنات التخطيطيـة وااللتـزام بالسياسـات     )2
 .اإلدارية في المصارف الفلسطينية  

التنظيمية في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات في المصارف الفلسطينية  بغرض رفـع  ضرورة استخدام أساليب الرقابة  )3
 .، مع ضرورة تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة فيها 

 :قائمة المراجع 
خلية بالتطبيق على الشركات المسـاهمة  أثر تكنولوجيا المعلومات المحاسبية على فاعلية نظام الرقابة الداحسين ، خالد سليمان ،  .1

 )م2005جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، : الخرطوم ( العامة بالسودان

جامعة أمـدران الفلسـطينية  ، رسـالة    : الخرطوم (  دور نظام الرقابة الداخلية في حماية األموال العامةحامد ، عمار محمد ،  .2
  ) م 2001ر منشورة ، ماجستير غي

، دور تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية األردنية المساهمة قراقش ، جهاد بدر  .3
 ) م  2004جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، رسالة دكتوراه محاسبة غير منشورة ، : الخرطوم (  العامة

جامعة السودان : الخرطوم ( د ، إطار مقترح لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف اإلسالمية الخالدي ، ناهض نمر محم .4
 )م 2006غير منشورة ،  دكتوراهللعلوم والتكنولوجيا ، رسالة 

دراسة  –شمية أثر الرقابة الداخلية في رفع كفاءة أداء الوحدات الحكومية في المملكة األردنية الهاالوحيدي ، على محمد سلطان ،  .5
 م  2002محاسبة غير منشورة ،  دكتوراهجامعة النيلين ، رسالة (  حالة وزارة األشغال العامة 

جامعة القاهرة ، : القاهرة ( الحديثة في الرقابة الخارجية على حسابات الشركات المساهمة االتجاهات عيسى محمد ،. أبو طبل ، د .6
 ).م 1960ة ،  كلية التجارة ، رسالة دكتوراه غير منشور

الجامعة اإلسالمية ، : غزة ( ،  واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهلية في قطاع غزةالفرا ، ماجد ، وسمر شاهين ،  .7
 ) 2009، يونيو  596 -571مجلة الجامعة اإلسالمية ، سلسة الدراسات اإلنسانية ، المجلد السابع عشر ، العدد الثاني ، ص 

  .) م 1974مكتبة عمان ، : عمان (المدخل إلدارة األعمال أسس ووظائف كامل محمد ، . د المغربي ، .8
 ).م  1985دار المعارف ، : القاهرة (  التنظيم اإلداري في قطاع األعمالالشنواني ، صالح ،  .9

 .) م1987بدون ناشر ، : القاهرة (   مبادئ اإلدارة العامةعلي ، .الشريف ، د .10

 . 15) م  1977دار النهضة العربية ، : القاهرة (  مبادئ المراجعةد شوقي ، محمو. عطا اهللا ، د .11

 ) م  1998مطابق جامعة القدس المفتوحة ، : عمان (  تدقيق الحساباتصبري ، نضال رشيد ،  .12
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  .) م 2000مؤسسة شباب الجامعة ، : اإلسكندرية ( مبادئ وأسس المراجعة علماً وعمالًعبد الفتاح ، .الصحن ، د .13
الدار الجامعية للطبـع  : اإلسكندرية (  دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةدهراوي ، كمال الدين مصطفى ،ومحمد سرايا ، ال .14

 .  )م 2001والنشر والتوزيع ، 

  .) م  2001مكتبة آفاق، : فلسطين  (،  2، ط  SPSSالبرنامج اإلحصائي سمير خالد ، . صافي ، د .15
  2، ط معلميهالطرق الال  –حليل اإلحصائي في البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية التعبد الجبار ، . توفيق ، د .16
  ).م1985مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،: الكويت (  .17
يوليـو   7، ) الصناعي والقطاع الزراعي ( السلطة الفلسطينية  ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، إستراتيجية مواجهة الحصار  .18

 .م 2010
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