
 * الرقابة في الوحدات اإلدارية الحكومية.
 

سدت اتايتوبد سادد  كيستخدم المددي  ال ابةدك ملمةيدك لةتد عي  أةدا  اد اد الم  مد لت فيد   ددداا الم  مدك سار
مب دددت ال ابةدددك ادددع المبعدددع أةدددب ة أدددي ةردددث أدددي الخرددد  الددد   ي تمةددد  المس دددا ل ددد   ملباةتددد  

مددي ارادد ااات الةسدد يكد سلمددي   دد ة اردا ة  ةبلخصددم مددي  اتةدد   س اصددةك مددي الخدمددك  س  يدد   لدد 
الرديعدددك  لدددع ال ابةدددك ادددد ت يددد ت سلدددم تلدددد اللةسةدددك دددددابي ةدددا  صدددة  تردددسي  ار تدددبج سترسددديي ا داا 

 ستصري  ا خربا دع ال بيك الم شسدة مي أمةيك ال ابةك.
 سدلةك  سبسديك  سمي ال بريك اردا يك د ب  تشبة  ةيي س يفتع التخرير سال ابةك مي ريدث   ودب تسد ا

 معا:
  يي  ري اآلي؟ -
  يي  ري متاوسي؟  -
 ميا  ستريع  ي  صا  لع  دداا ب؟ -

 ي الف ق ةيي ال ابةك سالتخرير دس  ي ال ابةك ت خ  مفلسلودب ةلدد ات تودبا مدي أمةيدك التخردير سةلدد 
يممددي  ي تمددسي الةدددا ةب  شددرك الت  يميددكد سال ابةددك ت تل ددع ممب سددتوب ةلددد ساددسا المشددمةك ةددا   وددب 
 سابليك ممب  ي الة ا ات ال ابةيك يممي  ي تؤع  أةا الة ا ات التخريريك المستةةةيك.

ستدددد تةر ال ابةددددك ةس يفددددك التخرددددير   وددددب تخددددتو ةددددبلترةيق مددددي  ي ا دددددداا سالخرددددر سالسيبسددددبت 
أدي  سارا ااات يتم ت فيد دب ممدب سدةق ترديدددبد سرتدا يممدي امتشدبا ات ر اادبت سترديدد المسدلسا

ات ر اا ت ةد مي ترديد ساع  لةمسؤسليك  س السااةبت سة ال  ت تةر س يفك ال ابةك ةس يفك الت  يم 
 سيممي ترديد اللالاك ةيي ال ابةك سالس بلا اردا يك ا خ ى أةا ال رس التبلع: 

  
 التخطيط        التنظيم            التوجيه         

   

    الغايات،  
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   تصحيحية  تغيير

  األهداف
 الهيكل 
 التنظيم 

 عدم اتخاذ أي
 إجراء    



 *مفهوم الرقابة:
تسادددد تل يفدددبت أددددة لة ابةدددكد سيلتةددد  تل يدددا اللدددبلم اردا   د ددد   ادددبيسا ادددع متبةدددك اردا ة اللبمدددك 
سالص بأيك مي  اددم دد ا التل يفدبت ريدث سصدا أمةيدك ال ابةدك ة  ودب لتةدسم ةبلت مدد مدي  ي مدا شد  

ال ابةدك ددس تشدخيو  ةدبر  يتم رسب الخرك الم سسمك سالتلةيمبت الصبد ة سالمةبدئ الةبلمكد سدددا
العددلا سا خرددبا ستصددريروب سم ددع ردددسعوب اددع المسددتةةاد ستمددب ش ال ابةددك أةددا ا شدديبا سال ددبش 

 سارا ااات.
ايدبش  تدبلأ  أمدبا الم ؤسسديي ستصدري   خردبلوم ة د   الت مدد مدي * وقد عرفها البعض بأنهاا: 

 ةا  مما سا . ي الخرر الم سسمك اد  ف ت س ي ا دداا المسعسأك اد رةةت أ
 * وتعتبر الرقابة في تعريف أخر:

ارددد  أ بصدد  اللمةيددك اردا يددك سدددع تسددلع أةددع متبةلددك اللمددا سايددبش ا داا سار اددب  الفلةددع لدد  
سمةب  تدد  مددع مددب دددس مخرددر ساسددتخدام ملددبيي   ابةيددك يةددب ي ةوددب ددد ا ار اددب د ريددث  تياددك المةب  ددك 

موب سات ر اادددبت السدددةةيك التدددع يادددب أالاودددب ستالايودددب تتردددد ار ادددب ات اريابةيدددك التدددع يادددب تددددأي
 مستةةالي سةبلتبلع ترةيق ا دداا المرةسةك.

 * ويتضح من خالل التعريفات السابقة بأن الرقابة هي:
ارد  س بلا المدي  سدع تسلع  لع متبةلك اللما سايدبش ا داا سار ادب  الفلةدع لد  سمةب  تد  مدع 

بيي  تسددمع ةبلملددبيي  ال ابةيددك سالتددع تةدديش ار اددب  ريددث تردددد مددب دددس مخرددر س لدد  ةبسددتخدام ملدد
ار اددب ات اريابةيددك التددع ياددب تل ي دددب ستشددخيو ات ر ااددبت السددةةيك التددع ياددب تصددريروب ايةددسم 

 المدي   س المش ا ة شبربت ت  يميك سملةسمبتيك تصريريك را اا التلديالت الال مك.
 "الرقابية عناصر النظام الرقابي ودورة العممية"
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 رير.الملةسمبت المت تةك لةتخ                            
 "مستويات الرقابة"

 

 داا المليب يك سعع ملبيي  ا 
 لةف د.         

 
 ايبش ا داا الفلةع.

 

 مةب  ك ا داا مع ملدتت 
 ا داا المليب يك.      

 اتخب  ارا ااات التصريريك لةتة يب ةيي
 ا داا الفلةع سالمليب  .         

 

 التخرير سسعع ا دداا.



 
 اردا ة اللةيب: الت عي  أةا  -

 مستس  الم  مك سالمدى
 الرسيا.        

 
 
 اردا ة السسرع: الت عي  أةا -
 مستس  الدال ة سالمدى 

 المتسسر.        
 
 
 اردا ة اع المستس  ا سا: -
 الت عي  أةا مستس  السردة 
 اردا يك الص ي ة)الةسم( 
 لف د سالمدى الةصي .سا 
 

 * أنواع الرقابة:
تمددب ش ال ابةددك اددع الم  مددبت الرمسميددك مددي أدددة اوددبت ستشددما ال ابةددك السيبسدديك سيتستدددب ممعةددس 

اردا    ي ساددد سال ابةددك  عددباالةالشددلب )الة لمددبي( سال ابةددك الةعددبليك سيتستدددب الةعددبا اللددبد   س 
 المبليك سالمربسةيك ستتستدب  او ة ال ابةك المبليك سالمربسةيك.دا يك ستتستدب اردا ة  فسوب سال ابةك ار
 الرقابة السياسية: *

سددددع مدددي اختصبصدددبت السدددةرك التشددد يليك سالت  يمدددبت السيبسددديك ريدددث يمدددب ش الماةدددش التشددد يلع 
 ابةدددك سيبسددديك أةدددا  أمدددبا اردا ة اللبمدددكد سددددس ي خددد  ةبلمسدددؤسليك الامبأيدددك لةرمسمدددك  عالفةسدددري 
الف ديك لةس ي  ايمب يتلةق ةشؤسي س ا تد  سالدس ي  ددس الد ليش ا أةدا  كع الس ا ات سالمسؤسليالممعةك ا

اع س ا ت     يسير  أةا  دا ة الشؤسي المتلةةك ة ددااوب سمس فيوب لد ل  اد ي ترديدد دد ا المسدؤسليك 
 الس ا يك تتةع لةماةش ةةسر  ابةت  أةا مختةا  أمبا الس ا ة سمربسةك الس ي  أةيوب.

سادددد سعددددع الماةددددش التشدددد يلع الفةسددددري ع   بمدددد  الدددداخةع ةودددددا ت  دددديم أمددددا الماةددددش ست تيددددب 
 ا اااتدد  ساتخددب ا لةةدد ا ات  س سعددل  لةتشدد يلبت سالةددسا يي س لدد  مخرددسة لترةيددق مةددد  الفصددا ةدديي 
ك السةربت ال   يؤمد استةالليك السةرك التش يليك سرةوب اع التش يع سم ااةدك  أمدبا السدةرك الت في يد

م سيمةدد  الماةددش التشدد يلع أدددداي مددي السسددبلا ال ابةيددك 2001سمربسددةتوب ساددق ال  ددبم الددداخةع للددبم

 اإلستراتيجية  الرقابة
 

 التخطيط اإلستراتيجي 
 

 خرير التمتيمعالت    ال ابةك التمتيميك    

 التخرير التش يةع     ال ابةك التش يةيك     



(د تسايدد  75التددع تمم دد  مددي م ااةددك  أمددبا السددةرك الت في يددك معددا ردد ح ا سددلةك ساتسددتاساب )مددبدة 
السدد سيك  (د ممددب يمةدد  صددالريك  ادد ا  خرددك الت ميددك السر يددك سالمسا  ددبت81الةددسم سراددب العةددك )مددبدة

 ( سالمصبداك أةا اتتفبايبت.74اللبمك )مبدة
سيتعددد   ي لةماةدددش التشددد يلع ردددق ممب سدددك ال ابةدددك المبليدددك المسدددةةك سالالرةدددك أةدددا  داا الاودددب  
اردا   الرمددسمع ةةصددد الترةددق مددي اب س يددك ددد ا ا دااد سلدد  الرددق اددع ال ابةددك أةددا ا داا المددبلع 

 لةسةرك الت في يك ستمسي اع شما:
ريدددث تمعدددا ال ابةدددك السدددبةةك أةدددا ا داا اأتمدددبد الماةدددش لة دددسد المسا  دددك اللبمدددك  رقاباااة ساااابقة : *

 سمسااةت  أةا ا      ع الب اديدةد  س  ا ا  الع الب الةبلمك  س  ل بؤدب. 
ةش ي ت  ديم المسا  دك اللبمدك سالشدؤسي المبليدك  1998( لس ك 7( مي اب سي  ام )3ساد  صت المبدة )

 ع:أةا مب ية
يةدم ماةش الس  اا مش سا اب سي المسا  ك اللبمك  لع الماةدش التشد يلع اةدا شدو يي أةدا ا ادا  -

 مي ةدايك الس ك المبليك.
ةددداا الدد    ايدد   - يريددا الماةددش التشدد يلع المشدد سا  لددع لا ددك المسا  ددك سالشددؤسي المبليددك لد اسددت  سار

 تفصيةيبي ست اع تسايوبتوب ةش     لع الماةش.
لماةددش التشدد يلع اةسددك خبصددك لم باشددك مشدد سا اددب سي المسا  ددك اللبمددك أةددا عددسا تة يدد  يلةددد ا -

الةا ددك ستسصدديبتوب ايةدد  المشدد سا ةبلتلددديالت اةددا ةدددا السدد ك المبليددك الاديدددة  س يليدددا  لددع ماةددش 
الس  اا اع مدة  اصبدب شو  مي تب يخ تةديموب  لي  مصرسةبي ةمالر بت الماةش التش يلع راد اا 

أبدت   لع الماةدش التشد يلع خدالا مددة  اصدبدب  سدةسأبي مدي تدب يخ ارربلدك التل ديالت المرةسةك سار
 را ا دب.

 يتم التصسيت أةا المسا  ك ةبةبي ةبةبي. -
ةمددب ت يتلددب   مددع  رمددبم ددد ا الةددب سي ت ياددس   ادد اا الم باةددك ةدديي  ةددساب المسا  ددك ار ةمسااةددك  -

 الماةش التش يلع. 
 اب ة الرسبب الختبمع لةسردات المختةفك سمتبةلك التةب ي  ال ةدع سد سيك ريدث  تمعا :* رقابة الحقة
 م أةا:1998( للبم 7( مي اب سي  ام )52 صت المبدة )

ل تلد الس ا ة تة ي ُا اع  وبيك ما  ةع س ك مفصالي سمرةالي لسعع المسا  ك سيتعمي التة ي  الترس ات 
 فةدددبت مةب  دددك مدددع التسالدددبت سمددد ل  تفسدددي  ات ر اادددبت الوبمدددك المبليدددك ساتابددددبت ر مدددك ار ادات سال

سترةيدددا تدددداق ال ةدددد ستددد عي  دددد ا التردددس ات أةدددا السعدددع المدددبلع اللدددبم لةسدددةرك السر يدددك سيسدددتل   
اات اربت ارا ااات التصريريك الم بسةك تستلبدة التسا ي المبلع سيةدم الس ي  د ا التة ي  لمدا مدي 

 تش يلع ل.ماةش الس  اا سالماةش ال
 ( من القانون عمى:66* وقد نصت المادة )



ل تلددد الددس ا ة مسددسدة الرسددبب الختددبمع ستةدددموب  لددع ماةددش الددس  اا لالأتمددبد سارربلددك  لددع الماةددش 
التشدد يلع خددالا سدد ك مددي  وبيددك السدد ك المبليددك لسادد ا د ممددب ست سددا  سددخك مددي المسددسدة  لددع ديددساي 

 ال ابةك المبليك ساردا يك ل.
 رقابة القضائية: * ال

سدع ال ابةك التع تمب سوب المربمم ةبختالا   ساأوب سد ابتوب أةا سبل   أمبا السرددات الرمسميدك 
الةب س يددك سالمبديددكد سددددع  ابةددك مشدد سأك توددددا  لددع ارتددد ام اردا ة لةةددب سي مددي  ادددا رمبيددك رةدددسق 

  ا ال ابةك مي اوتيي:ا ا اد سر يبتوم مي م بد  التلسا اع الممب سك اردا يك ستمب ش د
الةعدبا اللدبد  )المردبمم المد يدك سالا بليدك(: سالتدع تخدتو ةمدا   دساا الم ب أدبتد سدساا مب دت  -1

م ب أبت ا ا اد ايمب ةي ومد  س مب ت اوك اردا ة ر ابي ايودبد سددس   دبم اعدبلع يرةدق أةيد  ال  دبم 
 ع(.ت مةسسمسس المسرد )ا

صو اع الم ب أبت اردا يك سي تأ أ     بم اعبلع مد دسج الةعبا اردا  : سدس اعبا متخ -2
 ست خ   ابةك الةعبا أدة صس  م وب:

  ابةك ارل با:  ل با الة ا  اردا   المخبلا لةةب سي. -
 ابةك التلسي : تلدسي  ا اد اد أمدب يصديةوم مدي عد   ةفلدا المدس فيي اللمدسمييي  س الم االدك  -

 ردة ةش سر اللةد.اللبمك  س  تياك  خالا  دا ة الس 
  ابةك مش سأيك الة ا  اردا   سأدم مخبلفك الة ا  اردا   لةةب سي. -

 * الرقابة اإلدارية: 
سايوب تمب ش اردا ة ال ابةدك أةدا  فسدوب سددع تمتةد  ادع دد ا المادبا ادد ات ساسدلك لةتةددي  سلتفسدي  

ردا ة مة مددك ةددبرت ام اساأددد سالتصدد ا سيم روددب سددةربتوب التةدي يددك ستتصددا ةصددفك اتلدد امد     ي ا
المشدد سأيك اددع ردددسد  شددبروبد ستمددب ش ال ابةددك اردا يددك  اتيددبي )ال ابةددك التةةبليددك  س ال اتيددك( دسي  ي 

 يمسي د ب  ت ةم سدسي  ي يشسب تل اوب أيب مي أيسب المش سا.
اد اا ستستلما ال ابةك اردا يك سسبلا مت سأك  دموب ارشد اا سالتفتديو سالمتبةلدك ساردو ال تةدب ي  سار
 التر يبت اردا يكد ستستليي اردا ة ةمامسأك مي ا او ة ال ابةيك المتخصصك معا:

 ديساي ال ابةك المبليك ساردا يك.  -
 ديساي الفتسى سالتش يع. -
 .مالاوب  الم م   لسدا ة سالت  ي -

 سدع  او ة  ابةيك مستةةك. 
 
 

 * الرقابة المالية والمحاسبية:



 بة : هي مجموعة العمميات الالزمة لمتابعة تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة .مفهوم الرقا
 ا سش التع ياب م اأبتوب أ د سعع    مك ال ابةك :

 ت بسب   بم ال ابةك مع رةيلك ال شبر . -1

  ي يمسي ابد  أةا مشا ات ر اا اع السات الم بسب . -2

 الم س ك . -3

 اتاتصبديك . -4

 ساا ااات  .السوسلك سالسعسح اع مفوسم   -5

 الرقابة المالية والمحاسبيةأنواع 
 ال ابةك الخب ايك-2                               الرقابة الداخمية  – 1

 أ ا الملود ا م يمع لةمداةيي الداخةييي ال ابةك الداخةيك ة  وب:
ى ةوددا ل  شبر تةييمع مستةا داخا الت  ديم مدي  ادا اردو ال دسارع المربسدةيك ساللمةيدبت ا خد  

 خدمك اردا ة ل.
 عدة عوامل منها: ة*وقد ازداد االهتمام بالرقابة الداخمية نتيج

 مة  رام السردات سعخبمك  أمبلوب سرمبيك المساسدات ةوب.  -
 مسااوك العلا الةش  . -
 التسا   رس الالم م يك. -
 خدمك ال ابةك الخب ايك  -
 رباك اردا ة اللبمك لةةيب بت الدايةك . -

 ائف الرقابة المالية والمحاسبية:*وظ
 :الس بلا التبليك  تؤد  ال ابةك الداخةيك

 رمبيك  صسا سممتةمبت السردة الرمسميك  -
 الترةق مي داك اللمةيبت المربسةيك. -
  اع المفباة ار تبايك -
 عمبي اتلت ام ةبلسيبسبت سالتلةيمبت اردا يك.  -

 *مقومات نظام الرقابة الداخمية الجيد:
ل دد    اددبح ال ابةددك الداخةيددك ت ةددد مددي  ي يتددساا  ايوددب مامسأددك أ بصدد  تشددما ال  ددبم المتمبمددا 

 لة ابةك الداخةيك سدع:
 * ساسد ديما ت  يمع م بسب يسع  خرسر السةرك سالمسؤسليك:



لمامددسا مددي السسددبلا سارادد ااات ال ابةيددك التددع ترمددم أالاددك المؤسسددبت الرمسميددك ةبلسددةرك المبليددك 
الال مك أةا تص ابت د ا المؤسسبت ستساي   كك سةاوب  ال ابةك الم م   ةودا تساي  ال ابةالم م ي

 الةيب بت الع س يك لمتخ   الة ا ل
 سيمسي الويما الت  يم م بسةبي   ا مب ابم أةا:

 تةسيم اللما ستسصيا الس بلا -
 سالمسؤسليبت. تترديد السةرب -
 ترديد ا دداا ال ابةيك. -

 مربسةع سةيم ياللم مترةةبت ال ابةك الشبمةك:  * ساسد   بم
لمامسأك مي الرد ق ساراد ااات سالتلةيمدبت المربسدةيك الم بسدةكد تسدتخدم مامسأدك مدي المسدت دات 
سالساالت المربسةيك ةودا رمبيك مساسدات الرمسمكد ستةديم الةيب بت المبليك الدايةك عمي تةدب ي  

 سمعلساسالم مبليك تلمش  تبلأ ال شبر الرم
 ي يةددسم ال  ددبم المربسددةع أةددا مفددبديم سمةددبدئ تتسددم ةبلسعددسح سالعةددبت سالم س ددك لددترمم أمةيددك  -

 التساي  المربسةع.
 ي تتعدددمي ال  دددبم المربسدددةع مامسأدددك مدددي الرددد ق سا سدددبليب ساراددد ااات الف يدددك تسدددبأد أةدددا  -

 ايوب. الترةق مي اديك اللمةيبت المربسةيك سالت مد مي داتوب سسالمك التةسيب 
شمسا ال  بم المربسةع أةدا مامسأدك متمبمةدك مدي المسدت دات سالسداالت ترممودب مامسأدك مدي  -

 ارا ااات تردد ةسعسح الدس ة المست ديك 
 تةبا مةد  تةسديم اللمدا رتدا يتدبح لةفد د م االدك أمدا مدي يسدةة  لةةعدبا أةدا ارتمدبتت ال دو  -

 سالخر  سس أك مشفوب ربا ساسأوب.
 ست د  ايد:* ساسد   بم م

 ياب  ي يتمي  ال  بم المست د  الرمسمع:
سادددسد ت سددديق مبمدددا ةددديي ال  دددبم المسدددت د  سالمربسدددةع ساردا   رتدددا يسدددوا رصددد  المسدددؤسليك  -

 سمتبةلك ت في  ارا ااات سالتلةيمبت المبليك الصبد ة 
 لخبصك ةوب.تريد أدد الصس  الم بسةك سالمرةسب  أداددب لما أمةيك مست دي  ساةبي لةاوبت ا -
 م ع ا دساايك المست دات ستةةيا أدددب لما أمةيك. -

 * اختيب  المس فيي ال يي يتمتلسي ةبلمفباة سالخة ة سال  ادك: 
* ساسد مامسأك مي الةساأد سالملبيي  لألداا ةشما مردد سساع  يتةيد ةد  المس فدسي  ع دبا أمةودم 

  (.)الةسا ييد الةسال د المسا  كد التش يلبتد التةب ي
 
 



 * أقسام الرقابة الداخمية:
 العةر الداخةع -3 ال ابةك اردا يك -2 ال ابةك المربسةيك  -1

 ** ال ابةك المربسةيك: 
 ستلما أةا ترةيق الودايي ا سا سالعب ع مي  دداا ال ابةك الداخةيك مي خالا ارا ااات التبليك:

 اعةبت اللمةيبت اس  رددتوب.  .1
 أدم  عةبت    أمةيبت ةدسي مست دات تؤيددب سةلد الت مد مي تسايع المس ا المسلسا.  .2

 أدم اشت ا  مس ا اع م االك أما ابم ة .  .3

 استخدام رسبةبت الم ااةك سمسا يي الم االك ةصس ة دس يك.  .4

 الةيبم ةبلا د.  .5

 **  ال ابةك اردا يك: 
أةددا ترةيددق الودددايي العبلددث سال اةددع  س لدد  مددي خددالا الويمددا الت  يمددع سسعددع الخرددر ستلمددا

 س ل  مي خالا ارا ااات التبليك: 
 ترديد اتختصبصبت ةيي اردا ات سا اسبم.  .1
 تس يع السااةبت سالمسلسليبت.  .2

 تةسيم اللما ةيي اردا ات سالمس فيي.  .3

 ترديد السصا الس يفع لما أبما.  .4

 تسايع ما مس ا أةا المست دات م عةبت أةا مب ابم ة .  .5

  ا اا الت ةالت ةيي المس فيي.  .6

 است الا المس ا راب ت  الس سيك سةصس ة  اةب يك.  .7

 ** العةر الداخةع: 
سدددع ارادد ااات الوبداددك  لددا رمبيددك مساددسدات الت  دديم مددي اتخددتالش سالعدديبا سسددسا اتسددتلمبا 

 معا: 
 الت ميي عد خيب ك ا مب ك.  .1
  ا ااات التفتيو   ا ل م ا م .  .2

 الممتةمبت الرمسميك عد ا خرب .  الت ميي أةا .3
 :المراقب المالي * 

لمس ا مبلع مليي مي اةا الس ي  اع الددسال  سالسرددات التبةلدك لودب ل ابةدك اريد ادات سالمصد سابت 
 سالموبم المسمةك  لي  رسب ال  بمل

 .1998( للبم7( مي اب سي  ام )1المس ا المبلع مبدة )



ر يك سي بر ة  ترما مسؤسليك اسدتالم  مدساا أبمدك  س رف ودب لما مس ا مليي مي اةا السةرك الس 
ا اا الةيسد المربسةيك  س ت ايةوب  س    فباوب  س م ااةتوب  س الةيبم ةت  يم الدابت  سالمست دات المبليك سار

لةساالت سالةربابت سال مب ج المة  ة ل ل د سم ل  مدا مس دا سي دبر ةد  مودبم  دا ة ا مدساا اللبمدك 
أداد رسب  ةبت التمبليا سالترةيا سالتخرير المبلع.سار

 ية في السمطة الوطنية الفمسطينية:مصادر قواعد الرقابة المال *
مدبي   ددبم ال ابةددك المبليددك اددع اةسددريي ت يلتمددد أةددا    تشدد يع مددبلع يدد  م أمةيددبت ال ابةددك المبليددك 

 يك  س ا  د يددك اةددا أددبم رتددا ادددسم السددةرك السر يددك مددب أدددا مددب مددبي سا داي اددع اددسا يي اردا ة المصدد
م سمب ددت السردددات الرمسميددك تلتمددد أةددا مامسأددك ا سامدد  اللسددم يك الصددبد ة أددي السددةربت 1967

 اللسم يك ارس اليةيك 
 :عسمع ادسم السةرك السر يك ةد ت ة صدا  التش يلبت سالةسا يي أةا ال رس التبل

الدد   اسددتةدا ةةددب سي ديددساي ال ابةددك م س 1995( للددبم 17صدددس  اددب سي ديلددك ال ابةددك اللبمددك  اددم ) -
 م.2004( لس ك 15المبليك ساردا يك  ام )

م سالتددع تسعدد  موددبم سسااةددبت ددد ا 4/8/1997صدددس  تلةيمددبت مدي يددك ال ابةددك سالتدددايق ةتددب يخ  -
ا ااات التدايق سال ابةك أةا المبا اللبم ست في  المسا  ك اللبمك.  المدي يك سار

م سدليددا ال فةددبت الاب يددك سال  سددمبليك سدددع المتلةةددك ة أددداد 1997للددبم صدددس  التلةيمددبت المبليددك  -
 م.2005المسا  ك اللبمك سالتع استةدلت ةبلتلةيمبت المبليك لس ك 

 م.2005ال  بم المبلع لةس ا ات سالمؤسسبت اللبمك لس ك 
تدددب يخ م ةشددد ي ت  ددديم المسا  دددك اللبمدددك سالشدددلسي المبليدددك ادددع 1998( للدددبم 7صددددس  ادددب سي  ادددم ) -
 م.20/10/1998
م سالددد   يسعددد  مدددا مدددب يتلةدددق ةبللردددباات 1998( لسددد ك 9صددددس  ادددب سي الةدددسا م اللبمدددك  ادددم ) -

 سال ابةك أةيوب سر ق الش اا سال ابةك أةا المخ سي ست تيةبت  دا ة ست  يم المستسدأبت.
 صدس  تلبميم سةال بت مش سا المسا  ك الس س   -
 مبليك معا:التلةيمبت الصبد ة أي س ي  ال -
 ةش ي موبم السف  ستلميم ت  يم رسبةبت المشب يع الترسي يك. 3/98تلميم  ام  -
 :الهيكل اإلداري ألجهزة الرقابة المالية الداخمية في فمسطين*

دا ة س ابةدك المدسا د اللبمدك ادع  تلتة  س ا ة المبليدك ددع الاودب  الم مد   الد   يشد ا أةدا تخردير سار
أةددا س ا تدد  سالمصددبل  التبةلددك لوددبد اوددس يشدد ا أةددا  كاا س يدد  المبليددالسددةرك ةبرعددباك  لددع  شدد  

المدي يبت المبليك خب ج الس ا ة ستلتة  مدي يك ال ابةك الداخةيك ت  يمبي دع المسؤسلك  اع س ا ة المبليدك 
 أي ال ابةك الداخةيك اع الس ا ات الرمسميك.

 -* أهدافها:



 التةا  س التةديد.الرفب  أةا ا مساا سالمساسدات اللبمك مي  -
 عمبي صرك التسايا لاميع ةيب بت الملبمالت المبليك. -

 تسريد الملبلابت مربسةيك سالمبليك لمباك الملبمالت اع م ام  المسؤسليبت. -

 اللما أةا  صد سم ااةك ر مك ا مساا الرمسميك مي اري ادات سال فةبت. -

 الاديدة.  سم السيبسبت المربسةيك سالمبليك الال مك لتمسيي ال  م -

 الترةق مي  ي ارا ااات ساةبي لةةسا يي سالةساأد الملمسا ةوب. -

 عمبي التسااق سات سابم ةيي السيبسبت سا دداا المخررك سالمسعسأك. -

  مداد اردا ة اللةيب ةبلةيب بت المربسةيك الدايةك. -

ع الترةق مي رسي استخدام المدبا اللدبم ادع ا  د ا  المخصصدك لد  سالمشدا أمدب يةدع اد -
 د ا الصدد مي مخبلفبت.

 -*  مسؤوليات ومهام المديرية:

ي ادات الدسال  لةت مد مي ايموب الصريرك ساةبيتودب ادع المساأيدد المردددة  -  ابةك مةةسعبت سار
يداأوب اع رسبةبت الاةبيك الف أيك.  سار

 الت مد مي صرك تة ي  اري ادات الشو يك اةا  الوب  لع الاوبت المختصك اع الس ا ة. -

 بةك أةا  فةبت الدسال  سساا المرسلك مي المسا  ك اللبمك  س مي الم  .ال ا -

 المشب مك اع تةييم الم   سالمسبأدات اللي يك    ا  اردخبا اع اللودة. -

 الت مد مي داك سسالمك ساالت اللودة العبةتك. -

 الفرو الفابلع لةص بديق ساللودة سالمساسدات العبةتك اع الدابت . -

 ي الا د سارتالا.المشب مك اع لاب -

الت سدديق مدددع الددددسال  المبليدددك ادددع م امددد  المسدددلسلك لمتبةلدددك مالر دددبت ديدددساي ال ابةدددك المبليدددك  -
 ساردا يك سارابةك أةا استفسب ات .

  ةداا ال ص  سالمشس ة لم ام  المسؤسليك. -

 الدخسا  لع ة امأ المربسةك تستخ اج الةيب بت سالتةب ي . -

اب توب ل -  ةص ا اةا الص ا.تةديم المست دات سار

 .2005مسؤسليك م ااةك ترةيق  رمبم ال  بم المبلع لةس ا ات سالمؤسسبت اللبم للبم  -
 " موقع وظيفة الرقابة الداخمية والتدقيق الداخمي في الهيكل التنظيمي لوزارة المالية "

 

 

 

 

 

 الوزير

 لجنة التدقيق الوكيل

للتدقيق اإلدارة العامة 
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  ابةك ال فةبت 
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  ابةك اري ادات 
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 -م أةا صالريبت س ا ة المبليك اع ال ابةك أةا ال رس التبلع:1998( للبم 7ساد  و اب سي  ام )
 -(  صت أةا:47المبدة ) -

يلتةددد  الدددس ي  ددددس المسدددؤسا أدددي  ابةدددك رسدددبةبت الدددس ا ات سالمؤسسدددبت اللبمدددك سملبمالتودددب  .  
رمبم الةدب سي ادع  أمبلودب المبليدك سالمربسدةيك سيلتةد  المبليك سالترةق مي   وب تةسم ةم اأبة  

الددس ي  المخددتو  س مسددؤسا المؤسسددك اللبمددك مسددؤستي أددي ت فيدد   رمددبم الةددب سي ايمددب يتلةددق 
 ةس ا ت   س مؤسست .

يلتةدد  المس ددا المددبلع مسددؤستي أددي الةيددبم ةب أمددبا المبليددك المتلةةددك ةدال تدد  ةمددب اددع  لدد   .ب 
يددددك ا مددددساا اللبمددددك سرف وددددب سايددددددب ةصددددس ة تتفددددق مددددع ا صددددسا ال فةددددبت ساتلت امددددبت ساةب
 المربسةيك المتلب ا أةيوب.

يلتة  اميع المداةيي الداخةييي اع مباك الس ا ات سالمؤسسبت اللبمك مس فيي تبةليي لةدس ا ة  .ج 
 مي ال بريك الف يك.

 -( من القانون عمى:94* نصت المادة )
مددداةيي مددبلييي اددع الددس ا ات سالمؤسسددبت اللبمددك س لدد  لةددس ي  سةمسااةددك ماةددش الددس  اا  ي يلدديي 

لتةددديم المشددس ة لوددب سلم ااةددك ت فيدد  المسا  ددك اللبمددك ساتلتدد ام ةبلملددبيي  سالةساأددد المبليددك ساددع ربلددك 
اخددتالا الدد    ةدديي المددداق سالمدددي  المددبلع    مددي الددس ا ات سالمؤسسددبت اللبمددك يلدد   ا مدد  

 أةا الس ي  تتخب  الة ا .

 دائرة الشؤون اخلارجية واإلدارة العامة
 دائرة اخلدمات االجتماعية
 دائرة تدقيق أمالك احلكومة

 دائرة خدمات النقل واالتصاالت
 دائرة األمن والنظام العام

 دائرة الثقافة واإلعالم
 دائرة التنمية االقتصادية

 دائرة اإلدارة ادلالية

 

 دائرة رقابة النفقات ادلركزية 
 

 ابة مراكز ادلسؤولية األخرىرق
 

 رقابة إيرادات ضريبة الدخل واألمالك
 

 رقابة ضريبة اجلمارك وادلكوس وادلضافة
 رقابة إيرادات مراكز ادلسؤولية األخرى

 ليةرقابة وزارة ادلالية التشغي
 رقابة الرواتب واألجور

 دوائر مكاتب الرقابة على الوزارات.
 اخلاصة رقابة القروض وادلشاريع والصناديق

 



 -( نصت عمى:66ادة )* م
تعع الس ا ة   بمبي لةتدايق المبلع الداخةع لعمبي اتستخدام الماللم ساتاتصبد  لةمدساد اللبمدك 
 سلعمبي اتلت ام مي ما الس ا ات سالمؤسسبت اللبمك سسردداتوب ةبت فدبق سادق التشد يلبت المبليدك

المبليدك لسيد ادات سال فةدبت الم أيك سيمسي لةس ا ات سدةرك التفتديو ادع    سادت أةدا السداالت 
 لما الس ا ات سالمؤسسبت اللبمك سالص بديق الخبصك.

يلتة  ال  بم المدبلع ددس التلةيمدبت ا سبسديك الد   تسدتخدم  سرددات ال ابةدك المبليدك  *مالحظاة:
الداخةيددك أةددا اريدد ادات اللبمددك سال فةددبت اللبمددك ةبرعددباك  لددع الةددسال  سالتلةيمددبت المبليددك التددع 

  دب س ا ة المبليك.تصد
  :الرقابة المالية الخارجية *
 مفهوم الرقابة الخارجية:  *

ل  شبر تةييمع مستةةا أي السةرك الت في يك يودا  لع الت مد مي صرك اللمةيبت المبليدك سالةيب دبت 
د سالترةددددق مددددي مفددددباة سابأةيددددك  داا ا ا دددددة الت في يددددك اددددع   اددددب   ددددددااوب بالمربسددددةيك سمشدددد سأيتو

 اماوب سمشب يلوب ل.سة  
 نطاق الرقابة الخارجية:  *
 ارو اللمةيبت المبليك سمد  اتلت ام ةبلةسا يي سالتش يلبت سم االتوب.  -
 ارو مفباة س ااتصبديبت اللمةيبت.  -
 ارو سم االك الة امأ. -
 وتغطي الرقابة الخارجية الجوانب:  *
 ال ابةك المبليك سالةب س يك.  -
  ابةك المفباة.  -
  ابةك الفبأةيك.  -

 *عناصر النظام المتكامل لمرقابة الخارجية: 
 ساسد ديما ت  يمع ماللم.  -
 ساسد   بم مبلع سمربسةع سةيم سماللم لمترةةبت ال ابةك الشبمةك.  -
 ساسد   بم البا لة ابةك الداخةيك ة اسبموب.  -
 ساسد اوب   ابةع متممي أةميبي سأمةيبي.  -
 يي  لألداا ساعرك سمرددة ايداي.ساسد اساأد سملب -

 * الهيكل اإلداري لمرقابة الخارجية في فمسطين:



م 1995يةددسم ةمومددك ال ابةددك الخب ايددك ديددساي ال ابةددك المبليددك ساردا يددك سالدد   ت سددش اددع ةدايددك أددبم 
 م سالددد   اسدددتةدا ةدددديساي ال ابةدددك المبليدددك1995( للدددبم 17مويلدددك ال ابةدددك اللبمدددك ساةدددبي لةةدددب سي  ادددم )

 اع: كم سال   ردد ددا ديساي ال ابةك المبليك ساردا ي2004( لس ك 15ساردا يك ساةبي لةةب سي  ام )
 ال   خصو مي  اةوب.  عمبي سالمك ال شبر المبلع سرسي استخدام المبا اللبم اع ا   ا -
 دالتفتيو اردا   لعمبي مفباة ا داا سرسي استخدام السةرك سمشا ات ر اا  ي مب سا -
 مد  ا سابم سمربةةك ال شبر المبلع ساردا   لةةسا يي سا   مك سالةسال  سالة ا ات ال با ة -
سال  اددددك سالسعدددسح ادددع ا داا اللدددبم ستل يددد  المصدددداايك سالعةدددك ةبلسيبسدددبت ادددع  كعدددمبي الشدددفباي -

 المبليك ساردا يك ساتاتصبديك ةبلسةرك السر يك. 
لمبليددك ساردا يددك س يفددك ال ابةددك اردا يددك الخب ايددك ةبأتةددب ا ديلدد  يتددسلع ديددساي ال ابةددك ا مالحظااة: *

 أبمك مستةةك تتةع  ليش السةرك السر يك  أمبا ال ابةك أةا 
 س ا ت س او ة السةرك المختةفك.  -
 الويلبت سالمؤسسبت اللبمك سال ةبةبت سالامليبت ساتتربدات ةاميع   ساأوب. -
تسبدم ايوب السةرك  س التع تتةةع مسبأدة ايوب  س التدع  خدو المؤسسبت الخبصك سالش مك التع  -

 لوب ة دا ة م اق مي الم اةبت اللبمك لةسةرك. 
 سردات الرمم المرةع. -

( مدي 18م صدالريبت ديدساي ال ابةدك المبليدك ساردا ة ادع المدبدة )1998( للبم 7ساد ردد اب سي  ام )
 ( أةا مب يةع:18دة )( مي الةب سي ريث  صت المب66الةب سي سالمبدة )

س فةددبت الددس ا ات سالمؤسسددبت اللبمددك سالويلددبت  تليةددسم ديددساي ال ابةددك المبليددك ساردا يددك ةم ااةددك  يدد ادا
المرةيدددك سالصددد بديق الخبصدددك سرددد ق ترصددديةوب سصددد اوب سأةيددد  تةدددديم تة يددد اي سددد سيبي شدددبمالي لةددد ليش 

بت الم تمةدددك سالمسدددؤسليك المت تةدددك سالماةدددش التشددد يلع تتعدددمي اميدددع المالر دددبت ساآل اا سالمخبلفددد
 أةيوبل 

 ( مي الةب سي أةا:66* ممب  صت المبدة)
الرسدبب الختدبمع  ة( تلدد الدس  اا مسدسد65ل أةا  سبش الرسبةبت التمويديك الملدة ةمساة  المبدة )

ستةدددموب  لددع ماةددش الددس  اا لالأتمددبد سارربلددك  لددع الماةددش التشدد يلع خددالا سدد ك مددي  وبيددك السدد ك 
 بليك لسا ا  ممب ست سا  سخك مي المسسدة  لع ديساي ال ابةك المبليك ساردا يك ل الم

( 149م مسؤسليبت ديساي المبليك ساردا يك اع المبدة )2005ممب ردد ال  بم المبلع الفةسري ع للبم 
 أةا ال رس التبلع: 6،5،1الفة ات 
سمرةدالي لسعدع المسا  دك سيتعدمي التة يد   ( تلد الس ا ة اع  وبيدك مدا  ةدع سد ك تة يد اي مفصدالي 1اة ة )

الترس ات المبليك ساتابدبت ر مك ار ادات سال فةبت سمةب  ك مع التسالدبت سمد ل  تفسدي  ات ر اادبت 
الوبمددك سترةيددا تددداق ال ةددد ستدد عي  ددد ا الترددس ات أةددا السعددع المددبلع لةسددةرك السر يددك سيسددتل   



ستلبدة التسا ي المبلع سيةدم الس ي  د ا التة ي  لمدا مدي اات اربت ارا ااات التصريريك الم بسةك ت
 ماةش الس  اا سالماةش التش يلع سديساي ال ابةك المبليك ساردا يك

( تلد الس ا ة تةب ي  تمويديك ستةدموب  لع ديساي ال ابةك المبليك ساردا يك خالا سد ك  شدو  مدي 5اة ة )
تددبح سارافددبا لةصدد دسق المسرددد ستفبصدديا اللمةيددك المبليددك  افددبا السدد ك المبليددك مةي ددبي ايدد    صدددة اتات

 التع تمت لمسااوك اللا   ي سادد سصباع الديي الرمسمع سالة س  المم سرك خالا الس ك. 
( تلددد الدس ا ة مسددسدة الرسدبةبت الختبميددك ستةددموب  لددع ديدساي ال ابةددك المبليدك ساردا يددك خددالا 6الفةد ة )

  س ك مي  وبيك الس ك المبليك.
 


