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 دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد 
في وحدات املشتـريات في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني

د. شبلي إسماعيل  سويطي

 كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية
 جامعة القدس املفتوحة

القدس - فلسطين

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى دور الرقابــة الداخليــة )فــي وحــدات املشتـــريات( بمحاربــة الفســاد فــي مؤسســات 
القطــاع العــام الفلســطيني، وقــد تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي نظــًرا ملالئمتــه للدراســة، وتــم توزيــع اســتبانة إلكتـــرونية أعــدت 
خصيصــا لهــذا الغــرض وفــق مقيــاس ليكــرت الخما�ســي تكونــت مــن )40( فقــرة علــى )94( مــن القائميــن علــى دوائــر املشتـــريات، 
ويمثلــون )15( وحــدة مشتـــريات فــي الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة فــي مدينتــي رام هللا والبيـــرة، وقــد صلحــت جميعهــا للتحليــل 

  .SPSS مــن خــالل بـــرنامج التحليــل اإلحصائــي

)بيئــة الرقابــة، وتقييــم املخاطــر،  بأبعادهــا  يتــم تطبيــق الرقابــة الداخليــة بدرجــة مرتفعــة  أنــه  إلــى  خلصــت الدارســة 
العــام  القطــاع  مؤسســات  فــي  املشتـــريات  وحــدات  فــي  الرقابيــة(  واملتابعــة  واالتصــاالت،  واملعلومــات  الرقابيــة،  واألنشــطة 
الفلســطيني، وبلغــت قيمــة الوســط الحســابي الكلــي )3.91(، كمــا أن الدرجــة الكليــة ملســتوى مكافحــة الفســاد )فــي وحــدات 
وخرجــت  حســابي)4.01(،  بمتوســط  أيضــا  مرتفعــة  بدرجــة  جــاءت  الفلســطيني  العــام  القطــاع  مؤسســات  فــي  املشتـــريات( 
فــي تعزيـــز محاربــة الفســاد مــن وجهــة نظــر  الدراســة بوجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة للرقابــة الداخليــة بدوائــر املشتـــريات 

الفلســطيني. العــام  القطــاع  مؤسســات  فــي  املشتـــريات  وحــدات  موظفــي 

وأوصت الدراسة بضرورة حث اإلدارات العليا في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني بإيالء موضوع الرقابة الداخلية 
علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت املتبعــة فــي وحــدات املشتـــريات فيهــا األهميــة الالزمــة، ووضــع معاييـــر وإجــراءات رقابيــة 
لعمليــة الوصــول غيـــر املصــرح بــه للمعلومــات فــي البـــرامج الحاســوبية املعتمــدة، وإعــادة النظــر بأنظمــة العقوبــات اإلداريــة 

واملاليــة لحــاالت الفســاد التــي يتــم اكتشــافها فــي هــذه الدوائــر.

الكلمات املفتاحية: الفساد، مكافحة الفساد، الرقابة الداخلية، وحدات املشتـريات، القطاع العام الفلسطيني.

املقدمة
تبـــرز أهميــة الرقابــة الداخليــة فــي منظمــات األعمــال كافــة، بغــض النظــر عــن النشــاط الــذي تمارســه، وعــن تبعيــة هــذه 
املنظمــات ســواء للقطــاع العــام أم الخــاص، خاصــة أن الرقابــة تعتبـــر إحــدى وظائــف اإلدارة الرئيســة، وبالتالــي فهــي غيـــر 
فــي تنفيــذ هــذه  منفصلــة عنهــا ومكملــة لهــا، وبالتالــي فــإن تحقيــق أهــداف اإلدارة ونجاحهــا يقــاس بمــدى فاعليتهــا وكفاءتهــا 
الوظائــف، وعليــه فوظيفــة الرقابــة هــي وظيفــة هامــة لــإدارة ومقيــاس لنجاحهــا بتحقيــق أهدافهــا والتــي يتــم تطبيقهــا علــى 

جميــع املســتويات اإلداريــة وفقــا للصالحيــات املحــددة لهــذه املســتويات فــي هــذا املجــال. 

السياســات والخطــط  تنفيــذ  مــدى  بتدقيــق  نظــًرا الهتمامهــا  تعتبـــر ذات طبيعــة مهمــة  الداخليــة  الرقابــة  إن عمليــة 
تلــك  لتحقيــق  ومســاندتها  العليــا  بــاإلدارة  املباشــر  الرقابــة  وارتبــاط  الحكوميــة،  املؤسســات  أهــداف  لتحقيــق  املوضوعــة 
الجوانــب ذات  مــن جميــع  التكامليــة والشــمولية  لــه صفــة  هــذه املؤسســات  فــي  الداخليــة  الرقابــة  األهــداف، كمــا أن عمــل 
الطبيعــة اإلداريــة والفنيــة واملاليــة، بهــدف التحقــق مــن مــدى االلتـــزام بالتعليمــات واللوائــح والقوانيــن النافــذة واملنظمــة لعمــل 

 *  تم استالم البحث في أغسطس 2021، وقبل للنشر في نوفمبر 2021، وتم نشره في مارس 2022.
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هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الرقابة الداخلية )في وحدات املشتـــريات( بمحاربة الفساد في مؤسسات القطاع 
العــام الفلســطيني، خلصــت الدارســة إلــى أنــه يتــم تطبيــق الرقابــة الداخليــة بدرجــة مرتفعــة بأبعادها)بيئــة الرقابــة، تقييــم املخاطــر، 
فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني،  فــي وحــدات املشتـــريات  األنشــطة الرقابيــة، املعلومــات واالتصــاالت، املتابعــة الرقابيــة( 
وبلغت قيمة الوسط الحسابي الكلي )3.91(، كما أن الدرجة الكلية ملستوى مكافحة الفساد )في وحدات املشتـريات( في مؤسسات 
القطــاع العــام الفلســطيني جــاءت بدرجــة مرتفعــة أيضــا بمتوســط حســابي)4.01(، وخرجــت الدراســة بوجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة 
للرقابــة الداخليــة بدوائــر املشتـــريات فــي تعزيـــز محاربــة الفســاد مــن وجهــة نظــر موظفــي وحــدات املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع 
العــام الفلســطيني. وأوصــت الدراســة بضــرورة حــث اإلدارات العليــا فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني بإيــالء موضــوع الرقابــة 
الداخليــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت املتبعــة فــي وحــدات املشتـــريات فيهــا األهميــة الالزمــة، ووضــع معاييـــر وإجــراءات 
رقابيــة لعمليــة الوصــول غيـــر املصــرح بــه للمعلومــات فــي البـــرامج الحاســوبية املعتمــدة، وإعــادة النظــر بأنظمــة العقوبــات اإلداريــة 

واملاليــة لحــاالت الفســاد التــي يتــم اكتشــافها فــي هــذه الدوائــر.
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هــذه املؤسســات. ولضمــان تحقيــق الفائــدة القصــوى مــن الوقــت واملــال، ولتحقيــق الفائــدة وأكبـــر قــدر مــن النفــع فــال بــد 
مــن وجــود نظــام للرقابــة الداخليــة يهــدف إلــى التأكــد مــن ســالمة اإلجــراءات داخــل تلــك الوحــدات والتـــزامها بتطبيــق القانــون 
 عــن دور الجهــات املســؤولة عــن الرقابــة عليهــا، وبالتالــي فهــي أداة إلحــكام الضبــط والرقابــة علــى التصرفــات املاليــة وغيـــر 

ً
فضــال

.)168 :2012 املاليــة، )البكــوع وأحمــد، 

والرقابــة الداخليــة هــي رقابــة تختــص بالرقابــة علــى األجهــزة اإلداريــة داخــل اإلدارة نفســها، وبالتالــي تســتطيع اإلدارة 
مراقبــة نفســها بنفســها، كمــا أن للرقابــة صــورا متعــددة مــن حيــث وقــت إجرائهــا، فقــد تكــون ســابقة أو متـــزامنة أو الحقــة 
للتصــرف، فتقــوم اإلدارة بنفســها بمراجعــة جميــع التصرفــات املاليــة للوحــدات الحكوميــة املختلفــة مــن أجــل التأكــد مــن 
ســالمة التصرفــات واإليـــرادات وصحــة أوامــر الصــرف؛ ألنَّ هــدف اإلدارة هــو الشــعور بوجــود جهــة رقابيــة تعمــل علــى مراقبــة 
أعمالهــا وتصرفاتهــا، فتحــرص علــى أن تكــون تصرفاتهــا صحيحــة، وبالتالــي ال يســمح بالصــرف إال وفــق االرتبــاط املالــي املحــدد 

مــن الحكومــة فــي حــال كان هــذا الصــرف املالــي مطابــق للقواعــد املاليــة. )الــداودي، 2013: 364(.

وتعــد الرقابــة الداخليــة مــن أهــم وســائل الكشــف عــن االنحرافــات، خاصــة فــي دوائــر املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع 
العــام الفلســطيني والتــي يكــون دورهــا وتأثيـــرها أكبـــر فــي الحــد مــن واقعــات الفســاد املحتملــة، خاصــة بــأن ظاهــرة الفســاد تعتبـــر 
ظاهــرة خطيـــرة بجميــع أشــكالها وأنواعهــا وأبعادهــا، فالفســاد متواجــد فــي جميــع النظــم اإلداريــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
والسياســية بدرجــات ونســب مختلفــة، وال يقتصــر علــى مجتمــع معيــن أو علــى دولــة معينــة، ولــه آثــار خطيـــرة جــًدا علــى املجتمــع 
وعلــى املــوارد واإلمكانيــات، وعلــى الجانــب األخالقــي للمجتمــع، خاصــة بأنــه يعمــل علــى إعاقــة الجهــود الحكوميــة للتطــور والنمــو، 
وبالتالــي إضعــاف فاعليــة املؤسســات فــي القطــاع العــام، وإلــى خلــق حالــة مــن التذمــر والقلــق وعــدم الرضــا لــدى املواطــن وغيـــرها 

مــن اآلثــار الســلبية. 

وللحــد مــن الفســاد فــي املؤسســات العامــة الفلســطينية، فقــد قــام مجلــس الــوزراء الفلســطيني فــي العــام 2014 بإصــدار 
قانون خاص بالشراء العام، وذلك بهدف االلتـــزام بآليات الشراء، وااللتـــزام باملخصصات املالية املرصودة لعمليات الشراء، 
ونظــًرا لتعــدد الجهــات املعهــود لهــا بالشــراء، فقــد تــم إســناد واعتمــاد إجــراءات يتــم العمــل بهــا مــن قبــل هــذه الجهــات، وذلــك 
بهدف املساهمة الفعالة للوصول إلى آليات ومنهجيات تستجيب للهدف الذي وضعت من اجله، وهو تحديث وتبسيط هذه 
اإلجــراءات، لتحقيــق مفهــوم الشــفافية، والحفــاظ علــى املــال العــام، وإعطــاء اكبـــر فرصــة للعمــل علــى زيــادة الكفــاءة والفاعليــة 

 حســب اختصاصهــا.
ً
فــي أداء املؤسســات فــي القطــاع العــام الفلســطيني، وتحســين جــودة تقديــم الخدمــات املختلفــة لهــا كال

املبحث األول - اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 - اإلطار النظري
ً
أوال

مفهوم الرقابة الداخلية

التنظيميــة وجميــع  الخطــط  يحتــوي علــى  »نظــام متكامــل  بأنهــا  اإلداريــة  الرقابــة  القانونييــن  املحاســبين  عــرف معهــد 
بالكفايــة  والنهــوض  بياناتهــا  دقــة  ومراجعــة  أصولهــا  لحمايــة  اإلداريــة  الوحــدة  تتبناهــا  التــي  املتناســقة  واملقاييــس  الطــرق 
اإلنتاجيــة لعملياتهــا والتشــجيع علــى االلتـــزام بالسياســات اإلداريــة املوضوعــة« )البكــوع واحمــد، 2012: 174(. أمــا )الكافــي، 
2014: 171( فأضــاف بــأن الرقابــة الداخليــة هــي نظــام الفحــص الداخلــي املطبــق فــي املؤسســة، ويكمــن الهــدف الرئيــس إلدارة 
املؤسســة للرقابــة الداخليــة باملحافظــة علــى أصــول املؤسســة والســيطرة علــى النشــاطات التشــغيلية واملاليــة فيهــا والتــي تكــون 
مــن مســؤوليتها. ويضيــف )الــوردات، 2014: 313( بــأن الرقابــة الداخليــة هــي: »أي عمــل تقــوم بــه اإلدارة لتشــجيع تحقيــق 
األهــداف والغايــات املحــددة، بحيــث تتولــى نشــاط التدقيــق والتخطيــط وتنظيــم وتوجيــه األعمــال كافــة بهــدف توفيـــر تأكيــدات 
معقولــة بــأن األهــداف والغايــات ســوف تتحقــق«، ويضيف)خالــد، ومايــو، 2016: 82( بأنهــا نظــــام يهــدف إلــى تحقيـــق كفـــاءة 
وفعاليـــة فــي اســتغالل املـــوارد املتاحـــة لعمليـــة الشـــراء، وتـوفيـــر معلومـــات ماليـــة موثقـــة، وااللتـــزام بالتشــريعات والتعليمــات 

املرتبطــة بهــذه العمليــة.  

فــي تنفيــذ  بــاإلدارة الســليمة والدقيقــة لإجــراءات واألســاليب والوســائل املتبعــة  فــإن الرقابــة لداخليــة تتمثــل  لذلــك 
العمليــة الرقابيــة داخــل الهيئــات اإلداريــة بمختلــف أنواعهــا، كالتحليــالت والتقاريـــر التــي يتــم مــن خاللهــا التأكــد مــن دقــة 
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وصحــة البيانــات املاليــة، ومــدى االلتـــزام بتطبيــق السياســات اإلداريــة املوضوعــة، وبالتالــي تقــوم اإلدارة باملراجعــة وبالرقابــة 
علــى نفســها بنفســها، وتقــوم بتصحيــح مــا تكتشــفه مــن انحرافــات وأخطــاء فــي أعمالهــا. 

أهمية الرقابة الداخلية

تتمثــل الرقابــة الداخليــة بتلــك اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا الجهــات املختصــة واملخولــة قانونًيــا للتأكــد مــن مــدى تحقيــق 
األهــداف املوضوعــة مســبًقا، والتأكــد مــن ســالمة وشــرعية األعمــال التــي تــم إنجازهــا لتحقيــق هــذه األهــداف، ومــن ثــم اتخــاذ 
األركان  أهــم  كونهــا  مــن  الداخليــة  الرقابــة  أهميــة  وتنبــع   .)25  :2010 )الكفــراوي،  االنحرافــات،  ملعالجــة  الالزمــة  اإلجــراءات 
األساســية لــإدارة العلميــة الحديثــة، ألنهــا تمثــل الــذراع الرئيــس لــإدارة املتطــورة فــي النهــوض باملؤسســة، وحتــى تتمكــن اإلدارة 
مــن املواءمــة مــع التطــور الحديــث لتحقيــق أعلــى مســتوى مــن الكفايــة اإلنتاجيــة، خاصــة بــأن الحاجــة إلــى الرقابــة الداخليــة 

أصبحــت أكثـــر إلحاًحــا وحاجــة لعــدة أســباب هــي:

تـزايد نطاق وحجم الوحدات اإلدارية في املنظمات وعملها، وما يـرافق هذا التعقيد داخل الهيكل التنظيمي لهذه - 
الوحدات.

حماية أصول املنظمات واكتشاف األخطاء ومنع الغش.- 

تتمتع الرقابة الداخلية بنظام محكم وفعال لحماية املنظمة من الغش واإلهمال واالختالس.- 

قيام املراجع الخارجي عند إعــداد بـرنامجه باالعتماد على نظام الرقابة الداخلية، لتحديد مدى االختبارات التي - 
سيقوم بها بسبب تحول املراجعة من تفصيلية إلى مراجعة اختبارية )الجابـري، 2014: 29(.

أهداف الرقابة الداخلية

تســعى املؤسســات العامــة إلــى تنفيــذ بـــرامجها وخططهــا ورؤيتهــا االستـــراتيجية مــن خــالل املــوارد الحكوميــة املحــدودة، 
وبالتالــي فــإن الرقابــة الداخليــة تهــدف إلــى تـــرشيد اإلنفــاق الحكومــي والحفــاظ علــى املــوارد واملــال العــام. وعليــه فــإن أهــداف 

الرقابــة الداخليــة فــي املؤسســات الحكوميــة كمــا أشــار إليهــا )ســتينبارت ورومنــي، 2014: 277( هــي كمــا يأتــي: 

بهــا 1-  املوظفيــن  األشــخاص  وكذلــك  وأمالكهــا،  املنظمــة،  أمــوال  حمايــة  مــن  التحقــق  طريــق  عــن  األصــول  حمايــة 
معهــا. واملتعامليــن 

ضمان مصداقية وصحة املعلومات ومراقبتها.2- 

التحقق من تطبيق اإلجراءات املوضوعة من طرف اإلدارة واحتـرام القوانين. 3- 

االستخدام األمثل للموارد املتاحة )املادية والبشرية(، وتحفيـز وتحسين األداء للعاملين.4- 

التأكد من تحقيق األهداف املوضوعة من طرف اإلدارة. - 

أما )األنتوساي،2019( فأضافت ألهداف الرقابة الداخلية ما يأتي:

تنفيذ العمليات بكفاءة وفاعلية بطريقة منظمة وأخالقية واقتصادية.1- 

حماية املوارد من الخسارة والتلف وسوء االستخدام.2- 

توفيـر معلومات تتصف بالدقة لتحقيق أهداف التقريـر املحاسبي، باألخص تحقيق املساءلة.3- 

االلتـزام بالنظم والقوانين والسياسات والتعليمات السارية.4- 

األنظمــة  وفــق  لــه  مــا خطــط  وفــق  وإنجــازه  األداء وتحســينه  بتجويــد  للرقابــة  الرئيــس  الهــدف  تحديــد  يمكــن  وبالتالــي 
واللوائــح املحــددة، وتحديــد االنحــراف فــي األداء الفعلــي وتصحيحــه، والعمــل علــى رفــع قــدرة العامليــن فــي املنظمــة للوصــول إلــى 

تحقيــق األهــداف املخططــة بكفــاءة وفعاليــة.

أمــا أهــداف الرقابــة الداخليــة فــي دوائــر املشتـــريات بالتحديــد، فلهــا أهــداف يجــب أن تتناســب مــع األهــداف العامــة 
لنظــام الرقابــة لتحقيــق تلــك األهــداف، وعــدم التعــارض معهــا علــى املســتوى املالــي واملنظــور اإلداري ووظيفــة الشــراء ألنهــا 

تشــكل عنصــر مهــم مــن عناصــر األصــول فــي امليـــزانية وفــي عمليــة االســتغالل األمثــل، مــن حيــث: 



دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد في وحدات املشتريات في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني

76

فاعليــة وكفــاءة العمليــات: وذلــك بالحصــول علــى املــواد األوليــة والخدمــات والبضائــع بأعلــى فاعليــة وكفــاءة، وبالتالــي 1- 
تحقــق عمليــة الشــراء بأقــل األســعار وأعلــى جــودة وبالكميــات املطلوبــة وفــي الوقــت املناســب. 

موثوقيـــة واكتمــال التقـاريـــر املاليـــة: مــن خــالل توفيـــر معلومــات صحيحــة عــن عمليــة الشــراء، واملوازنــة املرصــودة لهــا، 2- 
وتقلبــات األســعار ومــدى تأثيـــرها علــى االمتيــازات املاليــة والخســائر املمكنــة أو املحققــة، وأخــذ القــرارات املناســبة مــن حيــث 

الســعر والنــوع والكميــة مــن خــالل إجــراءات ســليمة، وتوفــر نظــام محاســبي ومالــي جيــد يتبــع معاييـــر املحاســبة املالئمــة. 

االلتـــزام بتطبيــق القوانيــن والتشــريعات: فلــدى أي مؤسســة طبيعــة قانونيــة محــددة وتعليمــات وقواعــد يجــب علــى 3- 
موظفيهــا اتباعهــا، فعمليــة الشــراء هــي عقــد ملــزم بيــن طرفيــن يخضــع لإطــار القانونــي وااللتـــزامات املرتبطــة بــه، 

وبالتالــي فعلــى نظــام الرقابــة الداخلــي للمشتـــريات أن يوفــر إجــراءات بتطبيــق هــذا العقــد )مايــو، 2016: 83-82(

مكونات نظام الرقابة الداخلية

تتكون الرقابة الداخلية من مجموعة مكونات حسب )لظن، 2016( وهي:

البيئــة الرقابيــة: تقــوم البيئــة الرقابيــة علــى تحديــد أســلوب املنظمــة والتأثيـــر باملوظفيــن فيهــا، وتنميــة الوعــي الرقابــي 1- 
لديهــم ليكــون األســاس الــذي يجمــع مكونــات الرقابــة الداخليــة األخــرى بمــا يوفــر االنضبــاط والهيكليــة مــن خــالل 
لــإدارة واملوظــف، ونمــط  عناصــر الكفــاءة والهيــكل التنظيمــي والنـــزاهة الشــخصية واملهنيــة والقيــم واألخالقيــة 

القيــادة داخــل املؤسســة، وسياســات وممارســات إدارة املــوارد البشــرية.

 تقييــم املخاطــر: كشــف املخاطــر التــي تتعلــق بتحديــد أهــداف املنظمــة، وكيفيــة مواجهتهــا بشــكل مالئــم ومناســب، 2- 
وتشــمل التعــرف علــى املخاطــر، والقيــام بتقييمهــا وابتــكار حلــول ملواجهتهــا، وهــذه العمليــة قــد تختلــف حســب حجــم 
وطبيعــة املؤسســة، وبالتالــي يختلــف األســلوب واألســاس الــذي يجــب اتباعــه عنــد إدارة املخاطــر كــي يحميهــا مــن الوقــع 

 .
ً
فــي األخطــاء مســتقبال

األنشــطة الرقابيــة: وتقــوم علــى التأكــد مــن تطبيــق التعليمــات مــن اإلدارة نفســها علــى أرض الواقــع باتبــاع سياســات 3- 
وإجــراءات متعلقــة بالرقابــة علــى األنشــطة، والهــدف منهــا حصــر الفــرص املتعلقــة باملخاطــر لتحقيــق أكبـــر نتيجــة 
مــن األهــداف، وتقــوم أنشــطة الرقابــة علــى عنصريــن همــا آليــة محــددة لألمــور التــي يجــب القيــام بهــا، وإجــراءات 

معاينــة لتطبيــق هــذه السياســة.

املعلومــات واالتصــال والتبليــغ: وتتصــف هــذه اآلليــة بعــدد مــن الوســائل الجوهريــة األساســية لتحقيــق أهــداف 4- 
الرقابــة الداخليــة كونهــا تقــوم بتســجيل أي معلومــة بشــكل فــوري، وتقــوم بالتصنيــف املناســب للمعامــالت املاليــة 

علــى اختــالف أنواعهــا، ورصــد األحــداث التــي تعــد مــن األمــور األساســية لكســب املصداقيــة لهــذه املعلومــات، 

بالقيــام  -  إلــى التأكــد مــن فعاليــة كافــة مقومــات العمليــات الرقابيــة الســابقة، وذلــك  اقبــة: وتهــدف  املتابعــة واملر
بمراجعــة التقييمــات املنفصلــة التــي يتــم إجراؤهــا بشــكل دوري مــن خــالل تطبيــق تقييــم املخاطــر أو مــن خــالل 
مراقبــة التقييمــات الجاريــة التــي تعطــي معلومــات بالوقــت املناســب أو االثنيــن مًعــا، وبعــد ذلــك تقــوم هــذه اآلليــة 
بتقييم النتائج حسب الضوابط التي يتم وضعها من أعضاء مجلس اإلدارة، ووضع معاييـــر معتـــرف بها قادرة على 

تبليــغ اإلدارة بــأي احتيــاج أو نواقــص كلمــا دعــت الحاجــة. 

دور الرقابة في إدارة املشتـريات

إن إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي دوائــر وأقســام املشتـــريات ذات صلــة وثيقــة بالرقابــة املحاســبية ألنهــا قائمــة علــى 
مراقبــة املبــادئ واملعاييـــر التــي تحكــم عمليــة اإلفصــاح والقيــاس والتصنيــف علــى عمليــات الشــراء، ومــا يـــرتبط بذلــك مــن 
معامــالت متعلقــة بالتدفقــات املاليــة وتوضيحهــا بشــكل مبالــغ ماليــة بنــاء علــى الوثائــق واألوراق الداخليــة والخارجيــة والتــي 
أهميــة كبيـــرة عنــد  الداخليــة  للرقابــة  أن  بهــا وتاريخهــا، كمــا  قامــوا  الذيــن  التدفقــات واتجاههــا واألشــخاص  تـــرصد حركــة 
إجــراء عمليــة الشــراء، حيــث تتــم العمليــة حســب مجموعــة مــن الخطــوات املتسلســلة مــن خــالل تحديــد األصنــاف املطلــوب 
، وبشــكل يضمــن توفيـــر تلــك االحتياجــات بشــكل مســتمر، وااللتـــزام باإلجــراءات 

ً
شــراؤها حســب االحتياجــات املحــددة مســبقا

التنفيذيــة لتوفيـــر االحتياجــات الســابقة، واألمــر مرتبــط بعــدة شــروط وصفــات تحــدد خصائــص الســلعة املــراد شــراؤها مــن 
خــالل دفتـــر الشــروط، وإيجــاد املــورد املناســب الــذي يقــدم أفضــل خدمــة وجــودة عاليــة ويحقــق أقــل ســعر، ووضــع اتفاقيــات 
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 علــى حــدى تحــدد فــي هــذه االتفاقيــات الشــروط املتعلقــة بتســليم البضائــع، وإجــراءات تســديد 
ً
بيــن املؤسســة واملورديــن كال

ثمنهــا مــن قبــل املؤسســة، وإذا مــا كان هنــاك دفعــات مؤجلــة متفــق عليهــا بعــد التســليم، والتأكــد مــن اســتالم الصنــف املطلــوب 
شــراؤه فــي املوعــد املحــدد بأمــر الشــراء الــذي يصــدر للمورديــن مــن املؤسســة لفحــص الكميــات الــواردة فيــه، والتأكــد مــن 

مطابقتهــا للمواصفــات املتفــق عليهــا، ودخــول هــذه  األصنــاف إلــى مخــازن املؤسســة )الذيبــة، 2011: 123(.

مفهوم الفساد

إن الفســاد )Corruption( مصطلــح يشــتمل علــى معانــي عديــدة، وهــو موضــوع منتشــر فــي كافــة القطاعــات الحكوميــة 
والخاصــة علــى حــد ســواء، فالفســاد يوجــد فــي أي نظــام يســتطيع شــخص بذاتــه فــرض ســيطرته أو احتــكار القــرار أو الخدمــة 
بــكل حريــة أو التحيـــز لفئــة دون األخــرى، ولذلــك  يـــريد إعطائــه ذلــك  أو توزيــع تلــك الخدمــات والقــرارات علــى أي شــخص 
نجــد محــاور عديــدة ملصطلــح الفســاد اإلداري )محمــد، 2016(. ويتضــح ممــا ســبق عــدم وجــود تعريــف واضــح ومعيــن وشــامل 
للفســاد باملعنــى الــذي يســتخدم فيــه هــذا املصطلــح اليــوم، ونجــد أن بعــض االتجاهــات املختلفــة اتفقــت علــى تعريــف الفســاد 
علــى انــه إســاءة اســتعمال الســلطة أو الوظيفــة العامــة بهــدف الكســب الخــاص، كمــا إنــه داللــة عــن أي عمــل أو ممارســه غيـــر 
نـــزيهة يمارســها األشــخاص مــن أصحــاب املناصــب فــي الدولــة أو املؤسســة، بهــدف الحصــول علــى منفعــة شــخصية، ومــن أمثلــة 
الفســاد قبــول الهدايــا أو الرشــاوي أو تمريـــر معامــالت غيـــر قانونيــة، واالحتيــال وغســل األمــوال والغــش أو التدليــس وغيـــرها 
بــأن الفســاد اإلداري هــو إســاءة اســتعمال الوظيفــة العامــة لتحقيــق الكســب  )Chen, 2020(. أمــا البنــك الدولــي فأضــاف 
الخــاص، كالرشــوة وتســهيل عقــد أو إجــراء طــرح منافســة عامــة، واســتغالل املوظــف لصالحياتــه والقيــام بتوظيــف أو تعييــن 

أقربائــه بشــكل غيـــر عــادل وخــارج إطــار املنافســة الشــريفة أو ســرقة األمــوال العامــة )البنــك الدولــي، 2020(.

أشكال الفساد في دائرة املشتـريات
أشــار)نبعة، 2017( بــأن أشــكال الفســاد فــي وحــدات املشتـــريات تظهــر فــي عقــود الخدمــات وعمليــات الشــراء التــي تكــون 
دون وجــود حاجــة لهــا، أو عنــد الشــراء بمقــدار يتجــاوز الحــد املطلــوب، أو وجــود زيــادة غيـــر مبـــررة باملخــازن، أو عنــد اعتمــاد 
مــورد واحــد لفتـــرة طويلــة، وعــدم البحــث عــن فــرص بديلــة بشــكل مســتمر، أو عندمــا تكــون عقــود الخدمــات ال تتناســب 
مــع حجــم املوازنــة املخصصــة للمشتـــريات واالحتياجــات، أو مــن خــالل وضــع مواصفــات فنيــة معينــة بهــدف تـــرسية العطــاء 
علــى جهــة بحــد ذاتهــا تكــون قــادرة علــى تلبيــة هــذا االحتيــاج، أو فــي حــال حصــول شــخص معيــن بشــكل دائــم علــى املناقصــات 
والعطــاءات املقدمــة، أو وجــود عــدد قليــل مــن عــروض الســعر املقدمــة مــن املورديــن، أو امتنــاع بعضهــم عــن تقديــم كــراس 

العطــاء أو املناقصــة، أو عــدم تضميــن الفــرص البديلــة آلليــات اتخــاذ قــرار الشــراء أو التعاقــد. 

وتبـــرز حــاالت وأشــكال الفســاد ومظاهــره فــي وحــدات املشتـــريات مــن خــالل عــدم اســتالم املشتـــريات حســب املواصفــات 
التــي تــم االتفــاق عليهــا بعــرض الســعر واملتعاقــد عليهــا مــن نوعيــة وكميــة وموعــد التســليم والســعر، وعــدم االلتـــزام املتعمــد 
للمواصفــات املعتمــدة، أو فقــدان وثائــق خاصــة بطبيعــة عمــل الدائــرة، أو وجــود فو�ســى فــي دائــرة املشتـــريات أو العقــود، أو 
حصــول خالفــات ماليــة وقضائيــة مــع املــورد، أو قيــام املــورد بتلقــي مبالــغ مســتحقة علــى عناويــن مختلفــة، أو وجــود اكثـــر مــن 
مــورد مشتـــرك فــي نفــس العنــوان، أو تشــابه عنــوان احــد املورديــن مــع عنــوان احــد موظفــي وحــدة املشتـــريات، أو وجــود صلــة 
قرابــة أو معرفــة أو مصلحــة بيــن احــد موظفيــن الدائــرة واملورديــن، أو القيــام بالتأخيـــر بتجديــد عقــود التوريــدات والخدمــات 
بشــكل يضــع املؤسســة تحــت تهديــد انقطــاع الخدمــة أو الســلعة، أو عمليــات الشــراء أو التعاقــدات الكبيـــرة وعــدم القيــام 
بتحديــد أســعار البنــود واالكتفــاء بالتـركيـــز علــى الســعر اإلجمالــي، ووجــود اســتقاالت كثيـــرة فــي دائــرة املشتـــريات، أو القيــام 
بوضــع عقبــات فــي أي تطويـــر خــاص لدائــرة املشتـــريات، أو عــدم وجــود تعــاون أو إعطــاء معلومــات غيـــر مفيــدة وخاطئــة مــن 
موظفــي املشتـــريات مــع موظفــي الرقابــة والتدقيــق الداخلــي، كاالمتثــال، األمــن، الجــودة، إدارة املخاطــر، أو موظفــي الرقابــة 
الداخليــة مثــل املراقــب املالــي أو ديــوان املحاســبة والتفتيــش، أو منــع مديـــر دائــرة املشتـــريات مــن التعامــل مــع موظفــي الرقابــة.

استـراتيجيات مواجهة الفساد املالي واإلداري

أشــار )األقــرع،2013( أنــه يمكــن عــالج الفســاد اإلداري واملالــي فــي الدوائــر العامــة للدولــة بعــدة طــرق، والتــي يمكــن أن 
تتــم مــن خــالل:
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اجتثاث الفساد اإلداري بتنشيط السياسات الضرورية لذلك كونه ظاهرة مدمرة للتنمية االقتصادية وأهدافها.1- 

تدميـــر بــؤر الفســاد اإلداري املكونــة مــن موظفيــن ومســؤولين بنقلهــم وتدويـــر أماكــن عملهــم، فبقــاء املســؤول فــي 2- 
منصبــة فتـــرة طويلــة يســبب الفســاد بــل يســاهم فــي إنشــاء شــبكة لــه داخــل الدولــة.

جمــع املعلومــات عــن طريــق تشــجيع املوظفيــن الشــرفاء علــى تقديــم أي معلومــات متوفــرة لديهــم تتعلــق بــأي أعمــال 3- 
مشــبوهة تشــكل جريمــة فســاد مالــي أو إداري، وتقديــم الحمايــة الســرية لهــم.

تحســين وضــع العامليــن فــي الدولــة بـــرفع رواتبهــم وأجورهــم لضمــان الحــد األدنــى مــن الرفاهيــة لهــم والتــي تحــول دون 4- 
انـــزالقهم فــي مســتنقع الفســاد املالــي واإلداري، والحفــاظ علــى الكــوادر ذات الكفــاءة حتــى ال يغــادروا الوظيفــة ويبقــى 

فيهــا غيـــر األكفــاء وينشــط حينهــا الفســاد بأنواعــه.

بنــاء جســور الثقــة مــع املواطنيــن بتوعيتهــم وتعريفهــم بمــا لهــم مــن حقــوق وواجبــات، وتســليط الضــوء علــى مخاطــر  - 
الفســاد علــى مصالحهــم.

تشــكيل منظومــة ردع خــاص وعــام بتشــديد العقوبــات املفروضــة علــى مرتكبــي جرائــم الفســاد املالــي واإلداري ملنــع 6- 
انـــزالق أحــد مــن املوظفيــن فــي هــذا املنـــزلق الخطيـــر.

 البحث بشكل دوري عن مصادر أموال وثـروات املسؤولين للكشف عن عمليات الفساد واألموال الطائلة التي تسببها.7- 

إشراك مؤسسات املجتمع املدني في عملية مكافحة الفساد واإلصالح اإلداري واملالي ملؤسسات الدولة.8- 

مالحقة مرتكبي الفســاد اإلداري واملالي، وتفعيل دور أجهزة الرقابة في الدولة واإلدارات العامة، ومنحها صالحيات 9- 
كبيـــرة في محاسبة املقصرين.

تطويـــر الوســائل املســتخدمة فــي تقديــم الخدمــة العامــة، واســتخدام وســائل الحكومــة اإللكتـــرونية لتقليــل احتــكاك  10-
املوظفيــن باملواطنيــن للحــد مــن فــرص حــدوث إغــراءات أو ابتـــزاز لقــاء الحصــول علــى تســهيالت.

االســتفادة مــن تجــارب الــدول األخــرى فــي محاربــة ظاهــرة الفســاد، والعمــل علــى االنضمــام إلــى االتفاقيــات الدوليــة  11-
التــي تســعى ملحاربــة الفســاد ومظاهــره، والعمــل مــع الــدول األخــرى علــى عــدم الســماح للفاريــن مــن مرتكبــي جرائــم 

الفســاد مــن العيــش خــارج بلدهــم، وتســليمهم لهــا الستـــرجاع املــال املســروق.

أمــا )زقيبــة،2017( فأضافــت أنــه يمكــن عــالج الفســاد ومكافحتــه مــن خــالل تطويـــر اإلبــداع وتنميتــه لــدى املوظفيــن، 
ومكافئتهــم عليــه، وعقــد نــدوات دينيــة وتوعويــة لحــث املوظفيــن للتخلــص مــن الفســاد اإلداري، وتشــكيل لجنــة متخصصــة فــي 
دوائــر املشتـــريات فــي الوظيفــة العموميــة لإصــالح اإلداري، وتعزيـــز ســلوك العامليــن ملحاربــة الفســاد فــور اكتشــافه، وتعييــن 
القيــادات الشــابة النشــيطة املؤمنــة بالتطويـــر والتغييـــر وذات الكفــاءة واملؤهــل والخبـــرة العلميــة فــي مجــال العمــل، وبالتالــي 

وضــع الشــخص املناســب فــي املــكان املناســب.

ثانًيا - الدراسات السابقة
دراسات عربية 

دراســة )محمــد،2020( بعنــوان: » الرقابــة اإلداريــة الداخليــة ودورهــا فــي مكافحــة الفســاد اإلداري فــي الجزائــر« 
وهدفــت إلــى تســليط الضــوء علــى الفســاد اإلداري كظاهــرة متفشــية بصــورة ملفتــة لالنتبــاه نظــرا النتشــارها الواســع فــي جميــع 
املجتمعــات، باإلضافــة إلــى توفــر الوســط املالئــم لهــا، وبالتالــي ضــرورة وجــود رقابــة داخليــة للحــد مــن انتشــار هــذه الظاهــرة 
والتــي أصبــح يصعــب التحكــم فــي محاربتهــا، ووضــع آليــات مكافحــة الفســاد اإلداري وتعزيـــز فاعليــة أجهــزة الرقابــة للحــد مــن 

هــذه الظاهــرة.

وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن الفســاد اإلداري ليــس محــدد فــي مفهومــه، وذلــك راجــع إلــى وجــود أشــكال وأنــواع مختلفــة 
مــن الفســاد، باإلضافــة إلــى نتائجــه املتمثلــة فــي مســاوئه التــي تمــس الجانــب االقتصــادي والسيا�ســي واالجتماعــي واإلداري فــي 
املجتمــع، أمــا الرقابــة اإلداريــة فلــن تنجــح بوقــف الفســاد إن لــم تكــن مبنيــة علــى مراحــل وأســاليب وتقييــم األداء الفعلــي فــي 
إطــار تحديــد املعاييـــر وتحديــد االنحــراف، فإهمــال هــذه املراحــل يــؤدي إلــى فشــل الرقابــة، كمــا أن إتبــاع التدابيـــر الرقابيــة 
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واإلشــراف  الشــكاوى  وفحــص  والتحقيــق  التفتيــش  مثــل  للرقابــة  فعالــة  أداة  بمثابــة  هــو  الهيئــات  طــرف  مــن  وتصحيحهــا 
اإلداري. والتحقيــق 

أمــا بخصــوص آليــات الرقابــة املتخصصــة بموجــب القوانيــن واملتمثلــة بالهيئــة الوطنيــة الجزائريــة للوقايــة مــن الفســاد 
ومكافحتــه، والديــوان الوطنــي لقمــع الغــش ومجلــس املحاســب، فأوضحــت الدراســة أن األول مجــرد هيئــة استشــارية ال تملــك 
ملزاولــة  باالســتقاللية  تتمتــع  هيئــة ال  فهــو  الثانــي  أمــا  أعضائهــا،  بتعييــن  التنفيذيــة  الســلطة  إضافــة الحتــكار  ملزمــة،  إدارة 
مهامهــا، أمــا مجلــس املحاســب فيفتقــر إلــى تفعيــل األدوات الرقابيــة، حيــث أصبــح مجــرد هيئــة جامــدة فــي كثيـــر مــن األحيــان.

فــكل هــذه النقائــص والعراقيــل أدت إلــى انتشــار آفــة الفســاد فــي كافــة املياديــن، وهــذا مــا يفســر كثـــرة قضايــا االختــالس 
باإلضافة إلى قضايا الفساد العامة، والتي تـــركت دون حسيب وال رقيب، والتي لم تتحرك كل هذه الهيئات واآلليات ملحاربتها.

دراســة  الخدميــة:  املؤسســات  أداء  تقويــم  فــي  الداخليــة  الرقابــة  أجهــزة  »دور  بعنــوان:  دراســة)الدفاعي،2018( 
تطبيقيــة فــي دائــرة عقــارات الدولــة فــرع الديوانيــة«، وهدفــت إلــى التعــرف علــى دور الرقابــة الداخليــة فــي تقييــم أداء الدوائــر 
الخدميــة، حيــث تعــد الرقابــة الداخليــة مــن أهــم الوظائــف التــي تـــركز عليهــا الدوائــر الخدميــة ملــا لهــا مــن اثـــر فــي قيــاس وتقييــم 
كفــاءة هــذه الدوائــر، ويعتبـــر النظــام مــن أهــم العناصــر التــي يعتمــد عليهــا املدقــق عنــد قيامــه بعمليــة التدقيــق ملــا يتضمنــه 
مــن خطــة تنظيميــة ووســائل وإجــراءات ومقومــات تهــدف مــن خاللهــا إلــى حمايــة موجــودات هــذه الدوائــر وضمــان اســتعمالها 

بفعاليــة، وتنفيــذ الخطــط املوضوعــة بالشــكل الــذي يســهل بتحقيــق أهدافهــا وبأســلوب علمــي ســليم.

فــي  العليــا  الرقابيــة  الجهــات  بهــا  تقــوم  التــي  الرقابــة  طــرق  لتحديــث  امللحــة  الحاجــة  أهمهــا  بنتائــج  الدراســة  وخرجــت 
املؤسســات العامــة، نظــرا العتبــار الرقابــة الداخليــة مجموعــة مــن القوانيــن واإلجــراءات املكتوبــة وغيـــر املكتوبــة والتوجيهــات 
اإلداريــة وطــرق العمــل التــي تســاهم فــي التحكــم األفضــل فــي هــذه املؤسســات، واملســاهمة فــي توفيـــر الضمانــات لزيــادة الكفــاءة 

وااللتـــزام فــي تطبيــق قانــون األداء الوظيفــي للعامليــن فــي هــذه املؤسســات.

دراسة )عطاطرة،2018( بعنوان: »دور الرقابة الداخلية في الحد من الفساد في الدوائر الحكومية الفلسطينية، 
ديــوان املوظفيــن العــام - رئيــس وحــدة الرقابــة الداخليــة- فلســطين. وهدفــت إلــى التعــرف إلــى دور الرقابــة الداخليــة فــي الحــد 
من الفساد في الدوائر الحكومية في فلسطين مع استعراض ملكونات النظام الرقابي الفعال، والتعرف على األنشطة الرقابية 
التــي تحــد مــن وقــوع الفســاد، ومســؤولية الرقابــة الداخليــة فــي اكتشــاف الفســاد، وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي نظــرا 
ملالئمتــه للدراســة، وقــام بجمــع البيانــات مــن مصادرهــا األوليــة والثانويــة، وقــام بإعــداد اســتبانة لهــذا الغــرض، وتــم توزيعهــا 
علــى مجتمــع الدراســة البالــغ عــدده )31( مديـــر عــام ورئيــس وحــدة تدقيــق داخلــي فــي الدوائــر الحكوميــة الفلســطينية املختلفــة. 

وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أنــه كلمــا كان النظــام الرقابــي املطبــق فــي املؤسســة فعــال أدى ذلــك 
إلــى الحــد مــن الفســاد، وبالتالــي وجــود رقابــة داخليــة فعالــة وامتالكهــا الخبـــرة ممــا يســاعد فــي اكتشــاف حــاالت االحتيــال ويــؤدي 

بالتالــي إلــى الحــد مــن الفســاد فــي املؤسســات الحكوميــة.

مدونــات  بتطبيــق  الفلســطينية  العامــة  املؤسســات  قيــام  ضــرورة  أهمهــا  توصيــات  مجموعــة  إلــى  الدراســة  وخلصــت 
السلوك ومتابعة تطبيقها في هذه املؤسسات، وزيادة االهتمام بالرقابة الداخلية باعتبارها أحد أهم عناصر النظام الرقابي 
فــي وحــدات الرقابــة الداخليــة ملواكبــة آليــات التدقيــق الحديثــة واإللكتـــرونية،  الفعــال، وتبنــي التدريــب املســتمر للعامليــن 
وضــرورة االســتجابة الســريعة ملالحظــات الرقابــة الداخليــة مــن قبــل إدارة املؤسســات العامــة، والعمــل علــى تطويـــر نمــوذج 
لتقييــم املخاطــر فــي الدوائــر الحكوميــة علــى أن يشــمل هــذا النمــوذج تحديــد أهــم مخاطــر االحتيــال التــي قــد تتعــرض لهــا الدائــرة 

الحكوميــة، وتقييــم احتماليــة حدوثهــا، وتحديــد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي هــذا املجــال.

دراســة )حســين، 2018(، بعنــوان: »األجهــزة الرقابيــة ودورهــا فــي مكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع الســلطة التنفيذيــة: 
اقيــة«، وهدفــت إلــى التعــرف إلــى األجهــزة الرقابيــة والــدور القانونــي الــذي تقــوم بــه ملكافحــة  دراســة فــي ضــوء التشــريعات العر
العراقيــة، باإلضافــة  التشــريعات  تلــك األجهــزة وفــق  إلــى  التنفيذيــة  الســلطة  التــي تقدمهــا  الفســاد والحــد منــه، واملســاعدة 
إلــى املســاعدة التــي تقدمهــا الســلطة التنفيذيــة إلــى األجهــزة املختصــة، حيــث يعتبـــر الفســاد اإلداري آفــة مجتمعيــة عرفتهــا 
املجتمعــات اإلنســانية وعانــت منهــا منــذ ظهــور اإلنســان علــى وجــه البســيطة وحتــى يومنــا هــذا، وفــي العــراق تفاقمــت هــذه 
الظاهــرة بعــد عــام 2003 نتيجــة لتدهــور الوضــع األمنــي والسيا�ســي فــي الدولــة، إذ يعمــل الفســاد علــى تأخيـــر عمليــة التنميــة، 
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وعــدم تحقيــق االزدهــار املطلــوب، ويعمــل علــى وضــع قيــود لبنــاء الديمقراطيــة، لــذا فــإن محاربتــه أصبحــت مطلــب اجتماعــي 
شــامل يمــس جميــع القطاعــات، ويضــم جميــع الوســائل املمكنــة.

انصــب منهــج الدراســة إلــى معرفــة اآلليــات املتخــذة مــن قبــل الدولــة ملكافحــة الفســاد، إذ اعتمــدت علــى إنشــاء هيئــات 
وطنيــة حكوميــة مســتقلة تعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع األجهــزة الرقابيــة املوجــودة، باإلضافــة إلــى دراســة مســؤولية هــذه الســلطات 

ومالهــا مــن دور دســتوري وقانونــي فــي الرقابــة علــى هــذه الظاهــرة.

وتوصلــت الدراســة إلــى أن لألجهــزة الرقابيــة دور مهــم فــي الحــد مــن الفســاد، وأن هنــاك العديــد مــن العراقيــل التــي يتــم 
التعــرض لهــا، وخرجــت الدراســة بتوصيــات أهمهــا ضــرورة إصــدار تشــريعات صارمــة تعــزز مــن دور األجهــزة الرقابيــة، وتســهل 

عملهــا مــن خــالل التعــاون مــع أجهــزة الدولــة األخــرى للحــد مــن الفســاد ومحاصرتــه.

اقــع  )و املالــي  الفســاد  حــاالت  تشــخيص  فــي  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  »دور  بعنــوان:  )الكــروي،2017(،  دراســة 
ومعوقــات(: دراســة ميدانيــة علــى الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان«. وهدفــت إلــى بيــان دور نظــام الرقابــة 
الداخليــة فــي تشــخيص حــاالت الفســاد املالــي فــي الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، والتعــرف إلــى العوامــل التــي 
تســاعد علــى انتشــار ظاهــرة الفســاد املالــي، وتحديــد املعوقــات التــي تحــد مــن قــدرة هــذا النظــام فــي تشــخيص حــاالت الفســاد 
املالــي. ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدام الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي ملالءمتــه لطبيعــة هــذه الدراســة، واســتخدم 
االســتبانة كأداة رئيســة لهــذه الدراســة التــي تــم توزيعهــا علــى )73( شــركة تــم اختيــار عينــة عشــوائية منهــا بلغــت )6 ( شــركة 
هــذه  فــي  العامليــن  الداخلييــن  واملدققيــن  واملحاســبين  املالييــن  املــدراء  فــي  وتمثلــت  الدراســة،  مجتمــع  مــن   )%76.7( بنســبة 
الشــركات، وتــم توزيــع )168( اســتبانة بواقــع ثــالث اســتبانات لــكل شــركة واستـــرجاع )141( اســتبانة صلحــت للتحليــل، وتــم 

.)SPSS( اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة املالئمــة مــن خــالل بـــرنامج الــرزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة

فــي  املالــي  الفســاد  حــاالت  تشــخيص  فــي  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  قــدرة  مــن  تحــد  معوقــات  بوجــود  الدراســة  وخرجــت 
عمــان. بورصــة  فــي  املدرجــة  الصناعيــة  الشــركات 

دراســة الباحــث )البـــرغوثي،2017(، بعنــوان »اإلجــراءات العمليــة املتخــذة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية ملكافحــة 
الفســاد فــي ضــوء اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد UNCAC، حيــث أعلنــت دولــة فلســطين فــي العــام 2005 وبشــكل طوعــي 
 علــى 

ً
عــن رغبتهــا فــي االنضمــام إلــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد )UNCAC(، وفــي نيســان مــن العــام 2014 وقعــت رســميا

 فيهــا ودخلــت هــذه االتفاقيــة حيـــز التنفيــذ فــي شــهر أيــار مــن العــام نفســه، ممــا رتــب علــى دولــة فلســطين 
ً
االتفاقيــة وأصبحــت طرفــا

مجموعــة مــن االلتـــزامات تمثلــت بضــرورة موائمــة التشــريعات والسياســات واإلجــراءات الخاصــة بدولــة فلســطين مــع أحــكام وبنــود 
االتفاقيــة، حيــث قامــت الحكومــة الفلســطينية بتبنــي وتنفيــذ عــدًدا مــن اإلجــراءات العمليــة فــي ســبيل تعزيـــز النـــزاهة ومكافحــة 
الفســاد فــي كافــة املجــاالت، وقامــت باملباشــرة باإلجــراءات العمليــة علــى صعــد )املســاءلة، والنـــزاهة، والشــافية، والحــد مــن هــدر 
املــال العــام، ووقــف تضخــم الجهــاز الوظيفــي، والحــد مــن الواســطة واملحســوبية، والجهــود التــي تقــوم بهــا هيئــة مكافحــة الفســاد(.

وتوصلــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج أهمهــا: قيــام الحكومــة الفلســطينية بعــدة إجــراءات عمليــة منهــا اتخــاذ قــرارات 
مــن شــأنها تعزيـــز النـــزاهة والشــفافية واملســاءلة فــي العمــل العــام، كتطبيــق قانــون الشــراء العــام، وتعميــم اعتمــاد مدونــات 
ســلوك املوظفين في الوظيفة العامة، واالنضمام ملبادرة الحكومة املنفتحة، وتحديد ســقف أعلى لرواتب رؤســاء املؤسســات 
ــر الوزاريــة، واإلعــالن عــن الشــواغر الوظيفيــة وإدارة هــذه العمليــات بطــرق وأســاليب إلكتـــرونية، وإنشــاء مدرســة  العامــة غيـ
إعــداد القــادة مــن قبــل ديــوان املوظفيــن العــام، والبــدء بالربــط اإللكتـــروني بيــن املؤسســات فــي القطــاع العــام الفلســطيني مــن 

خــالل اتبــاع الحكومــة اإللكتـــرونية.

دراسات أجنبية

الداخليــة  السياســية والرقابــة  بعنــوان »الروابــط   ،)Wang, F.; Xu, L.; Zhang, J. & Shu, W. 2018( دراســة
وقيمــة الشــركة: دليــل مــن حملــة مكافحــة الفســاد فــي الصيــن«، وهدفــت إلــى تســليط الضــوء علــى الرقابــة الداخليــة فــي 
الصيــن بهــدف مكافحــة الفســاد الــذي كان نتيجتــه انخفــاض قيمــة أســهم الشــركات الخاصــة، والتأثيـــر الســلبي للعالقــات 
الخارجية والعالقات السياســية على قيمة الشــركة؛ وقد قام الباحثون بفحص ودراســة 20 حالة انهيار لشــركات منذ العام 

2012 رافقتهــا حمــالت مكافحــة فســاد.
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فــي قيمــة األســهم  2% تقريًبــا  إلــى انخفــاض بنســبة  يــؤدي  وخرجــت الدراســة بضــرورة إنهــاء العالقــات السياســية بمــا 
للشركات الخاصة، مع اإلشارة إلى أن الرقابة الداخلية تخفف من سلبيات الفساد وانخفاض األسهم في الشركة، وتحافظ 
على العالقات السياســية في العمليات التجارية. وعلى الرغم من انخفاض قيمة الشــركات املتصلة، اســتنتج الباحثون أيًضا 
أن نظــام الرقابــة الداخليــة يمكــن أن تكــون قنــاة مفيــدة لحمايــة القيمــة للشــركة واألســهم فــي مقابلــة الصدمــات السياســية. 
وخلصــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود عالقــة بيــن قيمــة الشــركة والروابــط السياســية، باإلضافــة إلــى تأثيـــر الرقابــة الداخليــة 

املعتــدل فــي ظــل الصدمــات الخارجيــة.

دراسة )Ahmad, N. & Haula Rosdiana, S., 2018( بعنوان »تنفيذ الرقابة الداخلية باستخدام الخطوط الثالثة 
لنمــوذج الدفــاع فــي مكافحــة الفســاد فــي وزارة املاليــة اإلندونيســية«، هدفــت الدراســة إلــى بيــان دور وزارة املاليــة املســؤولة عــن 
إصــالح البيـــروقراطية فــي إندونيســيا وتحقيــق الديمقراطيــة فــي التنميــة فيهــا، حيــث أن الــوزارة مســؤولة عــن تحصيــل  8٪ مــن 

إيـــرادات الدولــة مــن خــالل املديـــرية العامــة للضرائــب واملديـــرية العامــة للجمــارك واملكــوس. 

وخلصــت الدراســة إلــى أن وزارة املاليــة بصفتهــا جهــاز التدقيــق الداخلــي للحكومــة، فــإن دور الرقابــة فيهــا هــو الحفــاظ 
علــى مهــام إدارة الدولــة التــي يأمــل بهــا موظفــو وزارة املاليــة أن يتــم تنفيذهــا بحكمــة ومهنيــة ومســاءلة والتـــزام مــن قبــل أشــخاص 
أكفــاء، وتطبيــق الضوابــط الداخليــة فــي ضبــط الفســاد فــي وزارة املاليــة، فأظهــرت الدراســة أن وزارة املاليــة نفــذت نمــوذج خطــوط 
الدفــاع الثالثــة ولكــن هــذا النمــوذج لــم يكــن فعــال بشــكل كامــل فــي الســيطرة علــى الفســاد فــي وزارة املاليــة. وأوصــت الدراســة أن 
يتــم تطويـــر النمــوذج وتعزيـــزه بسياســة متكاملــة ملكافحــة الفســاد ومدعومــة بالقيــادة القويــة والنـــزاهة مــن جميــع مســتويات 
قــادة وزارة املاليــة، واســتخدمت هــذه الدراســة بياناتهــا مــن مقابــالت مــع أطــراف داخليــة وخارجيــة باســتخدام إطــار الرقابــة 
 .IG الداخليــة مــن وزارة املاليــة، وكذلــك االســتفادة مــن بيانــات ثانويــة مــن الئحــة الــوزارة. وأجريــت املقابــالت الداخليــة مــع مفتــش
 Komisi Pemberantasan Korupsi مثــل IG أمــا املقابــالت الخارجيــة فأجريــت مــع املنظمــات الحكوميــة ذات الصلــة بوظائــف
للحكومــة  الداخلــي  )املدقــق   Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunanالفســاد( و علــى  القضــاء  لجنــة   -KPK(
الوطنيــة فــي إندونيســيا BPKP(، وتــم تحليــل نتائــج املقابــالت وفــق األصــول، ومــن اهــم نتائــج الدراســة أن نمــوذج خطــوط الدفــاع 
الثالثــة وحــده ال يكفــي للتحكــم بالفســاد، لذلــك يجــب أن تكــون مدعومــة مــن قبــل قيــادة تتمتــع بالنـــزاهة، ويمكــن أن تكــون قــدوة 
للمرؤوســين في ســلوك مكافحة الفســاد، ويجب دعم سياســة مكافحة الفســاد من قبل سياســات أخرى ملكافحة الفســاد يمكن 

أن تتحكــم فــي ســلوك الفســاد لــدى مســؤولي وزارة املاليــة.

التعقيب على الدراسات السابقة

إن مــا يميـــز هــذه الدراســة هــو تناولهــا ملوضــوع عــام ومســتحدث وهــو »الرقابــة الداخليــة ودورهــا بمحاربــة الفســاد فــي دوائــر 
املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطين، وقــد جــاءت دراســة )محمــد، 2020( والتــي تعــد األقــرب للدراســة الحاليــة مــن 
حيــث متغيـــراتها وهــي )الرقابــة الداخليــة، ومكافحــة الفســاد(، وتــم تطبيقهــا فــي دولــة الجزائــر، ودراســة )البـــرغوثي،2017( والتــي 
تتفق مع الدراسة الحالية من حيث إجراءات مكافحة الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية ضمن ما نصت عليه اتفاقية 
األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ولــم تتطــرق الدراســة لــدور الرقابــة الداخليــة فــي مكافحــة الفســاد فــي دوائــر وأقســام املشتـــريات 
بشــكل خاص. أما دراســة )الدفاعي، 2018( والتي اتفقت مع هذه الدراســة في املتغيـــر املســتقل وهو الرقابة الداخلية واختلفت 
فــي املتغيـــر التابــع وكذلــك مجتمــع الدراســة واملطبقــة فــي العــراق. ودراســة )عطاطــرة، 2018( واتفقــت مــع هــذه الدراســة مــن حيــث 
توضيــح دور الرقابــة الداخليــة فــي الحــد مــن الفســاد فــي الدوائــر الحكوميــة الفلســطينية، ولكــن كان التـركيـــز فــي هــذه الدراســة علــى 
الرقابــة اإلداريــة أكثـــر مــن الرقابــة املاليــة، علًمــا بــأن وحــدات املشتـــريات هــي أقــرب مــا تكــون مــن إحــدى وحــدات الدوائــر املاليــة، 
وأي تأثيـــر أو خلــل بنظــام العمــل لــدى دوائــر املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني يؤثـــر بشــكل مباشــر علــى موازنــة 
املؤسســة. ودراســة )حســين، 2018( التــي اتفقــت مــع الدراســة الحاليــة مــن حيــث املتغيـــرات، إال أنهــا طبقــت بمقارنــة مالئمــة 
التشــريعات العراقيــة ودورهــا بالحــد مــن الفســاد ومكافحتــه. أمــا دراســة )الكــروي،2017( فقــد اتفقــت مــع الدراســة الحاليــة 
فــي متغيـــر نظــام الرقابــة الداخلــي، وفــي املتغيـــر التابــع الــذي يبحــث فــي تشــخيص حــاالت الفســاد املالــي »واقــع ومعوقــات«، وأن 
دائــرة املشتـــريات هــي إحــدى الدوائــر املاليــة، وكان االختــالف فــي مجتمــع الدراســة الــذي طبــق علــى الشــركات الصناعيــة املدرجــة فــي 

بورصــة عمــان فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية.  
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وتشــابهت هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة باســتخدامها للمنهــج الوصفــي، وانفــردت هــذه الدراســة عــن الدراســات 
واملؤسســات  بالــوزارات  واملتمثــل  العــام  القطــاع  فــي  املشتـــريات  دوائــر ووحــدات  وهــو  الدراســة  تناولهــا ملجتمــع  فــي  الســابقة 
الحكوميــة فــي فلســطين، واتفقــت الدراســات الســابقة مــع هــذه الدراســة بضــرورة االطــالع علــى كافــة مقومــات الرقابــة ومكوناتهــا 

واألجهــزة الرقابيــة والفســاد بشــكل عــام. 

فــي أداة الدراســة  فــي بنــاء اإلطــار النظــري لهــذه الدراســة وتحديــد بعــض املحــاور  وســاعدت هــذه الدراســات الباحــث 
وفقراتهــا، والتعــرف علــى مراجــع واالطــالع علــى بحــوث ومصــادر تتعلــق بالفســاد اإلداري واملالــي فــي وحــدات املشتـــريات وأجهــزة 
الرقابــة الداخليــة فــي هــذه املؤسســات، وســاعدت أيضــا فــي فتــح آفــاق البحــث العلمــي وخاصــة بهــذا املوضــوع الحيــوي والهــام 

 .
ً
وضــرورة التوســع بــه مســتقبال

ومــن خــالل اســتعراض الباحــث للدراســات الســابقة، الحــظ كذلــك أن هنــاك فجــوة تتمحــور بعــدم تطــرق الدراســات 
الســابقة  ملوضــوع الرقابــة الداخليــة، وبالتحديــد فــي دوائــر املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني، والتــي يمكــن 
الضــوء  لتســليط  للبحــث  ذلــك مدعــاة  كان  وبالتالــي  املاليــة،  والتجــاوزات  املحتملــة  الفســاد  لوقائــع  أرضــا خصبــة  اعتبارهــا 
علــى هــذه األمــر مــن أجــل املســاعدة بوضــع املعاييـــر واألســس والقواعــد وبعــض التوصيــات التــي تســاعد القائميــن علــى هــذه 
املؤسســات والجهــات العليــا فــي الدولــة بالحــد مــن الفســاد وتجفيــف منابعــه وأماكــن انتشــاره وبالــذات فــي مؤسســات القطــاع 

العــام فــي فلســطين.

املبحث الثاني - مشكلة الدراسة وخلفيتها
 - مشكلة الدراسة وأسئلتها

ً
أوال

تناولــت العديــد مــن الدراســات موضــوع الرقابــة الداخليــة ودورهــا فــي مكافحــة الفســاد فــي املؤسســات بشــكل عــام، ولــم يتــم 
التطــرق )حســب علــم الباحــث( لــدور لرقابــة الداخليــة )فــي دوائــر املشتـــريات( بالحــد مــن الفســاد فــي مؤسســات القطــاع العــام 
 ملــا 

ً
الفلســطيني، ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة للبحــث بهــذا املوضــوع الحيــوي والهــام، وتغطيــة الفجــوة بهــذا املجــال. واســتنادا

تقــدم فــإن مشــكلة الدراســة تكمــن فــي اإلجابــة علــى الســؤال الرئيــس اآلتــي:  »مــا دور الرقابــة الداخليــة فــي مكافحــة الفســاد فــي 
وحــدات املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني؟ وينبثــق عــن الســؤال الرئيــس األســئلة الفرعيــة التاليــة:

ما واقع الرقابة الداخلية من وجهة نظر موظفي وحدات املشتـريات في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني؟1- 

ما مستوى مكافحة الفساد من وجهة نظر موظفي وحدات املشتـريات في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني؟ 2- 

هــل يوجــد تأثيـــر معنــوي للرقابــة الداخليــة فــي تعزيـــز مســتوى مكافحــة الفســاد مــن وجهــة نظــر موظفــي وحــدات 3- 
العــام الفلســطيني؟   فــي مؤسســات القطــاع  املشتـــريات 

ثانًيا - أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة بشــكل رئيــس التعــرف إلــى دور األجهــزة الرقابيــة الداخليــة فــي مكافحــة الفســاد اإلداري مــن وجهــة نظــر 
موظفــي )وحــدات املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني(، وبشــكل خــاص تحديــد األهــداف الفرعيــة التاليــة: 

التعــرف إلــى واقــع ودور الرقابــة الداخليــة مــن وجهــة نظــر موظفــي )وحــدات املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع العــام 1- 
الفلســطيني(.

التعــرف إلــى مســتوى مكافحــة الفســاد مــن وجهــة نظــر موظفــي )وحــدات املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع العــام 2- 
الفلســطيني(.

التعــرف إلــى أثـــر الرقابــة الداخليــة فــي مكافحــة الفســاد مــن وجهــة نظــر موظفــي )وحــدات املشتـــريات فــي مؤسســات 3- 
القطــاع العــام الفلســطيني(.

ا - أهمية الدراسة 
ً
ثالث

تنبع أهمية الدراسة مما يأتي:
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إثـــراء املعلومات املتعلقة بالرقابة الداخلية في وحدات املشتـــريات، ودورها في تعزيـــز مكافحة الفساد في مؤسسات 1- 
القطاع العام الفلســطيني. 

تســليط الضــوء علــى واقــع الرقابــة الداخليــة كمفهــوم رقابــي ومحــور للعمــل املنهــي فــي دوائــر املشتـــريات فــي مؤسســات 2- 
القطــاع العــام الفلســطيني. 

تأكيد الدور الرقابي في وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني في تعزيـز محاربة الفساد بهذا القطاع.3- 

علــم 4-  -حســب  ملثلهــا  الفلســطينية  املكتبــة  تفتقــر  والتــي  القليلــة  الدراســات  مــن  املتواضعــة  الدراســة  هــذه  تعــد 
الباحــث-، ومــن هنــا يمكــن لهــذه الدراســة كذلــك أن 
تشــكل نقطــة انطــالق للباحثيــن واملهتميــن بدراســة 

وإثـــراء هــذا املجــال.  

املبحث الثالث: الطريقة واإلجراءات
 - منهج الدراسة 

ً
أوال

اعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي نظــًرا 
ملالءمتــه للدراســة، وهــو املنهــج الــذي يهتــم بدراســة الظاهــرة 
ووصفها كما هي على أرض الواقع، ويقوم بتحليلها وتفسيـرها 
فــي ضــوء العوامــل املحيطــة، واســتخراج النتائــج منهــا دون أي 

تدخــل مــن الباحــث.

ثانًيا - مجتمع الدراسة والعينة  
دوائــر  موظفــي  جميــع  مــن  الدراســة  مجتمــع  تكــون 
العامــة  واملؤسســات  الــوزارات  فــي  املشتـــريات  وأقســام 
الفلســطينية املحــددة فــي حــدود الدراســة والبالــغ عددهــا )15( 
وزارة ودائــرة ومؤسســة فــي مدينتــي رام هللا والبيـــرة، وذلــك حتــى 
)مديـــر  وهــي  الوظيفيــة  ملســمياتهم  وفقــا   ،2021-3-15 تاريــخ 
عــام، ومديـــر دائــرة، ورئيــس قســم، ورئيــس شــعبة، وموظــف(، 
تــم  فقــد  الدوائــر،  هــذه  فــي  العامليــن  عــدد  ملحدوديــة  ونظــًرا 

عينتــه. هــو  الدراســة  مجتمــع  اعتبــار 

ا - أداة الدراسة
ً
ثالث

)االســتبانة(  وهــي  لدراســته  أداة  بتطويـــر  الباحــث  قــام 
مــن أجــل جمــع البيانــات مــن مجتمــع الدراســة، وقــد تكونــت 

مــن ثالثــة أقســام:  النهائيــة  فــي صورتهــا  األداة 
شــــخــــصــــيــــة -  بــــــــيــــــــانــــــــات  ــــن  ــمــ ــ ــــضــ تــ األول:  الــــــقــــــســــــم 

)ديموغرافية( عن املبحوثين. 
الــقــســم الــثــانــي: اشــتــمــل عــلــى الــفــقــرات الــتــي تقيس - 

الــرقــابــة الــداخــلــيــة فــي دوائـــر وأقــســام املشتـريات في 
الــقــطــاع الـــعـــام الــفــلــســطــيــنــي، وتــكــونــت فـــقـــرات هــذا 
القسم من )29( فقرة، موزعة على خمسة أبعاد، 
و يوضح جدول )2( أبعاد الرقابة الداخلية بدوائر 

املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني.
القسم الــثــالــث: اشتمل على الــفــقــرات الــتــي تقيس - 

مــحــاربــة الــفــســاد، وتــتــكــون فــقــرات هـــذا الــقــســم من 

جدول رقم )1(
يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس، والعمر، واملؤهل 

العلمي، وسنوات الخبـرة، 

النسبة العدداملتغيـر
املجموعاملئوية

الجنس
861.7 ذكر

94
3638.3أنثي

العمر
251617.0 – أقل من 30 سنة

94 1.1 3048 إلى اقل من 40 سنة
403031.9 سنة فأكثـر

املؤهل 
العلمي

77.4دبلوم فاقل
94 7579.8بكالوريوس

1212.8دراسات عليا

سنوات 
الخبـرة

1718.1اقل من 5 سنوات

94
52627.7 إلى أقل من 10 سنوات
103133.0 إلى اقل من 15 سنة

2021.3أكثـر من 15 سنة

املسمى 
الوظيفي

77.4مديـر عام

94
1617.0مديـر دائرة
1819.1رئيس قسم
1111.7رئيس شعبة

4244.7موظف

جهة 
العمل

77.4وزارة االقتصاد الوطني

94

3. 5مؤسسة املواصفات واملقاييس
44.3وزارة السياحة
1819.1وزارة الصحة

66.4املجلس األعلى للشباب والرياضة
1516.0اللوازم العامة وزارة املالية

33.2ديوان املوظفين العام
3. 5وزارة الداخلية

33.2وزارة التـربية والتعليم العالي
44.3سلطة األرا�سي الفلسطينية
33.2جهاز اإلحصاء الفلسطيني

44.3وزارة العدل
66.4وزارة التنمية والشؤون االجتماعية

66.4هيئة الشؤون املدنية
3. 5وزارة األشغال العامة واإلسكان
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)11( فقرة.

رابًعا - صدق األداة

تــم التأكــد مــن صــدق األداة )االســتبانة( بعرضهــا علــى عــدد مــن املحكمين)صــدق 
أعــدت  ملــا  مناســبتها  مــن  التأكــد  بهــدف  واقتـــراحاتهم،  بمالحظاتهــم  واألخــذ  املحتــوى( 

ألجلــه وســالمة صياغــة الفقــرات وانتمــاء كل منهــا للمجــال الــذي وضعــت فيــه.

ومــن ناحيــة أخــرى تــم التحقــق مــن صــدق األداة بحســاب مصفوفــة ارتبــاط فقراتهــا 
مــع الدرجــة الكليــة لــكل بعــد، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )2( والتــي بينــت أن جميــع 
، ممــا يشيـــر 

ً
قيــم معامــالت االرتبــاط للفقــرات مــع الدرجــة الكليــة لــكل بعــد دالــة إحصائيــا

 فــي قيــاس دور الرقابــة الداخليــة بدوائــر 
ً
إلــى تمتــع األداة بصــدق البنــاء، وأنهــا تشتـــرك معــا

املشتـــريات بتعزيـــز محاربــة الفســاد فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني.

فــي  الــواردة  املعطيــات  وتشيـــر 
الجــدول )3( إلــى أن جميــع قيــم ارتبــاط 
الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة لــألداة دالــة 
ممــا  جــدا،  عاليــة  وبدرجــة   

ً
إحصائيــا

تشتـــرك  وأنهــا  األداة  صــدق  إلــى  يشيـــر 
الداخليــة  الرقابــة  دور  قيــاس  فــي   

ً
معــا

تعزيـــز محاربــة  فــي  فــي دوائــر املشتـــريات 
العــام  القطــاع  مؤسســات  فــي  الفســاد 

. لفلســطيني ا

خامًسا- ثبات األداة

ثبــات  مــن  بالتأكــد  الباحــث  قــام 
األداة من خالل حســاب معادلة الثبات 

.)Cronbach Alpha( ألفــا  كرونبــاخ 

تظهــر النتائــج الــواردة فــي الجــدول 
)4( أن أداة الدراســة بأبعادهــا املختلفــة 
 مــن الثبــات، 

ً
تتمتــع بدرجــة عاليــة جــدا

حيــث بلغــت قيمــة معامــل الثبــات علــى الدرجــة الكليــة للرقابــة الداخليــة بدوائــر 
املشتـــريات )97%(، فــي حيــن بلغــت )91%( علــى الدرجــة الكليــة ملحاربــة الفســاد 

 مــن الثبــات.
ً
معبـــرة جميعهــا عــن درجــة عاليــة جــدا

سادًسا - محددات ومعيقات الدراسة

واجــه الباحــث عــددا مــن املحــددات واملعيقــات أثنــاء إعــداده لهــذه الدراســة 
التــي أجراهــا خــالل النصــف األول مــن العــام 2021 فــي دوائــر وأقســام ووحــدات 

جدول رقم )2( 
أبعاد الرقابة الداخلية بدوائر 
أقسام املشتـريات في القطاع  و

العام الفلسطيني

عدد البعدالرقم
الفقرات

7بيئة الرقابة1
5تقييم املخاطر2
6األنشطة الرقابية3
7املعلومات واالتصال4
4املتابعة الرقابية5

الدرجة الكلية للرقابة 
الداخلية بدوائر املشتـريات

29

جدول رقم )4( 
نتائج معامل الثبات

عدد البعدالرقم
الفقرات

معامل 
الثبات

70.916بيئة الرقابة1
 50.90تقييم املخاطر2
60.933األنشطة الرقابية3
 70.92املعلومات واالتصال4
40.948املتابعة الرقابية5

الدرجة الكلية للرقابة 
290.970الداخلية بدوائر املشتـريات

الدرجة الكلية لتعزيـز 
110.908محاربة الفساد

جدول رقم )3(
)Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيـرسون

ملصفوفة ارتباط فقرات الرقابة الداخلية بدوائر املشتـريات
األنشطة الرقابيةتقييم املخاطربيئة الرقابة

الداللة قيمة رالفقرات
الداللة قيمة رالفقراتاإلحصائية

الداللة قيمة رالفقراتاإلحصائية
اإلحصائية

10.794**0.00080.842**0.000130.826**0.000
20.838**0.00090.878**0.000140.878**0.000
30.796**0.000100.819**0.000150.879**0.000
40.886**0.000110.901**0.000160.879**0.000
50.90 **0.000120.814**0.000170.870**0.000
60.797**0.000180.872**0.000
70.723**0.000

املتابعة الرقابيةاملعلومات واالتصال

الداللة قيمة رالفقرات
الداللة قيمة رالفقراتاإلحصائية

الداللة قيمة رالفقراتاإلحصائية
اإلحصائية

190.827**0.000230.8 1**0.000260.914**0.000
200.822**0.000240.846**0.000270.944**0.000
210.869**0.000250.786**0.000280.939**0.000
220.838**0.000290.926**0.000

تعزيـز محاربة الفساد

الداللة قيمة رالفقرات
الداللة قيمة رالفقراتاإلحصائية

الداللة قيمة رالفقراتاإلحصائية
اإلحصائية

10.746**0.00350.719**0.00090. 38**0.000
20.811**0.00060.772**0.000100.722**0.000
30.79 **0.00170.798**0.000110.780**0.000
40.788**0.00080. 98**0.000
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املشتـــريات في مؤسســات القطاع العام الفلســطيني في مدينتي رام هللا والبيـــرة، واســتهدف موظفي هذه الوحدات بمســمياتهم 
الوظيفيــة املختلفــة، ومــن أهــم هــذه املحــددات واملعيقــات مــا يأتــي:

ندرة البحوث والدراسات التي تناولت واقع الرقابة الداخلية في دوائر ووحــدات املشتـريات في مؤسسات القطاع - 
العام وخاصة في البيئة الفلسطينية.

التحسس الــعــالــي مــن مــديـــــري املــؤســســات مــن الــبــحــوث والـــدراســـات الــتــي تــتــنــاول الــفــســاد ومــحــاربــة الــفــســاد ضمن - 
الدراسة  هــذه  للتعامل مع  املؤسسات  يبذل جــهــوًدا كبيـرة إلقناع بعض مديـري  الباحث  كــان  متغيـراتها، ولذلك 
بإيجابية وتـزويده بالبيانات الالزمة من خالل أداة الدراسة، وكانت تتم االستجابة في نهاية املطاف عندما يقتنع 

هؤالء املديـرون واملسؤولون بأن هذه الدراسة هي دراسة علمية تستكشف الواقع دون زيادة أو نقصان.

نـــدرة املــصــادر العلمية )الــبــحــوث والـــدراســـات الرصينة واملــحــكــمــة( الــتــي تــتــنــاول واقـــع الــرقــابــة الــداخــلــيــة ومحاربة - 
الفساد في دوائر ووحدات املشتـريات في مؤسسات القطاع العام. 

سابًعا - متغيـرات الدراسة
الرقابية، -  واألنــشــطــة  املــخــاطــر،  وتقييم  الداخلية،  الــرقــابــة  )بيئة  بعناصرها  الداخلية  الــرقــابــة  املستقل:  املتغيـر 

واملعلومات واالتصال، واملتابعة الرقابية( )لظن، 2016(.

املتغيـر التابع: مكافحة الفساد.- 

املبحث الرابع - مناقشة نتائج الدراسة  

فــي مؤسســات  اقــع الرقابــة الداخليــة مــن وجهــة نظــر موظفــي دوائــر املشتـــريات  نتائــج الســؤال الرئيــس األول: و
القطــاع العــام الفلســطيني، ولإجابــة عــن ســؤال الدراســة األول اســتخرجت األعــداد، واملتوســطات الحســابية واالنحرافــات 
املعياريــة ملســتوى الرقابــة الداخليــة فــي دوائــر املشتـــريات مــن وجهــة نظــر موظفــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني، وذلــك 

كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )5(.

يتضــح مــن الجــدول )5( أن الدرجــة الكليــة ملســتوى الرقابــة الداخليــة فــي دوائــر املشتـــريات مــن وجهــة نظــر موظفــي هــذه 
الدوائــر فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني جــاءت بدرجــة مرتفعــة بمتوســط حســابي قــدره )3.91(، وانحــراف معيــاري 
)0.643(، وجــاء تـــرتيب األبعــاد حســب قــوة درجتهــا فجــاء ُبعــد )بيئــة الرقابــة( فــي املرتبــة األولــى بمتوســط حســابي قــدره )3.99( 
معبـــًرا عــن درجــة مرتفعــة، وقــد جــاء فــي املرتبــة الثانيــة ُبعــد )املتابعــة الرقابيــة( بمتوســط حســابي قــدره ) 3.9( معبـــًرا عــن 
درجــة مرتفعــة أيًضــا. أمــا ُبعــد )املعلومــات واالتصــال( فجــاء فــي املرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي قــدره )3.93( معبـــًرا عــن درجــة 
مرتفعــة كذلــك، وجــاء فــي املرتبــة الرابعــة ُبعــد )األنشــطة الرقابيــة( بمتوســط حســابي قــدره )3.92( معبـــًرا عــن درجــة مرتفعــة. 
فــي حيــن جــاء فــي املرتبــة الخامســة واألخيـــرة ُبعــد )تقييــم املخاطــر( بمتوســط حســابي قــدره )3.78( معبـــًرا عــن درجــة مرتفعــة 

كذلــك. 

ولتفصيــل النتائــج الســابقة حســب الفقــرات 
واملتوســطات  األعــداد،  باســتخراج  الباحــث  قــام 
مــن  بعــد  لــكل  املعياريــة  افــات  واالنحر الحســابية، 

يلــي: أبعــاد هــذه الدراســة كمــا 

بيئــة  اقــع  و األول:  الفرعــي  الســؤال  نتائــج 
دوائــر  موظفــي  نظــر  وجهــة  مــن  الداخليــة  الرقابــة 
املشتـريات في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني: 
لإجابــة عــن ســؤال الدراســة الفرعــي األول اســتخرجت 

جدول رقم )5( 
افات املعيارية ملستوى األعداد، واملتوسطات الحسابية واالنحر

الرقابة الداخلية في وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني

املتوسط العددالبعدالرقم
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسب 
الدرجةاملئوية

مرتفعة 943.990.67379.8بيئة الرقابة1
مرتفعة3 . 943.780.7817تقييم املخاطر2
مرتفعة78.44 943.920.76األنشطة الرقابية3
مرتفعة4 .943.930.68978املعلومات واالتصال4
مرتفعة0.76178.99 943.9املتابعة الرقابية5

الدرجة الكلية للرقابة 
الداخلية بدوائر املشتـريات

مرتفعة943.910.64378.27
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العــام  القطــاع  فــي  املشتـــريات  وحــدات  فــي  الرقابــة  بيئــة  ملســتوى  املعياريــة  واالنحرافــات  الحســابية  واملتوســطات  األعــداد، 
الجــدول )6(. فــي  الفلســطيني، وذلــك كمــا هــو واضــح 

جدول رقم )6( 
افات ملستوى بيئة الرقابة في وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني األعداد، واملتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط العددالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسب 
املئوية

الدرجة

مرتفعة944.190.69283.83تهتم اإلدارة العليا بالتقاريـر التي تصدر عن الرقابة الداخلية والتي تخص دوائر املشتـريات.1
مرتفعة944.090.72881.70يتم إجراء مراجعة دورية لسياسات العمل العامة  في دوائر املشتـريات.2
متوسطة678.09 943.900.8يتم اعتبار مسؤولية الرقابة الداخلية هي مسؤولية كافة العاملين في دوائر املشتـريات.3
مرتفعة943.810.87176.17يتم اطالع كافة العاملين على أدوارهم في إطار عمليات الرقابة الداخلية بوضوح.4
مرتفعة178.30 943.910.8يتوفر في الوزارة قواعد مكتوبة لتحديد الواجبات العاملين في دوائر املشتـريات.5
مرتفعة944.000.81780.00مكافآت العاملين في دوائر املشتـريات تعتمد على أساس الكفاءة في العمل.6
مرتفعة 944.040.93880.8هناك دور للرقابة الداخلية بالتعديالت التي تجري على الهيكل التنظيمي للوزارة.7

الفلســطيني  العــام  القطــاع  فــي  العليــا  اإلدارة  قبــل  مــن  مرتفعــة  بدرجــة  اهتمامــا  هنــاك  أن   )6( الجــدول  مــن  يتضــح 
بالتقاريـــر التــي تصــدر عــن الرقابــة الداخليــة والتــي تخــص دوائــر املشتـــريات فــي وحداتهــا اإلداريــة، وأنــه يتــم إجــراء مراجعــة 
دوريــة لسياســات العمــل العامــة فــي دوائــر املشتـــريات فــي هــذا القطــاع، وأن هنــاك دورا للرقابــة الداخليــة فــي إحــداث هــذه 

الوحــدات. لهــذه  التنظيميــة   الهيــاكل  تجــري علــى  التــي  التعديــالت 

فــي مؤسســات  نتائــج الســؤال الفرعــي الثانــي: مســتوى تقييــم املخاطــر مــن وجهــة نظــر موظفــي دوائــر املشتـــريات 
الحســابية  واملتوســطات  األعــداد،  اســتخرجت  الثانــي  الفرعــي  الدراســة  ســؤال  عــن  لإجابــة  الفلســطيني:  العــام  القطــاع 

.)7( الجــدول  فــي  هــو واضــح  الفقــرات، وذلــك كمــا  املخاطــر علــى  تقييــم  املعياريــة ملســتوى  واالنحرافــات 

جدول رقم )7( 
افات ملستوى تقييم املخاطر في وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني األعداد، واملتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط العددالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسب 
الدرجةاملئوية

مرتفعة943.740.92774.89يتم تقييم مخاطر االحتيال التي قد تتعرض لها وحدة املشتـريات في الوزارة.1
مرتفعة943.720.94474.47يتوفر آليات لتحديد التغييـرات التي قد يكون لها أثـر سلبي على وحدة املشتـريات في الوزارة.2
تجــري مقارنــات بيــن إجــراءات الرقابــة املطبقــة فــي وحــدة املشتـــريات التــي اعمــل بهــا مــع 3

فــي الدوائــر الحكوميــة املماثلــة. إجــراءات الرقابــة املناظــرة 
مرتفعة 943.870.90777.4

تتضمــن عمليــة تقييــم املخاطــر فــي وحــدة املشتـــريات فــي الــوزارة تقييــم املخاطــر املتعلقــة 4
بتكنولوجيــا املعلومــات فيهــا.

مرتفعة943.700.92674.04

وحــدة 5 فــي  العمــل  تواجــه  قــد  التــي  املخاطــر  مــن  للحــد  الالزمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  يتــم 
الــوزارة. لــدى  املشتـــريات 

مرتفعة943.840.88476.81

يتضــح مــن الجــدول )7( أنــه تجــري مقارنــات بيــن إجــراءات الرقابــة املطبقــة فــي وحــدات املشتـــريات التــي يعمــل بهــا موظفــي 
هــذه الوحــدات فــي القطــاع العــام الفلســطيني مــع إجــراءات الرقابــة املناظــرة فــي بعــض الدوائــر الحكوميــة املماثلــة، وأنــه يتــم 
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن املخاطــر التــي قــد تواجــه العمــل فــي وحــدات املشتـــريات لــدى هــذه الوحــدات، وأنــه يتوفــر 

آليــات لتحديــد التغييـــرات التــي قــد يكــون لهــا أثـــر ســلبي علــى هــذه الوحــدات.    

اقــع األنشــطة الرقابيــة مــن وجهــة نظــر موظفــي دوائــر املشتـــريات فــي مؤسســات  نتائــج الســؤال الفرعــي الثالــث: و
الحســابية  واملتوســطات  األعــداد،  اســتخرجت  الثالــث  الفرعــي  الدراســة  ســؤال  عــن  لإجابــة  الفلســطيني:  العــام  القطــاع 
واالنحرافــات املعياريــة ملســتوى األنشــطة الرقابيــة فــي وحــدات املشتـــريات فــي القطــاع العــام الفلســطيني، وذلــك كمــا هــو واضــح 

فــي الجــدول )8(.
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جدول رقم )8( 
افات ملستوى األنشطة الرقابية في وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني األعداد، واملتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط العددالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسب 
الدرجةاملئوية

مرتفعة0.90377.02 943.8يتوفر في وحدة املشتـريات في الوزارة إجراءات ملقارنة األداء الفعلي مع وأداء الفتـرة السابقة.1
مرتفعة943.900.88178.09لدى وحدة املشتـريات آليات كافية لرفع تقاريـر إدارية حول االنحرافات عن املوازنة املرصودة.2
تســتجيب الــوزارة بشــكل مناســب وســريع للتوصيــات حــول الرقابــة الداخليــة والصــادرة 3

مــن دائــرة التدقيــق الداخلــي وحــدة املشتـــريات.
مرتفعة943.990.82379.79

مــن 4 والصــادرة  الداخليــة  الرقابــة  حــول  للتوصيــات  مناســب  بشــكل  الــوزارة  تســتجيب 
ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة أو أيــة جهــات رقابيــة أخــرى خارجيــة لوحــدة املشتـــريات.

مرتفعة944.030.82280.64

التــي 5 الــوزارة  فــي  املهــام  أو  األقســام  أو  املختلفــة  الوظائــف  بيــن  مناســب  تنســيق  يوجــد 
الالزمــة. االحتياجــات  بتوفيـــر  تتعلــق 

مرتفعة944.000.91680.00

لــدى وحــدة املشتـــريات فــي الــوزارة إجــراءات رقابيــة كافيــة حــول الوصــول غيـــر املصــرح بــه 6
للبيانــات فــي بـــرامج الحاســوب املعتمــدة.

مرتفعة11. 943.760.9477

 يتضــح مــن الجــدول )8( أن وحــدات املشتـــريات فــي القطــاع العــام الفلســطيني تســتجيب بدرجــة مرتفعــة للتوصيــات 
الصــادرة مــن ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة أو أيــة جهــات رقابيــة أخــرى خارجيــة بخصــوص الرقابــة الداخليــة لوحــدات 
املشتـــريات فيهــا، وأنــه يوجــد تنســيق مناســب وبدرجــة مرتفعــة أيضــا بيــن الوظائــف املختلفــة واألقســام أو املهــام فــي الوحــدات 
اإلداريــة والتــي تتعلــق بتوفيـــر االحتياجــات الالزمــة لهــا. وهنــاك اســتجابة بدرجــة مرتفعــة وســريعة للتوصيــات حــول الرقابــة 

الداخليــة والصــادرة مــن دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي وحــدة املشتـــريات فــي هــذه الوحــدات.     

فــي  اقــع نظــام املعلومــات واالتصــال مــن وجهــة نظــر موظفــي دوائــر املشتـــريات  الرابــع: و نتائــج الســؤال الفرعــي 
واملتوســطات  األعــداد،  اســتخرجت  الرابــع  الفرعــي  الدراســة  ســؤال  عــن  لإجابــة  الفلســطيني:  العــام  القطــاع  مؤسســات 
الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملســتوى املعلومــات واالتصــال فــي وحــدات املشتـــريات فــي القطــاع العــام الفلســطيني، وذلــك 

كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )9(.

جدول رقم )9( 
اقع نظام املعلومات واالتصال في وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني افات لو األعداد، واملتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط العددالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسب 
املئوية

الدرجة

 لالتصاالت.1
ً
 فعاال

ً
مرتفعة943.810.94276.17تمتلك وحدة املشتـريات في الوزارة نظاما

مرتفعة76.38  943.820.8يسمح نظام االتصال املعمول به في وحدة ملشتـريات بسريان املعلومات بشكل صحيح.2
مرتفعة943.810.87176.17تتميـز املعلومات املتناقلة وحدة املشتـريات في الوزارة بالدقة.3
مرتفعة944.020.71880.43تتميـز املعلومات املتناقلة بالوصول إلى الجهات املعنية في الوقت املناسب.4
املعلومــات الصــادرة والــواردة مــن وحــدة املشتـــريات فــي الــوزارة تتصــف باملالئمــة ومناســبتها 5

الحتياجــات الدائرة.
مرتفعة381.06 0.7 944.0

مرتفعة944.000.83080.00يتسم نظام االتصال واملعلومات املعمول به في وحدة املشتـريات للوزارة بالوضوح.6
مرتفعة7 .943.980.81679يتسم نظام االتصال واملعلومات املعمول به في وحدة املشتـريات للوزارة باملرونة.7

يتضح من الجدول)9( أن املعلومات الصادرة والواردة من وحدات املشتـريات في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني 
وأقســام  دوائــر  فــي  املتناقلــة  املعلومــات  وأن  الحكوميــة،  والدوائــر  الــوزارات  الحتياجــات  مناســبة  وأنهــا  باملالئمــة،  تتصــف 
املشتـــريات تتميـــز بوصولهــا فــي الوقــت املناســب إلــى الجهــات املعنيــة، وأن نظــام االتصــال واملعلومــات املعمــول بــه فــي وحــدة 

املشتـــريات فــي هــذه الوحــدات يتســم بالوضــوح بدرجــة مرتفعــة.        

اقــع املتابعــة الرقابيــة مــن وجهــة نظــر موظفــي دوائــر املشتـــريات فــي مؤسســات  نتائــج الســؤال الفرعــي الخامــس: و
القطــاع العــام الفلســطيني: لإجابــة عــن ســؤال الدراســة الفرعــي الخامــس اســتخرجت األعــداد، واملتوســطات الحســابية 
واالنحرافــات املعياريــة ملســتوى املتابعــة الرقابيــة فــي وحــدات املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني، وذلــك كمــا 

هــو واضــح فــي الجــدول )10(.
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جدول رقم )10( 
افات للمتابعة الرقابية في وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني األعداد، واملتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط العددالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسب 
الدرجةاملئوية

مرتفعة943.880.78877.66يتم االعتماد على معاييـر واضحة في للمتابعة الرقابية في وحدة املشتـريات في الوزارة.1
مرتفعة0.76778.94 943.9تتسم عملية املتابعة الرقابية وحدة املشتـريات في الوزارة بالوضوح.2
مرتفعة0.88478.94 943.9يتم تطبيق املتابعة الرقابية في وحدة املشتـريات في الوزارة بشكل مستمر.3
مرتفعة944.020.82980.43تتميـز املتابعة الرقابية لدى دائرة املشتـريات في الوزارة باملوضوعية.4

بدرجــة  جــاءت  الدوائــر واألقســام  هــذه  فــي  املشتـــريات  لــدى وحــدات  الرقابيــة  املتابعــة  أن   )10( الجــدول  مــن  يتضــح 
مرتفعــة، وأنهــا تتميـــز باملوضوعيــة واالســتمرارية والوضــوح، وأنــه يتــم االعتمــاد علــى معاييـــر واضحــة فــي املتابعــة الرقابيــة فــي 

فــي القطــاع العــام الفلســطيني.    وحــدات املشتـــريات 

العــام  القطــاع  مؤسســات  فــي  املشتـــريات  دوائــر  موظفــي  نظــر  وجهــة  مــن  الفســاد  محاربــة  مســتوى  الثانــي:  الرئيــس  الســؤال  نتائــج 

الفلســطيني: لإجابــة عــن ســؤال الدراســة الثالــث اســتخرجت األعــداد، واملتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملســتوى تعزيـــز محاربــة 

الفســاد مــن وجهــة نظــر موظفــي وحــدات املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )11(. 

جدول رقم )11( 
افات ملستوى تعزيـز محاربة الفساد اإلداري واملالي األعداد، واملتوسطات الحسابية واالنحر

في وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني

قم
لر

املتوسط العددالفقرةا
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسب 
املئوية

الدرجة

944.230.80984.68الرقابة الداخلية علـى وحدات املشتـريات تعتبـر عامل هام من عوامل محاربة  الفساد املالي.1
ً
مرتفعة جدا

 رئيسا  ملحاربة الفساد اإلداري.2
ً
32. 944.270.8068وجود رقابة داخلية علـى وحدات املشتـريات تعتبـر عامال

ً
مرتفعة جدا

 لتحقيــق وفــورات ماليــة فــي املوازنــة 3
ً
الرقابــة داخليــة علــى وحــدات املشتـــريات تعتبـــر عامــال

العامــة للدولــة.
944.200.8 084.04

ً
مرتفعة جدا

عوامــل 4 مــن  تعتبـــر  وظائفهــم  وقوانيــن  بأنظمــة  املشتـــريات  وحــدات  فــي  للعامليــن  التـــزام 
املالــي. الفســـاد  محاربــة 

944.290.7718 .74
ً
مرتفعة جدا

 ملحاربة الفسـاد اإلداري.5
ً
944.360.70187.23احتـرام املوظـفين لسياسات العمل في وحدات املشتـريات تعتبـر عامال

ً
مرتفعة جدا

تلقــي الشــكاوى مـــن املبلغيــن عــن الفســاد فــي وحــدات املشتـــريات وإحالتهـــا للجهــات املعنيــة 6
يعتبـــر عامــال  مهمــا ل محاربــة الفســاد. 

مرتفعة944.020.89280.43

مرتفعة944.010.86180.21وجود رقابة داخلية دورية على وحدات املشتـريات يعتبـر من األسباب الرئيسة  ملحاربة الفساد.7
لتلقـــي 8 الحاجـــة  دون  الــوزارة  فــي  املشتـــريات  وحــدات  علــى  حقيقيــة  داخليــة  رقابــة  وجــود 

الفســاد،. محاربــة  عوامــل  مــن  يعتبـــر  شــكاوى 
مرتفعة943.840.83376.81

هنــاك عقوبــات رادعــة لحــاالت الفســاد التــي يتــم اكتشــافها مــن خــالل الرقابــة الداخليــة فــي 9
وحــدة املشتـــريات فــي الــوزارة.

943.411.12168.30
ً
مرتفعة جدا

يوفــر العامليــن فــي وحــدات املشتـــريات لوحــدة للرقابــة الداخليــة صالحيــات كافيــة للوصــول 10
إلــى كافــة املهــام املنوطــة بهــم فــي الــوزارة 

مرتفعة11. 943.760.8387

يوفــر العامليــن فــي وحــدات املشتـــريات األدلــة الثبوتيــة للقائميــن علــى الرقابيــة الداخليــة 11
الفســاد املحتملــة. املتورطيــن بقضايــا  إلدانــة 

مرتفعة943.740.82974.89

مرتفعة944.010.61680.25الدرجة الكلية لتعزيـز محاربة الفساد

يتضــح مــن الجــدول )11( أن مســتوى محاربــة الفســاد اإلداري واملالــي مــن وجهــة نظــر موظفــي دوائــر وأقســام املشتـــريات 
فــي الــوزارات والدوائــر الحكوميــة الفلســطينية جــاءت بدرجــة مرتفعــة، وأن التـــزام للعامليــن فــي وحــدات املشتـــريات فــي القطــاع 
  مــن عوامــل تحقيــق وفــورات 

ً
العــام الفلســطيني بأنظمــة وقوانيــن وظائفهــم هــي مــن عوامــل محاربــة الفســـاد، وتعتبـــر عامــال

 هاما من عوامل 
ً
مالية في املوازنة العامة للدولة، وأن احتـــرام املوظـــفين لسياسات العمل في وحدات املشتـــريات تعتبـــر عامال

محاربة الفســـاد اإلداري، وبالتالي فإن وجود رقابة داخلية علـــى وحدات املشتـــريات في املؤسسات الحكومية الفلسطينية هي 
مــن العوامــل الرئيســة ملحاربــة الفســاد فــي هــذه الوحــدات. 
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نتائــج الســؤال الرئيــس الثالــث: أثـــر الرقابــة الداخليــة فــي محاربــة الفســاد مــن وجهــة نظــر موظفــي دوائــر املشتـــريات 
فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني: لإجابــة عــن الســؤال الثالــث اســتخدم الباحــث معامــل االنحــدار الخطــي البســيط  

كمــا هــو واضــح فــي الجــدول )12(.

يــتــضــح مــــن الـــجـــدول 
ذي  أثـــــــــــــــــــر  وجــــــــــــــــــود   )12(
ــــة عــــنــــد  ــ ــيـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــصـ ــ داللــــــــــــــــة إحـ
 )0.0 ≤α( املـــــــــســـــــــتـــــــــوى 
لــلــرقــابــة الــداخــلــيــة بـــدوائـــر 
املـــــشـــــتـــــــــــريـــــات فـــــــي مــــحــــاربــــة 
ــاد مــــــن وجـــــهـــــة نــظــر  ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
موظفي وحدات املشتـريات 
في مؤسسات القطاع العام 
الدرجة  ضمن  الفلسطيني 
الكلية وضمن كــل بعد من 
أبـــعـــاد الـــرقـــابـــة الــداخــلــيــة، 

وتظهر النتائج أن قيمة معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للرقابة الداخلية بدوائر املشتـريات وبين الدرجة الكلية لتعزيـز 
محاربة الفساد بلغ )0.603( كما بلغت قيمة معامل االنحدار ) 8 .0(، وبلغ معامل التحديد )0.364(، في حين بلغت قيمة 

)ت( )1 7.2(، عند مستوى داللة )0.000(، وهي قيمة أقل من )%5(.

املبحث الخامس - خالصة النتائج والتوصيات
خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها:

أوال: أن الدرجــة الكليــة ملســتوى الرقابــة الداخليــة مــن وجهــة نظــر موظفــي دوائــر املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع العــام 
الفلســطيني جــاءت بدرجــة مرتفعــة بمتوســط حســابي قــدره )3.91(، وكانــت النتائــج املتعلقــة باألبعــاد الفرعيــة للرقابــة 

الداخليــة فــي هــذه الدوائــر كمــا يأتــي: 

بخصوص )بيئة الرقابة( فقد بلغ املتوسط الحسابي )3.99( وبدرجة مرتفعة، وهذا مؤشر على قدرة هذه الدوائر - 
على تصويب األخطاء التي يمكن أن تحدث في بيئة عمل دوائر املشتـريات في الوقت املناسب، ومؤشر على وجود 
اهــتــمــام بــدرجــة مرتفعة مــن قــبــل اإلدارة العليا بالتقاريـر الــتــي تــصــدر عــن الــرقــابــة الــداخــلــيــة والــتــي تــخــص دوائـــر 
املشتـريات في وحداتها اإلدارية، وأنه يتم إجراء مراجعة دورية لسياسات العمل املعمول بها في دوائر املشتـريات في 
القطاع العام الفلسطيني، وبالتالي فإن هناك دورا للرقابة الداخلية في إحداث التعديالت التي تجري على الهياكل 
نتيجة دراســة  مــا توافقت معه  الفلسطيني، وهــو  الــعــام  القطاع  فــي مؤسسات  فــي وحـــدات املشتـريات  التنظيمية 

)محمد،2020( ودراسة )حسين، 2018(.

أما بخصوص )تقييم املخاطر( فقد بلغت قيمة الوسط الحسابي ) 3.9( بدرجة مرتفعة، حيث تجري مقارنات - 
بين إجراءات الرقابة املطبقة في هذه الوحدات مع إجراءات الرقابة املناظرة في بعض املؤسسات املماثلة، وأنه يتم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من املخاطر التي قد تواجه العمل في وحدات املشتـريات لدى هذه الوحدات، وأنه 
يتوفر آليات لتحديد التغييـرات التي قد يكون لها أثـر سلبي على هذه الوحدات بدرجة مرتفعة، وأن عملية املتابعة 
الرقابية تتسم بالوضوح، وأنها تتم بشكل مستمر وتعتمد على مجموعة من املؤشرات واملعاييـر العلمية، وهو ما 

اتفقت معه نتائج دراسة )محمد، 2020(. 

وبخصوص )األنشطة الرقابية( فقد جاء تـرتيبها في املرتبة الثالثة بعد الُبعدين السابقين بمتوسط حسابي قدره - 
)3.93( معبـرا عن درجة مرتفعة وهذا مؤشر على أن هذه الوحدات تستجيب بدرجة مرتفعة للتوصيات الصادرة 
مــن ديـــوان الــرقــابــة اإلداريــــة واملــالــيــة أو أيــة جــهــات رقــابــيــة أخـــرى خــارجــيــة بخصوص الــرقــابــة الــداخــلــيــة لــوحــدات 
املشتـريات فيها، وأنــه يوجد تنسيق مناسب وبدرجة مرتفعة أيضا بين الوظائف املختلفة واألقسام أو املهام في 

جدول رقم )12( 
نتائج معامل االنحدار الخطي البسيط ألثـر الرقابة الداخلية بدوائر املشتـريات في تعزيـز محاربة الفساد

معامل املتغيـر
االرتباط

معامل 
R2 التفسيـر

معامل ميل خط 
B االنحدار واتجاهه

قيمة 
)t(

الداللة 
اإلحصائية

460.2980.4996.2480.000 .0بيئة الرقابة وتعزيـز محاربة الفساد
1740.000. 0.374 0.22 0.47تقييم املخاطر وتعزيـز محاربة الفساد

7160.000. 120.2620.412 .0األنشطة الرقابية وتعزيـز محاربة الفساد
9120.000. 0.469 0.27 2 .0املعلومات واالتصال وتعزيـز محاربة الفساد
30.3060.4486.3730.000  .0املتابعة الرقابية وتعزيـز محاربة الفساد

الدرجة الكلية للرقابة الداخلية والدرجة 
الكلية لتعزيـز محاربة الفساد

0.6030.3640. 8 7.2 10.000

         .)α( ≤0.010 دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى **
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لــهــا. وهــنــاك استجابة بــدرجــة مرتفعة وسريعة للتوصيات حول  الــتــي تتعلق بتوفيـر االحــتــيــاجــات الــالزمــة  الــــوزارة 
الرقابة الداخلية والصادرة من دائرة التدقيق الداخلي في وحدة املشتـريات في وحدات املشتـريات، وأن املعلومات 
التي تتم في هذه الوحدات تتسم بالدقة من خالل كشفها االنحرافات ومظاهر الفساد، وهو ما اتفقت معه دراسة 

)الكروي،2017(. 

)املعلومات واالتــصــال( بمتوسط حسابي قــدره )3.92( بدرجة مرتفعة، ويتضح أن -  ُبعد  الرابعة  في املرتبة  وجــاء 
املعلومات الــصــادرة والـــواردة من هــذه الــوحــدات تتصف باملالءمة، وأنها مناسبة الحتياجات هــذه الــدوائــر، وأن 
املعنية، وأن نظام االتصال واملعلومات  الجهات  إلى  املناسب  الوقت  في  تتميـز بوصولها  املتناقلة فيها  املعلومات 
الداخلية  بالرقابة  املتعلقة  للتوصيات  إلــى استجابة اإلدارة  بالوضوح بدرجة مرتفعة، إضافة  يتسم  به  املعمول 
الخاصة بهذه الوحدات والتي تصدر من دائرة التدقيق الداخلي في هذه الدوائر، كما أن هناك تنسيًقا مناسًبا بين 
الوظائف املختلفة في هذه الوحدات، وهناك إجراءات ملقارنة األداء الفعلي للعاملين مع التوقعات ملا سيكون عليه 

أداؤهم مستقبال، وهو ما اتفقت معه دراسة )الدفاعي، 2018(، ودراسة )محمد، 2020(. 

وجاء في املرتبة الخامسة واألخيـرة بعد )املتابعة الرقابية( بمتوسط حسابي قدره )3.78( بدرجة مرتفعة، وأظهرت - 
النتائج أن املتابعة والتقييم في هــذه الــوحــدات تتميـز باملوضوعية واالستمرارية والــوضــوح، وذلــك لوجود آليات 
مفعلة لتقديـر وتحديد التغييـرات التي قد يكون لها أثـر سلبي على هذه الوحدات والتي تسهم في مكافحة الفساد، 
يــعــزز مــن فاعلية األجــهــزة  بما  املــعــلــومــات،  املتعلقة بتكنولوجيا  مــا تتضمنه عملية تقييم املخاطر  إلــى  بــاإلضــافــة 
الرقابية الداخلية، ويسهم في الحد من ظواهر الفساد، وهــو ما اتفقت معه دراســة )الدفاعي، 2018( ودراســة 

)عطاطرة، 2020(.

ثانيــا: أظهــرت النتائــج وجــود درجــة عاليــة مــن االلتـــزام بمحاربــة الفســاد فــي هــذه الوحــدات، وبلــغ الوســط الحســابي )4.01(، 
حيــث أن التـــزام املوظفيــن فــي وحــدات املشتـــريات بأنظمــة وقوانيــن وظائفهــم تعــد مــن العوامــل الرئيســة ملحاربــة الفســـاد 
املالــي فــي هــذه الوحــدات، وبالتالــي تحقيــق وفــورات ماليــة فــي املوازنــة العامــة للدولــة، وأن احتـــرام املوظـــفين لسياســات 
 مهًمــا مــن عوامــل محاربــة الفســـاد اإلداري، وبالتالــي فــإن وجــود هــذه الرقابــة 

ً
العمــل فــي وحــدات املشتـــريات تعتبـــر عامــال

الداخليــة علـــى هــذه الوحــدات هــو مــن العوامــل الرئيســة  ملحاربــة الفســاد اإلداري. 

ثالثــا: وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة عنــد املســتوى )α ≥ 0.0( للرقابــة الداخليــة فــي تعزيـــز محاربــة الفســاد مــن وجهــة نظــر 
موظفــي دوائــر املشتـــريات فــي مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني علــى الدرجــة الكليــة علــى الرقابــة الداخليــة بدوائــر 
املشتـريات وجميع األبعاد األخرى. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )عطاطرة،2018( والتي أكدت أنه كلما كان النظام 
الرقابــي املطبــق فــي املؤسســة فعــال أدى ذلــك إلــى الحــد مــن الفســاد، وبالتالــي وجــود رقابــة داخليــة فعالــة وامتالكهــا 
الخبـــرة ممــا يســاعد فــي اكتشــاف حــاالت االحتيــال، ويــؤدي بالتالــي إلــى الحــد مــن الفســاد فــي مؤسســات القطــاع العــام 
الفلســطيني. وتوافقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )البـــرغوثي، 2018( والتــي أكــدت بضــرورة تعزيـــز الربــط اإللكتـــروني بيــن 

كافــة  مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني مــن خــالل اتبــاع الحكومــة اإللكتـــرونية وتعميمهــا.

التوصيات واملقتـرحات التي خلصت إليها الدراسة
املخاطر -  تقييم  الفلسطيني  الــعــام  القطاع  فــي مؤسسات  املشتـريات  فــي وحــدة  املخاطر  تقييم  تتضمن عملية  أن 

املتعلقة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

فــي وحــدات -  الــعــام الفلسطيني بتوفيـر عــدد كــاف مــن املوظفين ملتابعة العمل  الــتـــــزام مؤسسات القطاع  ضـــرورة 
املشتـريات فيها.

توفيـر إجراءات رقابية كافية في وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالوصول غيـر - 
املصرح به للبيانات في بـرامج الحاسوب املعتمدة.

 ومتطورا لالتصاالت.- 
ً
 فعاال

ً
امتالك وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني نظاما

ضرورة أن يسمح نظام االتصال املعمول به في وحدة املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني بسريان املعلومات - 
فيه بشكل سلس وصحيح.



املجلة العربية لإلدارة، مج 42، ع 1 - مارس )آذار( 2022

91

ضرورة أن تتميـز املعلومات املتناقلة في وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني بالدقة.- 

أن يتم االعتماد على معاييـر واضحة في عملية املتابعة الرقابية في وحدة املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني.- 

أن يوفر العاملين في وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني األدلة الثبوتية التي تمكن الجهات الرقابية - 
الداخلية من املساعدة بإدانة املتورطين بقضايا الفساد املحتملة.

أن يوفر موظفي وحدات املشتـريات في القطاع العام الفلسطيني لوحدة للرقابة الداخلية حرية وصالحيات كافية - 
للوصول إلى كافة املهام واألعمال املنوطة بهم.
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 ABSTRACT

Abstract: The study aims at shedding light on the role of internal control )in procurement units( in 
combating corruption in Palestinian public sector institutions. In conducting the study, the descriptive 
methodology was used due to its suitability for study. An online questionnaire that was especially prepared 
for the purpose of this study was prepared, in accordance with the Likert  -points scale. It consisted on )40( 
items and was distributed to )94( heads of procurement units, who represent )1 ( procurement units in the 
ministries and governmental organizations in the cities of Ramallah and Al-Bireh. All items were analyzed 
using the SPSS program.

The study concluded that internal control is applied to a high degree in its different dimensions )control 
environment, risk assessment, control activities, information and communication, supervisory follow-up( 
in procurement units at the Palestinian public sector institutions, and the value of the total arithmetic mean 
is )3.91(, and the overall level of anti-corruption )in procurement units( in Palestinian public sector institu-
tions came out at a high level with a mean of )4.01(. The study concluded that there is a statistically signifi-
cant effect for internal control in procurement departments in promoting the fight against corruption from 
the point of view of the employees of the procurement units in the Palestinian public sector institutions.

The study recommends the necessity of urging senior administrations in the Palestinian public sector 
institutions to give the necessary attention to the issue of internal control over the information and commu-
nication technology used in the procurement units in it, and to set standards and control procedures for the 
process of detecting unauthorized access to information in approved computer programs, and to reconsider 
the regulations related to administrative and financial penalties for cases of corruption that are discovered 
in these departments.

Keywords: Corruption; Anti-Corruption, Internal Control, Procurement Units, Palestinian Public Sector.


