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 الرقابة المالية ودور المراقب المالي في الحفاظ على المال العام
 مصراتهدراسة تحليلية عن القطاعات الحكومية العاملة بمدينة 

 يوسف محمد أبو ختالة أحمد إبراهيم جعفر
 محاضر محاضر مساعد

 مصراتة –كلية العلوم التقنية 
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 الملخص:
الدراسة إلى التعرف على دور المراقب المالي في الحفاظ على المال العام ودوره في  هدفت

المنهج الوصفي التحليلي،  إتباعالرقابة المالية السابقة والمصاحبة والالحقة، ولتحقيق ذلك تم 
يث اعتمدت الدراسة على استبانة مكونة من ثالث محاور للتعرف على دور المراقب ح

( مفرده 23المالي في الحفاظ على المال العام، ووزعت على عينة الدراسة المكونة من )
تتمثل في المراقبين الماليين والمراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين في القطاعات 

تة، حيث تم تجميع البيانات عن طريق استمارة استبيان، وتم العامة داخل مدينة مصرا
 (.SPSSتحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي )

 وتم التوصل إلى النتائج أهمها:     
  أن للمراقب المالي دور فعال في الحفاظ على المال العام في القطاعات العامة في

 مدينة مصراتة.
 ابة المالية السابقة في القطاعات العامة والذي أن المراقب المالي يقوم بإجراء الرق

 بدوره يساهم في الحفاظ على المال العام.
  أن المراقب المالي يقوم بإجراء الرقابة المالية المصاحبة في القطاعات العامة

 والذي بدوره يساهم في الحفاظ على المال العام.
 في القطاعات العامة والذي  أن المراقب المالي يقوم بإجراء الرقابة المالية الالحقة

 بدوره يساهم في الحفاظ على المال العام.
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وبتقييم نظم الرقابة  المراقب المالي بأن يهتم بالعمل ودراسة أهداف الجهة وتوصي الدراسة
الداخلية مسبقًا، وكذلك بتقديم التقارير إلى الجهات ذات االختصاص لالطالع على حجم 

 االنحرافات.
 : المراقب المالي، المال العام، المنهج الوصفي التحليلي، مدينة مصراتةالكلمات الدالة

Abstract: 

     The study aimed to identify the role of the financial controller in 

preserving public money and its role in the previous, accompanying 

and subsequent financial control.  The study sample consisted of (32) 

individuals, represented by financial auditors, external auditors and 

internal auditors in the public sectors within the city of Misurata, 

where the data were collected by means of a questionnaire, and were 

analyzed using the statistical program (SPSS). 

     The most important results were reached: 

 

 • The financial controller has an effective role in maintaining public 

money in the public sectors in the city of Misurata. 

 • The financial controller performs the previous financial control in 

the public sectors, which in turn contributes to preserving public 

money. 

 • The financial controller performs the accompanying financial 

control in the public sectors, which in turn contributes to preserving 

public money. 

 • The financial controller performs the subsequent financial control in 

the public sectors, which in turn contributes to preserving public 

money. 

  

The study recommends that the financial controller take care of the 

work and study the objectives of the entity and evaluate the internal 

control systems in advance, as well as submitting reports to the 

competent authorities to see the size of the deviations. 

 

Key words: the financial controller, public money, the descriptive 

analytical method, the city of Misurata 
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 اإلطار العام للدراسة -1
 المقدمة:  1-1

تعد ظاهرة الفساد المالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه الدول بكافة مؤسساتها      
الحكومية وتهدد مستقبل الشعوب، من حيث خطورتها على االستقرار االجتماعي 

دول جاهدة واالقتصادي والسياسي وتعتبر حجر العترة في تقدم الدول وتطورها، وتسعى ال
إلى حسن إدارة المال العام والمحافظة عليه وضمان حسن التخطيط لإلنفاق والتنفيذ 
والمحاسبة عليه، ومن أهم الوظائف التي تقوم بها الدولة، حيث تم إنشاء األجهزة الرقابية 

 حسب طبيعة الدول السياسية واالقتصادية.
راجعة جميع األنشطة بهدف مساعدة وقد أّدى وجود الرقابة في المؤسسات العامة لم     

اإلدارة للقيام بمسؤولياتها بفعالية، باإلضافة إلى رفع درجة الثقة وتوفير التأكد وضمان 
االلتزام بالسياسيات والقوانين واللوائح التي تنظم عمل المؤسسات وحماية المال العام من سوء 

 االستخدام وضمان االستخدام األمثل له.
ا من أوائل الدول العربية التي أولت اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على المال وتعتبر ليبي     

( 55م، وقد صدر القانون رقم )5511العام، حيث أنشأ أول ديوان للمحاسبة في ليبيا سنة 
م بإعادة إنشاء ديوان المحاسبة والذي بموجبه يتولى الديوان وظيفة الرقابة 3152لسنة 

والذي بموجبه تتولى هيئة الرقابة اإلدارية الرقابة  3152سنة ( ل31المالية، والقانون رقم )
على الجهات والمؤسسات الحكومية إضافًة إلى استحداث هيئة تسمى الهيئة الوطنية 

 م.3152( لسنة 55لمكافحة الفساد وفقًا للقانون رقم )
ازن التي اشترطت ووفقًا للقانون المالي للدولة الليبية والئحة الميزانية والحسابات والمخ     

أن يكون لكل وزارة مراقب مالي وعدد كاٍف من المساعدين ويكونون تابعين لوزارة المالية 
ومسؤولين أمامها باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحفظ األموال العامة ومتابعة المخازن واألصول 

 وغيرها من األشياء ذات القيمة.
لمالي كأداة تعول عليها في الحفاظ على المال واعتبرت الدولة الليبية وظيفة المراقب ا     

 العام، حيث أنها جزء من نظام الرقابة المالية لتنفيذ السياسات المالية للدولة.
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 مشكلة الدراسة:  2-1
يعتبر الفساد المالي تحديًّا كبيرًا للمجتمعات والحكومات مما ينتج عنه من أثار سلبية      

فحته، وأصبح من غير الممكن إخفاء حجم الفساد ويتطلب ذلك وضع برامج وخطط لمكا
الذي تعانيه ليبيا في السنوات األخيرة، حيث كان ترتيب ليبيا في تقرير منظمة الشفافية 

 دولة. 581من بين  572م الترتيب 3131الدولية في سنة 
م الصادر في سنة 3155باإلضافة إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن سنة      

بشأن المخالفات المالية والفساد وأورد بعض الحاالت واألشكال التي تشير إلى حجم  م3131
 الفساد والممارسات اإلدارية والمالية الخاطئة في إدارة أموال الدولة.

 ويمكن صياغة المشكلة في السؤال الرئيسي اآلتي:     
 حفاظ على المال العام؟ما مدى دور المراقب المالي كأداة من أدوات الرقابة المالية في ال

 ويتفرع منها التساؤالت الفرعية التالية:
 هل يقوم المراقب المالي بالرقابة السابقة )المانعة( أثناء قيامه بعمله؟ -5
 هل يقوم المراقب المالي بالرقابة المصاحبة أثناء قيامه بعمله؟ -3
 هل يقوم المراقب المالي بالرقابة الالحقة أثناء قيامه بعمله؟ -2
 ية الدراسة: أهم 3-1

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناوله الباحثين، وتسليط الضوء على دور 
المراقب المالي كأحد أنواع الرقابة المالية في القطاعات الحكومية ودوره في الحفاظ على 

عامة المال العام، وتوضيح الدور الرقابي الذي يقوم به المراقب المالي لحماية المال ال
 ومحاربة الفساد داخل المؤسسات الحكومية.

 فرضية الدراسة:  4-1
تتمثل الفرضية الرئيسية في )ال يوجد دور للمراقب المالي في الحفاظ على المال العام      

 في القطاعات الحكومية في مدينة مصراتة(.
 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

 ة المالية السابقة أثناء قيامه بعمله ومهامه.ال يقوم المراقب المالي بالرقاب -5
 ال يقوم المراقب المالي بالرقابة المالية المصاحبة أثناء قيامه بعمله ومهامه. -3
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 ال يقوم المراقب المالي بالرقابة المالية الالحقة أثناء قيامه بعمله ومهامه. -2
 

 أهداف الدراسة: 5-1
 تتمثل أهداف الدراسة في اآلتي:     

مدى دور المراقب المالي في الحفاظ على المال العام في الجهات  معرفة ما -5
 الحكومية في مدينة مصراتة.

مدى قيام المراقب المالي بالرقابة السابقة وإجراءات الفحص للعمليات التي يراجعها  -3
 في القطاعات العامة الخاضعة إلشرافه.

القطاعات العامة مدى قيام المراقب المالي بالرقابة المصاحبة )المزامنة( في  -2
 الخاضعة إلشرافه.

مدى قيام المراقب المالي بالرقابة الالحقة )الكاشفة( في القطاعات العامة  -2
 الخاضعة إلشرافه.

 
 منهجية الدراسة: 6-1

اعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره أكثر المناهج مالئمة لطبيعة      
ن البحوث والدوريات والمجالت العلمية الموضوع، حيث تم االطالع على عدد م

المتخصصة وكذلك المنشورة على شبكة المعلومات الدولية وإخضاعها للتحليل والمناقشة 
للوصول إلى مقترحات تساهم في الحفاظ على المال العام بالقطاعات الحكومية بمدينة 

طريق البرامج  مصراتة، وتم تجميع البيانات عن طريق استمارة استبيان وتم تحليلها عن
 اإلحصائية، واختبار فرضيات الدراسة للوصول إلى النتائج العلمية.

 الدراسات السابقة: 7-1
بعنوان: دور الرقابة الداخلية في حماية المال العام في  (2222دراسة )إدريس، محمد،  -5

في حماية ظل المرحلة االنتقالية، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الرقابة الداخلية 
المال العام في الوزارات الحكومية، وقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد دور للرقابة الداخلية 

 في حماية المال العام في الوزارات الحكومية.
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بعنوان: دور الرقابة المالية في تحسين األداء المالي في ( 2212دراسة )سعيد ومدني،  -2
ة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تؤديه الرقابة المؤسسات االقتصادية، هدفت هذه الدراس

المالية في تحسين األداء المالي لمؤسسة اإلسمنت بسور الغزالن، وقد أظهرت النتائج سالمة 
المركز المالي للمؤسسة في المدى القصير والطويل، مما يدل على مساهمة الرقابة المالية 

 لي.المطبقة داخل المؤسسة إيجابًا في أدائها الما
بعنوان: إهمال المال العام وسوء استخدامه، هدفت ( 2211دراسة )انويصر، محمد،  -3

هذه الدراسة إلى التعرف على معالم الشريعة اإلسالمية في حماية المال العام من سوء 
 االستخدام، وأظهرت النتائج بأن التعامل مع المال العام منهج وسط بين اإلفراط والتفريط.

 طري للدراسةاإلطار الن -2
 تعريف الرقابة المالية: 1-2

الرقابة المالية كما عرفها المؤتمر العربي األول للرقابة المالية العليا بأنها: "منهج علمي      
شامل يتطلب التكامل واالندماج بين المفاهيم القانونية واالقتصادية والمحاسبية واإلدارية 

ل العامة، ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق وتهدف إلى التأكد من المحافظة على األموا
 .(15، 1992)شكري،  الفاعلية في النتائج المحققة"

( AICPAوعرفتها لجنة التدقيق المنبثقة عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين )      
ع الرقابة المالية بأنها: "تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في المشرو 

بهدف حماية أصوله المالية وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية، والتأكد من ثقتها ومدى 
االعتماد عليها وزيادة الكفاءة اإلنتاجية وتشجيع العاملين على التمسك بالبيانات اإلدارية 

 .(226، 2222)عثمان، الموضوعة" 

 أنواع الرقابة المالية: 2-2
 مياتها، وتم تقسيمها كما يلي: تعددت أنواع الرقابة المالية وتس

 من حيث التوقيت:  1-2-2
 الرقابة المالية قبل الصرف )السابقة(: -1

يهتم هذا النوع بالتحقق من توفر جميع المتطلبات والوسائل إلنجاز العمل، قبل البدء      
لمتوقع، في التنفيذ أي قبل األداء، فهو يقلل من درجة االنحراف بين األداء الفعلي واألداء ا
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كما أنها تعمل على التنبؤ بالمشاكل المتوقع حدوثها واالستعداد لمواجهتها وإيجاد الحلول 
المناسبة لها، وبالتالي فإن هذه الرقابة تساعد في مواجهة المشاكل المستقبلية التي قد 
تعترض طريق التنفيذ األحسن وهي من أكثر أنواع الرقابة فعالية في السيطرة على النفقات 

 .(11، 2212)سعيد ومدني، 
 الرقابة المالية أثناء التنفيذ )المصاحبة(: -2

تتمثل هذه الرقابة في مختلف العمليات التابعة التي تجريها األجهزة الرقابية المختصة      
على ما تقوم به إدارة المؤسسة من نشاط مالي يتعلق بالنفقات التي تقوم بها واإليرادات التي 

هذا النوع من الرقابة يمتاز باالستمرار والشمول، حيث يبدأ مع تنفيذ  تحصل عليها، إن
 .(41، 2212)خطيب، األعمال ويتابع خطوات التنفيذ 

 الرقابة المالية بعد الصرف )الالحقة(: -3
وهي عملية مراجعة وفحص الدفاتر والمستندات المحاسبية ومستندات التحصيل      

النشاطات االقتصادية التي قامت بها المؤسسة، وذلك والصرف والحساب الختامي، وكافة 
بعد أن تكون كافة العمليات المالية الخاضعة للرقابة قد انتهت وذلك للتعرف على المخالفات 

 .  (2224)جابر، المالية واالنحرافات التي وقعت 
 من حيث الوظيفة المحاسبية واالقتصادية:  2-2-2

يث الوظيفة المحاسبية واالقتصادية هو استخدام األساليب "يقصد بالرقابة المالية من ح     
المحاسبية واالقتصادية في العملية الرقابية، من حيث التأكد من صحة المستندات والسجالت 
والدفاتر المحاسبية وهذا ما تحققه الوظيفة المحاسبية، أما بالنسبة للوظيفة االقتصادية فهي 

كفاءة استخدامه لغرض تحقيق الفاعلية في النتائج  تعني االهتمام باألداء الجاري ورفع
 .(55، 1991)العبيدي، المحققة" 

 الرقابة المحاسبية: -1
هي الرقابة على المستندات والسجالت والدفاتر المحاسبية للتأكد من أن الموارد أنفقت      

 في حدود االعتمادات المخصصة لها، وأن المستندات مستوفاة وصحيحة ومطابقة لما هو
وارد بالسجالت، وقد تكون هذه الرقابة قبل الصرف أو بعد الصرف، ويطلق عليها البعض 
الرقابة المحاسبية أو المستندية، حيث أنها تركز على المحاسبة وأساليبها المختلفة، وعلى 
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تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، وتهتم بصحة المستندات من الناحية الحسابية 
 .(55، 2226)الكفراوي، 

 الرقابة االقتصادية: -2
"هي عبارة عن تلك العمليات التي تقيس األداء الجاري وتقارنه بأهداف معينة ومحددة      

مسبقًا، فهذه الرقابة تتطلب وجود أهداف محددة مسبقًا وقياس األداء الفعلي ومقارنة األداء 
يوجه األداء بحيث يتفق مع المتحقق بالهدف المخطط"؛ ألنه على أساس نتائج هذه المقارنة 

الهدف أو المعيار المحدد، وال يمكن للرقابة االقتصادية تحقيق أهدافها دون وجود رقابة 
محاسبية، تؤكد صحة وسالمة البيانات المستخدمة، وتهتم هذه الرقابة إلى جانب اهتمامها 

بمراجعة نشاطات باألدوات المحاسبية كالموازنات والتكاليف النمطية والتكاليف المعيارية 
السلطة العامة بقصد متابعة ما تم تنفيذه من أعمال، وما قد يكون صاحب هذا التنفيذ من 

 .(44، 1971)هيكل، إسراف ومدى تحقيق النتائج المستهدفة 

 الرقابة المالية في ليبيا: 3-2
في  تتولى عملية الرقابة في ليبيا أجهزة رقابية مختلفة، حيث يتكون هيكل الرقابة     

مؤسسات القطاع العام في ليبيا من الرقابة على مستوى السلطة التشريعية والرقابة على 
 مستوى السلطة التنفيذية والرقابة على مستوى السلطة القضائية.

 الرقابة على مستوى السلطة التنفيذية: 1-3-2
 يمكن تقسيم الرقابة على مستوى السلطة التنفيذية على مستويين، وهما:

 رة المالية:وزا -1
إن وزارة المالية وهي تباشر اختصاصاتها في مجال اإلشراف على إيرادات ومصروفات      

الدولة تلتزم باتباع قواعد معينة وفقًا لبرنامج زمني محدد، ويتم ذلك في إطار المراحل 
ة المختلفة لتحضير الموازنة ودراستها وعرضها، ثم إقرارها من الجهات المختصة لتتولى وزار 

)األزرق، المالية اإلشراف على تنفيذها من خالل التعليمات التي يلزم بها المراقبون الماليون 
1999 ،99). 

باعتماد الهيكل التنظيمي  3153( لسنة 88حيث حدد قرار مجلس الوزراء رقم )     
ى واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها اإلداري والذي نص في المادة الثانية: أن تتول
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وزارة المالية وضع وتنفيذ الخطط وبرامج السياسة المالية وفقًا للتشريعات النافذة، كما تتولى 
إدارة أموال الدولة وإعداد الميزانية العامة وتحديد الموارد التمويلية لها وكيفية جبايتها وإنفاقها 

الخاصة بها  وكيفية التصرف فيها ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وإعداد الحسابات الختامية
 . (2214)الفطيسي، 

 الرقابة الداخلية: -2
"هي الرقابة التي تتم داخل كل وزارة ومؤسسة من المؤسسات العامة وتهدف إلى      

التحقق من تطبيق الخطط واإلجراءات والسياسات المرسومة، واكتشاف األخطاء واالنحرافات 
 .(2229)عياصرة، تخدام"ومنعها وحماية األموال العامة من الضياع وسوء االس

( بأنها 251وقد عرف مجلس معايير المراجعة الدولي الرقابة الداخلية في المعيار رقم )     
"عملية تصميم وتنفيذ من قبل أولئك المكلفين بعملية الرقابة واإلدارة والموظفين اآلخرين 

م البيانات المالية يتعلق بدقة تقدي فيمالتوفير تأكيد مناسب بشأن تحقيق أهداف المشروع 
-17، 2222)إدريس، وفاعلية وكفاءة العمليات وأيضًا االلتزام بالقوانين واألنظمة المطبقة" 

12) . 
 القطاع العام في ليبيا:  4-2

تشمل الوحدات اإلدارية العامة في أي دولة جميع الجهات التي يتم تمويلها من الخزانة      
التي تتبع السلطة التشريعية أو البرلمانية، وكما تضم العامة للدولة، بما في ذلك الجهات 

هذه الوحدات أيضًا الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمحافظات والبلديات، وفي ليبيا 
فإن القطاع العام يقوم بتقديم العديد من الخدمات العامة كالدفاع واألمن والعدل والتعليم 

ن الخدمات األخرى، كما تقوم بعض األجهزة العامة والصحة والمرافق والمواصالت وغيرها م
باإلشراف على بعض األنشطة اإلنتاجية كالثروة الحيوانية والصيد البحري في قطاع الزراعة 
وتحصل بعض الوحدات العامة على رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين، 

 حقيقيًا يغطي هذه التكلفة، وإنما ولكن في الحقيقة أن حصيلة هذه اإليرادات ال تشكل مقابالً 
 هي مجرد مشاركة أو مساهمة من قبل المواطنين في تحمل األعباء المالية للقطاع العام.
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 مفهوم المال العام: 5-2
وقد عرف المال العام على أنه "ما تم تخصيصه لمنفعة عامة الستغالل الجمهور      

عام، أي مخصص لمنفعة عامة، أي  مباشرة بأن يكون مخصص لخدمته، أو لخدمة مرفق
أنه كل مال مملوك للدولة أو أحد الجهات االعتبارية العامة بوسيلة قانونية مشروعة وتم 

 .(39، 2211انويصر، تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة")

 دور األجهزة الرقابية في الحفاظ على المال العام في ليبيا: 6-2
لعربية التي اهتمت بالحفاظ على المال العام، حيث أنشأ تعتبر ليبيا من أوائل الدول ا      

م، وتم إصدار العديد من القوانين واللوائح التي 5511أول ديوان للمحاسبة في ليبيا سنة 
تنظم عملية تحقيق الرقابة المالية في ليبيا، وقد تحدثنا باستفاضة عن األجهزة الرقابية في 

ذا الفصل دور المراقب المالي كأداة من أدوات ليبيا في الفصل السابق وسوف ندرس في ه
 وزارة المالية في الحفاظ على المال العام.

 التعريف بالمراقب المالي:  1-6-2
"المراقب المالي هو موظف يتبع وزارة المالية، ويكلف بتطبيق قانون الميزانية العامة      

سابات والمخازن وغيرها من القوانين وأحكام قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والح
واللوائح ذات الصلة المباشرة بعمله الرقابي على المالي العام، ووفق الصالحيات المحددة له 

 .(44، 1999)األزرق، 
ويشترط فيه لمزاولة هذا العمل شروط وصفات معينة موضوعة من قبل وزارة المالية،      

ساسًا وظيفة رقابية تتحقق فعاليتها من خالل االلتزام ذلك ألن وظيفة المراقب المالي تعتبر أ
 بالقوانين واللوائح النافذة، والتي تعتبر أداة عمل المراقب المالي.

والبّد أن يكون المراقب المالي مستقاًل عن الجهة التي يعمل بها حتى يتمكن من القيام      
ءات المالية األخرى على أحسن وجه، بعملية الرقابة على تنفيذ االعتمادات بالميزانية واإلجرا

وهو مسؤول أمام وزارة المالية وعليه تزويدها بتقرير مفصل عن سير العمليات المالية التي 
تمت بالجهة التي يعمل بها كلما طلب منه ذلك، وفي حالة وجود أي تجاوزات أو مخالفات 

 قانونية الالزمة.قانونية يقوم بتبليغ وزارة المالية حتى يتم اتخاذ اإلجراءات ال
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 دور المراقب المالي في الرقابة المالية من حيث التوقيت: 2-6-2
تنقسم مهام المراقب المالي من حيث وقت ممارسته للرقابة إلى ثالثة أنواع، ترتبط كل      

ممارسة بمرحلة محددة من مراحل تنفيذ العمليات المالية، ويعتبر تنفيذ المراحل الرقابية 
ة متكاملة لوظيفة المراقب المالي، وتندرج هذه المراحل الرقابية وفقًا للتسلسل الثالثة عملي

 اآلتي:
 دور المراقب المالي في الرقابة قبل الصرف )السابقة(: -1

وهي العملية الرقابية التي تستهدف رقابة مشروعية التصرف المالي قبل تنفيذه، وتتخذ      
موال، ومن الطبيعي أن عمليات الرقابة هنا تتم على صورة الموافقة المسبقة بالتصرف في األ

جانب النفقات فقط، حيث ال يتصور أن تتم الرقابة قبل الصرف على تحصيل اإليرادات، 
وتمتد إلى أكثر من ذلك فتشمل فحص المستندات والتأكد من سالمتها، وهي رقابة مانعة 

لك يطلق عليها الرقابة المانعة، فهي لوقوع األخطاء والمخالفات المالية في أكثر األحيان، ولذ
 .(36، 1929)الكفراوي، تحول دون تبديد الموارد العامة وتحقق وفرًا في اإلنفاق العام 

 دور المراقب المالي في الرقابة أثناء التنفيذ المصاحبة:  -2
يطلق عليها الرقابة المصاحبة؛ ألنها تتميز بالمراجعة والمتابعة أواًل بأول للخطوات      

 التنفيذية التي تقوم بها الوحدة ومطابقتها مع الخطة الموضوعة. 
 دور المراقب المالي في الرقابة بعد الصرف )الالحقة(: -4

اقتصادي في الفترة ويقصد بها مراجعة وفحص المعامالت الحسابية والمالية وأي نشاط 
الالحقة إلتمام عملية التنفيذ، وتتم بالرجوع إلى فحص المستندات والسجالت الحسابية 
الخاصة بصرف األموال وتحصيلها للوقوف من خالل هذه المراجعة على المخالفات والجرائم 

 . (22، 1992)شكري، المالية واألخطاء الفنية 
شمول، حيث أنه يشمل فحص الحسابات في مجموعها، ويّتسم هذا النوع من الرقابة بال     

وعقد المقارنات بين المصروفات والتكاليف في السنوات المختلفة للتعرف على أسباب الزيادة 
أو النقص، وقد يطلق عليها اسم الرقابة الكاشفة باعتبارها تؤدي إلى الكشف عن األخطاء 

 . (21، 1971)هيكل،  التي وقعت، لمحاسبة المسؤولين عنها
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 المراقب المالي والتقارير الرقابية:  3-6-2
تعتبر التقارير الرقابية أحد أهم مكونات النظام المحاسبي، فالدفاتر والسجالت بحد       

ذاتها ال تسهم بقدر كاٍف في إبراز كفاءة الوحدة االقتصادية وأجهزتها المختلفة، إال إذا تمت 
الدفاتر والسجالت في صورة تقارير مالية رقابية، دراسة وترجمة المعلومات التي تتضمنها 

وللتقارير الرقابية هدف أساسي، وهو إمداد المستويات اإلدارية المختلفة بالمعلومات المالية 
والكمية؛ لمساعدتها في اتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل وتجعل من المحاسبة أداة لخدمة 

التقارير الرقابية في حد ذاتها ال تحقق الرقابة، ولكن اإلدارة وتحقيق الرقابة الفعالة، حيث أن 
 .(2211)ديري،  تعتبر أداة لمساعدة المستويات المختلفة في تحقيق الرقابة

وألهمية التقارير الرقابية كوسيلة هامة لتحقيق الرقابة المالية في الوحدات االقتصادية      
ظام المالي للدولة على ضرورة أن يقدم ( من قانون الن58واإلدارية، فقد نصت المادة رقم )

المراقب المالي إلى الكاتب العام بوزارة المالية تقريرًا شهريًا عن أعمال المؤسسة التي يعمل 
بها في موعد ال يتجاوز نهاية الشهر التالي، وتبلغ نسخة من هذا التقرير إلى الكاتب العام 

( من الالئحة التنفيذية 31المادة ) للمؤسسة التي يعمل بها المراقب المالي، وقد نّصت
للقانون أيضًا على ضرورة التزام مساعدي المراقب المالي بموافاة المراقب المالي بتقرير 
دوري كل شهر، بعد اعتماده من رئيس المؤسسة، بما تم تحصيله من إيرادات وما جرى 

 إنفاقه من مصروفات.
 اإلطار العملي للدراسة:-3
 سب المؤهل العلمي والتخصص:توزيع عينة الدراسة ح 1-3

 والتخصص ( يبين توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي3-1جدول رقم )
 النسبة   العدد التخصص النسبة   العدد المؤهل العلمي

 %84.4 27 محاسبة %15.6 5 ماجستير
 %3.1 1 إدارة أعمال %65.6 21 بكالوريوس
 %9.4 3 تمويل ومصارف %15.6 5 دبلوم عالي

 %3.1 1 أخري  %3.1 1 دبلوم متوسط
من عينة الدراسة يحملون مؤهالت علمية  %58نالحظ من الجدول أن ما نسبته أكثر من 

عالية وهذا يضيف قوة ومصداقية لنتائج الدراسة، ونالحظ أن أغلبية عينة الدراسة كان 
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نت كا %53، وأن ما نسبته أكثر من %82تخصصهم مالي حيث زادت النسبة عن 
لتخصصات إدارة األعمال والتمويل، وهذا يضيف قوة ومصداقية لنتائج الدراسة حيث 

 يستطيع ذوي االختصاص فهم االستبيان وتكون اإلجابات في االتجاه الصحيح.
 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة: 3-2

 وظيفي وسنوات الخبرة( يبين توزيع عينة الدراسة حسب المسمى ال3-2الجدول رقم )
المسمى 
 الوظيفي

 النسبة   العدد سنوات الخبرة النسبة   العدد

 1من سنة إلى  %58.8 8 مراقب مالي
 %18.8 6 سنوات

مساعد مراقب 
 51إلى  1من  %53.1 2 مالي

 %18.8 6 سنوات

 %18.8 6 سنة 51إلى  51من  %25.2 51 مراجع داخلي
 %43.8 14 سنة 51من  أكثر %27.2 53 مراجع خارجي

 
نالحظ من الجدول توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة أن أغلب  

وظائف عينة الدراسة هي وظائف ذات الطابع الرقابي حيث أن عملهم لصيق بعمل المراقب 
سنوات ومؤهالتهم العلمية  51لديهم خبرة أكثر من  %83المالي، ونالحظ أن أكثر من 

 ية، هذا بالتأكيد ينعكس باإليجاب على نتائج الدراسة.عال
 توزيع عينة الدراسة حسب جهة العمل: 3-3

 ( يبين توزيع عينة الدراسة حسب جهة العمل3-3جدول رقم )
 النسبة   العدد الجهة 

 31.3 11 قبة الخدمات الماليةامر 
 28.1 51 مرجع داخلي

 37.4 12 مراجع خارجي
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ول توزيع عينة الدراسة حسب جهة العمل أن كل جهات عمل عينة الدراسة نالحظ من الجد 
على فهم كامل لعمل المراقب المالي واختصاصاته مما يسهل عليهم فهم أسئلة االستبيان 

 والذي بدوره يضفي الثقة والواقعية لنتائج الدراسة.
 صدق وتبات أداة الدراسة: 4-3

 دم معامل ألفا كرنباج وكان كاآلتي:لقياس الصدق وتبات االستبيان سوف نستخ
 ( يبين صدق وثبات أداة الدراسة3-4جدول رقم )

N of Items Cronbachs Alpha 
27 1.538 

 Cronbachsمن خالل الناتج من الجدول السابق نجد ان قيمة معامل ألفا كرنباخ      
Alpha  وهي قيمة تدل على مالئمة االستبيان للتحليل. 1.538تساوي 

 التحليل اإلحصائي للبيانات واختبار فرضيات الدراسة: 5-3
تناول هذا الجانب من التحليل اختبار فرضيات الدراسة للوصول إلى قرار بشأن فرضية      

الدراسة وذلك باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من االستبيانات الموزعة على 
إلحصائي المناسب وهو اختبار اإلشارة المشاركين في الدراسة وذلك باستخدام التحليل ا

مدي دور المراقب المالي  وذلك لدراسة Kruskal-Wallis Testواختبار كروسكال واليس 
في الحفاظ على المال العام ومدى دوره في الرقابة السابقة للصرف والمصاحبة للصرف 

 والالحقة للصرف.
 دراسة الفرضية الفرعية األولي: 6-3

 األولي الفرعيةين نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية ( يب3-6جدول رقم )

 العبارة ر.م

شدة
ق ب

واف
ر م

غي
 

فق
موا

ير 
غ

 

ايد
مح

فق 
موا

شدة 
ق ب

مواف
 

 الوسط
Mean 

مستوى 
 المعنوية

p-
value 

يقوم المراقب المالي بتقييم نظم   .5
الرقابة الداخلية بالجهة 
 الخاضعة للرقابة مسبقًا.

2 6 11 11 2 3.1562 0.383 
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 العبارة ر.م

شدة
ق ب

واف
ر م

غي
 

فق
موا

ير 
غ

 

ايد
مح

فق 
موا

شدة 
ق ب

مواف
 

 الوسط
Mean 

مستوى 
 المعنوية

p-
value 

المراقب المالي بدراسة يقوم   .3
أهداف الجهة ومدى القدرة على 

 تحقيقها.
1 9 8 12 2 3.1562 0.541 

يتم االعتماد على المالحظات   .2
السابقة من األجهزة الرقابية عند 

 إعداد الميزانية التقديرية.
1 3 9 12 7 3.6562 0.003 

يقوم المراقب المالي باألخذ بعين   .2
ة االعتبار الميزانية التقديري

والحسابات الختامية للعام 
 السابق عند وضع الميزانية.

1 2 6 18 5 3.7500 0.000 

يقوم المراقب المالي بالمشاركة   .1
في إعداد الميزانية التقديرية وفق 

 معايير علمية وإحصائية.
2 2 8 17 3 3.5313 0.002 

يتم التأكد من االحتياجات   .8
الفعلية من اإلدارات واألقسام 

 يزانية التقديرية.عند وضع الم
2 2 10 11 7 3.5937 0.004 

يقوم المراقب المالي بالتأكد من   .7
األرصدة بالمخازن عند إعداد 

 الميزانية.
2 3 9 15 3 3.4375 0.011 

يقوم المراقب المالي في الجهات   .8
العامة بالتأكد من الهيكل 

التنظيمي والمالكات الوظيفية 
عند المشاركة في وضع 

 قديرية.الميزانية الت

3 51 1 55 2 3.1562 0.700 

يتم االعتماد على توصيات   .5
المراقب المالي في الجهات 

1 8 5 52 2 3.4375 0.035 
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 العبارة ر.م

شدة
ق ب

واف
ر م

غي
 

فق
موا

ير 
غ

 

ايد
مح

فق 
موا

شدة 
ق ب

مواف
 

 الوسط
Mean 

مستوى 
 المعنوية

p-
value 

العامة كعضو في لجنة إعداد 
 الميزانية التقديرية.

رقابة المراقب المالي السابقة   .51
على الجهات الخاضعة هي 

رقابة شكلية في غالب األحيان 
لنفقة، تهتم بمجال مشروعية ا

دون أن تتعداه إلى مجال 
 اإليرادات والنفقات.

5 8 5 51 8 3.4375 0.093 

تخضع البيانات المالية لمراجعة   .55
شاملة بما في ذلك مقارنات مع 

الفترة السابقة ومع مبالغ 
الميزانية التقديرية من قبل 

المراقب المالي في الجهة قبل 
 إصدار هذه البيانات.

1 7 52 55 5 3.1875 0.359 

استخدام التقنيات التكنولوجية   .53
الحديثة في أداء أنشطة الرقابة 
السابقة من شأنها تفعيل أداء 

 الرقابة السابقة.

1 2 5 52 7 3.7500 0.000 

تساهم الرقابة المحاسبية السابقة   .52
التي يقوم بها المراقب المالي في 

تقليل األخطاء الجوهرية في 
 المعامالت المالية.

3 3 7 51 8 3.6562 0.001 

 0.012 3.4543 ــ ــ ــ ــ ــ العام
 من خالل النتائج بالجدول السابق نجد أن:     
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  أن قيمة مستوى المعنوية المشاهدP-value (Sig ألغلب العبارات اقل من )
مما يدل على رفض الفرض الصفري وقبول البديل وبالنظر الي المتوسط  لعدد القيم  1.11

 حول هذه العبارات ب الموافقة.نجد االتجاه العام 
  أن قيمة مستوى المعنوية المشاهدP-value (Sig( للعبارات )52328251255 )

مما يدل على قبول الفرض الصفري وبالنظر الي المتوسط  لعدد القيم نجد  1.11اكبر من 
 االتجاه العام حول هذه العبارات بالمحايد.

  رفض الفرض الصفري وقبول  مما يدل على 1.11وبصفة عامة نجده اقل من
 البديل وبالنظر إلى المتوسط لعدد القيم نجد االتجاه العام حول هذه العبارات بالموافقة.

 دراسة الفرضية الفرعية الثانية: 7-3
الثانية الفرعية( يبين نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية 3-7جدول رقم )  

ر.
 م

 العبارة
 

شدة
ق ب

واف
ر م

غي
 

فق
موا

ير 
غ

 
ايد

مح
 

مو 
فق

ا
شدة 

ق ب
مواف

 

 الوسط
Mean 

مستوى 
 المعنوية

p-value 

الرقابة المصاحبة من   .5
قبل المراقب المالي تبدأ 
بمنحه إذن أو أمر 
كتابي بالموافقة على 

 أي التزام.

5 2 7 
5
8 

1 3.6562 1.115 

يقوم المراقب المالي   .3
بالفحص والتدقيق 
المستندي والتأكد من 
صحة المستندات 

اء المؤيدة للصرف أثن
 الصرف.

1 2 2 
3
5 

1 3.8750 1.111 

 1.111 4.0625 55 2 1 5يقوم المراقب المالي   .2
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بالتأكد من أن 
المصروفات ال تتجاوز 
قيمة البند المعتمد 
واألسعار مالئمة 

 السوق.

8 

يقوم المراقب المالي   .2
بالتأكد من أن جميع 
المشتريات تم توريدها 
للمخازن وفق مستند 

 استالم.

5 3 7 
5
2 

8 3.8125 1.111 

يقوم المراقب المالي   .1
بمتابعة تسجيل جميع 
المصروفات في 
 السجالت الخاصة بها.

1 5 8 
5
7 

8 4.0000 1.111 

يقوم المراقب المالي   .8
باإلشراف على اإلدارة 
المالية والمخازن وتقديم 
االستشارات والترشيدات 

 والتوجيه.

5 1 
5
1 

5
3 

2 3.4063 1.113 

يقوم المراقب المالي   .7
باتخاذ اإلجراءات 
الضرورية التي من 
شأنها المحافظة على 
األصول داخل 
المؤسسة من سوء 

 االستخدام واالختالس.

1 8 8 
5
3 

2 3.3750 0.152 

يقوم المراقب المالي   .8
بمتابعة الدورة 
المستندية داخل 
المؤسسة ومدى 

1 8 5 
5
5 

8 3.5313 0.035 
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 من خالل النتائج بالجدول السابق نجد أن:

  أن قيمة مستوى المعنوية المشاهدP-value (Sig للغالب العبارات اقل من )
وبالنظر الي متوسط  لعدد القيم مما يدل على رفض الفرض الصفري وقبول البديل  1.11

 نجد االتجاه العام حول هذه العبارات بالموافقة.
  أن قيمة مستوى المعنوية المشاهدP-value (Sig( للعبارة  )أكبر من 82725  )

مما يدل على قبول الفرض الصفري وبالنظر الي المتوسط  لعدد القيم نجد االتجاه  1.11
 د.العام حول هذه العبارات بالمحاي

  مما يدل على رفض الفرض الصفري وقبول  1.11وبصفة عامة نجده اقل من
 البديل وبالنظر الي متوسط  لعدد القيم نجد االتجاه العام حول هذه العبارات بالموافقة.

مطابقتها للوائح 
 والقوانين المعمول بها.

قوم المراقب المالي ي  .5
بعمليات الجرد المفاجئ 
للخزائن النقدية 

 والمخازن.

3 
5
1 

8 8 8 3.1875 0.845 

يقوم المراقب المالي   .51
بالتأكد من عدم تجاوز 
االرتباطات في حدود 
االعتمادات المقررة لها 
والصالحة للصرف 

 منها.

3 1 8 
5
5 

1 3.7812 0.000 

يقوم المراقب المالي   .55
صيل بالتأكد من تح

اإليرادات وفق 
 التشريعات المالية.

3 3 8 
5
7 

1 3.6563 0.001 

 0.000 3.6676 ــ ــ ــ ــ ــ العام
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يقوم المراقب المالي بالرقابة وبذلك يمكن اتخاذ قرار بصفة عامة حول هذه الفرضية 
 قابته.المصاحبة على الجهات الخاضعة لر 

 دراسة الفرضية الفرعية الثالثة:  2-3
 الفرعية الثالثة( يبين نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية 3-2جدول رقم )

ر.
 العبارة م

شدة
ق ب

واف
ر م

غي
 

فق
موا

ير 
غ

 

ايد
مح

فق 
موا

شدة 
ق ب

مواف
 

 الوسط
Mean 

مستوى 
 المعنوية

p-
value 

يقوم المراقب المالي بالتأكد من قيام   .5
للرقابة بتشكيل لجان الجهة الخاضعة 

الجرد السنوي والقيام بعمليات الجرد 
 الفعلي بصورة فعلية وصحيحة.

1 2 51 
5
1 

2 3.6250 1.115 

يقوم المراقب المالي بمطابقة   .3
الموجودات ضمن الجرد الفعلي مع ما 

 هو موجود بالدفاتر.
5 2 51 

5
8 

5 3.3750 1.157 

المراقب المالي يحدد العجز والفائض   .2
 ل عملية مطابقة الجرد.من خال

5 8 51 
5
3 

2 3.3125 1.522 

يقوم المراقب المالي بالتأكد من   .2
تحصيل كافة اإليرادات المتعلقة 
بالسنة المالية وفق االيصاالت المالية 

 المخصصة لذلك.

5 2 51 
5
2 

1 3.5625 1.112 

المراقب المالي يراقب مدى تحقيق   .1
األهداف المطلوبة للجهة الخاضعة 

 ة.للرقاب
3 5 51 5 3 3.0000 5.111 

يقوم المراقب المالي بإحالة التقارير   .8
الشهرية والسنوية في مواعيدها 

 المحددة بدون تأخير.
1 2 1 

5
5 

1 3.8125 1.111 

يقوم المراقب المالي باإلشراف على   .7
إعداد الحسابات الختامية وإحالته إلى 

1 3 1 
5
5 

8 3.9062 0.000 
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 وزارة المالية بعد انتهاء السنة المالية.
يوم المراقب المالي بالتأكد من إقفال   .8

 جميع الحسابات خارج الميزانية.
3 2 3 

3
1 

2 3.6250 0.002 

يتم التأكد من ترجيع المبالغ الفائضة   .5
إلى حسابات اإليراد العام عند انتهاء 

 السنة المالية. 
5 8 51 

5
2 

3 3.2812 0.134 

ير عن يقوم المراقب المالي بإعداد تقر   .51
االنحرافات التي حدثت خالل السنة 
المالية إلى الجهات ذات 

 االختصاص.

1 51 55 
5
1 

5 3.0625 1.000 

الرقابة المالية الالحقة من قبل   .55
المراقب المالي ال تسهم في الحفاظ 

 على المال العام.
1 5 51 5 2 3.2500 0.523 

رقابة المراقب الالحقة غير فعالة في   .53
ب تأثرها بالرقابة بعض األحيان بسب

 السابقة للصرف.
1 8 5 

5
8 

5 3.3750 0.035 

الرقابة المالية الالحقة تساهم بدورها   .52
 لوضع الحلول المستقبلية.

1 2 7 
5
7 

2 3.6563 0.001 

 0.000 3.4495 ــ ــ ــ ــ ــ العام
 من خالل النتائج بالجدول السابق نجد أن:     

  أن قيمة مستوى المعنوية المشاهدP-value (Sig للغالب العبارات اقل من )
مما يدل على رفض الفرض الصفري وقبول البديل وبالنظر إلي المتوسط لعدد القيم  1.11

 نجد االتجاه العام حول هذه العبارات بالموافقة.
  أن قيمة مستوى المعنوية المشاهدP-value (Sig( للعبارة )22125251255  )

ل الفرض الصفري وبالنظر إلي متوسط  لعدد القيم نجد مما يدل على قبو  1.11اكبر من 
 االتجاه العام حول هذه العبارات بالمحايد.

  مما يدل على رفض الفرض الصفري وقبول  1.11وبصفة عامة نجده اقل من
 .البديل وبالنظر إلى متوسط لعدد القيم نجد االتجاه العام حول هذه العبارات بالموافقة
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يقوم المراقب المالي بالرقابة بصفة عامة حول هذه الفرضية بأنه  وبذلك يمكن اتخاذ قرار
 الالحقة علي الجهات الخاضعة لرقابته.

 النتائج: 1-4
 من خالل اختبار الفرضيات تم التوصل إلى النتائج التالية:

أن للمراقب المالي دور فعال في الحفاظ على المال العام في القطاعات العامة في  .5
 مدينة مصراتة.

المراقب المالي يقوم بإجراء الرقابة المالية السابقة في القطاعات العامة والذي  أن .3
 بدوره يساهم في الحفاظ على المال العام.

أن المراقب المالي يقوم بإجراء الرقابة المالية المصاحبة في القطاعات العامة  .2
 والذي بدوره يساهم في الحفاظ على المال العام.

م بإجراء الرقابة المالية الالحقة في القطاعات العامة والذي أن المراقب المالي يقو  .2
 بدوره يساهم في الحفاظ على المال العام.

أن بعض المراقبين الماليين ال يقومون بعمليات الجرد المفاجئ للخزائن النقدية  .1
 والمخازن.

أنه ليس هناك إجماع من قبل المراقبين في عمليات إعداد تقرير عن االنحرافات  .8
 ي تحدث خالل السنة إلى جهات االختصاص.الت
 التوصيات: 2-4
 يجب على المراقب المالي أن يهتم بالعمل ودراسة أهداف الجهة. -5
قيام المراقب المالي بعمليات الجرد المفاجئ للخزائن النقدية والمخازن للرقابة أكثر   -3

 على ما تملكه الجهة الخاضعة للرقابة.
قارير الخاصة بالجهة للجهات ذات االختصاص على المراقب المالي أن يقدم الت -2

 لالطالع على حجم االنحرافات داخل الجهة.
 قائمة المراجع
 أواًل: الكتب:
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، الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظرية، 3112جابر، عبدالرؤوف،  -5
 لبنان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر.

ي الرقابة المالية الداخلية في القطاع العام ، مفاهيم حديثة ف3151خطيب، خالد،  -3
 والخاص، الطبعة الثانية، األردن، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع.

، الرقابة اإلدارية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 3155ديري، زاهد،  -2
 األردن، الطبعة األولى. –
دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، ، الرقابة المالية العليا، 5588شكري، فهمي،  -2

 الطبعة األولى.
، أصول التدقيق والرقابة الداخلية، دار الكتب للطباعة 3113عثمان، عبدالرزاق،  -1

 والنشر، الطبعة الثانية، العراق.
، الرقابة المالية في النظام االقتصادي اإلسالمي، دار 3115عياصرة، بسام،  -8
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