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شكر كتقدير

ـْ َكاْشُكُركا ِلي َكاَل َتْكُفُركفِ {قاؿ تعالى   ... صدؽ اهلل العظيـ}َفاْذُكُركِني َأْذُكْرُك

 الحمد كالشكر هلل جؿ جاللو عمى أف كفقني إلكماؿ دراستي ىذه جعميا اهلل عممّا ينتفع بو.

تقدـ بأسمى آيات الشكر كالعرفاف لمدكتكر الفاضؿ سعدم الكرنز الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه أ

 الرسالة، كالذم لـ يتأخر في تقديـ النصح كاإلرشاد، كلـ يبخؿ بجيد أك عمـ إال أفاض بو عمي.

 اضؿ كالىاألف كمحاضرييا كدكائرىا بإدارتيا ممثمة عامة القدس جامعة إلى الجزيؿ بالشكر كما أتقدـ 

 مساعدة. مف كيقدمكه قدمكه لما خاصة المستدامة التنمية معيد

كعرفانا بالجميؿ أتقدـ بكافر الشكر إلى معالي رئيس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية األستاذ إياد تيـ  ك 

لما أبدكه   األستاذ جفاؿ جفاؿ المستشار القانكني لديكاف الرقابة المالية كاالدارية كاألستاذ عالء غريب

 مف تعاكف في سبيؿ إنجاز ىذه الرسالة.

نني أقدـ جزيؿ الشكر لمدكتكر الفاضؿ عزمي األطرش الذم كانت تكجيياتو عمى الدكاـ منارة  كما كا 

 أسترشد بيا طكاؿ أعكاـ الدراسة.

 الباحثة
أحالـ جفاؿ 
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 مصطمحات الدراسة:

ابة المالية في البمداف المنتمية إلى منظمة األمـ المتحدة المنظمة المينية لألجيزة العميا لمرق :االنتكسام
المتخصصة.تيدؼ الى تبادؿ اآلراء كالتجارب بيف األجيزة الرقابية لمساعدة الحككمات  ككاالتيا إلى أك

ستعماؿ المكارد العامة بفعالية ككفاءة، مف خالؿ تقييـ السياسات العامة  عمى تحسيف أدائيا كا 
 كتطكيرىا.

الجياز األعمى لمرقابة لدكلة فمسطيف حيث يعتبر جياز الرقابة كالتدقيؽ الخارجي الذم  رقابة:ديكاف ال
يقكـ بالتدقيؽ كالرقابة المالية كاإلدارية عمى جميع الكزارات كالمؤسسات العامة كالييئات كالصناديؽ 

 الخاصة.

رشادات متفؽ عمييا دكلينا لمنيكض  المعايير الدكلية: بأداء أجيزة الرقابة العميا، مجمكعة قكاعد كا 
كضماف تحقيؽ األىداؼ الرقابية التي انشئت مف أجميا عمى أكمؿ كجو، كتعزيز قيـ الشفافية كالمسائمة 

 .كضماف االستخداـ األمثؿ لمماؿ العاـ، كبالتالي إحداث األثر في حياة المكاطف

لمعايير المتفؽ عمييا، بيدؼ التأكد : مجمكعة مف اإلجراءات التي تتفؽ مع األنظمة كاالرقابة المالية
مف المحافظة عمى الماؿ العاـ، كاستخدامو االستخداـ األمثؿ كتحديد التجاكزات إف كجدت، كتقديـ 

 الحمكؿ الالزمة لعالجيا.

نكع مف الرقابة يمارسيا الجياز لضماف سالمة األداء ككفاءة العمؿ كتحقيؽ األىداؼ  رقابة االمتثاؿ:
 ط لو كضمف السياسات االدارية بما يحقؽ مصمحة جميع األطراؼ المعنية.كفقا لما ىك مخط

تقييـ أداء المنظمات طبقا ألىداؼ كمعايير محددة مقدما ، تمييدا التخاذ االجراءات  رقابة األداء:
 الصحيحو المالئمة بما يضمف تطابؽ األداء مع ما ىك مخطط لو.

الحسابات تستخدـ في حالة اتباع األجيزة نمكذج  معايير محددة الستخداـ محاكـ نتائج الحكـ:
 يمثؿ القرار حكـ يصدر قضائية، كنتيجة ليذه المعممية الرقابة بكظيفة كظيفة "المحكمة" حيث تدعـ

 القضائي. لمجياز أخرل محتممة نتيجة تمثؿ االحكاـ لذا .القضاة ىيئة في مداكالت عمى المبني
شخص آخر أك مؤسسة اك دكلة اخرل أك التأثر بيـ أك  : التحرر مف االعتماد عمىاالستقاللية

 الخضكع لسيطرتيـ.



د

: الجيد المنظـ لصناعة القرارات المصيرية كالذل يصيغ ىكية المنظمة كيبرر التخطيط اإلستراتيجي
كجكدىا، كىك مجمكع مف المبادئ كالخطكات كاألدكات التى صممت لتساعد القادة كالمديريف 

كيتصرفكا بشكؿ إستراتيجي، كىك الذل يساعد المنظمة عمى أف تصنع قرارات كالمخططيف أف يفكركا 
رضاء الفئات المستيدفة فى ظؿ ما يحيط المنظمة مف فرص  فعالة تؤدل إلى تحقيؽ رسالتيا كا 

 كتيديدات بالبيئة الخارجية كنقاط قكة كضعؼ فى بيئتيا الداخمية.

 تغّطي األجيزة، كما تمؾ بيا ستقـك التي الرقابات: خطة سنكية أك متعددة السنكات تصؼ خطة الرقابة
 البشرية. كالمكارد كالميزانية المتكافرة، كالمخاطر، القيكد، تقييـ مثؿ العناصر

: فمسفة قائمة عمى أساس مجمكعة مػف األفكػار الخاصػة بػالنظر إلى الجػكدة عمػى أسػاس إدارة الجكدة
كظائفيا ذات العالقة لمكصكؿ إلى مستكل متميز مف الجكدة أنيا عمميػة دمػج جميػع أنشػطة المنظمة ك 

 حيػث تصػبح مسػؤكلية كػؿ فػرد في المنظمػة ممػا يرفع أداء المؤسسة بشكؿ كبير.

 مف يشّكمكا جزءا لـ الذيف األفراد أم بو األفراد المستقميف يقـك الرقابة لعممية دكرم تقييـ ضماف الجكدة:
 يا.يراجعكن التي الرقابة عممية

 يشّكؿ رقابة حيث منتج لكؿّ  عالية جكدة لضماف المتخذة التدابير : كصؼ مجمكعةضبط الجكدة 
 الرقابة. عممية مف يتجّزأ ال الجكدة جزءا ضبط

تعتمدىا كاإلجراءات  التي كالطرؽ اإلدارة سمكؾ تشمؿ التي المؤسسات خطط الرقابة الداخمية:
 اية. الغ ليذه تتخذىا التي األخرل كالتدابير

 كفقا لممدققيف كضعت اليكمي العمؿ تكجو أف ينبغي التي كالمبادئ لمقيـ متكامؿ بياف مدكنة السمكؾ:
 المالييف. المدققيف سمكؾ تحكـ التي المؤسسية لألحكاـ كتؤسس جياز، كؿ لبيئة

طػػيط ىػػذه المػػكارد، : عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف العمميػػات الجزئيػػة، بػػدءا مػػف تخإدارة المكارد البشرية
عػػداد نظػػـ االختيػػار كالتعيػػيف، كنظػػـ تقػػكيـ أداء  كمػػركرا بإعػػداد نظػػـ التحميػػؿ كالكصػػؼ الػػكظيفي كا 

 بكضع نظـ التأديب كنظـ السالمة المينيػة، بمػا ن يحقػؽ أىػداؼ العامميف، كنظـ الحكافز.

 يتأثر أك يؤثر أف بكسعو نظاـ أك عضك أك مةمنظ أك مجمكعة أك شخص أم المصمحة: صاحب
 العاـ القطاع كىيئات الحككمية الييئات كغايات كسياسات بأفعاؿ



ه

 الممخص

( مف معايير 12قياس مدل التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية بالمعيار رقـ ) إلى الدراسة ىذه ىدفت

مثمة في حرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية األنتكسام، كذلؾ مف خالؿ دراسة مبادئ المعيار كالمت

عمى تعزيز المساءلة كالشفافية كنزاىة الييئات الحككمية كىيئات القطاع العاـ؛ كقكة ارتباطو بالمكاطنيف 

 كالمؤسسات، الييئات بقية أماـ يككف مؤسسة نمكذجية يحتذل بيا كأف كالبرلماف كأصحاب المصمحة؛

ؿ المؤثرة فيو لمعرفة األثر الذم يحدثو ديكاف الرقابة المالية كاالدارية في باإلضافة إلى تحميؿ العكام 

 حياة المكاطنيف.

لتحقيؽ ىذا اليدؼ إستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، حيث قامت بتكزيع استبانة تضـ 

يكاف الرقابة مجمكعة مف األسئمة كاالستفسارات عمى عينة الدراسة المتمثمة بالمكظفييف الرقابييف في د

(  كأداة رئيسية لجمع البيانات الالزمة لمكقكؼ عمى كجية نظرىـ 84المالية كاالدارية كالبالغ عددىـ )

( استبانة يدكيا لممشاركيف خالؿ شير كانكف 70لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، حيث قامت الباحثة بتكزيع )

 (.71شكؿ نسبة إسترداد )%( استبانة قابمة لمتحميؿ، كبذلؾ ت60(، تـ استعادة )2017ثاف )

( مػف معػايير 12خمصت الدراسة إلى أف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية الفمسطيني يمتـز بالمعيار رقـ ) 

(، كلقػػػد 55..1( كانحػػػراؼ معيػػػارم )7..7، حيػػػث جػػػاء المتكسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة)االنتكسػػػام

تأكػػد مػػف قػػكة ارتباطػػو المػػكاطنيف كالبرلمػػاف حصػػؿ مجػػاؿ حػػرص ديػػكاف الرقابػػة الماليػػة كاالداريػػة عمػػى ال

يعمؿ ديكاف الرقابة الماليػة ، يميو مجاؿ (7.55كأصحاب المصمحة عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره )

كاالداريػػة عمػػى تعزيػػز المسػػاءلة كالشػػفافية كنزاىػػة الييئػػات الحككميػػة كىيئػػات القطػػاع العػػاـ، يميػػو مجػػاؿ 

 ارية مؤسسة يحتذل بيا.يعتبر ديكاف الرقابة المالية كاالد

تكصمت الدراسة إلى كجكد فجكات فػي معػايير اإلسػتقاللية حيػث أكصػت بضػركرة إجػراء تعػديالت عمػى 

قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية يضػمف إسػتقالؿ الجيػاز المػالي كاإلدارم كالتنظيمػي باإلضػافة إلػى 



و

دراسػػة باتبػػاع مػػنيج محػػدد يتكافػػؽ مػػع فجػػكات فػػي عمميػػة ضػػبط الجػػكدة كتقيػػيـ المخػػاطر كقػػد أكصػػت ال

 المعايير الدكلية الصادرة بيذا الخصكص.
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How much the State Audite & Administrative control Bureau  is committed to the 

measure number (12) of the INTOSAI (the value and benefits of supreme Audite 

institution_making a difference in the live of citizens 

Prepared by: Ahlam Yousef Abed Jaffal 

Supervisor: Dr. Sadi Al-Krounz 

Abstract 

The aim of this study is to measure how much the State Audite & Administrative control 

Bureau  is committed to the measure number (12) of the INTOSAI standards by studying 

the principles of these standards which are evident through the commitment of the State 

Audite & Administrative control Bureau State Audite & Administrative control Bureau to 

enforce transparency  and integrity of public and governmental institutions and to what 

degree this linked to citizens , parliament and people of interest and to become an example 

to be followed by other institutions . 

Additionally, this study aims to analyze the elements that affects this measure and the 

impact of State Audite & Administrative control Bureau on people live . 

To achieve this, the researchers used the analytical descriptive method by giving out 

questionnaire with questions and explanations to the study sample of a size of (84) people 

consists of both employees and observers from State Audite & Administrative control 

Bureau as main tool to collect data necessary for exploring their point of view in order to 

obtain the purpose of the study . 

The researchers gave out (70) questionnaire by hand to participants  during January (2017), 

(60) of which were received and could be analyzed , representing a percentage of (71%) 

recovery   

The study concluded that , the Palestinian State Audite & Administrative control Bureau is 

committed to the measure (12) of the INTOSIA  standers , with a mean of the total degree 

equals to (2.47 ) and a standard division equals to (0.455) 

The question about how much State Audite & Administrative control Bureau is committed 

to empower its connections with citizens , parliament and people of interest achieved the 

highest score with a mean equals to (2.55) followed by the question of how much the 

commitment of State Audite & Administrative control Bureau enforces transparency and 

integrity of public and governmental institutions and finally how much it can State Audite 

& Administrative control Bureau can be considered as an example to follow  



ح

The study also concluded that there are gaps in the independent measures , Accordingly the 

researchers recommend changes to the low of State Audite & Administrative control 

Bureau in such a way it governess the independency of the financial and administrative 

departments . Moreover , gaps were also found in the quality control and risk assessment 

process . accordingly , the study suggests to follow a specific method aligned with the 

international standouts of such field.  
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 الفصؿ األكؿ
_____________________________________________________________ 

 خمفية الدراسة

 المقدمة: 1.1

ع الدكؿ االحتفاظ بػسيادتيا يعتبر الماؿ العاـ الركف األساسي في بناء أم دكلة، فبكجكده تستطي

كحريتيا، كتجعميا غير خاضعة لتأثيرات الدكؿ األخرل عمييا، أك لتػدخؿ تمػؾ الػدكؿ فػي شئكنيا 

الداخمية كالخارجية، سكاء بصكرة مباشرة، أك بصكرة غير مباشرة، كلذلؾ كجب عمى أم دكلة تريد 

دييا، كأف تعمػؿ عمػى حمايتو مف العابثيف فيو االستقرار، كالتمتع بحريتيا أف تحافظ عمى الماؿ العاـ ل

 .)2006)أبك اليداؼ، 

كلما كاف االستخداـ الفعاؿ لالمكاؿ العامة يشكؿ احدل الدعامات األساسية مف أجؿ حسف ادارة تمؾ 

األمكاؿ كفعالية القرارات االدارية الصادرة عف السمطات المختصو فاف تحقيؽ ىذا اليدؼ يتطمب كجكد 

لمرقابة المالية يكفؿ القانكف استقالليا كتتكلى الرقابة المالية كاالداريو عمى األجيزه االدارية ىيئة عميا 

لضماف االستخداـ الفعاؿ كالمناسب لألمكاؿ العامو كخاصة بعد أف تكسع نشاط الدكلة ليمتد الى 

 (.2005القطاعيف االقتصادم كاالجتماعي. )كنعاف كنكاؼ، 

قابي فكر تشكيؿ السطمة الكطنية الفمسطينية عمى أرض الكطف كانطالقان مف كفي فمسطيف بدأ العمؿ الر 

الحرص الدائـ عمى تطكير الدكر الرقابي لجياز الرقابة العميا )ديكاف الرقابة المالية كاالدارية ( تكالت 

القرار ( صدر 1994ففي عاـ )إصدار التشريعات التي تتضمف أفضؿ التطبيقات عمى المستكل العالمي 
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( كالذم ينص عمى إنشاء ىيئة الرقابة العامة تاله صدكر مرسكـ رئاسي بقكة القانكف 22رئاسي رقـ )ال

كبناء عميو تأسست ىيئة الرقابة  بقانكف ىيئة الرقابة العامة  ( الخاص1995( لسنة )17يحمؿ رقـ )

كتطكير الكادر العامة في كؿ مف غزة كراـ اهلل كقامت الييئة بمباشرة أعماليا بالتكازم مع بناء 

الكظيفي فييا كمارست مياميا كاختصاصاتيا عمى كافة المؤسسات العامة في فمسطيف كاستمرت 

( المستند إلى القانكف 2004( لسنة )15رقـ ) بالعمؿ حتى صدر قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية

 (.  2003لسنة )  األساسي الفمسطيني

( 2005( مف القانكف األساسي كفي عاـ )96اإلدارية بمكجب المادة )تأسس ديكاف الرقابة المالية ك     

باعتباره مؤسسة دستكرية ينظـ  أقر قانكف الديكاف العاـ كبات يشكؿ الجياز األعمى لمرقابة في فمسطيف

كلو مكازنة خاصة ضمف المكازنة العامة لدكلة فمسطيف كيتمتع بالشخصية   عممو القانكف الخاص بو،

لمستقمة كاألىمية القانكنية الكاممة لممارسة المياـ كاالختصاصات الكاردة في قانكنو الخاص االعتبارية ا

 كالكاردة بالقكانيف كاألنظمة ذات العالقة. 

يعتبر ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية الجياز األعمى لمرقابة كىك المسئكؿ عف مراجعة اإلدارة المالية في 

ة فمسطيف، كتقديـ رأم مستقؿ حكؿ استخداـ الجيات الخاضعة لرقابتو القطاع العاـ كالمساءلة لدكل

لمماؿ كيتطمع ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية الى إحداث الفارؽ في حياة المكاطف، مف خالؿ العمميات 

الرقابية التي ينفذىا في الجيات الخاضعة لرقابتو كمف خالؿ التأثير اإليجابي المتمثؿ في إصدار 

قابية ممتزمة بالمعايير الدكلية، كذات قيمة كمنفعة عالية تساىـ في االرتقاء في مستكل األداء تقارير ر 

 العاـ .

كمف ىذا المنطمؽ، كبسبب ما يشكمو االلتزاـ بالمعايير الدكلية مف أثر إيجابي يتمثؿ في بث الثقة    

ستغالؿ األمثؿ لتمؾ المكارد، في المجتمع، كتكجيو عقكؿ المسئكليف عف المكارد العامة إلى كيفية اال
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( مف معايير 12جاءت ىذه الدراسة لقياس أداء ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كفقنا لممعيار رقـ )

 اإلنتكسام )قيمة كمنافع األجيزة العميا لمرقابة إحداث الفارؽ في حياة المكاطنيف(.

 

 مشكمة الدراسة: 2.1

دارية، كزيادة المياـ الرقابية الممقاة عمػى عػاتقو، حيث اعتبر منذ صدكر قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإل

أداة فاعمة لتحسيف األداء المالي كاإلدارم فػي مؤسػسات الػسمطة الكطنية، ظيرت الحاجة لمرقي 

 بمستكل ىذا األداء لزيادة مستكل اإلنتاج كتقديـ أفػضؿ الخػدمات. 

 الرئيسييف التالييف:كتكمف مشكمة الدارسة في اإلجابة عف السؤاليف 

( مف معايير 12ما مدل تطبيؽ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية لممعيار رقـ ) السؤاؿ الرئيسي األكؿ :

 اإلنتكسام )قيمة كمنافع األجيزة العميا لمرقابة إحداث الفارؽ في حياة المكاطنيف(

 كيتفرع عنو ثالثة أسئمة فرعية:

ف الرقابة المالية كاإلدارية عمى تعزيز المساءلة كالشفافية كنزاىة ىؿ يعمؿ ديكا السؤاؿ الفرعي األكؿ:

 الييئات الحككمية كىيئات القطاع العاـ؟ كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

  ىؿ يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى حماية كصيانة استقالؿ األجيزة العميا

 لمرقابة المالية كالمحاسبة؟

 ؿ يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى اإلبالغ عف نتائج الرقابة كبالتالي تمكيف ى

 الجميكر مف مساءلة ىيئات القطاع العاـ؟

  ىؿ يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى تنفيذ مياـ الرقابة بما يكفؿ أف تتـ

 مالية كاستغالليا؟مساءلة الحككمة كىيئات القطاع العاـ عف إدارتيا لممكارد ال



. 

 

  ىؿ يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى تمكيف القائميف عمى ادارة القطاع العاـ

مف االضطالع بمسؤكلياتيـ في االستجابة لنتائج الرقابة كالتكصيات كاتخاذ االجراءات 

 التصحيحية المناسبة؟

ارية عمى قكة ارتباطو بالمكاطنيف ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلد السؤاؿ الفرعي الثاني:

 كالبرلماف كأصحاب المصمحة؟ كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

  التجاكب مع البيئات المتغيرة كالمخاطر ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى

 الناشئة؟

  ؟األطراؼ ذات الصمةالتكاصؿ الفعاؿ مع ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى 

  أف يككف مصدرا مكثكقا لمتبصر المستقؿ ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى

 كالمكضكعي لدعـ التغيير المفيد في القطاع العاـ؟

ىؿ يعتبر ديكاف الرقابة المالية كاالدارية مؤسسة يحتدل بيا؟ كيتفرع عف ىذا  السؤاؿ الفرعي الثالث:

 لفرعية التالية:السؤاؿ األسئمة ا

  ضماف شفافية كمساءلة االجيزة العميا ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى

 لمرقابة؟

  ضماف اإلدارة الرشيدة لألجيزة العميا ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى

 لمرقابة؟

  عد السمكؾ بالجياز؟االمتثاؿ لمدكنة قكاىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى 

  بذؿ الجيد نحك تحقيؽ امتياز كجكدة ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى

 الخدمة؟
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  بناء الكفاءات مف خالؿ التشجيع عمى ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى

 التعمـ كتبادؿ المعارؼ؟

ئية في مدل التزاـ ديكاف الرقابة ىؿ يكجد فركؽ ذات دالالت احصا السؤاؿ الرئيسي الثاني:

( تعزل لممتغيرات الديمغرافية )جنس المكظؼ،العمر،سنكات 12المالية كاإلدارية بالمعيار رقـ )

 الخبرة، المؤىؿ العممي، مجاؿ المؤىؿ العممي(.

 

 أىمية الدراسة: 3.1

المعايير مف شأنو  تكتسب المعايير الرقابية الحككمية أىمية بالغة في أداء العمؿ الرقابي، كغياب ىذه

أف يكجد بعض الصعكبات التي تحكؿ دكف تحقيؽ مستكل عاؿ مف الكفاءة كالفاعمية لعمؿ ديكاف 

 الرقابة المالية كاإلدارية كالعامميف فيو.

نطالقنا مف أىمية الدكر الرقابي الذم يقكـ بو ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في المحافظة عمى الماؿ  كا 

( لمعاـ 15خدامو، كما كرد في نص قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية رقـ )العاـ كحسف است

( جاءت أىمية ىذه الدراسة في فحص التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية 3( في المادة رقـ )2004)

 ( مف معايير اإلنتكسام كقدرتو عمى إحداث الفارؽ في حياة المكاطف،12الفمسطيني بالمعيار رقـ )

 مما يحسف مف عمؿ الديكاف كيعزز ثقة المكاطف بالمؤسسة الرسمية.

كمف الناحية التطبيقية ستسيـ ىذه الدراسة في تحديد مكاطف عدـ االلتزاـ ككضع التكصيات الالزمة 

 .التي تؤدم إلى تعزيز االلتزاـ، كفقنا لمتطمبات معايير منظمة اإلنتكسام

( مما سيشكؿ 12ا مف أكائؿ الدراسات التي تبحث بالمعيار رقـ )كما تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة باعتبارى

مرجعنا يستفاد منو مستقبالن مف قبؿ الباحثيف كالدارسيف في ىذا المجاؿ، ككذلؾ الميتميف بتفاصيؿ مدل 

 التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية بالمعيار مما يثرم المكتبة الفمسطينية.
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 أىداؼ الدراسة: 4.1

حداث الفارؽ استنادنا إ لى أىداؼ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كدكره في الحفاظ عمى الماؿ العاـ، كا 

في حياة المكاطف ىدفت الدراسة إلى البحث في ىدفت الدراسة بشكؿ رئيسي الى قياس مدل التزاـ 

معمكمات ميمة  ( مف معايير االنتكسام مف أجؿ تقديـ12ديكاف الرقابة المالية كاالدارية بالمعيار رقـ )

( مف معايير اإلنتكسام 12كمجمكعة مف التكصيات بيدؼ تحقيؽ أعمى درجات اإللتزاـ بالمعيار رقـ )

حداث الفارؽ في حياة المكاطنيف، كمف أجؿ تحقيؽ اليدؼ العاـ تسعى الدراسة لتحقيؽ األىداؼ  كا 

 الفرعية التالية:

 المساءلة كالشفافية كنزاىة الييئات  مدل حرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى تعزيز

 الحككمية كىيئات القطاع العاـ. 

 .مدل التزاـ الديكاف بقكة ارتباطو بالمكاطنيف كالبرلماف كأصحاب المصمحة 

 .مدل اعتبار ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مؤسسة يحتدل بيا 

 

 فرضيات الدراسة: 5.1

 :احصائية في مدل تطبيؽ ديكاف الرقابة  يكجد فركؽ ذات داللة الفرضية الرئيسية األكلى

مف معايير اإلنتكسام )قيمة كمنافع االجيزة العميا لمرقابة  12المالية كاالدارية لممعيار رقـ 

 إحداث الفارؽ في حياة المكاطنيف( .

 كمف أجؿ اختبار ىذه الفرضيو سنسعى الى فحص الفرضيات الفرعية المنبثقو عنيا كىي :
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يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل عمؿ ديكاف الرقابة المالية  كلى:الفرضية الفرعية األ 

كاالدارية عمى تعزيز المساءلة كالشفافية كنزاىة الييئات الحككمية كىيئات القطاع العاـ؟كيتـ قياسيا 

 مف خالؿ فحص الفرضيات الفرعية التالية:

بة كبالتالي تمكيف يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل االبالغ عف نتائج الرقا .1

 الجميكر مف مساءلة ىيئات القطاع العاـ.

يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل تنفيذ مياـ الرقابة بما يكفؿ اف تتـ مساءلة  .2

 الحككمة كىيئات القطاع العاـ عف ادارتيا لممكارد المالية كاستغالليا.

ارة القطاع العاـ مف يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل تمكيف القائميف عمى اد .3

االضطالع بمسؤكلياتيـ في االستجابة لنتائج الرقابة كالتكصيات كاتخاذ االجراءات 

 التصحيحية المناسبة.

يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل حماية كصيانة استقالؿ االجيزة العميا لمرقابة  .4

 المالية كالمحاسبة.

لة احصائية في مدل حرص ديكاف الرقابة المالية يكجد فركؽ ذات دال الفرضية الفرعية الثانية:

 كاإلدارية عمى قكة ارتباطو بالمكاطنيف كالبرلماف كأصحاب المصمحة.

 التجاكب مع البيئات المتغيرة كالمخاطر الناشئة.يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل  .1

 .مةالتكاصؿ الفعاؿ مع األطراؼ ذات الصيكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل  .7

أف تككف مصدرا مكثكقا لمتبصر المستقؿ يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل  .3

 .كالمكضكعي لدعـ التغيير المفيد في القطاع العاـ

يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل اعتبار ديكاف الرقابة المالية  الفرضية الفرعية الثالثة:

 كاالدارية مؤسسة نمكذجية يحتدل بيا.
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 ضماف شفافية كمساءلة االجيزة العميا لمرقابة.ذات داللة احصائية في مدل يكجد فركؽ  .1

 ضماف اإلدارة الرشيدة لألجيزة العميا لمرقابة.يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل  .2

 االمتثاؿ لمدكنة قكاعد السمكؾ بالجياز.يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل  .3

 بذؿ الجيد نحك تحقيؽ امتياز كجكدة الخدمة. يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل .4

بناء الكفاءات مف خالؿ التشجيع عمى التعمـ يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل  .5

 كتبادؿ المعارؼ.

  يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مدل التزاـ ديكاف الرقابة الفرضية الرئيسية الثانية: ال

عزل لممتغيرات الديمغرافية) عمر المكظؼ، جنس ( ت12المالية كاالدارية بالمعيار رقـ )

 المكظؼ، المؤىؿ العممي،مجاؿ المؤىؿ العممي،سنكات الخبرة(.

 

 متغيرات الدراسة: 6.1

  :المتغير التابع 

 ( مف معايير اإلنتكسام(.12)إلتزاـ ديكاف الرقابة المالية  كاإلدارية بالمعيار رقـ )

  :المتغيرات المستقمة 

كنزاىة الحككمة كىيئات القطاع العاـ كأبعاده األربعو) االبالغ عف  تعزيز مسائمة كشفافية .1

نتائج الرقابة ، تنفيذ مياـ الرقابة ، حماية كصيانة استقالؿ االجيزة العميا لمرقابة المالية 

 كالمحاسبة، تمكيف القائميف عمى ادارة القطاع العاـ مف االضطالع بمسؤكليتيـ(.

التجاكب مع البيئات ف كأصحاب المصمحة كأبعاده الثالثة) قكة إرتباط المكاطنيف كالبرلما .2

مصدرا مكثكقا ، المتغيرة كالمخاطر الناشئة، التكاصؿ الفعاؿ مع األطراؼ ذات الصمة

 (.لمتبصر المستقؿ كالمكضكعي لدعـ التغيير المفيد في القطاع العاـ
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ضماف أبعاده الخمسة )اعتبار ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مؤسسة نمكذجية يحتذل بو ك  .3

شفافية كمساءلة االجيزة العميا لمرقابة، ضماف اإلدارة الرشيدة لألجيزة العميا لمرقابة، 

االمتثاؿ لمدكنة قكاعد السمكؾ بالجياز، بذؿ الجيد نحك تحقيؽ امتياز كجكدة الخدمة، بناء 

 الكفاءات مف خالؿ التشجيع عمى التعمـ كتبادؿ المعارؼ(.

 كغرافية:المتغيرات الديم 

 )عمرالمكظؼ، جنس المكظؼ، مجاؿ التخصص العممي،التخصص العممي، سنكات الخبرة(. 

 

 حدكد الدراسة:    2.8

 :ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية_راـ اهلل  الحدكد المكانية 

 :2015/2016الفتره الزمنية الممتدة مف بيف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  الحدكد الزمانية 

 .2016/2017لدراسي الثاني لمعاـ كالفصؿ ا

 :84المكظفيف الرقابييف في ديكاف الرقابة المالية كاالدارية كالبالغ عددىـ  الحدكد البشرية   

 

 محددات الدراسة:  8.1

تعتقد الباحثة بكجكد عدد مف المحددات التي أثرت عمى النتائج بشكؿ مباشر أك غير مباشر تتمثؿ 

 فيما يمي:

غالؽ مكتب ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في غزة،  ـ السياسي بيفااالنقس .1 الضفة كغزة، كا 

قالة جميع مكظفيو كصعكبة الكصكؿ إلييـ ألخد آرائيـ، مما أدل إلى اقتصار الدراسة عمى  كا 

 الضفة الغربية فقط.

 عدـ االستقرار السياسي في الضفة الغربية كصعكبة التنقؿ لمكصكؿ إلى عينة الدراسة. .2
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 ات لتكزيع االستبانات كتحديد مكاعيد لممقابالت.أخذ المكافق .3

عدـ تكفر الخبرة الكافية لعمؿ التحميؿ اإلحصائي، مما استغرؽ الباحثة كقت كجيد إضافييف  .4

 لمكصكؿ. 

حداثة المعيار كعدـ تكفر المصادر كالمراجع األكلية كالثانكية الكافيو حكؿ مكضكع الدراسة،  .5

ييف لمبحث عف مصادر أخرل لبناء اإلطار النظرم حكؿ مما احتاج الباحثة لكقت كجيد إضاف

 المشكمة.
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 الفصؿ الثاني
_____________________________________________________________ 

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة
 

 لمحة عامة عف اإلنتكسام:   1.2

لمرقابة المالية في البمداف المنتمية إلى منظمة األمـ اإلنتكسام ىي المنظمة المينية لألجيزة العميا 

المتخصصة، كتيدؼ اإلنتكسام الى تبادؿ اآلراء كالتجارب بيف األجيزة  ككاالتيا إلى المتحدة أك

ستعماؿ المكارد العامة بفعالية ككفاءة مف خالؿ تقييـ  الرقابية لمساعدة الحككمات عمى تحسيف أدائيا كا 

 تعزيز كفي الحككمية كالعمميات الحسابات رقابة في رئيسنا يرىا، كتمعب دكرناالسياسات العامة كتطك 

 (2012ليا. )نكر، التابعة الحككمات في الشاممة السميـ كالمساءلة المالي التصرؼ

اإلنتكسام مؤسسة مستقمة غير حككمية ذات سيادة كليس ليا اتجاىات سياسية كليا مركز تعتبر 

تـ تأسيس األنتكسام عاـ قتصادم كاالجتماعي باألمـ المتحدة، كقد إستشارم خاص في المجمس اال

( بمبادرة مف السيد ايميميك فرنانديث كامكس كالذم كاف يشغؿ منصب رئيس الجياز األعمى 1953)

في أكتكبر/ تشريف األكؿ ( جيازنا رقابينا، ك 34الككبي كقد عقد المؤتمر األكؿ في ككبا بحضكر )

رابع عشر لمنظمة اإلنتكسام في مدينة كاشنطف كنتج عنو إقرار النظاـ ( عقد المؤتمر ال1992)

 (2011االنتكسام،(األساسي، بحيث يحؿ محؿ المكائح الدائمة لإلنتكسام. 

تناكلت مؤتمرات االنتكسام الالحقة مكاضيع عدة ذات أىمية بالنسبة لألجيزة الرقابية العيا كتـ الخركج 

نتكسام، حيث تعتبر تمؾ التكصيات كثائؽ ميمة يمكف االعتماد بتكصيات كالمصادقة عمييا مف اإل

عمييا في الرقابة، كما تشكؿ قكاعد اإلنتكسام شبو دستكر دكلي عاـ كذلؾ بشمكليتيا لممبادئ العامة 
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لمرقابة كتكصياتيا الضركرية لتطبيؽ ىذه المبادئ مف قبؿ األجيزة األعضاء، ذلؾ ألف إرادة المجتمع 

 (.1997عبد الرؤكؼ،كجدت مثؿ ىذه المنظمة الدكلية )الدكلي ىي التي أ

( عضكنا كامالن كخمسة أجيزة أعضاء منتسبة، كما كتستخدـ اإلنتكسام 194يبمغ أعضاء اإلنتكسام )

( لغات رئيسية كىي: الفرنسية كاإلنجميزية كاأللمانية كاالسبانية كالعربية.)مرجع سبؽ 5في عمميا )

 ( 2011ذكرة،

 

 عف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية: لمحة عامة   2.2

( منو، كينظـ 96أنشئ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية تنفيذان ألحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني في المادة )

( بحيث يككف لو مكازنة خاصة ضمف المكازنة العامة 2004( لسنة )15أعمالو القانكف الخاص بو رقـ )

، كيتمتع بالشخصية اإلعتبارية المستقمة، كاألىمية القانكنية الكاممة لممارسة لمسمطة الكطنية الفمسطينية

األعماؿ المكمؼ بيا كيعتبر ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية حسب القانكف الجياز األعمى لمرقابة في 

ذم يقكـ بالتدقيؽ فمسطيف. إضافة لذلؾ يعد ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية جياز الرقابة كالتدقيؽ الخارجي ال

كالرقابة المالية كاإلدارية عمى جميع الكزارات كالمؤسسات العامة كالييئات كالصناديؽ الخاصة.)ديكاف 

 .(2005 الرقابة المالية كاإلدارية،

يستند الديكاف في عممو عمى جميع اإلصدارات كالنشرات كالتكجييات،التي تصدرىا المنظمة الدكلية لألجيزة 

ة) األنتكسام(، كباقي المنظمات الدكلية المينية األخرل، إضافة إلى معايير التدقيؽ الحككمي العميا لمرقاب

 .(2011الفمسطيني)أبكبكر،

تـ دعكة ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في فمسطيف إلى مؤتمر اإلنتكسام ألكؿ مرة في المؤتمر 

بشكؿ رسمي إلى المنظمة الدكلية ( انضمت فمسطيف 2017العشريف كعضك مراقب، كفي مطمع العاـ )

 لألجيزة العميا لمرقابة كأصبحت عضك فييا.
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 لمرقابة: العميا لألجيزة الدكلية المعايير مفيـك   3.2

 في تأدية يتبع أف يجب ما كتقكيـ قياس في عمييا االعتماد يمكف مقاييس المعايير الدكلية بمثابة تعتبر

عند التطبيؽ )أبكاليداؼ،  بو يحتذم مكضكعيان  مثاالن  أك جانمكذ تعتبر أف يمكف التي كىي األعماؿ،

7116). 

 العميا لألجيزة الدكلية كالمعايير عمييا لقياس جكدة األداء المتفؽ يعرؼ مصمح المعايير  بأنيا القكاعد

 معايير كتشكؿ ، بالرقابة القياـ عند إتباعيا يجب التي عاـ لالجراءات كالممارسات لمرقابة بأنيا إطار

 لمرقابة كطنية معايير كضع عند بيا لالسترشاد بالمنظمة األعضاء العميا الرقابية لألجيزة إرشادية

 .(7173أنظمتيا)مصمح،  ظركؼ ككفؽ دكلة كؿ في العمؿ تالئـ بيئة الحككمية

 حدنا أدنى لتكجيو تكفر التي المعايير تمؾ"أنيا عمى الرقابية المعايير مفيـك )اإلنتكسام( أكضحت كلقد

 الرقابة، ىدؼ لتحقيؽ يجب تطبيقيا التي الرقابية كاإلجراءات الخطكات تحديد في كمساعدتو المراجع،

 الرقابة)اإلنتكسام، نتائج جكدة أساسيا تقييـ عمى يتـ التي المعتمدة المقاييس المعايير ىذه كتمثؿ

7117). 

رشادات  متفؽ عمييا دكلينا لمنيكض بأداء تعرؼ الباحثة معايير الرقابة الدكلية بأنيا مجمكعة قكاعد كا 

أجيزة الرقابة العميا، كضماف تحقيؽ األىداؼ الرقابية التي انشئت مف أجميا عمى أكمؿ كجو، كتعزيز 

 قيـ الشفافية كالمسائمة كضماف االستخداـ األمثؿ لمماؿ العاـ، كبالتالي إحداث األثر في حياة المكاطف.

 تصرؼ ذك يعتبر ما أف إذ قانكنيا، كحسب الدكلة حؽ فم المعايير مف معيار استخداـ أم كيبقى

 آخر. مكاف في كفاءة ذك يعتبر ال قد ما، في مكاف كفاءة
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استخداـ معايير اإلنتكسام مف شأنو أف يشجع عمى إضفاء الشفافية عمى عمؿ يشير مصمح إلى أف 

كما سيؤدم إلى تطكير  القطاع العاـ كما يرفع مف مصداقية عمؿ الجياز كيزيد مف ثقة اآلخريف بعممو

  فاعمية ككفاءة عمؿ الجياز، ككضع أسس لجكدة عالية ألعماؿ الرقابة.

 

 ( مف معايير اإلنتكسام:12المعيار ) 4.2

 (:12تعريؼ عاـ بالمعيار ) 1.4.2

 تككف أك كالمكارد السمطة استغالؿ باحتمالية أف يساء العاـ القطاع مؤسسات في يتمثؿ الخطر الكامف

 الديمقراطي النظاـ يقكض جكىر أف يمكف ما كىك الثقة ضعؼ إلى يؤدم مما اإلدارة، سكء ضحية

ذاتو، لذلؾ كحفاظا عمى النظاـ الديمقراطي يجب بناء الثقة القائمة عمى أساس أحقية المكاطف في 

 مساءلة مف يمثمو كينكب عنو.

 كالفساد، الغش، مظاىر بالقضاء عمى رئيس تنمية يرتبط بشكؿ عممية أم نجاح أف الشؾ فيو كمما

كرفع  اإلدارية، السياسات المتاحة، كتطكير المكارد استخداـ كحسف كاإلدارم المالي، اإلصالح كتحقيؽ

ليما،  تحقيقيا، كىذا ما يتكافؽ مع إعالف الى لمرقابة العميا األجيزة تسعى أىداؼ كىي كفاءة األفراد،

 يتسـ المالية كالمحاسبة لمرقابة أعمى جياز كجكد ةالمساءل لدكرة الميمة المككنات الذم أشار الى أف

 .(2006 ،العامة)كالب المكارد كاستغالؿ إدارة عمى لمتدقيؽ كالمصداقية كالفعالية باالستقاللية

 كىيئات الييئات الحككمية عمى كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا االجيزة بيا تقـك التي الرقابة لعمميات

 بث في يتمثؿ إيجابي المكاطنيف لما ليا مف تأثير حياة في إحداث الفارؽ في ـمي العاـ عامؿ القطاع

المكارد ك  تمؾ استغالؿ كيفية إلى عف المكارد العامة المسؤكليف عقكؿ تكجو لككنيا المجتمع، في الثقة

 يقـك التي الرقابة نتائج عف اإلعالف يتـ أف فما المساءلة آليات عمى كتؤكد أكبر بكفاءة القرارات اتخاذا

المكارد العامة  عف المسؤكليف بمساءلة مخكالن  المكاطف يككف حتى كالمحاسبة، الرقابة المالية جياز بيا
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 كفعالية كمساءلة بكفاءة االرتقاء عمى كالمحاسبة المالية لمرقابة االجيزة العميا تعمؿ الطريقة كبيذه

 .(7119 المتحدة، لألمـ العامة الحككمية)الجمعية اإلدارة كشفافية

 قيمتيا كضماف كظائفيا أداء عمى قادرة تككف حتى كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تحتاج

 الحكـ تقبؿ بدكرىا ىي كانت إذا إال ذلؾ ليا يتسنى بالثقة، كلف جديرة تككف أف لممكاطنيف، إلى بالنسبة

 عممياتيا، كحتى عف مسؤكلة نياكأ كاستقاللية، كاختصاص ذات مصداقية باعتبارىا بمكضكعية عمييا

 بقية أماـ بو يحتذل مثاالن  تككف كأف نمكذجية، تككف مؤسسات أف الالـز مف فإف ممكنا، ىذا يككف

 عاـ. الحسابات بكجو عمى الرقابة كلمينة العاـ القطاع في األخرل الييئات

الفعاؿ مع المكاطنيف كأصحاب كحتى تككف االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة قادرة عمى التكاصؿ 

 المصمحة بشأف قيمتيا كفائدتيا، يمزميا التحمي بمستكل عاؿ مف الشفافية كالمصداقية.

أدركت اإلنتكسام الحاجة المتزايدة إلظيار القيمة كالمنافع التي تكفرىا األجيزة العميا لمرقابة المالية 

ر اإلنتكسام التاسع عشر كالذم انعقد في خالؿ فعاليات مؤتمكالمحاسبة في حياة المكاطنيف فقامت 

مدينة مكسيكك بكضع إطار عمؿ كأدكات قياس لتحديد قيمة كفكائد االجيزة العميا لمرقابة المالية 

 كالمحاسبة.

كخالؿ مؤتمر اإلنتكسام العشريف في جكىانسبرغ، قرر المؤتمر أف تقـك مجمكعة العمؿ بكضع 

األجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة لدل أصحاب كفكائد قيمة التطبيقات كاألدكات الالزمة لمتعريؼ ب

(، كقد أنجزت 2013المصمحة، عمى أف تعرض عمى المؤتمر الحادم كالعشريف خالؿ انعقاده في العاـ )

 (2014 )األنتكسام، مجمكعة العمؿ الكثير مف عمميا كىي اآلف في معرض تنفيذ عدد مف المشركعات

كيكثؽ ما التعريؼ بقيمة كفكائد االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة ( عمى 12)يركز المعيار رقـ 

حداث الفارؽ في حياة المكاطنيف  .تحتاج أف تفعمو ىذه األجيزة لتتمكف مف إضافة القيمة لممجتمع كا 

ميا في ( نابعو مف الدكر الذم تشغمو أجيزة الرقابة الع12ترل الباحثة أف الغاية مف المعيار رقـ )
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اليمانيا بأىمية األثر الذم تحدثو المجتمعات كحرصيا عمى المصمحة العامو كمراقبة القطاعات العامو 

تعزيز االستخداـ الفعاؿ لما ىك متاح مف آليات كأدكات كمناىج ىذه األجيزه في المجتمعات مف خالؿ 

ر المعمكمات عف نتائج أعماليا لمتعريؼ بقيمة كفكائد االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة كنش

 . بالصيغ كالكسائط التي يشيع استخداميا مف قبؿ المكاطنيف كأصحاب المصمحة

 

 ( :12أىمية المعيار )  2.4.2

  المجتمع، في الثقة بث في يتمثؿ إيجابي احداث تأثير .1

  .المكارد تمؾ استغالؿ كيفية إلى المكارد العامة عف المسؤكليف عقكؿ تكجو .2

 القرارات اتخاذا إلى بدكره يؤدم ما المساءلة، كىك آليات عمى كتؤكد المرغكبة القيـ مف تعزز .3

  .أكبر بكفاءة

  .العامة المكارد عف المسؤكليف بمساءلة مخكالن  المكاطف يككف  .4

 الحككمية. اإلدارة كشفافية كفعالية كمساءلة بكفاءة االرتقاء .5

 يكاجييا التي لمتحديات مناسب بشكؿ بة استجابة االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاس .6

 التي المتغيرة كالبيئات الناشئة المصمحة، كالمخاطر أصحاب مختمؼ المكاطنكف كتكقعات

 .كالتدقيؽ المالية الرقابة عمميات فييا تجرم

 مف تبيف المصمحة أصحاب مع كفعاالن  ىادفان  حكاران  كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تقيـ .7

 لمرقابة العميا لألجيزة يتيح أف ىذا شأف كمف .العاـ بالقطاع يسيؿ االرتقاء عمميا أف وخالل

 التغيير يدعـ بما كالمكضكعي، لمتبصر المستقؿ مكثكقا مصدرا تككف أف كالمحاسبة المالية

 .العاـ القطاع في المفيد
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 كضماف كظائفيا داءأ عمى قادرة تككف حتى كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تحتاج .8

 ىي كانت إذا إال ذلؾ ليا يتسنى كلف .بالثقة جديرة تككف أف لممكاطنيف، إلى بالنسبة قيمتيا

 كأنيا كاستقاللية، كاختصاص ذات مصداقية باعتبارىا بمكضكعية عمييا الحكـ تقبؿ بدكرىا

 كأف كذجية،تككف مؤسسات نم أف الالـز مف فإف ممكنا، ىذا يككف كحتى عممياتيا عف مسؤكلة

 عمى الرقابة كلمينة العاـ القطاع في األخرل الييئات بقية أماـ بو يحتذل مثاالن  تككف

 .عاـ الحسابات بكجو

 

عتراض تمكيف في تساىـ التي العكامؿ 3.4.2  المالية لمرقابة األعمى الجياز كفكائد قيمة كا 

 كالمحاسبة:

المتمثمة بضماف قياـ األنظمة بتسجيؿ النفقات  كالمتمثؿ في نتائج الرقابة المالية الجياز: أداء. 1

ظيار االنضباط الضريبي بدقة أكبر، كتكضيح كيفية تخصيص المكارد في  كالخصكـ كافة كاحتسابو، كا 

الكقت الراىف، ككذلؾ تقديـ معمكمات أكثر دقة عف اإلنفاؽ لتعزيز فيـ تكاليؼ إسداء الخدمات، إلى 

الؿ نشر ىذه نتائج الرقابة المالية ما يمكف المكاطنيف مف جانب تعزيز "تكقعات المساءلة، مف خ

 المساءلة.

كما يمكف قياس أثر أداء الجياز في إحداث الفارؽ في حياة المكاطنيف عبر نتائج رقابة االلتزاـ التي 

نفاؽ  مكانية إتاحة استرداد األمكاؿ، كا  تتضمف الكشؼ عف أم نفقات غير مطابقة لما ىك محدد كا 

غراض المحددة لمنع أم انحراؼ في تخصيصات ميزانية البرلماف، كضماف إسداء الخدمات األمكاؿ لأل

بما يتكافؽ مع التشريعات المناسبة، كما يساىـ نشر ىذه النتائج في تمكيف المكاطنيف مف المساءلة 

ا يتحقؽ )تعزيز المساءلة( م ف عبر تحديد النشاطات كالنفقات غير المطابقة لما ىك محدد كىذا أيضن

خالؿ نشر نتائج رقابة األداء، مف حيث مساىمة التكصيات الناتجة عف رقابة أنظمة اإلشراؼ عمى 
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السكؽ المالية في تقميص خطر حصكؿ أزمةمالية في المستقبؿ، كمساىمة أنظمة إدارة أداء الحككمة 

ددة في في جعؿ الركابط أكضح بيف المكارد كالنتائج، كمساىمة مراجعات السياسات/الخدمات المح

 إدخاؿ تغييرات محددة عمى عممية إسناد الخدمات العامة.

كما يمكف قياس أثر أداء الجياز في إحداث الفارؽ في حياة المكاطنيف عبر نتائج األحكاـ المتضمنة 

مساىمة التقرير المتعمؽ بحسابات الدكلة العامة في تمكيف السمطة التشريعية مف جعؿ الحككمة قادرة 

 نة الدكلة.عمى تنفيذ مكاز 

كيسيـ التقرير السنكم لمجياز كالتقارير األخرل في قياس أثر أداء الجياز في إحداث الفارؽ في حياة 

ا في تعزيز الكعي العاـ كالكعي السياسي في ما يتعمؽ بمسألتي المساءلة كالحككمة  ما يساىـ أيضن

لقاء نظرة استشرافية عمى المكارد المالية ك  مراجعة المسح في األفؽ، كمراجعة كرقابة الديف العاـ، كا 

 البيئة االقتصادية كالمالية كمخاطرىا، كرقابة عائدات الصناعات االستخراجية.

مف خالؿ دراسة القكانيف المنظمة لعمؿ الجياز لضماف اطار القانكني:  كاإلطار . االستقاللية2

 بنشاطات األداء ك لمقياـ كرقابة زاـااللت كرقابة المالية الجياز لمرقابة كاليةقانكني فعاؿ كمستقؿ يحدد 

كما يضمف االستقاللية في تعييف كاستخداـ المكظفييف كتعييف  الطارئة االحتياجات لتمبية اختيارية

 قانكني. بشكؿ أخرل كمعمكمات المحاسبة سجالت رئيس الجياز كضماف الكصكؿ إلى

 مف خالؿ أنظمة المتكفرة المكارد خداـالست التخطيط عمى القدرةالمؤسسية:  كالتنمية . االستيراتيجية3

 أيضان  األجيزة ىذه عمى يتعّيف كما .القصير كالمدل المدل الطكيؿ عمى التخطيط مف تمّكنيا فّعالة

عداد األداء رصد  بشأنو. التقارير كا 

 األعمى الجياز مستكل عمى الرقابة تقارير لتسميـ التخطيطمف خالؿ  كمنيجياتيا: الرقابة . معايير4

مكمفة ككضع إجراءات محددة ككاضحو  كغير حديثة رقابة تقنيات كالمحاسبة كاستخداـ المالية رقابةلم

 الجكدة. ضبط لضماف 
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التقارير  رفع قنكات كتحديد المسؤكليات تكزيعكيتـ ذلؾ عف طريؽ  كاإلسناد: اإلدارة . ىياكؿ5

 لممكظفيف كفعالية الكقت جيؿلتس نظاـ كجكد المكظفيف ك عمى الرقابة مسؤكليات لتكزيع كالتخطيط

 الداخمية. كالمراقبة المالية اإلدارة

نياء كالترقية التكظيؼ أنظمةكتشتمؿ دراسة كالقيادة :  البشرية . المكارد6 المكظفيف  خدمة كا 

كتطكيرىا بما يتناسب مع المصمحة العامة ككضع اجراءات كاستيراتيجيات لتنمية قدراتيـ كالتقييـ 

 كالترقية.

دارة صاؿ. االت7  التي الييئة مع االتصاؿ فعاليةكتتمثؿ في ضماف  المعنية: الجيات مع العالقات كا 

 الييئات رؤساء مع فعاؿ بشكؿ االتصاؿ إلييا ك تقاريره كالمحاسبة المالية لمرقابة األعمى الجياز يرفع

 التكصيات عف غاإلبال الرشيدة كفعالية كالحككمة السميمة المالية اإلدارة بشأف لمرقابة الخاضعة

 اإلعالـ. كسائؿ مع االتصاؿ فعالية بالرقابة ك المتعمقة كالمالحظات

 كتقاس كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة في األداء قياس مجاالت السابقة المجاالت تسمى

 دلم لتقييـ استخدامو ككيفية األداء قياس إلطار مفصؿ شرح كفيمايمي األداء قياس إطار باستخداـ

 .األنتكسام معايير مف( 21) رقـ بالمعيار الجياز التزاـ

 

 :األداء قياس إطار 2.5

 لمحة عامة عف إطار قياس األداء   7.5.7

 مقارنة كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة الطكعي ألداء لمتقييـ إطار ىك األداء قياس إطار

 أخرل فاعمة دكلية كممارساتISSAIs" كالمحاسبة " ليةالما لمرقابة العميا بالمعايير الدكلية لألجيزة

في  المالية كالمحاسبة لمرقابة األعمى مساىمة الجياز تقييـ إلى الخارجية يسعى العامة المالية لمرقابة

 العميا األجيزة سيمنح أنو الفساد، كما كمكافحة كالمساءلة الفاعمة كالحككمة االدارة السميمة لمماؿ العاـ 
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 بالشفافية لمنيكض بيا كقدكة ُيحتذل نمكذجية منظمات إلى تتحكؿ أف فرصة كالمحاسبة لماليةا لمرقابة

 لمتقييـ عبر قرار الخضكع الخاص، كيتكقؼ أدائيا عف المصداقية ذم العاـ اإلبالغ عبر كالمساءلة

 أداء ياسق مراعيا بذلؾ فكائد كمخاطر النشر. )إطار الييئة رئيس عمى اإلطار كنشر النتائج استعماؿ

 .(2013، كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013يكليك /تمكز 12 تجريبي كالمحاسبة /اصدار المالية لمرقابة العميا األجيزة أداء قياس ( إطار1الشكؿ)
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فير مف التعريؼ السابؽ كمف خالؿ الرسـ البياني يتضح لمباحثو أف إطار قياس األداء ييدؼ الى تك 

تقييـ عاـ معيارم ألداء أجيزة الرقابة المالية كالمحاسبة مبني عمى المعايير الدكلية لألجيزة الرقابية 

العميا، إلى جانب تقييـ أثرىا في المجتمع باالضافة الى تزكيد الجياز بمعمكمات حكؿ نقاط القكة 

لتي تساعد عمى كضع خط أساس كالضعؼ لدييا مقارنة بالمعايير الدكلية لألجيزة الرقابية العميا كا

 يمكف قياس سير العمؿ المستقبمي في مقابمو كاإلعالـ بمزيد مف تطكير القدرات.

أجرل ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية الفمسطيني التقييـ بناء عمى طمبو باستخداـ النسخة التجريبية مف 

مت المنظمة الدكلية لألجيزة الرقابية العميا اإلطار العاـ لتقييـ أداء األجيزة الرقابية العميا ، كالتي قا

بكضعيا، حيث أدار البنؾ الدكلي التقييـ كجزء مف المشاركة في المساعدة الفنية مع ديكاف الرقابة 

المالية كاإلدارية. أجرم التقييـ بإتباع المنيجية المختمطة مع أفراد طاقـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية 

رقابي أعمى نظير )النركيج(، كيشمؿ التقييـ الرقابة المالية كرقابة االمتثاؿ كيركز  كالبنؾ الدكلي كجياز

 عمى األعماؿ الرقابة لمديكاف التي تمت في الضفة الغربية حيث أف فرع الديكاف في غزة ال يعمؿ.

 

 مككنات إطار قياس األداء : 2.5.2

 :عنصريف مف ةكالمحاسب المالية لمرقابة العميا األجيزة أداء قياس إطار يتككف

 لمنتائج. كصفي تحميؿ مف كيتألؼ لمتقييـ. النيائي المنتج كىك األداء، لتقرير تكجييات (1

( مؤشر يطمؽ عمييا اسـ جياز لكؿ جياز بيف بعد كاحد كأربعة أبعاد 24مجمكعة مككنة مف ) (2

 سبعة مجاالت ىي: في الفاعمة الدكلية بالممارسات مقارنةن  الجياز لقياس أداء

 الجياز أداء : أ المجاؿ 

 القانكني كاإلطار االستقاللية : ب المجاؿ 

 المؤسسية كالتنمية االستراتيجية : ج المجاؿ 
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 كمنيجياتيا الرقابة معايير : د المجاؿ 

 كاإلسناد اإلدارة ىياكؿ : ق المجاؿ 

 كالقيادة البشرية المكارد : ك المجاؿ 

دارة االتصاؿ : ز المجاؿ  المعنية الجيات مع العالقات كا 

 حيث (،4إلى ) (0) مف رقمي مقياس استعماؿ عبر كاألبعاد لممؤشرات التقديرية العالمات إسناد يتـ

 عمى مبنية التقديرية تككف العالمات أف األعمى، يجب ىك (4) كالمستكل األدنى ( ىك0المستكل) يككف

ميمة  ات ليستالمؤشر  جميع ألف كمو؛ الجياز لعالمات مجمكع مف أدلة، كتجدر اإلشارة إلى أف ما

كأخرل، كفيما يمي تكضيح لكؿ  سنة كبيف كآخر جياز بيف النسبية أىميتيا كستتفاكت نفسو، بالقدر

 مجاؿ كاألجيزة التي يتككف منيا.

 لمتقارير كالمحاسبة المالية لمرقابة األعمى الجياز المجاؿ) أ( : إعداد: 

 يشتمؿ عمى األجيزة التالية:

تعرؼ الرقابة المالية بأنيا مجمكعة مف اإلجراءات اإلدارية مالية: (: نتائج الرقابة ال1الجياز )

كالقانكنية التي تضعيا الدكلة لغرض حماية األمكاؿ العامة مف خالؿ مراقبتيا لجميع النشاطات المالية 

 (1999ألجيزة الدكلة" )الدكرم ، 

د مف مطابقة التنفيذ كيرل آخركف أف الرقابة المالية ىي مجمكعة مف اإلجرءات التي تكضع لمتأك

الفعمي لمقكانيف المحددة، كلممطابقة مع ما ىك كارد في المكازنة، كتحديد االنحرافات إف كجدت، كدراسة 

أسبابيا لعالج نقاط الضعؼ التي تسببت فييا، كتشجيع نقاط القكة التي أدت إلى االنحرافات المكجية 

 .(2007منيا )الباشا، 
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ية بمجمكعة مف اإلجراءات التي تتفؽ مع األنظمة كالمعايير المتفؽ عمييا، كعرفت الدراسة الرقابة المال

بيدؼ التأكد مف المحافظة عمى الماؿ العاـ، كاستخدامو االستخداـ األمثؿ كتحديد التجاكزات إف 

 كجدت، كتقديـ الحمكؿ الالزمة لعالجيا.

إطار  مع يتماشى بما ممثمة لخاصةا المالية المعمكمات كانت إذا ما تحديد الرقابة المالية عمى تركز

 عف كمناسبة كافية أدلة عمى الحصكؿ عبر ذلؾ يتـ التنظيمي. كاإلطار المطبؽ المالية التقارير إعداد

 المالية، المعمكمات في جكىرية أخطاء كجكد عدـ حكؿ رأيو عف التعبير مف المدقؽ الرقابة لتمكيف

 خطأ. أك احتياؿ بسبب سكاء

المالية،  الرقابة تغطية(i) المالية مف خالؿ أربعة معايير حيث يقيس المعيار  تقاس نتائج الرقابة

كتكزيعيا، كالمعيار  المالية الرقابة نتائج نشر iii)ك المعيار ) المالية، الرقابة نتائج تقديـ (ii)كالمعيار

(iv)  كتكصياتيا المالية الرقابة مالحظات لتنفيذ متابعة الجياز . 

ىذا الجياز أداء الرقابة المالية لديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مف ناحية التغطية كفي فمسطيف يقيس 

الرقابية كتسميـ نتائج الرقابة المالية كنشرىا كدرجة متابعة تنفيذ المالحظات كالتكصيات، حيث تـ 

جراءاتو لممت  ابعة.احتساب نقاط ىذا الجياز بتقييـ التقارير الرقابية التي يصدرىا الديكاف كا 

تعرؼ رقابة االمتثاؿ بأنيا نشاط إدارم يسعى إلى متابعة العمؿ (  نتائج رقابة االمتثاؿ: 2الجياز )

كقياس األداء كاالنجاز الفعمي لو، كمقارنتو بما ىك مخطط، كذلؾ باستخداـ معايير يقارف بيا اإلنجاز 

برامجيا قد نحققت بدرجة عالية كذلؾ يمكف مف خالؿ الرقابة التأكد مف أف أىداؼ األجيزة االدارية ك 

مف الكفاءة كالفعالية ككفقا لمخطط المرسكمة كاكتشاؼ األخطاء كجكانب القصكر في العمميات التنفيذية 

 .(1999 في االدارة كالعمؿ عمى تصكيبيا كتعديميا)الدبيس،

بالسياسات  كما عرفت بأنيا الخريطة التنظيمية ككؿ االجراءات التي تختص بكفاءة العمؿ كااللتزاـ

 .(2005االدارية)الباشا، 
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كتساىـ الدراسة باالعتماد عمى التعريفيف السابقييف بتعريؼ رقابة اإلمتثاؿ بأنيا: نكع مف الرقابة 

يمارسيا الجياز لضماف سالمة األداء ككفاءة العمؿ كتحقيؽ األىداؼ كفقا لما ىك مخطط لو كضمف 

 طراؼ المعنية.السياسات االدارية بما يحقؽ مصمحة جميع األ

 جميع عمى كالمعمكمات، المالية كالصفقات النشاطات رقابة االمتثاؿ اىتماميا عمى معرفة التزاـ تركز

لمرقابة كتقاس نتائج رقابة اإلمتثاؿ مف  الخاضعة الييئة تحكـ التي المادية، بالمرجعيات المستكيات

، ك ii (iii)) ) كتكزيعيا االمتثاؿ رقابة نتائج ، كتقديـi رقابة االمتثاؿ ) خالؿ أربعة معايير كىي: تغطية

 .(iv)كتكصياتيا  االمتثاؿ رقابة مالحظات لتنفيذ الجياز متابعة

كفي فمسطيف يقيس ىذا الجياز أداء رقابة االمتثاؿ في ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مف حيث التغطية 

نشر نتائج رقابة االمتثاؿ كدرجة متابعة تنفيذ  الرقابية كتكقيت تسميـ نتائج رقابة األداء، كيعتبر تقييـ

 المالحظات كالتكصيات ىك ذاتو بالنسبة لمرقابة المالية نظران لتشابو ممارسات كؿ منيما.

تعرؼ رقابة األداء بأنيا " تقييـ أداء المنظمات طبقا ألىداؼ (: نتائج رقابة األداء: 3الجياز )

جراءات الصحيحو المالئمة بما يضمف تطابؽ األداء مع ما كمعايير محددة مقدما، تمييدا التخاذ اال

 (2005 ىك مخطط لو)حماد،

كيذىب اخركف الى الكصؼ التفصيمي لمعممية بأف تقييـ األداء غايتيا تحميؿ اداء الفرد بكؿ ما يتعمؽ 

بو مف صفات نفسية أك بدنية أك ميارات فنية أك سمككية أك فكرية، كذلؾ بيدؼ تحديد نقاط القكة 

    .(2007كتعزيزىا كالضؼ كمعالجتيا كضمانة أساسية لتحقيؽ فاعمية المؤسسة)أبك ماضي ،

 االقتصاد مبادئ مع يتكافؽ بما كالمؤسسات كالبرامج التدخالت أداء صكابية تركزرقابة األداء عمى

 مقارنة األداء مراجعة عبر ذلؾ كيتـ الكضع، تحسيف مجاؿ تحديد عف فضالن  كالكفاءة كالفاعمية

 أسئمة عمى اإلجابة المشاكؿ بيدؼ أك المعايير عف االنحراؼ أسباب كعبرتحميؿ المناسبة بالمعايير

 نسبةتقاس مف خالؿ ثالثة معايير كىي : التحسف ك  تضمف التي كتكفير التكصيات أساسية رقابية
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، (ii)كتكزيعيا كنشرىا األداء رقابة نتائج ، كتقديـ( (iكغرضو كانتقائيا األداء رقابة عمميات تغطية

 . (iiiاألداء كتكصياتيا رقابة مالحظات لتنفيذ الجياز كمتابعة

نتائج رقابة األداء غير متكفره )غير قابؿ لمتطبيؽ( في ديكاف الرقابة المالية كاالدارية في دكلة فمسطيف 

 نظران ألف كظيفة رقابة األداء مازالت في مراحؿ تطكيرىا المبكرة فقط.

معايير محددة الستخداـ محاكـ الحسابات تستخدـ في حالة اتباع األجيزة الحكـ: (: نتائج 4الجياز )

يمثؿ  حكـ يصدر قضائية، كنتيجة ليذه المعممية الرقابة بكظيفة كظيفة نمكذج "المحكمة" حيث تدعـ

 القضائي. لمجياز أخرل محتممة نتيجة تمثؿ االحكاـ لذا القضاة، ىيئة في مداكالت عمى المبني القرار

 التي الصادرة الكثائؽ بعدد مقارنةن  األحكاـ قاس نتائج الحكـ مف خالؿ أربعة معايير كىي: عددت

 ، كاستعماؿ(ii)الحكـ  مكعد حتى الصادرة الكثائؽ كقت متكسط ، كتخفيض(i)تتطمب حكمان 

 .(iv)كالعقكبات األحكاـ كمتابعة الجياز ، كمراقبة(iii) مخالفات كجكد حاؿ في الصالحيات

تعتبر الميزة األساسية ألداء أم جياز رقابي أعمى ىي أخرل:  كتقارير السنكم التقرير (:5ز )الجيا

تقاريره كجكدة أعمالو، كىذا يتضمف االضطالع بتفكيضو القانكني/التغطية الرقابية كتسميـ كنشر 

 خارجي منتج أىـ السنكم الجياز التقارير في مكاعيدىا كمتابعة تنفيذ النتائج الرقابية كلذلؾ يمثؿ تقرير

 التشريعية السمطة إلى الخارجية، كيقدـ المعنية الجيات إلى بالنسبة الجياز رأم كسمعة يحدد فيك لو،

 المناسبة. كبالكسائؿ تدخؿ أحد دكف إلييا مف التقارير برفع الجياز يقـك أخرل حيث عامة ىيئة أك

 تقرير ، كنشر(i)كتسميمو السنكم جيازال تقرير يقاس ىذا الجياز مف خالؿ أربعة معايير كىي: محتكل

 القيمة خدمات عف ، كاإلبالغ(iii)بشأنو  التقرير كرفع الجياز أداء ، كقياس(ii)كتكزيعو  السنكم الجياز

 .(iv)لمجياز المضافة

كفي ديكاف الرقابة المالية كاالدارية الفمسطيني يقيس ىذا الجياز إلى أم مدل يقكـ الجياز الرقابي 

تقارير بنتائج أعمالو، كىك يركز عمى التقرير السنكم لمجياز الرقابي األعمى كمدل نشره  األعمى برفع
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كمدل تضمنو معمكمات حكؿ أداء الجياز الرقابي األعمى، كما يقيس ىذا المؤشر إلى أم مدل يقـك 

 دية.الجياز الرقابي األعمى برفع تقارير بنتائج أعمالو التي تقع خارج صالحياتو الرقابية التقمي

 (المجاؿ :)القانكني: كاإلطار االستقاللية ب 

يعتبر االستقالؿ أحد أىـ الدعامات األساسية التي تبنى عمييا الرقابة الخارجية، كأف أىـ ما يميز  

الرقابة الخارجية عف الرقابة الداخمية ىك االستقالؿ، فالرقابة العميا التي تفقد استقالليا تفقد كجكدىا 

 ـ باعماليا بمكضكعية كتجرد.كقدرتيا عمى القيا

حرصت األجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبية اإلنتكسام عمى تنظيـ أعماؿ الرقابة لألجيزة 

األعضاء كتقديـ التكصيات الالزمة لتطكير عمميا كعنيت بالتركيز عمى استقاللية تمؾ األجيزة كدعت 

 .(1997ف)جابر،الدكؿ الى كضع النصكص الدستكرية المتعمقة بيذا الشأ

( االستقاللية 9140يعرؼ  المعيار الدكلي لألجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة اإلنتكسام رقـ )

ك الخضكع بأنيا التحرر مف االعتماد عمى شخص آخر أك مؤسسة أك دكلة أخرل أك التأثر بيـ أ

 .(2012)نكر،  لسيطرتيـ

راقب مستقال في رأيو تماما عف االشخاص الخاضعيف كما يعرؼ اليميكلي االستقالليو بأف يككف الم

لرقابتو كيجب عميو اال يغير مف حكمو تبعا ألىكاء المؤسسة الخاضعو لمرقابة ميما كانت األسباب كما 

يجب عمى المراقب اال تككف لو مصمحو شخصيو في المؤسسة الخاضعو لمرقابة حتى يككف مستقال 

 (1991ف أىكائو كنزكاتو كمصالحو الشخصية. )اليميكلي، كىذا يعني أف يككف المراقب متحررا م

 المالية باالستقاللية كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة كجكب تمتعissai 10) ) حدد المعيار

كالمحاسبة،كما أشار  المالية لمرقابة العميا األجيزة كأعضاء استقاللية رؤساء ذلؾ في بما كالتنظيمية،

 يجب كما األداء، كرقابة كرقابة االلتزاـ المالية الرقابة ألداء اؿ المعايير الدكلية الكاليةإلى ضركرة اشتم
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 ممارسة التنفيذية خالؿ أك التشريعية السمطة قبؿ مف تدخالت أك تكجييات أم مف خالية تككف أف

  عمميا. حكؿ كتقارير معمكمات عمى الحصكؿ ذلؾ في بما أعماليا،

 األجيزة التالية:يشتمؿ المجاؿ )ب( عمى 

 (i)يبحث ىذا الجياز في استقاللية الجياز، حيث يشير المعيار الجياز :  إستقاللية (:6) الجياز

 (ii)الى البحث كالتاكد مف كجكد اطار قانكني مناسب كفعاؿ كمنصكص عميو في الدستكر،  اما البعد 

يمي مف ناحية ىيكؿ كمكاتب كادارة.. في االستقالؿ التنظ (iii)يبحث في االستقاللية المالية، كالبعد 

 في استقاللية رئيس الجياز كمسؤكليو. (iv)إلخ، كالبعد 

كفي فمسطيف يقيس ىذا الجياز كجكد كتطبيؽ اإلطار العاـ القانكني الذم يضمف استقالؿ األجيزة 

ز الرقابي الرقابية العميا كاالستقالؿ التنظيمي عف السمطة التنفيذية إلى جانب استقالؿ رئيس الجيا

 األعمى.

يجب أف تخضع كافة العمميات المالية في القطاع (: صالحيات األجيزة الرقابية العميا: 7الجياز )

العاـ لرقابة األجيزة العميا سكاء كانت ىذه العمميات مذككرة في الميزانية القكمية اـ ال كيشترط لتحقيؽ 

 الرقابة، بمسائؿ يتعّمؽ ما في كالمحاسبة مستقّمة المالية لمرقابة العميا األجيزة تككف أف ىذه الرقابة

 ".الرقابة ممارسة طريقة كفي كما المطّبقة، الرقابة كنماذج الرقابي كالتخطيط

الكصكؿ إلى  (ii)صالحيات كاسعة بما يكفي،  (i) يقاس ىذا الجياز مف خالؿ أربعة معايير كىي:

لزاميتو، التقارير رفع في الحؽ (iii)المعمكمات،   فّعالة. متابعة آليات كجكد (iv) كا 

كفي فمسطيف يقيس ىذا الجياز مدل شمكؿ الصالحيات الرقابية لألجيزة الرقابية العميا لكافة األمكاؿ 

العامة كأنكاع الرقابة الرئيسية الثالث، إلى جانب كصكؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية إلى المعمكمات 

 ه.كالحقكؽ المتعمقة برقابتو كتقارير 
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 المؤسسية: استيراتيجية التنمية :)ج( المجاؿ 

تسعى كؿ مؤسسة الى الرقي كالتطكر بأدائيا، كلتحقيؽ ذلؾ يجب أف تستحكذ عمى أنظمو تمكنيا مف 

التخطيط الطكيؿ الذم يسمى التخطيط االستيراتيجي كالقصير األمد الذم يسمى التخطيط السنكم 

 لتقارير حكؿ ذلؾ.لضماف تحقيؽ أىدافيا كمتابعتيا كاصدار ا

يعرؼ التخطيط االستيراتيجي بأنو استخداـ منيجيو كاليات محددة لتغيير كضع حالي في أم قطاع أك 

منظمة كتحديد كيفية لمكصكؿ الى كضع مستقبمي أفضؿ لممستفيديف مف خدمات المنظمة )الغكلي، 

2013) 

القرارات المصيرية كالذل يصيغ كفي تعريؼ آخر يعرؼ التخطيط اإلستراتيجي بالجيد المنظـ لصناعة 

ىكية المنظمة كيبرر كجكدىا، كىك مجمكع مف المبادئ كالخطكات كاألدكات التى صممت لتساعد 

القادة كالمديريف كالمخططيف أف يفكركا كيتصرفكا بشكؿ إستراتيجي، كىك الذل يساعد المنظمة عمى أف 

رضاء الفئ ات المستيدفة فى ظؿ ما يحيط المنظمة مف تصنع قرارات فعالة تؤدل إلى تحقيؽ رسالتيا كا 

 ،فرص كتيديدات بالبيئة الخارجية كنقاط قكة كضعؼ فى بيئتيا الداخمية)دليؿ الجمعيات المرشدة

2014) 

ترل الباحثو كمف خالؿ التعريفييف السابقيف بأف التخطيط االستيراتيجي خطكة دقيقة كميمو لتطكير 

 الداخمية المعنية الجيات مع حاسبيف كيتـ ذلؾ مف خالؿ  التكاصؿاألجيزة العميا لمرقابة المالية كالم

لمرقابة  العميا األجيزة فييا تعمؿ التي المؤسساتية البيئة كتحميؿ الناشئة، كالخارجية كتحديد المخاطر

 كالمحاسبة، المالية لمرقابة العميا األجيزة قبؿ مف المنشكدة كالمحاسبة، لمقياـ بكضع األىداؼ المالية

  األساس ىذا عمى المنظمة تطكير كتحّدد حاجات الحالي، الكضع تقّيـ فكأ
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تختمؼ الخطة السنكية عف التخطيط االستيراتيجي في المدد الزمنية المكضكعو لتحقيؽ األىداؼ كيجب 

يجاد نظاـ مطبؽ لقياس األداء لضماف تكافؽ  أف يككف ىناؾ صمة بيف الخطة السنكية كاالستراتيجي كا 

 ، كيشتمؿ المجاؿ )ج( عمى الجياز التالي:الخطتيف معا

 (i)يقاس ىذا الجياز مف خالؿ ثالثة أبعاد ىي: المؤسسية:  التنمية استيراتيجية (:8) الجياز

 .محتكل الخطة السنكية (iii)عممية التخطيط االستراتيجي،  (ii)  محتكل الخطة اإلستراتيجية،

الرقابي األعمى خطة تحدد األىداؼ اإلستراتيجية كفي فمسطيف يقيس ىذا الجياز مدل امتالؾ الجياز 

عمى المدل المتكسط كمدل شمكلية كحسف تنظيـ عمميات التخطيط االستراتيجي كالتشغيمي السنكية 

 كبمستكل عاٍؿ مف الممكية.

 (المجاؿ )الرقابية:  كالمنيجيات المعايير :د 

 .كمتعددة متنكعة تطبيقات ليا أف كحدةم ليست العاـ القطاع كنا قد أكضحنا في المجاؿ )أ( بأف رقابة

 في إضافية كصفات كتكفر العاـ القطاع رقابة كأف كالية الجياز ىي التي تحدد مسؤكلياتو العامة لتنفيذ

 تنفيذىا. يجب أخرل ككظائؼ الرقابية العمميات يخص ما

 الرقابة بط بأسستجدر االشارة الى الربط بيف المجاؿ )د( كالمجاؿ )أ( ككف مؤشرات المجاؿ )د( ترت

 بيا، الخاصة كالتكجييات الرقابة بمعايير كعممياتيا ك األداء كرقابة االمتثاؿ كرقابة المالية

دارتو، كميارات الفريؽ الجكدة، كضبط كاألخالقيات،  كختـ الرقابة، أدلة كتقييـ كالتطبيؽ، كالتخطيط، كا 

 األجيزة تقييـ في تضمينيا يجب التي لحكـ،ا ( بعممية17عنيا. كما يرتبط )الجياز  كاإلبالغ الرقابات

 المالية. لمرقابة العميا

باالضافة الى ىذا الربط يكجد ارتباط اخر بيف مؤشرات ىذا المجاؿ كمؤشرات المجاؿ )ب( التي 

 كالمحاسبة، المالية لمرقابة العميا األجيزة استقاللية حكؿ المكسيؾ تتحدث عف االستقاللية فكفقا إلعالف

 أم دكف مف الرقابات أنكاع كافة بأداء كالمحاسبة المالية العميا لمرقابة لألجيزة الحؽّ  نحيم أف يجب



31 

 

 كرقابة مالية كرقابة اإلمتثاؿ، رقابة آنفان  األجيزة المذككرة كالية تتضّمف أف يجب بالتالي، خارجية، قيكد

 ستقـك التي التخطيط لمرقابات مف كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة األداء، كما يجب أف تتمّكف

 عمييا. المتعارؼ المعايير مع يتكافؽ بما خارجية، عكائؽ أم دكف مف بأدائيا

 يشتمؿ المجاؿ )د( عمى األجيزة التالية:

دارة العاـ الرقابي (: التخطيط9) الجياز تعرؼ خطة الرقابة بأنيا خطة سنكية أك متعددة الجكدة:  كا 

 القيكد، تقييـ مثؿ العناصر تغّطي األجيزة، كما تمؾ بيا ستقـك التي السنكات تصؼ الرقابات

 العميا األجيزة كالية مع الرقابة تتكافؽ خطة أف يجب .البشرية كالمكارد كالميزانية المتكافرة، كالمخاطر،

 (7173 األداء، قياس )إطار كالمحاسبة. المالية لمرقابة

عة مػف األفكػار الخاصػة بػالنظر إلى الجػكدة عمػى تعتبر إدارة الجكدة فمسفة قائمة عمى أساس مجمك 

أسػاس أنيا عمميػة دمػج جميػع أنشػطة المنظمة ككظائفيا ذات العالقة لمكصكؿ إلى مستكل متميز مف 

الجكدة حيػث تصػبح مسػؤكلية كػؿ فػرد في المنظمػة ممػا يرفع أداء المؤسسة بشكؿ كبير )شرفي كبف 

 (2013شمكية، 

ة في األجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة أىميػة إسػتراتيجية كبػيرة سػكاء عمػى مسػتكل الدارة الجكد

الجميكر أك مسػتكل الجياز نفسة إذ تمثػػؿ أحػػد أىػػـ العكامػػؿ األساسػػية الػػتي تحػػدد مدل األثر الذم 

ديكاف الرقابة المالية يحدثو الجياز في المجتمع كمدل تحقيقو ألىدافة كمف ىذا المنطمؽ عرؼ 

 معاينة دكرية ذلؾ في بما كتقييمو، لمديكاف الجكدة رقابة كاألدارية ضماف الجكدة بأنو: دراسة لنظاـ

 تأكيدأ معقكال  يكفؿ لمديكاف أف فيي الغاية أّما .تنفيذىا جرل  التي الرقابية الميّمات مف منتقاة لجممة

 التقارير كأفّ  فّعاؿ، نحك عمى مناسب كيعمؿ نحك عمى مصّمـ يعتمده الذم الجكدة رقابة نظاـ بأفّ 

 القائمة. الظركؼ ظؿ في مناسبة الرقابية
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 المستقمّيف بضماف األفراد يقـك الرقابة، لعممية دكرم يعرؼ اطار قياس األداء ضماف الجكدة بأنيا تقييـ

ا كيعرؼ ضبط الجكدة بأنو يراجعكني التي الرقابة عممية مف يشّكمكا جزءا لـ الذيف األفراد أم الجكدة،

 الجكدة جزءا ضبط يشّكؿ رقابة حيث منتج لكؿّ  عالية جكدة لضماف المتخذة التدابير كصؼ مجمكعة

 الرقابة. عممية مف يتجّزأ ال

 محتكل الخطة الرقابية، (ii) عممية التخطيط الرقابي،  (i)يقاس ىذا الجياز مف خالؿ أربعة أبعاد ىي: 

  (iii)نظاـ ضبط الجكدة ،(iv) نظاـ ضماف الجكدة 

كفي فمسطيف يقيس ىذا المؤشر الخطط الرقابيػة السػنكية، ككػذلؾ أنظمػة ضػبط الجػكدة كضػماف الجػكدة 

 عمى المستكل المؤسسي.

 مف الرقابات نكعية ضماف الجكدة إلى ضماف ييدؼالرقابية:  العمميات جكدة ضماف (:10الجياز )

 مف جزءان  يككنكا لـ الذيف أم المستقّمكف، األفراد حيث يقـكلعممية الرقابة،  دكرم تقييـ اجراء خالؿ

الجكدة، كيقاس ىذا الجياز مف خالؿ األبعاد التالية:  ضماف يراجعكنيا بعممية التي الرقابة عممية

(i)الرقابية،  العمميات جكدة ضمافii)االلتزاـ،  رقابة جكدة ( ضمافiii) األداء،  رقابة جكدة ( ضماف

(iv)خارجية. مصادر عمى المبنية الرقابية العمميات جكدة ضماف 

كفي فمسطيف يقيس ىذا الجياز ضماف الجكدة لدل ديكاف الرقابة عف كؿ ميمة رقابية نظران الختالؼ 

نظاـ ضماف الجكدة بيف بعض األجيزة الرقابية العميا مف ناحية التصميـ أك مف الناحية العممية بيف 

 كحدة الرقابة الداخمية عف كضع نقاط ىذا الجياز.المياـ الرقابية، كتـ تقييـ عمؿ 

 كالتكجييات بالمعايير يتعّمؽ ما (  في كؿ11) يبحث الجياز(: أسس الرقابة المالية: 11الجياز )

ا المالية، بالرقابة الخاصة دارة الجكدة، كضبط كاإلستقاللية، األخالقيات، مسائؿ تطبيؽ ككيفية كمن  كا 

 المالية الرقابة معايير (i)الرقابي، كيقاس مف خالؿ األبعاد التالية:  المستكل عمى كىاراتو، الرقابة فريؽ
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 المالية، الرقابة في الجكدة ضبط (iii)المالية ، الرقابة في كاالستقاللية المينة أخالقيات (ii) كتكجيياتيا

 (iv) كمياراتو  المالية الرقابة فريؽ إدارة . 

راء الرقابة المالية كالمعايير كاألدلة الرقابية كتدابير النزاىة كفي فمسطيف يقيس ىذا الجياز أسس إج

عممية الرقابة ذاتيا عف  SAI-12كترتيبات الرقابة الداخمية كالتكظيؼ، كفي المقابؿ يقيس الجياز 

 طريؽ مراجعة ممفات التدقيؽ. 

مراحؿ:  خالؿ المالية ( عممية الرقابة12يدرس الجياز ) المالية: الرقابة عمميات (:12الجياز)

بالغ كاالستنتاج الرقابي، الدليؿ كتقييـ تطبيؽ الرقابة، الرقابي، التخطيط النتائج كيقاس مف خالؿ  كا 

 الرقابية األدلة ( تقييـiii) المالية، الرقابة تنفيذ (ii) المالية ،  الرقابة تخطيط(i)األبعاد التالية: 

 المالية. الرقابة بشأف التقارير كرفع االستنتاجات كاستخالص

 كحكؿ االمتثاؿ كتكجيياتيا، رقابة يقيـ ىذا الجياز مجمؿ معاييراالمتثاؿ:  رقابة أسس (:13الجياز)

دارة الجكدة، كضبط كاالستقاللية، مسائؿ األخالقيات، تطبيؽ كيفية  عمى كالميارات الرقابة، فريؽ كا 

 أخالقيات (ii)  االمتثاؿ كتكجيياتيا، ةرقاب معايير (i)الرقابة كيقاس مف خالؿ المعايير التالية:  مستكل

 رقابة فريؽ إدارة (iv)  االمتثاؿ، رقابة في الجكدة ضبط (iii)  االمتثاؿ، رقابة في الستقاللية ك المينة

  االمتثاؿ كمياراتو.

كفي فمسطيف يقيس ىذا الجياز األسس التي تمّكف المدققيف مف تنفيذ أعماؿ رقابية ذات جكدة عالية 

مع المعايير الدكلية لألجيزة الرقابية العميا، حيث تـ تقييـ دليؿ رقابة االمتثاؿ الخاص بديكاف بالتكافؽ 

كيفية تطبيؽ مدكنة السمكؾ عمى مستكل  (ii)، فيما يقيس البعد (i)الرقابة إلحتساب نقاط البعد 

مراجعة الجكدة  المشاركة في الرقابة، كتـ إجراء مقابالت كتخطيط دكرة رقابية كاممة الستيعاب نظاـ

 كتشكيؿ الفرؽ الرقابية.
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 كتطبيؽ التخطيط الرقابي، :مراحؿ في االمتثاؿ رقابة عممية يتطرؽ إلىاإلمتثاؿ:  (: رقابة14) الجياز

عداد كاإلستنتاج كالدليؿ، الرقابة كتقييـ الرقابات،  التقارير. كا 

 أدلة تقييـ(iii) االمتثاؿ،  رقابة تنفيذ (ii) االمتثاؿ،  رقابة تخطيط (i)يقاس مف خالؿ األبعاد التالية:  

  رقابة االمتثاؿ. بشأف التقارير كرفع كاالستنتاج الرقابة

يقيس ىػذا الجيػاز األسػس التػي تمّكػف المػدققيف مػف تنفيػذ أعمػاؿ رقابيػة ذات جػكدة عاليػة كفي فمسطيف 

يػؿ رقابػة االمتثػاؿ الخػاص بػديكاف بالتكافؽ مع المعايير الدكلية لألجيزة الرقابية العميا، حيػث تػـ تقيػيـ دل

كيفيػػػة تطبيػػػؽ مدكنػػػة السػػػمكؾ عمػػػى مسػػػتكل  (ii)، فيمػػػا يقػػػيس البعػػػد (i)الرقابػػػة الحتسػػػاب نقػػػاط البعػػػد 

المشػػاركة فػػي الرقابػػة، كتػػـ إجػػراء مقػػابالت كتخطػػيط دكرة رقابيػػة كاممػػة السػػتيعاب نظػػاـ مراجعػػة الجػػكدة 

 كتشكيؿ الفرؽ الرقابية.

 (المجاؿ )كاإلسناد: ارةاإلد ىياكؿ :ر 

 كفعالية، كطبقان  ككفاءة باقتصاد عممياتو إدارة كالمحاسبة المالية لمرقابة األعمى الجياز عمى يتعيف

 أغمب تقـكحيث  داخمية، رقابية بيئة كجكد عمى حرصو خالؿ مف كالتنظيمات كذلؾ لمقكانيف

 تقـك حيث بأكؿ، أكالن  سةالمؤس بمتابعة أعماؿ تقـك داخمية رقابة دائرة بتشكيؿ العامة المؤسسات

 اليـر برأس الدائرة ىذه كترتبط عمى تصحيحيا، مباشرة كالعمؿ أخطاء مف ينتج قد ما باكتشاؼ

 مف نكع مف أكثر في تندمج الرقابة كىذه عنو، كليست مستقمة لو تابعة يجعميا مما مباشرة، بالمؤسسة

 مكتبية، داخمية، رقابة أنيا إلى باإلضافة فيذ،التن كخالؿ تتـ قبؿ رقابة فيي الذكر، سالفة الرقابة أنكاع

 (7116ىداؼ،  )أبك.ككاممة دكرية،

تعرؼ الرقابة الداخمية بأنيا عممية كىذا يعني انيا جزء مف الييكؿ االدارم كيتزامف تشغيميا مع 

 اإلجراءات التنفيذية لنظاـ العمؿ في الكحدات الحككمية، كأنيا تتكامؿ مع كؿ العمميات التنفيذية

لتحقيؽ االىداؼ بحيث انو ال يمكف فصؿ أم منيما عف االخر كاف العمؿ الحككمي ال يمكف اف ينفذ 
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)عمي،  .بدكف آليات الرقابة، كاف فرض الرقابة كسيمة لتحقيؽ االىداؼ كليس غاية في حد ذاتو

2013) 

راد الجية، كيتـ كتعرؼ اإلنتكسام الرقابة الداخمية بأنيا: عممية متكاممة تنجز عف طريؽ إدارة كأف

 تصممييا بقصد معالجة المخاطر كتكفير درجة معقكلة مف االطمئناف. 

 كالطرؽ اإلدارة سمكؾ تشمؿ التي المؤسسات خطط أنيا عمى الداخمية الرقابة كيعرؼ إطار قياس األداء

 الرقابية البيئة تكفر أف الغاية، كيجب ليذه تتخذىا التي األخرل تعتمدىا كاإلجراءات كالتدابير التي

 كسكء اليدر الضياع بسبب مف كحمايتيا المالية األعمى لمرقابة الجياز مكارد لحفظ ضمانة الداخمية

 الرقابية البيئة عمى األخرل، كذلؾ يتعيف كالمخالفات كالغش كاألخطاء رة اإلدا كسكء االستعماؿ

 اإلدارة كالتنظيمات كتكجييات يفلمقكان كالمحاسبة المالية لمرقابة األعمى الجياز امتثاؿ ضماف الداخمية

نتاجو دارية مالية بيانات كا   .مكثكقة كا 

كقد عرفت الدراسة الرقابة الداخمية بأنيا عممية دائمة كمستمرة تشمؿ جميع عمميات الجياز بغية 

 تحقيؽ أىداؼ الجياز كااللتزاـ بالسياسات الداخمية المكضكعو مسبقنا كاالرتقاء بالكفاءة كاإلنتاجية. 

 كالمبادئ لمقيـ متكامؿ جدر االشاره ىنا إلى تعريؼ مدكنة السمكؾ كما يرد في لكائح الديكاف بأنيا بيافت

 المؤسسية لألحكاـ كتؤسس جياز، كؿ لبيئة كفقا لممدققيف كضعت اليكمي العمؿ تكجو أف ينبغي التي

  .المالييف المدققيف سمكؾ تحكـ التي

 يصعب قياس مدل فعاليتيا مف خالؿ الداخمية حثة أف الرقابةمف خالؿ التعريفات السابقة يتضح لمبا

دارةكفي ىذا المجاؿ سيتـ قياس األخالقيات كاإلدارة كالمراقبة الداخمية ك  مؤشر كاحد؛  األصكؿ ا 

 يتككف المجاؿ )ر( مف األجيزة التالية:اإلسناد، حيث  كخدمات
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 مدكنة (i)اس مف خالؿ األبعاد التالية:يقالداخمية:  كالمراقبة كاإلدارة (: األخالقيات18الجياز)

 . الداخمية المراقبة بيئة(iv) المالية،  اإلدارة (iii)المكظفيف،  إدارة(ii) المينة كالنزاىو،  أخالقيات

جػػراءات الرقابػػة الداخميػػة إلػػى كفػػي فمسػػطيف  يقػػيس ىػػذا الجيػػاز اإلدارة الماليػػة لألجيػػزة الرقابيػػة العميػػا كا 

 نزاىة عمى المستكل المؤسسي.جانب العمؿ عمى ضماف ال

يحتاج الجياز لكي يقكـ بميامو عمى أكمؿ كجو إلى اإلسناد:  كخدمات األصكؿ إدارة (:19الجياز)

قدر كبير مف األصكؿ مثؿ المنشآت كمراكز التدريب كالمركبات كشبكات تكنكلكجيا كالبرمجيات، 

عالية، كلضماف ىذه اإلدارة يجب عمى تحتاج ىذه االصكؿ شأنيا شأف المكارد االخرل إلى إدارتيا بفك 

 في الكقت الحالي االحتياجات عمى األصكؿ معتمدة إلدارة كقصيرة األمد طكيمة خطط الجياز كضع

ينبغي عمى الجياز اطالع الجية  بفعالية؛ استعماليا دكريان لضماف كبمراجعة ىذه الخطط كالمستقبؿ؛

 يؤدم إلحداث خمؿ في عممو كتحقيؽ أىدافو.المسؤكلة عف مكارده بكجكد أم نقص مف الممكف أف 

، (i) التحتية كالبنى لألصكؿ الفعاؿ كاالستعماؿ التخطيط يقاس ىذا الجياز مف خالؿ األبعاد التالية:

 . (ii) اإلدارم اإلسناد خدمات

يقيس ىذا الجياز إدارة البنية التحتية إلى جانػب الخػدمات اإلداريػة كخػدمات الػدعـ، كىػي كفي فمسطيف 

 طمبات ميمة لجياز رقابي أعمى حسف األداء.مت

 كالقيادة البشرية المجاؿ)ك(: المكارد 

البد ألم جياز رقابي قبؿ البدء بعممياتو التأكد مف تكفر كادر بشرم بأعداد كافية يتمتع بتمتع بالكفاءة 

 دكلية.كالقدرة ك االلتزاـ بالمبادئ الالزمة مف أجؿ أداء العمميات الرقابية كفقا لممعايير ال

فاالستغالؿ األمثؿ لممكارد البشرية بدءان مف التكظيؼ كالذم يجب أف يقػكـ عمػى أسػس مكضكعية، 

كصكالن إلى التقاعد كالذم يككف مييأ لو، نشاطات ذات أىمية كبيرة في التكفيؽ بيف طبيعة المكارد 

ي ال يمكف تجاكزىا عمى اعتبارىا البشرية المتاحة كالعممية اإلنتاجية مركرنا بعممية التنمية البشرية كالت
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ىمزة الكصؿ بيف نػشاطات المكارد البشرية كالتي تحمؿ األىمية الكبيرة في المسيرة اإلنتاجية)بككفكس، 

2006). 

 في البشرية المكارد إلدارة العامة كاألىداؼ األساسية كالمبادئ القيـ عف البشرية المكارد سياسة كتعبر

 تككف قد كما بذاتيا قائمة كثيقة في السياسة ىذه ُتصاغ قد .كالمحاسبة ليةالما األعمى لمرقابة الجياز

 كالمحاسبة. المالية لمرقابة األعمى الجياز مثؿ استيراتيجية أخرل كثائؽ في مضّمنة

 تعرؼ ادارة المكارد البشرية بأنيا  عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف العمميػػات الجزئيػػة، بػػدءا مػػف تخطػػيط ىػػذه

عػػداد نظػػـ االختيػػار كالتعيػػيف، كنظػػـ  المػػكارد، كمػػركرا بإعػػداد نظػػـ التحميػػؿ كالكصػػؼ الػػكظيفي كا 

يحقػؽ أىػداؼ العامميف، كنظـ الحكافز. )أبك أديب كنظـ السالمة المينيػة، بما تقػػكيـ أداء بكضع نظـ الت

 (2000شيخة، 

تعمػػؽ بتحديػػد احتياجػػات المػػشركع مػػف القػػكل العاممػػة، كتكفيرىػػا كما تعرؼ بأنيا النػػشاط اإلدارم الم

 باألعداد كالكفاءات المحددة كتنسيؽ االستفادة مف ىذه الثركة البشرية بأعمى كفاءة ممكنة. )شاكيش،

2000). 

رية التي كفي تعريؼ آخر تعرؼ إدارة المكارد البشرية: "عممية االىتماـ بكؿ ما يتعمؽ بالمكارد البش

 تحتاجيا أيػة منظمػػة لتحقيػػؽ أىػػدافيا، كىػػذا يػػشمؿ اقتنػػاء ىػػذه المػػكارد، كاإلشػػراؼ عمػػى اسػػتخداميا،

 (2001كصيانتيا كالحفاظ عمييا، كتكجيييا لتحقيؽ أىداؼ المنظمة، كتطكيرىا". )برنكطي،

تعمؽ بكؿ ما يختص المكارد البشرية مف تعرؼ الباحثة إدارة المكارد البشرية بأنيا مجمكعة عمميات ت

تحديد االحتياجات مف المكارد البشرية، كتكفيرىا باألعداد كالكفاءات المطمكبة كتنميتيا كالمحافظة 

 عمييا.

 كيتككف المجاؿ )ك( مف األجيزة التالية:

 



37 

 

 المكارد قيادة يقاس ىذا الجياز مف خالؿ األبعاد التالية: البشرم: المكارد ككظيفة قيادة (:20الجياز)

 كالترقية، ، الركاتب(iii)كتكظيفيا البشرية المكارد ، كظيفة(ii) البشرية المكارد ، استراتيجية((iالبشرية

 (iv) المكظفيف كرفاه

يقيس ىذا الجياز قيادة المكارد البشرية كالتي تتضمف عمميات اتخاذ القرارات كفي فمسطيف 

كما يحمؿ كظيفة إدارة المكارد البشرية في الجياز الرقابي كاستراتيجيات كسياسات المكارد البشرية، 

 األعمى كممارسات التعييف كمنح مكافأة نياية الخدمة كالترقيات.

 يقاس ىذا الجياز مف خالؿ األبعاد التالية: الخططكالتدريب:  المينية التنمية (:21الجياز )

 ذات الرقابة أنظمة في كالتدريب المينية ميةالتن، (i) كالتدريب المينية بالتنمية المتعمقة كاإلجراءات

 (ii) الصمة

كفي فمسطيف يقيس ىذا الجياز مدل كجكد خطط لدل ديكاف الرقابة ألعماؿ التطكير الميني كمدل 

 تصميميا خصيصان لممجاالت الرقابية المحددة ذات العالقة.

 

 دارة االتصاؿ :)ز( المجاؿ  المعنية الجيات مع العالقات كا 

 الجيات مع جيدة عمؿ عالقات عمى المحافظة كالمحاسبة المالية لمرقابة األعمى الجياز عمى يتعيف

، تمتمؾ األجيزة العميا لمرقابة  .كفكائده بقيمتو التعريؼ مف حتى يتمكف الخارجية، المعنية كفي عالـ اليـك

 . المالية كالمحاسبة العديد مف القنكات المتاحة لمتعريؼ بقيمتيا كفكائدىا لممجتمع

كحتى تككف االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة قادرة عمى التكاصؿ الفعاؿ مع المكاطنيف كأصحاب 

المصمحة بشأف قيمتيا كفائدتيا، يمزميا التحمي بمستكل عاؿ مف الشفافية كالمصداقية. كلكؿ جياز حرية 

 ارم كالبيئة التي يعمؿ بيا. اختيار األسمكب الذم يناسبو لتطبيؽ ىذا التكجو في سياؽ ىيكمو اإلد

مف أجؿ أف يتسنى لألجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة التعريؼ بقيمتيا كفكائدىا لدل أصحاب 
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األجيزة النظر في كضع استراتيجيات  ىذهالمصمحة، كتعزيز مشاركتيـ في عممية الرقابة، يجب عمى 

العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة في  االجيزةر االتصاؿ كالسياسات الداعمة ليا كينبغي أيضا أف تنظ

 الجداكؿتعزيز استراتيجية االتصاؿ بخطة عمؿ تتعمؽ بالمبادرات الرئيسية. كتشمؿ ىذه الخطط عمكما 

 الزمنية كالنتائج المتكقعة كالقابمة لمقياس. كينبغي أف يككف قياس ىذه النتائج أساسنا لمتحسيف المستمر. 

 األجيزة التالية: يتككف المجاؿ )ز( مف

 

 الداخمي كاالتصاؿ االتصاؿ استراتيجية (:22الجياز)

 االتصاؿ مجاؿ في الجيدة ، الممارسات(i) االتصاؿ يقاس مف خالؿ األبعاد التالية: استراتيجية

 (ii) الداخمي

جراءات كفي فمسطيف  يقيس ىذا الجياز إستراتيجية التكاصؿ الخاصة بالجياز الرقابي األعمى كا 

 اصؿ الداخمية.التك 

 

يقاس مف خالؿ األبعاد التالية: كالتنفيذية:  كالقضائية التشريعية السمطات مع (: االتصاؿ23الجياز)

 االتصاؿ مجاؿ في الجيدة الممارسات، (i) التشريعية السمطة مع االتصاؿ مجاؿ في الجيدة الممارسات

 مع االتصاؿ مجاؿ في الجيدة ساتالممار ، (ii) كالتحقيؽ المالحقة كككاالت القضائية السمطة مع

 (iii) .التنفيذية السمطة

كفي فمسطيف يقيس ىذا الجياز تكاصؿ ديكاف الرقابة مع أصحاب المصمحة الخارجييف األساسييف 

كتحديدان البرلماف كالقضاء كالسمطة التشريعية، كيككف التركيز األساسي عمى إجراءات التكاصؿ الشاممة 

 التكاصؿ مع الجيات الخاضعة لمرقابة خالؿ عممية الرقابة.في حيف يغطي المجاؿ )د( 
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يقاس مف خالؿ (: التكاصؿ مع كسائؿ اإلعالـ كالجميكر كمنظمات المجتمع المدني: 24الجياز)

 في الجيدة الممارسات، (i) اإلعالـ كسائؿ مع االتصاؿ مجاؿ في الجيدة األبعاد التالية: الممارسات

 (ii) المدني كالمجتمع المكاطنيف مع االتصاؿ مجاؿ

في فمسطيف يقيس ىذا الجياز كيفية تكاصؿ األجيزة الرقابية العميا مع الجميكر ككسائؿ اإلعالـ كمدل 

 فعالية الممارسات.

 ( في معايير االنتكسام:12أسس المعيار )  6.2

ايير الدكلية. فمثالن، يستند ىذا المعيار إلى المبادئ التي تتبناىا اإلنتكسام، كالتي تجد أساسا ليا في المع

يناقش إعالف ليما مبادئ استقالؿ االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة كتقاريرىا المستقمة التي تقدميا 

إلى البرلماف كالجميكر. كباإلضافة إلى ذلؾ، يناقش إعالف المكسيؾ بشكؿ عاـ حقكؽ ككاجبات االجيزة 

تقدـ تقريرا عف عمميا كما يناقش تحديدا السمطة التقديرية لألجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة في أف 

العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة كحقيا في البت بشأف تكقيت نشر كتكزيع تقارير الرقابة الخاصة بيا في 

 (2014)األنتكسام،سياؽ قكانينيا. 

كفكائد طار التعريؼ بقيمة كصفا إل 2010كضعت اتفاقية جكىانسبرغ خالؿ مؤتمر اإلنتكسام لمعاـ  

عايير االنتكسام  ماالجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة .تـ ادراج ىذا االطار في المعيار الثاني مف 

 كتركز حكؿ تالتة غايات ىي:

 تعزيز مساءلة كشفافية كنزاىة الحككمة كىيئات القطاع الحككمي  .1

 كأصحاب الصمحة التأكيد عمى قكة إرتباطيا بالمكاطنيف كالبرلماف .2

 أف تككف مؤسسات نمكذجية يحتذل بيا .3

 (2( مبدأ كما ىك مكضح في الشكؿ )12تحقؽ ىذه الغايات مف خالؿ )
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  غاية كؿ ظؿ في كالمحاسبة المالية لمرقابة األعمى الجياز كمنافع لقيمة عشرة االثني (: المبادئ 7الشكؿ )
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 الييئات الحككمية كىيئات القطاع العاـ  الغاية األكلى : تعزيز مساءلة كشفافية كنزاىة .1

تعنى األجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبية بتعزيز المساءلة كالشفافية كالنزاىو لضماف أف يتصرؼ 

المسؤكليف كالحككمات كمؤسسات القطاع العاـ عمى أفضؿ نحك يحقؽ مصمحة المكاطف كاإلستغالؿ 

عداد العاـ القطاع عمميات عمى المستقمة الرقابةخالؿ األمثؿ لممكارد كالماؿ العاـ كذلؾ مف  التقارير  كا 

 أداء مف العاـ القطاع إدارة عمى القائميف يمكف الذم األمر كىك .إلييا تكصمكا التي بالنتائج

 المناسبة. التصحيحية اإلجراءات كاتخاذ الرقابة كتكصياتيا، لنتائج استجابةن  مسؤكلياتيـ،

 ( مبادئ ىي:.ؿ )تحقؽ ىذه الغاية مف خال

 

 . المبدأ األكؿ: حماية استقاللية األجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة 

( مبادئ فرعيو ترتبط بإطار قياس األداء بالمجاؿ )ب( الخاص 9يقاس ىذا المبدأ مف خالؿ )

كالذم  الخاص بالمجاؿ )ج( 8باالستقالؿ كاإلطار العاـ القانكني كبمعيار كاحد مف معايير الجياز 

 يبحث في إستيراتيجية التنمية المؤسسية  كما ىك مكضح فيمايمي:

 تشريعي أك دستكرم إطار لتعزيز جاىدة كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تسعى أف ينبغي .7

عميو، كتقاس مف خالؿ نتائج )المجاؿ )ب(  كالحفاظ كصيانتو مناسب كفعاؿ قانكني أك

 ((.i( البعد)8الجياز) )ج( مجاؿ(، )ال(i)(البعد 6الجياز)

 رؤساءىا استقاللية عمى الى الحفاظ كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تسعى أف ينبغي .2

 األمر بيا، المعمكؿ لمتشريعات القانكنية كفقا كالحصانة المنصب ذلؾ تأميف في بما كأعضاءىا،

 (i)( البعد 6تائج )المجاؿ )ب( الجياز)بكاجباتيـ، كتقاس مف خالؿ ن الطبيعي النيكض يكفؿ الذم

(iv).) 
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 أداء في تصرفيا كحرية ينبغي أف تستغؿ األجيزة العميا لمقربة المالية كالمحاسية صالحياتيا  .3

العامة كتقاس مف خالؿ نتائج  األمكاؿ إدارة تحسيف في بما يسيـ كمسؤكلياتيا كظائفيا

 (.(i)( البعد7الجياز ) )المجاؿ)ب(

 المعمكمات جميع عمى كاالطالع لمكصكؿ مقيدة غير حقكؽ كالمحاسبة المالية لمرقابة االعمي لألجيزة .4

 كتقاس مف خالؿ نتائج )المجاؿ)ب(  القانكف عمييا نص التي لمسؤكلياتيا لحسف أدائيا الالزمة

 (.(ii)( البعد7الجياز)

 مستقؿ تقرير تقديـ في تياكالتزاما حقكقيا كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تستخدـ أف يجب .5

 (.(iii)(البعد7)ب(الجياز) أعماليا كتقاس مف خالؿ نتائج )المجاؿ عف

 تقاريرىا، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ كتكقيت مضمكف بشأف القرار اتخاذ حرية الرقابية لألجيزة .6

 (.(iii)( البعد 7)ب(الجياز)

 الرقابة نتائج لمتابعة المناسبة اآلليات كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا االجيزة تمتمؾ أف ينبغي .7

 (.(iv)(البعد 7الجياز) ب( كتكصياتيا، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ)

 كحيازة كاإلدارية المالية االستقاللية عمى لمحفاظ كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا االجيزة تسعى .8

 (ii) ( البعد6مجاؿ)ب(الجياز)المناسبة ، كتقاس مف خالؿ )ال كالمادية اإلدارية كالبشرية المكارد

(iii).) 

 كفقا عمميا أداء عمى قدرتيا عمى تؤثر أف يمكف مسائؿ أية عف تقريرا الرقابية األجيزة تقدـ .9

 (.(ii) (i)( البعد 7إطارىا التشريعي، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ)ب(الجياز) أك/ك لكالياتيا
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ـ مساءلة الحككمة كىيئات القطاع العاـ عف إدارتيا المبدأ الثاني: تنفيذ مياـ الرقابة بما يكفؿ أف تت

 :لممكارد المالية كاستغالليا

( مبادئ فرعية ترتبط بإطار قياس األداء مف خالؿ المجاؿ )أ( 4يقاس ىذا المبدأ مف خالؿ )

( كما ىك مكضح 7كالمجاؿ)د( بعدة أجيزه كما ارتبط بالمجاؿ )ب( بمعيار كاحد مف معايير الجياز)

 فيمايمي:

 المطبقة، المينية كالمعايير لتفكيضيا ككفقا كالمحاسبة، المالية لمرقابة العميا االجيزة تقـك أف ينبغي  7

 جميعيا: أك التالية مناإلجراءات أم بتنفيذ

ذلؾ كتقاس مف  األمر اقتضى حاؿ المالية غير البيانات المالية، ككذلؾ البيانات عمى الرقابة )أ( 

 (.(i) (ii) (iii)( البعد77الجياز) د( (، )المجاؿ)(i) ( البعد7)الجياز أ( خالؿ )المجاؿ)

 د( ( ، ) المجاؿ)(i)(البعد 3أ(الجياز) األداء كتقاس مف خالؿ) المجاؿ) عمى الرقابة )ب( 

 (.(i)(ii) (iii)( البعد 16الجياز)

( (i)( البعد 7الجياز) أ( بيا كتقاس مف خالؿ )المجاؿ) المعمكؿ لمسمطة كفقا االلتزاـ رقابة )ت(  

 (.(ii) (i) (iii)( البعد .7الجياز) د( ،)المجاؿ)

 عمى كمنيا أخرل، مياـ تنفيذ لتفكيضيا، ككفقا أيضا، كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا لألجيزة . يمكف7

 بالمصمحة تتعمؽ التي األخرل المسائؿ أك العامة المكارد استخداـ في القضائي المثاؿ التحقيؽ سبيؿ

 (البعد5الجياز) (،)المجاؿ)أ((ii)(البعد .الجياز) أ( ة، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ)العام

(iv))د(( البعد 77الجياز) (،)المجاؿ (i) (ii).) 

 مع لتفكيضيا، ككفقا مناسب، بشكؿ كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تتجاكب أف ينبغي 3.

(، (iv)( البعد 7)ب( الجياز ) تقاس مف خالؿ )المجاؿكالفساد ك  كاالحتياؿ المخالفات المالية مخاطر

 (.(ii) (i)( البعد .7(، )المجاؿ)د( كالجياز )(i) (ii)( البعد 77)د(الجياز ) )المجاؿ



.. 

 

 أم أك التشريعية السمطة إلى قانكنيا، كفقا المالية، الرقابة تقارير الرقابية األجيزة تقدـ أف ينبغي 4.

( (ii)( البعد 7الجياز ) )أ( االقتضاء، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ حسب مسؤكلة أخرل، عامة ىيئة

( .(، )المجاؿ)أ( الجياز )(ii)( البعد3)أ(الجياز ) (، )المجاؿ(ii)( البعد 7الجياز ) )أ( )المجاؿ

 (.(i)البعد

 

المبدأ الثالث: تمكيف القائميف عمى إدارة القطاع العاـ مف االضطالع بمسؤكلياتيـ في االستجابة 

 :ائج الرقابة كالتكصيات كاتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبةلنت

( مبادئ فرعية ترتبط بإطار قياس األداء مف خالؿ المجاؿ )أ( 6يقاس ىذا المبدأ مف خالؿ )

( كما ىك مكضح 16كالمجاؿ)م( بعدة أجيزه كما ارتبط بالمجاؿ )د( بمعيار كاحد مف معايير الجياز )

 فيمايمي:

 الخاضعة الييئات مع التكاصؿ حسف كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة فتضم أف . ينبغي7

 عممية مستجدات عمى تطمعيا كأف االقتضاء، حسب المعنييف، المصمحة مف أصحاب كغيرىا لمرقابة

( 73الجياز، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ)م(،الجياز) أعماؿ الناشئة عف بالمسائؿ يتعمؽ فيما الرقابة

 (.(iii)البعد

 إدارة أك كلجانيا، التشريعية السمطة لتفكيضيا، كفقا كالمحاسبة، المالية لمرقابة العميا األجيزة . تزكد7

المناسب، كتقاس  الكقت كفي كالمكضكعية اليامة بالمعمكمات اإلدارة كمجالس الخاضعة لمرقابة الييئات

 (،)المجاؿ)م((ii)( البعد 3،الجياز) (ii)( البعد7،الجياز) (ii)( البعد 7الجياز) مف خالؿ )المجاؿ)أ(

 ((iii) (i)( البعد 73الجياز)

 لتحديد حدة عمى كالن  الرقابة تقارير تحميؿ عمى كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة . تعمؿ3

 كمناقشتيا الرقابة، تكصيات ككضع الجذرية كاألسباب السائدة كاالتجاىات كالنتائج المشتركة المكاضيع
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، )المجاؿ)د( (iii)( البعد3الرئيسييف، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ)أ( الجياز) المصمحة أصحاب مع

 (.iii)( البعد)76الجياز)

 بشأف المشكرة تقديـ باستقالليا، المساس كدكف كالمحاسبة، المالية لمرقابة العميا األجيزة عمى . ينبغي.

 تكفير ذلؾ كمف تأثير، أقصى تحقؽ بحيث كآرائيا الرقابة نتائج استخداـ يمكف بيا التي الكيفية

 (. (i)( البعد 73الجياز) المجاؿ)م( الجيدة كيقاس مف خالؿ) الممارسة إرشادات

دارة الصمة ذات التشريعية الرقابية المجاف مع مينية عالقات إقامة الرقابية األجيزة عمى . ينبغي5  كا 

 الحسابات عمى الرقابة لتقارير أفضؿ فيـ ىعم لمساعدتيا اإلدارة كمجالس الخاضعة لمرقابة الييئات

 (. (iii) (i)( البعد 73اإلجراءات المناسبة، كيقاس مف خالؿ )المجاؿ)م( الجياز) كاتخاذ كتكصياتيا

 إجراءات بشأف بتقاريرىا التقدـ مناسبان، يككف كحسبما كالمحاسبة، المالية لمرقابة العميا األجيزة . عمى6

 (iv)( البعد 7الجياز) )أ( بتكصياتيا، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ يتعمؽ افيم التي تتخذىا المتابعة

 (.(iii)( البعد 3كالجياز) (iv)( البعد 7كالجياز)

االبالغ عف نتائج الرقابة كبالتالي تمكيف الجميكر/العمـك مف مساءلة ىيئات القطاع المبدأ الرابع: 

 : الحككمي كالقطاع العاـ

( مبادئ فرعية ترتبط بإطار قياس األداء مف خالؿ المجاؿ )أ( كالمجاؿ 3يقاس ىذا المبدأ مف خالؿ )

 )م( كما ىك مكضح فيمايمي:

 مكضكعي  يتصؼ معمكماتي تقرير تقديـ كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة عمى ينبغي .7

 لمجاؿالمصمحة، تقاس مف خالؿ )ا أصحاب جميع يفيميا لغة باستخداـ كالكضكح، كذلؾ بالبساطة

 (.(ii)( البعد 3كالجياز) (iii)( البعد 7كالجياز) (iii)( البعد 7الجياز) )أ(
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محددة، كتقاس  تكقيتات كفي عالنيةن  تقاريرىا تنشر أف كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة عمى .7

( 5كالجياز) (ii)عد ( الب3الجياز) ك (iii)( البعد 7كالجياز) (iii)( البعد 7الجياز) مف خالؿ )المجاؿ)أ(

 (.(ii)البعد 

 أصحاب قبؿ مف تقاريرىا عمى االطالع تسيؿ أف كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة . عمى3

 (.(i)( البعد .7المناسبة، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ)م( الجياز) التكاصؿ باستخداـ أدكات المصمحة

 

 بالمكاطنيف كالبرلماف كاألطراؼ ذات الصمة :التأكيد عمى قكة ارتباطيا . الغاية الثانية: 7

 مع مناسب بشكؿ التجاكب خالؿ مف تكاصميا قكة عمى كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تؤكد

 كالتي المتغيرة كالبيئات الناشئة كالمخاطر المصمحة، أصحاب منيا كما ينتظره المكاطنيف، تحديات

 إلحداث مصداقية ذم صكت بمثابة كلتككف الى ذلؾ، كاضافة .المالية الرقابة عمميات فييا تجرم

 في لمتطكرات جيدان  فيما كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تتبنى أف الميـ فمف بناء، تغيير

جراء أكسع نطاؽ عمى العاـ القطاع  الجياز عمؿ كيفية حكؿ المصمحة أصحاب مع ىادؼ حكار كا 

 .العاـ بالقطاع تقاءاالر  عممية مف بطريقة تسيؿ

 تحقؽ ىذه الغاية مف خالؿ ثالثة مبادئ ىي:

 التجاكب مع البيئات المتغيرة كالمخاطر الناشئةالمبدأ الخامس : 

بكؿ مف المجاؿ )ج( ك )م( بعدة أجيزه كما ( مبادئ فرعية ترتبط 6يقاس ىذا المبدأ مف خالؿ ) 

 ( كما ىك مكضح فيمايمي:9ارتبط بالمجاؿ )د( بمعيار كاحد مف معايير الجياز )

 المصمحة أصحاب تكقعات مف بينة عمى كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا االجيزة تككف أف ينبغي . 7

باستقالليا، تقاس مف خالؿ  المساس كبدكف المناسب الكقت في االقتضاء، معيا، حسب تتجاكب كأف

 (.(i)البعد ( 73)م( الجياز) (،)المجاؿ(i)( البعد 8)المجاؿ)ج( الجياز)
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 بالشكؿ عمميا، لبرنامج كضعيا خالؿ كالمحاسبة، المالية لمرقابة العميا األجيزة تتجاكب أف ينبغي 2.

( 8المجتمع، كيقاس مف خالؿ )المجاؿ)ج( الجياز ) عمى تؤثر التي القضايا الرئيسية مع المناسب

 (.(i)( البعد 73(، )المجاؿ)م( الجياز )(ii)البعد 

 المالية الرقابة بيئة في كالمتغيرة الناشئة المخاطر بتقييـ كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تقـك 3.

 كاالحتياؿ المالية المخالفات لمعالجة آليات تعزيز ذلؾ كمف المناسب، الكقت معيا في كالتجاكب

 (.(i)( البعد 9الجياز ) )د( كالفساد، كيقاس مف خالؿ )المجاؿ

 كالمخاطر المصمحة أصحاب تكقعات تكضع أف كالمحاسبة المالية لمرقابة مياالع األجيزة تضمف 4.

االقتضاء، كتقاس مف خالؿ  حسب الرقابة، كخطط االستراتيجية الخطط كضع االعتبارعند في الناشئة

( 73الجياز ) (، )المجاؿ)م((i)( البعد 9(، )المجاؿ)د(الجياز )(ii) (i)( البعد8المجاؿ)ج( الجياز )

 (i)البعد

 مناقشتيا تجرم كالتي الصمة ذات المسائؿ كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تكاكب أف ينبغي 5.

مناسبا، كيقاس مف خالؿ  ذلؾ كاف حيثما المحافؿ تمؾ في كالمشاركة كالدكلية المحافؿ المحمية في

 (.(ii)( البعد .الجياز ) )المجاؿ)م(

 األداء كقياس القرار كصنع المعمكمات جمع آلليات كالمحاسبة ماليةال لمرقابة العميا األجيزة تؤسس 6.

الجياز  ك (ii)(i)( البعد73المصالح، كتقاس مف خالؿ)المجاؿ)م( الجياز ) صمتيا بأصحاب لتعزيز

 (.(i) (ii)( البعد.7)

 

  المبدأ السادس: التكاصؿ الفعاؿ مع األطراؼ ذات الصمة

التكاصؿ  بالمجاؿ  )م( فقط  كالذم يختص فيترتبط فرعية  ( مبادئ6يقاس ىذا المبدأ مف خالؿ )

دارة أصحاب المصمحة مف خالؿ كؿ مف الجياز ) ( الذم يبحث في إستراتيجية التكاصؿ 22كا 
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( التكاصؿ مع السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية  كالجياز 23كالتكاصؿ الداخمي  كالجياز )

 ميكر كمنظمات المجتمع المدني كما ىك مكضح فيما يمي:( التكاصؿ مع كسائؿ اإلعالـ كالج24)

أصحاب  معرفة مف تزيد بطريقة كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تتكاصؿ أف ينبغي 1.

العاـ، كتقاس مف  لمقطاع مستقؿ مالي مدقؽ بصفتو الجياز دكر كمسؤكليات كفيـ المصمحة

 (. (ii)(i)البعد م( خالؿ)المجاؿ)

 التكعية في المصمحة بأصحاب كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة اتصاالت تسيـ أف ينبغي 2.

( 73الجياز ) العاـ، كيقاس مف خالؿ )المجاؿ)م( القطاع في كالمساءلة ترسيخ الشفافية إلى بالحاجة

 (.(ii)البعد 

 عمؿ فيـ لضماف المصمحة أصحاب مع كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تتكاصؿ أف ينبغي 3.

 .(ii)(i)( البعد 73) الجياز نتائج، كيقاس مف خالؿ)المجاؿ)م( مف بو كما تخرج المالية الرقابة

 تسييؿ أجؿ مف اإلعالـ كسائؿ مع المناسب بالشكؿ كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة . تتفاعؿ.

 (.(i)( كالبعد.7الجياز) )م( المجاؿ مع المكاطنيف، كتقاس مف خالؿ) التكاصؿ

 بأدكارىا االعتراؼ مع المصمحة، أصحاب مع كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تنخرط 5.

)م(  الجياز، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ باستقالؿ المساس دكف نظرىا، كاالىتماـ بكجيات المختمفة،

 (.(i)( البعد 77الجياز )

 أصحاب رأم عمى لمتعرؼ دكرم تقييـ إجراء كالمحاسبة المالية ابةلمرق العميا األجيزة عمى ينبغي 6.

ال، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ)م( الجياز  أـ فعاؿ بشكؿ يتكاصؿ الجياز كاف ما إذا حكؿ المصمحة

 (.(ii) (i)( البعد .7كالجياز )(iii)( البعد 73ك الجياز ) (i)( البعد 77)
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تبصر المستقؿ كالمكضكعي لدعـ التغيير المفيد في القطاع المبدأ السابع: أف تككف مصدرا مكثكقا لم

  العاـ

( مبادئ فرعية ترتبط كيرتبط  بكؿ مف المجاؿ )د( بكاسطة الجياز 5يقاس ىذا المبدأ مف خالؿ )

 ( كما ىك مبيف فيمايمي:.7( ك الجياز )73( كالمجاؿ )م( بكاسطة الجياز )9171177173175)

 كالتحميؿ المستقؿ الميني الحكـ إلى كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا ةاألجيز  عمؿ يستند أف ينبغي 1.

( البعد 77الجياز ) (i) (ii) (iii)(iv)( البعد71كالقكم، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ)د( الجياز ) السميـ

(iii) ( البعد73الجياز )(iii) ( البعد75الجياز )(iii) ( البعد 9الجياز )((iii) (iv). 

 دكف العاـ القطاع في التحسينات حكؿ النقاش في كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا جيزةاأل تسيـ 2.

 (.(ii)( البعد .7باستقالليا، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ)م( الجياز ) المساس

 القطاع عمى الرقابة مينة في نشط شريؾ بكصفيا كالمحاسبة، المالية لمرقابة العميا األجيزة تستغؿ 3.

 مجاؿ في المثاؿ سبيؿ كعمى العاـ، القطاع إصالحات مناصرة في كرؤاىا كدكليان، معارفيا محميان  العاـ

 (. (i)( البعد73العامة، كتقاس مف خالؿ)المجاؿ)م( الجياز ) المالية إدارة

 أصحاب عمى لمتعرؼ دكرم تقييـ إجراء كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة عمى ينبغي 4.

ال، كتقاس مف  أـ العاـ القطاع تحسيف في كمساىمة فعاؿ دكر ليا أف كانكا يعتقدكف إذا كما المصمحة

 (. (ii (i)( البعد.7الجياز ) (iii) (ii) (i)( البعد 73خالؿ)المجاؿ)م( الجياز )

 المنظمات كمع اإلنتكسام، داخؿ دكليا كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تتعاكف أف ينبغي 5.

 العالمية القضايا معالجة في الرقابية األجيزة مجتمع دكر تعزيز أجؿ مف ذات الصمة األخرل المينية

( .7الجياز ) كالمساءلة، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ)م( العاـ كالمحاسبة القطاع عمى بالرقابة المتصمة

 (.(ii)البعد 
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 . الغاية الثالثة: أف تككف مؤسسات نمكذجية يحتذل بيا.4

مستقمة  مؤسساتيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة مصداقيتيا التي تعتمد عمى ككنيا حتى تحقؽ األج

 يجب أف تككف جديرة بالثقة كقدكة يحتذب بيا. .عممياتيا عف عمنا كمساءلة مختصة

 تحقؽ ىذه الغاية مف خالؿ خمسة مبادئ ىي:

 

 المبدأ الثامف: ضماف شفافية كمساءلة االجيزة العميا لمرقابة.

بالمجاالت )أ( )ب( )ج( )د( ( مبادئ فرعية ترتبط بإطار قياس األداء 5قاس ىذا المبدأ مف خالؿ )ي

 )ر( كما ىك مبيف فيمايمي:

 كالشفافية المساءلة تكفؿ بطريقة بكاجباتيا كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تنيض أف ينبغي . 7

 (.(i)( البعد 6الجياز) )ب( جاؿالم العامة الرشيدة، يقاس مف خالؿ) كاإلدارة

 كاستراتيجيتيا، يقاس مف خالؿ  كمياميا كمسؤكلياتيا كالياتيا عف الرقابية األجيزة تعمف أف . ينبغي7

 (.(ii)( البعد 8،المجاؿ)ج( الجياز)(i)( البعد 5الجياز) )المجاؿ)أ(

 كأساليب كعمميات معايير ركفيا،ظ مع يتناسب بما كالمحاسبة، المالية لمرقابة العميا األجيزة تستخدـ .3

 معايير مف تستخدمو بما المصمحة أصحاب كتعريؼ كالشفافية، بالمكضكعية التي تتصؼ الرقابة

 (i)( البعد 77)د( الجياز) ، )المجاؿ (iii)( البعد 5) -الجياز المجاؿ)أ( كأساليب، يقاس مف خالؿ)

 (.(ii)( البعد 77)الجياز ك(i)( البعد 75الجياز) ك(i)( البعد 73كالجياز)

 لمقكانيف كفقا كفعالية كبكفاءة اقتصاديا عممياتيا كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تدير ..

 االقتضاء، يقاس مف خالؿ حسب المسائؿ، ىذه بشأف عمنية تقارير بيا، كتقدـ المعمكؿ كالمكائح
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( 79الجياز) ( )ك (ii)  (iv) (iii)البعد  (78الجياز) )المجاؿ)ر( (iii)( البعد 5الجياز) المجاؿ)أ( )

 (.(ii)  (i)كالبعد 

 ذلؾ في بما المستقؿ، الخارجي كالتدقيؽ لممراجعة كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تخضع .5

تاحة عممياتيا، الخارجية عمى الرقابة  المعنية، كتقاس مف خالؿ )المجاؿ)أ( لمجيات التقارير ىذه كا 

 (.(iv)( البعد 9كالجياز)  (iii)  (i)البعد ( 5الجياز)

 

 المبدأ التاسع: ضماف اإلدارة الرشيدة لألجيزة العميا لمرقابة .

)ج( )د( )ر( )ك(  ( مبادئ فرعية ترتبط بإطار قياس األداء بالمجاالت.يقاس ىذا المبدأ مف خالؿ )

 كما ىك مبيف فيمايمي:

 بشكؿ تقاريرىا كتقدـ الرشيدة اإلدارة لمبادئ كالمحاسبة ماليةال لمرقابة العميا األجيزة كتتمثؿ تتبنى .7

 (.(iv) (iii)( البعد 9الجياز) )د( المجاؿ الشأف، يقاس مف خالؿ) بيذا مناسب

 مستقمة، لمراجعة تخضع لكي أدائيا عف دكرية تقارير كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تقدـ 2.

 (.(iv)( البعد 9النظراء، يقاس مف خالؿ)المجاؿ)د( الجياز ) عةمراج المثاؿ عمى سبيؿ ذلؾ كمف

 مف دعـ كىيكؿ مناسبة تنظيمية إدارة كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة لدل يككف أف يجب 3.

 السميمة، يقاس مف خالؿ  اإلدارية كالممارسات الداخمية الرقابة كدعـ الرشيدة عمميات اإلدارة تنفيذ شأنو

 (.(i)( البعد 71)المجاؿ)ك( الجياز)(ii)( البعد 78مجاؿ)ر( الجياز)ال )

 مع ىذا كتكمؿ دكرم بشكؿ التنظيمية المخاطر بتقييـ كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تقـك 4.

 الداخمية الرقابة كظيفة خالؿ مف بانتظاـ، كترصد مناسب بشكؿ تنفذ إدارة مخاطر مبادرات

 المجاؿ)ر( ()(iii) (i)( البعد 8المثاؿ، كيقاس مف خالؿ)المجاؿ)ج( الجياز ) سبيؿ عمى المكضكعية

 (.(iv)( البعد 78الجياز)
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 المبدأ العاشر: االمتثاؿ لمدكنة قكاعد السمكؾ بالجياز.

)ر( مف ( مبادئ فرعية ترتبط بإطار قياس األداء مف خالؿ المجاؿ 5يقاس ىذا المبدأ مف خالؿ )

 ( .78خالؿ الجياز )

 تفكيضيا مع تنسجـ  السمكؾ لقكاعد مدكنة كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تطبؽ أف . ينبغي7

 المجاؿ)ر( اإلنتكسام، تقاس مف خالؿ) تبنتيا التي السمكؾ قكاعد مدكنة مثؿ مناسبة لظركفيا، كتككف

 (.(i)( البعد 78الجياز)

 كما كاألخالؽ النزاىة مف عالية مستكيات كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تطبؽ أف ينبغي 2.

 (.(i)( البعد 78الجياز ) السمكؾ، تقاس مف خالؿ)المجاؿ)ر( مدكنة قكاعد في كرد

 الكعي لضماف المناسبة كالعمميات السياسات كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تضع . 3

( البعد 78الجياز، تقاس مف خالؿ )المجاؿ)ر( الجياز) داخؿ السمكؾ مدكنة قكاعد بمتطمبات كااللتزاـ

(i).) 

المينة، تقاس مف  بأخالقيات كااللتزاـ األساسية القيـ كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تنشر . .

 (.(i)( البعد 78الجياز) المجاؿ )ر( خالؿ)

 جميع في المينة بأخالقيات كالتزاميا األساسية القيـ كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تطبؽ .5

( (iiiالقسـ  الجياز، أداء بو، تقاس مف خالؿ )رقابة يحتذل مثاال كذلؾ لتككف عمميا، جكانب

 الجياز كأثره(. أداء عف مالحظات

 

 . بذؿ الجيد نحك تحقيؽ امتياز كجكدة الخدمةالمبدأ الحادم عشر: 



5. 

 

بالمجاؿ )د( مف خالؿ كؿ مف فرعية ترتبط بإطار قياس األداء  ( مبادئ6يقاس ىذا المبدأ مف خالؿ )

 (75، 73، 77، 71، 9الجياز )

(، يضمف استمرار الكفاء بمعايير 1.. تنفيذ نظاـ فعاؿ لرقابة الجكدة، كما ىك مكضح في المعيار )7

جراءات سياسات كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا االجيزة تضعالجكدة المطمكبة.  تعزيز إلى تيدؼ كا 

 المجاؿ عمميا، تقاس مف خالؿ) جكانب جميع تنفيذ في األساس ىي الجكدة أف تدرؾ الداخمية ثقافة

 (.(iii)( البعد 9الجياز) )د(

جراءات لسياسات ينبغي 2.  المكظفيف جميع مف تقتضي أف كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة كا 

الصمة، تقاس مف )خالؿ  ذات األخالقية لممتطمبات االمتثاؿ عنيا بالنيابة األطراؼ العاممة كجميع

ك   (ii)( البعد 73الجياز) ك  (ii)( البعد 77الجياز ) ك (iii)( البعد 9الجياز ) )د( المجاؿ

 (.(ii)( البعد 75الجياز)

جراءات سياسات تنص 3.  سكل ينفذ لف الجياز أف عمى كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة كا 

 (.  (iii)( البعد 9الجياز ) )د( فكض بتنفيذه، تقاس مف خالؿ )المجاؿ الذم لعمؿا

 كفقا عمميا ألداء كمناسبة كافية مكارد كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة لدل تككف أف ينبغي 4.

 خارجية رةمشك  إلى المناسب الكقت في المجكء ذلؾ في بما المتطمبات، مف الصمة كغيرىا ذات لممعايير

( البعد 77الجياز ) ك (iii) (ii)( البعد 9الضركرة، تقاس مف خالؿ)المجاؿ)د( الجياز ) عند كمستقمة

(iv) ( البعد 73كالجياز )(iv) ( البعد 75كالجياز )(iv).) 

جراءات لسياسات ينبغي 5.  جكدة في االتساؽ تعزز أف كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة كا 

( 9كالمراجعة، كيقاس مف خالؿ )المجاؿ)د( الجياز ) اإلشراؼ تحدد مسؤكليات أف ينبغيك  عمميا،

 (.(iii)البعد 
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 في الجكدة رقابة نظاـ يككف أف تضمف رصد عممية كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تؤسس 6.

قاس مف خالؿ بفعالية، كي كيعمؿ كمالئـ صمة، ذك ىك الجكدة ضماف ذلؾ أعماؿ في بما الجياز

 (.  (i) (ii) (iii)( البعد 71ك الجياز ) (iv)( البعد 9المجاؿ)د( الجياز )

 . بناء الكفاءات مف خالؿ التشجيع عمى التعمـ كتبادؿ المعارؼالمبدأ الثاني عشر: 

 ( مبادئ فرعية ترتبط بإطار قياس األداء 7يقاس ىذا المبدأ مف خالؿ )

 الفرد تميز في يسيـ كالذم المستمر الميني التطكير كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تشجع .7

 (.(i)( البعد 77الجياز) كالجياز، يقاس مف خالؿ )المجاؿ)ك( كالفريؽ

 الحد مستكيات عمى كتقـك التدريب، ذلؾ في بما الميني، لمتطكير استراتيجية الرقابية األجيزة تتبنى 2.

الجياز، يقاس مف خالؿ)المجاؿ)ك( الجياز  عمؿ لتنفيذ المطمكبة كفاءةكال كالخبرة مف المؤىالت األدنى

 (.(ii)( البعد 71)

 المينية الكفاءات مكظفييا يمتمؾ أف لضماف جاىدة كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تسعى . 3

 (.(ii)( البعد 77ز)المجاؿ)ك( الجيا بعمميـ، يقاس مف خالؿ) لمقياـ كاإلدارة مف الزمالء الدعـ كيتمقكف

 اإلمداد لدعـ الكفاءات كبناء المعارؼ تبادؿ عمى كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة . تشجع.

 (.(iii)الجياز البعد  أداء رقابة بالنكاتج، يقاس مف خالؿ)

 األجيزة ذلؾ في بما اآلخريف، عمؿ مف كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تستفيد أف ينبغي 5.

الصمة، يقاس مف خالؿ  ذات اإلقميمية العمؿ كمجمكعات اإلنتكسام النظيرة، كمنظمة لمرقابة العميا

 (. (iii)الجياز البعد  أداء )رقابة

 مف نطاقان  األكسع التدقيؽ مينة مع لتتعاكف جاىدة كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تسعى 6.

 (. (ii)( البعد .7الجياز ) )ز( الؿ )المجاؿالمينة، يقاس مف خ تعزيز أجؿ
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 كبناء اإلنتكسام أنشطة في لممشاركة جاىدة كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا األجيزة تسعى 7.

 تبادؿ كتعزيز الناشئة القضايا لمكاكبة الصمة، ذات كالمؤسسات األخرل األجيزة الرقابية مع العالقات

 (.(iii)الجياز البعد  أداء األخرل يقاس مف خالؿ )رقابة الرقابية األجيزة إلفادة المعارؼ

 

 الدراسات السابقة: 7.2

يعرض ىذا الجزء الدراسات العالمية كاإلقميمية كالمحمية كالتي تشابيت في مكاضيعيا مع مكضكع 

 .الدراسة

 الدراسات العربية:  1.7.2

ديكاف المحاسبة األردني، باإلعتماد : ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ أداء (1999. دراسة الخشارمة )1

جراء تحميؿ  عمى األسمكب التحميمي المبني عمى المقابمة كتكزيع االستبانات عمى عينة الدراسة، كا 

لمكصكؿ إلى النتائج. كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد ضعؼ في   spssإحصائي بكاسطة برنامج 

المكضكعية في تعييف مكظفيو ك عدـ استقرار اتباع الديكاف ألحدث األساليب كالنظـ االدارية ك عدـ 

الييكؿ التنظيمي ك عدـ كفاءة ديكاف المحاسبة في اتباع إجراءات الرقابة الضركرية ألداء عممو ك عدـ 

 مكاكبة تشريعات الديكاف لممستجدات خاصة فيما يتعمؽ باالستقاللية، كأكصت بضركرة العمؿ عمى

 عامؿ القدرة اعتبار مع كفنينا عممينا المؤىميف الديكاف يمكظف اختيار في المكضكعية معيار تطبيؽ

 المالية الحكافز تحسيف كالكاسطة، باالضافة إلى ضركرة المحاباة عف كاالبتعاد لممكظؼ كالكفاءة

 المكظؼ. أداء عمى اإليجابي األثر لو المحاسبة، لما ديكاف في كالمعنكية لمعامميف

 األداء في تحسيف في الديكاف دكر عمى التعرؼ إلى لدراسةىدفت ىذه ا: (2000 )الدبيس  . دراسة2

 العالجية )بعد الرقابة اإلدارم يمارس كالتفتيش الرقابة الحككمية، كتكصمت إلى أف ديكاف الدكائر

قبؿ  مف ممارسة األدكار أكثر متكسط، ك أف بشكؿ التنفيذ أثناء بالرقابة كيقـك عاٍؿ، بشكؿ التنفيذ(
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كالتعميمات  كاألنظمة بالقكانيف الحككمية األجيزة التزاـ مف التأكد ىي األردني تيشكالتف الرقابة ديكاف

ليا  التقييـ كصؿ ،حيث اإلدارية كبرامجيا لخططيا الحككمية الدكائر تنفيذ مف كالتحقؽ بيا، المعمكؿ

 كاف اييرالمع إلى اإلدارم كالتفتيش الرقابة ديكاف استناد إلى مستكل عاٍؿ، باإلضافة إلى أف مستكم

 .كاألنظمة المدنية، كالتشريعات الخدمة نظاـ مثؿ: متكسطنا،

مف  أدائيا، في ضعفنا الدراسة أظيرت التي الجكانب بعض في أكصت بضركرة تفعيؿ دكر الديكاف 

كخارجو،  العمؿ داخؿ المستقرة غير الظركؼ مكاجية في كالمساعدة كالعقاب الثكاب مبدأ أىميا تطبيؽ

 التنفيذ( الرقابة العالجية)بعد ممارسة عمى اإلدارم كالتفتيش الرقابة ديكاف قتصارباإلضافة لعدـ إ

 .التنفيذ( )قبؿ الكقائية أثناءالتنفيذ كالرقابة الرقابة ممارسة عمى التركيز ىذا يمتد كأف بد ال بؿ فحسب

 

اجيا أجيزة ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ المتطمبات التى تحت(: 2000. دراسة الحسني كخرابشة )3

الرقابة المالية العميا لرقابة األداء أىميا تحديد المستمزمات الداخمية لمرقابة الشاممة الكاجب تكفرىا في 

األجيزة العميا لمرقابة بناء عمى ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج المؤتمرات الدكلية كاإلقميمية كاألجيزة 

 ر العاـ لممستمزمات الداخمية كاألىمية النسبية لكؿ منيا.العميا لمرقابة المالية كالمحاسبية لتحديد اإلطا

ككاف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة ضركرة دعـ السمطة التشريعية ألجيزة الرقابة العميا مف خالؿ زيادة 

األداء، كتكفير  رقابة مكازنتيا، كذلؾ لتنفيذ رقابة األداء، كتكفير الدعـ السياسي لألجيزة العميا لتمارس

عداد قكاعد لرقابة األداء كتحديثيا  مكظفييف ذكم معرفة متعددة باإلضافو إلى اكتساب الخبرات، كا 

باستمرار، باإلضافة لتكفير االستقاللية لألجيزة العميا لمرقابة خاصة فيما يتعمؽ باستقاللية رئيسيا 

 ككادرىا الرقابي مف خالؿ النص الصريح عمى ذلؾ في الدستكر.
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 العامة المكازنة عمى الخارجية أجيزة الرقابة دكر تقييـ إلى الدراسة ىدفت:  (2004)دكباف . دراسة4

المحاسبة  ديكاف في المسؤكليف مف عدد مع المقابالت أسمكب الباحث الككيت، استخدـ دكلة في

 العامة في المكازنة تنفيذ عمى الرقابة المعمكمات، كقد تكصمت إلى أف أجيزة عمى لمحصكؿ الككيتي

 تساير ال مجمس األمة_ في كاالقتصادية المالية كالمجنة المحاسبة المالية كديكاف كزارة ت_الككي دكلة

 المكارد في استخداـ كاالقتصاد كالفعالية الكفاءة بمراجعة فيما يتعمؽ الرقابة، في الحديثة االتجاىات

 عمى المراجعو لرقابتيا، كما كيقتصر عمؿ أجيزة الرقابة تخضع التي لمكحدات المتاحة االقتصادية

 لترشيد األداء تدقيؽ أساليب كذلؾ بسبب التكجو نحك المالية بالمطابقة أساسنا تيتـ كالتي التقميدية

المتعمقة  القكانيف تحديث األداء، كعدـ كرقابة بمراجعة فني مختص جياز كجكد العاـ، كعدـ اإلنفاؽ

األجيزة،  بيذه لمعامميف التشجيعية فآتكالمكا المالية لمحكافز نظاـ كعدـ كجكد األجيزة، ىذه بكظائؼ

 الحسابات كرؤساء المراقبيف تبعية الرقابة، ك مجاؿ في التدريبية بالدكرات الكافي االىتماـ كعدـ

 شأنو مف المالية كزارة إلى تبعيتيـ كعدـ الجيات لتمؾ الحككمية الكزارات كاإلدارات بمختمؼ المعينيف

 .المالي المراقب حياد كاستقالؿ عمى يؤثر أف

 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضيح الداللة القانكنية كاإلدارية لمرقابة المالية ( : 2005. دراسة كنعاف )5

عمى األجيزة اإلدارية كدكرىا في ضماف حسف استخداـ األمكاؿ العامة عمى المستكل المحمي أك 

ككاف أىـ ما تكصمت إليو ىذه  الدكلي مف خالؿ اإلعالنات الدكلية الصادرة في مجاؿ الرقابة المالية،

الدراسة كجكد تياكف األجيزة اإلدارية في تعامميا مع ىيئات الرقابة المالية، كعدـ تمتع الديكاف 

باالستقاللية كتبعيتو لمسمطو التنفيذية، مما يحكؿ دكف تمكنو مف أداء ميامو بفعالية، خشية كشؼ 

اسي، كِقدـ قانكف ديكاف المحاسبة في دكلة أخطائيا المالية التي تؤثر عمى ىيبتيا ككضعيا السي

 اإلمارات العربية المتحدة، إذ مضى عمى إصداره ما يزيد عمى ربع قرف.



59 

 

أكصت الدراسة بضركرة إيجاد جزاء رادع لمف يتياكف في األجيزة اإلدارية كالعمؿ عمى نشر تقارير 

اللية التامة، كالعمؿ عمى إعادة ديكاف المحاسبة بصكرة عمنية، كضركرة تمتع ديكاف المحاسبة باالستق

 النظر في بعض بنكد قانكف ديكاف المحاسبة كتحديثيا مف خالؿ إصدار تعديالت عمى القانكف الحالي. 

 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر قانكف ديكاف المحاسبة األردني ( : 2006. دراسة الرحاحمة )6

أكمؿ كجو، عف طريؽ معرفة مدل تطابؽ قانكف  في المحافظة عمى الماؿ العاـ لمقياـ بميامو عمى

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت الدراسة األساليب  ديكاف المحاسبة مع معايير الرقابة العميا الدكلية،

اإلحصائية الكصفية كاألساليب اإلحصائية التحميمية، حيث قاـ الباحث بجمع البيانات بكاسطة استبانة 

مدققي ديكاف المحاسبة األردني، حيث تـ استخداـ حكث مف مب 417عينة تتككف مف كّزعت عمى 

(، كقد أظيرت نتائج الدراسة أف قانكف ديكاف T-Testالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، كاختبار )

المحاسبة األردني، ال يتكافؽ مع المعايير الدكلية، كأف قكانيف بعض الدكؿ العربية أكثر حداثة كتتفؽ 

الدكلية، كما يرل أفراد عينة الدراسة ضركرة إصدار قانكف جديد يأخذ بعيف االعتبار مع معايير الرقابة 

المستجدات المعاصرة عمى الرغـ مف أف القانكف يتصؼ بعدة صفات إيجابية، ككاف أىـ ما أكصت بو 

الدراسة ضركرة تعديؿ القانكف أك إصدار قانكف جديد يضـ جميع المبادئ التي تقـك عمييا المعايير 

 لدكلية الرقابية ما ىك مكجكد في قكانيف بعض الدكؿ.ا

 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ كتطكير األداء الرقابي لديكاف الرقابة  (:2006. دراسة أبكىداؼ )7

المالية كاإلدارية في قطاع غزة، استخدمت الدراسة في تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات األسمكب 

لتحميمي، حيث تـ تكزيع االستبانة عمى مفتشي ديكاف الرقابة، كعينة اإلحصائي الكصفي كاإلحصائي ا

عشكائية مف المحاسبيف العامميف في الدكائر المالية بالجيات الخاضعة لمرقابة، كقد تكصمت الدراسة 
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إلى كشؼ ضعؼ مستكل تحقيؽ الديكاف لممياـ الرقابية التي أنشى مف أجميا، حيث ظير بعض 

لديكاف، كعدـ كفاية االستقالؿ المالي كاإلدارم كالكظيفي لمديكاف كالعامميف مكاطف الضعؼ في أداء ا

فيو، كعدـ االىتماـ بتدريب كتأىيؿ المفتشيف، كعدـ استخداـ الكسائؿ الحديثة، كأساليب األداء الرقابي 

 الحككمي في أداء إدارة األعماؿ الرقابية.

إلدارية إدارينا بالسمطة التشريعية لتحقيؽ االستقاللية أكصت الدراسة بضركرة ربط ديكاف الرقابة المالية كا

عطائو الصالحيات الكافية لتصكيب المخالفات كمحاسبة مرتكبييا العمؿ  التامة عف السمطة التنفيذية، كا 

عمى استخداـ معايير الرقابة الدكلية بديكاف الرقابة المالية كاإلدارية، خاصة في ظؿ األكضاع الخاصة 

عمى الماؿ العاـ، كمعالجة المشاكؿ كالصعكبات التي تحكؿ دكف ذلؾ، باإلضافة إلى  بفمسطيف حفاظنا

تنظيـ دكرات تدريبية داخمية كخارجية ألعضاء ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية، بما يتناسب مع معايير 

ديكاف الرقابة الرقابة الدكلية الكتسابيـ الخبرة المطمكبة في تأدية األعماؿ الرقابية، كضركرة استخداـ 

 المالية كاإلدارية أساليب التكنكلكجيا الحديثة الضركرية.

 

ىدفت الدراسة لتقييـ فعالية التدقيؽ الحككمي الخارجي في فمسطيف مف (: 2008. دراسة نكفؿ )8

خالؿ دراسة ميدانية ألداء ديكاف الرقابة المالية كاالدارية، كتكصمت لعدد مف النتائج أىميا أف الديكاف 

يقكـ بكؿ المياـ المككمة إليو مثؿ مراجعة المنح كاليبات باإلضافة إلى القصكر في بعض المعايير  ال

 العامة كمعايير العمؿ الميداني كمعايير صياغة التقارير.

 

 كالتمكيؿ المالية الرقابة بيف عالقة ىدفت الدراسة الى البحث في كجكد (:2009الغمارل ) . دراسة9

غزة، اعتمدت الدراسة عمى األسمكب الكصفي التحميمي  قطاع في الفمسطيني اليالع التعميـ لمؤسسات

( مكظؼ مف شاغمي المياـ المالية في مؤسسات التعميـ العالي في 50حيث تـ تكزيع  االستبانة عمى )
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 التعميـ لمؤسسات التمكيؿ كبيف المالية الرقابة بيف عالقة قطاع غزة كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد

بشكؿ  تساىـ كمؤسساتيا كأنظمتيا كأدكاتيا بمقكماتيا الرقابة أف حيث غزة، قطاع في ي الفمسطينيالعال

كجكد  مف بالرغـ كذلؾ غزة، قطاع في العالي التعميـ لمؤسسات التمكيؿ كاستمرار تشجيع في فعاؿ

 .ةغز  قطاع في الفمسطينية الجامعات بعض في المالية الرقابة في كالقصكر الخمؿ مكاطف بعض

 عممية في األساسي الدكر ليا كالتي الجامعات في الرقابة كأدكات مقكمات بتطكير الدراسة كأكصت

عطاء دكر الرقابة، بدرجة  المساىمة شأنيا مف كالتي الرقابية، كاألجيزة التدقيؽ لمؤسسات أكبر كا 

 .غزة قطاع في الفمسطيني العالي التعميـ مؤسسات تطكير في أفضؿ

 

 ديكاف يمارسيا التي الرقابة المالية أثر تقييـ ىدفت الدراسة إلى(: 2011رم )الدكس . دراسة10

الككيت، استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، حيث تـ  دكلة في العامة المؤسسات عمى المحاسبة

( مدققنا يمارسكف أعماؿ الرقابة كالتدقيؽ عمى 72تكزيع استنبانة عمى عينة الدراسة المككف مف )

 تقدمو الذم الدعـ مف لكؿ إيجابي تأثير كجكد سسات العامة، ككاف أىـ ما تكصمت إليو الدراسةالمؤ 

 كاألساليب العممية كاألدكات المحاسبة بديكاف كالمطبقة النافذة كالتشريعات المحاسبة العميا بديكاف اإلدارة

 لمدكرات ككذلؾ إنجازالرقابة، عمى القادرة كالفنية اإلدارية كالكفاءات مدققكف الديكاف يستخدميا التي

 عمى المحاسبة ديكاف يمارسيا التي المؤسسات المالية أداء عمى الرقابة مجاؿ في لممدققيف التدريبية

  .الككيت دكلة في العامة المؤسسات

 

 المحاسبة ديكاف مالءمة إجراءات مدل قياس إلى ىدفت الدراسة  ( :2013. دراسة الكعيبر )11

المحاسبة، اعتمدت الدراسة  ديكاف كالعامميف في المراجعيف نظر كجية مف لفسادا لمكافحة األردني

 أف إلى الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كاستخدمت االستبانة ألخد آراء عينة الدراسة، تكصمت
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 الرقابة في كالمتمثمة العاـ القطاع عمى رقابتو أنكاع في ديكاف المحاسبة يتبعيا التي التدقيؽ إجراءات

 ىناؾ كلكف لمكافحة الفساد، ما حد إلى مالءمة القانكنية كالرقابة األداء كرقابة كالرقابة اإلدارية المالية

 .اإلجراءات لبعض التطبيؽ  في ضعؼ

 

 المالية الرقابة لديكاف الرقابي كتطكير الدكر تقييـ ىدفت إلى(: 2014الداعكر كفراكنة  ) . دراسة12

استبانات  بتكزيع التحميمي حيث قاـ الباحث الكصفي المنيج الدراسة تمدتاع كقد الفمسطيني، كاإلدارية

المكاـز  كدائرة اإلدارية كالشكؤف المالية الشكؤف في العامميف جميع عمى مجتمع الدراسة المككف مف

 ةالمالية كاإلدارية الجامعات الفمسطيني الدكائر في الكظيفية درجاتيـ بمختمؼ الرقابة كدكائر كالمشتريات

 األقصى( جامعة المفتكحة، القدس جامعة اإلسالمية، الجامعة األزىر، )جامعة األربعة

إلى  الدراسة تكصمت ، كقد SPSS برنامج باستخداـ كتحميميا ثـ تفريغيا كمف ، (77)عددىـ كالبالغ

 العميا لألجيزة الدكلية كاإلدارية لممعايير المالية الرقابة ديكاف قانكف مكاد مخالفات في بعض كجكد

 مف كالتي لرقابتو الخاضعة الجيات أداء الرقابة عمى في لمديكاف الرقابي الدكر يضعؼ مما لمرقابة

 إدارات كاإلدارم، كما أف المالي االستقالؿ ديكاف الرقابة منح الجامعات، باإلضافو لعدـ ضمنيا

اىتماـ  أدائيا، ك عمى الرقابةب القياـ عند الديكاف استقاللية عمى تدعيـ تحرص ال الفمسطينية الجامعات

عطاء المالية بالرقابة تتعمؽ بأدكار الفمسطيني الرقابة ديكاف  ينعكس مما لمرقابة اإلدارية أقؿ اىتماـ كا 

 دكر مف كؿ بيف الجامعات، كذلؾ تكصمت إلى كجكد عالقة إيجابية أداء عمى الرقابي الدكر عمى سمبنا

 تطكير كبيف الديكاف قبؿ مف الرقابية المستخدمة كالمعايير لقانكفا كفؽ كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف

 .الفمسطينية أداء الجامعات عمى الرقابة في لمديكاف الرقابي الدكر
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 الدراسات االجنبية:  2.7.2

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع نظاـ الرقابة كالتدقيؽ Schwartz (2002 :). دراسة 1

مف خالؿ مكتب مراقب الدكلة، كقد تكصمت الدراسة إلى أف الرقابة في المعمكؿ بو في إسرائيؿ 

إسرائيؿ تعاني مف عدة أمكر منيا نقص المكارد التي تحتاجيا العممية الرقابية، كمحدكدية دكر 

 الكنيست، كعدـ كجكد ربط بيف مراحؿ المكازنو كتقييـ األداء كالتدقيؽ.

 

 الرقابة ألجيزة الدكلية المنظمة بيف ة التفاىـشرحت ىذه الدراس ANERUD (2004:). دراسة 2

 الجيد ليذا لما الدكلية التدقيؽ معايير تطكير لغرض لممحاسبيف الدكلي كاالتحاد "اإلنتكسام" العميا

 أف إلى الدراسة كتكصمت الدكلية، التدقيؽ كتعميمات معايير تطكير في عديدة فكائد مف العالمي

 المعايير نكعية تحسيف إلى تؤدم المختمفة النظر كجيات بيف قريبكالت القضايا كمناقشة المشاركات

 .كالتدقيؽ بالرقابة المتعمقة كالتعميمات

 

 عمى عمؿ التدقيؽ كالمراجعو جكدة تأثير عمى ىدفت لمتعرؼBelkaoui (2004 :). دراسة 3

ككاف أىـ ما نتج  فييا، الحككمي األداء تقييـ تـ دكلة 33 مف عينة تتككف  الحككمات، كقد تـ اختيار

 في األداء الحككمي، تفكقنا تظير التدقيؽ جكدة مف عاؿ مستكل بيا يكجد التي عف الدراسة أف الدكؿ

 كجكد أىمية عمى يدؿ كىذا األداء الحككمي. بنكعية عالقة لو البمداف ىذه في الحياة سمكؾ نكعية كأف

 المجتمعات. في كالمحاسبة التدقيؽ
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 السابقة: مناقشة الدراسات  3.7.2

مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة، نجد أف أنيا اىتمت بدراسة أىمية الدكر الرقابي لألجيزة العميا 

 كتحديد لمرقابة، الخاضعة األخرل المؤسسات الحككمية أك المؤسسات في تأثيرىا كمدل لمرقابة،

 بيدؼ منيا لمحد كاإلدارية نكنيةالقا كالحمكؿ الكسائؿ أسبابيا، كاقتراح كمعرفة المالية الرقابة معكقات

 كحمايتو كتحقيؽ األىداؼ التى انشئت مف أجميا. العاـ الماؿ صكف

يالحظ مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة أف بعض الدراسات ركزت عمى تقييـ كتطكير أداء أجيزة 

كفراكنة  ، الداعكر7173، الكعيبر 7118، نكفؿ 7116،أبك ىداؼ 7999الرقابة العميا )الخشارمة 

717. ،Schwartz 2002 ،Belkaoui  2004 بينما اختصت الدراسات األخرل في الرقابة )

( كرقابة 2011، الدكسرم 2009، الغمارل 2006، الرحاحمة 2005، كنعاف 2004المالية )دكباف 

(، كقد اجمعت الدراسات 2000، الحسني كخرابشة 2000األداء عمى الجيات الخاضعو )الدبيس 

حداث عمى أىم ية معايير الرقابة الدكلية كضركرة التزاـ األجيزة العميا لمرقابة بيا بيدؼ تطكير األداء كا 

 األثر في حياة المكاطنيف.

تميزت ىذه الدراسة في تطبيؽ أداة الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة كالذم يتككف مف 

مما يزيد مف صدؽ المعمكمات المستخدمة في المكظفييف الرقابييف في ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية 

 التحميؿ خالفا لمدارسات السابقة كالتي طبقت أداة القياس عمى عينة مف مجتمع الدراسة.

تتنفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخداـ اإلستبانة كأداة لقياس المتغيرات كلكنيا تتميز في 

األكلية كالتي تشمؿ التقارير كالمنشكرات الرسمية التي االعتماد عمى المقابالت كتحميؿ البيانات 

حصمت عمييا الباحثة مف األشخاص كالمؤسسات ذكم العالقة باإلضافة الى اإلستبانة لمكصكؿ إلى 

 النتائج ككضع التكصيات.
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تمتقي ىذه الدراسة مع غالبية الدراسات في اعتمادىا عمى المنيج الكصفي التحميمي باالضافة الى 

في  12و في المتغيرات الديمغرافية، إال أنيا تتميز في ككنيا أكؿ دراسة تناكلت المعيار رقـ التشاب

كتكضيح متطمباتو كتبياف مكاطف الخمؿ في االلتزاـ بمبادئو لدل   -حسب حدكد عمـ الباحثة –فمسطيف 

الرقابة  ديكاف لدراسةا ىذه ديكاف الرقابة المالية كاالدارية، كفقنا لمنتائج المستخمصة كبالتالي ستساعد

 المالية كاالدارية عمى تقييـ دكره في إحداث أثر في حياة المكاطف.
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 الفصؿ الثالث
______________________________________________________________ 

جراءاتيا  منيجية الدراسة كا 
 

 المقدمة  1.3

ة فػػػي تنفيػػػذ الدراسػػػة، كمػػػف ذلػػػؾ تعريػػػؼ مػػػنيج يتنػػػاكؿ ىػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفان مفصػػػالن التػػػي اتبعتيػػػا الباحثػػػ

عػػداد أداة الدراسة)االسػػتبانة(، كالتأكػػد مػػف  الدراسػػة، ككصػػؼ مجتمػػع الدراسػػة، كتحديػػد عينػػة الدراسػػة، كا 

صػػدقيا كثباتيػػا، كبيػػاف إجػػراءات الدراسػػة، كاألسػػاليب اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي معالجػػة النتػػائج، 

 كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 

 منيج الدراسة  2.3

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي. كيعرؼ بأنو المنيج 

الذم يدرس ظاىرة أك حدثان أك قضية مكجكدة حاليان يمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات تجيب عف 

اىيـ األساسية المرتبطة أسئمة البحث دكف تدخؿ مف الباحثة فييا. حيث قامت الباحثة بدراسة المف

( كأساليب تطبيقو في المؤسسات الحككمية كذلؾ مف خالؿ االستعانة بالكتب 12بالمعيار رقـ )

كالمراجع كالبحكث كالمجالت العممية المرتبطو بالمكضكع، كالتي ساعدت الباحثة عمى تككيف صكرة 

 كاضحة عف أىمية المعيار ككيفية تطبيقو.
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ية قامت الباحثة بإعداد استبانة تضـ مجمكعة مف األسئمة كاالستفسارات فيما يخص الدراسات األكل

كزعت عمى عينة الدراسة ككذلؾ عمؿ مقابالت مع عينة الدراسة بيدؼ الكقكؼ عمى كجية نظرىـ 

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

احثة أما الجانب التحميمي فقد اشتمؿ عمى تحميؿ اإلجابات المستخمصة مف المبحكثيف، حيث قامت الب

الختبار الفرضيات لمكصكؿ الى النتائج   spss بتحميؿ البيانات التي حصمت عمييا عف طريؽ برنامج

 كاإلجابة عف أسئمة الدراسة كتقديـ تكصيات في ضكء ىذه النتائج. 

 

 مجتمع الدراسة  3.3

، الفمسطيني تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع المكظفييف الرقابييف في ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية

 مكظؼ(. 84كالبالغ عددىـ )

 

 عينة الدراسة  4.3

نظران لمحدكدية حجـ مجتمع الدراسة ككجكده في منطقة محددة فقد قامت الباحثة بتطبيؽ أداة الدراسة 

( مكظؼ مف مجتمع الدراسة )تـ استثناء مف شارؾ في الدراسة اإلستطالعية( كحاؿ تطبيقيا 70عمى )

 ( استبانة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي.60حصمت الباحثة عمى )

 

 ( 01كصؼ متغيرات أفراد عينة الدراسة )ف= 5.3

% مػػػف 85( تكزيػػػع أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حسػػػب متغيػػػر الجػػػنس، كيظيػػػر اف نسػػػبة 1.3يبػػػيف الجػػػدكؿ )

، كنسػػبة 30% ألقػػؿ مػػف 11.7% لإلنػػاث. كيبػػيف متغيػػر عمػػر المكظػػؼ أف نسػػبة 15لمػػذككر، كنسػػبة 

% 85. كيبػػيف متغيػػر المؤىػػؿ العممػػي أف نسػػبة 40% ألكبػػر مػػف 53.3سػػبة ، كن40-30% مػػف 35
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% 68.3% لمماجسػػػػػتير. كيبػػػػػيف متغيػػػػػر مجػػػػػاؿ المؤىػػػػػؿ العممػػػػػي أف نسػػػػػبة 15لمبكػػػػػالكريكس، كنسػػػػػبة 

% 25% لمقػػانكف. كيبػػيف متغيػػر سػػنكات الخبػػرة أف نسػػبة 5% لػػإلدارة، كنسػػبة 26.8لممحاسػػبة، كنسػػبة 

 سنكات فأكثر. 10% ؿ 15سنكات، كنسبة  10-5% مف 60سنكات، كنسبة  5ألقؿ مف 

 .الدراسة(: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 7.3جدكؿ )

 النسبة المئوية العذد المستوى المتغير

 85.0 51 ذكر الجنس

 15.0 9 أنثى

 11.7 7 31أقؿ  عمر المكظؼ

 0.53 12 1.-31مف 

 050. 01 1.أكبر مف  

 85.0 51 كسبكالكري المؤىؿ العممي

 15.0 9 ماجستير

 68.3 41 محاسبة مجاؿ المؤىؿ العممي

 26.7 16 إدارة

 5.0 3 قانكف

 25.0 15 سنكات 5أقؿ مف  سنكات الخبرة

 60.0 36 سنكات 71-5مف 

 15.0 9 سنكات فأكثر 71

 

 أداة الدراسة:  6.3

متبع فقد كانت اإلستبانة ىي األداة المائمة استنادان إلى طبيعة البيانات المراد جمعيا كمنيج الدراسة ال

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كقد تـ إعداد اإلستبانة بعد إطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة كالبيانات 

الثانكية كقد تككنت األداة مف قسميف القسـ األكؿ بحتكم عمى البيانات الشخصية لممبحكثيف كقد شممت 

جاؿ المؤىؿ العممي،سنكات الخبرة( في حيف اختص القسـ الثاني )الجنس،العمر،المؤىؿ العممي،م

( مف كجية نظر المبحكثيف خيث 12بقياس مدل التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية بالمعيار رقـ )

 ( فقرة غطت كافة أبعاد المعيار12إحتكل عمى )
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 اإلختبار المسبؽ لألداة  7.3

طكيرىا كلمجمكعة مف اإلختبارات قبؿ إعتمادىا في الدراسة خضعت أداة الدراسة لعدة خطكت أثناء ت

 كالتالي:

 الدراسة اإلستطالعية )اإلستكشافية(  1.7.3

( .7بعد اإلنتياء مف صياغة اإلستبانة بصكرتيا األكلية قامت الباحثة بتطبيقيا عمى عينة مككنة مف )

تـ تكزيعيا باستخداـ المنيج الصدفي مف مف المكظفييف الرقابييف في ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية ك 

( إناث كقد عدت الدراسة 5( ذككر ك )9غير المشاركيف في الدراسة مف مجتمع الدراسة منيـ )

مف أجؿ تطكير اإلستبانة كجعميا  7177اإلستطالعية اإلستكشافية خالؿ شير كانكف ثاني مف عاـ 

 مبحكثيف لفقرات اإلستبانة، كالكشؼ عف أمتحقؽ قدر أكبر مف الدقة كبيدؼ التعرؼ عمى مدل فيـ ال

مشاكؿ تظير خالؿ إجراء الدراسة، كفحص إمكانية تطبيقيا، كالحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة 

 بصدؽ األداة كثباتيا، كتـ األخذ بعيف اإلعتبار كافة المالحظات التي أبداىا المشارككف.

 

 صدؽ األداة  2.7.3

صكرتيا األكلية، كمف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا قامت الباحثة بتصميـ االستبانة ب

، حيث كزعت الباحثة االستباف عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة

عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة 

ضافة أم معمكمات أك تعديالت أك الفقرات كسالمتيا لغكيان، كمد ل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

 ، ككفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائية.فقرات يركنيا مناسبة
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لفقرات االستبانة مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف 

تضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة كيدؿ عمى أف ىناؾ كامع الدرجة الكمية لألداة، 

 التساؽ داخمي بيف الفقرات. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
 

مدل التزاـ ديكاف ( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 3.3جدكؿ )
 ( مف معايير االنتكسام12ار رقـ )الرقابة المالية كاإلدارية الفمسطيني بالمعي

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

7 1.498
**

 1.117 7. 1.643
**

 1.111 .7 1.831
**

 1.111 

7 1.416
**

 1.111 75 1.753
**

 1.111 .8 1.657
**

 1.111 

3 1.487
**

 1.111 76 1.726
**

 1.111 .9 1.711
**

 1.111 

. 1.563
**

 1.111 77 1.807
**

 1.111 51 1.607
**

 1.111 

5 1.463
**

 1.111 78 1.705
**

 1.111 57 1.792
**

 1.111 

6 1.716
**

 1.111 79 1.755
**

 1.111 57 1.906
**

 1.111 

7 1.476
**

 1.111 31 1.908
**

 1.111 53 1.838
**

 1.111 

8 1.522
**

 1.111 37 1.606
**

 1.111 5. 1.854
**

 1.111 

9 1.481
**

 1.111 37 1.773
**

 1.111 55 1.849
**

 1.111 

71 1.786
**

 1.111 33 1.743
**

 1.111 56 1.738
**

 1.111 

77 1.618
**

 1.111 3. 1.546
**

 1.111 57 1.824
**

 1.111 

77 1.722
**

 1.111 35 1.711
**

 1.111 58 1.822
**

 1.111 

73 1.490
**

 1.111 36 1.467
**

 1.111 59 1.548
**

 1.111 

7. 1.657
**

 1.111 37 1.780
**

 1.111 61 1.706
**

 1.111 

75 1.591
**

 1.111 38 1.853
**

 1.111 67 1.720
**

 1.111 

76 1.781
**

 1.111 39 1.820
**

 1.111 67 1.783
**

 1.111 

77 1.316
*
 1.17. .1 1.691

**
 1.111 63 1.723

**
 1.111 

78 1.598
**

 1.111 .7 1.782
**

 1.111 6. 1.831
**

 1.111 

79 1.734
**

 1.111 .7 1.818
**

 1.111 65 1.848
**

 1.111 

71 1.446
**

 1.111 .3 1.684
**

 1.111 66 1.782
**

 1.111 

77 1.555
**

 1.111 .. 1.837
**

 1.111 67 1.801
**

 1.111 

77 1.716
**

 1.111 .5 1.846
**

 1.111 68 1.814
**

 1.111 

73 1.477
**

 1.111 .6 1.466
**

 1.111    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات األداة   3.7.3

 قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،

الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية لمدل التزاـ ديكاف الرقابة  لمجاالت

كىذه النتيجة تشير  ،(0.983( مف معايير االنتكسام )12المالية كاإلدارية الفمسطيني بالمعيار رقـ )

ات لممجاالت كالدرجة الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ الثب

 الكمية.

 نتائج معامؿ الثبات لممجاالت(: 5.3جدكؿ )

 معامؿ الثبات المجاالت

يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية عمى تعزيز المساءلة كالشفافية كنزاىة 

 الييئات الحككمية كىيئات القطاع العاـ

0.922 

يحرص ديكاف الرقابة المالية كاالدارية عمى التأكد مف قكة ارتباطو المكاطنيف 

 كالبرلماف كأصحاب المصمحة

0.955 

 0.976 يعتبر ديكاف الرقابة المالية كاالدارية مؤسسة يحتذل بيا

 0.983 الدرجة الكمية

 

 جمع البيانات  8.3

ستصدار كتاب تسييؿ الميمة كالحصزؿ عمى بعد اإلنتياء مف بناء اإلستبانة بصيغتيا النيائية كا

( استبانة عمى 74مكافقة ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى تكزيع اإلستبانات قامف الباحثة بتكزيع )

المكظفييف الرقابييف في ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كىـ العدد الكمي لمجتمع الدراسة بعد استثناء مف 

طالعية، كقد تـ تسمييـ األستبانة كنسخة كرقية لكؿ مشارؾ يدكيان مف قبؿ شارؾ في الدراسة اإلست

الباحثة نفسيا بعد التأكد مف مكافقتو كقبكلو لممشاركة كبعد تسمـ اإلستبانات مف قبؿ المشاركيف تـ 
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( استبانة صالحة 60إعطاء كؿ استبانة رقـ متسمسؿ لتسييؿ تحميميا كقد حصمت الباحثة عمى )

 لمتحميؿ.

 

 المعالجة اإلحصائية  9.3

بعد جمع االستبيانات كالتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقامتا معينة(، كذلؾ تمييدا 

إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ البيانات 

معالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات كفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، كقد تمت ال

(، كاختبار تحميؿ t- testالحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كاختبار )ت( )

(، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا one way ANOVAالتبايف األحادم )

(Cronbach Alphaكذلؾ باستخداـ ،) ( الرـز اإلحصائيةSPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 

 

 أخالقيات البحث:  10.3

تـ الحصكؿ عمى المكافقة إلجراء الدراسة مف قبؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مف خالؿ كتاب خطي 

يـ بالرفض كالتأكيد تـ شرح أىداؼ الدراسة فيو كقد أبمغت الباحثة المشاركيف بطكعية المشاركة كحق

 عمى سرية المعمكمات دكف اإلشارة لشخصيـ كأنو سيتـ استخداميا لغايات البحث العممي فقط.
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 الفصؿ الرابع

 نتائج الدراسة

 

 تمييد 1.4

مدل  تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك "

" كبياف  ( مف معايير االنتكسام87لمالية كاإلدارية الفمسطيني بالمعيار رقـ )التزاـ ديكاف الرقابة ا

أثر كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية 

التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد 

 رجات التالية:الد

 مدل متكسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 7.66 منخفضة

 7.33-7.67 متكسطة

 فأعمى .7.3 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة:  7.  3

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيسي األكؿ :   8.7.3

 ؟ معايير االنتكسام ( مف12مدل التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية الفمسطيني بالمعيار رقـ )ما 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 

مدل التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية  أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عف

  .( مف معايير االنتكسام12الفمسطيني بالمعيار رقـ )

 

مػػدل التػػزاـ ديػػكاف (: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاالت ..7جػػدكؿ )
 ( مف معايير االنتكسام12الرقابة المالية كاإلدارية الفمسطيني بالمعيار رقـ )

 

 الرقـ
المتكسط  المجاالت

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

لرقابة المالية كاالدارية عمى التأكد مف قكة ارتباطو يحرص ديكاف ا 2
 المكاطنيف كالبرلماف كأصحاب المصمحة

 عالية 0.48886 2.5588

يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية عمى تعزيز المساءلة كالشفافية  1
 كنزاىة الييئات الحككمية كىيئات القطاع العاـ

 عالية 0.37453 2.4576

 عالية 0.55909 2.4475 الرقابة المالية كاالدارية مؤسسة يحتذل بيايعتبر ديكاف  3
 عالية 0.45531 2.4789 الدرجة الكمية

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( مػف معػايير 12فمسػطيني بالمعيػار رقػـ )مدل التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية العينة الدراسة عمى 

( كىػػذا يػدؿ عمػػى أف 55..1( كانحػراؼ معيػارم )7..7أف المتكسػط الحسػػابي لمدرجػة الكميػػة) االنتكسػام

جػػاء  ( مػػف معػػايير االنتكسػػام12مػػدل التػػزاـ ديػػكاف الرقابػػة الماليػػة كاإلداريػػة الفمسػػطيني بالمعيػػار رقػػـ )

الرقابػػة الماليػػة كاالداريػػة عمػػى التأكػػد مػػف قػػكة ارتباطػػو  بدرجػػة عاليػػة. كلقػػد حصػػؿ مجػػاؿ يحػػرص ديػػكاف
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يعمػؿ ، يميػو مجػاؿ (7.55المكاطنيف كالبرلماف كأصحاب المصمحة عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره )

ديكاف الرقابة المالية كاالدارية عمى تعزيز المساءلة كالشػفافية كنزاىػة الييئػات الحككميػة كىيئػات القطػاع 

 يعتبر ديكاف الرقابة المالية كاالدارية مؤسسة يحتذل بيا.العاـ، يميو مجاؿ 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي األكؿ:   8.8.7.3

ىؿ يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية عمى تعزيز المساءلة كالشفافية كنزاىة الييئات الحككمية 

 كىيئات القطاع العاـ؟ 

حساب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة ب

عمػػؿ ديػػكاف الرقابػػة الماليػػة كاالداريػػة مػػدل  أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مجػػاالت االسػػتبانة التػػي تعبػػر عػػف

 . عمى تعزيز المساءلة كالشفافية كنزاىة الييئات الحككمية كىيئات القطاع العاـ

 

عمػػؿ ديػػكاف مػػدل كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاالت (: المتكسػػطات الحسػػابية ..7جػػدكؿ )
 الرقابة المالية كاالدارية عمى تعزيز المساءلة كالشفافية كنزاىة الييئات الحككمية كىيئات القطاع العاـ

 

 الرقـ

المتكسط  المبادئ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

كبالتالي تمكيف الجميكر مف مساءلة ىيئات االبالغ عف نتائج الرقابة  .
 القطاع العاـ

 عبلية 1.58424 2.5833

تنفيذ مياـ الرقابة بما يكفؿ اف تتـ مساءلة الحككمة كىيئات القطاع العاـ  7
 عف ادارتيا لممكارد المالية كاستغالليا

 عبلية 1.41246 2.5556

ع بمسؤكلياتيـ في تمكيف القائميف عمى ادارة القطاع العاـ مف االضطال 3
االستجابة لنتائج الرقابة كالتكصيات كاتخاذ االجراءات التصحيحية 

 المناسبة

 عبلية 1.46029 2.5000

 متوسطة 1.47304 2.3222 حماية كصيانة استقالؿ االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة 7

 عبلية 1.37453 2.4576 الدرجة الكمية
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الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يالحظ مف الجدكؿ السابؽ 

عمػػؿ ديػػكاف الرقابػػة الماليػػة كاالداريػػة عمػػى تعزيػػز المسػػاءلة كالشػػفافية كنزاىػػة مػػدل عينػػة الدراسػػة عمػػى 

( كانحػػراؼ معيػػارم 5..7أف المتكسػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة)الييئػات الحككميػػة كىيئػػات القطػػاع العػػاـ 

عمؿ ديػكاف الرقابػة الماليػة كاالداريػة عمػى تعزيػز المسػاءلة كالشػفافية مدل ( كىذا يدؿ عمى أف 1.374)

االبالغ عػف نتػائج جاء بدرجة عالية. كلقد حصؿ مجاؿ  كنزاىة الييئات الحككمية كىيئات القطاع العاـ

ط حسػػابي كمقػػداره عمػػى أعمػػى متكسػػ الرقابػػة كبالتػػالي تمكػػيف الجميػػكر مػػف مسػػاءلة ىيئػػات القطػػاع العػػاـ

تنفيػػذ ميػػاـ الرقابػػة بمػػا يكفػػؿ اف تػػتـ مسػػاءلة الحككمػػة كىيئػػات القطػػاع العػػاـ عػػف (، كيميػػو مجػػاؿ 7.58)

تمكػيف القػائميف عمػػى ادارة القطػاع العػاـ مػف االضػػطالع ، يميػػو مجػاؿ ادارتيػا لممػكارد الماليػة كاسػتغالليا

، يميػػػو تخػػػاذ االجػػػراءات التصػػػحيحية المناسػػػبةبمسػػػؤكلياتيـ فػػػي االسػػػتجابة لنتػػػائج الرقابػػػة كالتكصػػػيات كا

 .حماية كصيانة استقالؿ االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبةمجاؿ 

 كقامت الباحثة بتحميؿ األسئمة الفرعية المنبثقو عف ىذا السؤاؿ كجاءت النتائج عمى النحك التالي:

 

 ة استقالؿ االجيزة العميا لمرقابة ىؿ يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى حماية كصيان

 المالية كالمحاسبة؟

قامت الباحثة  بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 حماية كصيانة استقالؿ االجيزة العميا.مجاؿ  فقرات االستبانة التي تعبر عف
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حماية كصيانة استقالؿ حرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ (: المتكسطات الحسابية كاالن..3جدكؿ )
 االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة

 الرقـ

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 يةعال 1.548 2.73 .أعمالو عف مستقؿ تقرير تقديـ في كالتزاماتو حقكقو يستخدـ ديكاف الرقابة 5

 عالية 1.516 2.73 .تقاريره كتكقيت مضمكف بشأف القرار اتخاذ حرية لديكاف الرقابة 6

 جميع عمى كاالطالع لمكصكؿ مقيدة غير يكجد لمديكاف الرقابة حقكؽ .
 .القانكف عمييا نص التي لمسؤكلياتيا أدائيا لحسف الالزمة المعمكمات

 عالية 1.504 2.50

يباشر مف خاللو  كفعاؿ مناسب قانكني أك تشريعي أك دستكرم إطار 7
 الديكاف اختصاصو.

 عالية 1.647 2.43

 كظائفو أداء في تصرفو كحرية يستغؿ ديكاف الرقابة صالحياتو 3
 .العامة األمكاؿ إدارة تحسيف في يسيـ كمسؤكلياتو بما

 عالية 1.739 2.38

 عمى درتوق عمى تؤثر أف يمكف مسائؿ أية عف يقدـ ديكاف الرقابة تقريرا 9
 عممة.  أداء

 عالية 1.709 2.35

 نتائج لمتابعة المناسبة اآلليات يمتمؾ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية 7
 .كتكصياتيا الرقابة

 متكسطة 1.769 2.13

 كاإلدارية المالية االستقاللية عمى يتخذ الديكاف االجراءات الالزمة لمحفاظ 8
 .المناسبة الماديةك  كالبشرية اإلدارية المكارد كحيازة

 متكسطة 1.715 1.88

 رؤساءىا استقاللية عمى الحفاظ يكفر اإلطار الدستكرم كالقانكف لمديكاف 7
كفقا  القانكنية كالحصانة المنصب تأميف ذلؾ في بما كأعضاءىا،
 بيا. المعمكؿ لمتشريعات

 متكسطة 1.728 1.75

 متكسطة 1.47304 2.3222 الدرجة الكمية

كؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يالحظ مف الجد

أف المتكسط حماية كصيانة استقالؿ االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة عينة الدراسة عمى مجاؿ 

انة مجاؿ حماية كصي( كىذا يدؿ عمى أف 73..1( كانحراؼ معيارم )7.37الحسابي لمدرجة الكمية)

 جاء بدرجة متكسطة. استقالؿ االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة العاـ

( فقرات جاءت 3( فقرات جاءت بدرجة عالية، ك)6( أف )3.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

 عف مستقؿ تقرير تقديـ في كالتزاماتو حقكقو بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " يستخدـ ديكاف الرقابة
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تقاريره " عمى أعمى متكسط  كتكقيت مضمكف بشأف القرار اتخاذ حرية الو " كالفقرة " لديكاف الرقابةأعم

 جميع عمى كاالطالع لمكصكؿ مقيدة غير (، كيمييا فقرة " يكجد لمديكاف الرقابة حقكؽ2.73حسابي )

(. 2.50ابي )القانكف " بمتكسط حس عمييا نص التي لمسؤكلياتيا أدائيا لحسف الالزمة المعمكمات

 كأعضاءىا، رؤساءىا استقاللية عمى الحفاظ كحصمت الفقرة "يكفر اإلطار الدستكرم كالقانكف لمديكاف

بيا " عمى أقؿ متكسط  المعمكؿ كفقا لمتشريعات القانكنية كالحصانة المنصب تأميف ذلؾ في بما

 كاإلدارية المالية االستقاللية مىع (، يمييا الفقرة "يتخذ الديكاف االجراءات الالزمة لمحفاظ1.75حسابي )

 (.1.88المناسبة " بمتكسط حسابي ) كالمادية كالبشرية اإلدارية المكارد كحيازة

 ذلؾ إلى ما يمي: كتعزك الدراسة

عدـ كجكد نص قانكني يضمف إستقاللية الجياز عف السمطة التنفيذية، كال يقدـ قانكف ديكاف  .1

 ية ضد التدخؿ في شؤكنو.الرقابة المالية كاإلدارية ضمانات كاف

عدـ كجكد نص قانكني يشير إلى االستقالؿ المالي لديكاف الرقابة، حيث تسيطر كزارة المالية   .2

عمميان عمى كصكؿ الديكاف إلى مكارده المالية شأنو في ذلؾ شأف مكازنات المؤسسات الحككمية 

  األخرل.

خاذ قرار بشأف أحكامو كشركطو، ال يحؽ لديكاف الرقابة تعييف مكظفيو بصكرة مستقمة أك ات .3

 كلديو ىيكؿ تنظيمي كاضح لكف ال يحؽ لو تحديد لكائحو الداخمية بصكرة مستقمة.

ينص القانكف عمى المشاركة البرلمانية في تعييف كعزؿ رئيس ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية  .4

نصبو محددة لكنو ال يحدد الحاالت التي يمكف عزلو بمقتضاىا، كما أف مدة بقائو في م

 كطكيمة بما فيو الكفاية.

 قدـ الديكاف مؤخران نظامان لمتابعة نتائجو الرقابية لكف لـ يتـ تطكيره بالكامؿ .5
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  ىؿ يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى تنفيذ مياـ الرقابة بما يكفؿ اف تتـ مساءلة

 تغالليا؟الحككمة كىيئات القطاع العاـ عف ادارتيا لممكارد المالية كاس

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػى 

تنفيػػذ ميػػاـ الرقابػػة بمػػا يكفػػؿ اف تػػتـ مسػػاءلة الحككمػػة كىيئػػات مجػػاؿ  فقػػرات االسػػتبانة التػػي تعبػػر عػػف

 ج عمى النحك التالي:القطاع العاـ عف ادارتيا لممكارد المالية كاستغالليا كجاءت النتائ

تنفيػذ ميػاـ الرقابػة بمػا  (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة لمجػاؿ...جدكؿ )
 يكفؿ اف تتـ مساءلة الحككمة كىيئات القطاع العاـ عف ادارتيا لممكارد المالية كاستغالليا

 الرقـ

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 لمعيارما

 الدرجة

 بتنفيذ رقابة المطبقة، المينية كلممعايير يقـك ديكاف الرقابة كفقا لتفكيضو 3
 بيا المعمكؿ لمسمطة كفقا االلتزاـ

 عالية 1.493 2.83

 بتنفيذ الرقابة المطبقة، المينية كلممعايير يقـك ديكاف الرقابة كفقا لتفكيضو 7
 ذلؾ األمر اقتضى حاؿ المالية غير البيانات المالية ككذلؾ البيانات عمى

 عالية 1.504 2.82

يتجاكب ديكاف الرقابة بشكؿ مناسب، ككفقا لتفكيضيا، مع مخاطر  5
 .المخالفات المالية كاالحتياؿ كالفساد

 عالية 1.446 2.73

يقدـ ديكاف الرقابة تقاريره المالية، كفقا قانكنيا، إلى السمطة التشريعية أك أم  6
 .ة أخرل، حسب االقتضاءىيئة عامة مسؤكل

 عالية 1.597 2.50

 بتنفيذ الرقابة المطبقة، المينية كلممعايير كفقا لتفكيضو يقـك ديكاف الرقابة 7
 األداء عمى

 عالية 1.581 2.37

يمكف لديكاف الرقابة، ككفؽ التفكيضو، تنفيذ مياـ أخرل، كمنيا عمى سبيؿ  .
العامة أك المسائؿ األخرل  المثاؿ التحقيؽ القضائي في استخداـ المكارد

 .التي تتعمؽ بالمصمحة العامة

 متكسطة 1.591 2.08

 عالية 1.41246 2.5556 الدرجة الكمية

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

تتـ مساءلة الحككمة كىيئات القطاع العاـ عف مجاؿ تنفيذ مياـ الرقابة بما يكفؿ اف عينة الدراسة عمى 

( كانحراؼ معيارم 7.55أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية) ادارتيا لممكارد المالية كاستغالليا



81 

 

مجاؿ تنفيذ مياـ الرقابة بما يكفؿ اف تتـ مساءلة الحككمة كىيئات القطاع ( كىذا يدؿ عمى أف 77..1)

 جاءت بدرجة عالية. كاستغالليا العاـ عف ادارتيا لممكارد المالية

( فقرات جاءت بدرجة عالية، كفقرة كاحدة جاءت 5( أف )4.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

بتنفيذ  المطبقة، المينية كلممعايير بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " يقكـ ديكاف الرقابة كفقا لتفكيضو

(، كيمييا فقرة " يقـك ديكاف 2.83أعمى متكسط حسابي )بيا " عمى  المعمكؿ لمسمطة كفقا االلتزاـ رقابة

 البيانات المالية ككذلؾ البيانات عمى بتنفيذ الرقابة المطبقة، المينية كلممعايير الرقابة كفقا لتفكيضو

(. كحصمت الفقرة " يمكف لديكاف 2.82ذلؾ " بمتكسط حسابي ) األمر اقتضى حاؿ المالية غير

نفيذ مياـ أخرل، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ التحقيؽ القضائي في استخداـ الرقابة، ككفؽ التفكيضو، ت

(، 2.08المكارد العامة أك المسائؿ األخرل التي تتعمؽ بالمصمحة العامة " عمى أقؿ متكسط حسابي )

  األداء " عمى بتنفيذ الرقابة المطبقة، المينية كلممعايير كفقا لتفكيضو يمييا الفقرة " يقكـ ديكاف الرقابة

 (.2.37بمتكسط حسابي )

 كتعزك الدراسة ذلؾ إلى ما يمي:

 قياـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية بتنفيذ مياـ الرقابة المالية بإجراءات شاممة جيدة التكثيؽ. .1

يضع ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية تقاريره حكؿ مجمكعة مف المجاالت التي تقع خارج  .2

 صالحياتو الرقابية التقميدية.

صدار رسائؿ بدء العمؿ كاعداد تقييمات لألىمية النسبية  .3 يتـ إعداد الخطط الرقابية كا 

 كالمخاطر ك التأكيد عمى تقييـ الرقابة الداخمية.

 قياـ الديكاف بتنفيذ أعماؿ رقابة االمتثاؿ عمى نحك كاؼ كىك مكثؽ تكثيقان جيدان. .4

 كحمميا تدعك الحاجة حيث زمةالال االجراءات اتخاذ عف المسؤكلة بالسمطة يتصؿ الديكاف .5

 ذلؾ. في المسؤكلية قبكؿ عمى
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محدكدية مكارد الديكاف كارتفاع عدد الجيات الخاضعو لمرقابة اذ شكمت نسبة التغطية  .6

  % فقط1.75

عدـ كجكد اطار قانكني أك زمني متفؽ عميو لتسميـ نتائج رقابة االمتثاؿ كتسميـ التقرير الرقابي  .7

 الى الجية الخاضعة.

بر األدلة الرقابية غير كافية لتمكيف المدقؽ الخبير مف استيعاب كيفية ترابط التخطيط تعت .8

كالتنفيذ كرفع التقارير، كتعتبر التقارير مكجزة تتسـ بالبالغة لكنيا غير مبرمة عمى نحك 

 مرض.

 

  ىؿ يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى تمكيف القائميف عمى ادارة القطاع العاـ مف

االضطالع بمسؤكلياتيـ في االستجابة لنتائج الرقابة كالتكصيات كاتخاذ االجراءات التصحيحية 

 المناسبة؟

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

لعاـ مف االضطالع تمكيف القائميف عمى ادارة القطاع امجاؿ  فقرات االستبانة التي تعبر عف

 . بمسؤكلياتيـ في االستجابة لنتائج الرقابة كالتكصيات كاتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة

 



87 

 

 

تمكػػيف القػػائميف عمػػى مجػػاؿ (: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة ل..5جػػدكؿ )
ـ فػػي االسػػتجابة لنتػػائج الرقابػػة كالتكصػػيات كاتخػػاذ االجػػراءات التصػػحيحية ادارة القطػػاع العػػاـ مػػف االضػػطالع بمسػػؤكلياتي

 المناسبة

 الرقـ

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

يضمف ديكاف الرقابة حسف التكاصؿ مع الييئات الخاضعة لمرقابة كغيرىا  7
مف أصحاب المصمحة المعنييف، حسب االقتضاء، كأف يطمعيا عمى 

 ستجدات عممية الرقابة فيما يتعمؽ بالمسائؿ الناشئة.م

 عبلية 1.619 2.70

يقـك ديكاف الرقابة المالية كاالدارية، كدكف المساس باستقالليتو بتقديـ المشكرة  .
بشأف الكيفية التي يمكف  بيا استخداـ نتائج الرقابة كآرائيا بحيث تحقؽ 

 .ة الجيدةأقصى تأثير، كمف ذلؾ تكفير إرشادات الممارس

 عبلية 1.616 2.60

يسعى ديكاف الرقابة المالية كاالدارية الى إقامة عالقات مينية مع المجاف  5
دارة الييئات الخاضعة لمرقابة كمجالس  الرقابية التشريعية ذات الصمة كا 

اإلدارة لمساعدتيا عمى فيـ أفضؿ لتقارير الرقابة عمى الحسابات كتكصياتيا 
 .مناسبةكاتخاذ اإلجراءات ال

 عبلية 1.701 2.48

يزكد الديكاف، كفقا لتفكيضو، السمطة التشريعية كلجانيا، أك إدارة الييئات  7
الخاضعة لمرقابة كمجالس اإلدارة بالمعمكمات اليامة كالمكضكعية كفي 

 .الكقت المناسب

 عبلية 1.565 2.45

ف إجراءات عمى ديكاف الرقابة، كحسبما يككف مناسبان، التقدـ بتقارير بشأ 6
 .المتابعة التي يتخذىا فيما يتعمؽ بتكصياتو

 عبلية 1.643 2.40

يعمؿ الديكاف عمى تحميؿ تقارير الرقابة كالن عمى حدة لتحديد المكاضيع  3
كالنتائج المشتركة كاالتجاىات السائدة كاألسباب الجذرية ككضع تكصيات 

 .الرقابة، كمناقشتيا مع أصحاب المصمحة الرئيسييف

 عبلية 1.637 2.37

 عبلية 1.4602 2.500 الدرجة الكمية

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

مجاؿ تمكيف القائميف عمى ادارة القطاع العاـ مف االضطالع بمسؤكلياتيـ في عينة الدراسة عمى 

أف المتكسط الحسابي  لتكصيات كاتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبةاالستجابة لنتائج الرقابة كا

مجاؿ تمكيف القائميف عمى ادارة ( كىذا يدؿ عمى أف 61..1( كانحراؼ معيارم )7.51لمدرجة الكمية)
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القطاع العاـ مف االضطالع بمسؤكلياتيـ في االستجابة لنتائج الرقابة كالتكصيات كاتخاذ االجراءات 

 جاء بدرجة عالية. مناسبةالتصحيحية ال

( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. كحصمت الفقرة " 5.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

يضمف ديكاف الرقابة حسف التكاصؿ مع الييئات الخاضعة لمرقابة كغيرىا مف أصحاب المصمحة 

ما يتعمؽ بالمسائؿ الناشئة " المعنييف، حسب االقتضاء، كأف يطمعيا عمى مستجدات عممية الرقابة في

(، كيمييا فقرة " يقـك ديكاف الرقابة المالية كاالدارية، كدكف المساس 2.70عمى أعمى متكسط حسابي )

باستقالليتو بتقديـ المشكرة بشأف الكيفية التي يمكف  بيا استخداـ نتائج الرقابة كآرائيا بحيث تحقؽ 

 (. كحصمت الفقرة "2.60سة الجيدة " بمتكسط حسابي )أقصى تأثير، كمف ذلؾ تكفير إرشادات الممار 

يعمؿ الديكاف عمى تحميؿ تقارير الرقابة كالن عمى حدة لتحديد المكاضيع كالنتائج المشتركة كاالتجاىات 

السائدة كاألسباب الجذرية ككضع تكصيات الرقابة، كمناقشتيا مع أصحاب المصمحة الرئيسييف " عمى 

يمييا الفقرة " عمى ديكاف الرقابة، كحسبما يككف مناسبان، التقدـ بتقارير  (،2.37أقؿ متكسط حسابي )

 (.2.40بشأف إجراءات المتابعة التي يتخذىا فيما يتعمؽ بتكصياتو " بمتكسط حسابي )

الجيات  أف مف لمتأكد بيا خاصة لممتابعة داخمية كتعزك الدراسة ذلؾ إلى إلتزاـ الديكاف بكجكد أنظمة

المالحظات  إلى باإلضافة كتكصياتيا مالحظاتيا صحيحة بطريقة عالجت قد ابةبالرق المشمكلة

 الجيات المشمكلة إدارة لمجالس رفعتيا أك لجانيا إحدل أك التشريعية السمطة رفعتيا التي كالتكصيات

ى ( صراحة عم36مناسب ، اذ ينص قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية في المادة ) كاف كمما بالرقابة

مسؤكلية الجية الخاضعة لمرقابة عف مراعاة النتائج الرقابية التي يتكصؿ إلييا الديكاف: "الرد عمى 

%( مف 70مالحظات الديكاف خالؿ شير مف تاريخ إبالغ ىذه الجيات بيا". يعتبر ما نسبتو )

عة كتـ مقبكالن لدل الجيات الخاض -حسب الديكاف نفسو–تكصيات ديكاف الرقابة في الكقت الحالي 

 %( بالمئة منيا.30تنفيذ ما نسبتو )



8. 

 

  

  ىؿ يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى االبالغ عف نتائج الرقابة كبالتالي تمكيف الجميكر

 مف مساءلة ىيئات القطاع العاـ؟

ى قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عم

االبالغ عف نتائج الرقابة كبالتالي تمكيف الجميكر مف مساءلة مجاؿ  فقرات االستبانة التي تعبر عف

  .ىيئات القطاع العاـ

 

االبػػالغ عػػف نتػػائج  (: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاؿ..6جػػدكؿ )
 ساءلة ىيئات القطاع العاـالرقابة كبالتالي تمكيف الجميكر مف م

 الرقـ

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

عمى ديكاف الرقابة أف يسيؿ االطالع عمى تقاريرىا مف قبؿ أصحاب  3
 .المصمحة باستخداـ أدكات التكاصؿ المناسبة

 عالية 1.561 2.70

البساطة عمى ديكاف الرقابة تقديـ تقرير معمكماتي مكضكعي يتصؼ ب 7
 .كالكضكح، كذلؾ باستخداـ لغة يفيميا جميع أصحاب المصمحة

 عالية 1.715 2.62

 عالية 1.722 2.43 .عمى ديكاف الرقابة أف ينشر تقارير عالنيةن كفي تكقيتات محددة 7

 عالية 1.58424 2.5833 الدرجة الكمية

 

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاال

مجاؿ االبالغ عف نتائج الرقابة كبالتالي تمكيف الجميكر مف مساءلة ىيئات القطاع عينة الدراسة عمى 

مجاؿ ( كىذا يدؿ عمى أف .1.58( كانحراؼ معيارم )7.58أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية) العاـ

جاءت بدرجة  الجميكر مف مساءلة ىيئات القطاع العاـاالبالغ عف نتائج الرقابة كبالتالي تمكيف 

 عالية.
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( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. كحصمت الفقرة " 6.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

عمى ديكاف الرقابة أف يسيؿ االطالع عمى تقاريرىا مف قبؿ أصحاب المصمحة باستخداـ أدكات 

(، كيمييا فقرة " عمى ديكاف الرقابة تقديـ تقرير 2.70سط حسابي )التكاصؿ المناسبة " عمى أعمى متك 

معمكماتي مكضكعي يتصؼ بالبساطة كالكضكح، كذلؾ باستخداـ لغة يفيميا جميع أصحاب المصمحة 

(. كحصمت الفقرة " عمى ديكاف الرقابة أف ينشر تقارير عالنيةن كفي تكقيتات 2.62" بمتكسط حسابي )

 (. 2.43حسابي ) محددة " عمى أقؿ متكسط

كتعزك الدراسة ذلؾ إلى قياـ الديكاف بنشر التقارير السنكية لمسنكات الماضية عمى مكقعو عمى شبكة 

 اإلنترنت إلى جانب التقارير الربع األكؿ كالثاني كالثالث في تكقيتات محددة.

 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الثاني:   7.8.7.3

  المالية كاالدارية عمى التأكد مف قكة ارتباطو المكاطنيف كالبرلماف  مدل حرص ديكاف الرقابةما
 ؟ كأصحاب المصمحة 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 

ة كاالدارية مدل حرص ديكاف الرقابة المالي أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عف

 . عمى التأكد مف قكة ارتباطو المكاطنيف كالبرلماف كأصحاب المصمحة
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مػدل حػرص ديػكاف (: المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة لمجػاالت ..7جدكؿ )
 كأصحاب المصمحةالرقابة المالية كاالدارية عمى التأكد مف قكة ارتباطو المكاطنيف كالبرلماف 

 الرقـ

المتكسط  المبادئ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 اف يككف الديكاف مصدرا لمتبصر المستقؿ كالمكضكعي لدعـ التغيير 3
 المفيد في القطاع العاـ

 عبلية 1.55475 2.5933

 عبلية 1.52731 2.5694 التجاكب مع البيئات المتغيرة كالمخاطر الناشئة 7

 عبلية 1.47843 2.5194 الفعاؿ مع اصحاب المصمحة التكاصؿ 7

 عبلية 1.48886 2.5588 الدرجة الكمية

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

اطو المكاطنيف مدل حرص ديكاف الرقابة المالية كاالدارية عمى التأكد مف قكة ارتبعينة الدراسة عمى 

( 88..1( كانحراؼ معيارم )7.55أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية) كالبرلماف كأصحاب المصمحة

مدل حرص ديكاف الرقابة المالية كاالدارية عمى التأكد مف قكة ارتباطو المكاطنيف كىذا يدؿ عمى أف 

الديكاف مصدرا لمتبصر  اف يككفجاء بدرجة عالية. كلقد حصؿ مجاؿ  كالبرلماف كأصحاب المصمحة

عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره  القطاع العاـ لدعـ التغيير المفيد فيالمستقؿ كالمكضكعي 

التكاصؿ الفعاؿ مع ، يميو مجاؿ التجاكب مع البيئات المتغيرة كالمخاطر الناشئة(، كيميو مجاؿ 7.59)

 .اصحاب المصمحة

 قو عف ىذا السؤاؿ كجاءت النتائج عمى النحك التالي:كقامت الباحثة بتحميؿ األسئمة الفرعية المنبث

 

  التجاكب مع البيئات المتغيرة كالمخاطر الناشئة؟ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى 

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 . التجاكب مع البيئات المتغيرة كالمخاطر الناشئةمجاؿ  بر عففقرات االستبانة التي تع
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التجػػاكب مػػع البيئػػات (: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاؿ ..8جػػدكؿ )
 المتغيرة كالمخاطر الناشئة

 الرقـ

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

الديكاف المسائؿ ذات الصمة كالتي تجرم مناقشتيا في المحافؿ يكاكب  5
 .المحمية كالدكلية كالمشاركة في تمؾ المحافؿ حيثما كاف ذلؾ مناسبا

 عبلية 1.572 2.67

يتجاكب ديكاف الرقابو الماليو كاالداريو خالؿ كضعيؿ برنامج عممو،  7
 .جتمعبالشكؿ المناسب مع القضايا الرئيسية التي تؤثر عمى الم

 عبلية 1.555 2.62

يؤسس الديكاف آليات جمع المعمكمات كصنع القرار كقياس األداء لتعزيز  6
 .صمتيا بأصحاب المصالح

 عبلية 1.643 2.60

يقـك الديكاف بتقييـ المخاطر الناشئة كالمتغيرة في بيئة الرقابة المالية  3
معالجة كالتجاكب معيا في الكقت المناسب، كمف ذلؾ تعزيز آليات ل

 .المخالفات المالية كاالحتياؿ كالفساد

 عبلية 1.722 2.57

ينبغي اف يككف ديكاف الرقابة عمى بينة مف تكقعات أصحاب المصمحة  7
كأف يتجاكب معيا، حسب االقتضاء، كفي الكقت المناسب كبدكف 

 المساس باستقالليتو.

 عبلية 1.566 2.53

حاب المصمحة كالمخاطر يضمف ديكاف الرقابة أف تكضع تكقعات أص .
الناشئة في االعتبار عند كضع الخطط االستراتيجية كخطط الرقابة، 

 .حسب االقتضاء

 عبلية 1.722 2.43

 عبلية 1.52731 2.5694 الدرجة الكمية

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

أف المتكسط الحسابي لمدرجة التجاكب مع البيئات المتغيرة كالمخاطر الناشئة عمى مجاؿ  عينة الدراسة

مجاؿ التجاكب مع البيئات المتغيرة ( كىذا يدؿ عمى أف 1.577( كانحراؼ معيارم )7.56الكمية)

 جاء بدرجة عالية. كالمخاطر الناشئة العاـ

رات جاءت بدرجة عالية. كحصمت الفقرة " ( أف جميع الفق8.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

يكاكب الديكاف المسائؿ ذات الصمة كالتي تجرم مناقشتيا في المحافؿ المحمية كالدكلية كالمشاركة في 
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(. كحصمت الفقرة " يتجاكب 2.67تمؾ المحافؿ حيثما كاف ذلؾ مناسبا " عمى أعمى متكسط حسابي )

يؿ برنامج عممو، بالشكؿ المناسب مع القضايا الرئيسية التي ديكاف الرقابو الماليو كاالداريو خالؿ كضع

(، يمييا الفقرة " يضمف ديكاف الرقابة أف تكضع 2.62تؤثر عمى المجتمع " عمى أقؿ متكسط حسابي )

تكقعات أصحاب المصمحة كالمخاطر الناشئة في االعتبار عند كضع الخطط االستراتيجية كخطط 

(، كيمييا الفقرة " ينبغي اف يككف ديكاف الرقابة عمى 2.43ط حسابي )الرقابة، حسب االقتضاء " بمتكس

بينة مف تكقعات أصحاب المصمحة كأف يتجاكب معيا، حسب االقتضاء، كفي الكقت المناسب كبدكف 

 (.2.53المساس باستقالليتو " بمتكسط حسابي )

 كتعزك الدراسة ذلؾ إلى ما يمي:

كصكؿ المكاطنيف إلى المعمكمات المتعمقة بعممو كنتائج يتبع ديكاف الرقابة عدة آليات لتشجيع  .1

أعمالو الرقابية، حيث أف صالحياتو كميامو نشرت استباقيان عمى شبكة اإلنترنت عمى ىيئة 

منشكرات كفي الصحؼ المحمية كفي حممة إذاعية كيتاح لممكاطنيف فرصة االتصاؿ بديكاف الرقابة 

 حكؿ تقاريره كأدائو كتقدييـ الشكاكم. عبر قناة إلكتركنية لمحصكؿ عمى مالحظات

حرص الديكاف عمى الحصكؿ عمى تعميقات السمطة القضائية كككاالت المالحقة كالتحقيؽ في ما  .2

 يتعمؽ بأدائو.

يسعى ديكاف الرقابة باتجاه اعتماد مبدأ التناكب في اختيار الجيات الخاضعة لمرقابة مع أخذ  .3

بار، كخاصة في الرقابة عمى الحكـ المحمي كالمنظمات غير صالحياتو الرقابية الكاسعة بعيف االعت

الحككمية، أال أف اعتبارات التناكب غير مكثقة خطيان كال يراقب ديكاف الرقابة بصكرة ممنيجة عمى 

 الكقت المنقضي.

كتبنى عمى مستكل عاؿ مف الممكية حيث تحتكم عمى أربعة  الخطة االستيراتيجية جيدة التنظيـ .4

ىدفان فرعيان، كىناؾ مؤشر كاحد أك أكثر لكؿ ىدؼ مف األىداؼ  27جية رئيسية كإستراتيأىداؼ 
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كتبنى عممية التخطيط عمى الدركس المستفادة مف عمميات التخطيط السابقة ، كتفعؿ الفرعية ، 

الخطة اإلستراتيجية مف خالؿ الخطط السنكية التي يمكف تعديميا مف عاـ آلخر لمعالجة أية 

 يؽ األىداؼ اإلستراتيجية.تحديات تكاجو تحق

 

  ؟التكاصؿ الفعاؿ مع أصحاب المصمحةىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى 

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

  .لمصمحةالتكاصؿ الفعاؿ مع اصحاب امجاؿ  فقرات االستبانة التي تعبر عف

 

التكاصػػؿ الفعػػاؿ مػػع  (: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاؿ..9جػػدكؿ )
 اصحاب المصمحة

 الرقـ

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

ينبغي أف تسيـ اتصاالت الديكاف بأصحاب المصمحة في التكعية بالحاجة  7
 .ترسيخ الشفافية كالمساءلة في القطاع العاـإلى 

 عالية 1.567 2.68

ينبغي أف يتكاصؿ ديكاف الرقابة مع أصحاب المصمحة لضماف فيـ عمؿ  3
 .الرقابة المالية كما تخرج بو مف نتائج

 عالية 1.629 2.67

ينخرط ديكاف الرقابة مع أصحاب المصمحة، مع االعتراؼ بأدكارىا  5
 .ماـ بكجيات نظرىا، دكف المساس باستقالؿ الجيازالمختمفة، كاالىت

 عالية 1.647 2.57

يتكاصؿ ديكاف الرقابة بطريقة تزيد مف معرفة أصحاب المصمحة كفيـ دكر  7
 .كمسؤكليات الجياز بصفتو مدقؽ مالي مستقؿ لمقطاع العاـ

 عالية 1.675 2.55

ؿ تسييؿ يتفاعؿ الديكاف بالشكؿ المناسب مع كسائؿ اإلعالـ مف أج .
 .التكاصؿ مع المكاطنيف

 عالية 1.651 2.52

يجرم ديكاف الرقابة تقييـ دكرم لمتعرؼ عمى رأم أصحاب المصمحة حكؿ  6
 .ما إذا كاف الجياز يتكاصؿ بشكؿ فعاؿ أـ ال

 متكسطة 1.700 2.13

 عالية 1.47843 2.5194 الدرجة الكمية
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الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات

أف المتكسط الحسابي لمدرجة  مجاؿ التكاصؿ الفعاؿ مع اصحاب المصمحةعينة الدراسة عمى 

مجاؿ التكاصؿ الفعاؿ مع اصحاب ( كىذا يدؿ عمى أف 78..1( كانحراؼ معيارم )7.57الكمية)

 جاءت بدرجة عالية. المصمحة

( فقرات جاءت بدرجة عالية، كفقرة كاحدة جاءت 5( أف )9.4الجدكؿ رقـ )كما كتشير النتائج في 

بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " ينبغي أف تسيـ اتصاالت الديكاف بأصحاب المصمحة في التكعية 

(، كيمييا 2.68بالحاجة إلى ترسيخ الشفافية كالمساءلة في القطاع العاـ " عمى أعمى متكسط حسابي )

يتكاصؿ ديكاف الرقابة مع أصحاب المصمحة لضماف فيـ عمؿ الرقابة المالية كما  فقرة " ينبغي أف

(. كحصمت الفقرة " يجرم ديكاف الرقابة تقييـ دكرم 2.67تخرج بو مف نتائج " بمتكسط حسابي )

لمتعرؼ عمى رأم أصحاب المصمحة حكؿ ما إذا كاف الجياز يتكاصؿ بشكؿ فعاؿ أـ ال " عمى أقؿ 

(، يمييا الفقرة " يتفاعؿ الديكاف بالشكؿ المناسب مع كسائؿ اإلعالـ مف أجؿ 2.13متكسط حسابي )

 (.2.52تسييؿ التكاصؿ مع المكاطنيف "  بمتكسط حسابي )

 الى ما يمي:كتعزك الدراسة ذلؾ 

يتبع ديكاف الرقابة عدة آليات لتشجيع كصكؿ المكاطنيف إلى المعمكمات المتعمقة بعممو كنتائج . 1

 قابية. أعمالو الر 

. نشرت صالحياتو كميامو استباقيان عمى شبكة اإلنترنت عمى ىيئة منشكرات كفي الصحؼ المحمية 2 

، كما ينشر نشرات ربع سنكية عمى شبكة اإلنترنت حكؿ 2013كفي حممة إذاعية في شير سبتمبر 

 أعمالو، 

 . تتكفر أغمب التقارير الرقابية الرئيسية مجانان عمى شبكة اإلنترنت. 3
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. نشر ديكاف الرقابة ممخصات تنفيذية بالمغتيف العربية كاإلنجميزية لمتقرير السنكم الشامؿ الذم يتألؼ 4

 مف عدة مئات مف الصفحات،

. يتاح لممكاطنيف فرصة االتصاؿ بديكاف الرقابة عبر قناة إلكتركنية لرفع تقارير حكؿ قضايا الفساد 5

 االحتماؿ كزاد عدد الشكاكل في األشير التالية.المزعكمة، حيث ذكرت الحممة اإلعالمية ىذا 

ذاعية لمناقشة التقارير الرقابية ككذلؾ 6 .  يشارؾ رئيس ديكاف الرقابة أحيانان في مناظرات تمفزيكنية كا 

 في مؤتمرات كمنتديات في مكضكع اإلدارة المالية العامة. 

ـ الرشيد، كاإلدارة المالية العامة . نظـ الديكاف مؤتمرات سنكية حيث نكقشت مكضكعات متعمقة بالحك7

 كمعالجة الفساد عمى نطاؽ كاسع مع أصحاب المصمحة الخارجييف.

 

  أف يككف مصدرا مكثكقا لمتبصر المستقؿ ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى

 كالمكضكعي لدعـ التغيير المفيد في القطاع العاـ؟

ة كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابي

يككف الديكاف مصدرا لمتبصر المستقؿ كالمكضكعي لدعـ التغيير مجاؿ  فقرات االستبانة التي تعبر عف

 . المفيد في القطاع العاـ

يكػكف الػديكاف مصػدرا مجػاؿ ل(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسػة ..71جدكؿ )
 لمتبصر المستقؿ كالمكضكعي لدعـ التغيير المفيد في القطاع العاـ

 الرقـ

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

يستغؿ الديكاف، بكصفو شريؾ نشط في مينة الرقابة عمى القطاع العاـ  3
قطاع العاـ، كعمى محميان كدكليان، معارفو كرؤاه في مناصرة إصالحات ال

 .سبيؿ المثاؿ في مجاؿ إدارة المالية العامة

 عالية 1.629 2.67

يتعاكف ديكاف الرقابة المالية كاالدارية مع األجيزة العميا لمرقابة المالية  5
كالمحاسبة دكليا داخؿ اإلنتكسام، كمع المنظمات المينية األخرل ذات 

 عالية 1.633 2.65
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قابية في معالجة القضايا الصمة مف أجؿ تعزيز دكر مجتمع األجيزة الر 
 العالمية المتصمة بالرقابة عمى القطاع العاـ كالمحاسبة كالمساءلة

يستند عمؿ ديكاف الرقابة إلى الحكـ الميني المستقؿ كالتحميؿ السميـ  7
 .كالقكم

 عالية 1.581 2.63

ينات في القطاع يسيـ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية في النقاش حكؿ التحس 7
 العاـ دكف المساس باستقالليتو.

 عالية 1.640 2.62

يجرم ديكاف الرقابة تقييـ دكرم لمتعرؼ عمى أصحاب المصمحة كما إذا  .
 .كانكا يعتقدكف أف ليا دكر فعاؿ كمساىمة في تحسيف القطاع العاـ أـ ال

 عالية 1.718 2.40

 عالية 1.55475 2.5933 الدرجة الكمية

 

مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يالحظ 

عينة الدراسة عمى مجاؿ يككف الديكاف مصدرا لمتبصر المستقؿ كالمكضكعي لدعـ التغيير المفيد في 

يدؿ عمى ( كىذا 0.554( كانحراؼ معيارم )2.59القطاع العاـ أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

أف مجاؿ يككف الديكاف مصدرا لمتبصر المستقؿ كالمكضكعي لدعـ التغيير المفيد في القطاع العاـ جاء 

 بدرجة عالية.

( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. كحصمت الفقرة " 10.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

ع العاـ محميان كدكليان، معارفو كرؤاه في يستغؿ الديكاف، بكصفو شريؾ نشط في مينة الرقابة عمى القطا

مناصرة إصالحات القطاع العاـ، كعمى سبيؿ المثاؿ في مجاؿ إدارة المالية العامة " عمى أعمى 

(، كيمييا فقرة " يتعاكف ديكاف الرقابة المالية كاالدارية مع األجيزة العميا لمرقابة 2.67متكسط حسابي )

نتكسام، كمع المنظمات المينية األخرل ذات الصمة مف أجؿ تعزيز المالية كالمحاسبة دكليا داخؿ اإل

دكر مجتمع األجيزة الرقابية في معالجة القضايا العالمية المتصمة بالرقابة عمى القطاع العاـ 

(. كحصمت الفقرة " يجرم ديكاف الرقابة تقييـ دكرم 2.65كالمحاسبة كالمساءلة" بمتكسط حسابي )

محة كما إذا كانكا يعتقدكف أف ليا دكر فعاؿ كمساىمة في تحسيف القطاع لمتعرؼ عمى أصحاب المص
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(، يمييا الفقرة " يسيـ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية في 2.40العاـ أـ ال " عمى أقؿ متكسط حسابي )

 (.2.62النقاش حكؿ التحسينات في القطاع العاـ دكف المساس باستقالليتو " بمتكسط حسابي )

 اسة ذلؾ الى ما يمي:كتعزك الدر 

إمتالؾ الخطة الرقابة السنكية عالقات كاضحة بالخطة اإلستراتيجية مف حيث تحديد  المسؤكلية  .1

عف تنفيذ كؿ ميمة رقابية كتحديد أرباع السنة التي تنفذ المياـ الرقابية كيتـ رفع تقارير خالليا، 

 في الخطة. باالضافو الى إدراج األىداؼ عالية المستكل لممياـ الرقابية 

تحتكم خطة الرقابة عمى قائمة بالجيات الخاضعة لمرقابة إال أنو ال يكجد تفسير لدرجة إيفاء   .2

ديكاف الرقابة بصالحياتو الرقابية في سنة معينة كالتغطية الرقابية، كتعرض المكارد البشرية كالمالية 

يمة رقابية، كال يكجد تقييـ المقدرة عمى ىيئة مجمكع في الخطة الرقابية السنكية لكف ليس لكؿ م

 لممخاطر كالقيكد المحتممة لتقديـ الخطة.

يتمتع األشخاص المسؤكلكف عف تنفيذ مراجعة ضماف الجكدة باالستقالؿ ،كيتمثؿ اليدؼ مف  .3

مراجعات ضماف الجكدة تقييـ مدل إدراج الكثائؽ الالزمة في ممؼ التدقيؽ، كما أبمغت كحدة 

 لمعنية بأية كثائؽ ناقصةالرقابة الداخمية اإلدارات ا

اصدرت كحدة الرقابة الداخمية تقارير ضماف الجكدة إلى كؿ إدارة رقابية، كىناؾ أدلة عمى دراسة   .4

المدراء العاميف التكصيات كتجاكبيـ معيا، كيفترض تقديـ تقرير يتضمف مكجزان بنتائج مراجعة كؿ 

اآلف، كليذا لـ يحظ رئيس الديكاف بفرصة إدارة إلى رئيس ديكاف الرقابة إال أنو ىذا لـ يحدث حتى 

 اتخاذ إجراءات تصحيحية لمتطرؽ إلى النتائج.

اتباع الديكاف الرقابة عدة آليات لتشجيع كصكؿ المكاطنيف إلى المعمكمات المتعمقة بعممو كنتائج   .5

أعمالو الرقابية، حيث أف صالحياتو كميامو نشرت استباقيان عمى شبكة اإلنترنت عمى ىيئة 

 كرات كفي الصحؼ المحمية كفي حممة إذاعية.منش
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 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الثالث:   4.8.7.3

  ؟ مدل اعتبار ديكاف الرقابة المالية كاالدارية مؤسسة يحتذل بيا ما 
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 

مدل اعتبار ديكاف الرقابة المالية كاالدارية  ة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عفأفراد عين

 . مؤسسة يحتذل بيا

اعتبػػػار مػػػدل (: المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لمجػػػاالت ..77جػػػدكؿ )
 ديكاف الرقابة المالية كاالدارية مؤسسة يحتذل بيا

 لرقـا

المتكسط  المبادئ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 عبلية 1.57445 2.6467 االمتثاؿ لمدكنة السمكؾ في ديكاف الرقابة المالية كاالدارية 3

 عبلية 1.52888 2.4167 ضماف شفافية كمساءلة ديكاف الرقابة 7

 ةعبلي 1.58851 2.4100 بذؿ الجيد نحك تحقيؽ امتياز كجكدة الخدمة .

 عبلية 1.64906 2.4042 بناء الكفاءات مف خالؿ تشجيع التعمـ كتبادؿ المعارؼ 5

 عبلية 1.64685 2.3708 ضماف االدارة الرشيدة لديكاف الرقابة 7

 عبلية 1.55909 2.4475 الدرجة الكمية

 

ابات أفراد يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستج

أف المتكسط الحسابي  مدل اعتبار ديكاف الرقابة المالية كاالدارية مؤسسة يحتذل بياعينة الدراسة عمى 

مدل اعتبار ديكاف الرقابة المالية ( كىذا يدؿ عمى أف 1.559( كانحراؼ معيارم )...7لمدرجة الكمية)

المتثاؿ لمدكنة السمكؾ في ديكاف اجاء بدرجة عالية. كلقد حصؿ مجاؿ  كاالدارية مؤسسة يحتذل بيا

ضماف شفافية (، كيميو مجاؿ .7.6عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره ) الرقابة المالية كاالدارية

بناء ، يميو مجاؿ بذؿ الجيد نحك تحقيؽ امتياز كجكدة الخدمة، يميو مجاؿ كمساءلة ديكاف الرقابة

ثـ مجاؿ ضماف االدارة الرشيدة لديكاف الكفاءات مف خالؿ تشجيع التعمـ كتبادؿ المعارؼ، كمف 

 .الرقابة
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 كقامت الباحثة بتحميؿ األسئمة الفرعية المنبثقو عف ىذا السؤاؿ كجاءت النتائج عمى النحك التالي:

  ضماف شفافية كمساءلة االجيزة العميا لمرقابة؟ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى 

لحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى كقامت الباحثة بحساب المتكسطات ا

 . ضماف شفافية كمساءلة ديكاف الرقابةمجاؿ  فقرات االستبانة التي تعبر عف

ضػػػماف شػػػفافية (: المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لمجػػػاؿ ..77جػػػدكؿ )
 كمساءلة ديكاف الرقابة

 الرقـ

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 عالية 1.673 2.57 .يعمف الديكاف عف كالياتو كمسؤكلياتيا كميامو كاستراتيجيتو 7

يستخدـ الديكاف، بما يتناسب مع ظركفو، معايير كعمميات كأساليب  3
الرقابة التي تتصؼ بالمكضكعية كالشفافية، كيعرؼ أصحاب المصمحة 

 .ما يستخدمو مف معايير كأساليبب

 عالية 1.647 2.57

يدير الديكاف عممياتو باقتصاد كبكفاءة كفعالية كفؽ المقكانيف كالمكائح  .
 .المعمكؿ بيا، كيقدـ تقارير عمنية بشأف ىذه المسائؿ، حسب االقتضاء

 عالية 1.722 2.57

افية كاإلدارة ينيض ديكاف الرقابة بكاجباتو بطريقة تكفؿ المساءلة كالشف 7
 .العامة الرشيدة

 عالية 1.594 2.55

يخضع ديكاف الرقابة لممراجعة كالتدقيؽ الخارجي المستقؿ، بما في ذلؾ  5
تاحة ىذه التقارير لمجيات المعنية  .الرقابة الخارجية عمى عممياتو كا 

 متكسطة 1.740 1.83

 عالية 1.52888 2.4167 الدرجة الكمية

ؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يالحظ مف الجدكؿ الساب

أف المتكسط الحسابي لمدرجة  ضماف شفافية كمساءلة ديكاف الرقابةعينة الدراسة عمى مجاؿ 

مجاؿ ضماف شفافية كمساءلة ديكاف ( كىذا يدؿ عمى أف 1.578( كانحراؼ معيارم )7..7الكمية)

 درجة عالية.جاء ب الرقابة العاـ

( فقرات جاءت بدرجة عالية كفقرة كاحدة جاءت 4( أف )13.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " يعمف الديكاف عف كالياتو كمسؤكلياتيا كميامو كاستراتيجيتو " كالفقرة " 

لرقابة التي تتصؼ بالمكضكعية يستخدـ الديكاف، بما يتناسب مع ظركفو، معايير كعمميات كأساليب ا
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كالشفافية، كيعرؼ أصحاب المصمحة بما يستخدمو مف معايير كأساليب " كالفقرة " يدير الديكاف عممياتو 

باقتصاد كبكفاءة كفعالية كفؽ المقكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا، كيقدـ تقارير عمنية بشأف ىذه المسائؿ، 

(، كيمييا فقرة " ينيض ديكاف الرقابة بكاجباتو 2.57حسب االقتضاء" عمى أعمى متكسط حسابي )

(. كحصمت الفقرة " 2.55بطريقة تكفؿ المساءلة كالشفافية كاإلدارة العامة الرشيدة " بمتكسط حسابي )

يخضع ديكاف الرقابة لممراجعة كالتدقيؽ الخارجي المستقؿ، بما في ذلؾ الرقابة الخارجية عمى عممياتو 

تاحة ىذه التقارير ل  (.1.83مجيات المعنية " عمى أقؿ متكسط حسابي )كا 

 كتعزك الدراسة ذلؾ إلى مايمي:

ينشر الديكاف إيراداتو كنفقاتو لكف بياناتو المالية ال تخضع لمرقابة الخارجية مف قبؿ أم جياز  .1

استخداـ ديكاف الرقابة مؤشرات لقياس األداء الداخمي كمقارنة أدائو بخطتو كذلؾ بسبب خارجي 

تيجية، كيتـ ذلؾ عف طريؽ رفع تقارير حكؿ عدد مف المياـ الرقابية المنفذة لكؿ مف اإلسترا

أنكاع الرقابة. يرفع الديكاف تقارير حكؿ عدد مف الشكاكل التي تـ تسمميا كمتابعتيا إلى جانب 

حضكر عدد مف اجتماعات لجاف عطاءات المشتريات الحككمية، إال أف أصحاب المصمحة 

 لبيف بتقديـ تعميقاتيـ. الخارجييف غير مطا

يقيس الديكاف كيفية منح القيمة ألصحاب المصمحة لديو باحتساب األثر المالي لمنتائج الرقابية  .2

 ككـ مف الماؿ يمكف تكفيره بتطبيؽ تكصياتو. 

  لـ تنشر األدلة الرقابية لديكاف الرقابة كلـ يخضع الديكاف لمرقابة الخارجية مف أية جية خارجية. .3

ديكاف الرقابة نظاـ إلكتركني حسف األداء كما يكجد إجراءات مطبقة لضماف جكدة يكجد لدل  .4

األعماؿ غير الرقابية أظير الديكاف رغبة في إخضاع أنظمتو لمتقييـ الخارجي حيث طمب إلى 

 جياز رقابي أعمى آخر تنفيذ مراجعة نظيرة.
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قابة سنكية عمى النفقات تكميؼ المسؤكليات كالعمؿ باألدلة المالية ، كىناؾ ر الكضكح في   .5

كيستخدـ نظاـ  معمكمات اإلدارة المالية المتكاممة الحككمي لممحاسبة، كلـ تفكض صالحيات 

 لتنفيذ/المصادقة عمى النفقات. 

ال تدقؽ أية جية رقابة خارجية عمى ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كال يكجد نظاـ معمكمات  .6

 مكمات األداء.إدارية يدمج المعمكمات المالية كمع

 

  ضماف اإلدارة الرشيدة لألجيزة العميا لمرقابة؟ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى 

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

  .كاف الرقابةضماف االدارة الرشيدة لديمجاؿ  فقرات االستبانة التي تعبر عف

 

ضماف االدارة الرشيدة  (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ..73جدكؿ )
 لديكاف الرقابة

 الرقـ
المتكسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

اسب بيذ يتبنى الديكاف مبادئ اإلدارة الرشيدة كتقدـ تقاريرىا بشكؿ من 1
 .االشأف

 عالية 0.792 2.52

لدل ديكاف الرقابة إدارة تنظيمية مناسبة كىيكؿ دعـ مف شأنو تنفيذ  3
عمميات اإلدارة الرشيدة كدعـ الرقابة الداخمية كالممارسات اإلدارية 

 .السميمة

 عالية 0.770 2.52

يقـك الديكاف بتقييـ المخاطر التنظيمية بشكؿ دكرم كتكمؿ ىذا مع  4
ادرات إدارة مخاطر تنفذ بشكؿ مناسب كترصد بانتظاـ، مف خالؿ مب

 .كظيفة الرقابة الداخمية المكضكعية

 متكسطة 0.691 2.28

 متكسطة 0.763 2.17 يقدـ الديكاف تقارير دكرية عف أدائو لكي يخضع لمراجعة مستقمة. 2
 عالية 0.64685 2.3708 الدرجة الكمية
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يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم 

أف المتكسط الحسابي لمدرجة مجاؿ ضماف االدارة الرشيدة لديكاف الرقابة عينة الدراسة عمى 

مجاؿ ضماف االدارة الرشيدة لديكاف ( كىذا يدؿ عمى أف 1.6.6( كانحراؼ معيارم )7.37الكمية)

 ية.جاءت بدرجة عال الرقابة

( أف فقرتيف جاءتا بدرجة عالية، كفقرتيف جاءتا بدرجة 13.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

متكسطة. كحصمت الفقرة " يتبنى الديكاف مبادئ اإلدارة الرشيدة كتقدـ تقاريرىا بشكؿ مناسب بيذ االشأف 

تنفيذ عمميات اإلدارة الرشيدة  " كالفقرة " لدل ديكاف الرقابة إدارة تنظيمية مناسبة كىيكؿ دعـ مف شأنو

(، كيمييا فقرة " 2.52كدعـ الرقابة الداخمية كالممارسات اإلدارية السميمة " عمى أعمى متكسط حسابي )

يقكـ الديكاف بتقييـ المخاطر التنظيمية بشكؿ دكرم كتكمؿ ىذا مع مبادرات إدارة مخاطر تنفذ بشكؿ 

(. 2.28بة الداخمية المكضكعية " بمتكسط حسابي )مناسب كترصد بانتظاـ، مف خالؿ كظيفة الرقا

كحصمت الفقرة " يقدـ الديكاف تقارير دكرية عف أدائو لكي يخضع لمراجعة مستقمة " عمى أقؿ متكسط 

 (.2.17حسابي )

 كيعزل ذلؾ إلى ما يمي:

ية صادؽ رئيس ديكاف الرقابة عمى عدد مف األدلة كالسياسات اليادفة إلى اعتماد المعايير الدكل .1

لألجيزة الرقابية العميا فيما يخص الجكدة، كىذا يبيف كجكد ممكية عالية المستكل لنظاـ ضبط الجكدة 

تقديـ تقارير ضماف جكدة إلى رئيس ديكاف الرقابة حتى اآلف مف قبؿ كحدة لـ  في ديكاف الرقابة، كلكف

 .المراقبة الداخمية التي كمفت بأداء مراجعة ضماف الجكدة

دارية كاضحة صادؽ رئيس السمطة الفمسطينية عمييا عاـ يممؾ ديكاف ال .2 رقابة ىيكمية تنظيمية كا 

، كتبيف الكثيقة التي تحدد الييكمية التنظيمية مسؤكليات جميع اإلدارات العامة كالكحدات 2007
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الفرعية، كىي تقدـ كصفان كاضحان يضمف إطالع المكظفيف عمى مجمؿ مياميـ كأدكارىـ كمسؤكلياتيـ 

 ب مسارات رفع التقارير.إلى جان

ال تكجد عممية إدارة مخاطر حقيقية في ديكاف الرقابة، كتقدـ اإلدارات معمكمات حكؿ تنفيذىا لمخطة  .3

 السنكية كالمكارد التي تحتاج إلييا لمعاـ المقبؿ، لكنيا ال تحدد كتقيـ كتخفؼ المخاطر بصكرة منيجية

ف بالقرارات الميمة كتنشر رسالة الديكاف تعقد اجتماعات إدارية منتظمة كيتـ إبالغ المكظفي .4

 لممكظفيف كالجميكر، كيكجد نظاـ لتفكيض الصالحيات

  االمتثاؿ لمدكنة قكاعد السمكؾ بالجياز؟ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى 

ة عمى كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراس

 . االمتثاؿ لمدكنة السمكؾ في ديكاف الرقابة المالية كاالداريةمجاؿ  فقرات االستبانة التي تعبر عف

 
االمتثػػػاؿ لمدكنػػػة مجػػػاؿ (: المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة ل...7جػػػدكؿ )

 السمكؾ في ديكاف الرقابة المالية كاالدارية

 الرقـ

المتكسط  فقراتال
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

يطبؽ الديكاف مدكنة لقكاعد السمكؾ تنسجـ مع تفكيضو القانكني كمناسبة  7
 لظركفو.

 عالية 1.561 2.70

 عالية 1.629 2.67 ينشر الديكاف القيـ األساسية كااللتزاـ بأخالقيات المينة .

خالقيات المينة في جميع جكانب يطبؽ الديكاف القيـ األساسية كيمتـز بأ 5
 عممو، كذلؾ ليككف مثاال يحتذل بو

 عالية 1.681 2.67

يضع الديكاف السياسات كالعمميات المناسبة لضماف الكعي كااللتزاـ  3
 .بمتطمبات مدكنة قكاعد السمكؾ داخؿ الجياز

 عالية 1.637 2.63

كما كرد في  يطبؽ ديكاف الرقابة مستكيات عالية مف النزاىة كاألخالؽ 7
 مدكنة قكاعد السمكؾ.

 عالية 1.698 2.57

 عالية 1.57445 2.6467 الدرجة الكمية

 



711 

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

أف المتكسط  ريةمجاؿ االمتثاؿ لمدكنة السمكؾ في ديكاف الرقابة المالية كاالداعينة الدراسة عمى 

مجاؿ االمتثاؿ لمدكنة ( كىذا يدؿ عمى أف .1.57( كانحراؼ معيارم ).7.6الحسابي لمدرجة الكمية)

 جاء بدرجة عالية. السمكؾ في ديكاف الرقابة المالية كاالدارية

( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. كحصمت الفقرة " 14.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

لديكاف مدكنة لقكاعد السمكؾ تنسجـ مع تفكيضو القانكني كمناسبة لظركفو " عمى أعمى متكسط يطبؽ ا

(، كيمييا فقرة " ينشر الديكاف القيـ األساسية كااللتزاـ بأخالقيات المينة " كالفقرة " يطبؽ 2.70حسابي )

ليككف مثاال يحتذل بو " الديكاف القيـ األساسية كيمتـز بأخالقيات المينة في جميع جكانب عممو، كذلؾ 

يطبؽ ديكاف الرقابة مستكيات عالية مف النزاىة كاألخالؽ  (. كحصمت الفقرة "2.67بمتكسط حسابي )

(، يمييا الفقرة " يضع الديكاف 2.57كما كرد في مدكنة قكاعد السمكؾ " عمى أقؿ متكسط حسابي )

ت مدكنة قكاعد السمكؾ داخؿ الجياز " السياسات كالعمميات المناسبة لضماف الكعي كااللتزاـ بمتطمبا

 (.2.63بمتكسط حسابي )

لكجكد مدكنة لدليؿ السمكؾ تبيف السياسات كالممارسات األخالقية التي تتماشى مع كتعزك الدراسة ذلؾ 

المعايير الدكلية لألجيزة الرقابية العميا كلدل المكظفيف مسؤكلية االمتثاؿ لممدكنة حيث كقعيا جميع 

، كىـ ممتزمكف بالتكقيع عمييا في بداية كؿ عاـ،  كتـ تكعية المكظفيف 2013شير يناير المكظفيف في 

بمحتكاىا مف خالؿ التكقيع ككرشة عمؿ لعدد مف المكظفيف خالؿ عممية كضع المدكنة. كزعت المدكنة 

عمى كافة المكظفيف كىناؾ لجنة مسؤكلة عف ضماف تكقيع كافة المكظفيف عمييا لكف كلكف ال يكجد 

نظاـ رقابة امتثاؿ عمى نطاؽ المؤسسة كفي حالة اكتشاؼ أية انتياكات لممدكنة فإف المجنة الداخمية 

تحقؽ في ىذه القضايا كتتخذ إجراءات انضباطية كفقان لقانكف الخدمة المدنية كال تتكفر مدكنة السمكؾ 

 عمى نطاؽ كاسع رغـ إعالـ أصحاب المصمحة الخارجييف بيا.
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  بذؿ الجيد نحك تحقيؽ امتياز كجكدة الخدمة؟قابة المالية كاإلدارية عمى ىؿ يحرص ديكاف الر 

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 . بذؿ الجيد نحك تحقيؽ امتياز كجكدة الخدمةمجاؿ  فقرات االستبانة التي تعبر عف

 

بػػػذؿ الجيػػػد نحػػػك مجػػػاؿ سػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة ل(: المتك ..75جػػػدكؿ )
 تحقيؽ امتياز كجكدة الخدمة

 الرقـ

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

جراءات الديكاف أف تقتضي مف جميع المكظفيف كجميع  7 ينبغي لسياسات كا 
عف الديكاف االمتثاؿ لممتطمبات األخالقية ذات  األطراؼ العاممة بالنيابة

 .الصمة

 عالية 1.629 2.67

جراءات تيدؼ إلى تعزيز ثقافة داخمية تدرؾ أف  7 يضع الديكاف سياسات كا 
 .الجكدة ىي األساس في تنفيذ جميع جكانب عممو

 عالية 1.792 2.48

جراءات الديكاف عمى أف الجياز لف ينفذ سكل الع 3 مؿ الذم تنص سياسات كا 
 .فكض بتنفيذه

 عالية 1.789 2.43

لدل ديكاف الرقابة مكارد كافية كمناسبة ألداء عممو كفقا لممعايير ذات  .
الصمة كغيرىا مف المتطمبات، بما في ذلؾ المجكء في الكقت المناسب إلى 

 .مشكرة خارجية كمستقمة عند الضركرة

 متكسطة 1.600 2.25

في الجياز نظاـ رقابة الجكدة أف يككف  يؤسس الديكاف عممية رصد تضمف 6
 .بما في ذلؾ أعماؿ ضماف الجكدة ىك ذك صمة، كمالئـ كيعمؿ بفعالية

 متكسطة 1.751 2.25

جراءات الديكاف أف تعزز االتساؽ في جكدة عممو،  5 ينبغي لسياسات كا 
 .كينبغي أف تحدد مسؤكليات اإلشراؼ كالمراجعة

 متكسطة 1.783 2.22

 عالية 1.58851 2.4100 الدرجة الكمية

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

أف المتكسط الحسابي لمدرجة  مجاؿ بذؿ الجيد نحك تحقيؽ امتياز كجكدة الخدمةعينة الدراسة عمى 

مجاؿ بذؿ الجيد نحك تحقيؽ امتياز  ( كىذا يدؿ عمى أف1.588( كانحراؼ معيارم )7..7الكمية)

 جاء بدرجة عالية. كجكدة الخدمة
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( فقرات جاءت 3( فقرات جاءت بدرجة عالية، ك)3( أف )15.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

جراءات الديكاف أف تقتضي مف جميع المكظفيف  بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " ينبغي لسياسات كا 

بالنيابة عف الديكاف االمتثاؿ لممتطمبات األخالقية ذات الصمة " عمى أعمى  كجميع األطراؼ العاممة

جراءات تيدؼ إلى تعزيز ثقافة داخمية 2.67متكسط حسابي ) (، كيمييا فقرة " يضع الديكاف سياسات كا 

(. كحصمت الفقرة 2.48تدرؾ أف الجكدة ىي األساس في تنفيذ جميع جكانب عممو " بمتكسط حسابي )

جراءات الديكاف أف تعزز االتساؽ في جكدة عممو، كينبغي أف تحدد مسؤكليات ينبغي ل " سياسات كا 

(، يمييا الفقرة " يؤسس الديكاف عممية رصد 2.22اإلشراؼ كالمراجعة " عمى أقؿ متكسط حسابي )

تضمف أف يككف نظاـ رقابة الجكدة في الجياز بما في ذلؾ أعماؿ ضماف الجكدة ىك ذك صمة، كمالئـ 

ؿ بفعالية " كالفقرة " لدل ديكاف الرقابة مكارد كافية كمناسبة ألداء عممو كفقا لممعايير ذات الصمة كيعم

كغيرىا مف المتطمبات، بما في ذلؾ المجكء في الكقت المناسب إلى مشكرة خارجية كمستقمة عند 

 (.2.25الضركرة " بمتكسط حسابي )

 كتعزك الدراسة ذلؾ الى:

في الكقت الحالي بيف إعالنات مدكنة األخالقيات كالمياـ الرقابية عدـ كجكد عالقات كافية  .1

 المنفذة 

عدـ كجكد عالقات كافية في الكقت الحالي بيف إعالنات مدكنة األخالقيات كالمياـ الرقابية  .2

 المنفذة

ال يممؾ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية نظامان لتقييـ مخاطر الجكدة الشاممة التي تنشأ حيث   .3

أداء األعماؿ الرقابية، كال تضع الخطة الرقابية السنكية أكلكيات لمكارد ضبط الجكدة عف مف 

 األعماؿ الرقابية عمى الجيات الخاضعة كالمجاالت ذات الخطر كاألىمية النسبية المرتفعيف

 تعرض المكارد البشرية كالمالية المقدرة عمى ىيئة مجمكع في الخطة الرقابية السنكية .4
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الرقابية في بداية كؿ عاـ رقابي كيككف المدراء العامكف مسؤكليف عف تشكيؿ تشكؿ الفرؽ  .5

الفرؽ الرقابية كؿ في إدارتو كيقكمكف بذلؾ معان مع رؤساء اإلدارات، لكف ال تكثؽ ىذه 

العممية. يتـ أخذ خبرة المكظفيف السابقة في الرقابة عمى الجيات الخاضعة كاستيعاب القطاع 

رقابية مخصصة )مثؿ تكنكلكجيا المعمكمات( بعيف االعتبار لدل  كالميارات ضمف مجاالت

تكزيع المياـ الرقابية كتأليؼ الفرؽ الرقابية، لكف ال يتـ أخذ الميارات المنيجية كالكفاءة في 

المنيجية الرقابية كاستيعاب اإلجراءات الرقابية لألجيزة الرقابية العميا كاإلطار العاـ لمتقارير 

 ة بعيف االعتبارالمالية الحككمي

اإلدارة كاعية لمسألة اختيار أعضاء الفرؽ الرقابية الذيف يتمتعكف بالمعرفة حكؿ صالحيات  .6

كأعماؿ الجيات الخاضعة لمرقابة كاإلطار القانكني الذم يحكميا. تستكعب الفرؽ الرقابية 

لقدرة عمى إصدار كيفية اختالؼ أعماؿ رقابة االمتثاؿ عف أعماؿ الرقابة المالية كتقر اإلدارة با

أحكاـ مينية، كلكف لـ يتـ التطرؽ إلى الميارات المنيجية كالمعمكمات المحدثة حكؿ المعايير 

 الرقابية أك ذكرىا باعتبارىا معايير أساسية في تشكيؿ الفرؽ الرقابية.

 

  بناء الكفاءات مف خالؿ التشجيع عمى التعمـ ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى

 تبادؿ المعارؼ؟ك 

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 . بناء الكفاءات مف خالؿ تشجيع التعمـ كتبادؿ المعارؼمجاؿ  فقرات االستبانة التي تعبر عف
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بنػػاء الكفػػاءات مػػف مجػػاؿ جابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة ل(: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػت..76جػػدكؿ )
 خالؿ تشجيع التعمـ كتبادؿ المعارؼ

 الرقـ

المتكسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

يسعى الديكاف جاىد الممشاركة في أنشطة اإلنتكسام كبناء العالقات مع  7
القضايا الناشئة  األجيزة الرقابية األخرل كالمؤسسات ذات الصمة، لمكاكبة

 .كتعزيز تبادؿ المعارؼ إلفادة األجيزة الرقابية األخرل

 عالية 1.700 2.53

يسعى ديكاف الرقابة جاىدا ليتعاكف مع مينة التدقيؽ األكسع نطاقان مف أجؿ  6
 .تعزيز المينة

 عالية 1.725 2.52

قكف يسعى الديكاف جاىدا لضماف أف يمتمؾ مكظفيو الكفاءات المينية كيتم 3
 الدعـ مف الزمالء كاإلدارة لمقياـ بعمميـ

 عالية 1.833 2.48

يشجع ديكاف الرقابة التطكير الميني المستمر كالذم يسيـ في تميز الفرد  7
 .كالفريؽ كالجياز

 عالية 1.724 2.47

يستفيد الديكاف مف عمؿ اآلخريف، بما في ذلؾ األجيزة العمي المرقابة  5
 .ام كمجمكعات العمؿ اإلقميمية ذات الصمةالنظيرة، كمنظمة اإلنتكس

 عالية 1.764 2.40

يشجع ديكاف الرقابة عمى تبادؿ المعارؼ كبناء الكفاءات لدعـ اإلمداد  .
  .بالنكاتج

 متكسطة 1.813 2.32

يتبنى الديكاف استراتيجية لمتطكير الميني، بما في ذلؾ التدريب، كتقـك عمى  7
ت كالخبرة كالكفاءة المطمكبة لتنفيذ عمؿ مستكيات الحد األدف ىمف المؤىال

 .الجياز

 متكسطة 1.686 2.27

 عالية 1.64906 2.4042 الدرجة الكمية

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

أف المتكسط الحسابي  بادؿ المعارؼمجاؿ بناء الكفاءات مف خالؿ تشجيع التعمـ كتعينة الدراسة عمى 

مجاؿ بناء الكفاءات مف خالؿ ( كىذا يدؿ عمى أف 1.6.9( كانحراؼ معيارم )1..7لمدرجة الكمية)

 جاء بدرجة عالية. تشجيع التعمـ كتبادؿ المعارؼ

( فقرات جاءت بدرجة عالية، كفقرتيف جاءتا بدرجة 5( أف )16.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

سطة. كحصمت الفقرة " يسعى الديكاف جاىد الممشاركة في أنشطة اإلنتكسام كبناء العالقات مع متك 
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األجيزة الرقابية األخرل كالمؤسسات ذات الصمة، لمكاكبة القضايا الناشئة كتعزيز تبادؿ المعارؼ إلفادة 

ديكاف الرقابة جاىدا (، كيمييا فقرة " يسعى 2.53األجيزة الرقابية األخرل " عمى أعمى متكسط حسابي )

(. كحصمت 2.52ليتعاكف مع مينة التدقيؽ األكسع نطاقان مف أجؿ تعزيز المينة " بمتكسط حسابي )

يتبنى الديكاف استراتيجية لمتطكير الميني، بما في ذلؾ التدريب، كتقكـ عمى مستكيات الحد  الفقرة "

الجياز " عمى أقؿ متكسط حسابي األدف ىمف المؤىالت كالخبرة كالكفاءة المطمكبة لتنفيذ عمؿ 

(، يمييا الفقرة " يشجع ديكاف الرقابة عمى تبادؿ المعارؼ كبناء الكفاءات لدعـ اإلمداد بالنكاتج " 2.27)

 (.2.32بمتكسط حسابي )

 كتعزك الدراسة ذلؾ إلى

كجد خطة . أىداؼ المكارد البشرية في ديكاف الرقابة كثيقة الصمة باألىداؼ التنظيمية الشاممة ، كي1

 سنكية إلدارة الشؤكف المالية كاإلدارية تشمؿ المكارد البشرية كتقييـ عدد كنكع المكظفيف المطمكبيف 

. يكجد لدل كحدة التخطيط كالتطكير كتنمية القدرات شخص كاحد مسؤكؿ عف التطكير الميني 2

 يذه األنشطة كأىدافيا.كتدريب المكظفيف، كلمكحدة مكازنة ألنشطة التدريب كلكف ال يكجد خطة سنكية ل

. يتمقى دعكات لممشاركة في دكرات مف مختمؼ الشركاء الخارجييف كمنظمة اآلرابكسام أك مبادرة 3

 تنمية اإلنتكسام أك المانحيف، ثـ يتخذ قراران بإرساؿ مشاركيف مف عدمو.

تركيز أكبر عمى  . كضع ديكاف الرقابة منيجية لتقييـ التدريب كالدكرات رغـ إمكانية تعزيزىا باتجاه4

 النتائج طكيمة األمد.

. حدد ديكاف الرقابة تخصصات يسعى لتطكيرىا كذلؾ رغـ أنيا ال تتسـ بالرسمية. كما فكضت 5

المسؤكلية عف تطكير ميارات التدقيؽ عمى الحسابات الختامية إلى أحد المدراء، إال أنو لـ يتـ كضع 

ت الكظيفية كال خطة لتطكير كؿ تخصص متطمبات كفاءة خطية مصمـ خصيصان لمختمؼ الدرجا

 ميني
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 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيسي الثاني :   8.7.3

ىؿ يكجد عالقة ذات دالالت احصائية بػيف مػدل التػزاـ ديػكاف الرقابػة الماليػة كاإلداريػة بالمعيػار رقػـ 

، مجػػاؿ المؤىػػؿ ( كالمتغيػػرات الديمغرافيػػة )جػػنس المكظؼ،العمر،سػػنكات الخبػػرة، المؤىػػؿ العممػػي12)

 العممي( ؟

لالجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحكيمة الى فرضية:كحساب الكسط الحسابي كاإلنحراؼ 
المعيارم كتحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد عينة الدراسة في مدل التزاـ ديكاف الرقابة المالية 

 كسام كفقا لمتغيرات الدراسة الديمغرافية.( مف معايير االنت77كاإلدارية الفمسطيني بالمعيار رقـ )
 

( في التزاـ ديكاف الرقابة α ≥ 0.05) ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 
( تعزل لممتغيرات الديمغرافية) عمر المكظؼ، جنس المكظؼ، 12المالية كاالدارية بالمعيار رقـ )

 برة(.المؤىؿ العممي،مجاؿ المؤىؿ العممي،سنكات الخ
 

التزاـ ديكاف الرقابة المالية لمدل  الستجابة أفراد عينة الدراسة( نتائج إختبار)ت( لمعينات المستقمة 17.4جدكؿ )
( تعزل لممتغيرات الديمغرافية) عمر المكظؼ، جنس المكظؼ، المؤىؿ العممي،مجاؿ 12كاالدارية بالمعيار رقـ )

 المؤىؿ العممي،سنكات الخبرة(.
 ”t“قيمة  مستوى الذاللة الخطأ المعيبري الوسط الحسببي العذد ىالمستو المتغير

 0.504 0.48620 2.4622 51 ذكر الجنس
 

0.673 
 0.19894 2.5735 9 أنثى

 4.481 0.131 0.06616 2.7542 7 41أقؿ  عمر المكظؼ
 0.47240 2.4251 12 31-41مف 

  2.3750 01 31أكبر مف  
 1.475 0.146 0.35670 2.5150 51 سبكالكريك  المؤىؿ العممي

 0.82363 2.2745 9 ماجستير

 0.375 0.24312 2.8382 3 محاسبة مجاؿ المؤىؿ العممي
 

0.999 
 0.23682 2.4770 16 إدارة
 0.52383 2.4534 41 قانكف

 0.123 0.30342 2.5755 15 سنكات 5أقؿ مف  سنكات الخبرة
 

2.171 
 0.39078 2.5082 36 سنكات 71-5مف 
 0.76904 2.2010 9 سنكات فأكثر 71
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( α ≥ 0.05) أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 

(، إذ كاف مستكل الداللة لكافة المتغيرات 12في التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية بالمعيار رقـ )

 ظير في الجدكؿ أعاله..( كما ي05أكبر مف )

كتفسر الباحثة ذلؾ بإمتالؾ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كادر رقابييف مؤىؿ كمدرب تدريب جيد ، 

( كالعكامؿ المؤثره فيو ك اىتماميـ كرغبتيـ في التعمـ مف 12كعمى إطالع تاـ بغايات المعيار )

 الممارسات الدكلية المثمى.

مستمر إلى تكفير الكفاءات مف خالؿ تعييف مكظفييف أك تطكير ميارات باإلضافة إلى سعي الديكاف ال

المكظفييف الحالييف مف خالؿ عقد كرشات عمؿ كدكرات تدريبية تبقييـ عمى إطالع دائـ بكؿ ما ىك 

 جديد بخصكص المعايير الدكلية كالمياـ المككمة ليـ.
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 الفصؿ الخامس

 اإلستنتاجات كالتكصيات

 األستنتاجات:  1.5

يعد ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية مف المؤسسات الناشئة كالتي أبدت عمى مدار عدة أعكاـ اىتمامان 

قكيان بتحسيف أدائيا ضمف القيكد التي تؤثر عمى مؤسسات السمطة الفمسطينية. تضمنت التحسينات 

كرقابة االمتثاؿ، إلى جانب التدقيؽ  األخيرة كالكاعدة استحداث منيجية رقابية جديدة لمرقابة المالية

 كنشر الحسابات المالية. 

مثمت الرقابة مساىمة كبيرة في تحسيف المسائمة كالشفافية في استخداـ الماؿ العاـ، كما أف ديكاف 

الرقابة مؤسسة ذات إدارة جيدة تظير درجة عالية مف االنفتاح أماـ أصحاب المصمحة بمف فييـ 

ني، حيث أدل ىذا إلى زيادة الكعي تجاه ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية كالدكر الجميكر كالمجتمع المد

 الميـ الذم يضطمع بو، كأبدل أصحاب المصمحة تقديران لجيكده كالنتائج التي يحققيا.

جراء عدد مف  أبدل ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية قدرة كبيرة عمى التجاكب مع المسائؿ الطارئة كا 

رقابية بانتظاـ كالتي تقع خارج نطاؽ تفكيضو التقميدم، كيتكلى الديكاف إضافة لذلؾ مسؤكلية المياـ ال

كبيرة تتمثؿ في متابعة شكاكل الجميكر ، تكصمت الدراسة إلى أف بإمكاف الديكاف االستفادة بصكرة 

ية، حيث أكبر مف تقييمات المخاطر في اختيار كؿ مف الجيات الخاضعة لمرقابة كالمكضكعات الرقاب

يمّكف ىذا الديكاف مف اكتساب كعي أكبر بالمجاالت التي تتطمب انتباىان أكبر كما ىي تبعات اختيار 

 جية خاضعة أك مكضكع رقابي دكف غيره.
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أدخؿ الديكاف تحسينات ميمة عمى رقابة األداء لديو عمى مدار السنكات القميمة الماضية، حيث تعتبر 

افقة إلى حد كبير مع المعايير الدكلية، إال أنو لـ يتـ تطبيؽ المنيجية المنيجية الرقابية الجديدة متك 

الجديدة بالتساكم عمى كامؿ المؤسسة، كيبيف التقييـ أف جكدة مياـ التدقيؽ تتنكع تنكعان كبيران كخاصة 

ددة فيما يتعمؽ بالقدرة عمى القياـ بالتخطيط الرقابي الشامؿ كترتيب األكلكيات في مقابؿ المخاطر المح

 كتنفيذ اإلجراءات الرقابية كالتكصؿ إلى رأم/استنتاج رقابي صحيح. 

كذلؾ يعزز ديكاف الرقابة أعمالو بشأف النزاىة كاألخالقيات لتعزيز ثقة أصحب المصمحة بصكرة أكبر، 

حيث يمكنو العمؿ لضماف تكعية المكظفيف بنتائج مدكنة السمكؾ الجديدة نسبيان كإجراء دكرات تدريبية 

جاؿ األزمات، كما يمكف تعزيز أنظمة لمتأكد مف استباؽ االعتبارات بشأف األخالقيات لكؿ ميمة في م

 رقابية إلى جانب الرقابة عمى االمتثاؿ لممدكنة.

نظران لتفكيضو الرقابي الكاسع كمكارده البشرية المحدكدة فإنو ليس بمقدكر ديكاف الرقابة سكل التدقيؽ 

تي تقع ضمف تفكيضو الشامؿ. كمع ذلؾ يعتبر التفكيض القانكني عمى نسبة ضئيمة مف الجيات ال

متكافقان عمكمان مع المعايير الدكلية لألجيزة  -الذم يتيح التدقيؽ عمى كافة األمكاؿ العامة–الكاسع 

الرقابية العميا، حيث ينبغي أال يبقى استخداـ لمماؿ العاـ دكف رقابة مف الجياز الرقابي األعمى، كليذا 

 التغطية الرقابية عمى القدرات الداخمية لمجياز الرقابي األعمى .تعتمد 

تبيف الدراسة كجكد أسس ىامة لمرقابة المالية كرقابة االمتثاؿ لدل ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية، بما 

ت في ذلؾ األدلة الرقابية التي تتبع متطمبات المعايير الدكلية لألجيزة الرقابية العميا، كىنالؾ مجاال

لمتحسيف في مجاؿ التخطيط كالتنفيذ الرقابي كرفع التقارير، لكف التكجو العاـ لديكاف الرقابة ىك امتثاؿ 

العمؿ الرقابي بالتدريج لممعايير الدكلية لألجيزة الرقابية العميا جنبان إلى جنب مع تطبيؽ األدلة الرقابية 

جابي كجكد طاقـ مؤىؿ كخطط كاضحة عمى المنيجية المستندة لممخاطر، كيدعـ ىذا التطكر اإلي

 كفصؿ بيف المسؤكليات ضمف المؤسسة كخدمات دعـ قكية كتكنكلكجيا المعمكمات كاألرشفة. 
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كمف ناحية أخرل، بينت الدراسة كذلؾ نقاط الضعؼ في الممارسات الرقابية كأبرزىا عدـ التأكيد عمى 

فع التقارير الرقابية، كأف أغمبية التقارير ال المخاطر كاألىمية النسبية بما يكفي في عمميتي التخطيط كر 

يكجد بيا استنتاجات أك رأم رقابي كاضح كأف االعتبارات المتعمقة باألخالقيات عمى مستكل المشاركة 

في العممية الرقابية تتسـ بالضعؼ، كىذا ىك الحاؿ خصكصان في الرقابة المالية، في حيف تنفذ أعماؿ 

 ائمان.رقابة االمتثاؿ بصكرة أفضؿ د

يممؾ ديكاف الرقابة المبادرة لعممية تطكيره مف خالؿ إعداد خطط استراتيجية تدعـ عممية بناء القدرات 

كبمتابعة استحداث منيجية رقابية جديدة بتأسيس طاقـ داخمي قكم لمرقابة عمى الحسابات الختامية. إف 

 مى المكظفيف كاإلدارة.االىتماـ كالرغبة في التعمـ مف الممارسات الدكلية المثمى تطغى ع

 

 التكصيات  2.5

 تعزيز مساءلة كشفافية كنزاىة الييئات الحككمية كىيئات القطاع العاـ: تقسيـ التكصيات كفقا لممعيار

 المبدأ األكؿ: حماية كصيانة استقاللية األجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة:

 ية تشتمؿ عمى:تعديالت في قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدار  .1

 ( مف القانكف األساسي الفمسطيني كتضمينيا نص صريح عمى استقاللية 96تعديؿ نص المادة )

 الديكاف كضمانات ضد التدخؿ في شؤكنو بما يتكافؽ كالمعايير الدكلية لألجيزة الرقابية العميا.

 إعدادىا مف قبؿ  تعديؿ قانكف الديكاف بشأف اعتماد المجمس التشريعي لمكازنة الديكاف التي يتـ

رئيس الديكاف مع احتفاظ الديكاف بحقو في طمب المزيد مف المكارد اإلضافية مف المجمس في 

 حالة احتاج ذلؾ كربط ىذا االعتماد بإقرار مدقؽ داخمي عمى الديكاف يقدـ تقاريره لممجمس.

 كاعد الحماية عف تعديؿ أحكاـ قانكف الديكاف بشأف حصانة رئيس الديكاف كالمكظفيف بما يتكافؽ كق

 مباشرة االختصاص كتنظيـ نزع الحصانة . 
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 ( مف قانكف ديكاف الرقابة المالية كاالدارية كتضمينو نصكص خاصة بتعييف 4تعديؿ المادة )

رئيس الديكاف تتكافؽ مع القانكف األساسي الفمسطيني مع التأكيد عمى عدـ تدخؿ مجمس الكزراء 

 بتعييف رئيس الديكاف.

  الديكاف بطريقة تكضح آلية عزؿ رئيس الديكاف كاألسباب التي تؤدم الى ذلؾ.تعديؿ قانكف 

 ( مف قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية بشأف نشر8تعديؿ نص المادة )  بما يتكافؽ مع التقارير

المعايير الدكلية لمنشر الصادرة عف المنظمة الدكلية لألجيزة الرقابية العميا كتضميف النص 

الزامات بنشر تقارير رقابية لالطالع العاـ كفي كقت مناسب اضافة الى نشر التقرير  المعدؿ 

 السنكم بالجريدة الرسمية لسيكلة اطالع جميع األطراؼ ذات العالقة عمييا.

  تضميف االستقالؿ المالي كاإلدارم في قانكف الديكاف بشكؿ يضمف حرية تحديد المكارد المالية

 ة التنفيذية.كالبشرية بعيدا عف السمط

التأكيد عمى تطبيؽ قاعدة اف الديكاف مسائال كمسؤكال بتعديؿ قانكف الديكاف كتضمينو جية )  .2

 مدقؽ داخمي مستقؿ ( لتقييـ اعماؿ الديكاف كرفع تقارير حكليا الى المجمس التشريعي.

ابعة اتخاذ االجراءات مف قبؿ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية حكؿ سد الفجكة الخاصة بمت .3

التكصيات عبر اصدار نظاـ اك دليؿ اجراءات داخمي لممتابعة اك إجراءات متابعة ممنيجة بشأف 

 النتائج الرقابية كدعكة الجيات الخاضعة لمرقابة لتقديـ مالحظاتيا لمعالجة ىذه النتائج. 

 

لعاـ عف إدارتيا المبدأ الثاني: تنفيذ مياـ الرقابة بما يكفؿ أف تتـ مساءلة الحككمة كىيئات القطاع ا
 لممكارد المالية كاستغاالىا 

عمى ديكاف الرقابة اف يقرر بشكؿ كاضح التزامو بإصدار تقارير كفقا لممعايير الدكلية في انكاع  .4

الرقابة الثالث )مالية، امتثاؿ، اداء( كاف يطمب الى الجيات المختصة اتخاذ االجراءات الالزمة 

 كايجاد معايير محمية لرقابة االداء. لتمكينة مف مباشرة الرقابة المالية 
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تعديؿ قانكف الديكاف بما يضمف تفكيض الديكاف احالة التقارير التي يصدره لمنيابة العامة كتنظيـ  .5

 العالقة بيف الديكاف كىيئة مكافحة الفساد.

لية تفعيؿ دكائر المتابعة عمى الييكؿ التنظيمي لمديكاف كضبط اعماليا بما يتكافؽ كالمعايير الدك   .6

 لمتابعة التكصيات.

 ربط عمميات التدقيؽ بتقييـ المخاطر كاالىمية النسبية  .7

 تعزيز قدرات الديكاف في تحديد المخاطر التي مف الممكف اف ينشا عنيا فساد.  .8

 

المبدأ الثالث: تمكيف القائميف عمى إدارة القطاع العاـ مف االضطالع بمسؤكلياتيـ في االستجابة 
 كصيات كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبةلنتائج الرقابة كالت

 تعزيز تكاصؿ الديكاف مع الجيات الخاضعة لرقابتو كمع المكاطنيف   .9

ضماف اصدار التقارير الرقابية كتسميميا لمسمطة التشريعية كمجمس االدارة كالمستخدمكف  .10

 كالمستخدمكف المستيدفكف كالمستفيدكف في كقت مناسب.

مانية المتخصصة بدراسة تقارير الديكاف اك ايجاد طرؽ ابداعية إللزاـ تفعيؿ دكر المجاف البرل .11

 االطراؼ قبكؿ نتائج الرقابة .

مناقشة التقارير الرقابية التي تحكم مالحظات مشتركة مع اصحاب المصمحة مجتمعيف اك  .12

 كال عمى حده. 

ضعة لمرقابة ايجاد نظاـ داخمي خاص يقيـ اإلجراءات التصحيحية التي اتخذتيا الجيات الخا .13

 حكؿ التقرير الرقابي.

 تعزيز اجراءات الديكاف بشاف متابعة التكصيات التي يصدرىا. .14
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المبدأ الرابع: االبالغ عف نتائج الرقابة كبالتالي تمكيف الجميكر مف مساءلة ىيئات القطاع 
 الحككمي كالقطاع العاـ.

تقديـ تقرير مكضكعي يتصؼ تعديؿ الطريقة التي يعرض بيا التقرير السنكم لمديكاف عبر  .15

 بالبساطة كالكضكح كباستخداـ لغة يفيميا جميع المكاطنيف.

تعديؿ نص النشر لمتقارير الرقابية الكارد في قانكف الديكاف بما يتكافؽ كالمعايير الدكلية لنشر  .16

 تقارير االجيزة العميا في تكقيتات مناسبة كبشكؿ عمني يسيؿ لمجميع الكصكؿ اليو.

 رير الصادرة رد الجيات المختصة. تضميف التقا .17

تعزيز عالقة الديكاف بالصحافة المكتكبة كالمقركءة كالمسمكعة ككضع خطة اتصاؿ دائـ  .18

 لمتكاصؿ. 

 

 التأكيد عمى قكة ارتباطيا بالمكاطنيف كالبرلماف كأصحاب المصمحة
 

 الناشئة كالمخاطر المتغيرة البيئات مع التجاكب :الخامس المبدأ
الستراتيجية لمديكاف مع الخطة االستراتيجية لمحككمة لكف ال يكجد تفصيؿ بشأف تنسجـ الخطة ا .19

اخذ الديكاف لخطط الجيات التفصيمية في عيف االعتبار عند اعداد خطتو االستراتيجية مثؿ كزارة 

 التربية كالصحة.

م ربط الخطة السنكية لمديكاف كخطط االدارات الرقابية بخطط الجيات الخاضعة بالقدر الذ .20

 يمكف الديكاف مف تقييـ نتائج اعماؿ الجيات.

 اصدار دليؿ اجراءات لتقييـ المخاطر.  .21

 بناء قاعدة بيانات في كؿ ادارة عامة رقابية. .22

 تعزيز قدرت الديكاف في التجاكب مع البيئة المتغيرة. .23
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 المصمحة أصحاب مع الفعاؿ التكاصؿ :السادس المبدأ

كاصحاب المصمحة كايضاح مسؤكليات الديكاف  تعزيز االتصاؿ كالتكاصؿ بيف الديكاف  .24

 كمسؤكليات الجيات الخاضعة كنشر رؤية كرسالة كاىداؼ الديكاف لالطالع العاـ 

 ايضاح النتائج كالتكصيات  في التقرير الرقابي   .25

 تعزيز االتصاؿ كالتكاصؿ بيف الديكاف ككسائؿ االعالـ   .26

 يتكاصؿ الديكاف  كاف ما إذا حكؿ المصمحة أصحاب رأم عمى لمتعرؼ دكرم تقييـ إجراء .27

 .ال أـ فعاؿ بشكؿ

 

 القطاع في المفيد التغيير لدعـ كالمكضكعي المستقؿ لمتبصر مكثكقا مصدرا تككف أف :السابع المبدأ
 العاـ
تعزيز قدرات الديكاف في اصدار تقارير رقابية كفقا لممعايير الدكلية تمتاز بانيا ذات جكدة  .28

 عالية 

لديكاف بكصفة شريؾ في الرقابة عمى المشاريع الممكلة دكليا كاعماؿ نشر نتائج اعماؿ ا .29

 التدقيؽ المشترؾ كنتائج التقييـ ألعماؿ الجياز مف جياز رقابي نظير ) رقابة النظراء ( 

 اعداد دليؿ اجراءات لتقييـ نتائج الخطة االستراتيجية لمديكاف كخطتو السنكية بما يتضمف إجراء .30

 في كمساىمة فعاؿ دكر ليا أف كانكا يعتقدكف إذا كما المصمحة أصحاب عمى لمتعرؼ دكرم تقييـ

 .ال أـ العاـ القطاع تحسيف

نشر نتائج التعاكف بيف ديكاف الرقابة المالية كاالدارية كالمنظمة الدكلية لألجيزة الرقابية العميا  .31

 العالقة. كالمنظمة االقميمية كاالجيزة الرقابية النظيرة كمنظمات المجتمع المدني ذات
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 بيا يحتذل نمكذجية مؤسسات تككف أف
 

 كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا االجيزة كمساءلة شفافية ضماف :الثامف المبدأ
 

عمى الديكاف اتخاذ االجراءات الالزمة لضماف الشفافية في اعماؿ الديكاف عبر نشر مكازنة  .32

بالكادر الكظيفي كتطبيقات مدكنات السمكؾ الديكاف كتقارير الرقابية الداخمية كالبيانات الخاصة 

 الميني 

تعزيز اصدار ادلة االجراءات الخاصة بمباشرة االعماؿ الرقابية كالمعايير المستخدمة مف قبؿ  .33

 الديكاف كتقيميا كنشرىا.

اصدار تقارير حكؿ ادارة الديكاف ألعمالو بكفاءة كفاعمية كاقتصاد كبما يتكافؽ كالمرجعيات  .34

 رية لضماف تقييـ االعماؿ.كالقكانيف السا

 

 كالمحاسبة المالية لمرقابة العميا لألجيزة الرشيدة اإلدارة ضماف :التاسع المبدأ

مراجعة اليات اصدار الييكؿ التنظيمي لمديكاف كاتخاذ االجراءات الالزمة بمراجعة ىيكمية  .35

 تي يباشرىا.الديكاف بما يتكافؽ كخطتو االستراتيجية كالخطة السنكية كانكاع الرقابة ال

كضع دليؿ اجراءات بشأف مخاطر التدقيؽ كاتخاذ االجراءات الالزمة لضماف االلتزاـ بالدليؿ  .36

 كتقيمو.

 كالمحاسبة المالية لمرقابة األعمى بالجياز السمكؾ قكاعد لمدكنة االمتثاؿ :العاشر المبدأ

( الصادر عف 30الصادرة عف الديكاف بما يتكافؽ كالمعيار ) السمكؾ لقكاعد مراجعة مدكنة .37

 المنظمة الدكلية لألجيزة الرقابية العميا 

 اتخاذ االجراءات الداخمية في الديكاف لضماف التزاـ مكظفي الديكاف بمدكنة السمكؾ الميني  .38
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عقد دكرات تدريبية لمكظفي الديكاف الجدد حكؿ احكاـ المدكنة كالتذكير بشكؿ دكرم بما جاء  .39

 فييا 

 

 الخدمة كجكدة امتياز تحقيؽ نحك جيدال بذؿ :عشر الحادم المبدأ

سد الفجكات الكاردة في التقييمات الخاصة بمعيار الجكدة كالمحددة في )ربط المدكنة بمعيار  .40

الجكدة، تكزيع المياـ داخؿ الفرؽ الرقابية بطريقة مكثقة كاستنادا الى مصفكفة تكزيع المياـ بيف 

ظؼ اك الفريؽ المكمؼ عمى القياـ المكظفيف كؿ حسب خبرتو كاختصاصو، قياس قدرة المك 

 بالمياـ المكمؼ بيا. أصدار كحدة الرقابة الداخمية تقارير حكؿ الجكدة(.

اعداد نظاـ لتقييـ المخاطر قبؿ مباشرة التدقيؽ كاالخذ بالمعايير الدكلية لمخاطر الرقابة  .41

 كمخاطر االكتشاؼ عند مباشرة التدقيؽ كفقا لممعايير الدكلية 

ل الديكاف لطمب تعييف شخص مف قبؿ الجية الخاضعة لغرض التكاصؿ اقرار سياسة لد .42

 كالتنسيؽ.

 

 المعارؼ كتبادؿ التعمـ عمى التشجيع خالؿ مف الكفاءات بناء :عشر المبدأ الثاني

 ربط خطة التدريب بالخطة االستراتيجية  .43

 تعزيز انتماء المكظفيف عبر اصدار نظاـ ركاتب خاص كربط المكافأة بجكدة االعماؿ .44

 الصادرة.

 كمجمكعات اإلنتكسام تعزيز نقؿ المعارؼ المكتسبة مف االجيزة الرقابية النظيرة كمنظمة .45

 .الصمة ذات اإلقميمية العمؿ
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تعزيز التعاكف بيف الديكاف ككحدات التدقيؽ الداخمي كالمؤسسات المختصة بالرقابة مثؿ جمعية  .46

 مدققي الحسابات كشركات التدقيؽ المحمية كالدكلية
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 : االستبانو( 1الممحؽ )   

 جامعة القدس           

 كمية الدراسات العميا             

 بناء مؤسسات كتنمية مكارد بشرية             

 االخكات كاالخكة المحترميف ،،،

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ،،،

تحت اشراؼ معالي الدكتكر سعدم الكرنز ، كمية األعماؿ كاالقتصاد في جامعة القدس، تقـك       

ـ يكسؼ جفاؿ بعمؿ دراسة إلتماـ متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في الدراسات العميا الطالبة احال

( مف معايير 12بعنكاف )مدل التزاـ ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية الفمسطيني بالمعيار رقـ )

االنتكسام(، كتسعى الطالبة مف خالؿ ىذه االستبانة كباعتبارىا استبانة ذات طابع فني متخصص الى 

 الحصكؿ عمى اجابات عف االسئمة كالفرضيات الكاردة فييا لتككيف رام حكؿ مكضكع الدراسة.

بصفتكـ احدل مكظفي الجياز االعمى لمرقابة في فمسطيف، ) ديكاف الرقابة المالية كاالدارية ( يرجى 

اتكـ سكؼ مف حضراتكـ التكـر باالجابة عمى فقرات االستبانة بمكضكعية عمما بأف كؿ ما يرد مف اجاب

سيتـ تحميؿ اجاباتكـ لمكصكؿ الى النتائج يعامؿ بسرية تامة كلف يستخدـ إال لغايات البحث العممي ، 

 كسيتـ تزكيدكـ بالنتائج اف رغبتـ بذلؾ. المطمكبة

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ التقدير كاالحتراـ 

                                                             الباحثة                                                              

 أحػػػالـ يكسؼ جػػػفاؿ
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 القسـ األكؿ

 البيانات العامة كالشخصية  

 بالمربع المناسب (x)المعمكمات الشخصية: الرجاء االجابة عمى ىذا القسـ بكضع اشاره 

 الجنس 

  انثى   ذكر 

 عمر المكظؼ

  50الى  40مف  40الى  30مف  30اقؿ مف 

   

 المؤىؿ العممي 

 دكتكراه ماجستير  بكالكريكس دبمـك

    

 مجاؿ المؤىؿ العممي 

 اخرل ) حدد (  حاسكب  قانكف  ادارة  محاسبة

     

 الدرجة الكظيفية 

 مدقؽ   رئيس شعبة  رئيس قسـ   مدير  مدير عاـ 

     

 سنكات الخبرة في العمؿ الرقابي

 عشر سنكات فأكثر  مف خمس سنكات الى عشر سنكات  كات اقؿ مف خمس سن
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 القسـ الثاني:

 قيمة كمنافع االجيزة العميا لمرقابة )احداث فارؽ في حياة المكاطنيف(

 بالمكاف المناسب (x)الرجاء االجابة عمى ىذا القسـ بكضع اشاره 

مستكفي  مستكفي  البياف الرقـ
 جزئي

غير 
 مستكفي 

ىؿ يعمؿ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية عمى تعزيز المساءلة كالشفافية كنزاىة الييئات الحككمية كىيئات  السؤاؿ األكؿ:
 القطاع العاـ كفقا لمبنكد الكاردة في المبادئ التالية؟

 المبدأ االكؿ: حماية كصيانة استقالؿ االجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة 
يباشر مف خاللو الديكاف  كفعاؿ مناسب قانكني أك تشريعي أك دستكرم إطار 1

 اختصاصو.
   

 رؤساءىا استقاللية عمى يكفر اإلطار الدستكرم كالقانكف لمديكاف الحفاظ 2
 لمتشريعات كفقا القانكنية كالحصانة المنصب تأميف ذلؾ في بما كأعضاءىا،
 بيا. المعمكؿ

   

كمسؤكلياتو  كظائفو أداء في تصرفو كحرية يستغؿ ديكاف الرقابة صالحياتو 3
 .العامة األمكاؿ إدارة تحسيف في يسيـ بما

   

 جميع عمى كاالطالع لمكصكؿ مقيدة غير يكجد لمديكاف الرقابة حقكؽ 4
 .القانكف عمييا نص التي لمسؤكلياتيا لحسف أدائيا الالزمة المعمكمات

   

    .أعمالو عف مستقؿ تقرير تقديـ في كالتزاماتو حقكقو يستخدـ ديكاف الرقابة 5
    .تقاريره كتكقيت مضمكف بشأف القرار اتخاذ حرية لديكاف الرقابة 6
 الرقابة نتائج لمتابعة المناسبة اآلليات يمتمؾ ديكاف الرقابة المالية كاالدارية 7

 .كتكصياتيا
   

 كاإلدارية المالية االستقاللية عمى يتخذ الديكاف االجراءات الالزمة لمحفاظ 8
 .المناسبة كالمادية كالبشرية اإلدارية المكارد كحيازة

   

 أداء عمى قدرتو عمى تؤثر أف يمكف مسائؿ أية عف يقدـ ديكاف الرقابة تقريرا 9
 عممة. 

   

المبدأ الثاني: تنفيذ مياـ الرقابة بما يكفؿ اف تتـ مساءلة الحككمة كىيئات القطاع العاـ عف ادارتيا لممكارد المالية 
 غالليا كاست
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 بتنفيذ الرقابة المطبقة، المينية كلممعايير يقـك ديكاف الرقابة كفقا لتفكيضو 10
 ذلؾ األمر اقتضى حاؿ المالية غير البيانات المالية ككذلؾ البيانات عمى

   

 بتنفيذ الرقابة المطبقة، المينية كلممعايير كفقا لتفكيضو يقـك ديكاف الرقابة 11
 األداء عمى

   

 بتنفيذ رقابة المطبقة، المينية كلممعايير ـ ديكاف الرقابة كفقا لتفكيضويقك  12
 بيا المعمكؿ لمسمطة كفقا االلتزاـ

   

 سبيؿ عمى كمنيا أخرل، مياـ تنفيذ لتفكيضو، ككفقا يمكف لديكاف الرقابة، 13
 التي األخرل المسائؿ أك العامة المكارد استخداـ في القضائي المثاؿ التحقيؽ

 .العامة المصمحةب تتعمؽ

   

المخالفات  مخاطر مع لتفكيضيا، ككفقا مناسب، بشكؿ يتجاكب ديكاف الرقابة 14
 .كالفساد كاالحتياؿ المالية

   

 أم أك التشريعية السمطة إلى قانكنيا، كفقا يقدـ ديكاف الرقابة تقاريره المالية، 15
 .االقتضاء حسب مسؤكلة أخرل، عامة ىيئة
 
 

   

لث: تمكيف القائميف عمى ادارة القطاع العاـ مف االضطالع بمسؤكلياتيـ في االستجابة لنتائج الرقابة كالتكصيات المبدأ الثا
  كاتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة

مف  كغيرىا لمرقابة الخاضعة الييئات مع التكاصؿ يضمف ديكاف الرقابة حسف 16
 مستجدات عمى طمعياي كأف االقتضاء، حسب المعنييف، المصمحة أصحاب
 . الناشئة بالمسائؿ يتعمؽ فيما الرقابة عممية

   

 الييئات إدارة أك كلجانيا، التشريعية السمطة لتفكيضو، كفقا يزكد الديكاف، 17
 الكقت كفي كالمكضكعية اليامة بالمعمكمات اإلدارة كمجالس الخاضعة لمرقابة

 .المناسب

   

 المكاضيع لتحديد حدة عمى كالن  الرقابة تقارير تحميؿ يعمؿ الديكاف عمى 18
 تكصيات ككضع الجذرية كاألسباب السائدة كاالتجاىات كالنتائج المشتركة

 .الرئيسييف المصمحة أصحاب مع كمناقشتيا الرقابة،

   

 المشكرة باستقالليتو بتقديـ المساس كدكف يقـك ديكاف الرقابة المالية كاالدارية، 19
 أقصى تحقؽ بحيث كآرائيا الرقابة نتائج استخداـ بيا يمكف التي الكيفية بشأف
 .الجيدة الممارسة إرشادات تكفير ذلؾ كمف تأثير،

   

 المجاف مع مينية عالقات يسعى ديكاف الرقابة المالية كاالدارية الى إقامة 20
دارة الصمة ذات التشريعية الرقابية  كمجالس الخاضعة لمرقابة الييئات كا 
 كتكصياتيا الحسابات عمى الرقابة لتقارير أفضؿ فيـ عمى المساعدتي اإلدارة
 .المناسبة اإلجراءات كاتخاذ

   

    إجراءات بشأف بتقارير التقدـ مناسبان، يككف كحسبما ديكاف الرقابة، عمى 21
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 .بتكصياتو يتعمؽ فيما يتخذىا التي المتابعة
 

 ف الجميكر مف مساءلة ىيئات القطاع العاـ المبدأ الرابع: االبالغ عف نتائج الرقابة كبالتالي تمكي
 بالبساطة يتصؼ مكضكعي معمكماتي تقرير ديكاف الرقابة تقديـ عمى 22

 .المصمحة أصحاب جميع يفيميا لغة باستخداـ كذلؾ كالكضكح،
   

    .محددة تكقيتات كفي عالنيةن  تقارير ينشر أف ديكاف الرقابة عمى 23
 أصحاب قبؿ مف تقاريرىا عمى االطالع ؿيسي ديكاف الرقابة أف عمى 24

 .المناسبة التكاصؿ باستخداـ أدكات المصمحة
   

السؤاؿ الثاني: ىؿ يحرص ديكاف الرقابة المالية كاالدارية عمى التأكد مف قكة ارتباطو المكاطنيف كالبرلماف كأصحاب المصمحة 
 كفقا لمبنكد الكاردة في المبادئ التالية؟

 جاكب مع البيئات المتغيرة كالمخاطر الناشئة المبدأ الخامس: الت

كأف  المصمحة أصحاب تكقعات مف بينة ينبغي اف يككف ديكاف الرقابة عمى 25
 المساس كبدكف المناسب الكقت كفي االقتضاء، معيا، حسب يتجاكب

 باستقالليتو.

   

 لشكؿبا عممو، لبرنامج كضعو خالؿ يتجاكب ديكاف الرقابو الماليو كاالداريو  26
 .المجتمع عمى تؤثر التي الرئيسية القضايا مع المناسب

   

 المالية الرقابة بيئة في كالمتغيرة الناشئة المخاطر بتقييـ يقـك الديكاف 27
 لمعالجة آليات تعزيز ذلؾ كمف المناسب، الكقت معيا في كالتجاكب
 .كالفساد كاالحتياؿ المالية المخالفات

   

 الناشئة كالمخاطر المصمحة أصحاب تكقعات تكضع أفيضمف ديكاف الرقابة  28
 حسب الرقابة، كخطط االستراتيجية الخطط كضع عند االعتبار في

 .االقتضاء

   

المحافؿ  في مناقشتيا تجرم كالتي الصمة ذات المسائؿ يكاكب الديكاف 29
 .مناسبا ذلؾ كاف حيثما المحافؿ تمؾ في كالمشاركة كالدكلية المحمية

   

 لتعزيز األداء كقياس القرار كصنع المعمكمات جمع آليات سس الديكافيؤ  30
 .المصالح صمتيا بأصحاب

   

  السادس: التكاصؿ الفعاؿ مع اصحاب المصمحةالمبدأ 
 دكر كفيـ المصمحة أصحاب معرفة مف تزيد يتكاصؿ ديكاف الرقابة بطريقة 31

 .ـالعا لمقطاع مستقؿ مالي مدقؽ بصفتو الجياز كمسؤكليات
   

 بالحاجة التكعية في المصمحة بأصحاب اتصاالت الديكاف تسيـ أف ينبغي 32
 .العاـ القطاع في كالمساءلة الشفافية ترسيخ إلى

   

 عمؿ فيـ لضماف المصمحة أصحاب يتكاصؿ ديكاف الرقابة مع أف ينبغي 33
 .نتائج مف بو كماتخرج المالية الرقابة

   

    التكاصؿ تسييؿ أجؿ مف اإلعالـ كسائؿ مع مناسبال بالشكؿ يتفاعؿ الديكاف 34
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 .مع المكاطنيف
 المختمفة، بأدكارىا االعتراؼ مع المصمحة، أصحاب ينخرط ديكاف الرقابة مع 35

 .الجياز باستقالؿ المساس دكف نظرىا، كاالىتماـ بكجيات
   

ما  حكؿ المصمحة أصحاب رأم عمى لمتعرؼ دكرم يجرم ديكاف الرقابة تقييـ 36
 .ال أـ فعاؿ بشكؿ يتكاصؿ الجياز كاف إذا

   

 المبدأ السابع: اف يككف الديكاف مصدرا لمتبصر المستقؿ كالمكضكعي لدعـ التغيير المفيد في القطاع العاـ 
    .كالقكم السميـ كالتحميؿ المستقؿ الميني الحكـ ديكاف الرقابة إلى عمؿ يستند 37
 القطاع في التحسينات حكؿ النقاش في كاالداريةديكاف الرقابة المالية  يسيـ 38

 باستقالليتو. المساس دكف العاـ
   

 محميان  العاـ عمى القطاع الرقابة مينة في نشط بكصفو شريؾ يستغؿ الديكاف، 39
 سبيؿ كعمى العاـ، مناصرة إصالحات القطاع في كرؤاه كدكليان، معارفو

 .العامة المالية إدارة مجاؿ في المثاؿ

   

كانكا  إذا كما المصمحة أصحاب عمى لمتعرؼ دكرم يجرم ديكاف الرقابة تقييـ 40
 .ال أـ العاـ القطاع تحسيف في كمساىمة فعاؿ دكر ليا أف يعتقدكف

   

 المالية لمرقابة العميا األجيزة يتعاكف ديكاف الرقابة المالية كاالدارية مع 41
ذات  األخرل المينية تالمنظما كمع اإلنتكسام، داخؿ دكليا كالمحاسبة

 القضايا معالجة في الرقابية األجيزة مجتمع دكر تعزيز أجؿ مف الصمة
 كالمساءلة العاـ كالمحاسبة القطاع عمى بالرقابة المتصمة العالمية

   

 لتالية؟السؤاؿ الثالث: ىؿ يعتبر ديكاف الرقابة المالية كاالدارية مؤسسة يحتذل بيا كفقا لمبنكد الكاردة في المبادئ ا
 المبدأ الثامف: ضماف شفافية كمساءلة ديكاف الرقابة 

العامة  كاإلدارة كالشفافية المساءلة تكفؿ بطريقة ينيض ديكاف الرقابة بكاجباتو 42
 .الرشيدة

   

    .كاستراتيجيتو كميامو كمسؤكلياتيا كالياتو عف يعمف الديكاف 43
 الرقابة كأساليب كعمميات عاييرم ظركفو، مع يتناسب بما يستخدـ الديكاف، 44

 بما يستخدمو المصمحة أصحاب كيعرؼ كالشفافية، بالمكضكعية التي تتصؼ
 .كأساليب معايير مف

   

 المعمكؿ كالمكائح لمقكانيف كفقا كفعالية عممياتو باقتصاد كبكفاءة يدير الديكاف 45
 .االقتضاء حسب المسائؿ، ىذه بشأف عمنية تقارير بيا، كيقدـ

   

 ذلؾ في بما المستقؿ، الخارجي كالتدقيؽ يخضع ديكاف الرقابة لممراجعة 46
تاحة عممياتو الخارجية عمى الرقابة  .المعنية لمجيات التقارير ىذه كا 

   

 المبدأ التاسع: ضماف االدارة الرشيدة لديكاف الرقابة 
    .الشأف يذاب مناسب بشكؿ تقاريرىا كتقدـ الرشيدة اإلدارة يتبنى الديكاف مبادئ 47
    مستقمة. لمراجعة يخضع لكي أدائو عف دكرية تقارير يقدـ الديكاف 48
   عمميات  تنفيذ شأنو مف دعـ كىيكؿ مناسبة تنظيمية ديكاف الرقابة إدارة لدل  49
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 .السميمة اإلدارية كالممارسات الداخمية الرقابة كدعـ الرشيدة اإلدارة
 مبادرات مع ىذا كتكمؿ دكرم بشكؿ التنظيمية رالمخاط بتقييـ يقـك الديكاف 50

 الرقابة كظيفة خالؿ مف بانتظاـ، كترصد مناسب بشكؿ تنفذ إدارة مخاطر
 .المكضكعية الداخمية

   

 المبدأ العاشر: االمتثاؿ لمدكنة السمكؾ في ديكاف الرقابة المالية كاالدارية 
  ضو القانكني كمناسبةتفكي مع تنسجـ السمكؾ لقكاعد مدكنة يطبؽ الديكاف 51

 لظركفو.
   

مدكنة  في كرد كما كاألخالؽ النزاىة مف عالية ديكاف الرقابة مستكيات يطبؽ 52
 السمكؾ. قكاعد

   

 بمتطمبات كااللتزاـ الكعي لضماف المناسبة كالعمميات السياسات يضع الديكاف 53
 .الجياز داخؿ السمكؾ مدكنة قكاعد

   

    المينة بأخالقيات كااللتزاـ ألساسيةا القيـ ينشرالديكاف 54
 جكانب جميع في المينة بأخالقيات كيمتـز األساسية القيـ يطبؽ الديكاف 55

 بو يحتذل مثاال كذلؾ ليككف عممو،
   

 المبدأ الحادم عشر: بذؿ الجيد نحك تحقيؽ امتياز كجكدة الخدمة
جراءات سياسات يضع الديكاف 56  أف تدرؾ داخمية ثقافة تعزيز إلى تيدؼ كا 

  .عممو جكانب جميع تنفيذ في ىي األساس الجكدة
   

جراءات لسياسات ينبغي 57  كجميع المكظفيف جميع مف تقتضي أف الديكاف كا 
 ذات األخالقية لممتطمبات عف الديكاف االمتثاؿ بالنيابة األطراؼ العاممة

 .الصمة

   

جراءات سياسات تنص 58  الذم العمؿ سكل ينفذ لف الجياز أف عمى الديكاف كا 
 .فكض بتنفيذه

   

الصمة  ذات لممعايير كفقا عممو ألداء كمناسبة كافية ديكاف الرقابة مكارد لدل 59
 مشكرة إلى المناسب الكقت في المجكء ذلؾ في بما المتطمبات، مف كغيرىا
 .الضركرة عند كمستقمة خارجية

   

جراءات لسياسات ينبغي 60  كينبغي عممو، جكدة في تساؽاال تعزز أف الديكاف كا 
 .كالمراجعة اإلشراؼ تحدد مسؤكليات أف

   

 الجياز في الجكدة رقابة نظاـ يككف أف تضمف رصد عممية يؤسس الديكاف 61
 .بفعالية كيعمؿ كمالئـ صمة، ذك ىك الجكدة ضماف ذلؾ أعماؿ في بما

   

 تبادؿ المعارؼ المبدأ الثاني عشر : بناء الكفاءات مف خالؿ تشجيع التعمـ ك 
 الفرد تميز في يسيـ كالذم المستمر الميني يشجع ديكاف الرقابة التطكير 62

 .كالجياز كالفريؽ
   

 عمى كتقكـ التدريب، ذلؾ في بما الميني، لمتطكير يتبنى الديكاف استراتيجية 63
 عمؿ لتنفيذ المطمكبة كالكفاءة كالخبرة مف المؤىالت األدنى الحد مستكيات
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 .الجياز
 كيتمقكف المينية الكفاءات مكظفيو يمتمؾ أف لضماف يسعى الديكاف جاىدا 64

 بعمميـ لمقياـ كاإلدارة مف الزمالء الدعـ
   

 اإلمداد لدعـ الكفاءات كبناء المعارؼ تبادؿ يشجع ديكاف الرقابة عمى 65
  .بالنكاتج

   

النظيرة،  لمرقابة لعمياا األجيزة ذلؾ في بما اآلخريف، عمؿ مف الديكاف يستفيد 66
 .الصمة ذات اإلقميمية العمؿ كمجمكعات اإلنتكسام كمنظمة

   

 أجؿ مف نطاقان  األكسع التدقيؽ مينة مع ليتعاكف يسعى ديكاف الرقابة جاىدا 67
 .المينة تعزيز

   

 مع العالقات كبناء اإلنتكسام أنشطة في لممشاركة يسعى الديكاف جاىدا 68
 الناشئة القضايا لمكاكبة الصمة، ذات كالمؤسسات األخرل األجيزة الرقابية

 .الرقابية األخرل األجيزة إلفادة المعارؼ تبادؿ كتعزيز
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 التنظيمي لالنتكسام: الييكؿ (2الممحؽ )

 ( الييكؿ1الشكؿ رقـ )

 

 

 ٤١٠٢المجمة الدكلية لمرقابة المالية الحككمية، يناير/كانكف ثاني 



73. 

 

 

 

 ( الييكؿ التنظيمي لديكاف الرقابة المالية كاالدارية:2) الشكؿ

 

 http://www.saacb.ps/Diagram.aspx المكقع االلكتركني لديكاف الرقابة المالية كاالدارية  

 

 

 

 

http://www.saacb.ps/Diagram.aspx
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 :الدكلية الرقابة معايير مككنات: ( 3الممحؽ )

( ISSAIالعميا لمرقابة )لألجيزة المعايير الدكلية  م مجمكعتيف مف المعايير المينية:أصدرت اإلنتكسا

  (.INTOSAI GOVكتكجييات اإلنتكسام لمحكـ الرشيد )

  تمثؿ ىذه المعايير الدكلية شكالن متسمسالن مف أشكاؿ البيانات الرسمية المتككنة مف أربعة مستكيات:ك 

 (Founding Principlesة )المستكل األكؿ:  المبادئ التأسيسي

 (:  إعالف ليما 1المعيار )  

 المستكل الثاني: متطمبات تفعيؿ األجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة

(Prerequisites for the Functioning of SAIs) 

 (:  إعالف المكسيؾ بشأف استقاللية األجيزة العميا لمرقابة10المعيار )

العميا لمرقابة   ات كالممارسات الجيدة حكؿ استقاللية األجيزةاإلرشاد(:  11المعيار )

 المالية كالمحاسبة

 (:  مبادئ الشفافية كالمساءلة20المعيار )

 أفضؿ الممارسات –(:  مبادئ الشفافية كالمساءلة 21المعيار )

 (:  أخالقيات المينة30المعيار )

 (:  جكدة التدقيؽ 40المعيار )

 (Fundamental Auditing Principlesدئ األساسية لمرقابة )المستكل الثالث:  المبا

  (:  المبادئ األساسية100المعيار )

 (:  المعايير العامة200المعيار )

 (:  معايير العمؿ الميداني300المعيار )
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 (:  معايير إعداد التقارير400المعيار )

 (  Auditing Guidelinesالمستكل الرابع:  إرشادات الرقابة )

 (:Implementation Guidelinesادات التنفيذ )إرش

:  الرقابة المالية )تتضمف إرشادات تستند عمى معايير 2999-1000المعايير 

 التدقيؽ الدكلية(

 :  الرقابة عمى األداء3999-3000المعايير 

 :  رقابة االلتزاـ / المطابقة4999-4000المعايير 
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 :  الديف العاـ5499-5400المعايير        

 مقدمة لمككارث:  المساعدات ال5599-5500المعايير        

 :  إرشادات حكؿ مراجعة النظراء5699-5600المعايير        
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 أىـ اإلعالنات الدكلية لمرقابة المالية:: (5الممحؽ )

 (:٢٨٩١ ليما )االنتكسام، . إعالف8
 

 لمرقابة المالية) العميا لمييئات الدكلية المنظمة عف صدرت التي اإلعالنات أىـ فم ليما إعالف كيعتبر
 العاـ البيرك في عاصمة ليما في كالمنعقد التاسع المؤتمر في اإلعالف ىذا صدر انتكسام (، كلقد

أف  المبادئ األساسية لمرقابة المالية كالذم أكضح أف أجيزة الرقابة العميا يمكنياـ كقد تضمف  7977
تقـك باختصاصاتيا بصكرة مكضكعية كفعالة إذا كانت مستقمة كتتمتع بالحماية ضد النفكذ الخارج عنيا 
كالبد مف تكفر االستقالؿ الكظيفي كالتنظيمي كتكفير األمكاؿ الالزمة ليا لتحقيؽ مياميا دكف ضغكط 

رقابة العميا ككذلؾ العالقة أك تدخالت، كأفرد البياف إيضاحا كامال لجميع مقكمات استقاللية أجيزة ال
 ىذه عميو اشتممت ما أىـ يمي كفيما بالسمطتيف التشريعية كالتنفيذية كالجيات المشمكلة برقابتيا

 :اإلعالنات
  .أنكاعيا كتحديد المالية الرقابة مفيـك أكضحت كالتي العامة القكاعد .1
 المالي اإلستفالؿ نكاحي جميع مىع بيا التأكيد تـ كالتي المالية، لمرقابة العميا األجيزة استقالؿ .2

 .كاإلدارم كالعضكم
  .العمؿ في كاستقالليا الدكلة، بسمطات الرقابة أجيزة عالقة .3
 الكاردة المالحظات كتنفيذ التحقيؽ، سمطات في كالمتمثمة مياميا، أداء في الرقابة أجيزة سمطات .4

 .المقترحة القكانيف بعض عمى التعميؽ في كصالحياتيا بالتقرير،
جراءات المالية الرقابة اليبأس .5   .لممعرفة الدكلي كالتبادؿ تنفيذىا، كا 
  .التشريعية السمطة رأسيا كعمى الدكلة ألجيزة تقديميا كآلية التقارير أسمكب .6
 ىذه أساسان يكضح الدستكر تضميف كضركرة العميا، الرقابية لألجيزة الرقابية االختصاصات .7

 .االختصاصات
 إرساء خالؿ مف يتضح كالذم الرقابي، لمعمؿ األساسي النظاـ بمثابة يمال إعالف اعتبار كيمكف ىذا

 العمـك صفة أخذت كالتي الرقابي، لمعمؿ الضركرية بالمتطمبات لمنيكض الالزمة المفاىيـ مف العديد
 ما تحديد في عمييا االرتكاز تستطيع لكي الرقابية األجيزة جميع إلى العامة المبادلء تكجيو في
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 مكضكعات عمى تركيزه كعدـ اإلعالف ىذا شمكلية يكضحو ما كىذا الرقابية، أعماليا تأدية دعن يناسبيا
 .محددة

 (2007  )اإلنتكسام، . إعالف المكسيؾ:2

خالؿ المؤتمر الدكلي التاسع عشر لممنظمة الذم عقد في المكسيؾ صدر إعالف المكسيؾ بشأف 

ادئ رئيسية انبثقت عف إعالف ليما كعف القرارات التي استقاللية أجيزة الرقابة العميا متضمنا ثمانية مب

تـ اتخاذىا في المؤتمر الدكلي السابع عشر لممنظمة كالذم عقد في سيئكؿ )ككريا الجنكبية( كشركط 

 :كمتطمبات أساسية لمرقابة المالية السميمة في القطاع العاـ كتتمخص تمؾ المبادئ الثمانية فيما يمي

 .ار دستكرم/ قانكني مناسب كفعاؿ كأحكاـ تطبيقية كاقعية خاصة بذلؾالمبدأ األكؿ: كجكد إط 

 المبدأ الثاني: استقاللية رؤساء أجيزة الرقابة العميا بما في ذلؾ ضماف الحفاظ عمى المنصب 

 .الحصانة القانكنية أثناء أداء مياـ عمميـ

 .ابة العميا في أداء ميامياالمبدأ الثالث: صالحية كاسعة كافية كحرية التصرؼ التامة ألجيزة الرق

 .المبدأ الرابع: الكصكؿ غير المقيد لممعمكمات

 .المبدأ الخامس: حؽ ككاجب إعداد تقارير بنتائج األعماؿ

 .المبدأ السادس: حرية تقرير محتكل تقارير الرقابة المالية كتكثيقيا كنشرىا كتكزيعيا

 .ي ترفعيا أجيزة الرقابة العمياالمبدأ السابع: كجكد آليات متابعة فعالة لمتكصيات الت

 .المبدأ الثامف: االستقالؿ الذاتي المالي كاإلدارم كتكفر المكارد البشرية كالمادية كالمالية المناسبة

كتدعيما لذلؾ فقد قرر مجمس مديرم اآلسكسام في اجتماعو الثامف كالخمسيف الذم عقد في ڤيينا 

شعاره استقاللية الجياز الرقابي في ظؿ  2009أف يككف عاـ  2008النمسا خالؿ شير نكفمبر 
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إعالني ليما كالمكسيؾ دعما لمدكر الميـ الذم تؤديو أجيزة الرقابة العميا كحماية لمكارد كثركات الدكؿ 

 .كتنميتيا

 (2010. إعالف جكىانسبيرغ: )اإلنتكسام،3

-22خالؿ الفترة مف  كفي مؤتمر األنككسام العشريف المنعقد في جنكب إفريقيا في مدينة جكىانسبرغ

 صدر )إعالف جكىانسبرغ( الذم صدرت عنو التكصيات التالية: 2010نكفمبر  27

. التأكيد عمى المساعدة لضماف استقاللية األجيزة العميا لمرقابة مف خالؿ كضع إطار دستكرم أك 1

ر االستقالؿ قانكني يدعك إلى إرساء ميمة رقابية شاممة كبناء القدرات المؤسساتية لألجيزة لتكفي

التنظيمي كالمالي ، ككذلؾ ضركرة إدراج إعالني ليما كالمكسيؾ في كثيقة األمـ المتحدة باعتبارىما 

 .يحمياف استقاللية األجيزة

. العمؿ عمى تنفيذ إطار المعايير الدكلية لألجيزة بما يضمف تكفير مجمكعة مف المعايير المثمى 2

ألنتكسام ستقكـ مف جانبيا بتكفير استراتيجية كاضحة لتنفيذ ىذا لرقابة القطاع العاـ ، مشيرا إلى أف ا

  .اإلطار كفؽ الجيد كالميارة التي يتطمبيما

. ضركرة مكاصمة تعزيز بناء قدرات األجيزة الرقابية خاصة بعد تنفيذ أطار المعايير الدكلية لألجيزة 3

منظمة دكلية مانحة عمى مذكرة  15قيع ، كزيادة الدعـ المالي الذم تكفره الجيات المانحة ، مذكرا بتك 

 .تفاىـ مع األنتكسام

. حتمية إبراز قيمة األجيزة الرقابية كفكائدىا باعتبارىا أعمدة ىامة بالنسبة ألنظمة الديمقراطية في 4

بمدانيا كتقـك بدكر محكم في تعزيز أداء القطاع العاـ كذلؾ بالتأكيد عمى أىمية مبادئ الحككمة 

 .اءلة، كدعا إلى التجاكب مع البيئات المتغيرة كتكقعات أصحاب المصالحكالشفافية كالمس

. أىمية مكافحة الفساد باعتباره مشكمة متفشية كعالمية تيدد الماؿ العاـ كالنظاـ القانكني كاالزدىار 5

إف تككف منظمة األنتكسام مثاال يحتذل بو مكافحة الفساد لضماف الشفافية،   االجتماعي كضركرة



7.3 

 

أف محاربة الفساد تتطمب تعاكنا كثيقا بيف األنتكسام كالمنظمات الدكلية كالمجتمع المدني شريطة مبينا 

 .   أف يعالج ىذا التعاكف بشكؿ كامؿ استقاللية األنتكسام كاألجيزة الرقابية األعضاء

. العمؿ عمى تعزيز التكاصؿ في األنتكسام مف خالؿ إتاحة التدفؽ الحر لممعمكمات كاألفكار 6

كالتجارب كالمعرفة بيف األعضاء، ككذلؾ تشجيع التكاصؿ النشيط كالفعاؿ بيف األعضاء عمى 

 .المستكييف الداخمي كالخارجي كذلؾ بيدؼ تحسيف الرقابة الحككمية عالميا

بحث المؤتمر بشكؿ مباشر في قيمة كفكائد األجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة كأكصى اإلعالف 

التعاكف بيف األجيزة األعضاء كالسمطات التشريعية كالقضائية مف اجؿ تعزيز المساءلة بأىمية تشجيع 

كفرض العقكبات عند الحاجة، كتطكير الكسائؿ كاألدكات الالزمة لمتكاصؿ كتركيج قيمة كفكائد األجيزة 

 .لكافة المساىميف فييا بما في ذلؾ المجتمع المدني كالمكاطنيف

ـ إطار تعزيز قيمة كفكائد األجيزة العميا كأداة ىامة في مشركع األنتكسام كأكصى بالتأكيد عمى استخدا

الخاص بإعداد قاعدة بيانات األجيزة كالذم سيكفر سجالت لألجيزة األعضاء، ككذلؾ تطكير أدكات 

قياس جديدة لدعـ عمميات التقييـ كفقا لإلطار العاـ لممعايير الدكلية بالتعاكف مع لجنة األنتكسام لبناء 

 القدرات.
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