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 المستخلص 

ــة اـةمات المالية التي تواجل الدو     ــة لموااب يعد العمل الرقابي أسلوباً راقياً ومتقدماً تطــور مــم مــرور العــوور واـةمل

وتحقيق اـهداف المرسومة للدو  والمؤسسات وقد أصبح متالةماً معها للحد   تلفيـــ  اــمـــا اما يعتبر صمام اـمان الـــ ي يـــ م  

أجهزة الرقابة م  أهم اـجهزة  وتعد اـخطاء واالنحرافات وإمكانية توحيح تلك اـخطاء في حا  وقوـها أوالً بــوو    م  الوقوع فــي

ــراء ــة  التي تقوم بتلفي  ه ا العمل  لما لها م  حق في إجـ مالية وإدارية وقانونية ـلى أـما  الجهاة التلفي ي  ورفم تقارير ب لك   رقابـ

 ــلـى سـلطة فـي الدولة ممثلة في البرلمانات أو في رئيس السلطة التلفي ية.

تقاللية لملممةيهدف ه ا البحث إلى  قياس مدى التزام ديوان الرقابة المالية االتحادي بتطبيق  اي  معيار االـس تحديد  واالنتوـس

اهمها ان ديوان الرقابة المالية     وقد توصـــل البحث الى جملة م  االســـتلتاجاتفجوة  الالعمل ـلى ت ـــيق    وم  ثم  االســـتقالليةفجوة 

ــات االنفاق لل ــيوـ ــلوية وتخوـ ــعة لتدقيقل في مواةنتل السـ ــو  ـلى المونفي      معتمد ـلى احد الجهات الخاضـ ه ا قد يؤخر الحوـ

وتعييلهم وا لك يعيق قدرة الديوان ـلى تلفي  تفوي ـل ويعطي انطباع بان االنتقا  م  اسـتقاللية المؤسـسـة هو امر قائم ممك  ا لك  

ــور في تطبيق المعايير الدولية لةجهزة العليا للرقابة المالية ــلطة  اذ تم تعيي  رئيس الجهاة الرقا   وجود مجاالت قوــ بي م  قبل الســ

ر االنتوسـاي التي تل  ـلى ـدم تعيي  رسسـاء اـجهزة العليا للرقابة أو إـادة تعييلهم أو إقالتهم م  قبل السـلطة  يالتلفي ية خالفا لمعاي

ــتقاللية وقد توصــل البحث الى جملة م  التوصــيات قابة المالية  تبلي المعايير الدولية لةجهزة العليا للراهمها    التلفي ية ل ــمان االس

 ً بقا يما وأن ديوان الرقابة المالية اإلتحادي يعد ـ ـواً     )اإلنتوـساي  م  ديوان الرقابة المالية اإلتحادي وفق خطة ـمل محددة مـس ال ـس

ــاي  ــال ـ في ملممة اـنتوسـ ــلطة التلفي ية وتعديل قرار تع ف ـ ــتقاللية مواةنة الديوان ـ  السـ ي  رئيس الديوان ليتم يذلك يجب اسـ
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 Abstract 

           The supervisory work is a sophisticated and advanced method that has evolved with the passage 

of times and times to cope with the financial crises facing countries. It is also the safety valve that 

guarantees the implementation of the business and the achievement of the goals set for the countries 

and institutions and has become consistent with them to reduce the mistakes and deviations and the 

possibility of correcting these errors The supervisory bodies are the most important bodies that carry 

out this work because they have the right to carry out financial, administrative and legal control over 

the work of the executive body and to report to the highest authority in the state represented by 

parliaments or The executive authority. 

This study aims at measuring the compliance of the Federal Financial Control Bureau with the 

application of the independence standard for INTOSAI and determining the gap of independence and 

thus working on narrowing the gap. The research reached a number of conclusions, the most important 

of which is that the Office of Financial Supervision is dependent on one of the entities subject to audit 

in its annual budget and spending allocations. May delay the recruitment and appointment of staff as 

well as hamper the ability of the SAI to implement its mandate and give the impression that a reduction 

in the independence of the institution is possible as well as the existence of deficiencies in the 

application of international standards of the Supreme Audit Institutions, The Chairman of the 

Supervisory Authority by the Executive Authority, contrary to the standards of INTOSAI, which states 

that the heads of the Supreme Audit Institutions shall not be appointed, re-appointed or dismissed by 

the executive authority to ensure independence. The research reached a number of recommendations, 

namely the adoption of the international standards of the Supreme Audit Institutions (INTOSAI) The 

Office of the Federal Financial Supervision in accordance with a predefined plan of action, especially 

since the Federal Audit Bureau is a member of INTOSAI. In addition, the Bureau's budget must be 

independent of the executive authority Deputies. 

Keywords : supreme audit institutions, control accompanying, standard Intosai.  
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 المبحث االول

 المقدمة ومنهجية البحث

 :المقدمة

ــاء أجهزة رقابية   ــت حكومات الدو  المختلفة ـلى إن ـ حرصـ

اً في اــما  الرـقاـبة   اً ومهلـي ــوــــة ومؤهـلة ـلمـي ا متخوــ  ـلـي

ة والقـطاع   ـــطة االدارات الحكومـي ة أن ــ دقيق لتقوم بمراقـب والـت

  العام المكلفة بإدارة اـموا  العامة وتقديم الخدمات الى شرائح 

دور هـ ه اـجهزة نهرت   المجتمم  وفي نـل هـ ا االهتمـام ـل

ملممات دولية تعمل ـلى إيجاد القواـد والمعايير التي تسـاـد  

في تطوير إجراءات وممارســـات العمل الرقابي لتلك اـجهزة 

وتوحيدها بال ــكل ال ي ي ــم  فعالية نتائجها وتحقيق قيمتها  

 .وملافعها للمجتمم ال ي تعمل في أوساطل 

ة ت   لـح ة م  ة لانتوســـــاي مهـم دولـي ايير اـل ة تطبيق المـع د تجرـب ـع

تدـي االهتمام ـلى الوـعيد الدولي واإلقليمي  لقد تم اـتماد  تـس

ا للرـقاـبة  ــة شــــامـلة م  المـعايير اـلدولـية لةجهزة العلـي مجمو

ــاي ـام  ــ ــاء الملممة إطاًرا   2010خال  مؤتمر اإلنتوس

ثلى  محدثًا م  المعايير الدولية واالرشـــادا ت والممارســـات الم 

 لرقابة القطاع العام. 

وتمثل ه ه المعايير قيمة ابيرة ــ ـاء اـجهزة العليا للرقابة  

توفير إطار مرجعي م ــــترر للرقابة في القطاع  ف ــــال ـ 

ـملية تطبيق   2010وحددت ملممة اإلنتوساي في ـام       العام

 تقبل. رئيسية في المس استراتيجيةمعايير اإلنتوساي اوولوية 

وتماشـيًا مم إـالني ليما والمكسـيك وا لك اإلقرار باسـتقاللية  

ال جهاة م  أـ ـاء ملممة اإلنتوسـاي في تحديد اللها ال ي  

ــات   ــاـقي اـتف ـخال   وـم   ــة   اـلوـطـلي ــات  ــرـيع اـلت ــ ـمم  ـيـتالءم 

جوهانســبر   أـ ــاء ملممة اإلنتوســاي إلى اســتخدام إطار  

ــترر.   ة ـاإـطار مرجعي م ــ دولـي ايير اـل د تم المـع ومم ذـلك  فـق

الـسما  لةجهزة العليا للرقابة بالمرونة مراـاة الختـواـصاتها  

وت ريعاتها الوطلية ذات الولة وا لك قياس أدائها وتوجيهات 

 الرقابة وفقًا للمعايير الدولية لانتوساي.

 

 منهجية البحث

ــث 1-1 ـــ ــكلة البحـ ـــ ـــ ان التحدي الرئيسي ال ي يواجل   : مشـ

اـبة ا للرـق ــبـية هو االلتزام   االجهزة العلـي الـية والمـحاســ الـم

بتقـديم الخـدمـات الرقـابيـة ذات الجودة العـاليـة اذ تكم  

م كلة البحث في وجود فجوة استقاللية في ديوان الرقابة 

   10المالية االتحادي وذلك بســبب ـدم االلتزام بمعيار )

 ملممة االنتوساي.الوادر ـ   معيار االستقاللية 

 

ــة   1-2 ــ ــ ــثأهمي تتجسد اهمية البحث م  خال  انجا    :البــحــ

المهمة االســـاســـية لديوان الرقابة المالية المتمثلة بحماية  

الما  العام والمحاســبة ـلى الســلطة التلفي ية اذ يتم ذلك  

االسـتقاللية لديوان الرقابة المالية  م  خال  ت ـيق فجوة  

 االتحادي.

 

ــعى البحــث الى تحقيق االهــدا:  اهــداا البحــث   1-3 ف  يســ

 -االتية:

: الرقــابــة المــاليــة االتحــادي   اوالً  قيــاس مــدى التزام ديوان 

ــتقاللية   بتطبيق معيار ــادر ـ     10رقم )االسـ ملممة والوـ

معيار  الفعلي للديوان مم   الواقماالنتوســــاي م  خال  مقارنة  

 االستقاللية 

يق فجوة االســتقاللية وذلك م  خال  ت ــخيوــها  يت ــ ثانيا:

 لمعالجتها.ومعرفة اسباب نهورها واقترا  وسائل 

 

 فرضية البحث :  1-4

المــاليــة بتطبيق معيــار    اوالً: الرقــابــة  التزام ديوان  ان ـــدم 

  والوـــادرة ـ  الملممة العليا للرقابة 10االســـتقاللية رقم )

اـستقاللية المالية والمحاـسبة )االنتوـساي  يؤدي الى نـ ؤ فجوة 

ــدم انجـا    وم  ثمديوان  تؤثر ـلى جودة اداء اـل يؤدي الى 

  .اممهمتل االساسية المتمثلة بحماية الما  الع

التوجد ـالقة ذات داللة احوـائية ـلد مسـتوى معلوية  ثانياً:

اي  0.05 تقاللية )ايـس   في ت ـيق فجوة جودة  10لمعيار االـس

 اداء ديوان الرقابة المالية االتحادي.

 

ة البـحث :   1-5 ة عيـن اـب ة البـحث في ديوان الرـق ار ـيـل تم اختـب

ديوان  المالية االتحادي لتطبيق ملهجية البحث بســـبب ان  

ـــية مالئـمة  الرـقاـبة الـمالـية االتـحادي  يحـتل ا لتطبيق  رضــ
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 للرقابة  ـجهزة العلياالخاصـــة بالملممة العليا    10معيار

 المالية والمحاسبة  )االنتوساي .

 

ــالـي  جمي البـيانات    1-6 ــتـخدام   ـلى اناـتـمد الـباحـثاســ اســ

المقابالت  مجموـة متلوـة م  أدوات جمم البـيانات مـثل

تلدات واـستطالـات الرأي   م  الـ خوـية ومراجعة المـس

خال  اســـتخدام اســـتبانة لعيلة م  مجتمم البحث وتحليل  

 نتائجها احوائياً.

 

 المبحث الثاني  

 الجان  النظري

   مفهوم الرقابة المالية :  1.2  

للرقابة المالية دور واضــح في حياة ال ــعوب مما شــك فيل إن 

والدو  ـلى حد ـسواء  اونها تـ غل مكان الـودارة في العملية 

ــر تـلك  ـــياق م  أهم ــلاصــ اإلدارـية برمتـها وت ـعد في ـه ا الســ

ة د      العملـي ا ت ـع ام م  اـم ا  الـع ــبع الـم م  أهم الوســـــاـئل ل ــ

المجتمعــات  الرئيس في تلميم  الــدور  ونفقــات ولهــا  إيرادات 

  .[1]سساتل  ومؤ

وقـد أولـت اجهزة الرقـابـة المـاليـة ـلـايتهـا وجهـدهـا لفح  

ــات العمل الجاري ومراجعة الجدوى   ــات وممارســ ــياســ الســ

 .[2]لةـما  الرأسمالية   االقتوادية

ــل   يعلي ــا  م ــيح  لتوضــ ــات  التعريف م   ــد  ــدي الع ــيي  ــد صــ وق

د   ة   فـق الـي ة الـم اـب ــطلح)الرـق ــة م    ـرـفتموــ ا جمجمو ونـه ـب

اإلجراءات واـســـاليب الفلية المهلية المتعارف ـليها التي تتم  

ت م   دف إلى التحقق والتثـب انوني تـه ــتوري وـق ار دســ في إـط

ـسالمة التـورفات المالية التي تجريها الـسلطة التلفي ية حرـصاً 

ـلى الـما  الـعام وحـمايـتل وتـحدـيد اإلنحراـفات ـااـفة إن وـجدت 

  ســـبل ـالجها والتحقق م  الق ـــاء ـليهاجوتقديم مقترحات و

[3].  

جتلك التي تتم م  قبل جهة مسـتقلة وتسـتهدف   اما ـرفَّت بونها

ــبية واالدارية    ــرفات المالية والمحاسـ ــالمة التوـ ــمان سـ ضـ

ام والقواني    ا مم اـحـك اقـه ة واتـف ة اللفـق ــروــي وـاد م  م ــ والـت

اس  ــة وقـي ــو الخطع الموضــ ائا التلفـي  ـب ة نـت ارـن اـف ة ومـق  الـل

مسـتوى نتائا اــما  بما اان مسـتهدف تحقيقل باالسـتلاد الى 

  .[4]معدالت اـداء ودراسة أسباب االنحرافات ومعالجتها 

جمجموــــة مـــ  اإلجـــراءات والوســـائل  أي اً بونها   وـرفت 

المســتخدمة في التقييـم وإبـداء الـرأي الموضوــي في تقاريـر  

ــ ــات الخاضعـ ــراءات الجهـ ــة وإجـ ــع  وأنممـ ــة وضبـ ة للرقابـ

توجيــــل ـملياتهــــا  والتحقــــق الموضوـــــي مــــ  الكفــــاءة 

واإلداريــة لتلــك العمليــات ومطابقتهــا لةهــداف   االقتوادية

المرجــوة  وإبــالا اللتائــا والتوصيــات إلى الجهــات الرسميـة  

في الوقــت الملاســب  ل لــك فــإن الرقابــة الماليــة العليــا تــؤدي  

االً في توجيــل اـداء وقيــاس افــاءة وفاـليــة البرامــا  دوراً فعــ

 .[5]اـمثـل للمـوارد العامـةج   واالستخدامالحكوميـة  

)في ضــــوء مما تقدم يمك  للباحث تعريط موــــطلح الرقابة 

ــلـطة أـلى  ــة االجراءات التي تقوم بـها ســ الـمالـية ـبوـنل جمجمو

ــرفات المالية  ــالمة التوـ تســـتهدف م  خاللها التحقق م  سـ

ة وإن   دوـل دى مطـابقتهـا للقواني  واـنممـة المعتمـدة في اـل وـم

 الحاصلة لها ما يبررهاج .  االنحرافات

 

   اا الرقابة الماليةأهد:  2-2

ــاس للرـقاـبة الـمالـية   الحـفان ـلى الـما  الـعام ـبيتمـثل الـهدف اـســ

للدولة وصــرفل ـلى الوجل اـمثل دون اســراف أو تقتيرد وقد 

اـبة التطور مم الزم  بـعد أن ـااـنت تـهدف  وااـبت أـهداف الرـق

إلى تدقيق الـسجالت والدفاتر المحاـسبية والكـ ط ـ  التالـب 

ــتـمل ـلى   ـــيد اإللت ــ نـفاق وـبوـقل الط ممكـلة في مراقـبة ترشــ

 .[6] وملها  ومدى فعالية اـجهزة الخاضعة للرقابة  اللفقات

 التـ ريعية الهيئة رغبة احترام في وتتمثل ـسياـسية: أهداا •

 رصــدها تم التي والمخوــوــات اـولويات تجاوة وـدم

 .العامة والخدمات الم اريم لتلفي  

 العامة اـموا  اـستخدام افاءة في وتتمثل :اقتـصادية أهداا •

ــل في  إنفاقها م  والتواد   أهداف تحقق التي اـوجل أف ــ

دة   ةالوـح ا وملم  االقتوـــــادـي ــرفـه ل  غير ـلى صــ   اـوـج

 الســرقة م  العامة اـموا  ـلى المحافمة وا لك المحددة 

 والتالـب.
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قــاـنوـنيــة: • ــل  أهــداا  ــد  ـفي وـتـتـمث ــوا  ـمـخـتـلط إن ـم  اـلت

ــرفـات  والقواني  اـنممـة  ـلى وفق تمـت المـاليـة التوــ

 .المتبعة المالية واـصو  والسياسات والتعليمات

اد  ومحاربة ملم في تتمثل: واجتماعيةأهداا  •  اإلداري الفـس

 والـسرقة مثل)الرـشوة وأنواـل ـصوره بمختلط واالجتماـي

 والتقوير . واإلهما 

ــة: • وتنظيمي ــة  اداةي ــداا  ــة ـلى وتحتوى  أه  م  مجموـ

ا م  التي اـمور ة  شـــــونـه افـم ة اـموا  ـلى المـح اـم  الـع

 .[7] وفاـلية بكفاءة الم روـة وإستعماالتها

 

 أنواع الرقابة المالية :   2-3

 :[8] للرقابة المالية أنواع مختلفة هي

ــابقــة:   • ــم  فح  وتـدقيق الرقـابـة المــاليــة الســـ وتت ــ

ــرـفات الـمالـية ـااـفة للوـحدة ويقوم بتلفـي ـها في المعـتاد   التوــ

ــالً ـ  ذـلك تقوم بـها الرـقاـبة   اـلداخلـية في تـلك الوـحدة  ف ــ

)الرقابة الخارجية  بالتدقيق للورف   جهات رقابية خارجية

الحالة أو التوجيهات  تتطلبولك  في حدود ضــيقة تبعاً لما 

 المرازية.

ة • ة الالحـق الـي ة الـم اـب ة :    الرـق اةجـي ــمى)الـخ ة    وتســ اـب )الرـق

الرقابة ال يتم تقويم  البعدية أو المستلدية  وفي ه ا اللوع م   

ــرـفات الـمالـية اال بـعد ـحدوثـها  أي بـعد )   م  31/12التوــ

ـــلة  مـما يجـعل الرـقاـبة الالحـقة ذات ـطابم تقويمي أو   ـال ســ

 توحيحي ويراز ـلى إبداء الرأي.

ــة :   • ــة)المزامن المرافق ــة  ــاب تكون الرق التي  ــة  ــاب الرق هي 

  مـواحبة للتلفي  ومزاملة لل  التي تؤدي إلى ااتـ اف الخطو 

أو االنحراف في أثلاء مدة قوــيرة م  حدوثل وتســهم ب لك  

ــتمراره  وتوخ  ه ه الرقابة   في تدارال ومـعالجـتل وـدم اســ

في التطبيق العملي  شــكل التفتيأ أو متابعة تلفي  العمليات 

م   العقود  ــابعــة  مت أو  المخــاةن  ــالتفتيأ ـلى  ا ــة  ــالي الم

   اللواحي القانونية والمالية والمادية.

 

 

 

 معايير األنتوساي وأهميتها ومستوياتها: 2-4

ما م  حقل معرفي إال ولل قواـد وأصــو  ترشــد ـملل وتوفر 

ــالً ـ  ايـجاد الحلو    ـــتل  ف ــ التوجيـهات الالةـمة لمـمارســ

  .[9] الممكلة والقابلة للتطبيق للم كالت التي تواجهل

اـخرى المه   اغيرهــا م   ــدقيق  الت ــة  قواـــدهــا    ومهل لهــا 

ا التي بقـيت إلى وـقت قرـيب في حكم   ــتـه ــو  مـمارســ وأصــ

 المتعارف ـليل بي  ممارسي مهلة التدقيق.

ــل ــة تمث ــدولي ال ــة  ــاب الرق ــايير  ــار مع ــام إط  لاجراءات ـ

ــات القـيام  ــلد  إتـباــها يـجب ـلى الـمدققي  التي والمـمارســ

 .[10] بالرقابة

ــتفيدة اافة  إذ    وال ي يملح حكمهم المهلي ثـقة اـطراف المســ

إن ـلم ـه ه اـطراف ـبون ـملـية الـتدقيق ـقد تـمت وفق احـكام 

 ارتجاليةأو   اجتهاديةوقواـد متعارف ـليها وليس بوـــورة   

 .[11]سيزيد م  ثقتها بوهميتها

ــام ـبوـنل مقـياس يـقاس ـبل غيره للحكم  ـــكل  وي عرف المعـيار ب ــ

ــرة والتقييم  ) ــر: ن ــ ـــلة ن ــ معجم المـعاني الـجامم  بال ســ

ــة ما أو ال ـــيء    الكترونية   أو هو المعالم الثابتة في دراسـ

 .[12] ال ي نحاو  أن نتلبو بواسطتل

 م  اللقاط اآلتية  جملة في الدولية الرقابة معايير أهمية وتتجلى

[13]. 

•  ً  أســس ووضــم الرقابي العمل إثراء في ت عد موــدراً مهما

المدقق   لتوجيل اـدنى الحد  ومهام التدقيق  وتوفر إجراءات

 الرقابية.  واإلجراءات الخطوات تحديد  في الخارجي

ــتـلاد  يمك   •  العملـية نـتائا جودة لتقييم امقـياس إليـها االســ

 .المسطرة لةهداف تحقيقها م  والتواد  الرقابية

ــروط تحديد  ـلى تعمل  •  اـجهزة في فرهااتو الواجب ال ـ

ة ة المكلـف اـب الرـق دققي     وفي ـب ابعي  الـم ا  الـت ا لـه  تحـدد  اـم

 .أدائهم لتقييم الموضوـية اـسس

 وتحديد  المراجعة لعملية الم ـــتراة المفاهيم بوضـــم تقوم •

 المحلي المسـتوى ـلى سـواء ومسـؤولياتها  ونطاقها أهدافها

 الدولي. أو
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ــتوى االرتقاء ـلى تعمل  •  أف ــل وتقديم التدقيق مهلة بمس

ــات تحـديـد  خاللهـا  م  يتم التي الخـدمـات ــاصـــ  اختوـــ

 ومدققيل. الجهاة ومسؤوليات

 ةيادة يحقق بما التدقيق نتائا جودة تحســـي  ـلى تســـاـد  •

 تدقيقها    تم التي البيانات مســـتعملي  لدى واالطمئلان الثقة

 والرقابة الخارجية الرقابية بي  العالقة تلميم ـلى وتعمل

 .الداخلية

ــيم المـعايير الرـقابـية التي   ـلى ـماـالوةً   • ــبق  يمك  تقســ ســ

 أقسام.أصدرتها ملممة اـنتوساي ـلى أربعة 

  .المستوى االو  : المبادئ االساسية في الرقابة الحكومية •

  .المستوى الثاني: المعايير العامة في الرقابة الحكومية •

 .المستوى الثالث : المبادئ اـساس للعمل الرقابي •

  .الرابم : المبادئ التوجيهيةالمستوى   •

 

 فجوة الجودة في التدقيق :  2-5

ــدم وجود   د لـماهرة فجوة الجودة يلعكس في  ان الـطابم المعـق

ــبـية  وإنـما تم تعريفـها   تعريط  مـحدد لـها في اـدبـيات المـحاســ

تلــك   تبلــت  التي  الجهــات  تعكس وجهــة نمر  بطرق مختلفــة 

الفجوة ان فجوة الجودة  التعـاريط فيمـا يتعلق في طبيعـة هـ ه  

تل ــا م  المقدار ال ي ي ــعر بل المجتمم أو مســتخدمي القوائم  

المالية في نتائا المراجعة م  انها قد تمخ ـت ـ  أداء يغيب  

ــل مم اـطراف اـخرى في مـهاـمل  ــا  والتواصــ ــلل االتوــ

ــور في  ــورة التي تتوقعـها اـطراف الـخارجـية مم قوــ بالوــ

 .[14]اـداء المهلي براما ومعايير الرقابة ـلى

في جودة ومســـتوى اـداء المهلي للمراجعة ـ     االختالفان  

 المتوقم م  أن يحققل يخلق فجوة . 

وأوضح  أن فجوة الجودة ترجم إلى التباي  بـي  أداء المراجـم  

ــة المراجعة وبي  ال م  اـداء المتوقم ملل وفقاً لمعايير  لعملي

 .[15]رى للمراجعة المراجعة أو توقعات اـطراف اـخ

ـــبب ربطـها بـمدى  اـما تعرف ـلى انـها فجوة الجـهل وذـلك بســ

إدرار المجتمم  لدور المراجم   وقد ـرف أحد الباحثي  فجوة  

دمي   ــتـخ ل م  المســ ات ـا ات بي  توقـع ا)االختالـف ونـه الجودة ـب

والمدققي  تجاه جودة خدمات التدقيق  وـوامل تكوي  وتـ كيل  

ــبـب الرئيس لوجودهـا  هو  تلـك الجودة  وأاـد ـلى أن ا لســ

انخفـا  اـداء الفعلي للمـدقق ـ  معـايير التـدقيق ومعـايير 

 .[16]الجودة المتعارف ـليها 

البــاحــث    للمــدقق او امــا ـرفهــا  الفعلي  هو اختالا االداء 

  ، مؤســــســــة التدقيق عن معايير الجودة المتوقي االلتزام بها

ــين جودة    ،فيؤثر في جودة ـخدـمات الـتدقيق  وـللـلي يـعد تحســ

ســالي  التي تؤدي الى تيــييق فجوة األخدمات التدقيق أحد  

 :[17] قسم الفجوات في التدقيق إلى ما يليت تم لقد . الجودة 

ــتقال ) ة   فجوة االســ ــؤولـي ل   فجوة المســ وهـي فجوة     فجوة الـت

ل   الجودة ـــي ــدم     فجوة التوصــ ةفجوة  ا     المعرـف وتي:وفيـم   ـي

 :يوتياما   ةسلتلاو  ال فجوة ـلى حد 

تتمثل فجوة االستقال  في انحراف   -   االستقال :فجوة    2-5-1

ا  ل وفـق ــتقال  المتوقم مـل ــلور الفعلي للمراجم ـ  االســ الســ

ــلور المهلي وتوقعات المجتمم اـمر ال ي يؤدي    لقواـد السـ

ــتخدمي القوائم الما ــك لدى مســ لية بون التقرير إلى ةيادة ال ــ

ــتمرار و اةدهـار  ــر ـلى اســ اللميط هو ـبـارة ـ  مؤشــ

 المؤسسة.

مقدار   ـ فجوة المســؤولية    تعبر -فجوة المســؤولية :    2-5-2

ة   الـي دمي القوائم الـم ــتـخ دى فهم مســ اي  و االختالف في ـم التـب

ــاتق مراجم  ــؤولـيات الملـقاة ـلى  والمجتمم  لواجـبات والمســ

ــات   واـجب اـل ــك  ل ـت ـل ـمراـجم  اـل وأداء  إدرار  ـمم  ــات  ــاب اـلحســــ

ــؤوليــات ويبرة االختالف في مـدى االلتزام بمعــايير   والمســ

ومدى إدرار    المحددة وقدرة ه ه المعايير ـلى تحسـي  اـداء

 وفهم المراجم وتطبيق ه ه المسؤوليات والواجبات.

ــو     -فجوة الـتوهـيل :  2-5-3 ــك في ـمدى حوــ إن تزاـيد ال ــ

افي م  قـبل المجتمم   وهـيل العلمي والعـمل الـك المراجم ـلى الـت

ــتفـيدي  م  الـخدـمات  ــتـخدمي القوائم الـمالـية وم  المســ أو مســ

والغأ والتدليس    اافة  المهلية ال ي يمكلل م  اات اف اـخطاء

انونـية إلدارة العمـيل لهو مـحد  لفجوة   ــرـفات غير الـق والتوــ

 التوقعات في المراجعة.

ــو فجوة الجودة م  المـقدار اـل ي     -:  فجوة الجودة 2-5-4 تل ــ

ائا  ة في نـت الـي دمي القوائم الـم ــتـخ ل المجتمم أو مســ ــعر ـب ي ــ

المراجعة م  اونها قد تمخ ـت ـ  أداء يغيب ـلل االتوـا   

ل مم اـطراف اـخرى في مهامل بالوــــورة التي  والتواصــــ
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ايير   ــور في براما ومـع ة مم قوــ ا اـطراف الـخارجـي تتوقعـه

 الرقابة ـلى اـداء المهلي.

ــي للرقابة ـلى   يعد   -فجوة التوصــيل :  2-5-5 ــاس الهدف اـس

ابات تخدمي   الحـس هو توصـيل نتائا الفح  والتقرير إلى مـس

  م  دون عون فهم ه ه اللتائا  القوائم المالية بال كل ال ي يستطي

صـــعوبة  إن االختالف به ا المفهوم مل ـــة لفجوة التوصـــيل  

ن  و بمعلى إن القوـــور أو االختالف بي  ما يتوقعل المســـتخدم

تفيدون   يـس ها وما يلتل المراجم م  معلومات ملم  معلومات ـس

 .[18] فعلية

 -يوتي:وله ه الفجوة مماهر نوردها اما 

 .ضعط قلاة االتوا  •

 .ـدم فاـلية التقرير ب كل ال يقدم ملافم االتوا  •

 .وجود غمو  في محتوى التقرير  •

 .ـدم االلتزام بوقت ومكان التوصيل •

االختالف بي  ما يوــل إلى المســتفيدي  م  معلومات وبي   •

 .توقعاتهم

 فية للمستخدمي نق  محتوى التقرير الحتياجات إضا •

 ضعط الخبرة لدى المستخدمي . •

ــتـخدمي    2-5-6 ــدم معرـفة المســ ــدم المعرـفة:  يعتبر  فجوة 

ــو  ـلى   لطبيعـة المراجعـة ومحـدداتهـا والرغبـة في الحوــ

أقوى ما يمك  م  المراجعي  مقابل ما يدفعل لخدماتهم بمعلى  

تعميم ملفعتل ـلى حـساب المهلة أمرا ملـ ة لفجوة الجودة في 

 .المراجعة

 

 -: يأتيأسباب حدوث هله الفجوة، كما :  2-6

دقيق :  2-6-1 ايير الـت ة   -ـعدم االلتزام بمـع ايير المهلـي د المـع ت ـع

ــادات لتحـديـد وتطبيق إجراءات التـدقيق وتحتوي هـ ه   إرشـــ

ايير   االمـع ــيـم اســــات    وال ســ ـــي اـبة الجودة ـلى ســ ايير رـق مـع

ــي  أداء اـل م  أفراد ومكـاتـب  واجراءات تهـدف إلى تحســ

 .[19]التدقيق  

ــك   ــتوى جودة مالئم يؤاد تمسـ اما إن أداء ـملية التدقيق بمسـ

 المدققي  بالمعايير المهلية.

فقد   أما في العراق ونمراج لعدم وجود معايير تدقيقية خاصــة

ديوان   ابم ـل ات الـت دقيق الحســـــاـب ة وـت ة مراقـب ااتفى مجلس مهـل

لة  3الرقابة المالية بإصـدار قانون رقم ) ال ي يلمم  1999  لـس

ممارســة مهلة مراقبة وتدقيق الحســابات  وقد تم أـداده بمثابة 

يتم ـلى أسـاسـل تقويم افاءة أداء مكاتب     معايير رقابة الجودة

 .[20]التدقيق العراقية 

 

 -عدم التحديد الواضــل لدوة ومســؤوليات المراجي :  2-6-2

ة إلى وجود فجوة الجودة  اـمل م  العواـمل المؤدـي د ـه ا الـع     يـع

بل يعد م  أهم اـسباب في غالب اـحيان وفي معمم الحاالت 

التي تســـبب لجوء أصـــحاب الموـــالح إلى الق ـــاء ضـــد  

ة أن   الـي ــتـخدمي القوائم الـم د بعم مســ المراجعي   حـيث يعتـق

ــة محل  ــسـ ــؤو  ـ  إـداد القوائم المالية للمؤسـ المراجم مسـ

بــالرغم م  احتواء فقرة المقــدمــة لتقرير المراجم  المراجعــة 

ــداد   ــاتق إلدارة في إ اة ـلى  ة ملـق ــؤولـي ث يبي  أن المســ حـي

ة الـي داء رأي فلي     القوائم الـم ل في إـب ل تتمـث ـن المراجم مهمـت

يعتقدون بون المراجم محايد حو  مدى داللة القوائم المالية اما  

 .[21]مسؤو  ـ  اات اف التورفات غير القانونية 

 

ــتقال  المراجم  الشــي في اســتقالل المراجي :   2-6-3 يعد اس

محور ـملية المراجعة  إذا يمثل مبدأ أـساـسيا في ـملية التوايد  

أحـد معـايير المراجعـة    يعـد التي يقوم بهـا المراجم امـا أنـل  

ة ا   المهـم ة  فكلـم الـي دمي القوائم الـم ــتـخ ة مســ ل ملبم لثـق ا أـن اـم

تعر  اســتقال  المراجم ل ــك اهتزت الثقة في القوائم المالية  

ــادق ـليـها ويـقدم المراجم ـخدـمات أخرى بـجاـنب مهـمة  الموــ

 .[22]  المراجعة )االست ارات اإلدارية وال رائبية.... 

ــة قـد تلعكس ـلى   وتتطلـب هـ ه الخـدمـات ـالقـات خـاصـــ

ــتق بل  وقد اـترفت   الملوطةاللية المراجم في تودية المهمة اسـ

ة و   ادـي دى حـي ات ـلى ـم ا  ـلى أثر ـه ه الخـدـم احتـي ة ـب المهـل

ــاسالت حو  مدى  ــتقاللية المراجم  اما يوجد بعم التســ اســ

توثير الملافـسة بي  مكاتب المراجعة في الحوو  ـلى العمالء 

  وســعي بعم ـمالء المراجعة للحوــو     وضــغوط اـتعاب

ــتقال    ب ـلى اســ اـت ا م  ـه ه المـك دة لمزاـمـه ـلى أراء مؤـي

ــة التي قامت  بها مجموـة العمل    المراجعي    لع ــو فالدراس
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ترى أن   metacalf leeالكونجرس اـمريكي لي ميتكـالط   

الخــدمــات إلى ـمالء المراجعــة   لهــ ه   يعــد تقــديم المراجعي  

موــالح  و يتولد ـلها تعار  في ال  تهديدا  لالســتقال  نمريا

ـــها البعم وـلى اللقيم    لتـقديم الـخدـمات متزامـلة مم بع ــ

م  ذـلك فـقد أـاد أـحد الـباحثي  أن تـقديم المراجم لتـلك الـخدـمات  

ويزيد م  قوتل اللســـبية تجاهل مما    قد جعلل أاثر فائدة للعمل

وم     يجعلل قادرا ـلى مقاومة أي ـضغع ـليل بـوورة أفـ ل

ما أاد أحد التقارير أصــدر  يمكلل المحافمة ـلى اســتقاللل ا  ثم

  يـعدن تـقديم المراجعي  لـخدـمات غير المراجـعة ال أ  1991ــام  

تهديدا السـتقال  المراجم ـلى اـتبار أنل ال يوجد تعار  في 

 الموالح بي  تقديم تلك الخدمات وخدمات المراجعة في الوقت

 .نفسها لمعايير المهليةلتخ م  ـنها نفسل

 

يؤدي انخـفا  جودة انخـفا  جودة األداء المهني :    2-6-4

ــل  ـم المجتمم ـ   ـــدم رضــــــا  ــادة  ةي إلى  المهلي  اـداء 

المراجعي  مما يدلل ـلى ةيادة فجوة الجودة في المراجعة اما 

يوـجد الـعدـيد م  العواـمل التي تؤدي إلى تقلـيل جودة اـداء في 

 .المراجعة مثل الملافسة ال ديدة

عة ال يء ال ي يؤدي إلى االحتفان بالعميل بي  مكاتب المراج 

ب ــتى الطرق حتى ولو خالط المعايير وهو مخفم لمســتوى 

ــا  ــدم رضـــ اتجـة ـ   د فجوة ـن اـداء في المراجعـة إذا تتوـل

المجتمم ـ  ـمــل هؤالء المراجعي  ممــا يعلي ةيــادة فجوة  

 .[23]الجودة  

 

 الجان  التطبيقيالمبحث الثالث 

 اســـتكماالبعد ـر  الجوانب اللمرية المتعلقة بالبحث و       

ــيتل د حيث يتلاو  الجانب    لتحقيق أهداف البحث واثبات فرضـ

ة التطبيقي للبحـث م  خال    اـب اس درجـة التزام ديوان الرـق قـي

ــتقاللية ــتخرا  الفجوة  10) المالية االتحادي بمعيار االس   واس

الفعلية وتحليل البيانات احـوائياً  قياس الفجوة   وم  ثم  لقانونية

واختبار الفرضــية وملاق ــتها مم بيان أســباب االختالف بي  

 .الفجوتي 

 

ة االتحـادي   3-1 ة المـالـي اـب ا  دةجـة التزام ديوان الرـق : قـي

 لقانونية.ا  واستخراج الفجوة 10)  بمعياة االستقاللية

ــدة اـجهزة العلـيا للرـقاـبة   ــا تـهدف أداة  تقييم االلتزام إلى مســ

ــاي وتقييم   ــتيـعاب متطلـبات المعايير الدولية لانتوســ ـلى اســ

ــيغـت أداة تقييم    وم  ثماحتيـاجـاتهم لاللتزام بـالمعـايير.   صــ

 االلتزام باـتبارها أداة تقييم احتياجات وليست أداة تقييم أداء.

ــم المع ــاي يتلاو  معمم ه ا القس ال ي    10يار الدولي لانتوس

ك  ويمك  ربع  ـــي إـالن المكســ ا  يرتبع ـب ــلفـً ا ســ امـا ذارـن

ــكل ابير  في أغلب   ــاي  ب  متطلبات المعايير الدولية لانتوس

ــريم الملمم للجهــاة )قــانون الجهــاة اــلى   الهيئــات بــالت ــ

للرقابة   ويجب االســـتعانة بالقانون في تحديد غالبية الجوانب  

كون االســتفســارات اإلضــافية م  رئيس الجهاة بســهولة  قد ت

 اــلى للرقابة مفيدة م  أجل توضيح حاالت ال ك.  

وليس م  ال ــروري تقييم ـملية التطبيق إال أنل يلبغي تحديد  

ــاطة ــؤوليات ببسـ ــبيل المثا   إذا تمك  الجهاة    المسـ فعلى سـ

   اــلى للرقابة جتحديد م اال الرقابةج ولك  فعليًا لم يقم ب لك

ك في العمود   ا أن    2فيجـب ذار ذـل ــحـً اة  موضــ ة الجـه اـل )ـح

ــارات إلى  ـــكل جزئي  وـقد تكون هـلار إشــ الجـهاة ملتزم ب ــ

ــريعات  ــريعات أخرى مثل الت ـ اـجهزة العليا للرقابة في ت ـ

ــدأ   )المب ــاة  الجه ــة  بمواةن ــة  ــدولي    8المتعلق ال ــار  المعي م  

ــاي    يكون أن   الـحاـلةفي ـه ه    الـباـحث   وـقد يحـتا  10لانتوســ

م  أداة   4ـلى بيّلة م  ه ه الوثائق واإلشــارة إليها في العمود  

 تقييم االلتزام.

 

ــتقاللية ــتوم االلتزام )ملتزم ،ملتزم   االســ ــيس ومســ )التفاصــ

ــحيحي،   الفجوة الـقانونـية،  جزئـيا، يير ملتزم  االجراء التصــ

 الجهة المسؤولة عن التصحيل

 

ــب وف -1 ــتوري / نمامي/ قانوني ملاسـ عّا  وجود إطار دسـ

وأحكام تطبيقية  واقعية له ا اإلطار  ال ي يحدّد بالتفويل 

ــة. ــاب لـلرق اـــلى  ــاة  الـجه ــة  ـــتـقاللي اســ ــدى  مـلتزم  م  (

 .)ال )ال )ال 

طبّقة شــروط تعيي  وإـادة   -2 د الت ــريعات الم  يلبغي أن ت حدِّّ

اــلى  ــاة  الجه رئيس  ــاـــد  وتق تعيي  وتونيط وـز  
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)ملتزم   للرقابة واــ ــاء في الهيئات الجماـية التابعة..

 .)ال )ال )ال 

ــادة  -3 ة أو إ ــاء اـجهزة العليـا للرقـاـب يلبغي تعيي  رسســـ

ــتقال ــم  اســ ليتهم ـ   تعييلهم أو إقالتهم وفق إجراء ي ــ

ــلطة التلفي ية. تم تعيي  رئيس الديوان   )  )غير ملتزم الســ

ة ــلطـة  التلفـي ـي ديوان    )   بقرار م  الســ انون اـل ل ـق دـي تـع

ل مجلس اللواب   ديوان م  قـب ــيح وتعيي  رئيس اـل بترشــ

 . الدائرة القانونية مجلس اللواب )  حورا

يلبغي تعيي  رسسـاء اـجهزة العليا للرقابة لفترات محددة   -4

ــلف ــما  لهم بوداء المهام الملوطة  س اً وطويلة بما يكفي للس

 .) ملتزم  )ال )ال )ال بهم دون خ ية االنتقام.

ــو  العامة م  قبل  -5 ــتعما  اـموا  والموارد أو اـصـ اسـ

اللمر بغم  ــدة  ـــتفي مســ أو  ــة  ـــتـلم مســ ــة  ملتزم  .جه  (

 .)ال )ال )ال 

احترام االمتثا  للقواني  التي توـدرها الـسلطة التـ ريعية  -6

اـبة ـي وا ا للرـق ــم اـجهزة العلـي ا ال تخ ــ ة ـليـه لملطبـق

ــريعية أو التلفي ية في  ــلطة الت ــ توجيل أو تدخل م  الســ

 ..) ملتزم  )ال )ال )ال اآلتيةاـمور 

 الرقابة موضوـات• اختيار 

ــداد تـقاريرـها   اتـها الرـقابـية وإنـجاةـها وإ • التخطيع لعملـي

 ومتابعتها.

 الرقابي• تلميم وإدارة جهاةها 

يلبغي لةجهزة العليا للرقابة أن تتمتم بالســــلطات الكافية  -7

ــر وحر وفي الوقت   قيّد ومباشـ ــكل غير م  ــو   ب ـ للحوـ

ــب  ـلى الوـثائق والمعلوـمات الالةـمة ـداء    ـااـفة  المـلاســ

 .مهامها القانونية ـلى نحو صحيح.)ملتزم )ال )ال )ال 

رفم تقارير  ال يلبغي تقييد حرية اـجهزة العليا للرقابة في   -8

 .ب ون نتائا أـمالها الرقابية. .)ملتزم )ال )ال )ال 

ة في  -9 ة مطلق الحرـي اـب ا للرـق يلبغي أن يكون لةجهزة العلـي

إبداء المالحمات ورفم التوصـيات في تقاريرها الرقابية  

ــبا  وجهات نمر  مم اـخ  بعي  االـتبار  الما اان ملاسـ

 . )ال )ملتزم )ال )ال الجهات الم مولة بالرقابة.

ــلطــة  -10 الســ إلى  تقــاريرهــا  للرقــابــة  العليــا   ترفم اـجهزة 

ا أو إلى مجلس إدارة الجـهة   انـه ة أو إـحدى لـج ــريعـي الت ــ

ــبا  للمراجعة ومتابعة   ــمولة بالرقابة  الّما اان ملاس الم 

اإلجـــراءات  التـــخـــاذ  مـــحـــددة  ــيـــات  تـــوصـــــ

 )ملتزم )ال )ال )ال التوحيحية

تكون لدى رسساء اـجهزة حوانة م  المالحقة الق ائية   -11

اللاجمة بخوــو  أي ـمل ســابق أو حاضــر نتا ـ  اـداء  

ــادي ــا .)غير   االـتي الح ــي  يقت ــ ــا  ام ــامهم  لمه والطبيعي 

اضــافة     )ملتزم )ـدم وجود حوــانة ق ــائية لرئيس الديوان

فقرة الى  قانون الديوان لي ــم  الحوــانة الق ــائية لرئيس 

ــادـقة   -اـلدائرة الـقانونـية     )اناـلديو ديوان الرـقاـبة الـمالـية الموــ

 . م  مجلس اللواب

تتمتم اـجهزة العليا للرقابة بحرية تحديد الوقت الملاـسب   -12

ــة  عيّلة خاصــ ــروطا م  لرفم تـقاريرها ما لم يفر  القانون شــ

التقــارير التي    )ملتزم جزئي )برفم  بــالقواني   الــديوان  التزام 

دد الوـقت برفم ارير  تـح د    )التـق دـي ة اابر بتـح ديوان حرـي ملح اـل

ــب لرفم التقارير تعديل قانون الديوان م  قبل    )الوقت الملاسـ

ة مجلس اللواب ـلى   ديوان وموـــــادـق ة في اـل انونـي دائرة الـق اـل

 التعديل.

ــر تقـاريرهـا وتوةيعهـا بعـد   -13 تتمتم اـجهزة بحريـة ن ــ

لطة المختوـة   مية ـلى الـس ـلى    -تقديمها وطرحها بوـفة رـس

ــانون. الق ــى  بمقت ــ المطلوب  يقوم   )ملتزم جزئي )اللحو  ال 

ــر التقـارير ــة المتعلقـة بـاـم     اـافـة  الـديوان بل ــ وخـاصـــ

ر التقارير الى الجمهور   )الوطلي وضـم تعليمات تحدد الية نـ 

قسـم العالقات العامة في الديوان شـعبة   )يق لمبدأ ال ـفافيةتحق

 . اـالم الديوان

ــو     -14 ــلـطة التلفـي ـية التحكم في طريـقة الوصــ اليلبغي للســ

ــة باالجهزة العليا   ــرية والمادية واللقدية الخاصــ للموارد الب ــ

تحكم السـلطة التلفي ية بالموارد الب ـرية   )غير ملتزم )للرقابة.

ــد  واللق ــة  ــاســــــة والمــادي ورئ ــة  ــالي الم بوةارة  ــة  والمتمثل ــة  ي

ة يتم  )الوةراء دوـل ة اـل ديوان ـ  مواةـن ة اـل ة مواةـن ــتقاللـي اســ

اضــافة فقرة الى قانون    )تحديد تخوــيوــاتها م  قبل الديوان

 . الديوان بخوو  استقاللية المواةنة

تكون الســـلطة الت ـــريعية أو إحدى لجانها مســـؤولة ـ    -15

ة ان توفير الموارد الالةـم ـــم ة لكي   ضــ اـب ا للرـق لةجهزة العلـي

ام ـبالمـهام الملوـطة بـها ــدم وجود    )غير ملتزم )تتمك  م  القـي
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ــاـفة فقرة الى ـقانون اـلديوان  )ن  في الـقانون. اـلدائرة     )اضــ

  القانونية في الديوان ويتم الموادقة م  قبل مجلس اللواب

ــلطة   -16 ــرة إلى الس يحق لةجهزة العليا للرقابة أن تلجو مباش

الت ــريعية إذا اانت الموارد المتاحة غير اافية وال تســمح لها 

ا ام الملوـطة بـه المـه ام ـب القـي ــدم وجود ن  في   )غير ملتزم )ـب

الدائرة القانونية    )اضــافة فقرة الى قانون الديوان .  )القانون.

  قبل مجلس اللواب في الديوان ويتم الموادقة م 

  5  )غير ملتزم 2  )ملتزم جزئي 9تكرار االجابة )ملتزم 

 % 33%            )11     )56نسبة التكرار   )

 

 % 56% =  100×  16÷9نسبة االلتزام الكلي = 

 % 11%= 100×  16÷ 2نسبة االلتزام الجزئي = 

 % 33% =  100×  16÷5النسبة عدم االلتزام = ) 

 % 44% =  100×  16÷7الفجوة الكلية = ) 

 

ــار   ي ـع ـم ـل زام  ـت االـل مســـــتوى  ان  ــاله  ا ـقرات  ـف اـل ـم   ـيالـحم 

  فقرة  حيث  16االســتقاللية واالطار القانوني التي ت ــملت )

ــبة المبادئ الملتزم بها ) ــبة  56بلغت نس %  في حي  اانت نس

%  ونســــب االلتزام الجزئي 33المـبادئ غير الملتزم بـها   )

ة ل11) دولـي ايير اـل ة للفجوة بي  المـع ـــب اللســ ا ـب ة  %  اـم ملمـم

االنتوـساي والقواني  واـنممة الداخلية المعمو  بها في ديوان  

ملتزم بـها ال  غيرالرـقاـبة الـمالـية االتـحادي تمـثل مجموع فقرات  

ــبــة     الــديوان بلغــت اللســ وفقرات االلتزام الجزئي  وبــ لــك 

 -%  تمثل الفجوة الكلية واما مبي  أدناه:44)

دســتوري/ المتعلقة بوجود إطار   الى الفقرةباللســبة  .1

ــتـلادا الى الـمادة     ملتزم الـيانـمامي/ ـقانوني  فلـجد اـنل   اســ

ــلة  31  م  قانون الديوان رقم )5)   التي تل  2011  لسـ

)الديوان هيئة مســــتقلة ماليا و اداريا لل شــــخوــــية   ـلى

معلويـة ويعـد اـلى هيئـة رقـابيـة ومـاليـة يرتبع بمجلس 

 اللواب ويمثلل رئيس الديوان او م  يخولل .

ـــب .2 اللســ ات   الى الفقرةة  ـب ــريـع د الت ــ دـي ة بتـح المتعلـق

تعيي  وتونيط وـز   تعيي  وإـــادة  ــروط  ــة شــ طبّق الم 

ــاء المجلس    ــد رئيس الجـهاة اــلى للرـقاـبة واـ ــ وتـقا

ــب البـلد )اوال  م  الـمادة )  ملتزم الـيافلـجد إنـها    22بحســ

اـلـلواب   ـمـجـلس  )ـيواـفق  ـتـل   اـلـتي  ــدـيوان  ال ــاـنون  ق ـم  

ة ـلى ت ة المطلـق اـغلبـي ة ـب الـي ة الـم اـب عيي  رئيس ديوان الرـق

 بلاءاً ـلى إقترا  مجلس الوةراء .

ــاء اـجهزة العليا للرقابة  .3 اما بخوــو  تعيي  رسس

أو إـادة تعييلهم أو إقالتهم وفق إجراء ي ـم  اسـتقالليتهم  

لكون تم    غير ملتزمـ  الســلطة التلفي ية  فلجد أن الديوان  

ل ا ديوان بتكليط  م  قـب ة تعيي  رئيس اـل ة التلفـي ـي ــلـط لســ

)رئيس الوةراء  مما يتطلب تعديل قانون الديوان بترشـيح  

 وتعيي  رئيس الديوان م  قبل مجلس اللواب حورا.

بخـوو  الفقرة المرتبطة   )ملتزم اليا نجد الديوان   .4

ــلفاً  ــاء اـجهزة العليا للرقابة لفترات محددة س بتعيي  رسس

ام الملوـطة بهم   وداء المـه ا  لهم ـب ـــم ا يكفي للســ ة بـم وطويـل

ديوان   ام  لكون مـدة التعيي  لرئيس اـل ة االنتـق ـــي دون خ ــ

ــب البـلد )ـثانـية  م  الـمادة  4مـحددة لـمدة ) ــلوات بحســ   ســ

   م  قانون الديوان.22)

و  الفقرة المتعلقة بحوـانة رسسـاء اـجهزة بخوـ .5

الرقابية م  المالحقة الق ائية اللاجمة بخوو  أي ـمل 

ــر نتا ـ  اـداء   اديســـــابق أو ـحاضــ والطبيعي   االـتـي

ــانة   غير ملتزملمهامهم فلجد انل  ــبب ـدم وجود حوـ بسـ

ق ـائية لرئيس الديوان لحمايتل م  المالحقة الق ـائية مما  

الديوان لي ــم  الحوــانة الق ــائية    يتطلب تعديل قانون

 لرئيس الديوان.

ــديوان   .6 ال ان  ــانالحم  الي الفقرة   ملتزم  ــو   بخوــ

ــتـخدام اـموا      -المتعلـقة برـقاـبة لةجهزة العلـيا ـلى )اســ

ل اإليرادات   ـــي ة    –تحوــ انونـي جودة اإلدارة    –اـمور الـق

رقابة اـداء  م  خال  قيام الديوان برقابة فح    –المالية  

المعامالت والتوـرفات لاليرادات واللفقات العامة وتدقيق 

ة اـف ة ـا الـي ات الـم ة    وااللتزاـم اـي ا او جـب ا    تخطيـط اـق    او انـف

 والموجودات بانواـها للتحقق م  صحة المعامالت.

اما بخوـو  الفقرة المتعلقة بعدم خ ـوع اـجهزة  .7

العليا للرقابة ـي توجيل أو تدخل م  الـسلطة التـ ريعية أو 

الرقابة   موضــوـات) اختيار -:  اآلتيةفي اـمور  التلفي ية 

ــداد   ا وإ اةـه ا وإنـج ة وبرمجتـه ابـي ا الرـق اتـه التخطيع لعملـي

د  ابي  نـج ا الرـق اةـه ا  تلميم وإدارة جـه ابعتـه ا ومـت اريرـه تـق



 

113 

 ........ االلتزام بمعايير االستقاللية –محمد و صبيحة  118-103صفحات  اإلنسانية للعلوممجلة كلية الكوت الجامعة 

Kut University College – All Rights Reserved                                                                                                                                  Vol. 1    Issue 1    2020    1st  Year                       
 

ــو  تلفـي  قراراتـها ــلدـما    ملتزم الـيااـلديوان   اـما بخوــ

يكون تطبيق العقوبات جزءاً م  صـــالحية اـجهزة فلجده 

ــالحـيات تطبيق   ملتزمغير  )   وذـلك الن ليس لـلديوان صــ

ات ب    العقوـب ا يتطـل ات مـم ــخي  المخـالـف ا فقع ت ــ وانـم

ــلـطة   ــالحـيات الســ ــتقاللـية ملح اـلديوان صــ لتحقيق االســ

 الق ائية لتكامل العملية الرقابية.

بخوـو  الفقرة التي تل  )االجهزة  العليا للرقابة  .8

قيّد ـلى أن تتمتم بالسلطات الكافية للحوو   ب كل غ ير م 

ـداء مـهامـها الـقانونـية     ـااـفة  الوـثائق والمعلوـمات الالةـمة

ديوان   د اـل ا  فلـج ادة )  ) ملتزم الـي انون 13اذ ان الـم   م  ـق

 الديوان تل  ـلى ذلك.

9. ( ــديوان  ال ــانالحم  اـلي الـفـقرة  مـلـتزم  ــو   بخوــ   

ة في رفم  اـب ا للرـق ة االجهزة العلـي د حرـي دم تقـي ة بـع المتعلـق

اذ يقوم برفم تقرير سلويا    ونتائا اـمالها الرقابيةالتقارير  

الى مجلس اللواب يت م  الجوانب االساسية التي افرةتها  

  م  قانون  28نتائا تلفي  الخطة السلوية للديوان و المادة )

 .الديوان تل  ـلى ذلك

ــو  الفقرة التي تل  ـلى )يـجب ان تتمتم  .10 بخوــ

حتوى تقــاريرهــا  اـجهزة العليــا للرقــابــة بحريــة تقرير م

الرقابية م  حيث ابداء المالحمات ورفم التوصـيات  نجد 

( ــديوان  ــا ال الي ــديوان      ملتزم  ال في  المعمو   هو  وهــ ا 

 21والـمادة    28وـقانون اـلديوان يل  ـلى ذـلك في الـمادة  

 أ. -البلد سادسا

بخوــو  الفقرة   ) ملتزم جزئيا نالحم ان الديوان   .11

التي تل  ـلى )تتمتم االجهزة العلـيا بحرـية تـحدـيد الوـقت 

ــروط معيلة    ــب لتقاريرها مالم يفر  القانون شـ الملاسـ

ويرجم السـبب في ذلك بسـبب القواني  االخرى مثل قانون  

ــراـات  دي  العـام وقواني  ال ــ ة وقـانون اـل االدارة المـالـي

ن الرقابة ملتزم  وقانون سوق العراق لةوراق المالية وديوا

د  دـي ة اابر بتـح ديوان حرـي ب ملح اـل ا يتطـل بـه ه القواني  مـم

 الوقت الملاسب لرفم التقارير.

بخوو  الفقرة )تتمتم    )ملتزم جزئيا  نجد الديوان   .12

ا  ديمـه د تـق ا بـع ا وتوةيعـه اريرـه ــر تـق ة ن ــ اـجهزة بحرـي

ـلى   -وطرحها بوــفة رســمية ـلى الســلطة المختوــة  

ى القانون .وذلك الن الديوان يقوم  اللحو المطلوب بمقت ـــ

بل ــر قائمة بالتقارير الرقابية الملجزة ويوفر الى اي جهة 

ملها بلاء ـلى طلبها باســــتثلاء التقارير  امختوــــة نســــخ

الماسـة باـم  الوطلي فال يجوة ن ـرها االبموافقة مجلس 

ــب الـمادة   م  ـقانون اـلديوان مـما يتطـلب    28اللواب وحســ

ــم تعليـمات تـحدد ا ارير الى الجمهور وضــ ــر التـق ة ن ــ لـي

 تحقيق لمبدأ ال فافية. 

ديوان اي ـــــا   .13 ان اـل ا  ـا ام  ملتزم الـي ــو  )قـي بخوــ

ــريعية أو إحدى  ــلطة الت ـ االجهزة برفم تقاريرها إلى السـ

لجانها أو إلى مجلس إدارة الجهة الم ـــمولة بالرقابة  الّما  

ــيات محددة التخاذ   ــبا  للمراجعة ومتابعة  توصـ اان ملاسـ

ــتلاد الى المادة  اإلجراء ــحيحية اســ م  اللمام  8ات التوــ

 الداخلي للديوان .

ــو  الفقرة ال    غير ملتزمنجـد الـديوان ) .14   بخوــ

يلبغي للـسلطة التلفي ية التحكم في طريقة الوـصو  للموارد  

الب ــرية والمادية واللقدية الخاصــة باـجهزة العليا للرقابة  

وذلك بســــبب تحكم الســــلطة التلفي ية بالموارد الب ــــرية 

ــة   والمـاديـة واللقـديـة والمتمثلـة بوةارة المـاليـة ورئـاســـ

 الوةراء.

بالمعيار   غير ملتزمنجد الديوان  بخوـو  ه ه الفقرة  .15

 وذلك لعدم وجود ن  قانوني يلزم الديوان بااللتزام.

لةجهزة   .16 يحق  ـلى  تل   التي  الفقرة  ــو   بخوــ

العليا للرقابة أن تلجو مباشـــرة إلى الســـلطة الت ـــريعية إذا  

ام  القـي ا ـب ــمح لـه ة وال تســ افـي اـحة غير ـا اـنت الموارد المـت ـا

للســبب   غير ملتزمن اي ــا بالمهام الملوطة بها فلجد الديوا

 .نفسل اـاله

 

ــائيـاً    3-2 : قيـا  الفجوة الفعليـة وتحليـس البيـانـات احصـــ

 -واختباة الفرضية ومناقشتها :

في ادناه المعلومات  : تحليس لقسـ  االول لالسـتماةة :  3-2-1

 الخاصة بتحليل الوفات ال خوية    

ــبة ) –   5العدد ) -العنوان الوظيفي/ ةئيس هيئة  %   10اللس

هـيـئــة ةئـيـس  اقــدم  % 22 )11)مـعــاون  مــالـي   ةقـيــ  

  .% 22 )11)أخرم عناوين %  46 )23)
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ـــبة )      %46م  خال  مالحـمة  المعلوـمات اـاله ـااـنت نســ

ة ) ـــب دم ونســ ب مـالي اـق   م  ـلوان    %22م  ـلوان رقـي

  م  ـلوان رئيس هيئة اما بقية   (%10مـعاون رئيس هيئة و

ا ) ــبتـه اـنت نســ ة فـك اوي  الونيفـي ة مـعاون %22العـل   والمتمثـل

 مدير ـام وخبير ومدير قسم.

 

 اما المؤهس العلمي 

العلمي ) ــبــة المئويــة  16  العــدد)بكــالوريوسالمؤهــل    اللســ

  . 52%  )26الداتوراه )  –   16%  )8  )ماجستير  )%32)

 

 -فرضية البحث :: اختباة  3-2-2

ــتخدام اختبار  ــيات البحث تم اسـ لعيلة واحدة   Tالختبار فرضـ

ــل الى   ــتجابة قد وصـ ــع درجة االسـ لمعرفة ما اذا اان متوسـ

قيمة     sig>  0.05درجة االلتزام المتوســع ام ال  فاذا اانت )

  نرفم   sig<  0.05)      اما اذا اانتH0نقبل فرضية العدم )

  اما اذا اانت قيمة  H1فرضـية العدم ونقبل الفرضـية البديلة )

االجابة يزيد ـ  درجة االلتزام  موجبة فان متوســع   Tاختبار 

 المتوسع والعكس صحيح.

 

 :H0الفرضية 

 0.05التوجد ـالقة ذات داللة احوـائية ـلد مسـتوى معلوية 

ــاي  ــتقاللية )ايس ــيق فجوة جودة اداء  10لمعيار االس   في ت 

 ديوان الرقابة المالية االتحادي.

لمعرفة اذا اان متوسـع درجة االسـتجابة  Tتم اسـتخدام اختبار

  ام ال واللتائا  2قد وصلت الى درجة االلتزام المتوسع وهي )

 موضحة في ادناه :ال

  )القيمة  Tمحور االســتقاللية )التفاصــيل   )المتوســع )قيمة  

  ) مستوى االهمية SIGاالحتمالية 

تم تعيي  رسســـاء الديوان أو إـادة تعييلهم أو إقالتهم وفق   .1

التلفيـ يـة.  ــلطـة  ــتقالليتهم ـ  الســ ــم  اســ   إجراء ي ــ

(2.47( 4.515(  0.00( ( 7 

تم تعيي  رسســــاء الديوان لفترات محددة ســــلفاً بما يكفي   .2

للســما  لهم بوداء المهام الملوطة بهم دون خ ــية االنتقام  

 )9 )0.00  )4.041 )2.42 )  م  قبل الجهات التلفي ية .

ة  .3 ة الق ــــائـي ديوان  حوــــاـنة م  المالحـق ـلدى رئيس اـل

اللاجمة بخوـــو  أي ـمل ســـابق أو حاضـــر نتا ـ   

ــي الـحا .   االـتـيادياـداء     والطبيعي لمـهاـمل اـما يقت ــ

(2.16( 1.233(  0.255( ( 12 

ــتعـما   .4 ــلـطة الـكافـية للرـقاـبة ـلى اســ يتمتم اـلديوان  ـبالســ

قبل جهة مستلمة اـموا  والموارد أو اـصو  العامة م  

ــة.  ــاـنوـني اـلق ــا  ـطـبـيـعـته ــ   اـلـلـمر  ـبـغم  ــدة  ـــتـفي مســ   أو 

(2.32( 2.775(  0.009( ( 10 

ـــيل   .5 ــلـطة الـكافـية للرـقاـبة ـلى تحوــ يتمتم اـلديوان  ـبالســ

ــتحقـة للحكومـة أو الجهـات الحكوميـة.    اإليرادات المســ

(2.53( 5.375(  0.00 ( ( 6 

ة يخ م الديوان ـي توجيل أو تدخل م  السلطة الت ريعي .6

ــة.   ــاب رق اـل ــات  ـموضـــــوـ ــار  ي ـت اـخ ي  ـف ــة  ــ ي ي ـف ـل ـت اـل أو 

(2.08( 0.595(  0.556 ( 14  

يخ م الديوان ـي توجيل أو تدخل م  السلطة الت ريعية  .7

التلفيــ يـة في التخطيع لعمليــاتـل الرقـابيــة وبرمجتهـا   أو 

ــا. ه عــت ــاـب ت وـم ره  ــارـي ق ـت ــداد  وإـ ــا  ــاةه ج       1.74)  وإـن

(1.959-( 0.058 ( ( 19 

الديوان الي توجيل او تدخل م  السلطة الت ريعية يخ م   .8

ي ــاـب رق اـل ــاةه  جـه وإدارة  م  مــي ـل ـت ي  ـف ــة  ــ ي ي ـف ـل ـت اـل  او 

(1.87( 1.000-(  0.324 ( ( 16 

يخ م الديوان الي توجيل او تدخل م  السلطة الت ريعية  .9

او التلفـي ـية في تلميم وإدارة جـهاةه الرـقابي تلفـي  قراراـتل 

تطبيق   يكون  ــدمــا  ــل.ـل ــالحيت ــات جزًء م  صــ  العقوب

(1.95( 0.404(  0.00 ( ( 8 

يتمتم الديوان بالســـلطات الكافية للحوـــو   ب ـــكل غير  .10

ــب  ـلى الوثائق   ــر وحر وفي الوقت الملاسـ قيّد ومباشـ م 

والمعلوـمات الالةـمة ـداء مـهاـمل الـقانونـية ـااـفة ـلى نحو  

 8 ) ) 0.00  )4.583 )2.45 ) االتجاه صحيح.

د ح .11 ة يتم تقيـي ــريعـي ــلطـة الت ــ ل الســ ديوان م  قـب ة اـل رـي

ــون نتائا أـمالل   ــلطة التلفي ية في رفم تقاريره ب ــ والســ

 18 ) ) 0.244  )1.183 )1.84 ) الرقابية.

ات ورفم  .12 داء المالحـم ة في إـب ديوان مطلق الحرـي يكون لـل

التوصـيات في تقاريره الرقابية  مم اـخ  بعي  االـتبار  
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ة   ــموـل ات الم ــ ات نمر الجـه ا  وجـه ـــب اســ ان مـل ا ـا الـم

 2 ) ) 0.00  )7.342 )2.68 ) بالرقابة.

يتمتم الديوان بحرية تحديد الوقت الملاســب لرفم تقاريره   .13

ــ ــة برفم  مـا لم يفر  القـانون شــ ة خـاصـــ عيـّل روطـا م 

 3 ) ) 0.00  )6.608 )2.63 )التقارير

ــر تقاريره وتوةيعها بعد تقديمها  .14 يتمتم الديوان بحرية ن ـ

وطرحها بوــفة رســمية ـلى الســلطة المختوــة  ـلى  

الـــقـــانـــون. ــى  بـــمـــقـــت ــــ الـــمـــطـــلـــوب   الـــلـــحـــو 

(2.55( 5.662( 0.00( ( 5 

د م  أنّ  .15 وـا ل للـت اصـــــة ـب ة ـخ ابـع ة للمـت ديوان نمم داخلـي   لـل

ــحيحة  ــمولة بالرقابة قد ـالجت بطريقة صـ الجهات الم ـ

ــات   المالحم ـ   ــالً  ف ــ ــل   ــات ــي وتوصــ ــل  ــات مالحم

لســـلطة الت ـــريعية أو إحدى  لوالتوصـــيات التي رفعها  

ــموـلة ـبالرـقاـبة .  لـجانـها أو رفعـها إلدارات الجـهات الم ــ

(2.63( 5.602(  0.00 ( ( 4 

ــلـطة   .16 ــريعية أو  يقوم الديوان برفم  تـقاريره إلى الســ الت ــ

ــمولــة   الم ــ الجهــة  إدارة  إحــدى لجــانهــا أو إلى مجلس 

بالرقابة  الّما اان ملاســـبا  للمراجعة ومتابعة توصـــيات 

ــحـــيـــحـــيـــة.  الـــتوــــ اإلجـــراءات  التـــخـــاذ    مـــحـــددة 

(2.74( 9.027(  0.00 ( ( 1 

ــو    .17 ــلـطة التلفـي ـية بطريـقة الوصــ يتم التحكم م  قـبل الســ

ــرـية والـمادـية واللـقدـية الـخ ــة ـباـلديوان. للموارد الب ــ   اصــ

(1.87( 1.094-(  0.281 ( ( 17 

ــريعـية توفير الموارد   .18 ــلـطة الت ــ يطـلب اـلديوان م   الســ

ــل. ب ــة  ـمـلوط اـل ــام  ـمه ــاـل ب ــام  ي ـق اـل ـم   ـمـك   ـت ـي ـل ــة   اـلالةم

(2.221( 1.483(  0.146 ( ( 11 

ــريعية إذا اانت الموارد   .19 ــلطة الت ـ ــتعي  الديوان بالسـ يسـ

ــمح ـلل   ـبالقـيام ـبالمـهام الملوـطة المـتاـحة غير ـاافـية وال تســ

 13 ) ) 0.376  )0.896 )2.13 ) بل.

 م  خال  المعلومات اـاله  

  وهي 2.74  واان )16ان اـلى متوسع اان في الفقرة ) •

ـــط ل متوســ ة واـق ان في الفقرة )  ااالـلى اهمـي ان  7ـا   وـا

   وهو االقل اهمية .1.74)

ان ) • ــع العـام لفقرات المحور االو  ـا   2.32ان المتوســ

ــب مقياس ليكارت الثالثي فان االتجاه العام لمحور   وحســ

 االستقاللية اان اجابتهم )ملتزم جزئيا .

  اانت قيمة المعلوية 3,6,7,8,9,11,17,18ان الفقرات ) •

ــائـياً    وتـعد    sig>0.05لـها ) ـه ه الفقرات غير داـلة احوــ

وم  مالحمة متوســع ه ة الفقرات انها تقم ضــم  ملتزم 

 كرت الثالثي . جزئيا ـلى مقياس لي

  تعتبر ه ه  sig<    0.05ان بقية الفقرات التي يكون فيها ) •

الفقرات دالة احوـائيا وم  مالحمة متوسـع ه ه الفقرات 

ــدا الفقرة رقم ) ــم  )ملتزم     ـااـنت ملتزم 4انـها تقم ضــ

 جزئيا ـلى مقياس ليكرت الثالثي .

ــام  • ع اـل ــاه  ج االـت ان  ــد  ج ـن ــدو   ج اـل ى  ـــل االطـالع  ـم  

ــائـياً وـب ـلك      sig<     0.05للمحور) اي انـها داـلة احوــ

ــية البديلة اي توجد   ــية العدم ونقبل الفرضــ نرفم فرضــ

ــتوى معلوية  ــائية ـلد مســ  0.05ـالقة ذات داللة احوــ

  في ت ــيق فجوة جودة 10لمعيار االســتقاللية )ايســاي 

 اداء ديوان الرقابة المالية االتحادي.

 

الفجوة القانونية والفجوة الفعلية  االختالا باالتجاه العام بين

 المستخرجة عن طريق القيا  االحصائي  

 

ار   -1 ة االتـحادي بمعـي الـي اـبة الـم ـاان درـجة التزام ديوان الرـق

ــتقاللية رقم )   م  حيث أداة االلتزام  في الجدو   10االس

% 33% ملتزم جزئيــا و11% ملتزم  56   )    1رقم )  

 غير ملتزم .ـلى التوالي 

حـسب الجدو   بالقانونية لمعيار االـستقاللية و  بلغت الفجوة -2

ــح أـاله  1رقم )   يحـتا  اـلديوان    وم  ثم%  44  الموضــ

ة  ــحيحـي ــير ـه ه الفجوة بتطبيق اإلجراءات التوــ لتجســ

رفم درجة االلتزام بالمعايير    وم  ثمالم ـــار اليها أـاله  

 للوصو  الى الجودة المعيارية .

ة االتـحادي بمعـيار  ـااـنت درـجة التزام ديوان الرـقاـبة الـمالـي -3

ة رقم ) ــتقاللـي ل االحوـــــائي  10االســ   م  خال  التحلـي
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% غير 2% ملتزم جزئيا ونسـبة 60% ملتزم ونسـبة  38

 ملتزم .

الفعليــة   -4 القــانونيــة والفجوة  ان هـ ا االختالف بي  الفجوة 

 -أهمها :  يعزو الى ـدة أسباب

 جهل ـيلة البحث بقانون ديوان الرقابة المالية االتحادي . -أ

لتحيز ال ـخوـي لعيلة البحث بوتجاه ت ـارب الموـالح  ا - ب

 في مكان العمل والتحيز يقسم الى قسمي  :

التحيز اإليجابي : ويقود بل اللمرة الموافقة لمكان العمل  -

 وهو ديوان الرقابة المالية االتحادي 

ــد بل اللمرة غير  - ــلبي : ويقوـ موافقة لمكان الالتحيز السـ

 ـمل  ديوان الرقابة المالية االتحادي 

 

 

 المبحث الرابي : االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات       4-1

حيث     ـدم تبلي معايير االنتوـساي م  قبل الديوان .1

تمثل المعايير إرشـادات تفوـيلية توفر إطاراً ـاماً 

للـتوـاد م  أن الـقائمي  ـلى ـملـية الرـقاـبة يمتلكون 

االـستقاللية والـسلور االخالقي والـ فافية والجودة   

ــمانة أايدة ـلى فاـلية ـملية الرقا بة وبما يقدم ضـ

في الك ـــط ـ  مكام  الخلل والقوـــور في أداء  

 الجهات الخاضعة للرقابة وتحسي  أدائها.

ات  .2 د ـلى اـحد الجـه ة معتـم الـي ة الـم اـب ان ديوان الرـق

ــلوية والمتمثلة   ــعة لتدقيقل في مواةنتل السـ الخاضـ

بوةارة المالية ورئاســة الوةراء مما يدفم الســلطة  

ــرـية و الموارد الب ــ ادـيةالتلفـي ـية م  التحكم ـب     الـم

ديوان ـلى تلفـي  تفوي ـــــل  درة اـل ك يعيق ـق وـا ـل

ــاـــ انطب ــة  أ  اويعطي  ــتقاللي اســ االنتقــا  م   ن 

 المؤسسة هو امر قائم ممك .

وجود مجاالت قوــور في تطبيق المعايير الدولية   .3

ة  اذ تم تعيي  رئيس  الـي ة الـم اـب ا للرـق لةجهزة العلـي

ا  ــلـطة التلفـي ـية خالـف ل الســ ابي م  قـب اة الرـق الجـه

ــدم تعيي    ــاي التي تل  ـلى  لمعـايير االنتوســـ

ــاء اـجهزة العليا للرقابة أو إـادة تعييلهم أو   رسسـ

التلفيــ   ــلطــة  الســ قبــل  ــمــان  إقــالتهم م   يــة ل ــ

 االستقاللية.

ـدم وجود ن  في القانون يملح حوــــانة لرئيس  .4

الجهاة م  المالحقة الق ــــائية اذ ان  اســــتجوابل  

ــتجواب   ـــبل  وفـقاً إلجراءات اســ وـزـلل م  ملوــ

وـز  الوةراء ـلى الرغم م  وجود اطار قانوني  

يحكم ـملية تعيي  رئيس الجهاة وأـ ــاء االدارة  

 .العليا

ـــحة لتقييم المـخاطر  ــدم اـتـماد اـلديو .5 ان الـية واضــ

 التي تهدد استقالليتل. 

ـدم وجود ن  في القانون ي ـير الى قيام السـلطة   .6

الت ـريعية او احدى لجانها بتوفير الموارد الالةمة 

ـداء الجهاة او اللجوء الى السـلطة الت ـريعية في  

ــمي   ا يتطـلب ت ــ ك الموارد مـم اـجة لتـل ة الـح اـل ـح

 ستقاللية.ب لك دـما لال االقانون نو

اـلـمراـجـع .7 ـيـلزم  ــاـنوـني  ق ـن   وـجود  ــدم  ـــلى ـيـ   

المحافمة ـلى اســتقالليتهم ـ  التوثير الســياســي  

ــؤولياتهم الرقابية  ــلى لهم أن يؤدوا مســ حتى يتســ

للمراجعي    بتجّرد  أمر مهم  أن     وهــ ا  إلى  نمرا 

ة مم  ــورة وثيـق ل بوــ ة تعـم اـب ا للرـق اـجهزة العلـي

ريعية ومم الجهة التلف لطات التـ  ي ية أو غيرها الـس

لهــا   هـام  الجهــات الحكوميــة اـخرى التي يخّول

 القانون اللمر في تقارير الجهاة اــلى للرقابة.

 

 التوصيات   4-2

ة   .1 الـي ة الـم اـب ا للرـق ة لةجهزة العلـي دولـي ايير اـل تبلي المـع

اي  م  ديوان الرقابة المالية اإلتحادي وفق  )اإلنتوـس

 ً بقا يما وأن ديوان الرقابة     خطة ـمل محددة مـس ال ـس

   .المالية اإلتحادي يعد ـ واً في ملممة اـنتوساي

االلتزام بالمعايير االنتوســـاي والعمل ـلى ضـــمان  .2

اســـتقاللية المواةنة الســـلوية للديوان ـ  الســـلطة  

وتع ــات  ــاللفق ب التحكم  ــة وـــدم  ــ ي الموارد  يالتلفي ي  

ان   ـــم ك ل ــ ة  وذـل الـي ل وةارة الـم ة م  قـب ــرـي الب ــ
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ــة الو ــة وموااب ــتراتيجي الســ االهــداف  الى  ــو   صــ

 التطورات اللحمية.

يح وتعيي   .3 اي الخاصـة بترـش االلتزام بمعايير االنتوـس

روسساء االجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة م  

 قبل السلطة الت ريعية.

االتحــادي   .4 المــاليــة  الرقــابــة  ديوان  قــانون  تحــديــث 

لحوـانة الى باضـافة فقرة الى القانون يملح بموجبل ا

 رئيس الجهاة االـلى م  المالحقة الق ائية.

ــط ومـعالـجة مـخاطر   .5 ــم خـطة تعـمل ـلى ا ــ وضــ

االسـتقاللية التي تهدد اسـتقاللية ديوان الرقابة المالية 

 االتحادي 

ام   .6 ــير الى قـي ديوان  ي ــ انون اـل ة ن  الى ـق اضـــــاـف

ــريعية او احدى لجانها بتوفير الموارد   ــلطة الت ـ السـ

ا ـداء  ــة  ــة  اـلالةم ـــلط الســ اـلى  اـلـلـجوء  او  ــاة  ـلـجه

الت ــريعية في حالة الحاجة لتلك الموارد مما يتطلب 

 ب لك دـما لالستقاللية. ات مي  القانون نو

يلزم   .7 ــديوان  ال ــانون  ق الى  ــانوني  ق ن   ــة  اضــــــاف

ــتقالليتهم ـ  يالمراجع اســ المحــافمــة ـلى    ـلى 

ــي ــيــاســ ــلى لهم أن يؤدوا     التــوثير الســ حتى يتســ

بتجّرد وه ا أمر مهم للمراجعي   مسؤولياتهم الرقابية

ــورة  اـبة تعـمل بوــ ا للرـق نمرا إلى أن اـجهزة العلـي

وثيقة مم الـسلطات التـ ريعية ومم الجهة التلفي ية أو 

ة اـخرى التي يخّول ات الحكومـي ا م  الجـه اغيرـه  ـه

 القانون اللمر في تقارير الجهاة اــلى للرقابة.
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