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) مان أهاداف القيمياة المساقدامة16 اددا ياي قحقيال الهادف
أدا ادجهازي العلياا

يهدف البحث الى ابراز الدور الذي يلعبة قياا

إيشا مؤسسات يعالة وشفاية وخاضعة للمسا لة على جميا المساقويات) مان خا ت قيبيال أياار قياا

) علاى عيياة2016 للرقابة المالية والمحاسبة الصادر عن الميظماة الدولياة لهجهازي العلياا للرقاباة المالياة العاماة والمحاسابة
.البحث ديوان الرقابة المالية ادقحادي يي جمهورية العراق) وقد قوصل البحث الاى مجموعاة مان ادساقيقاجات والقوصايات
مننن أهننس اتسننتنتاجا عاادو وجااود معااايير لققياايو أدا دواماار وأقساااو الااديوان و ااذل عاادو قياااو األجه ازي العليااا للرقابااة الماليااة
والمحاساابة يااي الع اراق المقمثلااة بااديوان الرقابااة الماليااة ) بعمليااة الققاايو الااذاقي ألدا هااا لعاادو وجااود قش اري قااايويي يؤ ااد ذل ا
لقعزيااز دور يااي قحقياال الشاافايية

يض ا ن عاان عاادو وجااود ياال دسااقوري يشااير الااى جهااة رقابيااة أخاارف معييااا بققياايو أدا

أدا األجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسابة ياي ققيايو أدا

أما اهس التوصيا أعقماد معايير أيار قيا.والمساملة والفاعلية

دوامر وأقساو الديوان و ذل دعو السلية القشريعية للاديوان بشا ل داماو ببعقباار مؤسساة قادقيل علياا لقكاون قاادري علاى القيااو
.بمهامهو على يحو مسقداو
. أهداف القيمية المسقدامة،  المساملة،  الشفايية، ادا

 أيار قيا:الكلما المفتاحية

The Role of Supreme Audit Institutions performance measurement
in achieving Sustainable Development Goal No.16
Azher Mohammed Abd
Amer Mohammed Salman
University of Baghdad - Post- Graduate for Accounting and Financial Studies
Abstract
The objective of the research is to highlight the role of measuring performance in
achieving the objective of sustainable development (the establishment of effective,
transparent and accountable institutions at all levels) through the application of the
performance measurement framework of the Supreme Audit Institutions of the Supreme
Organization of Supreme Audit Institutions and accounting (2016) on the research sample
(Federal Board of supreme Audit in the Republic of Iraq) and the research reached a set of
conclusions and recommendations. The most important conclusions are the lack of criteria for
evaluating the performance of the departments and departments of the SAI, as well as the
failure of the Supreme Audit Institutions of Iraq (represented by the Federal Board of
supreme Audit) the process of self-assessment of its performance because there is no legal
legislation confirms this as well as the absence of a constitutional text refers to another
regulatory body concerned with the evaluation The most important recommendations are the
adoption of the framework criteria for measuring the performance of the SAIs in evaluating
the performance of the departments and sections of the Bureau as well as supporting the
legislative authority of the Office permanently as an auditing institution.To be able to carry
out their tasks in a sustainable manne.
Keyswords: Performance Measurement Framework, Transparency, Accountability,
Sustainable Development Goals
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هل أن قيا

المقدمة

قيا

أن أهداف القيمية المسقدامة الا 17القاي ساقعمل
بلدان العالو خ ت السيوات الخم

القادمة علاى قحقيقهاا

أدا

أدا اجهزي الرقابة العليا ببسقخداو أيار
ادجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة

يحقل الهدف  16من أهداف القيمية المسقدامة والمقمثلة

والقااي قيباال عالميااا علااى الجمي ا  ،ي ا ن ماان المقوق ا أن

بالشفايية والمساملة ويل المعيار .)ISSAI 20

قبخ ا ااذ الح وم ا ااات زم ا اااو ملكيقه ا ااا وقضا ا ا أي ا اار وييي ا ااة

أهمية البحث

ققمثل أهمية البحث يي أبراز الدور الذي يلعبا

لقحقيقهااا .يال اادوت ه ااي الق ااي ققحم اال المس ااؤولية الرميس ااية
عن مقابعة الققدو المحرز واسقعراضا ،مما يقيلا

قيا

جما

أيار قيا

بيايات يوعية يساهل الوصاوت إليهاا ياي الوقات المياسا ،
بحيا ا ااث قسا ا ااقيد المقابعا ا ااة وادسا ا ااقع ار

فرضية البحث

اإلقليم ا ااي إل ا ااى القحل ا ااي ت الق ا ااي قج ا ااري عل ا ااى الص ا ااعيد
ال ااوييي ،وبم ااا يس اااهو ي ااي المقابع ااة وادس ااقع ار
الص ااعيد الع ااالمي .ولض اامان قحقي اال م ااا ورد اعا ا

يب اارز

أن قيا

اددا يحقل الهدف )16

والمساملة ويل المعيار .)ISSAI 20
هدف البحث

المعلوما ااات ودعا ااو الجها ااود الراميا ااة الا ااى قحقيا اال أها ااداف

 .1قسليط الضو على أياار قياا

القيميااة المسااقدامة  ،وقااد سااليت الياادوي الثالثااة والعشاارون

أدا ادجهازي العلياا

للرقابة المالية والمحاسبة.

بااين ادمااو المقحاادي واديقوساااي الضااو علااى المساااهمات

 .2أب اراز دور قيااا

الهامة القي يسقيي مجقما اديقوسااي وادجهازي الرقابياة

األدا يااي قحقياال أهااداف القيميااة

المسقدامة المقمثلة بالشفايية والمساملة .

ادعضا ققديمها لقيفيذ ومراقبة اهداف القيمية المساقدامة

مجتمع البحث

بش ل ياعل و فو خصوصان الهدف  )16ميها المقعلال

األجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة األعضا يي

بالشفايية والمساملة.

الميظمة الدولية لهجهزي العليا للرقابة المالياة والمحاسابة

الفصل اتول  /المنهجية ودراسا سابقة

اديقوساي)  ،أما عيية البحث يهو ديوان الرقاباة المالياة

المبحث اتول  :المنهجية

ادقحادي يي جمهورية العراق.
أسلوب البحث

عالمي القزو

أعقماد البحاث علاى الماايه ادساققرامي ياي معالجااة

قادي العالو على قيفيذ بما ي فل المحايظة على الموارد
اليبيعية لقلبية احقياجات ادجيات الحالية م

البيايات ببسقخداو أيار قيا

ادخذ

مش لة البحث حوت قعزيز يهو أيضل لدور قيا

أدا األجهزي العلياا للرقاباة

الماليا ا ااة والمحاسا ا اابة والقا ا ااي علا ا ااى أساسا ا ااها قا ا ااو وض ا ا ا

بيظر ادعقبار احقياجات ادجيات القادمة ،حيث ققمحور
األجهزي العليا للرقابة يي ادرققا

أدا

من أهداف القيمية المسقدامة والمقمثلة بالشفايية

مجقمعي ا اان با ااار انز يم ا اان ان يا ااؤدي دو انر حيوي ا اان يا ااي ققا ااديو

أن قحقيل القيمية المسقدامة ميل

األجهزي العليا للرقابة المالية

والمحاسبة ويل أيار قيا

دور ادجها ا ازي العلي ا ااا للرقاب ا ااة المالي ا ااة باعقباره ا ااا عضا ا اوان

مشكلة البحث

اددا يي قحقيل القيمية المسقدامة من

خ ت قحقيل الهدف .)16

علا ا ااى الصا ا ااعيد
عل ااى

اددا لهجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة ويل

ادسقيقاجات ومن ثو وض القوصيات .

أدا

المبحث الثاني  :دراسا سابقة

بمبادئ الشفايية

أ -الدراسات العربية :

والمساملة يي ادجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة

د ارس ا ااة حم ا اادان )2016 :بعيا ا اوان ﺩﻭﺭ ﺍدجهﺰ ﺍلعليا

والقي قمثل أحد مقاصد الهدف  )16من أهداف القيمية

للﺮقابة الماليا ا ااة والحسا ا ااابية والقيميا ا ااة المسا ا ااقدامة ها ا اادف

المسقدامة  ،لذا يم ن قلخيل المش لة بالقساؤت ادقي :

البح ا ااث الا ا اى القع ا اارف علا ا اى مفه ا ااوو القيميا ا اة الما ا اسقدامة
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ومارح ا ا ا ات قي ا ااوره ا ا ا اا واها ا ا اادايها ومؤشا ا ا ااارقها ض ا ا ا امن

القدقيقية وأكثرها شيوعان ويسهل من عملية قبادت الخبارات

ابعادها ا ا ا ا ا ا ا اا ادققا ا ا ا ا ا ا ا اصادية وادجقماعيا ا ا ا ا ا ا ا اة والبيميا ا ا ا ا ا ا ا اة

بين األجهزي العليا للرقابة.

والمؤسا اساقية) وث ااو دور ادجه ا ازي العلي ا اا للرقاب ا اة المالي اة

الفصل الثاني  /الجانب النظري

والمحاسا ابية يا اي قحقيا اال القيميا اة الما اسقدامة م اان مع ا اايير

المبحث اتول :قياس أداء اتجهزة العليا للرقابة المالية

وقج ا ا اار ل ا ا ابع

الا ا اادوت  ،وق ا ااد قوص ا اال البح ا ااث ال ا ااى

والمحاسبة

مجموعاة ماان ادساقيقاجات ماان أهمهااا عادو أسااهاو مع اادت

قياس اتداء Performance Measuring

اليما ا ا ااو ي ا ا ا اي الي ا ا ا ااق المحل ا ا ا اي ادجم ا ا ا االي ي ا ا ا اي زي ا ا ا اادي
الوظ ا اامف و قخف ا اي

أن "عمليا ااة قيا ااا

معا اادت البطال ا اة القي ياقت با اشكت

اإلداريااة إذ قكش ا

كبيار عان معااددقها ي اي الاادوت المققدم اة وعاان معااددقها
يا اي بعا ا

جواي ا

ال اادوت العربيا اة ووكذل ل ااو يا اسهو بقخفا اي

األدا ما اان أها ااو الوظا ااام

عاان ماادف س ا مة األدا يااي مخقل ا

يشاااط الميظم ااة ،وقحاادد م اادف يجااا اإلداري ي ااي

قعبما ااة الم ا اوارد واإلم اييا ااات المقاحا ااة لقحقيا اال األها ااداف،

يا اسبة الفق اار ومع اادت وييا اات ادطفا اات دون الخاما اسة،أم اا

باإلضا اااية إلا ااى م ا اواين الخلا اال ،ويقا اال فا ااا ي ويعاليا ااة

أهو والقوصيات يعلى الدولاة ان ق اض سياس اة اقق اصادية

أو ق ي ا ااي

األدا دقخ ا اااذ اإلجا ا ا ار ات الكفيل ا ااة بقخف ا ااي

ق ا ا اضمن ما ا اساهمة جمي ا ا ا القطاعا ا اات ادققا ا اصادية ي ا ا اي

اآلثار السلبية لها [1] .ويي يف

السياق وضا العاامري

اي ا اردات الدولة دون ادعقماد على قطاع اليفط يقط.

ببن قيا

ب -الدراسات األجيبية :

يحا اااوت ييها ااا مقاريا ااة األدا الفعلا ااي باسا ااقخداو مؤش ا ارات

دراسة ( 2012 : ERKAN) :بعيوان

األدا هو مرحلة من مراحل العملية اإلدارية،

محددي وذلا مان أجال الوقاوف علاى الايقل أو القصاور
يااي األدا وبالق ااالي اقخ اااذ الق ا اررات ال زم ااة أو المياس اابة

"DEVELOPING ROLE OF SAIs IN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND
"ENVIRONMENTAL AUDITIN

لقصحي هذا القصور ،غالبان ما قسقخدو المقارياة باين ماا

قيوير دور األجهزي الرقابية يي القيمية المسقدامة

هااو قااامو أو مقحقاال يع ا وبااين مااا هااو مسااقهدف خ ا ت

والقدقيل البيمي.

يقاري زميياة معيياة ياي العاادي قكاون ساية] .[2و اذل يارف
أبا ااو اليصا اار با اابن قيا ااا

ه اادف البح ااث ال ااى القع اارف عل ااى يها ا القيمي ااة

اددا ها ااو ما اان أها ااو العمليا ااات

المسا ااقدامة ا اابداي لم ايحا ااة القحا ااديات البيميا ااة والميظا ااور

ادداري ا ا ا ا ااة يه ا ا ا ا ااو يم ا ا ا ا ااد الميظم ا ا ا ا ااة بادي ا ا ا ا ااادي المرق ا ا ا ا اادي

البيما ا ااي لمؤسسا ا ااات اجه ا ا ازي الرقابا ا ااة العليا ا ااا يا ا ااي قا ا اادقيل

 )Feedbackال زم ااة لمعري ااة مقس ااوف أدامها اا باليس اابة

الحس ااابات ،وم اان أه ااو األس ااقيقاجات الق ااي قوص اال اليه ااا

للسياسات القي قيقهجها] .[3ما عرف معياار اديقوسااي

البحا ااث الا ااى ان ادجه ا ازي العليا ااا للرقابا ااة قا ااوير للجمها ااور

قيااا

اددا ببيا لاا عمليااة مقواصاالة ل ش اراف علااى قيفيااذ

معلومات دقيقة موضوعية عن البيمة قساعدهو ياي صاي

الب ارام وادب ا

قا ا ارراقهو  ،و ااذل ق ااؤدي ادجها ازي العلي ااا للرقاب ااة دو ار ذا

المحرز يحو قحقيل ادهداف المحدد مسبقان[4] .

عاان إيجازاقهااا وبالخصااول عاان الققاادو

ويا ااي رأي البا اااحثين أن قيا ااا

اهميااة يااي ققياايو السياسااات البيميااة ممااا يساااعد البرلمايااات

اددا يمثا اال يظام ا اان

لجم ا البيايااات عاان اليشاااط الفعلااي المقحقاال ومقاريقااا م ا

ي ا ااي قحقي ا اال المص ا االحة العام ا ااة م ا اان خا ا ا ت اس ا ااقجوا

القعا اارف علا ااى ما اادف اسا ااقجابة

المؤسسات المسؤولة عن اداري ادموات العامة على البيمة

مؤشا اارات اليشا اااط لغا اار

 ،أما أهو القوصيات القي قوصل اليها البحث أن القدقيل

المؤسسا اة لظا ااروف ومقغيا ارات البيما ااة الداخلي ااة والخارجيا ااة

البيم ااي عل ااى المس ااقوف ال اادولي ي ااوير أيض اال الممارس ااات

وقوقعات اديراف ذات الع قة والقي قاو قحديادها باليقاام
الموضوعة سلفان ومدف يجاحها .وأسقيادان لذل يم ن القوت
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اددا يبين ييما أذا اان برياام مان البارام قاد

المؤسسة .هذ ادساقراقيجية  ،إذا قمات إدارقهاا بفاعلياة ،

ببن قيا

حقا اال أهدايا ا لاا ببعقبارها ااا معا ااايير أدا قابلا ااا للقيا ااا  ،وان

قم اان المؤسس ااة م اان قحدي ااد مج ااادت الممارس ااة الجي اادي

عملية القيا

القااي يج ا

المسقمري للقبكد من أن البريام أو المؤسسة

م ايبقهااا وصاايايقها) والميااايل القااي قحقااا

الح وميااة قااد حققاات ادهااداف القااي وضااعقها وهااي مساابلة

إلااى قحسااين والقااي ققيل ا

إداري ورقابا ا ا ا ااة داخليقا ا ا ا ااين وليسا ا ا ا اات مهما ا ا ا ااة الم ا ا ا ا اراجعين

وقحدي ا ااد أولوي ا ااات القحس ا ااييات واقخ ا اااذ إجا ا ا ار ات بش ا اابن

اددا هااي

القوصايات ياي وقات مياسا  [6] .و اذل هيالا العدياد

يريقة الققييو الذاقي وهي اليريقة القي سايقو اعقمادهاا ياي

ماان األغا ار

القااي قهاادف عمليااة ققياايو األدا المؤسسااي

بحثيا هذا.

إلى قحقيقهاا ،حياث قسالط الضاو علاى مادف الكفاا ي ياي

التقييس الذاتي لالداء Self Performance

اسقثمار المؤسسة لمواردها المقاحة ،ما قلعد عملية ققييو

Evaluation

األدا المؤسس ا ااي حلق ا ااة أساس ا ااية ي ا ااي العملي ا ااة اإلداري ا ااة

الخااارجيين.وماان الياارق المسااقخدمة يااي قيااا

المقكاملة.وققض أهمية عملية ققييو األدا المؤسسي ياي

هو العملية القي بموجبها ققوو المؤسسة بققييو
أدامها ومهاراقها وقدراقها ويسقخدو لعدي أغ ار

ما يبقي[7] -:

ميها

 .1قويير المعلومات القي قساعد اإلداري العليا يي

الحصوت على بيايات جديدي قضاف الى البيايات
المقويري و ذل

اقخاذ العديد من الق اررات.

المساعدي على قحديد ادحقياجات

 .2قعيي الفرصة المياسبة لمراجعة واعادي اليظر يي

القيويرية للمؤسسة [5] ،ويقصد بالققييو الذاقي مجموع
الخيوات وادج ار ات القي يقخذها الجهاز ادعلى

يظو العمل المعموت بها يي المؤسسة.

للرقابة أسقيادان إلى معايير ومؤشرات معقمدي دوليان

 .3قعد جز ان من عملية قيظيمية مهمة ،يقو من خ لها

ويهدف الققييو الذاقي حسبما ي ار الباحثان إلى القعرف

مراجعة خيط العمل.

على -:

 .4قوجيا المديرين إلى ربط سلو مرؤوسيهو بيواق

 .1درج ااة القواي اال ب ااين الممارس ااات الس ااامدي ي ااي الواقا ا

العمل وقيمقا اليهامية.

العملي وبين المعيار الدولي ل جهزي العليا للرقابة.
 .2جواي

المقابعااة المسااقمري والمراقبااة)

القوي والضع

 .5قحفز الموظفين على العمل الجماعي ضمن

ياي األدا المهياي ياي ضاو

اإليار المؤسسي .

مقيلب ا ااات الوص ا ااوت إل ا ااى أعل ا ااى درج ا ااات الكف ا ااا ي

يشير إلى أن الققيايو الاذاقي الاذي
ا
ويود الباحثان أن

الفاعلية وادققصادية.

يقبيا جهاز الرقابة العليا يعقبر خيوي أساساية ياي وضا

 .3قحدي ا ااد يقي ا ااة ادييا ا ا ق ي ا ااي بي ا ااا وقيفي ا ااذ خي ا ااط

الخية األسقراقيجية الخاصة بعمل الجهاز للفقري القادمة،

القيوير والقحسين المسقمر .

وهااي يريقااة معقماادي ماان قباال ادجه ازي العليااا للرقابااة يااي

أهمية الققييو الذاقي

معظ ا ااو بل ا اادان الع ا ااالو م ا اان أج ا اال قي ا ااا

قشا ااير ادبيا ااات القا اادقيل حا ااوت قا اابثير القا اادقيل

قض اامييهما ي ااي أي ااار قي ااا

الخارجي يي الجودي للسياقات مخقلفة  ،حيث أن موا مة

اددا ل ا ااذا ق ا ااو

أدا ادجها ازي العلي ااا للرقاب ااة

المالية والمحاسبة .

عمليا ا ااات المراجعا ا ااة الداخليا ا ااة م ا ا ا ميهجيا ا ااة المراجعا ا ااة

إي ا ا ااار قي ا ا ااا

الخارجي ااة اي اات ميقج ااة وذات قيم ااة مض اااية م اان خا ا ت

والمحاسبة.

قعزيز العمليات واليقام واحدي من الخيوات الرميسية يي
عملية المراجعة هي الشروع يي المراجعة الذاقية من قبل
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أدا األجها ا ا ازي العلي ا ا ااا للرقاب ا ا ااة المالي ا ا ااة

أم ا اااو الجميا ا ا  ،والقي ا اااو عل ا ااى جميا ا ا المس ا ااقويات ببي ا ااا

مفهوس إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة المالية
Supreme Audit Institutions

مؤسسات يعالة خاضعة للمسا لة  ،وهاي أهاداف عالمياة

Performance Measurement Framework

بيبيعقهاا وشاااملة مان حيااث قيبيقهااا والقاي أعلياات عيهااا

والمحاسبة

ادمو المقحدي يي قمقها ادممية يي أيلوت  2015/والقاي

)(SAI-PMF
إن إديار بش ل عاو هاو أداي لقياا
ّ

أدا األجهازي

سا اابل ذ رها ااا  ،وسا ااوف يا ااقو القر يا ااز علا ااى الها اادف 16
وغاياق ااا بش ااي م اان القفص اايل و م ااا موضا ا ادي ااا م اان

العليا للرقاباة المالياة والمحاسابة حياث يقو اعقمااد ل لقحديد
مسقوف أدا الجهاز الرقا ا ااابي مقاري ا ا ا نة ب ا ا ااالمعايير الدولية

خ ت اسقع ار

الشفايية والمساملة.

لهجهزي العليا للرقابة المالية والمحا س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابة )ISSAI

الشفافية

Transparency

األدا والممارسات الدولية الجيدي

المفهوس

كمؤشر أساسي لقيا

هااو أن لكاال جهااة ماان أصااحا

وذلا ا لقحدي ااد يقاط قوقا ويقاط ضعفا  ،ه ااذا م اان جه ااة
وماان جهااة أخاارف يبيا لاا يم ااّن الجهاااز الرقااابي ماان إداري

المصاالحة س اوا

أكا ا ااايوا م ا ا اواييين أو مؤسسا ا ااات ح وميا ا ااة أو ميظما ا ااات
مجقمعيا ااة الحا اال يا ااي الوصا ااوت إلا ااى المعلومات،ومعريا ااة

ومقابع ااة وققي اايو أيض اال ل ااهدا بم اارور ال اازمن  ،و ا ااذل

آلي ااات اقخ اااذ القا ارار المؤسس ااي ،وقلع ااد الش اافايية مقيلا ا

يس ا اااهو ي ا ااي يه ا ااو األدا وقرقيق ا ااا .يضا ا ا ن ع ا اان قس ا ااهيل
ققييمااات ادحقياجااات علااى يحااو أيضاال ممااا يفضااي إلااى

ضاروري لوضا معاايير أخ قيااة وميثااق عمال مؤسسااي،

وض ا إسااقراقيجية أقااوف للجه ااز ماان خ ا ت وض ا خيااط

لماا قاؤدي إلياا مان الثقااة و اذل المسااعدي علاى اكقشاااف

عمل للقيمياة ورصاد أيضال ألدا الجهااز األعلاى للرقاباة

حادت الخلل والفساد [9].والشفايية ياي اإلداري الح ومياة

المالية.

قعيااي" الوضااو القاااو يااي اقخاااذ الق ا اررات ،ورسااو الخيااط

وياارف الباحث اان أن قيااا

والسياسات ،وعرضها علاى الجهاات المعيياة بمراقباة أدا

اددا ببسااقخداو اديااار يسااهو

يااي قعمي اال عمليااات الرقاب ااة والقاادقيل وقحس ااين ميظوم ااة

الح ومة ييابة عن الشع  ،وخضوع الممارساات اإلدارياة

إعااداد الققااارير الرقابيااة وادرققااا باااددا وقكثيا

الجهااود

والسياسااية للمحاساابة والمراقبااة المسااقمري" ،وقشاامل أيضااا

لم ايحا ا ااة حا ا ااادت الخلا ا اال والفسا ا اااد واليها ا ااو

الفاعا ا اال

الققيد ببخ قيات الخدماة العاماة ،وأيظماة الي ازهاة الوييياة

بالشاافايية والمساااملة يااي اداري المؤسسااات العامااة وقااويير
المعلومات الموضوعية والموثوقة يي الوقت المياس

وادبقعاد عن إسا ي اسقعمات السلية[10].
ماا يوضا

من

 Finkelsteinبابن الشافايية هاي

أجل اقخاذ الق اررات الصحيحة وقيفياذ السياساات المياسابة

س اامة م اان س اامات قلا ا السياس ااات الق ااي يس ااهل يهمه ااا ،

وقعزيز قدرات أجهزي الرقابة العليا بصوري ياعلا لليهو

حيا ااث ققا ااوير معلوما ااات حا ااوت السياسا ااة  ،حيا ااث قكا ااون

بمهامها.

المسؤولية واضحة  ،وحيث يعرف المواييون الدور الذي

المبحنننث الثننناني  :الهننندف  )16منننن أهنننداف التنمينننة

يلعبويا يي قيفيذ السياسة[11] .
أن الشفايية والوضو بما قعييا من يشر المعلومات

المستدامة

والبيايات الح ومية والحرل على قديقها وع يية قداولها

الها اادف -16المقصا ااد إيشا ااا مؤسسا ااات يعالا ااة وشا اافاية
وخاضعة للمسا لة على جمي المسقويات[8] .

عبا ا اار مخقلا ا ا ا

اله اادف  16م اان أه ااداف القيمي ااة المس ااقدامة المخص اال

والمقا اارو ي يعقبا اار عيص ا ا ار رميسا ااا يا ااي م ايحا ااة مخقل ا ا

لقشجي وجود المجقمعات السلمية الشاملة للجمي قحقيقاا

أشا ا ا ا ات الفس ا ا اااد وقحقي ا ا اال القواص ا ا اال ب ا ا ااين الم ا ا ا اواييين

للقيميااة المسااقدامة ،وقااويير إم اييااة اللجااو إلااى القضااا

والمسا اامولين بما ااا يسا ااهو يا ااي قيويا اال ومحاص ا اري الفسا اااد
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وسا ا ااامل اإلعا ا ا ا و المرميا ا ااة والمس ا ا ااموعة

واجقثاث جذور ،هذا وقد أثبقت قجرباة العدياد مان دوت أن

قويير أوليات الع يية من صحاية ومؤقمرات واع و حار

القمس ا بالشاافايية يقلاال ماان وقااوع األزمااات ادققصااادية،

لقوصيل ل المعلومات أليراد المجقم .

ويساااعد بدرجااة بياري علااى معالجااة القضااايا عيااد وقوعهااا

 .2القانونية :ويقمثل ذل بوجود اليل القاايويي الثابات ياي

وقباال اسااقفحالها واقساااع مااداها .وماان هيااا قهااقو األجه ازي

الق اوايين المحليااة ،الااذي يقااي ق اواير الع ييااة ماان جهااة،

العليا للرقابة بقحقيل الشفايية لهعمات الح ومية ويشرها،

وج اواز اسااقخداو حاال الرقابااة إذا مااا ياال القااايون علااى

وقس ااعى إل ااى يش اار ققاريره ااا الدوري ااة والس اايوية بم ااا ي ااردع

حقمية والزاو الجهات اإلدارية الح ومية بالشفايية .وبذل

الفاسد ويعزز ثقة المواين وقفاعلا واسهاما يي القصدي

ققم ن أجهازي م ايحاة الفسااد وميظماات المجقما الماديي

للفساد وم ايحقا[12].

م اان ممارس ااة دوره ااا ي ااي شا ا

وتعننرف الشننفافية ب نهننا يلساافة وميهااا عماال يقااوو علااى

العملية اإلدارية.

الوضو والعليياة والدقاة والصاراحة واديفقاا ياي مخقلا

مزايا الشفافية ][17

الخل اال واديحا اراف ي ااي

اليش ا ااايات ومج ا ااادت العم ا اال الق ا ااي ق ا ااقو ب ا ااين مخقلا ا ا

 .1قحقيل المصلحة العامة.

المس ااقويات اإلداري ااة داخ اال الجه اااز الح ااومي واألجها ازي

 .2اس ا ااقق لية األيا ا اراد الع ا اااملون ي ا ااي القيظيم ا ااات

الح وميااة المخقلفااة وجمهااور الماواييين ،بمااا د يقعااار

اإلدارية عيد القياو بواجباقهو الوظيفية.

ما ا المص االحة العام ااة العلي ااا .ققض اامن الش اافايية وض ااو

 .3قرساايق قاايو القعاااون وقضاااير الجهااود ووضااو

القشا اريعات ،ودق ااة األعم ااات الميجا ازي داخ اال القيظيم ااات،

اليقام .

واقباااع قعليمااات وممارسااات إداريااة واضااحة وسااهلة إلااى

 .4المشار ة يي اقخاذ الق اررات اإلدارية الصحيحة ما

الوصا ااوت إل ا ااى اقخ ا اااذ قا ا ا اررات عل ا ااى درج ا ااة عالي ا ااة م ا اان

إعداد الدراسات الدورية لقحديد يقاط القوي والضع

الموضاوعية والدقاة والوضاو  [13] ،ماا قعريهاا ميظماة

وقحدي ااد اديح اريا ااات والممارسا ااات الخايما ااة للعما اال

القعاااون ادققصااادي والقيميااة ببيهااا قعيااى أن المعلومااات

عل ااى قص ااحيحها وذلا ا بادعقم اااد عل ااى الكف ااا ات

الموثوقااة وذات الصاالة والمياساابة حااوت أيشااية الح ومااة

البشرية العاملة يي الميظمة.

مقاحة للجمهور ] [14حياث قمثال قيااي مفقوحاة ل قصاات
بين أصحا

مقوما الشفافية

المصلحة والمسؤولين ،وهي أداي مهمة جادا

ققمثل مقومات الشفايية يي اآلقي[19][18] -:

لمحارب ا ااة ح ا ااادت الخل ا اال الفس ا اااد ال ا ااذي يسقش ا ااري يا ا ااي

 .1ققااوو الشاافايية علااى القااديل الحاار للمعلومااات وققااي

المجقمعات اليامية[15].

للمعييين بالمصال اديا ع مباشاري علاى العملياات

ياارف الباحث اان إن الشاافايية إييباااع بصااري ووعااد مجااازي

والمعلوم ااات المرقبي ااة به ااذ المص ااال  ،وق ااوير له ااو

لقحقيل المصاداقية الذاقياة حياث قسام للحقيقاة أن قكاون

معلوم ااات ايي ااة قس اااعدهو عل ااى يهمه ااا ومراقبقه ااا.

مقاحااة ليخ ارين  ،لقوض ا األدوار والمسااؤوليات وقااويير

ولكي قكاون الميشا ت المساقجيبة لحاجاات الجمهاور

المعلومات العامة .

ولمشا اااغلهو ميصا اافة ،عليها ااا أن قكا ااون شا اافاية وأن
قعمل ويقا لسيادي القايون.

عناصر الشفافية
للشفايية عيصران أساسيان ققوو عليهما وهما[16]:

ار علااى قااوير المعلومااات
اادا بي نا
 .2قعقماد الشاافايية اعقما ن
وصااحقها ،ح اوت قضااايا السياسااات العامااة ،وق ارقبط

 .1العالنية :ويمثل العيصر األساساي ،والخياوي األولاى ياي
ممارسة عملية الرقاباة والمسااملة علاى الفعالياات اإلدارياة
العاما ااة ،والع ييا ااة قكا ااون ما اان واج ا ا

يوعيا ااة عمليا ااة صا ااي الق ا ارار والمخا اااير والقكا ااالي

الح وما ااة ،يعليها ااا
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المقرقبة عليها بيبيعة المعلوماات القاي ياقو قزويادها

على قفوي

لصياع القرار.

أن يجي

من جهة معيية ،بص حيات وأدوات عمال،
القصرف ،واسقخداو الماوارد
بوضو عن يفية
ّ

 .3الحااد م اان األخي ااا الح ومي ااة ،وم اان األخي ااا ي ااي

والصا حيات القاي لوضاعت قحات قصاريا [21] ،حياث
قش ا ل المساااملة والمحاساابة ر ي ازي أساسااية لقفعياال الرقابااة

الح ومات أن قجعل الموازيات وبرام اإليفاق العاو

ذل ا أن د رقابااة باادون مسااا لة ومحاساابة .وباااليظر إلااى

أكثاار شاافايية ،وقش ا ل حمايااة البيمااة واإلداري الماليااة

أن المساملة والمحاسبة الحقيقية قعيى القدري على مسا لة

مجادت أخرف ي ون ييها للشفايية دور حاساو علاى

المسؤولين على اخق ف مساقوياقهو ثواباا وعقاباا دون أي

ققا ا اادير الم ا ا اوارد وقعزيا ا ااز الشا ا اافايية يحا ا ااو مسا ا اااعدي

صعيد الفاعلية واحقوا الفاسد .

قمييز بسب

عيصر رميسيان من عياصار الشافايية
 .4المساملة قعقبر
ان
ويقرق

عليها الوقاية من ارقكاا

م ايحااة الغا

األخياا والققادير

ا اال يا ااي س ا اؤات أي ميظما ااة عا اان السياسا ااات والق ا ا اررات

العامة والققارير واضحة وموضوعية.

والبرام والحسابات الخاصة بالميظمة [3] .حيث يققر
) (Murphyأن المساااملة يج ا

Accountability
بصااوري عامااة  ،قشااير المساااملة إلااى عمليااة

أن قفهااو ماان خ ا ت

ث ث خصامل رميسية[22] - :

قحمياال الجهااات الفاعلااة المسااؤولية عاان أيعالهااا حيااث
الوظااام

والجمهور والميظمات

المعيي ااة والجه ااات المايح ااة والجه ااات الرقابي ااة والمجقما ا

بالجديااة يااي خيااط القيميااة وجعاال جمي ا الحسااابات

قلع اارف يظ ااو المس اااملة عل ااى أيه ااا واجا ا

والفساااد وقاادعيو الشاافايية والسااييري[12] ،

ما أن المساملة قمثل حل العم

الصااحي للم اوارد باإلضاااية إلااى أخااذ مسااالة الفساااد

المسائلة

مياصبهو ،يهي بذل قسهو بش ل ياعل ياي

-1المسؤوليات مقعددي ومقصلة
-2المسااملة هاي يظاري مساققبلية مرققباة) و اذل ع سااية

المس ااؤولين ع اان

ببثر رجعي)

الرساامية يااي قق ااديو ققااارير دوريااة حااوت س ااير

- 3المساملة يج

العما اال ي ا ااي المؤسس ا ااة  [20]،بشا ا ا ل ي ا ااقو يي ا ااا قوض ا ااي

أن قشمل جايبين المالي وأدا الخدمة

ق ا ا ا ا ا ارراقهو وقفسا ا ا ا ااير سياسا ا ا ا اااقهو ،وادسا ا ا ا ااقعداد لقحما ا ا ا اال

وقد عريها جروي يد ببيها  :ادسقعداد لقباوت اللاوو علاى

المسااؤوليات المقرقبااة علااى هااذ القا اررات ،وادلقازاو بققااديو

الفش اال أو قب ااوت الثي ااا والقق اادير عل ااى اليج ااا واإليج اااز

ققااارير عاان ذل ا  ،قوض ا اإليجابيااات والساالبيات ،وماادف

يعلاا

وقشمل شرحان وقفساي انر لمااذا حادث الفشال وماا يجا
لقصاحي ذلا الموقا

اليج ااا أو اإلخف اااق ي ااي قيفيا ااذ سياس اااقهو ي ااي العما اال و

] [23وقاد عريات أيضاان مان قبال

ااذل يعيااي مباادأ المساااملة حاال الجمهااور يااي الحصااوت

ميظمة القعاون ادققصادي والقيمية :ببيها أم ايياة قحدياد

علا ااى ها ااذ الققا ااارير والمعلوما ااات ال زما ااة ،عا اان أعما ااات

][14

وقحمياال المااوظفين العمااوميين مسااؤولية أعمالااا،
ويااي يف ا

العامااة ،ويهاادف ذلا إلااى القبكااد ماان أن عملهااو
اإلدارات ّ
يقفل م قيو العدت والوضو والمساواي ،والقبكد من قوايل

السااياق يقااد عرياات ببيهااا" قياااو ياارد بمسااا لة

آخا اار عا اان أدا ما اان المفا اارو

أن يقا ااوو با ااا  ،واشا ااعار

بمسااقوف هااذا األدا  ،وذل ا ماان خ ا ت الققياايو المياس ا

اامهو حق ااى
أعم ااالهو ما ا الح اادود
ّ
القايويي ااة لوظ ااامفهو ومه ا ّ
ي قسا ا ه ااؤد الش اارعية وال اادعو المق اادمين م اان الش ااع ،

لهااذ األعمااات يااي جااو قشااار ي هديااا ضاابط أدا اليظاااو

لض ا اامان اس ا ااقمرارهو ي ا ااي عمله ا ااو عل ا ااى ه ا ااذ األسا ا ا .

والمحايظة عليا[24] .

وقفقا اار

يا اارف الباحث ا اان أن المسا اااملة قشا ااير إلا ااى عمليا ااة قحميا اال

الفعالا ااة وضا ااو ادلق ازما ااات،
أيظما ااة المسا اااملة ّ

واألي ا ا اار ،وقيا ا ا اوات ادقص ا ا ااات ،وقحدي ا ا ااد المس ا ا ااؤوليات.
ااو قفاار
يالمساااملة بمفهومهااا العا ّ

الجهااات الفاعلااة المسااؤولية عاان أيعالهااا وقاادري المسااقخدو
على قيفيذ المهماات المحادد ل لاا وأن قكاون علاى أساقعداد

علااى اال ماان حصاال
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للمسا لة عن أي قلكاؤ يا ار ادخارين  ،والقاي ققيلا

 .5ح ا اارل بعا ا ا

مي لاا

الشار والقبريار والقوضاي لمساقوف ادعماات القاي حققهاا

ميظم ا ااات المجقما ا ا عل ا ااى قحقي ا اال

الش اافايية والمس اااملة يق اادو يموذجا اان يم اان للميظم ااات
األخرف يي المجقم أن يحقذف با.

بيريق ااة قبي ااي الثق ااة بيي ا لاا وب ااين م اان خول ا لاا الصا ا حيات

 .6ح ا اارل بعا ا ا

ووض قحت قصريا الموارد.

الع قة بين المساملة والشفايية

ميظم ا ااات المجقما ا ا عل ا ااى قحقي ا اال

الش اافايية والمس اااملة يس ااهو ي ااي محارب ااة الفس اااد ي ااي
المجقم .

إن الش اافايية والمس اااملة مفهوم ااان مقرابي ااان يع اازز
ل ميهما اآلخار ،وأن لاو ي ان هيالا مساا لة يلان قكاون

يرف الباحثان أن جمي محاور الهادف ] [16مان

للشفايية أية قيمة ،حيث قسهو الشفايية والمساملة يي قياو

القيمية المسقدامة جديري بالبحث لكن واقا الحاات ديم ان

إداري فو ي ويعالاة قاؤدي دورهاا ياي ققاديو الخادمات القاي

اسقيعا

جمي قل المحاور يي هذا البحاث ادمار الاذي

يحقاجها المواييون .يالشفايية قاوير الشاروط والمقيلباات

دعايااا الااى بحااث المحااور  16-6الااذي ياادعوا الااى أيشااا

األساسية إليجاد أيظمة مسا لة يعالة قحقل الهادف ميهاا

مؤسسااات يعالااة وشاافاية وخاضااعة للمسااا لة علااى جمي ا

يااي إيجاااد الحلااوت المياساابة للعديااد ماان مش ا ت اإلداري

المسااقويات و يفيااة قعاماال ادجه ازي العليااا للرقابااة الماليااة

الح وميااة ،وقزيااد ماان القاادرات علااى مواجهااة القحااديات،

والمحاسبة يي قحقيال هاذا المحاور مان خا ت قياا

ومواكب ا ااة القغيا ا ارات البيمي ا ااة الداخلي ا ااة ميه ا ااا والخارجي ا ااة،

قل ا ادجه ازي بغيااة القبكااد ماان ممارسااة مؤسسااات الدولااة

بالمقاباال ي ا ن وجااود أيظمااة مسااا لة علااى مسااقوف مققاادو

للشاافايية وخضااوعها للمسااا لة ادماار الااذي يااؤدي قحقياال

من الكفاا ي والفاعلياة يسااعد علاى قعزياز مفهاوو الشافايية

القيمية المسقدامة.

من خ ت ما ققضميا من آليات وعياصر[25].

المبحااث الثالااث  :دور قيااا

ويرج زيادي ادهقماو بالشفايية ياي ميظماات المجقما
يي الوقت الحالي إلى عدي أسبا
.1

المسقدامة[16].

يذ ر ميها[3]:

إن الحاجة إلى قيا
يقو إحراز ويرغ

ح اارل أكب اار عليه ااا وقرش اايد

أكبر يي إسقخدامها أو أيفاقها.
.2

ا ااون بع ا ا

ميلوباا
ياي معرياة ماا إذا اان القادخل
ن
أدا الجه اااز األعل ااى

للرقابااة يااي قعزيااز الشاافايية والمساااملة ماان خ ا ت البااد
بالجها اااز أودن وقيا ااا

لحس ا اان

إس ااقخداو موارده ااا الق ااي حص االت عليه ااا دون عي ااا

ما اادف الق ازم ا اا بالمعا ااايير والمبا ااادئ

واألهااداف ذات الع قااة بالشاافايية والمساااملة ،ييمااا يخاال

يقيجة هذ ادمقيازات وادعفا ات.
.3

اددا هو لمعرية مدف الققدو الذي

أو د  .وم اان هي ااا ي اابقي دور قي ااا

ميظما ااات المجقم ا ا ققمق ا ا ببمقيا ااازات

قايويي ا ااة واعف ا ااا ات ضا ا اريبية مم ا ااا يقيلا ا ا

أدا ادجه ازي العليااا للرقابااة

الماليااة والمحاساابة يااي قحقياال الهاادف ماان أهااداف القيميااة

ا ااون ثي ا اار م ا اان ميظم ا ااات المجقما ا ا ذات ما ا اوارد
مح اادودي مم ااا يقيلا ا

أدا

ااون م اوارد ثياار ماان ميظمااات المجقم ا هااي يااي

إي ااارل المؤسس ااي والق ااايويي وادارق ااا المالي ااة وأس ااقراقيجية
أدامااا وأج ار اقااا المعمااوت بهااا ،ومخرجااات العماال الرقااابي

اال وليساات ملكيااة خاصااة

ويشاار المعلومااات عاان يقااام ادعمااات  ،وقااد حاادد معيااار

يمل ا صاااحبها إسااقخدامها أو أيفاقهااا مااا يحلااو لا لاا

اديقوس ا اااي  )ISSAI20مب ا ااادئ الش ا اافايية والمس ا اااملة)

اليهايااة مل ا للمجقم ا

قس ااعة مب ااادئ لقحقي اال الش اافايية والمس اااملة والا اوارد أدي ااا

شخصيان.

والقي سيقياولها البحث من خ ت المجادت السقة أليار

 .4ح اارل ميظما ااات المجقم ا ا عل ااى قحقيا اال الشا اافايية
والمسااملة يسااهو ياي قعميال الممارساة الديموقرايياة

قيا

يي المجقم .

-المبدأ ادوت
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أدا ادجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة[26].

ققااوو ادجه ازي العليااا للرقابااة باابدا مهماقهااا ضاامن إيااار

وذلا ا عب اار وس ااامل ادعا ا و والمواقا ا ادلكقرويي ااة وعب اار

قايويي يقي الشفايية والمساملة.

وسامل أخرف.

-المبدأ الثايي

-المبدأ القاس

ققا ااوو ادجه ا ازي العليا ااا للرقابا ااة باديصا ااا عا اان قفويضا ااها

قس ا ااقخدو األجها ا ازي العلي ا ااا للرقاب ا ااة األسقش ا اااري الخارجيا ا اة

القايويي ومسؤليقها ورسالقها وأسقراقيجيقها للعموو.

المس ا ااققلة ومراجع ا ااة اليظا ا ا ار م ا اان أج ا اال قحس ا ااين ج ا ااودي

-المبدأ الثالث

ومصداقية عملها.

ققبيى ادجهازي العلياا للرقاباة معاايير وعملياات وميهجياات

الفصل الثالث  :الجانب العملي
قمث اال الجايا ا

للرقابة ققسو بالموضوعية والشفايية.

العمل ااي م اان البح ااث بقيبي اال أي ااار

-المبدأ الراب

قيااا

قيبا ا اال ادجه ا ا ازي العليا ا ااا للرقابا ا ااة معا ا ااايير عليا ا ااا للي ازها ا ااة

يخا اال المؤش ا ارات المقعلقا ااة بالشا اافايية والمسا اااملة أحا ااد

الدرجات.

وادخ قيات على موظفيها من مخقل

أدا األجهازي العليااا للرقابااة الماليااة والمحاساابة ييمااا

مقاص ا ااد اله ا اادف  16م ا اان أه ا ااداف القيمي ا ااة المس ا ااقدامة)

-المبدأ الخام

اساقيادان الااى معيااار اديقوساااي )ISSAI 20

ققبكد األجهزي العلياا للرقاباة أن مباادئ الشافايية والمسااملة

الشفايية والمساملة) .

د قشوبها شبهة عيدما ققوو باألسقعاية بمصاادر خارجياة

مبااادئ

ققيا اايو بيما ااة ادجه ا ازي العليا ااا للرقابا ااة الماليا ااة والمحاسا اابة
وقدراقها وأدامها

من أجل إيجاز أيشيقها.
-المبدأ الساد

 -1المجال أ) :اتستقاللية واطار العمل القانوني -:

ققا ااوو األجه ا ازي العليا ااا للرقابا ااة ب ا ا داري عملياقها ااا ب ققصا اااد

قااو قحلياال هااذا المجااات جاادوت  )1اسااقيادان لليظاااو

و ف ااا ي وياعلي ااة ويبقا اان للقا اوايين والقيظيم ااات م ااا قق ااوو

القااايويي الااذي يح ااو عماال الااديوان والمقمثاال با ا دسااقور
جمهوريا ااة الع ا اراق لعا اااو  )2005وقا ااايون دي ا اوان الرقابا ااة

بيشر ققارير للعموو حوت هذ الجواي .
-المبدأ الساب

المالي ا ااة ادقح ا ااادي رق ا ااو  )31لس ا ااية  2011المع ا اادت)

ققااوو األجه ازي العليااا للرقابااة ب عااداد ققااارير لفاماادي العمااوو

بالق ا ااايون رقا ا ااو  )104لس ا ااية  2012واليظا ا اااو الا ا ااداخلي

ح ااوت يق ااام رقابقه ااا وح ااوت أس ااقيقاجاقها ح ااوت األيش ااية

للديوان رقو  )1لسية  2012يض ن عان ضاوابط والياات

الح ومية بصوري عامة.

العم ا اال المعقم ا اادي الص ا ااادري واس ا ااقيادان ال ا ااى الصا ا ا حيات
القايويية لرمي

-المبدأ الثامن

الديوان ومجل

الرقابة المالية ادقحادي.

ققواص اال األجها ازي العلي ااا للرقاب ااة بص اافة ميقظم ااة وش اااملة
حوت أيشيقها وحوت يقام عمليات الرقابة القي ققاوو بهاا
جدول  )1المجات أ) :إألسقق لية وايار العمل القايويي
المجال أ)  :إألستقاللية واطار العمل القانوني
المؤشر  :1إستقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
البعد

اليقام

ٍ
مسقوف لمعاييرِ اية.
البعد
البعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد :)3ادسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااقق ت إن ل
القيظيمي/ادسقق ت الذاقي
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*الدرجة

األهمية

4

%100

اليسبية

* قاو إعقماااد الاادرجات أسااقيادان لاادليل أيااار قيااا

أدا األجهازي العلياا للرقابااة الماليااة والمحاساابة الصااادر عاان مجموعااة عماال

الميظمة الدولية لهجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة األيقوساي) [8].2016

درجات أبعاد المؤشر  )1الصفحات  )80-76من الدليل اع .
فيما ي تي تحليل المؤشر اعاله الوارد ضمن المجال أ)
المؤشنننر :1اسنننتقاللية اتجهنننزة العلينننا للرقابنننة المالينننة

ادس ااقعاية ب ااالخبرات الخارجي ااة بيس اابة  )%5م اان يي اااق

والمحاسبة

العماال الرق ااابي ويقا اان لخيق ااا الس اايوية وق ااد اع ااد الضا اوابط

البعد  )3إتستقالل التنظيمي-:
ُ
يقمق ا ا ا الا ا ااديوان باسا ا ااقق ت قيظيما ا ااي ي فا ا اال لا ا ااا

القا ااي قا اايظو ذل ا ا ،اد ايا ااا ما اان الياحيا ااة العمليا ااة لا ااو ي ا اقو
ادسااقعاية بااالخبرات الخارجيااة لغاار

ص ا حيات واسااعة ييمااا يقعلاال بقحديااد هي ليااا القيظيمااي

يرف الباحثان إن حصوت هذا البعد على درجة ققييو

بم ااا ييس ااجو ما ا اخقصاص اااقا ومهام ااا ،ول ااا الصا ا حية

 4من أصل  4الذي يمثل يسبة  %100ما موض يي

الكاملة يي اعاداد خيياا السايوية ديجااز المهااو الرقابياة

الجا اادوت أع ا ا

المو لة اليا ،ويل ما يصت عليا المادقين  )36 ،7مان

قبس ااي

قايوي ا ا ااا الياي ا ا ااذ رق ا ا ااو  )31لس ا ا ااية  2011المع ا ا اادت) ،

).)ISSAI20

ادخ ا ااذ بيظ ا اار ادعقب ا ااار

 -2المجات

مجااادت القعاااون م ا هيمااة الي ازهااة والمفقشااين العمااوميين

الخيا ااة السا اايوية والخيا ااة اإلسا ااقراقيجية للا ااديوان وقا ااايون

مااا ان للااديوان ص ا حية يااي اخقيااار موظفيااا

دي اوان الرقابااة الماليااة ادقحااادي رقااو  )31لسااية 2011

للقعي ااين وي اال الي ااات يض ااعها دخقي ااار اديض اال م اايهو ،

المعا ا اادت بالقا ا ااايون رقا ا ااو  )104لسا ا ااية  2012واليظا ا اااو

وعم ن بمبدأ الشفايية والمساملة يان ادياار القاايويي ليلازو

الداخلي للديوان رقو  )1لسية  ، 2012يض ن عان دليال

يقضاامن الجوايا

القخييط ادسقراقيجي لمباادري اديقوسااي للقيمياة لهجهازي

ادساسااية ليقااام قيفيااذ خيااة العماال الرقااابي ويقااا للمااادي

العليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا للرقاب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة المالي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة والمحاس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابة .

 )28من قايويا اليايذ المذ ور أع .
جدول  )2المجات

) :الحو مة الداخلية وادخ قيات

ق ااو قحلي اال ه ااذا المج ااات ج اادوت  )2اس ااقيادان ال ااى

عيد وض خييا .

بققااديو ققريا ٍار ساايويان الااى مجلا

ادجها ازي العلي ااا للرقاب ااة المالي ااة والمحاس اابة ييم ااا

الخا ا ااال با ا ااادجهزي العليا ا ااا للرقابا ا ااة الماليا ا ااة والمحاسا ا اابة

المصااال الرميساايين يقااد فلاات المااادي  )7ماان

الياوا

أيما ااا يشا ااير إلا ااى ما اادف قيبيا اال مبا ااادئ

يخا اال ادسا ااقق ت القيظيما ااي وال ا اوارد بالمعيا ااار الا اادولي

ولضا اامان قحقيا اال اعلا ااى درجا ااات القواصا اال الفعا ااات م ا ا
قايوي ا ااا الياي ا ااذ الم ا ااذ ور أعا ا ا

قيفيااذ مهاااو رقابيااة

قق ضمن يياق عمل الديوان .

ويظاما الداخلي والضوابط ادساسية لقيفيذ العمل الرقابي

اصااحا

وقد اجاز القايون للديوان يي سبيل قيفيذ خيقا السيوية

)  :الحو مة الداخلية وادخ قيات
المجال ب)  :الحوكمة الداخلية واتخالقيا
المؤشر  : 3دائرة التخطيط اتستراتيجي
اليقام

البعد

*الدرجة

األهمية
اليسبية

البعد :)3عملية القخييط القيظيمي

قيوير الخية ادسقراقيجية والسيوية
والخية القشغيلية)

ٍ
مسقوف لمعاييرِ اية.
البعد
إن ل

127

4

%100

ٍ
ٍ
مسقوف
مسقوف للمعايير أ ، ،د ،و ،ز) وغير
البعد
إن ل
للمعايير  ، ،ها) .

البعد :)4مقابعة واعداد ققارير األدا

3

%75

المؤشر  : 4بيمة المراقبة القيظيمية
البعد :)1إخ قيات بيمة المراقبة

ٍ
مسقوف لمعاييرِ ببسقثيا المعيار
البعد
إن ل

الداخلية واليزاهة والهي ل القيظيمي

البعد :)1القيادي

3

)

المؤشر  : 6القيادي وادقصادت الداخلية
ٍ
مسقوف للمعايير أ، ، ،د،ها،و،ز) وغير
البعد
إن ل
ٍ
مسقوف للمعيار )

* قاو إعقماااد الاادرجات أسااقيادان لاادليل أيااار قيااا

3

%75

%75

أدا األجهازي العلياا للرقابااة الماليااة والمحاساابة الصااادر عاان مجموعااة عماال

الميظمة الدولية لهجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة األيقوساي) .)8 2016
درجات أبعاد المؤشر  )3الصفحات  )96-92من الدليل اع
درجات أبعاد المؤشر  )4الصفحات  )106-100من الدليل اع
درجات أبعاد المؤشر  )6الصفحات  )116-114من الدليل اع
محددي وبيان مدف قوايقها م بيود الخية ادسقراقيجية

فيما ي تي تحليل المؤش ار اعاله الوارده ضمن المجال

ويل يماذ

ب)

ادسقراقيجية قضميت ادخات مواضي ومهاو جديدي قلبي

المؤشر : 3دائرة التخطيط اتستراتيجي
البعد
ُ

معدي لهذا الغر

علما ان الخية

 :)3عملية التخطيط التنظيمي

تطوير الخطة

احقياجات المواين واصحا

المصلحة يي سابقة من

شبيها قيوير الخيط القيظيمية الموضوعة واخرف

اتستراتيجية والسنوية والخطة التشغيلية )

مقعلقة بققويو سياسات ادا الجهات الح ومية علما ان

قري الخية ادسقراقيجية والخيط السيوية الى رمي
الخيط بعد عرضها ومياقشقها

الخيط ادسقراقيجية المعدي والمعلية من قبل الديوان

ما اوجبقا المادي

ققميز بادسقم اررية اذ قو اعداد الخية ادسقراقيجية

/21اود) من قايويا اليايذ رقو  )31لسية 2011

 )2022-2018لقكون مقواصلة

الديوان ويقو اقرار قل
من قبل مجل

الرقابة المالية وذل
يي اعداد الخيط

المعدت) ويشار

الحالية لهعواو

ومقكاملة من حيث الفقري الزميية م

ل من اقساو

الخية المعدي

ودوامر الرقابة والقدقيل بققديو المدخ ت ادساسية

لهعواو  ، )2017-2013ويوير الققييو المعد من قبل

دعداد الخية من خ ت اسقمارات يماذ موحدي) معدي

قسو القخييط والمقابعة ليقام

قيفيذ الخيط القيظيمية

يي قسو القخييط والمقابعة الذي يقولى قوحيد قل

قاعدي اساسية إلعداد مدخ ت الخية للمرحلة القادمة.

ادسقمارات على مسقوف الديوان ويقو قضمين الخيط

يرف الباحثان إن حصوت هذا البعد على درجة ققييو

بقدقيل

 4من أصل  4الذي يمثل يسبة  %100ما موض يي

على الخيط يقو

 ،أيم ااا يش ااير إل ااى ألقا ازاو ال ااديوان بقيبي اال

الموضوعة بالقكليفات الخارجية مثل القكلي
الرواق

وبعد مصادقة المجل

الج اادوت أعا ا

قرار يقو قعميما على اقساو ودوامر

المعيااار ييمااا يخاال عمليااة القخياايط القيظيمااي وال اوارد

الرقابة والقدقيل ويقو يشر قل الخية ادسقراقيجية على

يي المعيار الدولي الخال بادجهزي العليا للرقابة المالياة

الموق ادلكقرويي للديوان لقصب مقاحة للجمهور من

والمحاسبة .)ISSAI 20

اصدارها بموج

اصحا

المصلحة

ويخقل قسو القخييط بمقابعة

يقام قيفيذ الخيط السيوية والفصلية ويل قوقيقات زميية
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والقاادقيل والاايظو المحاساابية وذل ا عم ا باايل البياادين

البعد  : )4متابعة واعداد تقارير اتداء
ُ

رابعا ا اان و خامسا ا اان) م ا اان الم ا ااادي  )4م ا اان قايوي ا ااا الياي ا ااذ

يقوو الديوان ببعاداد مخرجاات عملاا الرقاابي المقمثلاة

باااديواع المخقلفااة ماان الققااارير الرقابيااة ااالققرير الساايوي
الذي يقو ققديما الى مجلا

الياوا

خا ت  120ياوو مان

وايي ق ا ااا م ا اان ا ااون ال ا ااديوان رميس ا ااا لمجلا ا ا

المع ا ااايير

المحاسابية والرقابياة ياي جمهورياة العاراق ورماي

لمجلا

مراقبة مهية وقدقيل الحسابات .

يهايااة اال سااية ماليااة والااذي يقضاامن يقااام قيفيااذ خيقااا
السا ا اايوية واها ا ااو الم حظا ا ااات والمققرحا ا ااات ذات الصا ا االة
بادمور المالية واددارية وادققصادية والسياسة والقايويياة

إيا على الرغو من حصوت هذا البعد
يرف الباحثان ل

على درجة ققييو  3من أصال  4الاذي يمثال يسابة %75

يض ا عاان ققياايو ياعليااة ادج ا ار ات الح وميااة بمااا يااؤمن

 ،أد أن اليساابة المقممااة

مااا موض ا يااي الجاادوت أع ا

مسااقوف ع ا ٍ
اات ماان الش اافايية يااي جباي ااة ادي ارادات وايف اااق

قش ل أهمية ديم ن غ

ادم ا اوات العاما ااة وها ااذا ما ااا اوجبقا ااا الما ااادي /28أ) ما اان

ألقزاو الاديوان بقيبيال المعياار ييماا يخال مقابعاة واعاداد

قايوياا اليايااذ رقااو  )31لسااية  2011المعاادت)  ،ويقااي

ققا ا ااارير اددا وال ا ا اوارد يا ا ااي المعي ا ا اار الا ا اادولي الخا ا ااال

الديوان مدف قحقيال اهداياا الداخلياة بالمؤشارات القاي ياقو

بادجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة و )ISSAI 20

اعا اادادها ما اان قبا اال قسا ااو القخيا اايط والمقعلقا ااة ببحقسا ااا

 ،حيث يقو يشار الققاارير الرقابياة اد اياا د ياقو احقساا

الياقاات الرقابياة للماوارد البشارية ويقاان لاهوزان القرجيحيااة

القيمة المضاية المقبقية عيها يض عن عدو القياو بيشر

الم ك ا ااات

قاابثيرات عمليااة الرقابااة القااي يقااوو بهااا

المح ا ااددي لقلا ا ا الياق ا ااات بموجا ا ا

قص ا اايي

والعياوين الوظيفية  ،دون ان قكون عملية القياا
بمؤشا ا ارات قق ا ااي

احصاااميات لقيااا

مققرياة

الديوان.

ف ا ااا ي ادا ادقس ا اااو وال ا اادوامر القابع ا ااة

لل ااديوان يضا ا ع اان ع اادو وج ااود مؤشا ارات قق ااي

المؤشر  : 4بيئة المراقبة التنظيمية

القيم ااة

البعد  )1اخالقيا
ُ

المضا ا اااية لمخرجا ا ااات العما ا اال الرقا ا ااابي قجا ا ااا اصا ا ااحا

بيئة المراقبة الداخلية والنزاهة والهيكل

التنظيمي

المصلحة والحصوت على ردود ايعالهو قجاهها .
وقضايل

اليظر عيها  ،على الارغو مان

يعمل الديوان بموج

داماري القادقيل والمقابعااة بمهااو مقابعاة وقصاافية

قعليمات ومعايير السلو

الوظيفي والمهيي القي قضمن معايير السرية والسلو

الم حظااات ال اواردي يااي الققااارير الرقابيااة لضاامان اقخاااذ

المهيي و فا ي وموضوعية واسقق لية ويزاهة المراقبين

ادج ا ا ا ا ار ات والقا ا ا اادابير ال زما ا ا ااة دسا ا ا ااقيفامها وضا ا ا اامان

ويقو مراجعة قل

القعليمات لمواكبة القيورات الحاصلة

القحسييات الميلوبة وبماا يعازز قيماة وميااي الاديوان ياي

يي العمل الرقابي  ،اد ايا لو يحدد سق

احاداث ياارق ياي حيااي الماواين  ،اد ان الاديوان د يقااوو

القعديل على قل القعليمات ،وقجدر ادشاري الى ايا يقو

قاابثير العماال الرقااابي

الديوان

بيشاار ادحصااا ات المقعلقااة بقيااا

زميي دج ار

اصدار قوجيهات مسقمري من قبل رمي

المص االحة وايي ق ااا م اان ح اارل ال ااديوان

واددارات القيفيذية ادخرف ييا القي قحفز على ضروري

ل سااقفادي ماان قجااار األجه ازي العليااا للرقاب اة يااي ادقاااليو

ادلقزاو بالقيو والمبادئ الواردي يي القعليمات وقواعد

ادخرف القابعة لميظمة اديقوساي يقد يفذ عملية مراجعاة

السلو

ادلكقرويي للديوان،

اليظير بالقعاون م مح مة القدقيل الهوليدياة خا ت ساية

وللقعامل م أي اخ ت بالقيو ادخ قية بما يي ذل

. 2013

حماية من يشقبا يي ايهو يققريون اخيا يقد يصت

عل ااى اص ااحا

ويقا ااوو الا ااديوان بيشا اار اديظما ااة المحاسا اابية المسا ااقيدي

ويقو يشرها على الموق

المادي  )18من القعليمات اع

على المعايير المحلية والدولياة وقياوير مهيقاي المحاسابة
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ببن الرمي

المباشر

مسؤود عن اخيا

اماية سر المجل

واخيا مرؤوسيا المباشرين يي

ضو ما ق ار اللجية القحقيقية والمحاكو .

ويقو اعماو قل الق اررات على الادوامر

بعد ان يقو مصادققها من قبل المجل .

وللديوان هي ل قيظيمي يضمن قحديد المسؤولية

إن القاايو العلي اا للااديوان يااقو قحدياادها ضاامن الخيااط

)1

ادسااقراقيجيية وأخرهااا الخيااة  )2022-2018والقااي قااو

لسية  2012يقو قحديد مهاو وواجبات اقساو ودوامر

يش اارها عل ااى الموقا ا ادلكقروي ااي لل ااديوان م ااا أن الفقا اري

الوظيفي المسؤوليات

/6ت) ماان دلياال القاادقيل المحلااي رقااو  )7أشااارت الااى

ما ان الديوان

السلية الى الجهات او ادشخال الاذين أو لات

بش ل واض
اليشاط

اليظاو الداخلي رقو

وبموج

ما يغيي القوصي

الرميسية لكاية عياوين الديوان الوظيفية
لديا ضوابط

خاصة ل سقعاية

قفوي

بمراقبي الحسابات

اليهو مسؤوليات قشغيلية ليظاو رقابة الجاودي علاى أن ياقو

ضمان

ضاامان قااوير الخب اري الكاييااة والص ا حية ال زمااة لقحماال

معرية الموظفين بيبيعة مهاو القدقيل وخيوط اعداد

هااذ المسااؤوليات امااا يااي مجااات قحفيااز اددا الجيااد ييااقو

الققرير يقد اعد الديوان ادلة للقدقيل وميها دليل القدقيل

ساايوية

والقياع الخال رقو  )1لسية  2012ولغر

المحلي رقو  )1لقحديد مسؤولية مراق

ذل ا عباار أسااقمارات ققياايو ادا العاااملين اليص ا
أضاااية الااى قارارت مجلا

الحسابات ودليل

الرقابااة الماليااة بشاابن ادعمااات

القدقيل المحلي رقو  )4المقضمن دراسة وققويو يظاو

المقمي ا ازي علما ااا أن الا ااديوان ديمل ا ا أسا ااقراقيجية واضا ااحة

الرقابة الداخلية يض عن قيبيل دليل اديقوسيت يزاهة

المع ااالو لقحفي ااز الم ااوظفين يح ااو اددا الجي ااد والمقمي ااز.

ادجهزي العليا للرقابة) المعد بالقعاون م مح مة القدقيل

وايي قااا ماان حاارل الااديوان علااى قعزيااز مبااادئ الرقابااة

الواردي يي الخية

الداخليا ا ا ااة يقا ا ا ااد قا ا ا ااو قش ا ا ا ا يل لجيا ا ا ااة ما ا ا اان ذوي الخب ا ا ا اري

الهوليدية وادراجا ضمن المشاري

وادخقصا ا ااال لقحا ا ااديث الا ا اادليل ادسقرشا ا ااادي لوحا ا اادات

ادسقراقيجية للديوان للسيوات .)2022-2018
إيا على الرغو مان حصاوت هاذا البعاد
يرف الباحثان ل

الق اادقيل ال ااداخلي الص ااادر س ااية  )2007ال ااذي يقض اامن

على درجة ققييو  3من أصال  4الاذي يمثال يسابة %75

ما اايه مقكاما اال لقعزيا ااز المسا اااملة واشا اااعة ثقايا ااة الرقابا ااة

 ،أد أن اليسبة المقممة د

الداخليااة مااا يقااوو الااديوان ب رسااا مبااادرات قهاادف الااى

ما موض يي الجدوت أع

قشا ا ل أهمي ااة ذات أث اار بي اار حي ااث قوج ااد قواع ااد س االو

بي ااا ثقاي ااة أخ قي ااة م اان خا ا ت اص اادار قعليم ااات قح اادد

لما ااوظفي الا ااديوان قماشا اايان م ا ا المعيا ااار الا اادولي الخا ااال

مع ا ااايير الس ا االو ال ا ااوظيفي والمهي ا ااي لم ا ااوظفي ال ا ااديوان

(ISSAI 20

الميشااوري يااي جرياادي الوقااام العراقيااة العاادد  )3660يااي

حي ااث يق ااوو ال ااديوان بمراجع ااة مدوي ااة الس االو دون الققي ااد

 ، 1996/3/10ويعمل الديوان على قشاجي بيماة القعلايو

بادجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة
بالسق

المشقر من خا ت اقاماة ور العمال وحلقاات اليقاا

الزميي الوارد يي المعيار.

ود ققوير لادف الاديوان مباادرات مان شاايها اقارار المسااواي

المؤشر  : 6القيادة واتتصات الداخلية

يي ادا

البعد  )1القيادة
ُ

يظا ا ا ااو قا ا ا ااايون الا ا ا ااديوان رقا ا ا ااو  )31لسا ا ا ااية 2011

مجل ا

الش ااهر ويقخ ااذ المجلا ا

اية ادعمات إلرسا دعامو الثقاية الداخلية .
ياارف الباحثاان أن حصااوت هااذا البعااد علااى درجااة

ققييو  3من أصل  4الذي يمثل يسبة  %75ما موض

المعاادت) وضاامن المااادي /20ثاييااا و ثالثااا) يفيااة أيعقاااد
الرقابااة الماليااة اذ ييعقااد المجل ا

،

يي الجدوت أع

م اري واحاادي يااي

 ،حيث أن اليسبة المقممة قش ل أهمية

ذات أثاار محاادود ييمااا يقعلاال بقياااو ادداري العليااا للااديوان

ق اررق ااا ببغلبي ااة ع اادد ادعض ااا

ببرساا مباادرات قهادف إلاى أيشااا ثقاياة داخلياة ققار باابن

الحاضا ارين وي ااقو قوثي اال قلا ا القا ا اررات المقخ ااذي م اان قب اال

المس اااواي ام اار اساس ااي ي ااي ادا األعم ااات ،م ااا ورد ي ااي
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المعي ااار ال اادولي الخ ااال ب ااادجهزي العلي ااا للرقاب ااة المالي ااة

األساساية للقاادقيل) ودلياال القادقيل المحلااي رقااو  )4د ارسااة

والمحاسبة للرقابة المالية والمحاسبة .(ISSAI 20

وقق ااويو يظ اااو الرقاب ااة الداخليا ااة) ودلي اال الق اادقيل المحلا ااي

 -3المجال جن) رقابة الجودة واعداد التقارير

رقا ااو  )5القوثيا اال) و ا ااذل ما اايه القا اادقيل ويا اال أسا االو

قااو قحلياال هااذا المجااات جاادوت  )3إسااقيادان إلااى

المخاااير ومقيلبااات أعااداد البيايااات الماليااة الصااادري عاان

ق ااايون ديا اوان الرقاب ااة المالي ااة ادقح ااادي رق ااو  )31لس ااية

دي ا اوان الرقابا ااة الماليا ااة ادقحا ااادي ودليا اال الرقي ا ا

الما ااالي

 2011المعا اادت بالقا ااايون رقا ااو  )104لسا ااية  2012و

وقعليمات الرقاباة والجاودي رقاو  )1لساية  2017والخياة

اليظا اااو الا ااداخلي رقا ااو  )1لسا ااية  2012و ا ااذل الخيا ااة

اإلس ااقراقيجية لل ااديوان للس اايوات  )2017-2013ودلي اال

السا اايوية للا ااديوان للسا اايوات الماليا ااة محا اال البحا ااث ودليا اال
القاادقيل المحلااي رقااو  )2ققرياار م ارق ا

مها اااو رما ااي

يريا اال الرقابا ااة والقا اادقيل ومعا ااايير السا االو

الا ا ا ا ااوظيفي والمهيا ا ا ا ااي لما ا ا ا ااوظفي الا ا ا ا ااديوان

الحسااابات حااوت

.

البيايات المالية) ودليل القدقيل المحلي رقاو  )3المعاايير
جدول  )3المجات جا) رقابة الجودي وأعداد الققارير
المجال جن) رقابة الجودة وأعداد التقارير
المؤشر  : 10عمليا الرقابة المالية
ٍ
مسقوف لمعاييرِ اية.
البعد
البعد :)3ققييو أدلة الرقابة
إن ل
المؤشر  : 11نتائج الرقابة المالية
ٍ
مسقوف لمعاييرِ اية.
البعد
البعد :)1ققديو يقام الرقابة المالية
إن ل
ٍ
مسقوف لمعاييرِ اية.
البعد
البعاد  : )2يشار يقاام الرقاباة المالياة ياي
إن ل

4

%100

4

%100

4

%100

موعدها

ٍ
مسقوف لمعاييرِ اية.
البعد
إن ل

البعاد :)3مقابعاة األجهازي العلياا للرقاباة قيفياذ
م حظات وقوصيات أعمات الرقابة المالية

المؤشر  : 14نتائج رقابة األداء
ٍ
مسقوف لمعاييرِ اية.
البعد
البعد  : )1ققديو ققارير رقابة األدا يي موعدها إن ل
ٍ
مسقوف لمعاييرِ اية.
البعد
البعد  : )2يشر ققارير رقابة األدا يي موعدها إن ل
ٍ
مسقوف لمعاييرِ اية.
البعد
البعااد  :)3مقابعااة األجه ازي العليااا للرقابااة الماليااة إن ل

4

%100

4

%100

4

%100

4

%100

والمحاسا اابة قيفيا ااذ م حظا ااات وقوصا اايات رقابا ااة

األدا
المؤشر  : 17نتائج رقابة اتلتزاس
البعد  :)1ققديو يقام رقابة
ادلقزاو يي موعدها

حقل ديوان الرقابة المالية ادقحادي يسبة %60

ٍ
مسقوف لمعاييرِ اية.
الباةعد
البعااد  :)3مقابعااة األجه ازي العليااا للرقابااة إن
الماليال
والمحاسبة لقيفيذ الم حظات

3

%75

4

%100

والقوصيات بشبن رقابة

أدا األجهازي العلياا للرقابااة الماليااة والمحاساابة الصااادر عاان مجموعااة عماال

* قاو إعقماااد الاادرجات أسااقيادان لاادليل أيااار قيااا
الميظمة الدولية لهجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة األيقوساي) [8.2016
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درجات أبعاد المؤشر  )10الصفحات  )156-148من الدليل اع
درجات أبعاد المؤشر  )11الصفحات  )161-158من الدليل اع

درجات أبعاد المؤشر  )14الصفحات  )185-182من الدليل اع
درجات أبعاد المؤشر  )17الصفحات  )210-206من الدليل اع

لعماال

فيما ي تي تحليل المؤش ار اعاله الوارده ضمن المجال

و ااذل الحااات بشاابن ادقفاااق علااى م ااان مياس ا

ج)

يريل القدقيل ميه القدقيل ويل اسلو المخااير الفقاري

المؤشر  : 10عمليا الرقابة المالية

و )4-3-ل  ، ) 64حيا ا ااث قخض ا ا ا يقا ا ااام الرقابا ا ااة

البعد  :)3تقييس أدلة الرقابة
ُ

للمياقشة م المساؤولين ياي الجهاة الخاضاعة للرقاباة وقاد

ان قوثيا اال اعما ااات القا اادقيل وقرقيبها ااا يع ا ا

اوج ا

درجا ااة

دلياال القوثياال رقااو  )5علااى حفاار اجابااات الجهااة

فااا ي الماادقل خبرقااا ومعريقااا وعليااا يعماال الماادقل علااى

علا ااى الحسا ااابات الخقاميا ااة ومي ا ازان المراجعا ااة والجا ااداوت

قهيمة اوراق العمل بالش ل المقكامل والمفصال لكاي ياوير

الج اااري،وعلى الم اادقل ان

القحليلي ااة الملحق ااة ي ااي الملا ا

القااي قااو

يشير الى المياقشاات ما ادداري ياي الققريار وان يقضامن

ادسااقياد عليهااا يااي اقخاااذ الق ا اررات الرميسااية بحيااث قااوير

المزاعو والقبكيدات او الم حظاات والقعليقاات ل شاخال

يرصة لمدقل اخار يهاو يبيعاة عملاا ييماا اذا اساقعين باا

المسؤولين القي يم ن ققديمها يي الموجز م العر

ان

لقكملااة عماال الماادقل ادوت الفق اري د )1-يفيااة اعااداد

يقام مياقشة الققريار اليهامياة قاقو ما ادداري قبال اصادار

وحف اار اوراق العم اال ل 7ما اايه الق اادقيل وي اال اسا االو

الققري اار وقوث اال ي ااي محض اار المياقش ااة يقا اري /19أ م اان

م اايه الق اادقيل وي اال اس االو

دليل رقو  )5والفقري  )2-2-3مان اسالو القادقيل ويال

يهمااا عامااا لعمليااة القاادقيل القااي قماات وادس ا

المخ اااير) ،حي ااث ع اار

المخااير اجا ار ات قوثيال اعمااات القادقيل ما بياان اهميااة

ماايه المخاااير ل  ،)) 82-81حيااث يااقو القخياايط

القوثيال ببعقبااار يقاادو دلياال اثبااات حاوت ادعمااات الميجازي

لعملية القدقيل من خ ت ممارساة اح ااو ادهمياة اليسابية

لمواجهة المقيلبات المسققبلية وقد قضمن قوضي لكيفياة

عيد مسقويين هما مسقوف القوامو المالية ومساقوف ارصادي

اعداد وحفر اوراق العمل ومضمويها ما قياوت محقويات

الحس ا ا ااابات او يم ا ا ااات المع ا ا ااام ت وققض ا ا اامن ادح ا ا اااو

الجاري والدامو  ،ما ورد ياي دليال القوثيال

اعقبارات مية ويوعية ويي مجات ادعقبارات اليوعية ياقو

ل من المل

الجوهري من الياحية اليوعياة مثال احقماات

رقو  )5والذي قضمن شار مفصال دجا ار ات القوثيال

ققييو القحري

دلياال القوثياال رقااو  )5الفق اري د)  ،ماايه القاادقيل ووياال

وجا ا ا ااود ما ا ا ااديوعات غيا ا ا اار قايوييا ا ا ااة او احقما ا ا ااات وجا ا ا ااود

اس ا االو المخ ا اااير ل  ، )9،8،7وعي ا ااد قي ا اااو الم ا اادقل

مخالف ا ا ااات......الق الفقا ا ا اري  )2-2-1م ا ا اان م ا ا اايه

بااالقخييط ادولااي للعماال الرقااابي واج ا ار المقاااب ت م ا

الق اادقيل وي اال اس االو المخ اااير ل  13و  ،)14حي ااث

المسااؤولين يااي الهي اال ادداري للجهااة الخاضااعة للرقابااة

بعاد ايقهاا ادخقباارات يقاوو المادقل بفحال اوراق العمال

ي ااقو قحدي ااد ش ااخل مس ااؤوت ع اان قيس اايل ادعم ااات ب ااين

لقحديد مدف حصولا على ادلة ادثبات الكايياة والم مماة

الم اادقل والجه ااة مح اال الق اادقيل لقس ااهيل اجا ا ار ات العم اال

للقعبيار عان أرياا بالبياياات المالياة والوصاوت الاى اليقيجااة

وق ا ااويير المق يلب ا ااات ال زم ا ااة دجا ا ا ار ات الق ا اادقيل والق ا ااي

اليهامية لعملية القدقيل من خ ت ققييو ادسقيقاجات القاي

حاددقها الفقاري و )4-3-مان مايه القادقيل ويال اسالو

قا ااو القوصا اال اليها ااا الفق ا اري  )4-2ما اايه القا اادقيل ويا اال

للبيايااات والس ااج ت

اسلو المخاير ققييو يقام اجا ار ات القادقيل ل ) 76

ققاديمها للمسااعدي ياي ايجااز المهماة

اع ااداد ادس ااقيقاجات ييبغ ااي عل ااى الم اادقل ان

المخاااير اذ قض ااميت بيااان وصا ا
والمعلومات الواج

 ،ولغ اار
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يبخ ااذ بيظ اار ادعقب ااار الق اابثيرات ادكث اار اهمي ااة للمش اااكل
القااي عثاار عليهااا ويبحااث يااي ادساابا

اساس ا ااها الفقا ا اري  )4-3م ا اايه الق ا اادقيل وي ا اال اس ا االو
المخاير ل  85و . )86

واليقااام للقوصاال

الى الرأي الذي يبديا المدقل يي ققرير وي اون علاى عادي

إن م اان العياص اار ادساس ااية لققري اار الم اادقل ه ااو قحديا ااد

ايا اواع م اايه الق اادقيل وي اال اس االو المخ اااير )4-2-3

موضوع قادقيل والاذي ياقو بموجباا قحدياد البياياات المالياة

ل  ، 81الفقا اري  )17م اان دلي اال الق اادقيل المحل ااي رق ااو

القي قو قدقيقها يي الفقري القي قغييها اضاية الى احقاوا
يقري يياق القدقيل الى احقوامها على ادشاري الى القوايين

-: ))2
-

رأي غير مقيد غير مقحفر)

-

رأي سلبي

-

والقواعا ااد وادع ا اراف القا ااي ج ا اارت عمليا ااة القا اادقيل يبق ا ااا

رأي مقيد مقحفر)

لمققضياقها  ،الفقري العياصر ادساساية لققريار المادقل)
م اايه الق اادقيل وي اال اس االو المخ اااير ل  ، 79الفقا اري

ادمقياع عن ابدا راي

 )13من دليل القدقيل المحلي رقو .))2

وما اان السا اامات ادساسا ااية لمضا اامون الققريا اار الرقا ااابي ان

يرف الباحثان إن حصوت هذا البعد على درجة ققييو

ي ااون م ق ااو بشا ا ل واضا ا وس ااهل الفه ااو وخ ااالي م اان
اللااب

او الغمااو

 4من أصل  4الذي يمثل يسبة  %100ما موض يي

يض ا عاان قااوير الموضااوعية القااي

الجدوت ادي

قققضا ااي ان قكا ااون صا ااياغة الققريا اار مقوازيا ااة ما اان حيا ااث
المحقااوف وادساالو ويعاار

عمليا ااة ققيا اايو األدلا ااة الرقابيا ااة عيا ااد قيفيا ااذ أعما ااات الرقابا ااة

الحقااامل ببمايااة وبعياادا عاان

القضليل ويسقعر

يقاام الرقاباة بميظاور واقعاي وم ماو

وهااذا يعيااي عاار

اليقااام بصااوري محاياادي وموثقااة الفقاري

المالي ااة وبم ااا يقماش ااى ما ا
. )ISSAI 20

المؤشر  : 11نتائج الرقابة المالية

يقري سمات الققرير الواردي يي ياي دليال القادقيل المحلاي

البعد :)1تقديس نتائج الرقابة المالية في موعدها
ُ

رقو  ، ))2ما حددت سمات ومضامون الققريار الرقاابي

د يوجد ايار قايويي محدد أو اياار زمياي مقفال

ض ااروري ق ااوير الوض ااو ي ااي الققري اار اي ان ي ااون س ااهل

عليااا بققااديو الققااارير الرقابيااة الصااادري عاان الااديوان الااى

القاار ي والفهااو ويسااقخدو اللغااة المباش اري وغياار الفييااة مااا

الجهااة الخاضااعة للرقابااة يااي قااايون دياوان الرقابااة الماليااة

ييبغا ا ااي قا ا ااوير عيصا ا اار اديجا ا اااز اي ان ي ا ا ااون الققريا ا اار

ادقحا ا ااادي ،اد ان السا ا االية القيفيذيا ا ااة ادمايا ا ااة العاما ا ااة

يقضاامن اقق ارحااات مدروسااة ومعباار عيهااا بقر يااز د يااؤثر

لمجلا ا ا

علااى وضااو المعيااى الفق اري  )2-3ماان ماايه القاادقيل

ال ا ااوز ار ) الزم ا اات ال ا ااو ازرات وال ا اادوامر والجه ا ااات

الخاضااعة للرقابااة بققااديو بياياقهااا الماليااة الااى الااديوان يااي

وياال اساالو المخاااير ل  78و  ، 79الفق اري  )9ماان

قااريق  1/31مان ال سااية  ،حياث ييجاز الققريار الرقااابي

دلياال القاادقيل المحلااي رقااو  ، ))2وييبغااي علااى الماادقل

وي اال الخي ااة الس اايوية لل ااديوان اض اااية ال ااى الا ازاو ال ااديوان

خ ا ت عمليااة القخياايط وقيفيااذ اج ا ار ات القاادقيل و ااذل

ب عا ااداد ققريا اار رقا ااابي عا اان الحسا ااا

اليقام ان يبخذ بيظر ادعقباار مخااير وجاود

الخقا ااامي الس ا اايوي

لجمهورية العراق خ ت مدي شهرين وبالقحدياد مان 4/15

بياياات اذباة يقيجاة عملياات ادحقياات او حادوث اخيااا
وق ااد يش اامل القض االيل الق عا ا

م ااا ورد ي ااي المعي ااار ال اادولي

الخا ا ااال با ا ااادجهزي العليا ا ااا للرقابا ا ااة الماليا ا ااة والمحاسا ا اابة

 )2-3ماايه القاادقيل وياال اساالو المخاااير ل ، 78

عيد اب

الاذ ر ،أيماا يشاير إلاى أن الاديوان يماار

ولغاية  6/15من ل سية  ،اسقيادان الى ماورد يي القسو

والقزوي اار ي ااي الس ااج ت

 )11من قايون ادداري المالية والدين المارقو  )95لساية

الماليااة او الوثااامل القااي قااو وض ا البيايااات الماليااة علااى

.2004/
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يرف الباحثان إن حصوت هذا البعاد علاى درجاة ققيايو

رأي المدقل بشبن قل ادجابة ييما اذا ايت مسقويية او

 4من أصل  4الذي يمثل يسبة  %100ما موض يي

ما يشير الاى ان

الجاادوت ادي ا

غير مسقويية م قحديد عدو ادسقيفا

الااذ ر ،حيااث يقااوو الااديوان بققااديو ققرياار

ققريا ا ا اار القا ا ا اادقيل ييبغا ا ا ااي ان يقضا ا ا اامن اسا ا ا ااقجابة ادداري

الرقابااة الااى الجهااة الخاضااعة للقاادقيل خ ا ت يق اري بحاادود

للقوصيات الواردي يياا وياي حالاة وجاود قوصايات الققريار

سااقة أشااهر ماان قاابريق أسااق ما قماشاايان م ا مااا ورد يااي

الساايوي السااابل ساايقدمها الماادقل بش ا ل جاادوت مقضااميا

المعي ااار ال اادولي الخ ااال ب ااادجهزي العلي ااا للرقاب ااة المالي ااة

مصا اادرهو

ايا ااة القوصا اايات غيا اار الميفا ااذي ذاك ا ارين

والمحاسبة . )ISSAI 20

ومرحلة القيفيذ على قاريق القدقيل اساقماري مقابعاة مايه

البعد  )2نشر نتائج الرقابة المالية في موعدها
ُ

القدقيل المسقيد للمخاير  )2-2-3ل  ،) 81ما أن

يلقزو ديوان الرقابة المالياة ادقحاادي بيشار الققاارير

لدف الديوان قسو مقابعاة المخالفاات المالياة اذ مان مهاماا

الرقابية واساقيادان الاى ماا ورد ياي الماادي  -28ثايياا) مان

مقابعة قصافية المخالفاات المالياة المشخصاة ياي الققاارير

ق ااايون ديا اوان الرقاب ااة المالي ااة ادقح ااادي رق ااو  )31لس ااية

الرقابيااة  ،يحاال وقاادقيل عييااات ماان المخالفااات الماليااة

قامم ااة

الم قش ا اافة م ا اان الهيم ا ااات الرقابي ا ااة للقبك ا ااد م ا اان اس ا ااقيفامها

 2011المع اادت) والق ااي ق اايل ييش اار المجلا ا

بالققارير الرقابية والقدقيقية الميجزي ويوير دجهزي ادع و

ادجا ا ار ات القايويي ااة  ،ي ااق ملا ا

وألي جهة مخقصاة يساخا مي لاا بياا علاى يلبهاا) والماادي

المخالفااات ومقابعااة قيفيااذ يقااام القحقياال  ...الااق الفق اري

ثالثا) القي قيل لرمي

الديوان بموايقة مجل

الرقابة

لك اال اخب ااار ع اان قلا ا

ثاييا) من المادي  )4من اليظاو الداخلي) وياقو ذلا مان

يشاار اي ماان ققااارير الااديوان يااي وسااامل ادع ا و) حيااث

خ ت ساياقات العمال المقبعاة والميبقاة ياي داماري القادقيل

يقو اليشر من خ ت الموق ادلكقرويي للديوان.

والمقابعة  ،وياي حالاة عادو قيااو الجهاة الخاضاعة للرقاباة

يرف الباحثان إن حصوت هذا البعد على درجة ققييو

ب ااالرد عل ااى قوص اايات ال ااديوان ي ااقو احال ااة الموض ااوع ال ااى

 4من أصل  4الذي يمثل يسبة  %100ما موض يي

القوجياا بشاابن ادجاباة علااى

الجدوت ادي

المفااق

م قا

العااو لغاار

الذ ر  ،يؤشار ألقازاو الاديوان بيشار ققاارير

م حظ ااات ال ااديوان واجا ا ار القحقي اال ي ااي الح ااادت الق ااي

ما ااا ورد يا ااي

المااادي -4ثاييااا –د) ماان اليظاااو الااداخلي

عا اان أعما ااات الرقابا ااة والقا اادقيل قماشا اايان م ا ا

قسااقوج

ذل ا

المعي ااار ال اادولي الخ ااال ب ااادجهزي العلي ااا للرقاب ااة المالي ااة

لل ااديوان)  ،وض اامن هي لي ااة الققريا اار الرق ااابي يقا اري يقا ااام

والمحاسبة . )ISSAI 20

الق اادقيل وادس ااقيقاجات والقوص اايات ح ااددت م ااا يلا اازو ان

البعد  )3متابعة األجهزة العليا للرقابة تنفيذ مالحظنا
ُ

يشا ااقمل عليا ااا الققريا اار الرقا ااابي وميها ااا يشا ااير الا ااى ميه
الق ا ا اادقيل وي ا ا اال اس ا ا االو المخ ا ا اااير الفقا ا ا اري )2-2-3

وتوصيا أعمال الرقابة المالية

ل-: )81

وجا ا ااود دام ا ا اري القا ا اادقيل والمقابعا ا ااة ضا ا اامن الهي لا ا ااي
القيظيمي لديوان الرقابة المالية ادقحاادي اساقيادان لماا ورد

-

إن يش ااير الققري اار إل ااى المياقش ااات ما ا ادداري وأن

ي ا ااي الم ا ااادي  )8م ا اان اليظ ا اااو ال ا ااداخلي رق ا ااو  )1لس ا ااية

يقض ا ا ا اامن الما ا ا ا ازاعو والقبكي ا ا ا اادات أو الم حظ ا ا ا ااات

 2012/القي يصت على وجود يظااو مقابعاة داخلاي مان

أوالقعليقات ل شخال المسؤولين .

خ ا ت دام اري القاادقيل والمقابعااة  ،حيااث يااقو اج ا ار اعمااات

-

ييبغا ا ا ا ااي ان يض ا ا ا ا اامن الققريا ا ا ا اار اس ا ا ا ا ااقجابة ادداري
للقوصيات وحيثما ام ن القزامهو بالعمل عليها .

المقابعة من خ ت ادسقماري المعدي من قبل دامري القدقيل
والمقابع ااة والق ااي ققض اامن اي ااة الم حظ ااات الا اواردي ي ااي

يرف الباحثان إن حصاوت هاذا البعاد علاى درجاة ققيايو 4

الققرياار واجابااة الجهااة علااى قل ا الم حظااات م ا قثبياات

ماان أصاال  4الااذي يمثاال يساابة  %100مااا موض ا يااي
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ال ااذ ر  ،لوج ااود داما اري الق اادقيل والمقابع ااة

البعننننند  )3متابعنننننة األجهنننننزة العلينننننا للرقابنننننة المالينننننة
ُ

الج اادوت اديا ا

ما ااا ورد يا ااي

قااقو المقابعااة ماان قباال دام اري مسااققلة عاان الفرياال القااامو

المعي ااار ال اادولي الخ ااال ب ااادجهزي العلي ااا للرقاب ااة المالي ااة

بالعماال وهااي دام اري الق اادقيل والمقابعااة يااي دي اوان الرقاب ااة

القا ااي يق ا ا علا ااى عاققها ااا مقابعا ااة و قصا اافية الم حظا ااات
ال ا اوارد يا ااي الققا ااارير الرقابيا ااة قماشا اايان م ا ا

والمحاسبة تنفيذ مالحظا وتوصيا رقابة األداء

يرق ققويو اددا بيقام المقابعاة وبهاذا

والمحاسبة )(ISSAI 20

المالية ويقو اب

المؤشر  :14نتائج رقابة اتداء

ادج ا ا ا ار يا ا ااقم ن الما ا اادققين ما ا اان معريا ا ااة يقا ا ااام الرقابا ا ااة

البعد  )1تقديس تقارير رقابة األداء في موعدها
ُ

والقوصيات بشبيها.

ققدو اية الققارير الى الجهات المخقصة حات

يقو القر يز ياي مقابعاة قصافية م حظاات ققاارير رقاباة

ايجازها واصدار الققارير من قبل الديوان اذ يقو ققديو

اددا علا ااى معالجا ااة المش ا ا لة القا ااي قا ااو قشخيصا ااها أود

ارسات الى الوزير المخقل ملخل عن موضوع

ض اامن يق ااام الققري اار وم اان ث ااو القحق اال م اان ادجا ا ار ات

الققويو م بيان اهو ادسقيقاجات والقوصيات يريل با

المقبع ااة يا ااي المعالجا ااة اذا اي اات قا ااد اعقما اادت القوصا ااية

الققرير القفصيلي ما يقو ارسات يسخا من الققرير

المااذ وري يااي الققرياار او قااو اقباااع سااياق اخاار يااؤدي ال اى

قا

القفصيلي إلى الجهة محل الققويو .

يف

يرف الباحثان إن حصوت هذا البعد على درجة ققييو

ويقو قيظو اسقماري مقابعة لقصفية الم حظات على

 4من أصل  4الذي يمثل يسبة  %100ما موض يي
الجدوت ادي

الذ ر  ،وذل

ويل يقرات الجدوت المدر اديا .

لعدو وجود مدي زميية

رقو

محددي قايوييان او ايار زميي محدد لققديو ققارير رقابة

الفقري

األدا إلى الجهات محل الققويو وبما يق مو م ما ورد

ادرسات

وققوو الجهات الخاضعة للقدقيل بادجابة على ققرير

البعد  )2نشر تقارير رقابة األداءفي موعدها
ُ

اددا ويم يها خ ت المدي المحددي ل جابة أن ققدو اي

ميحا اات الم ا ااادي  /28ثالث ا ااا) ما اان ق ا ااايون ديا ا اوان

معلومات بشبن المعايير القصحيحية المقخذي أو لماذا د

الرقاب ا ا ااة المالي ا ا ا اة ادقحا ا ا ااادي رقا ا ا ااو  )31لسا ا ا ااية 2011

يقو اقخاذ اج ار ات قصحيحيا.

الرقاب ااة حري ااة

يقضااي دلياال الرقي ا

يشاار ققااارير يااي وسااامل ادع ا و  ،ويقااوو الااديوان بيشاار

المااالي ضاامن اج ا ار ات مقابعااة

ققارير الرقابة الى ضروري قحديد مدي زميية ل جاباة علاى

ققارير رقابة اددا يي الموق ادلكقروياي للاديوان وقكاون

الققرياار علااى ان دققجاااوز ث ثااة اشااهر وقااذ ر يااي قااا

مقاحة للجمي .

ادرسااات ويااي حالااة قجاااوز الماادي ولااو يااقو ادجابااة يرساال

يرف الباحثان إن حصوت هذا البعد على درجة ققييو

ق ااا

 4من أصل  4الذي يمثل يسبة  %100ما موض يي
الجدوت ادي

الخاضعة

رأي الهيمة

على ققارير رقابة اددا وقذ ر المدي يي قا

والمحاسبة ). (ISSAI 20

المع اادت) لا ارمي

الم حظة

اجابة الجهة

يي الممارسة العملية يقو قحديد مدي  )90يوو لإلجابة

يي المعيار الدولي الخال بادجهزي العليا للرقابة المالية

ال ااديوان بموايق ااة مجلا ا

اليقام او يقام ايضل.

قاكيا ااد ال ااى الجها ااة ادعلا ااى المرقبي ااة بها ااا الجها ااة

الخاض ااعة وي ااي حال ااة ع اادو ادجاب ااة قرس اال ال ااى م قا ا

أليا يق مو م ما ورد يي
الذ ر  ،وذل
ل

المفق

المعيار الدولي الخال بادجهزي العليا للرقابة المالية

العاو .

يقولى قسو المعايير يي الجهااز اصادار ققريار سايوي

والمحاسبة ). (ISSAI 20

وأخاار يصاالي وارسااالا الااى الجهااات القش اريعية ويقضاامن
اه ااو الم حظ ااات الق ااي قض ااميقها قق ااارير الرقاب ااة المالي ااة
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ما الم حظاات

واألدا وادلق ازاو وبيااان اآلثااار الماليااة او الماديااة المقرقبااة

خضاعت للرقاباة ققعامال بشا ل مياسا

عليهااا ويااقو مقابعااة قصاافية هااذ الم حظااات ما الجهااات

وذلا ا م اان خا ا ت وج ااود داما اري الق اادقيل والمقابع ااة ض اامن

الخاضااعة للرقابااة واع ا و الجهااة القش اريعية بالم حظااات

هي ليااة القيظيمااي لااديوان الرقابااة الماليااة ادقحااادي ،حيااث

القااي لااو ققااو قل ا الجهااات بقصاافيقها .ققااوو دام اري القاادقيل

ققر از أعماات المقابعاة علاى ماا إذا قامات الجهاة القاي

والمقابع ااة بع ااد د ارس ااة رد الجه ااة م اان قحدي ااد الم حظ ااات

خضاعت للرقاباة ياي قيااوت األماور المبيياة ياي الققريار

ذات ادهمية اليسبية القي قسقدعي اعمات رقابياة اضاايية

بش ل مياس

مساققب لعاادو قياعقهااا باارد الجهاة الخاضااعة للقاادقيل ويااقو

للرقابة للجهة القي خضعت للرقابة بققديو معلومات بشبن

اب

وقسم إج ار ات المقابعاة لهجهازي العلياا

يرق القدقيل رسميا بذل .

المعاايير القصاحيحية المقخاذي أو لمااذا لاو ياقو اقخااذ

ياارف الباحث اان إن حصااوت هااذا البعااد علااى درجااة

إج ار ات قصحيحية.
ي اارف الباحثا اان إن حص ااوت ه ااذا البع ااد عل ااى درج ااة

ققيا اايو  4ما اان أصا اال  4الا ااذي يمثا اال يسا اابة  %100ما ااا
موض يي الجدوت ادي

ققيا اايو  4ما اان أصا اال  4الا ااذي يمثا اال يسا اابة  %100ما ااا

الذ ر  ،وذلا ألي لاا ياق مو ما

ما ورد يي المعيار الدولي الخال بادجهزي العليا للرقابة

موضا يااي الجاادوت اديا

المالية والمحاسبة). (ISSAI 20

من قبل الاديوان للجهاات الخاضاعا للرقاباة بشابن معالجاة

المؤشر  :17نتائج رقابة اتلتزاس

الم حظات والقوصايات بشابن أعماات الرقاباة وبماا ياق مو

البعد  )1ققديو يقام رقابة ادلقزاو يي موعدها

م ا مااا ورد يااي المعيااار الاادولي الخااال بااادجهزي العليااا

ماان خ ا ت ادي ا ع علااى قاااريق إصاادار ققرياار العييااة
المخق اااري المقمثلا ااة

للرقابة المالية والمحاسبة ).(ISSAI 20

دام ا اري قا اادقيل يشا اااط الشا اار ات )

 -4المحور د)  :اتدارة المالية واتصول وخدما
الدعس

قباين لياا ان الاديوان يقادو ماا د يقال عان  )%60مان

قااو قحلياال هااذا المجااات جاادوت  )4إسااقيادان إلااى

ققارير رقابة ادلقزاو إلى الجهة الخاضعة للرقابة م عدو

ق ااايون ديا اوان الرقاب ااة المالي ااة ادقح ااادي رق ااو  )31لس ااية

وجود إيار زميي مقفل عليا.

 2011المعا ا ا اادت بالقا ا ا ااايون رقا ا ا ااو  )104لسا ا ا ااية 2012

أيا على الرغو من حصوت هذا
يرف الباحثان ل

واليظا ا ا اااو ال ا ا ا ااداخلي رق ا ا ا ااو  )1لس ا ا ا ااية  2012والخي ا ا ا ااة

البعد على درجة ققييو  3من أصل  4الذي يمثل يسبة
 %75ما موض

يي الجدوت ادي

اليسبة المقممة د قش ل أهمية بيري وذل

الااذ ر  ،وذلا لوجااود مقابعااة

ادس ااقراقيجية لل ااديوان للس اايوات  2017—2013و ااذل

الذ ر أد أن

الخي ااة الس اايوية لل ااديوان للس اايوات المالي ااة عيي ااة البح ااث

لعدو وجود

وقايون ادداري المالياة والادين العااو رقاو  95لساية 2004

أيار زميي محدد لققديو يقام رقابة ادلقزاو و ما ورد

،قايون الموازية العامة ادقحادية للسيوات عيية البحث)،

يي المعيار الدولي الخال بادجهزي العليا للرقابة المالية

وقعليماات يظااو الرواقا

والمحاسبة .)ISSAI 20

رقاو  22لساية  2008المعاادت)

 ،اليظ ا اااو المحاس ا اابي الح ا ا اومي ال مر ا اازي  ،قعليم ا ااات

البعد  )3مقابعة األجهزي العليا للرقابة المالياة والمحاسابة
ل

الحفاظ على الوثامل رقو  )2لسية . 2015

لقيفياذ الم حظاات والقوصايات بشابن الرقاباة :يمقلا

الاديوان يظااو مقابعاة داخلاي للقبكاد مان أن الجهاات القاي
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جدول  )4المجات د)  :ادداري المالية وادصوت وخدمات الدعو
المجال د)  :اتدارة المالية واتصول وخدما الدعس
المؤشر  21ادداري المالية وادصوت وخدمات الدعو
البعد

*

اليقام

الدرجة

اقوف للمعايير أ، ، ،د،ه ا اا، ،ط) وغيا اار مسا ا ٍ
البعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد  :)1ادداري إن البعا ااد مسا ا ٍ
اقوف للمعا ااايير 3
ق،ي،ز)

المالية

ٍ
مسقوف لمعاييرِ اية.
البعد
البعا ا ا ااد  :)2القخيا ا ا اايط إن ل
وادس ا ا ا ا ا ااقخداو الفع ا ا ا ا ا ااات

4

األهمية
اليسبية

%75
%100

ل صوت والبيية القحقية

ٍ
مسقوف لمعااييرِ اياة.ان مساؤولية دعاو قكيولوجياا المعلوماات ياقو 4
البعد
البع ا ا ا ا ا ااد :)3خ ا ا ا ا ا اادمات إن ل
الدعو ادداري
من خ ت قسو الحاسبة القي حددت اخقصاصاقا ضمن البيد سادساا) مان

%100

المااادي  )3ماان اليظاااو الااداخلي للااديوان رقااو  )1لسااية  2012يض ا عاان

قحدياد مساؤولية اداري الملفاات وادرشافة ضامن البياد رابعاا) مان الماادي )2

من اليظاو ذاقا

أدا األجهازي العلياا للرقابااة الماليااة والمحاساابة الصااادر عاان مجموعااة عماال

* قاو إعقماااد الاادرجات أسااقيادان لاادليل أيااار قيااا
الميظمة الدولية لهجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة األيقوساي) .)8 2016
درجات أبعاد المؤشر  )21الصفحات  )230-226من الدليل اع

مجااات العماال المحاساابي ويمارس اوا عملهااو ويقااا للمعااايير

وفيمنا ين تي تحلينل المؤشنر اعناله النوارد ضنمن المجننال

واددلة المعقمدي ياي هاذا المجاات ومخرجاات عملاا ققمثال

د)
المؤشر  :21اتدارة المالية واتصول وخدما الدعس

بالجااداوت الشااهرية والساايوية وماوازين المراجعااة القااي ققاادو

البعد  )1اتدارة المالية
ُ

بشا ا ا ل دوري ال ا ااى و ازري المالي ا ااة ،ويمقلا ا ا القس ا ااو يظ ا اااو

يقااولى قسااو الشااؤون الماليااة يااي هااذا الااديوان اعااداد

معلوما ااات ما ااالي يا ااوير معلوما ااات مقكاملا ااة عا اان مقا اادار

وقيفيااذ الم اوازين الجاريااة وادسااقثمارية وقيظاايو المسااقيدات

قيفيااذها ،اد ايهااا دقااوير

القخصيصااات المرصاادي ويس ا
قكاالي

يارق العمال ،وقجادر ادشااري الاى

ومس الساج ت واعاداد البياياات المالياة السايوية للاديوان

يظاو دحقسا

والكشويات والقحاليل الملحقة بها ويقا لما ورد يي البياد

ان الا ااديوان يحا اارل عل ا ااى عا اادو قجا اااوز القخصيص ا ااات

ثاييااا) ماان المااادي  )2ماان يظامااا الااداخلي،ويقو قفااوي

المرصاادي لااا ضاامن الموازيااة العامااة وذل ا حفاظااا علااى

الس االيات المقعلق ااة باديف اااق يياب ااة ع اان ال ااديوان بموجا ا

المااات العاااو ،يض ا عاان مقابعااة عمليااة اديفاااق ماان قباال

الص ا ا حيات لعا اااو

و ازري المالية ،ويعد القساو الماذ ور بياياقاا المالياة السايوية

قا ااايون

ويقااام قيفيااذ موازيقااا ويقااا ديااار اعااداد الققااارير الماليااة

ادداري المالياة والادين العااو رقاو  95لساية ، 2004قااايون

المعقمااد اليظاااو المحاساابي الح ااومي ال مر اازي) اد ان

الموازيا ااة العاما ااة ادقحاديا ااة السا اايوي) ،وقعليما ااات يظا اااو

البيايااات د يااقو مراجعقهااا ماان جهااة خارجيااة لعاادو وجااود

رقا ا ا ااو  22لسا ا ا ااية  2008المعا ا ا اادت  ،اليظا ا ا اااو

يا ا اال قا ا ااايويي يلا ا اازو الا ا ااديوان بققا ا ااديو بياياقا ا ااا للمراجعا ا ااة

المحاساابي الح ااومي ال مر اازي...الق) ويعماال يااي القسااو

الخارجيااة اذ ان ادلي ااة المقبع ااة لمراجع ااة بياياق ااا ق ااقو م اان

عاادد ماان المااوظفين ماان ذوي الخب اري وادخقصااال يااي

خا ا ا ت قشا ا ا يل لجي ا ااة مقخصص ا ااة برماس ا ااة م ا اادير ع ا اااو

ادواما اار الديواييا ااة الخاصا ااة بقفا ااوي

، 2015ويعما اال القسا ااو ويا اال الق ا اوايين اليايا ااذي

الرواق ا ا ا ا
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وعضااوية ع اادد ماان الخبا ا ار والمااوظفين م اان ذوي الخبا اري

أهداف إسقراقيجية إليشا بيى قحقية ققمثل ببيشا مقرات

ان

ومراكز قدريبية يي بغداد والمحايظات وبما ياق مو ما ماا

والكفاا ي لغاار

مراجعااة البياياات الماليااة ما العاار

ورد يااي المعيااار الاادولي الخااال بااادجهزي العليااا للرقابااة

يقام اعمات هذ اللجية د يقو يشرها للعموو .
أيا على الرغو من حصوت هذا
يرف الباحثان ل

المالية والمحاسبة ).(ISSAI 20
البعد  )3خدمات الدعو ادداري
ل

البعد على درجة ققييو  3من أصل  4الذي يمثل يسبة
أد أن اليسبة

يقولى مر ز الحاسبة ادلكقرويية ياي الاديوان إعاداد

 %75ما موض

يي الجدوت أع

لعدو وجود يظاو

وقيا ااوير وقشا ااغيل الا اايظو والب ا ارام ادلكقروييا ااة الخاصا ااة

معلومات أدارية يقضمن معلومات عن ادعمات المالية

بالش ااؤون ادداري ااة والفيي ااة والمالي ااة وذلا ا اس ااقيادان للم ااادي

المقممة قش ل أهمية محدودي وذل
والقيفيذية ويظاو لحسا

قكالي

-3سادسااا) ماان اليظاااو الااداخلي للااديوان رقااو  )1لسااية

هيمات القدقيل و ذل

يشر البيايات القدقيل الخاصة بالديوان و ما ورد يي

 2012ويعماال ي ااي القس ااو عاادد م اان الم ااوظفين م اان ذوي

المعيار الدولي الخال بادجهزي العليا للرقابة المالية

الخبا اري وادخقصا ااال يا ااي مجا ااات قكيولوجيا ااا المعلوما ااات

والمحاسبة . )ISSAI 20

يض ا عاان وجااود شااعبة لقاادوين وقوثياال المعلومااات ققااوو

البعد  )2التخطيط واتستخداس الفعال لالصول و البنية
ُ

ببسق و واصادار وحفار الم ارسا ت ببيواعهاا ادعقيادياة،
الخاصااة ،الس ارية) وادش اراف علااى قوزيعهااا اضاااية الااى

التحتية:

قضا ا ااميت الخيا ا ااة ادسا ا ااقراقيجية للا ا ااديوان للسا ا اايوات

إقخاااذ ادج ا ار ات القااي ماان شاابيها الحفاااظ علااى الوثااامل

2017—2013مشا اااري وخيا ااط لقيفيا ااذ احقياجاقا ااا ما اان

ذات القيم ااة القاريخي ااة والقراثي ااة والعلمي ااة وقمقلا ا الش ااعبة

البيي ا ااة القحقي ا ااة المادي ا ااة به ا اادف ايش ا ااا مب ا ااايي لمقا ا ارات

المسااقلزمات الضاارورية لقشااغيل ادرشاافة ادلكقروييااة م ا

وم ارك ا ااز قدريبي ا ااة ي ا ااي بغ ا ااداد والمحايظ ا ااات اد ان قيفي ا ااذ

قا اواير خبا ارات مياس اابة إلدارقه ااا ويق ااا لم ااا ورد ي ااي ي اال

المشا اااري المقعلقا ااة بالها اادف ادسا ااقراقيجي م ا ارقبط بما اادف

المااادي -2رابعااا) ماان اليظاااو الااداخلي للااديوان أمااا ييمااا

قوير القخصيصات المالياة للسايوات المشاار اليهاا  ،وياي

يقعل اال با ا داري ادص ااوت ييق ااولى قس ااو الخ اادمات ادداري ااة

ظل القوجهات العامة للح ومة للسيوات عيياة البحاث يقاد

قهيمااة وق ااويير جميا ا المسااقلزمات م اان اث اااث وقرياس ااية

قااو ققلاايل حجااو اليفقااات العامااة اذ ان الااديوان هااو احااد

،اجها ازي) ومراقب ااة خزيه ااا والس ااييري عل ااى حر ااة ق ااداولها

الجهات الح ومية الممولة من الموازية العامة للدولاة مماا

ولديا ااا يظا اااو مقكاما اال لقرميا ااز ادصا ااوت ألح ا اااو الرقابا ااة

ع اادد م اان المش اااري المخي ااط لقيفي ااذها.

والس ااييري ويقا ااا لما ااا ورد بالما ااادي -2رابعا ااا) ما اان يظاما ااا

اما يي مجات القخييط دحقياجاات قكيلوجياا المعلوماات،

الداخلي ولغر

القيوير واجا ار القحساييات ياقو مراجعاة

يقد أمن الاديوان يظااو ألرشافة المعلوماات والققاارير ب اياة

اديظما ااة والقعليما ااات ومصا ااادرها بش ا ا ل دوري مقا ااى ما ااا

ادف ال ااى قوقا ا

قيل

ايواعها ااا دسا اايما الققا ااارير الماليا ااة ولفق ا ارات قا ااو قحديا اادها
بموجا ا

ادمر ذل .
يرف الباحثان إن حصاوت هاذا البعاد علاى درجاة

قعليم ااات الحف اااظ عل ااى الوث ااامل رق ااو  )2لس ااية

ققيا اايو  4ما اان أصا اال  4الا ااذي يمثا اال يسا اابة  %100ما ااا

.2015
يرف الباحثان إن حصاوت هاذا البعاد علاى درجاة

موض يي الجدوت اديا

الاذ ر  ،أيماا جاا بماا ييساجو

م ا مااا ورد يااي المعيااار الاادولي الخااال بااادجهزي العليااا

ققيا اايو  4ما اان أصا اال  4الا ااذي يمثا اال يسا اابة  %100ما ااا
الا ااذ ر  ،وذل ا ا لقضا اامين

للرقابة المالية والمحاسبة ).(ISSAI 20

الخي ااة ادس ااقراقيجية لل ااديوان للس اايوات 2017- 2013

 -5المجات ه) :الموارد البشرية والقدري

موض ا ا يا ااي الجا اادوت ادي ا ا
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ق ا ااو قحلي ا اال ه ا ااذا المج ا ااات ج ا اادوت  )5إس ا ااقيادان

ومع ااايير الس االو ال ااوظيفي والمهي ااي لم ااوظفي ال ااديوان و

اليظا اااو الا ااداخلي رقا ااو  )1لسا ااية  2012و ا ااذل الخيا ااة

قايون الرواقا

رقاو  )22لساية  2008المعادت) وقاايون

الس اايوية لل ااديوان للس اايوات المالي ااة مح اال البح ااث والخي ااة

الموازية ادقحادية للسيوات محل البحث .

اإلس ا ا ا ا ا ااقراقيجية لل ا ا ا ا ا ااديوان للس ا ا ا ا ا اايوات )2017-2013
جدول  )5المجات ه)  :الموارد البشرية والقدري
المجال ه)  :الموارد البشرية والتدريب
المؤشر  :22أداري الموارد البشرية
البعد

*

اليقام

الدرجة

اقوف للمعااايير أ، ،د،ه اا،و،ز) وغياار مسا ٍ
البع ا ا ا ا ااد :)1مه ا ا ا ا اااو الما ا ا ا ا اوارد إن البعااد مسا ٍ
اقوف للمعيااار 3
ل
).
البشرية

األهمية
اليسبية

%75

أدا األجهازي العلياا للرقابااة الماليااة والمحاساابة الصااادر عاان مجموعااة عماال

* قاو إعقماااد الاادرجات أسااقيادان لاادليل أيااار قيااا
الميظمة الدولية لهجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة األيقوساي) .)8
درجات أبعاد المؤشر  )22الصفحات  )237-234من الدليل اع
وفيما ي تي تحليل المؤشر اعاله الوارد ضمن المجال ه)

ويي مجات قيا

المؤشر  :22ادارة الموارد البشرية

اعا ااداد وقوزي ا ا اسا ااقمارات ققيا اايو خاصا ااة بها ااذا الغا اار ،

البعد  )1مهاس الموارد البشرية
ُ

واعقما اااد يقامجه ا ااا لم ا ااي الع ا ا وي الس ا اايوية .وي ا ااي جايا ا ا

ادا العاملين ياي الاديوان ،يقاولى القساو

يضاايل قسااو الم اوارد البش ارية بمهاااو قيظاايو واعااداد

القيا ااوير المهيا ااي و بيا ااا القا اادرات لما ااوظفي القسا ااو يا ااقو

الخاصا ااة بميقسا اابيا

اش ا اراكهو با اادورات قيويريا ااة وور عما اال داخا اال الع ا اراق

وقهيماة وايشااا قاعاادي بيايااات مر زياة لكايااة اقساااو ودواماار

وخارج ااا .يضا ا ع اان مش ااار ة م ااوظفي القس ااو بعض ااوية

اليشا اااط يا ااي بغا ااداد والمحايظا ااات ،ويا ااقو اداما ااة وقحا ااديث

لجان ما مؤسساات الدولاة القاي قهادف الاى وضا الياات

القاعاادي بش ا ل مسااقمر ،بمااا يااؤمن قااويير ارشاافة مقكاملااة

وضا ا اوابط لقع ا ااديل مش ا اااري القا ا اوايين المقعلق ا ااة ب ا ااالموارد

لهوامر اددارية والملفات والبياقات الشخصية ،ولغر

البشرية .

ما ا

اليهااو

الا ااديوان وقوصا ااي

الوظا ااام

بهااذ المسااؤولية قااو قكلي ا

عاادد ماان المااوظفين

يارف الباحثاان أي لاا علاى الارغو مان حصاوت هاذا

ذوي الخب اري والمهاااري المياساابة م ا قااويير الم اوارد الماديااة

البعااد علااى درجااة ققياايو  3ماان أصاال  4الااذي يمثاال يساابة

ددا مهامهو.

 %75ما ااا موض ا ا يا ااي الجا اادوت أع ا ا

ق ا ااو قض ا اامين الخي ا ااة ادس ا ااقراقيجية للس ا اايوات -2013

المقمما ا ا ا ااة قش ا ا ا ا ا ل أهميا ا ا ا ااة بي ا ا ا ا اري ا ا ا ا ااون أن الا ا ا ا ااديوان

القا ا ااوف

ل ااو يضا ا ض اامن خيي ااا اي ااار للحف اااظ عل ااى الكف ااا ات

 )2017خيا ا ااط وسياسا ا ااات مقعلقا ا ااة باسا ا ااققيا

أد أن اليسا اابة

العامل ا ااة وي ا اال مؤشا ا ارات موض ا ااوعة ل يقق ا ااا والقي ا اااي

والمه ا ا ا ا ااارات المقاح ا ا ا ا ااة لدي ا ا ا ا ااا وميا ا ا ا ا ا قسا ا ا ا ا اربهو ال ا ا ا ا ااى

لضاامان الحصااوت علااى ايضاال الكفااا ات المققدمااة ،ويااقو

جها ااات ح وميا ااة اخ ا ارف و ما ااا ورد يا ااي المعيا ااار الا اادولي

المخقلف ااة لس ااد

الخا ا ااال با ا ااادجهزي العليا ا ااا للرقابا ا ااة الماليا ا ااة والمحاسا ا اابة

ذلا ا م اان خا ا ت ادعا ا ن ع اان الوظ ااام

الش اواغر .اد ان الااديوان لااو يض ا ضاامن خييااا ايااار
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للحف اااظ عل ااى الكف ااا ات والمه ااارات المقاح ااة لدي ااا وميا ا
قسربهو الى جهات ح ومية اخرف .
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اليظا اااو الا ااداخلي رقا ااو  )1لسا ااية  2012و ا ااذل الخيا ااة

 -6المجال و) :اتتصات وادارة اصحاب المصلحة
قااو قحلياال هااذا المجااات جاادوت  )6إسااقيادان إلااى

الس اايوية لل ااديوان للس اايوات المالي ااة مح اال البح ااث والخي ااة

ق ااايون ديا اوان الرقاب ااة المالي ااة ادقح ااادي رق ااو  )31لس ااية

اإلسقراقيجية للديوان للسيوات . )2017-2013

 2011المع اادت بالق ااايون رق ااو  )104لس ااية  2012و
جدول  )6المجات و)  :ادقصادت واداري اصحا

المصلحة

المجال و)  :اتتصات وادارة اصحاب المصلحة
المؤشر : 24ادقصادت م السليات القضامية والقيفيذية والقشريعية
اليقام

البعد

*الدرجة

األهمية

3

%75

البعاد :)2الممارساات الجيادي بخصااول إن البع ا ااد مس ا ا ٍ
اقوف للمع ا ااايير أ، ،جا،د،ها ا اا،و،ز) وغي ا اار
ل
ٍ
مسقوف للمعيار حا).
ادقصادت م السلية القشريعية
المؤشر  :25ادقصادت
البعاد :)1الممارساات الجيادي بخصااول
ادقصادت م وسامل ادع و

البعد  :)2الممارسات الجيدي بخصول
أقص ا ااادت الما ا اواييين وما ا ا ميظم ا ااات
المجقم

م وسامل ادع و والمواييين وميظمات المجقم المديي
اقوف للمع ا ا ا ا ااايير د) وغي ا ا ا ا اار مس ا ا ا ا ا ٍ
إن البع ا ا ا ا ااد مس ا ا ا ا ا ٍ
اقوف 1
ل
للمعيار أ، ،جا،ها،و)
مسقوف للمعايير أ، ،د،هاا،و،ز) وغيار مس ٍ
ٍ
3
اقوف
البعد
إن ل
للمعيار جا)

اليسبية

%25
%75

أدا األجهازي العلياا للرقابااة الماليااة والمحاساابة الصااادر عاان مجموعااة عماال

* قاو إعقماااد الاادرجات أسااقيادان لاادليل أيااار قيااا
الميظمة الدولية لهجهزي العليا للرقابة المالية والمحاسبة األيقوساي) [8].2016
درجات أبعاد المؤشر  )24الصفحات  )253-248من الدليل اع

درجات أبعاد المؤشر  )25الصفحات  )258-255من الدليل اع

المقعلق ا ا ااة باألوض ا ا اااع المالي ا ا ااة وادداري ا ا ااة وادققص ا ا ااادية

وفيما ي تي تحليل المؤش ار اعاله الوارد ضمن المجال

والقايوييااة وققياايو ياعليااة و فايااة اجا ار ات الحو مااة  ،مااا

و)
المؤشنننننر  :24اتتصنننننات منننننع السنننننلطا القضنننننائية

يااقو بموجا

والتنفيذية والتشريعية

جم البيايات المقعلقة بموازية الديوان وقحليلها ألسقخ ار

البعد  )2الممارسا الجيدة بخصنو
ُ

المؤش ارات ذات الع قااة وأدراجهااا ضاامن الققرياار الساايوي

اتتصنات منع

ماان قباال ادحصااا ات الماليااة ،اضاااية الااى ققااديو ققرياار

السلطة التشريعية

حا ااددت الما ااادي /28اود) ما اان قا ااايون الا ااديوان اليايا ااذ

ب ل أمر هاو يي مجات الرقابة وققويو اددا  ،ما يظمت
الما اادي /9اود) م اان اليظ اااو ال ااداخلي لل ااديوان مه اااو قس ااو

الخيوط ادساساية ل قصاات بالسالية القشاريعية مجلا
الي اوا )  ،اذ بيياات المااادي اع ا

الفقاري ثاميااا/و) ماان اليظاااو الااداخلي للااديوان

ش ااؤون مجلا ا

اج ا ار ات ققااديو الققرياار

اليا اوا

ال ااذي يظ ااو الع ق ااة ب ااين ال ااديوان

الس اايوي خا ا ت  )120ي ااوو م اان يهاي ااة اال س ااية ،وي ااقو

واللجااان المقخصصااة يااي مجل ا

أعااداد الققرياار بعااد اج ا ار قحلياال ود ارسااة مقكاملااة لققااارير

وادجقماع ااات ما ا اعض ااا المجلا ا

الرقابا ا ااة واخقيا ا ااار الم حظا ا ااات المهما ا ااة القا ا ااي ققضا ا اامن

ادع و والع قات العامة.

الجواي

الي اوا

وعقااد اللقااا ات

بالقيس اايل ما ا قس ااو

وبالرغو من وضو مهاو هذا القسو اد ايا لو ياقو قفعيلهاا

ادساسية الى ايرزقها يقام قيفيذ الخية السيوية

لغايا ااة اآلن ما ااا لا ااو يا ااقو ايايا ااة مسا ااؤولية مقابعا ااة قل ا ا

للا ااديوان بما ااا يا ااي ذل ا ا اآل ار والم حظا ااات والمققرحا ااات
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ادقص ااادت بعض ااو ارقبا اااط مس ااؤوت اد ان قلا ا المها اااو

أسقراقيجية أقصادت من قبال الاديوان ،و اذل

قمااار بش ا ل ضااميي ماان قباال الم ارج ا ادداريااة العليااا

ال ااديوان أجا ا ار قعقيب ااات م اان قب اال البرلم ااان بش اابن ج ااودي

يبيعااة اال مهمااة اضاااية الااى العماال ما اللجااان

ما ورد ياي المعياار الادولي

وحسا

البرلمايي ا ااة م ا اان خا ا ا ت عض ا ااوية رم ا ااي

وأهمية ققارير الرقابية وحس

ال ا ااديوان ويامب ا ااا

الخ ااال ب ااادجهزي العليا اا للرقاب ااة المالي ااة والمحاس اابة

ورؤسا الدوامر الرقابية يي قل اللجاان لمعالجاة القضاايا
القا ااي ققعلا اال بالجواي ا ا

).(ISSAI 20

الماليا ااة واألققصا ااادية والقايويي ا ااة

المؤشر  :25اتتصات مع وسائل اتعالس والمواطنين

.....الق .

ومنظما المجتمع المدني

إن عمليااة أرسااات الققااارير الساايوية والفصاالية قساااهو يااي

البعد  )1الممارسا الجيدة بخصنو
ُ

زيا ااادي وعا ااي السا االية القش ا اريعية بقيما ااة وميا اااي الا ااديوان
وأسهاماقا يي قغيير حياي المواييين والمجقم

اتتصنات منع

وسائل اتعالس

يقا ا ااوو الا ا ااديوان ب صا ا اادار ققريا ا اار السا ا اايوي والققا ا ااارير

ال ،وقاو

قيااوير ع قااات مهييااة ما اللجااان القشاريعية يااي مجل ا
اليا اوا

لاو ييلا

الفصلية المقضمية الجواي

ادساسية القاي ايرزقهاا يقاام

م اان خا ا ت قعم اايو م ااا ق ااو وض ااعا م اان معالج ااات

قيفيا ا ااذ الخيا ا ااة السا ا اايوية واآل ار والم حظا ا ااات المقعلقا ا ااة

المعايير

باألوضاع المالية واددارياة وادققصاادية والقايويياة وققيايو

محاسبية وقواعد وادلة محلية صادري عن مجل

الرقابيااة والمحاساابية يااي جمهوريااة الع اراق ااون ان رمااي

ياعليااة و فايااة اج ا ار ات الح ومااة وققااديمها الااى مجل ا

الديوان رميسا للمجل  ،ويشير هيا الاى عادو قيااو الاديوان

الياوا

خا ت  )120يااوو ماان يهايااة اال سااية ويااقو يشاار

عملا و يفياة الوصاوت الاى

علاى موقا الااديوان لإلعا ن عاان ايا ق الققرياار الساايوي

وأيم ااا يققص اار أي ع ااا

او اي قق ا ا ااارير رميس ا ا ااية اخ ا ا اارف ،م ا ا ااا د ي ا ا ااقو أص ا ا اادار

علاى يقااام أعماات الرقابااة ماان خا ت الققااارير المعروضااة

القص ا اريحات الصا ااحفية عا اان قل ا ا الققا ااارير  ،أما ااا ييما ااا

عليا.

يقعلل بققارير رقابة اددا للبارام والسياساات يقاد ماار

أم ااا ييم ااا يقعل اال بالمعري ااة المهيي ااة ييق ااوو ال ااديوان ببب اادا

ال ااديوان يش اار أخب ااار ص ااحفية ع اان يق ااام قلا ا القق ااارير

الا ارأي ي ااي مش اااري القا اوايين مث اال ق ااايون الموازي ااة العام ااة

وحاليا قو قش يل يريل القواصل إلعداد ادخبار الصحفية

للدولااة وقااايون ادداري الماليااة والاادين العاااو أو أي ق اوايين

وقسااهيل يشاار ملخصااات عاان قلا الققااارير يااي الصااح

أخرف قرقبي السلية القشريعية ابدا الرأي بشبيها.

على أن يقو ذلا بعاد أصادار الققاارير اذ د ياقو يشار أي

ببي ع مجل

اليوا

ببس

المعلوم ااات ي ااي الوق اات المياسا ا

علاى ماا يارد ياي ققاارير الاديوان

معلومااات عاان سااير القاادقيل خ ا ت يق اري المراجعااة وقياااو

إن أعقماد مجل

ماان يقااام وظاواهر ساالبية مشخصااة ومخالفااات ماليااة يااي

ظ ظمات المااادي )10
الهيماات الرقابياة بقيفياذ مهامهااا ،وقاد ظي ظ
م اان يظ اااو ال ااديوان الياي ااذ مه اااو قس ااو ادعا ا و والع ق ااات

جلسات أسقجوا

اليوا

المعلية دليل على جودي وأهمية
الوز ار
ل

قل ا الققااارير إد أيا لاا لااو يااقو سااابقان يل ا
قعقي

او وصااوت أي

العاماة بضاميها القعريا

من السلية القشريعية بشبن قل الققارير.

الص ا ااحاية واألجها ا ازي ادع مي ا ااة المرمي ا ااة
ادقص ا ااات ما ا ا
ظ
المخقلفااة  ،مااا يقااولى القسااو مقابعااة ادخبااار
والمسااموعة ل

أيا على الرغو مان حصاوت هاذا البعاد
يرف الباحثان ل

على درجة ققييو  3من أصال  4الاذي يمثال يسابة %75
ما ااا موض ا ا يا ااي الجا اادوت ادي ا ا

ببعماات الااديوان أع مياان وقاابمين

القا ااي قيشا اار عا اان الا ااديوان او عا اان موضا ااوعات قخ ا اال

الا ااذ ر أد أن اليسا اابة

الجهااات الخاضااعة للرقابااة ،علمااا ان الااديوان لااو يفااو

المقمم ا ااة دقشا ا ا ل أهمي ا ااة بيا ا اري ألن خي ا ااوط ادقص ا ااات

موظف اان مخقص اان للقحاادث ما ا وسااامل ادع ا و ييابااة ع اان

مفقوح ااة ما ا الس االية القشا اريعية ب ااالرغو م اان ع اادو أع ااداد

الااديوان ،مااا د ققااوير أج ا ار ات لمعالجااة يلبااات وسااامل
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ادع ا و اذ د قوجااد آليااة واضااحة قحاادد قل ا ادج ا ار ات

المقخصص ااة ي ااي مج ااات الرقابا ااة والق اادقيل مث اال ميظما ااة

للقواصل م وسامل ادع و.

اديقوساي وادربوساي لهيا ع علاى أيضال الممارساات

ياارف الباحث اان أن حصااوت هااذا البعااد علااى درجااة

يااي مجااات العماال المياادايي أد أيااا لااو يعماال علااى قكااوين

ققييو  1من أصل  4الذي يمثل يسبة  %25ما موض
يااي الجاادوت أع ا

ع ق ا ااات وأقصا ا ااادت ما ا ا ميظما ا ااات المجقما ا ا الما ا ااديي
واألسا ااقفادي ما اان يشا اااط قل ا ا الميظما ااات إليصا ااات يقا ااام

أيمااا جااا يقيجااة عاادو أسااقيفا خمسااة

ققارير الرقابة والقدقيل الى شاريحة واساعة مان الماواييين

البع ااد وذلا ا ألن
مع ااايير م اان أص اال س ااقة الخاص ااة به ااذا ل
الااديوان د ييشاار اي اة معلومااات عاان سااير عمليااة القاادقيل
خا ت يقاري المراجعاة وحسا

 ،أضاية الاى قحفياز الماواييين للوصاوت الاى المعلوماات
ماان خا ا ت اديا ا ع علااى قق ااارير رقاب ااة اددا الميش ااوري

ماا ورد ياي المعياار الادولي

وممارس ااة دوره ااو ي ااي مس ااا لة القي اااع الع اااو ع اان يري اال

الخ ااال ب ااادجهزي العلي ااا للرقاب ااة المالي ااة والمحاس اابة

ققا ااديو المققرحا ااات والمشا ااار ات وابا اادا أرامها ااو القا ااي يا ااقو

).(ISSAI 20
البعننند  )2الممارسنننا الجيننندة بخصنننو
ُ

أسا ااق مها عا اان يريا اال الموق ا ا ادلكقرويا ااي وريعها ااا الا ااى

اتتصنننات

الجهااات المسااؤولة يااي الااديوان ألقخاااذ األج ا ار المياس ا

المواطنين ومع منظما المجتمع

بيبيع ا ا ااة عمل ا ا ااا

بش اابيها دون أن ي ا ااون لا ااذل أخ ا ا ت ببسا ااقق لية الا ااديوان

واخقصاصاااقا ماان خ ا ت موقعااا ادلكقرويااي علااى شااب ة

وممارسااقا لمهامااا ،ويعماال الااديوان وبش ا ل م ث ا

علااى

اديقريياات والقااي ققضاامن معلومااات مفصاالة عاان قبسااي

قحديث موقعا ادلكقرويي أوت ببوت ويل المساقجدات ،اذ

ال ا ااديوان وقايوي ا ااا ويظام ا ااا ال ا ااداخلي وهي ل ا ااا القيظيما ا ااي

قااو ققااديو الموق ا بقيبياال جديااد ولغااة جدياادي خ ا ت العاااو

وخييااا يض ا عاان يشاار رؤيااة ورسااالة واهااداف الااديوان

 ، 2017ويش ا ااار ال ا ااديوان بح ا ااو يبيع ا ااة عمل ا ااا ي ا ااي

ويياااق عماال هيماقااا الرقابيااة ،مااا يقااولى اصاادار مجلااة

الما ااؤقمرات وادجقماعا ااات واللقا ااا ات العلميا ااة والقدريبيا ااة

يس ا ا ااعى ال ا ا ااديوان ال ا ا ااى القعريا ا ا ا

الم ارقا ا

المحلية و ذل اللجان العليا والقي قياوت مياقشة مواضي

الع اااو) وه ااي مجل ااة رقابي ااة مقخصص ااة يصا ا

سا اايوية وقا ااوزع علا ااى الجها ااات الح وميا ااة وقكا ااون مقاحا ااة

مهييا ااة اخا اارف مقعلقا ااة بالقحا ااديات والمشا اااكل المجقمعيا ااة

للعموو من خا ت ظيشارها علاى الموقا ادلكقروياي للاديوان

ووض ا ا ا الحلا ا ااوت المياسا ا اابة القا ا ااي قها ا اادف الا ا ااى اج ا ا ا ار
القحسييات يي القياع العاو.

يقعلل بققارير الرقابة والقادقيل يياقو يشار قظقاارير
،اما ييما ظ
الب ا ارام والسياس ا اات بش ا ا ٍل
اددا القخصصا ااية وقظقا ااارير ظ

ياارف الباحثاان أن حصااوت هااذا البعااد علااى درجااة
ققي ا اايو  3م ا اان أص ا اال  4ال ا ااذي يمث ا اال يس ا اابة  %75م ا ااا

ام ا اال لم ا ااا ققض ا ااميا ما ا اان مواض ا ااي قظقظعل ا اال ب ا ا ا ج ار ات

وسياسا ااات ال ِجها ااات القظيفيذيا ااة الخاضا ااعة لرقابا ااة الا ااديوان
أقجااا قضااايا ذات مسااا

موض ا يااي الجاادوت ادي ا

المقمم ا ااة دقشا ا ا ل أهمي ا ااة م ا اان حي ا ااث قك ا ااوين ع ق ا ااات

مباشاار بحياااي الم اواييين ،أمااا

أيواع القظقاارير األلخارف ظيياقو يشار ِ
قامماة بالققاارير الصاادري
وب م اان اي جهاة ح ومياة او قياااع خاال يلا

الااذ ر مسااقويي ألن اليساابة

أقص ااادت ما ا ميظم ااات المجقما ا الم ااديي ألي ااا دقوج ااد
ميظمات مجقم مديي ذات يشااط رقاابي وحسا

يسااخة

ماا ورد

يي المعيار الدولي الخال بادجهزي العليا للرقابة المالياة

ماان الققرياار ويااقو قظزويااد بهااا بعااد اسقحصااات الموايقااات
ادصولية لذل  ،علما ان الققريار السايوي والفصالي لييشار

والمحاسبة ). (ISSAI 20

ٍ
ويقضا اامن ظيقا ااام
بش ا ا ل اما اال يا ااي الموق ا ا ادلكقرويا ااي ظ

ي اارف الباحثا اان م اان خ ا ا ت اليق ااام الق ااي قا ااو
القوصل اليها مان خا ت قياا

المعييااة ،ويعماال
الققااارير الرقابيااة الصااادري خ ا ت السااية ظ

اددا والمدرجاة أعا

حيااث ' '0يااي حالااة عاادو إسااقكمات عمليااات القاادقيل

ال ا ا ااديوان عل ا ا ااى قي ا ا ااوير ع قق ا ا ااا بالميظم ا ا ااات الدولي ا ا ااة
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الميلوبة و درجة " "4ياي حالاة ادلقازاو القااو بالمعياار
الادولي) ،حياث إن الاادرجات قع ا

المالي ااة ألجها ازي الس االية القيفيذي ااة دقق اادو ي ااي الوق اات
المحدد.

أن الجهااز واحااد

م اان األجها ازي العلي ااا للرقاب ااة المالي ااة الق ااي قعم اال عل ااى
أيضا اال مسا ااقوف للممارسا ااات الدوليا ااة ،وويق ا اان للمعيا ااار

التوصيا

الا ا اادولي الخا ا ااال با ا ااادجهزي العليا ا ااا للرقابا ا ااة المالي ا ا ااة

 -1أعقم ا اااد مع ا ااايير أي ا ااار قي ا ااا

أدا األجها ا ازي العلي ا ااا

والمحاسبة  )ISSAI 20مباادئ الشافايية والمسااملة)

للرقاب ااة المالي ااة والمحاس اابة ي ااي ققي اايو أدا دوام اار

حيا ا ا ااث يقض ا ا ا ا ان المؤشا ا ا اار  )1ما ا ا اان المجا ا ا ااات أ)

وأقساو الديوان.

)

-2دعااو الساالية القش اريعية للااديوان بش ا ل دامااو ببعقبااار

والمؤشا ا ا ا ا ارات  )3و  )4و  )6م ا ا ا ا اان المج ا ا ا ا ااات

والمؤشاار  )21م اان المج ااات د) والمؤش اار  )22م اان

مؤسسة قدقيل عليا لقكون قادري على القياو بمهامهو

المجات ه) قد حققت مبائ الشافايية  ،اماا المؤشارات

على يحو مسقداو .
-3مااي حصاااية ل ارمي

 )10و  )11و  )14و  ) 17ما ا ا ا ا ا ا اان المجا ا ا ا ا ا ا ااات د)

الااديوان ماان الم حقااة القضااامية

والمؤشارين  )24و  )25مان المجاات و) يبيهاا قادعو

ييلااة يق اري عملااا يااي ميصاابا ببضاااية ياال ص اري

المساملة .

بااذل إلااى قايويااا وذل ا لضاامان اسااقق ليقا عيااد ادا

وما اان خ ا ا ت ما ااا ورد اع ا ا
يرض ااية البح ااث أن قي ااا

ادعم ا ااات المو ل ا ااة الي ا ااا وان اس ا ااقجوابا ي ا ااون وي ا اال

يم ا اان القا ااوت بقبا ااوت

اج ار ات خاصة يحددها القايون.

أدا األجها ازي العلي ااا للرقاب ااة

-4القيس اايل ما ا الس االية القشا اريعية والقيفيذي ااة وي اال آلي ااة

المالية والمحاسبة يحقل الهدف  )16من أهاداف القيمياة
المسقدامة ).

م قوبااة لقفعي اال صا ا حية رم ااي

الفصل الرابع  :اتستنتاجا والتوصيا

قايويا اليايذ ب ويا يمقل ص حية وزيار المالياة ييماا

ال ااديوان الا اوارد ي ااي

اتستنتاجا

يخل موازية الديوان وم كا واظهار موازياة الاديوان

.1عدو وجود معايير لققييو أدا دوامر وأقساو الديوان.

اارقو واح ااد ض اامن الموازي ااة العام ااة للدول ااة ما ا ع اادو
ام اييااة الساالية القيفيذيااة يااي الااقح و بااالموارد الماليااة

.2عادو قيااو األجهازي العلياا للرقاباة المالياة والمحاسابة يااي

للديوان دعمان ألسقق ت مالي اكبر.

العا اراق المقمثلا ااة با ااديوان الرقاب ااة الماليا ااة ) بعمليا ااة
الققيو الذاقي ألدا ها لعدو وجود قشري قايويي يؤ د
ذل ا

المصادر

يض ا ن عاان عاادو وجااود ياال دسااقوري يشااير

الااى جهااة رقابيااة أخاارف معييااا بققياايو أدا

 .1العبادي -مصيفى ارشد  ،إيار مققر لققييو أدا
الميش ت الصياعية يي ضو بيمة القصايي الحديثاة

لقعزيااز

دور يي قحقيل الشفايية والمساملة والفاعلية

دارسة إخقبارية،مجلاة الدارساات والبحاوث القجارياة،

.3إن ﺮقابة ادجها ا ا ازي العلي ا ا ااا ليس ا ا اات اليهاية بح ا ا ااد ذاقها

ليا ا ا ا ا ااة القجا ا ا ا ا اااري ببيها ا ا ا ا ااا ،المجلا ا ا ا ا ااد 2002 )22

ولﻜيها جﺰ ضﺮوري ميظوما ا ا ا ااة عما ا ا ا اال لقحقيا ا ا ا اال

ل  .)425-424العا ا ا ا ااامري -صا ا ا ا ااال  ،اإلداري

القيميا ا ااة المسا ا ااقدامة ومراقبا ا ااة إداري وأيفا ا اااق األم ا ا اوات

واألعما ااات  ،دار واما اال لليشا اار والقوزي ا ا  ،عما ااان –

العامة.

األردن  2007،ل . )602

.4عدو اعقماد آلية محاددي ليشار الققاارير الرقابياة بصاوري

 .2أب ا ااو اليص ا اار-م ا اادحت ومحم ا ااد –ياس ا اامين م ا اادحت

البيايااات

،القيمي ا ا ا ا ااة المس ا ا ا ا ااقدامة مفهومه ا ا ا ا ااا – أبعاده ا ا ا ا ااا –

دوريااة دعم اان للشاافايية والمساااملة ااون أغل ا

مؤشا ا ا ا اراقها،المجموعة العربي ا ا ا ااة للق ا ا ا اادري
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واليش ا ا ا اار

،القا ا اااهري -مصا ا اار  2017،ل  )224ل )227

العربيا ا ا ا ااة للقيمي ا ا ا ا ااة اإلداريا ا ا ا ااة ،الق ا ا ا ا اااهري ،مص ا ا ا ا اار

ل .)228

ل .)105
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 .3معي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار األيقوسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااي )ISSAI : 3000

المديي ا ااة :قجرب ا ااة و ازري القيمي ا ااة اإلداري ا ااة" ،األس ا اابوع
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