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 دور المراجعة الداخلية في رفع كفاءة األداء في الوحدات الحكومية
 األبيض(()) دراسة ميدانية على محليات والية النيل 

 م ( 2014 –م  2004خالل فترة )
 أستاذ المحاسبة المساعد. جامعة اإلمام المهدي  - د. احمد عبد الوهاب أبو محمد              

 
 المستخلص 

على دور المراجعة الداخلية في رفع كفاء األداء المالي واإلداري في محليات والية  هدفت الدراسة للتعرف    
وتمثلت مشكلة الدراسة في إن المخاطر الناتجة من عدم بذل 0م(2014-م2004النيل األبيض خالل الفترة)

إلي بروز األخطاء المراجع الداخلي للعناية المهنية الكافية،ومهددات االستقاللية؛يؤثران على األداء،مما أدى 
افترضت الدراسة،وجود كادر مؤهل علميًا ومهنيًا ولديها الخبرة في المراجعة الداخلية يسهم في . والمخالفات

استخدمت .تطبيق نظام فّعال للرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة يسهم في رفع كفاءة األداء. رفع كفاءة األداء
ستقراء الدراسات واألبحاث والكتب والدوريات،والمنهج االستقرائي التي المنهج االستنباطي،عن طريق االدراسة 

.أهم والتحليلي لتحليل الفروضتقوم عليه المشاهدة من خالل التطرق لعدد من القوانين التي تنظم المهنة،
النتائج وجود كادر مؤهل علميًا ومهنيًا ولديه الخبرة يسهم في رفع كفاءة األداء المالي واإلداري 

توصي الدراسة . تطبيق نظام  فّعال للرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة يسهم في رفع كفاءة األداء،طويرهوت
إزالة المخاطر التي تهدد استقاللية المراجع الداخلي والعمل بنظام المراجعة الشاملة،واالستعانة بالخبير في 

 .الحكومية غير مجاالت المراجعة ألنها تسهم في إضافة قيمة في الوحدات
Abstract 
      The study aimed to  identifying the role of internal audit in raising financial 
and administrative efficiency in the governorates of White Nile State during the 
period (2004 - 2014). The problem of the study was that the risks resulting from 
the failure of the internal auditor to provide adequate professional care and the 
threats of independence affect performance, led to the emergence of errors and 
irregularities. The study assumed that there is a scientifically qualified and 
professional cadre with expertise in internal auditing, The study used the 
deductive approach, by extrapolation of studies, research, books and periodicals, 
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and the inductive method underlying the observation by addressing a number of 
laws governing the profession, The most important results are the presence of a 
scientifically qualified and professional cadre with experience that contributes to 
raising the efficiency of financial and administrative performance and its 
development, an effective system of internal control and continuous follow up 
contributes to raising the efficiency of performance. The study recommends 
removing the risks that threaten the independence of the internal auditor and the 
comprehensive review system, In non-audit areas as they contribute to the 
addition of value in government units. 

( مـقدمة:1    
الوحددات الحكوميددة تقددع علددى عاتقهدا مسددؤولية تحقيددق العديددد مدن األهددداف العامددة التي ال تهدددف لتحقيددق       

المخالفدات  واآلن تزايدد حداالت.الربح،باإلضافة إلي القيدام بالخددمات األساسدية والتنميدة االقتصدادية واالجتماعيدة
حيدث أن اإلدارة .المالية والمحاسبية واإلداريدة،وذل  لعددم اهتمدام اإلدارة بتفعيدل مقومدات وأدوات الرقابدة الداخليدة
مكاندات فهدي ال تسدتطيع أن تاطدي كافدة الندواحي اإلداريدة وأن مددير الوحددة .مهما تمتل  من مهدارات وقددرات واك

مما دعي لالستعانة بأشخاص تتدوافر فديهم الكفداءة العلميدة .االتفي الوحدات الحكومية ليس خبيرَا في كل المج
والخبرة العملية ويتسمون باالستقاللية فدي أرائهدم ونظدرتهم لرمدور ليقومدوا بددور المراقبدة الماليدة واإلدارية،وتقدديم 

امدددة التوصددديات والمقترحدددات لمراقبدددة وتحسدددين وتطدددوير األداء،ومدددن خدددالل المسدددؤولية واختصاصدددات لددد دارة الع
وأن ال نحصر دور المراجعدة الداخليدة فدي .للمراجعة الداخلية البد من إحكام الضبط المؤسسي الداخلي بوسائله

هدددذا وقدددد تطدددورت المراجعدددة الداخليدددة وتايدددرت النظدددرة .السياسدددات واإلجدددراءات بدددل ينتقدددل إلدددي رفدددع كفددداءة االداء
 علة في إضافة القيمة للوحدات الحكومية.التقليدية لها من مجرد تصيد االنحرافات السالبة إلي أداة فا

 مشكلة الدراسة: 
يمكن إيضاح مشكلة الدراسة بشكل عام والتي يحاول الباحث إيجداد حدل لهدا فدي،أن المخداطر الناتجدة مدن      

ومهدددددات االسدددتقاللية؛يؤثران بشدددكل مباشدددر علدددى األداء .عددددم بدددذل المراجدددع الدددداخلي للعنايدددة المهنيدددة الكافيدددة
الحكومي وهددددذا أدى إلددددي بددددروز األخطدددداء والمخالفددددات،وظهور الفسدددداد المددددالي واإلداري،ودعدددداوي االختالسددددات 
واالحتيدددال فدددي المحاكم؛وهدددذا بددددوره يدددنعكس سدددلبًا علدددى كفددداءة األداء فدددي الوحددددات الحكوميدددة،مما يجعلهدددا أمدددام 

 بالمهنة والمجتمع،وعموما يمكن التعبير عن هذه المشكلة باألسئلة اآلتية:  تساؤالت مهمة،تتعلق
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أ(هددل تتددوافر لدددي المراجددع الددداخلي مددؤهالت وخبددرات تمكندده مددن مراقبددة األداء المطلددوب الددذي يسددتوفي معددايير 
 الكفاءة والفاعلية في الوحدات الحكومية؟ 

الضدبط الدداخلي وأسداليب الرقابدة الداخليدة ومقوماتهدا فددي  ب(هدل تقدوم إدارة المراجعدة الداخليدة بمتابعدة إجدراءات
 الوحدات  الحكومية والتأكد بأنها نفذت كما هو موضوع لها؟

 أهمية الدراسة:
تنبدددع أهميدددة الدراسدددة فدددي تقدددديم بعدددض المقترحدددات لتفعيدددل دور اإلدارة العامدددة للمراجعدددة الداخليدددة وربطهدددا      

بددالواقع مددن خددالل إبددراز الدددور الددذي يمكددن إن تلعبدده المراجعددة الداخليددة فددي الجوانددب المهنيددة واألكاديميددة حتددى 
ي تتمثددل بشددكل أساسددي فددي رفددع كفدداءة األداء والتدد تتكامددل العمليددة فددي تنفيددذ المهددام واالختصاصددات المندداط بهددا

 باإلضافة إلي أنها تحاول تقديم حل لمشكلة الدراسة.

 أهداف الدراسة: 
على دور إدارة المراجعة الداخلية في رفع كفاء األداء المالي واإلداري في محليات والية النيل  التعرف (أ

 األبيض.
في المراجعة الداخلية بوصفها متاير تسليط الضوء علي العالقة بين مهددات االستقاللية   (ب

 مستقل،وكفاءة األداء المالي واإلداري بوصفه متايًرا تابعًا.
 
 

 فرضيات الدراسة:
:وجود كادر مؤهل علميًا ومهنيًا ولديه الخبرة في المراجعة الداخلية يسهم في رفع الفرضية األولى           

 حدات الحكومية بوالية النيل األبيض.كفاءة األداء المالي و اإلداري وتطويره في الو 
تطبيق نظام فّعال للرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة يؤثر في رفع كفاءة األداء في  الفرضية الثانية:      

 .الوحدات الحكومية وتطويرها بوالية النيل األبيض

  منهجية الدراسة:
الدراسات واألبحاث والكتب والدوريات المحلية  في الجانب النظري عن طريق استقراءاستخدمت الدراسة      

 .واألجنبية،وفي الجانب التطبيقي  أستخدم المنهج الوصفي التحليلي

 حدود الدراسة:  
 أ( الحدود المكانية:محليات والية النيل األبيض.
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 م( 2.14  -م 2004.ب( الحدود الزمانية  خالل الفترة )

 مصادر المعلومات:
 أولية:اإلستبانة والمقابالت الشخصية.مصادر أ(   

مصادر ثانوية:المراجع واالنترنت والتقارير المالية واإلدارية والمنشورات المالية واإلدارية  والبحوث العلمية ب( 
 والقوائم والدوريات المحلية واألجنبية . 

 متغيرات الدراسة:
 (1شكل رقم )                     

 

 

 
 
 

 م(. 2.14المصدر:إعداد الباحث،)
 

 الدراسة:هيكل 
تم تقسيم الدارسة لرربعة محاور حيث تناول المحور األول اإلطار المنهجي ويشتمل علي خطة الدراسة      

والدراسات التطبيقية السابقة،أما المحور الثاني فيشتمل علي اإلطار النظري، ويتكون من المراجعة الداخلية 
طار التحليلي،إما المحور الرابع وكفاءة األداء في الوحدات الحكومية،المحور الثالث فيتناول اإل

 .  الخاتمة،وتشتمل علي النتائج،والتوصيات،والمصادر والمراجع،والمالحق
 

 ثانيا:الدراسات السابقة.
  (41) م(2003.) 

هدفت الدراسة إلي تعريف وتحديد هياكل المسؤولية وأهداف المراجعة الداخلية في المنظمات       
االسترالية وتحديد دورها في حوكمة هذه المنظمات.ودراسة الوضع اإلداري والتنظيمي لوظيفة المراجع 

 الحكومية  المحاسبي في الوحدات األداء

 األداءالماليفيالوحداتالحكومية

 فيالوحداتالحكوميةاألداءاإلداري

أداءالعاملينفيالوحداتكفاءة 

 الحكومية

 الحكوميةاتأداءالوحدكفاءة

 

 الداخلية  المراجعة
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اسة المؤهالت العلمية الداخلي.وتقديم توصيات حول تعزيز فاعلية المراجعة الداخلية ،كما قام البعض بدر 
للمراجعين الداخليين والمسئوولين عنهم، وخط التقرير الخاص بهم النجاز مهمته إلجراء الدراسة لجمع 
المعلومات و حصر الوظائف الحالية للمراجعة الداخلية،من خالل مسؤوليات المديرين التنفيذيين للمراجعة 

( مقابلة شبه 25لمنظمات العامة.وقد قامت الدراسة بإجراء )وعالقة المديرين التنفيذيين للمراجعة مع إدارة ا
%( من المنظمات االسترالية  97أهم النتائج أن ).مهيكلة للحصول على إيضاحات حول عملية الحوكمة

لها ميثاق للمراجعة الداخلية وأن المنظمات المتبقية لها الئحة بالسياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية 
وقد استنتجت الدراسة تزايد أهمية .وعالقة المراجعة الداخلية مع المراجع الخارجي بشأن االستقاللية

المراجعة الداخلية على الصعيد المهني واألكاديمي،وأن المراجعة الداخلية كانوا أكثر تركيزا على نظام 
دارة المخاطر وان هنال  تضاربا في خطوط الدراسة بتعزيز هذا الدور ع بر ميثاق الرقابة الداخلية واك

المراجعة الداخلية ومعاييرها أكثر صرامة لحوكمة المنظمات.ويتفق الباحث مع هذه الدراسة،أن تحديد 
 هياكل المسؤولية تؤدي إلي تعزيز فاعلية المراجعة الداخلية.

 

  (.2) م(2007.)
تتمثل مشكلة الدراسة حول السؤال الرئيسي،ما هي المعوقات التي تعوق عمل وحدات المراجعة الداخلية       

التي تحد من قدرتها على القيام بالمهام المنوط بها؟.تنبع أهمية الدراسة من الدور الذي تلعبه وحدات 
دات الحكومية التابعة لها.من الفرضيات المراجعة الداخلية على المستوى  اإلداري والمالي والفني داخل الوح

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود المعوقات التنظيمية ومدى تأثيرها على عمل وحدات المراجعة 
الداخلية.منهجية الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات.من النتائج على الرغم من 

الداخلية ل دارة العليا تمدها بالقوة واالستقاللية عن الوحدات األخرى فإنها في بعض أن تبعية وحدة  الرقابة 
األحيان تمثل عائقا أمام عملها نتيجة للتوجهات الشخصية والسياسية التي  تنفذها  اإلدارة العليا والتايرات 

على وضع قوانين أو العمل ،المستمرة لها والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء هذه الوحدة.من التوصيات
إصدار قرارات تنظم عمل مختلف الجهات الرقابية بحيث توجد إلي التعاون والتنسيق فيما بينها.بما يساهم في 
زيادة فاعلية الدور الذي تلعبه وحدات الرقابة الداخلية ويقلل من االرتبا  في العمل الذي تسبب به الجهات 

لدراسة،البد من الوقوف على المعوقات التي تواجه مقومات الرقابة الرقابية المختلفة. يتفق الباحث مع هذه ا
 الداخلية في الوحدات الحكومية.

 (29) م( 2.12) 
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تتمثل المشكلة في ضعف أداء المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية،وعدم االهتمام معظم الوحدات      
تهدف الدراسة إلي التعرف على .المالي واإلداري الحكومية بدور المراجعة الداخلية ينعكس سلبًا على األداء

ظهار اآلثار السالبة الناتجة  العالقة بين كفاءة نظام الرقابة الداخلية والتقويم المالي والمحاسبي واإلداري واك
توجد عدة عوامل لها تأثير على ،من الفرضيات.من عدم االهتمام بدور المراجعة الداخلية في تقويم األداء

اجعة الداخلية في تقويمها لرداء داخل الوحدات الحكومية.استخدمت الدراسة المنهج االستنباطي كفاءة المر 
والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي.من النتائج،وجود عوامل لها تأثير ايجابي على المراجعة 

ه العوامل غير مفعلة الداخلية في تقويمها لرداء المالي والمحاسبي واإلداري في الوحدات الحكومية هذ
بالتالي أثرت على المراجعة الداخلية في تقويمها لرداء.من التوصيات،تنقيح قانون المراجعة الداخلية لمواكبة 
التطورات الحديثة. يتفق الباحث مع هذه الدراسة،في تفعيل القوانين واللوائح و تحليل المخالفات ومعرفة 

 معالجتها.أسباب حدوثها لترشد في مواقع  الخلل ل

  (6) م( 2.14) 
تتمثل المشكلة،من وجود العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت دراسة أنظمة الرقابة        

الداخلية في كافة القطاعات العامة والخاصة وعلي اختالف أنشطها إال أنها  كانت مختلفة ويعزي ذل  
نب األداء المالي واإلداري.تهدف االختالف إلي طبيعة الدور الذي تلعبه عناصر الرقابة الداخلية،على جوا

الدراسة إلي ضبط نظام الرقابة الداخلية وعالقتها بضبط اإلنفاق الحكومي. من الفرضيات ال توجد تأثير ذو 
داللة إحصائية لوجود موازنة عامة في الوحدات الحكومية األردنية في ضبط األنفاق الحكومي.استخدمت 

وجود دور كبير النتقاء وتدريب .تنباطي والمنهج الوصفي.من النتائجالدراسة كل من المنهج التاريخي،واالس
إيالء ضوابط الرقابة الداخلية الفعالة من اجل  .الموظفين الماليين في ضبط اإلنفاق الحكومي،من توصيات

 ضبط اإلنفاق الحكومي والحد من الهدر المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة في الدولة األردنية. اتفقت
مع الدراسة أن أهمية تقسيم موازنة الوحدات الحكومية إلي مراكز المسؤولية وتحديد مخصصات وأهداف كل 

 مركز من الموازنة العامة.

  .المحور الثاني اإلطار النظري
 يشتمل اإلطار النظري علي المراجعة الداخلية، وكفاءة األداء في الوحدات الحكومية .        

 .الداخليةأوال:المراجعة 
ويتناول الباحث في هذا المحور مفهوم وأهداف والرقابدة واألدلدة ومعدايير ومخداطر المراجعدة الداخليدة فدي       

 الوحدات الحكومية.
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 / مفهوم المراجعة الداخلية .1
يري البعض أن الحاجة للمراجعة الداخلية ظهرت بعد األزمة المالية العالمية،في أوربا و الواليات      

المتحدة األمريكية وغيرها من الدول،وعلى أثر تعرض عدد من هذه الوحدات ل فالس،لعدم وجود نظام فعال 
ة الداخلية مالئم وجيدة،وهي المراجعة للرقابة الداخلية،مما اقتضى وجود مراجعة فعالة تضمن وجود نظم للرقاب

الداخلية،التي تستطيع من خالل فحصها وتتبعها المستمر لجميع نشاط الوحدة الحكومية،وأعالم اإلدارة بحقيقة 
أوضاع الوحدات،وتزويدها بالنتائج والتوصيات التي تهدف إلى معالجة أّي خلل أو تحسين أّي عمل يتطلبه 

جعة الداخلية حديثًا مقارنة مع المراجعة الخارجية،واقتصرت المراجعة الداخلية تنظيم الوحدات،وظهرت المرا
على النظم المحاسبية من صحة تسجيل العمليات المحاسبية والمالية،ومن العوامل التي ساعدت على قيام 
 المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية اإلدارات المنتشرة جارافيا،والحاجة إلى وسائل الكتشاف
األخطاء،وأن المراجعة الدورية الدقيقة حسابيًا وموضوعيًا،وظهور الشركات المساهمة،والتوسع في أداء 
الوحدات الحكومية أدى إلى  ظهور الحاجة للمراجعة الداخلية لكي تقوم بمراقبة العمليات أول بأول،حيث بدأ 

لمراجعين الداخليين بالواليات المتحدة م( عندما   قام  معهد ا1947االهتمام بالمراجعة الداخلية في عام )
صدار أول قائمة بها مسؤوليات المراجع (1)بإصداراألمريكية   عشرة معايير عامة متعارف عليها واك

م ( تم اعتماد دليل تعريف المراجعة 1964م( تم إدخال تعديالت عليها وفي عام  )1957وفي عام )الداخلي،
لمنظمة بصفة مستمرة أحيانًا،وبواسطة موظفين متخصصين لهذا الداخلية لرعمال والسجالت،تتم داخل ا

الارض ويختلف نطاق المراجعة الداخلية وأهدافها كثيرًا في المنظمات المختلفة وقد تتميز المنظمة الكبيرة في  
 أمور متعددة ال تتعلق مباشرة بالنواحي المالية فقط. 

اح إطار متكامل لمعايير األداء المهني في المراجعة م( لدراسة واقتر 1974حيث تم تشكيل لجان عام )     
م( انتهت اللجان من أعمالها وقدمت تقريرًا بنتائج دراستها وتم التصديق عليها،وهذه 1979الداخلية،وفي عام )

م إقرارها من غالبية ممارسي المهنة،فقد يتصور بعضهم أن للمراجعة الداخلية في الوحدات تالمعايير 
لها وظيفة  أال تصيد لرخطاء أو معاقبة اآلخرين  عن  األخطاء المكتشفة أو األعمال الحكومية ليست 

 المشكو  في حدوثها. 
( الالتينية التي تعني االستماع (Audireكلمة مراجعة جاءت من الكلمة تعريف كلمة المراجعة:   

ecouter) ما يجري من قيود إلثبات  ( وهذا راجع إلى المراجعة في العهود القديمة،حيث كان يستمع إلى
العمليات المالية الخاصة بالنشاط الحكومي،لقد تعددت تعاريف المراجعة الداخلية ولكنها تتركز على بيان 

 الهدف منها،ويعد أول تعريف للمراجعة الداخلية:
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مات :هي نشاط تقومي مستقل يوجد في منظتعريف مجمع المراجعين الداخليين األمريكي المراجعة الداخلية 
األعمال للمراقبة العمليات الحسابية والمالية والعمليات أألخرى من أجل تقديم خدمات وقائية وعالجية ل دارة 
وهي نوع من الرقابة هدفها فحص وتقويم فاعلية وسائل الرقابة األخرى،وهذا التعريف يحدد النوع من المراجعة 

 ايلية. ذات الطبيعة التشالتي  تتعامل أساسا مع بعض األمور 
:المراجعة الداخلية نشاط نوعي واستشاري وموضوعي مستقل تعريف معهد المراجعين الداخليين األمريكي

داخل المنظمة مصمم لمراقبة وتحسين إنجاز هذه األهداف من خالل التحقق من إتباع السياسات والخطط 
 رجة الكفاية اإلنتاجية القصوى. واإلجراءات الموضوعة واقتراح التحسينات الالزم إدخالها حتى تصل إلى د

فحص كفاءة وفاعلية وأنشطة الوحدة الحكومية والتأكد من استخدام  :بأنهاتعرف المراجعة الداخلية الحكومية
الموارد الموضوعة تحت تصرفها على نحو اقتصادي ومن هذا التعريف فإن المراجعة الداخلية الحكومية 

 . (.2)  ة والقانونية،رقابة الكفاءة،ورقابة الفاعليةتتضمن ثالثة  أبعاد هي:الرقابة المالي
مما سبق  يري الباحث أن نظرة اإلدارة في الوحدات الحكومية جعلت وظيفة المراجعة الداخلية أداة رقابة 
فعالة على أنشطة الوحدات الحكومية،وأصبحت هذه الوظيفة كصمام األمان في يد اإلدارة،لكي يتطلب منح 

عطاءه حرية الوصول إلى المراجع الداخلي  كافة الصالحيات الالزمة للقيام بعمله بعيدًا عن كل الضاوطات،واك
كافة العمليات في الوحدات الحكومية،واالتصال بالعاملين فيها،وعلي اإلدارة  توفير العدد المطلوب من 

، للمساعدة في تحقيق المراجعين الداخليين المؤهلين،بحيث يتناسب مع األهداف المرتبطة بالمراجعة الداخلية
أهداف الوحدات الحكومية وأن تتفاعل اإلدارة مع النتائج والتوصيات واالقتراحات بشكل جاد، ومن التعريف 
يؤكد أن المراجعة الداخلية وظيفة تقويم مستقل،وتعني هذه أن يكون المراجع الداخلي مستقاًل عن األنشطة 

مستويات الهيكل التنظيمي،مثل المجلس التشريعي أو لجنة الرقابة  التي يقوم بمراجعتها وأن يتبع إداريًا ألعلى
صدار أحكام غير منحازة،وأن هدف المراجع  المالية في الوحدات الحكومية،وذل  للمحافظة على موضوعيته واك
الداخلي هو فحص وتقويم كافة اإلجراءات لخدمة أنشطة الوحدات نفسها وليس إدارتها أو أّي جهة أخرى 

لية أو خارجية ،وأن هذه التعريفات واسعة بشكل كافي للدرجة التي يمكن أن يشمل معها كثير من سواء داخ
 األنشطة التي يتم تنفيذها في ظل هذا المفهوم العام للمراجعة الداخلية التي يتعين التركيز عليها وهي: 

الوحدات الحكومية  عن طريق )أ( يشير اصطالح داخلي إلي تنفيذ وظيفة المراجعة الداخلية يتم أساسا داخل 
 العاملين المتخصصين في الوحدات الحكومية . 

)ب( إن االتجاه التقليدي للمراجعة الداخلية يرتبط بتحديد مفهوم المراجعة الداخلية والشخص القائم به من 
 ناحية،كما يربط بتحديد المراجعة الداخلية ومجالها ونطاقها من ناحية أخرى.
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جود إدارة المراجعة الداخلية داخل الوحدات الحكومية وأن كل من المراجعة الداخلية وهذا يؤكد ضرورة و  
وديوان المراجع القومي يقومان بالرقابة المالية والرقابة التشايلية )رقابة الكفاءة ورقابة الفاعلية(،والتحقق من 

ن المراجع القومي على تقويم التزام بالقوانين واللوائح،ومن المفترض أن تكون المراجعة الداخلية أقدر م
 األنظمة واألنشطة المختلفة لوجود المراجع  الداخلي المقيم في الوحدات الحكومية بصورة دائمة.

 :أهداف المراجعة الداخلية .2
إن الهدف الرئيسي للمراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية هو اإلسهام في تحقيق األهداف   الكلية        

حكام الرقابة الفعالة ألداء الدولة وضبطها لهذه الوحدات الحكومية ،فإن المراجعين الداخليين يسعون بصفة  واك
اأساسية إلي تحقيق العديد من األهداف منها:   

 ة:يشتمل هذا الهدف سالمة أصول الوحدات الحكومية بمختلف أنواعهاأ( هدف الحماي
رشدادية  وتوجدد  ب( هدف التطوير:يتمثل هدذا الهددف فدي وظيفدة المراجعدة الداخليدة التدي تعدد وظيفدة عالجيدة واك

 أهداف أخرى فرعية ل دارة العامة للمراجعة الداخلية منها:
التحقدق مددن إعدداد السياسددات واإلجدراءات والبددرامج الفاعلدة للمراجعددة الداخليدة،بارض تمكددين اإلدارة مددن أداء  -

 مهامها ومباشرة سلطاتها وصالحياتها بالصورة المطلوبة. 
لتعمددل مسددتقلة عددن الوحدددة   العمددل علددى إنشدداء أقسددام للمراجعددة الداخليددة وتفعيلهددا فددي الوحدددات الحكوميددة -

   .والمالية و اإلدارية في الوحدات الحكومية وان تكون تابعة إلى اعلي جهة رقابية الحسابية
عدددداد  - التأكددد مدددن أن الوحدددة الحسدددابية التدددي تعمددل علدددى إدارة حسددابات المدددوارد واألمدددوال واألصددول العامدددة واك

الماليدددة والمحاسدددبية الحسدددابات الحكوميدددة تدددؤدي واجباتهدددا علدددى الوجددده األكمل،وذلددد  بالتقيدددد بدددالقوانين واللدددوائح 
ومجلدس الددوزراء واتخداذ اإلجددراءات الالزمدة لسددالمة   والمنشدورات والقدرارات الوزاريددة التدي تصدددرها وزارة الماليدة

وحفددددظ األمددددوال واألصددددول العامددددة وسددددالمة قيدددددها بالدددددفاتر والسددددجالت الماليددددة والمحاسددددبية وذلدددد  علددددى كافددددة 
 هيئات وشركات المساهمة. وعلى مستوى ال المستويات االتحادية الوالئية

والدددرد علدددى تقاريرهدددا  التأكدددد مدددن اسدددتجابة كافدددة الوحددددات الحكوميدددة المعنيدددة باستفسدددارات المراجعدددة الداخليدددة، -
واستفسددارات ديددوان المراجددع القددومي والددرد علددى تقدداريره،وفي هددذا اإلطددار تقددوم اإلدارة العامددة للمراجعددة الداخليددة 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة حول ما يرد من استفسارات.  برفع تقارير دورية،والتأكيد على
الالزمة والمالئمة لتنمية القدرات المهنية للعاملين بالمراجعة الداخلية وتدوزيعهم علدى أقسدام   اتخاذ اإلجراءات -

المراجعددة الداخليددة بالوحدددات الحكوميددة ولهددذا الاددرض تعمددل اإلدارة العامددة للمراجعددة الداخليددة علددى اسددتحداث 
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بدرامج تدددريب متطددورة باسددتخدام التقنيددة الحديثددة لتفعيدل أداء المراجعددة الداخليددة ورفددع كفدداءة ومقدددرات المددراجعين 
 الداخليين. 

التنسدددددديق الوثيددددددق مددددددع ديددددددوان المراجددددددع القددددددومي لتبددددددادل البيانددددددات و المعلومددددددات لالزمددددددة لتحقيددددددق أهددددددداف  -
قندوات اتصدال فاعلدة مدع ديدوان الحسدابات القوميدة الجهازين،والتي تتكامل مع بعضها البعض إلى جانب إنشداء 

 ومع الشؤون المالية بوزارة المالية.
مراقبدددة االسدددتخدام الفعدددال ألداء الدولدددة،على النحدددو الدددذي يسدددتوفي المشدددروعية ومعدددايير الكفاءة،وكمدددا تهددددف  -

ا يمكددن مدددن المبدددادرة المراجعددة الداخليدددة إلددى كشدددف األخطدداء والمخالفدددات عنددد تنفيدددذ األداء بالسددرعة الكافيدددة،بم
   .ألجراء التصحيح الالزم فضال عن منع حدوثها أو تكرارها بأحكام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية

 .في الوحدات الحكومية : الرقابة الداخلية3
 تقويم نظام الرقابة الداخلية.  ( أ

تقويم نظام الرقابة الداخلية له عالقة وثيقة بعمل المراجعة،الن القيام بمراجعة جميع العمليات أمر       
يصعب تطبيقه من الناحية العملية لذل  لجأ المراجع إلي استخدام المراجعة االختبارية التي تتم عن طريق 

ومية،والبد من مراجعة هذه العينات بدقة ألن اختبار عينات تمثل أنواع العمليات التي تقوم بها الوحدات الحك
وعلى المراجع قبل إن يحدد  (15) المراجعة االختبارية تطبيق عملي،فيتوقف على درجة اختبار مفردات العينة

نطاق فحصه أو حجم العينة عليه أن يقوم بدراسة وفحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية المطبق في الوحدات 
الرقابة الداخلية دراسة جيدة وواعية تعد أمرًا حيويا لعمل المراجع،وعلى ضوء الدراسة  الحكومية،فدراسة نظام

يستطيع أن يكّون رأيًا عن مدى ودقة وصالحية النظام،وأن يتبين نقاط القوة فيه وأن يحدد نقاط 
ة،وفي هذه الضعف،ويحدد الثارات التي تفسح المجال لوقوع األخطاء والمخالفات في أنظمة الرقابة الداخلي

الحالة يتعين عليه أن يوسع إطار العينة بحثا وراء األخطاء أو الاش وتقدير مداه وتتبع أثاره،وقد يصل به 
من عمليات الوحدات الحكومية  التي يتبين له وقوع مخالفات  المراجعة الشاملة لنوع أو أكثر األمر إلي

ودقة حساباتها وسالمة نتيجة النشاط وصحة ومخالفات فيها على وجه يؤثر على أصول الوحدة الحكومية 
 التقارير الشهرية والحسابات الختامية في الوحدات الحكومية.

إذا أهمل أو قصر المراجع في القيام بالمراجعة على الواجب أو الضروري عرض نفسه للمسؤولية،وعليه    
ت،وأن دراسة نظام الرقابة الداخلية في أن يبذل المراجع الداخلي العناية المهنية الواجبة في اختباره  للعينا

الوحدات الحكومية وتقويمه يعتبر بحق نقطة البداية التي ينطلق منها المراجع الداخلي،وهى أيضا المرتكز 
الذي يعتمد علية عند إعداد مسار المراجعة الجيد ،وفي تحديد نسبة االختبارات والعينات فكلما كان نظام 
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ماسكا،زاد اعتماد المراجع على أسلوب العينة في الحصول على أدلة وقرائن الرقابة الداخلية قويا ومت
اإلثبات،وكلما كان ضعيفا لجأ المراجع إلى زيادة حجم العينة، ويهدف المراجع من وراء تقيمه لنظام الرقابة 
ة الداخلية المطبق في الوحدات الحكومية محل المراجعة التعرف على مدى كفاية هذا النظام من ناحي

التصميم والتعرف على مالئمة هذا النظام لطبيعة وحجم الوحدة محل المراجعة والتعرف على نواحي الضعف 
  -في النظام وما قد يوجد به من ثارات وعلى المراجع أن يقوم بدراسة تقويمه في اآلتي:

دارية في الوحدات الدراسة التفصيلية للهيكل التنظيمي:وتهدف هذه الدراسة إلي المعرفة المستويات اإل  -
الحكومية،وتوزيع المسئوليات والسلطات والواجبات واالختصاصات ومدى تعادل كل منهما،ومدى وجود 
عالقات بين التنظيم،وما قد يوجد من ازدواج أو تضارب في المسؤولية ودرجة تفويض السلطة،والفصل 

 .(35) اعدة على منع واكتشاف األخطاءالصحيح بين الواجبات واالختصاصات يدعم الرقابة الداخلية في المس
الدراسة التفصيلية للقرارات والتعليمات تكون الدراسة شاملة ل جراءات واألوامر والتعليمات الخاصة  -

بالعمليات المالية والمحاسبية واإلدارية وكيفية معالجتها والمستندات المؤيدة لكل عملية مالية ومن له حق 
 ء هذه المستندات. التصريح بها وكيفية استيفا

توثيق فهم الرقابة الداخلية هي عملية جمع البيانات واستخراج المعلومات في القواعد واإلجراءات المتبعة  -
في تنفيذ وتسجيل العمليات المحاسبية والمالية  المختلفة في الوحدات الحكومية، وأما إن تكون البيانات شفويًا 

سطة المراجع يتم اختيارها بعناية،وتتميز بأنها هادفة ترمى إلي الكشف أو تحريريًا،وهي عبارة عن أسئلة بوا
 .(19)عن مدي دقة تطبيق األسس والقواعد الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية الموضوع في الوحدات الحكومية 

 ب( الرقابة الداخلية على اإليرادات والمصروفات في الوحدات الحكومية. 
 الرقابة على اإليرادات. -

 (G F S)يشير البعض أن بنود اإليرادات في نظام إحصاءات مالية الحكومية    
هو جزء من الجهد العالمي المبذول لتحسين اإلجراءات المالية والمحاسبة وشفافية العمليات الحكومة،ويعتبر 

لمحليات بوالية هذا النظام عنصر أساسيًا في تحليل المالية العامة،ونتناول أهم بنود اإليرادات في موازنة ا
 النيل األبيض على النحو اآلتي:

م( وتطور مع تطور القوانين،واآلن هي رسوم تفرض على 1954:اعتماد البند منذ عام )العوائد العمومية -
( من قيم 12: 1المباني السكنية واألسواق والمصانع على أساس ما يعرف بإيجار المثل وهو ما يوازى )

،أتضح أن المشاكل التي تواجه تحصيل العوائد هي (5)خالل المقابلة الشخصيةمتوسط اإليجار السنوي،فمن 
 .ضعف كادر التحصيل،وعدم وجود وسائل الحركة،وانعدام الحس الوطني تجاه سداد رسوم العوائد
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هي ضريبة األرض الزراعية المستثمرة،وهي تختلف عن أجرة العارض حيث ال يتم تحصل األرض األطيان:
 غير المستثمرة.

:هي من الضرائب المباشرة يتم فرضها على أصحاب الماشية من الرعاة وهي من اإليرادات التي القطعان  
تميزت بها األرياف،ورغم مما تشكل من عائد كبير إال أن تكلفة جبايتها عالية جدا بسبب عدم استقرار 

ن المحليات والواليات،واآلن المواشي،حيث تتحر  بحثا عن الماء و الكالء إضافة إلي التداخل الحدودي بي
 من المشاكل التي تواجه جمهورية السودان مع دولة الجنوب بعد االنفصال.

وتتمثل المراقبة الداخلية ل يرادات من إلمام المدير المالي وموظفو الشئون المالية بالمتطلبات المالية لدورة    
 (21)السجالت وأسس القياس واإلفصاح المحاسبياإليرادات النقدية،وتحصيل الشيكات،وكذل  أهم المستندات و 

( االلكتروني،ومن المشاكل التي تواجه السداد والدفع 15ويجب أن  يتم تحصيل اإليرادات بنموذج مالي )
االلكتروني ضعف المبادرة لدى كثير من الوحدات الحكومية في تقديم خدماتها االلكتروني أو تردد متخذي 

للبيروقراطية ومقاومة التاير،وكذل  ندرة المتخصصين في السداد والدفع االلكتروني في القرار بهذه الوحدات 
 الوحدات مشكلة خدمات  االنترنت توصف بأنها غير سريعة .

اتضح من ورشة تطوير اإليرادات،بان الوالية تعاني من عدم توفر الكفاءة المالية،    
رية المقتدرة في الجانب المالي،وارتفاع تكاليف واالقتصادية،واإلدارية،وعدم توفر الكوادر البش

نشاء محليات ليس لديها  التحصيل،وضعف فئات الضرائب والرسوم وعدم تناسبها مع تكلفة الخدمة،واك
مقومات، وعند إنشائها األخذ بالعوامل السياسية واالجتماعية مع تجاهل العامل االقتصادي بالرغم من 

القوانين المصاحبة للميزانية للمخالفات المتعلقة بالتهرب أو االمتناع عن  أهميته،وضعف العقوبات الواردة في
 .(37)سداد الضرائب أو الرسوم

 الرقابة على المصروفات. -

تنقسم المصروفات إلي ثمانية أقسام رئيسية وفق نظام اإلحصاء المالي الحكومي ونتناول أهم الفصول       
 :في الموازنة األتي

:هي مجموعة المكافآت النقدية أو العينية المستحقة الدفع للموظف الحكومي مقابل ينتعويضات العامل  
العمل الذي أداه خالل الفترة المالية المعنية،وتعتبر األجور من أهم بنود المصروفات التي تتطلب عناية تامة 

أو زيادة معدالت  فهي األكثر عرضة للتالعب،بإدخال أسماء وهمية أو المااالة في ساعات األجر اإلضافي
األجور من الهيكل الراتبي لرجور أو غيرها ولما كانت إعداد األجور والمرتبات في الوحدات الحكومية يمر 

 .(28)بمراحل مختلفة،فان الرقابة الداخلية يجب أن تواكب كل مرحلة من مراحل إعداد األجور
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:هي القيمة الكلية للسلع والخدمات،لالستخدام في العملية اإلنتاجية أو اقتنائها إلعادة شراء السلع والخدمات
بيعها،وتختص عملية الشراء بتوفر السلع أو الخدمات التي تعتبر عنصرًا أساسيا من عناصر اإلنتاج التي 

اقتصادي وفني  تضمن توفير االحتياجات بصفة مستمرة وبكفاءة عالية ولما كانت هذه العملية ذات طابع
داري فالبد من الحصول على السلع والخدمات أو األعمال أن تؤخذ المواصفة المناسبة  وقانوني واك
لالحتياجات من هذه السلع بالكمية المناسبة اقتصاديًا ومن المصدر المناسب وبالسعر المناسب من المورد 

 .(22)المناسب 
لتلبية االحتياجات الناشئة عن اإلحداث مثل المرض أو  هي تحويالت جارية إلي األسرالمنافع االجتماعية:

 البطالة أو التقاعد أو أّي ظروف أسرية.  
 هي اقتناء أصول غير مالية أو التصرف في األصول غير مالية.األصول غير المالية:

مسحوب على   (.4)وتتمثل الرقابة في الصرف الحكومي بواسطة أذن صرف نموذج  مالي حسابات     

وال يجوز ألي مصرف أن ،(28)ينة،أو بموجب شيكات  أو تحويل من حساب الوحدة إلي حساب أخر الخز 
يصرف قيمة  الشي  مسحوب بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصداره .وهذا لم ينص عليه في أّي من 

الحكومية ،وعلي الوحدات (9)قوانين العمل المصرفي في جمهورية السودان بل يعتبر من باب العرف المصرفي
أن تحتفظ بدفاتر منتظمة،حيث إن المستندات تخضع للمراجعة الداخلية،وتحرق بعد مضي خمسة سنوات بعد 

حيث جاء في قانون والئحة اإلجراءات المالية والمحاسبية تعديل النماذج   (36)مراجعة ديوان المراجع القومي. 
  (28).لي النظم  االلكترونيةذات القيمة المالية والرخص والبضائع من النظام اليدوي إ

 الداخلية.ج( عيوب نظام الرقابة 
التواطوء:فصل االختصاصات،والواجبات في الوحدات الحكومية،مهم حتى ال يحدث اتفاق بين أفراد   -

النظام في الوحدات الحكومية، وتحدث سرقة منتظمة،الشخص المسئول عن التحصيل يمكن أن يتواطأ مع 
 شخص مسئول عن معالجة وتسجيل هذه المتحصالت 

 ألفراد مع أهداف الوحدات الحكومية .سوء استاالل السلطات:تعارض أهداف ا  -
 الضاوط على اإلدارة بسبب كثرة القوانين واللوائح والضوابط .   -
 .  (19) أخطاء نظام الرقابة الداخلية:موجودة أساسًا في نظام  الوحدات الحكومية -

 : أدلة اإلثبات في المراجعة الداخلية . 3
أدلة اإلثبات  ومصطلح ،(7)د،أما القرينة في اللاة هي المصاحبة يقصد بالدليل في اللاة العربية المرش      

تعني كل ما يمكن أن يحصل عليه المراجع من أدلة و قرائن تساعده في تدعيم الرأي الفني،ويعتبر دليل 
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تعرف األدلة بأنها أّي معلومات يستخدمها المراجع لتحديد ما إذا كانت اإلثبات بينة قاطعة بحد ذاتها،و 
،إال أن المراجع يجب عليه أن يكون ذا اتجاه عقلي (2)المعلومات التي تم مراجعتها قد عرضت طبقا للمعايير

ولكن عدم وجود أدلة اإلثبات يكون رأى المراجع غير ،(1)وموضوعي عند جمع وتقويم أدلة اإلثبات
أهمية قصوى لعملية  سليم،وليس له ذات قيمة،وبذل  يكون قد أساء إلي مهنة المراجعة،ويمثل الدليل

كما يجب إن تتوفر في األدلة أمور أساسية (،19)المراجعة،وهى التي تساند وتدعم كافة معايير العمل الميداني
مكانية االعتماد عليها وأن تكون مناسبة.وهنال  عدة معايير يمكن االعتماد واالسترشاد بها في  مثل الكفاءة واك

 تقدير مدى حجية الدليل ومنها :
أ(األسلوب الفني الذي يتبعه المراجع  الداخلي في الحصول على دليل اإلثبات ويتحصل حجيته األدلة،عن 

 . (3)  طريق الخبرة التي تم الحصول عليها من عمليات المراجعة السابقة
ب( ومن أهم المقومات األساسية للمراجعة هي توافر االستقاللية والحيادية التام للمراجع،وبعده عن 

ال فقدت هذه األدلة أهميتها وحجيتهاالم ويعتبر الفحص الفعلي:هو اختبار المستندات والسجالت  (19)ؤثرات،واك
المحاسبية في الدفاتر  الحكومية  للتحقق من الوجود الفعلي لرصول،وكذل  المالحظة هي طريقة مباشر 

   (35)للحصول على أدلة اإلثبات
)اإلشاعة(:وهي أضعف شكل من أشكال أدلة المراجعة،ويجب تعزيزها ج( رواية من الاير،أو األدلة الشفهية 

بمزيد من أدلة اإلثبات.وفي بعض األحيان أن بعض البنود في البيانات المالية تحتاج إلي رأي خبير أو 
يمثل توثيق لكل ما قام به فريق المراجعة الداخلية من عمل كما أنها تدعم تقرير ، ورأي الخبير  متخصصين

 .( 19) ع الداخلي المراج

 :معايير المراجعة الداخلية:4
يشير البعض ما من مهنة إال ولها أصولها وقواعد ومهنة المراجعة الداخلية كايرها من المهن لها       

قواعدها وأصولها وممارساتها،وقد بقيت تل  القواعد واألصول الممارسة إلي وقت قريب في الحكم المتعارف 
جعة وبخاصة في إضفاء المزيد من ،ونظرًا ألهمية مهنة المحاسبة والمرا(.1)عليه بين ممارسي هذه المهنة

المصداقية على البيانات المالية،فقد بدأ التفكير في توفير قواعد وأصول ممارسة مكتوبة لمهنة المراجعة، 
بحيث يسهل الرجوع إليها واإلحكام إلى قواعدها وأصول ممارستها،بوضع قواعد و أصول  لمهنتي المحاسبة 

تزام بأحكامها التي حلت محل ما كان متعارف عليه من االجتهادات والمراجعة،ويمكن الرجوع إليها واالل
الشخصية،ولجنة معايير المحاسبة الدولية هيئة خاصة مستقلة وأنشئت بهدف توحيد المعايير المستخدمة في 
المحاسبة والمراجعة،بتوفير قواعد وأصول ممارسة مكتوبة لمهنة المراجعة،حيث حدت من االجتهاد الشخصي 
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المراجعة ،وعن صياغة المعايير ونشرها،التي ينباي مراعاتها لما فيه المصلحة عند عرض  في مجال

 .(11)البيانات المالية والسعي لجعلها مقبولة ومعمول بها على نطاق عالمي
فإن الهدف األساسي من استنباط المعايير هو إلااء وتقليل مساحة االجتهاد الشخصي بحيث تزيد العلوم    

التطبيقية قوًة من المنهجية العلمية،وأن من أهداف مهنة المراجعة تحسين جودة الممارسة من خالل 
صدار إرشادات على التطبيق،حيث أن إرشادات المعايير في المراجع ة هي مصطلح عام يطلق المعايير،واك

على المعايير التي تطبق في المراجعة،والمعايير التي تطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العالقة على مصداقية 
البيانات،أما المعايير فتتعلق بقياس دقة هذه األعمال،والكيفية التي تتم بها ممارسة تل  األعمال واألهداف 

 . (.3)اجعة الواجب تحقيقها باستخدام إجراءات المر 

وجاء في تعرف المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين للمعايير)بأنها تعبير عن الصفات الشخصية .      
المهنية التي يجب أن تتوافر في المراجع وكذل  عن الخطوات الرئيسية لعملية المراجعة الالزمة للحصول 

داء الرأي في عدالة القوائم المالية باإلضافة إلى بيان على القدر الكافي من األدلة والبراهين التي تمكنه من إب
محتويات إبداء الرأي ( ومن هذا التعريف يمكن أن نستنتج الصفات العامة المشتركة للمعايير الدولية في أن 
المعيار دليل على مصداقية البيانات،باإلضافة إلى أن المعايير وسيلة للقياس والحكم،و مؤشر يحتذي به 

ن المعيار ُيستنتج منطقيًا من نظرية المراجعة باإلضافة إلى  الفروض والمفاهيم المراجع أ ثناء أدائه لمهنته،واك
 التي تدعم وجود هذه المعايير باإلضافة إلى اعتمادها على مرحلة طويلة من التفكير والبحث والدراسة.

ألحكام الشخصية للمراجع،وهذه ولما كانت المراجعة الداخلية تقوم في جزء كبير من إجراءاتها على ا    
األحكام التي تتفاوت من مراجع إلى آخر تبعا لقدرته العلمية ونوعية تدريبه المهني،والمنطلقات األخالقية التي 
ينطلق منها،فإن المنظمات المهنية في الدول المتقدمة رغبة منها في تقليل مدى هذا التفاوت، لذل  أشار 

جمهورية السودان لتنشيط  أنحاء  كافة  للمراجعة  في  معايير  لمراجعة لوضعقانون تنظيم مهنة المحاسبة وا
 .(12) كفاءة أداء المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية

 :مخاطر المراجعة الداخلية.  5
تعريف المخاطر لاويًا:على أنها مواضع األخطاء أو المهال ،وهي مشتقة من كلمة خطر التي يقصد      

وأن المخاطر في عملية المراجعة،عبارة عن احتمال فشل اإلجراءات في الكشف  (7)بها اإلشراف على الهال 
بداء المراجع لرأي غير عن األخطاء الجوهرية،وتعريف بعض الكتاب لمخاطر المراجعة )بأنها احتمال إ

وال ش  أن المخاطر التي تتضمنها عملية   (19)متحفظ في القوائم المالية وهي تحتوي على خطأ جوهري(
المراجعة من العوامل الهامة،التي يجب أن  يأخذها المراجع في االعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة 
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قويم األدلة وقرائن المراجعة،ولقد أكد معهد المحاسبين أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تجميع وت
القانونيين األمريكي على ضرورة تقدير المخاطرة عند التخطيط للمراجعة بحيث تكون مخاطر المراجعة عند 
أدنى حد ممكن ومناسب إلبداء رأي سليم في الحسابات الحكومية،فمخاطر المراجعة النهائية أو كما يسمى 

لمراجعدة المقبولدة،هي قياس لكيفية استعداد المراجع لقبول احتمال أن يكون بالدفاتر والسجالت أحيانًا مخاطر ا
المحاسبية والبيانات المالية والحساب الختامي الحكومي،تحريف جوهري بعد انتهاء عملية المراجعة والوصول 

الحكومية خالية تمامًا من  إلى رأي غير متحفظ،وهو ما يعني أن المراجع ال يمكنه إعطاء ضمان للحسابات
األخطاء والتحريفات الجوهرية،وذكر البعض أن تقدير مستوى المخاطر في عملية المراجعة يعتبر المفتاح 
الرئيسي لضبط تل  المخاطر ويالحظ أن مستوى خطر المراجعة الذي يمكن أن يقبله المراجع،قرارًا اقتصاديا 

 .(8)ويحدد أحد الكتاب هذه المستويات للمخاطر في األتي (3)يحتاج إلي منها  تحليل التكلفة والعائد
:التي يتم تحديد مستواها قبل دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية أو القيام بإجراءات أ( المخاطر المخططة  

 المراجعة،وهذه المخاطر هي مجرد تقدير أولي الحتمال وجود أخطاء جوهرية.
عن المستوى النهائي للمخاطرة الذي يقدره المراجع بعد إتمام جميع  :وهي التي تعبرب(المخاطر النهائية

 إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية.
وهي التي تعبر عن المستوى الحقيقي للمخاطرة،والذي ال يعلمه المراجع،والواقع أن عملية ج(المخاطر الفعلية:

ة المراجعة التي تعتمد على بيانات تل  العينة اختيار عينة من مجتمع ما تخضع لمخاطرة،وبالتالي فإن عملي
تخضع لمثل هذه المخاطرة،وهذه المخاطرة توجد باض النظر عن طريقة المعاينة التي يتم استخدامها،سواء 

 .(.4) أكانت العينة حكمية أم إحصائية احتمالية
:وهي المخاطر التي ال يمكن إلجراءات المراجعة الداخلية التي يقوم بها المراجع أن د( مخاطر االكتشاف

 تكشف المعلومات الخاطئة في بند من بنود الموازنة في الوحدات الحكومية  
الهتمام مثلما حظيت به في القطاع  ويري البعض انه لم تحظ أدارة المخاطر في الوحدات الحكومية    

هتمام في السنوات األخيرة إلي دور المراجعة الداخلية في عملية إدارة مخاطر في القطاع  الخاص،حيث زاد اال
حيث توصلت الدارسة إلي أن  وهذا ما أيدته الدراسة التطبيقية التي تم إجراءها على بعض الدول (38)الخاص 

 .(17) نسبة الوحدات التي تطبق مفهوم أدارة المخاطر على النحو التالي
 %. 12التي تطبيق مفهوم إدارة المخاطر بالكامل تبلغ نسبة  الوحدات  

 %. 37الوحدات التي تطبق مفهوم إدارة المخاطر تطبيقا جزئيًا تبلغ نسبة 
 %. 18الوحدات التي تطبق مفهوم إدارة المخاطر تطبيقا بصورة مبدئية  تبلغ نسبة 



179 
 

 %  17غ نسبة الوحدات مازلت في مرحلة الفهم واإلدرا  إلدارة للمخاطر  تبل
 %.16الوحدات ال تدري شيئا وال توجد لديها خطط مستقبلية لمفهوم إدارة المخاطر

اآلن بدأ االهتمام بتصحيح اإلدارة المالية في العديد من الدول النامية حيث تؤثر طريقة إدارة الوحدات   
لذل  نادي بعضهم بضرورة تبني متخذي القرار في  .الحكومية للمخاطر على أسلوب تقديمها لخدماتها

الوحدات الحكومية أحداث ممارسات إدارة المخاطر المطبقة في القطاع الخاص،والعمل على تطبيقها في 
  ( .39) الوحدات الحكومية

 ثانيا/ كفاءة األداء في الوحدات الحكومية. 
ة العامل وتقويم كفاءة أداء الوحدات وأنظمة الجودة ويناول الباحث في هذا المحور مفهوم الكفاءة وتقويم كفاء

 كمدخل لتطوير كفاءة األداء في الوحدات الحكومية .
: مفهوم الكفاءة ورد تعريف الكفاءة  في المعجم الوسيط،على أّنها كلمة ُمشَتقَّة من )َكَفَأ(، نقول:َلُه 1    

اَرٍة، َيٍة َعَلى الَعَمِل،وِبَجدَ َكَفاءٌة ِعْلِميٌَّة؛ أي لديه ُقْدَرٌة،وُمَؤهِّاَلٌت ِعْلِميٌَّة، ونقول:َيَتَمتَُّع ِبَكَفاءٍة َعاِلَيٍة؛ أي ِبُقْدَرٍة َعالِ 
َوَأْهِليٍَّة، والكفاءة لاة تعني: حالة يكون فيها الشيء ُمساويًا لشيٍء آخر،علمًا بأّن مفاهيمها تختلف باختالف 
مجاالتها، إاّل أّن جميعها يتَّفق في التركيز على تحقيق أفضل النتائج بأقّل التكاليف، والجهود؛ فالكفاءة 

ريف الجمعية الفرنسية للمعاير للكفاءة علي إنها استخدام القدرات في اإلنتاجّية تختلف مع الكفاءة الفّنية،وتع
وضعية مهنية باية التوصل إلى األداء األمثل للوظيفة أو النشاط .ومن خالل التعريفات إن  الكفاءة تعني 

كالموارد  عملية المقارنة بين اإلنتاج والوضع الحالي وما يمكن إن يتم إنتاجه وتحقيقه وذل  باستخدام الموارد،
 المالية والجهود المبذولة والوقت المناسب .

تعتبر كفاءة األداء في الوحدات الحكومية هي المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال الوحدات الحكومية         
في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والبيئة الخارجية . وتمثل في إبعاد أداء جميع العاملين في 

لحكومية ،وأداء الوحدات الحكومية إن يكون في إطار السياسات العامة للدولة في تأثيرها علي الوحدات ا
األنشطة االقتصادية واالجتماعية لتحقق اكبر قدر ممكن من اإلنتاج  بأقل قدر من التكلفة وفي اقل وقت 

م مقاييس فعالة لقياس وعلي مستوى مناسب من الجودة علي إن تكون وسيلة المقاييس التي تستخدم في التقوي
كفاءة األداء الحكومي وذل  التخاذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية والتحفيزية في أوقاتها المناسبة .وسوف 
يناول الباحث  تقويم كفاءة العامل في الوحدات وتقويم كفاءة األداء في الوحدات الحكومية علي النحو التالي 

  : 

 ت الحكومية .:تقويم كفاءة العامل في الوحدا2



180 
 

أشار البعض على إن اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية في حاجة إلي توسيع نطاقها    
عداد خبراتها على أن تتمشي مع االتجاهات العالمية إذ أصبحت المراجعة الداخلية بشكل عام تاطي  واك

القوانين والتعليمات،والتحقق من كفاءة وفاعلية التأكد من االلتزام بوجوانب ثالثة هي:المراجعة المالية 
،وقد أشار المجمع العربي للمحاسبين علي أن المراجع الداخلي ان يقوم بتقويم كفاءة األداء  (31)األداء

وفاعليته في الوحدات الحكومية، حيث أن مفهوم  األداء،هو ما يتمتع به العاملون من مهارات وقدرات 
مكانات فإذا كان األدا ء مناسبًا للعمل المطلوب انجازه تحقق الارض منه،أما إذا كان األداء ال يرتقي إلى واك

المستوى المطلوب،فإن ذل  يتطلب استحداث وسائل وطرق جديدة وتدريب العاملين عليها لرفع كفاءة 
والفاعلية و  الكفاءة يشمل أنه (اإليزو للتقييس العالمية المنظمة حسب األداء تعريف األداء،وعموما جاء في 

إن (،المستعملة والموارد عليها النتيجة المتحصل بين العالقة هي الكفاءة النتائج. أما بلوغ مدى الفاعلية هي
االختالف في أهداف وتوجهات القطاع الخاص عن الوحدات الحكومية،فإن إدارة الموارد البشرية تتعامل مع 

حدة باض النظر عن موقعه في العمل،فاالنفصال بين اإلنسان بصفته إنسانًا له مطامع وأمال وتوقعات وا
دارة الوحدات الحكومية انفصال تاريخي ال يكاد إن يصمد أمام  إدارة الموارد البشرية في إدارة األعمال واك

ويهدف تقويم أداء العامل في الوحدات الحكومية إلى توفير معلومات فنية واضحة (،23. )التحديات والمشكالت
ة،عن إدارة مواردها البشرية،التي تعمل لديها بشكل دوري ومستمر بما يخدم استمرارية وموضوعية وصحيح

عملية رفع كفاءة أداء العاملين،لقد أصبح التوجيه االستراتيجي المعاصر فيما يخص هدف تقويم األداء يركز 
عوائد من عوائد  على ما يحققه األداء من قيمه مضافة كمعيار أساسي للتقويم إلي ما يحققه  األداء إلى

 ومنافع للوحدات الحكومية والعاملين.
تاحة  (32) ومن مقومات القوي العاملة ثالثة مقومات     وهي قدرة الفرد على العمل. ورغبة الفرد في العمل.واك

،حيث يقوم المقومون بإجراء مقابالت أو استعداد الفرد للعمل.والبد من وجود آلية لتقويم كفاءة أداء العاملين
شخصية مع من قوموا أدائهم،وذل  لشرح نتائج هذا التقويم،موضحين جوانب القوة والضعف في أدائهم 

  (12) ويخطر العامل الذي يحصل علي تقرير أداء دون الوسط مع إبداء األسباب.
( أدندداه  يمكننددا توضدديح كيفيددة تقددويم أداء العدداملين وهددي عبددارة عددن مجموعددة مددن 1ومددن خددالل الشددكل رقددم )   

األسددس والقواعددد العلميددة واإلجددراءات التددي يجددب إن يطبقهددا كددل مددن جددرى تكليفدده بتقددويم أداء العدداملين وعندددها 
ارتفداع إنتاجيدة العمل،وزيدادة  فاعليدة األداء التنظيمدي الكلدي  ،يتحسن أداء العامل ستنعكس أثاره االيجابية على

 .(13) .ات الحكوميةتحقيق مكاسب مالية ومعنوية للوحد  للوحدات الحكومية حتى 
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 (2شكل رقم  )

أداءالعاملينفيالوحداتالحكوميةكفاءةآليةتقويم

 
 م (. 2005.وصفي عقيلي،إدارة الموارد البشرية،)عمان:دار وائل ،المصدر: عمر        

 ( تقويم كفاءة أداء الوحدات الحكومية.3

ذكر البعض إن مسألة تقويم مستوى فاعلية األداء في الوحدات الحكومية وجدت اهتماما باعتبار أن        
فاعلية األداء تشكل شرطًا للكفاءة االقتصادية وجودتها بصفة عامة،ويعد تقويم فاعلية األداء جزءًا ال يتجزأ 
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لحكومية،الن تقويم األداء هو التطور من عملية اشمل وأعمق لرفع كفاءة األداء وتطويره في الوحدات ا
التاريخي للرقابة الداخلية وتحقيق النتائج التي تسعى الوحدات الحكومية إلى تحقيقها،ولكن في ظل نظم 
التقويم غالبا ما تكون البيانات المتاحة عن األداء غير دقيقة،ولتقليل األخطاء والتالعب في البيانات المتاحة 

التأكد من صحة  هذه البيانات ،ويرى بعضهم أن العالم تحول من عملية العد إلى على المراجعة الداخلية 
م( بالتركيز 1915(،حيث نماذج تقويم األداء التقليدية بدأت عام )33عملية المحاسبة واآلن إلى تقويم األداء )

لعائد على المال ( الذي  يقيس اDu Pontعلى الجوانب المالية في التقويم، ومن أشهر هذه النماذج نموذج )
المستخدم وقد انتشر هذا المفهوم في مختلف الدول ولكن مع التطور وظهور تحديات جديدة  ظهرت الحاجة 

(،وقد حدث تطور كبير في مجال تقويم  األداء في مجاالت المراجعة والموازنة بهدف 18إلى نماذج جديدة  )
ألداء على  مقاييس اإلنتاجية حيث أصبحت عملية دعم اإلدارة وصناعة القرارات السياسية وركزت مؤشرات ا

تقويم األداء  تقويم األداء في الوحدات الحكومية مطلبا ضروريا في الواليات المتحدة األمريكية  طبقا لقانون
م( كما طبق هذا المدخل في بريطانيا، وأصبحت عملية تقويم األداء عملية إجبارية 1993الذي صدر عام )
 ( .18والوحدات الحكومية البريطانية )في كل الهيئات 

 أ( أهمية تقويم كفاءة أداء الوحدات الحكومية:
قد أشار بعض الفالسفة  في اإلدارة أنه حين تستطيع تقويم أو قيداس مدا تتحددث عنده وتعبدر عنده باألرقدام      

باألرقدام فدإن معرفتد  فمعني ذل  ان  تعرف شيًا عنه ولكدن حدين تعجدز عدن قياسده أو تقويمده  أو التعبيدر عنده 
سددوف تكددون ضددئيلة وغيددر مرضددية وفددي تلدد  الحالددة يكددون األمددر بدايددة معرفددة فقددط،ألن مددا يمكددن قياسدده يمكددن 
عمله،وعنددد تحديددد نسددب التقددويم أو نسددبة الخطدداء بصددورة إجماليددة للوحدددات الحكوميددة مددن األفضددل أن توضددح 

 انفراد،وهذا يؤدي إلي تقليل نسبة الخطاء. كل وحدة  حكومية  نسب التقويم أو السلبيات لكل وحدة علي
وعلدى الوحدددات الحكوميددة أن تعمدل بمددنهج القطدداع الخداص حيددث أن تقددويم األداء فدي الوحدددات الحكوميددة،من  

شدددددددأنه أن يسدددددددهم فدددددددي ربدددددددط إدارة األداء باألهدددددددداف االسدددددددتراتجيات الحكوميدددددددة باألهدددددددداف العامدددددددة للوحددددددددات 
يدز ورضدا المدواطن،وعلى إدارة الوحددة أن تفهدم حتميدة التاييدر واسدتخدام ،والوصدول إلدي تحقيدق التم(14)الحكومة

الوسددددائل الحددددديث ومعرفددددة احتياجددددات المددددواطن والسددددعي إلددددى تحقيددددق ضددددمان التحسددددين وتطددددوير ورفددددع كفدددداءة 
.حيث أن الوحدات الحكومية وجدت لكي تقدم خدمات مختلفة للمواطن الدذي يعدد عمديال رئيسديًا للوحددات األداء

ة سدددواء تلقددي خددددمات مباشدددرة أو بشددكل غيدددر مباشددر عدددن طريدددق إشددراف الوحددددات الحكوميدددة،وبالتالي الحكوميدد
نظدًرا لتعددد وتندوع البدرامج واألنشدطة يتوقع المواطن أن تقوم الوحدات الحكومية بدورها الذي يحقق لده األمدان. و 
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نشدداط علددى حدددة،وبما يتناسددب  المعددايير المناسددبة لكددل برنددامج أو  فددي الوحدددات الحكوميددة يتطلددب األمددر إيجدداد
 مع األهداف التي تسعى كل وحدة حكومية إلى تحقيقها  وفق السياسات واللوائح.

 .ب( معايير تقويم  األداء في الوحدات الحكومية
المعايير   تعدد وتنوع البرامج واألنشطة في الوحدات الحكومية يتطلب األمر إيجاديري البعض أن      

أو مشروع على حدة،وبما يتناسب مع األهداف التي تسعى كل وحدة حكومية إلى  المناسبة لكل برنامج
تحقيقها وفق السياسات واللوائح والمنشورات التي تصدرها الدولة،علما بأنه ال يوجد معيار واحد يمكن الحكم 

لت  الوحدات  على مستوى أداء الوحدات الحكومية وتتعدد تل  المعايير بتعدد األنظمة التشايلية والتنفيذية
و من أهم أنواع التقويم  باالنحراف وأسبابها ومعادالتها التي يستعين بها المراجع الداخلي ،(16).الحكومية

لمراجعة وتقويم األنشطة الرئيسية في الوحدات الحكومية،يمكن عرض نموذج مقترح لتقويم  األداء علي المال 
 أدناه.  المستخدم  في الوحدات الحكومية من خالل  الجدول

 (.1الجدول رقم )
 معادالت التقويم أسباب التقويم نوع التقويم
 االنحراف

 في 
 حساب 

 
 اإليرادات 

 

 )أ( االنحراف الكلي
 لإليرادات

 أجمالي الربط المقدر لإليرادات %÷ = أجمالي اإليرادات الفعلية 

)ب( االنحراف 
 جزئي لإليرادات

 
 = اإليراد الفعلي للبند يطابق الربط المقدر للبند  

)ج( انحراف في     
 القوانين المصاحبة

 = اإليراد الفعلي للبند يطابق الرسم  القانون المصاحب للموازنة 

 االنحراف 
 حساب

تعويضات  
 العاملين

 )أ( انحراف الكلي
 

 إجمالي االعتماد المالي المصدق %÷ = أجمالي المنصرف الفعلي  

 االعتماد المالي المصدق %÷ = الصرف في البند  )ب( انحراف جزئ

)ج( انحراف عن 
الهيكل الراتبى 

 لألجور

 الفئات في الهيكل الراتبي لألجور  تطابق األرقام المقيدة في
 كشف المرتبات و األجور 

 االنحراف 
 حسابفي 

 سلع وخدمات 

 االعتماد المالي %÷ = الصرف الفعلي في السلع والخدمات  )ا( االنحراف الكلي
)ب(االنحراف 

 الجزئي
االعتماد المالي  في البند ÷= الصرف الفعلي في بند سلع وخدمات 

% 
االعتماد المالي ÷غير مالية  = الصرف الفعلي لحساب األصول)أ ( االنحراف االنحراف حساب 
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 في  األصول
 غير مالية

 

 المصدق % الكلي

)ب (انحراف 
 الجزئي

 االعتماد المالي المصدق للبند %÷ =الصرف الفعلي للبند

 انحراف 
 حساب التشغيل

 انحراف التشغيل
) الصرف الفعلي في تعويضات  -= أجمالي اإليرادات الفعلية 

 العاملين + الصرف في السلع والخدمات( 

 (.م 2.14الباحث،)المصدر:إعداد 
 (3شكل رقم )      

 نموذج مقترح لتقويم كفاءة أداء الوحدات الحكومية          
 
 

                         

 

 م ( 2.14المصدر:إعداد الباحث،)

 ومن خالل  الشكل أعاله اتضح للباحث التالي:   
أ( وضع معايير تقدويم  األداء فدي الوحددات الحكوميدة.هي مقداييس دقيقدة ومحدددة لقيداس نتدائج التطبيدق الفعلدي 

تكدون كميدة أو نوعيدة تتضدمن عناصدر متنوعدة مثدل الوقدت والتكلفدة في األهداف الموضدوعة وهدذه المعدايير قدد 
ونوعيدددة اإلنتددداج ودرجدددة االنحدددراف المقبدددول فدددي اإلنتددداج ويجدددب أن تتصدددف هدددذه المعدددايير بالوضدددوح وسدددهولة 
االسدتخدام والصددق والموثوقية،والواقعيددة مراعيدة أبعدداد البيئدة  الداخليدة والخارجيددة للوحددة الحكوميددة لتنفيدذ تقددويم 

 . داء في الوحدات الحكوميةاأل
ب( تقددويم  األداء الفعلددي ألداء الوحدددات الحكوميددة . وهددي عمليددة تحقيددق النتددائج المحققددة عددن انجدداز األنشددطة 
التنفيذية في الوحدات الحكومية وتحتاج عملية قياس األداء إلدى تدوفير المعلومدات والبياندات الصدحيحة والدقيقدة 

 األداء الفعلي وأدوات القياس المناسبة،ووضوح المعايير وموضوعيتها.التي تبين واقع الحال وكيفية 
ج( مقارنددددة األداء الفعلددددي للوحدددددة الحكوميددددة بالمعددددايير الموضددددوعة.تهدف هددددذه الخطددددوة إلددددي التحديددددد الدددددقيق 
ء لالنحددراف سددلبًا أو إيجابددا أثندداء أداء الوحدددات الحكوميددة أو تطبيددق المعددايير الموضوعة،وأيضددا تحديددد األخطددا

 الحاصلة أثناء األداء. 

 أداء الوحدات الحكومية كفاءة تقويم

مقارنة بين 

الوحدة 

 المماثلة

االنحرافات 

وتصحيح 

 األخطاء

األداء مقارنة 

 بالمعايير

وضع معايير 

 األداءتقويم 

تقويم األداء 

 الفعلي
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د( كشددف أسددباب االنحددراف والعمددل علددى معالجتهددا وتصددويبها  وتحديددد االنحرافددات السددلبية وااليجابيددة البددد مددن 
تحليلهددا ومعرفددة أسددبابها وتكددوين صدددورة كاملددة عنهددا وبخصددوص االنحرافددات اإليجابيدددة التددي ينددتج عنهددا فائددددة 

ولكدددن تحتددداج إلدددي تحسدددين، والبدددد مدددن  معرفدددة األخطددداء ومعرفدددة  للوحددددة الحكوميدددة،فأنها ال تحتددداج إلدددى عدددالج
نما البد من ضمان عدم تكرارها.  األسباب التي أدت إليها وتصحيح األخطاء،واك

 

 ( أنظمة الجودة كمدخل لتطوير كفاءة األداء في الوحدات الحكومية . 4
يري البعض إن مفهوم الجودة ذات أهمية  كبير سواء من قبل األفراد أو من قبل الوحدات الحكومية       

ومن ثم فإن األدبيات  بمختلف أنواعها وأنشطتها وهذا االهتمام أدى إلى تباين واختالف مفهوم الجودة،
ها حركة البحث عن تطور األداء والدراسات تؤكد أن مفاهيم الجودة كانت هي قاعدة األساس التي انطلقت من

وكانت أهميتها في تحسين اإلنتاج والخدمات وتعزيز المركز التنافسي األمر الذي يعكس أهمية هذا المدخل 
في تطوير وكفاءة أداء الوحدات الحكومية،وهي  عبارة عن جهد مستمر ومتطور،وال يوجد حد للجودة التي 

ظمة الدولية للمواصفات االيزو:في المواصفات الجديدة)بأنها مقدرة ،تعريف المن(34)يمكن تحقيقها في األعمال
 السلعة أو الخدمة علي تحقيق توقعات المتعاملين المعلنة والضمنية(.

وأضاف بعض الباحثون  إن المتعاملين هو مصدر العمل لنا  فيجب أن تسعي المنظمات لتقديم منتج      
اليوم أصبحت إدارة الجودة في هم  على أقل بأفضل سعر ممكن.أو خدمة يرضي المتعاملين وياطي احتياجات

،والطلب على (25)الوحدات الحكومية خيارًا إستراتيجيا،ألن التحديات السكانية واالقتصادية واالجتماعية
الخدمات األساسية،البد من  تطوير الخدمة والسلعة من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة،ومما يزيد كذل  

إدارة الجودة في الوحدات الحكومية حيث أن االتجاهات المتزايدة نحو الحوكمة والالمركزية  من أهمية
والشفافية والمساءلة وظهور الكثير من معايير التقويم والتمييز الوطنية واإلقليمية والعالمية التي تسعى لتعزيز 

في االعتماد على األساليب التقليدية مفهوم الجودة وفق مواصفات قياسية محددة فاستمرار اإلدارات الحكومية 
القائمة على تحقيق الحد المقبول من األداء لبلوغ األهداف لم يعد مقبوال،فالفاعلية اإلدارية في كل األحوال ال 
تعني الكفاية اإلدارية وال تعني بالضرورة جودة المنتج أو الخدمة،لذل  ال بد من إحداث تايرات جوهرية في 

،لكي تتواكب مع متطلبات روح العصر القائمة (24)داء واإلجراءات في الوحدات الحكوميةهيكلية وأسلوب األ
على جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العددام للمستفيدين منها كذل  التعرف على االحتياجات المستقبلية 

البعض أن ويري ،(42)اآلن،وعدم تلبية هذه الحاجات من قبل الوحدات الحكومية يعني فشلها وعدم نجاحها 
الجودة هي معيار الخدمة سواء كانت خدمة خاصة أو خدمة عامة تقدمها الوحدات الحكومية،لذا فإن األداء 
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فأنه البد  من األفضل أن ال يتعدى مفهوم زيادة الكمية للخدمات إلي التحسن النوعي في جودة هذه الخدمات،
خال تحسينات لتطوير وتحسين األداء وذل  من  تشجيع العاملين ومشاركتهم وجعلهم على المساهمة في إد

من خالل فهمهم للعمليات وكيف يمكن تحسينها، وقد أشار البعض أن مفهوم الجودة  الشاملة ال يتعلق 
نما بالتفكير وتحديد البرنامج المراد اتخاذها بما يتماشي مع قدرات التنظيم واتخاذ القرارات  بالتكنولوجيا واك

وحدة  التحول من التفكير في الكمية والبدء في التفكير في النوعية،ومن حيث يتعين على ال الرشيدة
 الصعوبات التي تواجه تطبيق الجودة في الوحدات الحكومية.

 أ( عدم وجود المنافسة في القطاع العام.
فالتنافس يدفع المنشات دواما إلي تقديم األفضل إلرضاء الجمهور ونتيجة لهذه الخاصية في انفراد       

 .(4)لقطاع العام ومؤسساته  تتأثر بإبعادا
 ب( تأثير العوامل السياسية على اتخاذ القرارات.

إن معظم القرارات التي تتخذ في الوحدات الحكومية تتأثر بأبعاد سياسية واجتماعية مما ينعكس سلبًا      
على موضوعية القرار،فالقرار الموضوعي المبني على أسس علمية هو ذل  القرار المتضمن مفهوم ومعني 

 .(26) لضمان سرعة  اإلنجازالجودة فالبد من التحرير من فردية السيطرة مع التوسع في تفويض السلطة 
 ج( تالب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. 

يؤدي غياب الفهم الكامل لمعني المؤسسية في الوحدات الحكومية إلي تالب المصلحة الشخصية على       

 . (25) المصلحة العامة،وهذا من أهم المعوقات التي تمنع تطبيق أدارة الجودة بصورة مثلى
 بعض العاملين في الوحدات الحكومية للتاير. د( مواجهة

هذه هي من المعوقات األساسية التي تواجه تطبيق الجودة،باعتبار أن الدولة هي آلية للتوظيف دون      
النظرة إلي اإلنتاجية،ودون اعتماد االعتبارات العلمية في عملية تعين الموظفين،وهو ما يؤدي إلى الترهل 

اع التكاليف نتيجة لتزويد اإلدارات بكفاءات بشرية غير مؤهلة،وعدم مرونة األنظمة وتدني اإلنتاجية وارتف
والقوانين يجعل من الصعب تطبيق إدارة الجودة باإلضافة إلي مشكلة ندرة الموارد المالية في الوحدات 

 .(25) الحكومية 
 المحور الثالث اختبار الفرضيات: 

استخدام البيانات واختبار الفرضيات،عن طريق الوسط الحسابي و  تناول الباحث في هذا المحور تحليل     
 :مربع )كأي(

 كل متاير مستقل عن اآلخر.)ب(    عدد المشاهدات في كل متاير ثابت.                      )أ( 
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 قيمة المتاير واحدة من قيم وصفية محددة. )ج( 
%( من خاليا الجدول .2تكون اقل من) يجب أن 5عدد الخاليا التي تحتوي على تكرار اقل من )د(  

 -على الفروض التالية : (χ2)التكرارات للمتايرين.ويبني اختيار مربع )كأي( 
 فرض العدم. -

المتايرين مستقلين مقابل المتايرين غير مستقلين. -
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)هد(درجة الحرية = ) عدد الصفوف   r1  عدد األعمدة ( ) c1 ) 
 اختبار الفرضية األولي:

 عن طريق الوسيط، ومربع )كأي( اختبار الفرضية األولي            
اختبددار الفرضددية:) وجددود كددادر مؤهددل علميددا ومهنيددا ولديدده الخبددرة فددي المراجعددة الداخليددة يسددهم فددي رفددع كفدداءة 

 ي الوحدات الحكومية بوالية  النيل األبيض(.األداء المالي واإلداري وتطويره ف
 (2جدول رقم )

قيمة مربع  الوسيط الدرجة العبارات م
 )كأي(

-p درجة 
value 

االهتمــــام  بعمليــــة قيـــــاء وتقــــويم األداء فـــــي  1
الوحــدات يســاعد فـــي التعــرف علــى الصـــعوبات 

 والمشاكل.

أوافـــــــــــــق 
 بشدة

1 174.283 4 .... 

الحقائق و المالحظـات وجود تقارير دورية تبين  2
والمناقضات والتوصـيات تـيدي إلـي رفـع وكفـاءة  

 األداء المالي واإلداري.

أوافـــــــــــــق 
 بشدة

1 146.293 3 .... 

قيــــام اإلدارة العليــــا بتنفيــــذ  توصــــيات المراجــــع  3
الداخلي له داللة موجبة في تطوير األداء المالي 

 واإلداري.

أوافـــــــــــــق 
 بشدة

1 161..51 4 .... 

القــــدرات المهنيــــة والخبــــرة العمليــــة فــــي تــــوافر  4
المراجع الداخلي يرفع كفاءة األداء فـي الوحـدات 

 الحكومية.

أوافـــــــــــــق 
 بشدة

1 165.495 4 .... 

ـــة  5 ـــة الداخلي ـــة المراجع ـــى تطـــوير مهن ـــل عل العم
ـــــة  ـــــايير الدولي ـــــع المع متناســـــقة ومنســـــجمة م
للمراجعــة الداخليــة تــيدي إلــي تطــوير األداء فــي 

 .... 5 136.697 2 أوافق
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 .الوحدات الحكومية 

 م( . 2.14المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،)     
 -( اتضح اآلتي:2من خالل الجدول رقم )

( بلات قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة األولى 1
%( ودرجة 5مربع )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )( وهذه القيمة أكبر من قيمة 17.4)

(،تشير هذه النتيجة إلى وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه الفقرة 9.5( البالاة )4حرية )
ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على )اهتمام المراجع الداخلي بعملية قياس وتقويم األداء في الوحدات 

 ومية يساعد في التعرف علي الصعوبات والمشاكل(الحك
 4.6( بلات قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الثانية  )2

%( ودرجة حرية 5( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )
،تشير هذه النتيجة إلى وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه الفقرة ولصالح (7.8( البالاة )3)

المبحوثين الذين وافقوا على )وجود تقارير دورية تبين الحقائق والمالحظات والمناقضات والتوصيات تؤدى 
 إلى رفع وكفاءة  األداء المالي واإلداري(

ة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الثالثة  ( بلات قيمة مربع )كأي( المحسوبة بدالل3
%( 5( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )16.1)

(،تشير هذه النتيجة إلى وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 9.5( البالاة )4ودرجة حرية )
المبحوثين الذين وافقوا على )أن قيام اإلدارة العليا بتنفيذ  توصيات المراجع الداخلي له داللة الفقرة ولصالح 

 موجبة في تنمية األداء في الوحدات الحكومية وتطويرها(.
( بلات قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الرابعة 4
%( 5مة أكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )( وهذه القي16.5)

(،تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 9.5( البالاة )4ودرجة حرية )
العملية في الفقرة ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على أن،)توفر قوة الشخصية مع القدرات المهنية والخبرة 

 المراجع الداخلي يساعد كفاءة األداء في الوحدات الحكومية (
( بلات قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الخامسة 5
%( 5( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )13.6)

(،تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 11.1( البالاة )5حرية ) ودرجة
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الفقرة ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على أن)العمل على تطوير وتنمية مهنة المراجعة الداخلية متناسقة 
 ء في الوحدات الحكومية(ومنسجمة مع المعايير الدولية للمراجعة الداخلية تؤدى إلى تطوير األدا

 ( اختبار الفرضية الثانية عن طريق الوسط، ومربع )كأي
 اختبار الفرضية:) تطبيق نظام  فّعال للرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة يؤثر في رفع كفاءة األداء وتطويرها(. 

 
 

 (3الجدول رقم )
ــــــع  الوسيط الدرجة البيان م قيمــــــة مرب

 )كأي(
درجـــــة 
 الحرية

p-
value 

تفعيل الرقابة وزيادة التحصيل ومنع الفاقد  1
 االيرادي ييدي إلي تطوير األداء

أوافــــــــق 
 بشدة

1 144.889 4 ..... 

ــــزام بضــــوابط المشــــتريات والمخــــازن    2 االلت
يــــيدي إلــــي  رفــــع كفــــاءة األداء المــــالي 

 وتطويره .

أوافــــــــق 
 بشدة

1 118.727 4 ..... 

وتطبيــق  إلمـام مـوظفي الوحــدات الحكوميـة 3
أساليب الرقابة الداخلية ومواكبة التطـورات 

 تساعدهم في رفع كفاءة األداء المالي .

أوافــــــــق 
 بشدة

1 1.200545 4 ..... 

استخدام خرائط التـدفق يسـهم فـي  تطبيـق  4
أســــاليب الرقابــــة وتطويرهــــا ورفــــع كفــــاءة 

 األداء 

 ..... 5 71.364 2 أوافق

وجود وصف وظيفي يحدد المهام للعـاملين  5
فــي الوحــدات الحكوميــة يــيدي لرفــع كفــاءة 

 األداء 

أوافــــــــق 
 بشدة

1 156.455 5 .... 

 

 م( 2.14المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،)
 

 ( اتضح اآلتي :3من خالل  جدول رقم )
إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة األولي  ( بلات قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين 1
%( 5( وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )14.4)

(، تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 9.5( البالاة )4ودرجة حرية )
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ين وافقوا على أن )تقوية وتفعيل الرقابة وزيادة التحصيل ومنع الفاقد الفقرة ولصالح المبحوثين الذ
 االيرادي،وضبط وترشيد األنفاق يؤدي إلي تطوير األداء وتحقيق الاايات واألهداف(.

( بلات قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الثانية   2
%( 5يمة اكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )( وهذه الق11.8)

(، تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 9.5( البالاة )4ودرجة حرية )
يؤدي إلي رفع الفقرة ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على أن )االلتزام بضوابط ونظم المشتريات والمخازن   

 كفاءة األداء المالي و تطويره ( .
( بلات قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الثالثة  3
%( ودرجة 5(  وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )2.5)

(،تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه الفقرة 9.5( البالاة )4حرية )
ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على أن )إلمام موظفي الوحدات الحكومية وتطبيق أساليب الرقابة الداخلية 

 ومواكبة التطورات تساعدهم في رفع كفاءة األداء المالي واإلداري(
( 71كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجابات المبحوثين المختلفة على الفقرة الرابعة )( بلات قيمة مربع )4

%( ودرجة حرية 5وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )
ذه الفقرة (،تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول ه11.1( البالاة )5)

ولصالح المبحوثين الذين وافقوا على )استخدام خرائط التدفق في فهم تسلسل العالقات بين أوجه النشاط في 
 الوحدات الحكومية يسهم في  تطبيق أساليب الرقابة وتطوير ورفع كفاءة األداء في الوحدات الحكومية( .

بات المبحوثين المختلفة على الفقرة الخامسة ( بلات قيمة مربع )كأي( المحسوبة بداللة الفروق بين إجا5
%( 5( وهذه القيمة اكبر من قيمة مربع  )كأي( المستخرجة من الجدول تحت مستوى المعنوي )15.6)

(،تشير هذه النتيجة إلي وجود فروق معنوية بين إجابات المبحوثين حول هذه 11.1( البالاة )5ودرجة حرية )
وافقوا على أن )وجود وصف وظيفي يحدد المهام واالختصاصات للعاملين في الفقرة ولصالح المبحوثين الذين 

 الوحدات الحكومية يؤدي لرفع كفاءة األداء في الوحدات(.
 
 
 

 المحور الرابع الخاتمة:
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 تشتمل  الخاتمة علي النتائج،والتوصيات،والمصادر والمراجع.                         

 أوال: النتائج.
 من خالل الدراسة الميدانية توصل الباحث للنتائج التالية:            

: أن وجود كادر مؤهل علميًا ومهنيًا ولديه الخبرة في المراجعة الداخلية،يسهم في رفع كفاءة األداء المالي 1
 واإلداري وتطويره في الوحدات الحكومية.

:أن اهتمام المراجع الداخلي بعملية قياس وتقويم  األداء في الوحدات الحكومية،يساعد في التعرف علي 2
 الصعوبات والمشاكل التي تواجه الوحدات الحكومية.  

: أن العمددددل علدددددى تطددددوير وتنميدددددة المراجعددددة الداخليدددددة متناسددددقة ومنسدددددجمة مددددع المعدددددايير الدوليددددة للمراجعدددددة 3
 وير ورفع كفاءة األداء في الوحدات الحكومية. إلى تط الداخلية،يؤدي

: أن االلتددددزام بأخالقيددددات المهنيددددة  لكددددل مددددن مددددوظفي اإلدارة العامددددة  للمراجعددددة الداخليددددة ومددددوظفي اإلدارات 4
 األخرى،تسهم في رفع كفاءة األداء في الوحدات الحكومية وتطويرها. 

والوحددة المراجعدة يقلدل مدن الخلدل فدي عمدل المراجعدة، :أن وجود آلية التعاون والتنسيق بدين المراجدع الدداخلي 5
 ويسهم في رفع كفاءة األداء المالي واإلداري وتطويره.

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود معاهد متخصصدة فدي التددريب المسدتمر،وبين كفداءة األداء فدي 6
 الوحدات الحكومية.  

ماليددة واإلداريددة بمنهجيددة والعمددل بكفدداءة وفعالية،يسددهم فددي تطددوير : أن تطبيددق القددوانين واللددوائح واإلجددراءات ال7
 كفاءة األداء في الوحدات الحكومية ورفعها.

:أن استخدام اإلدارة لنظام الحوسبة لالستفادة مدن التقنيدات وتكنولوجيدا العصدر،يزيد مدن  الفاعليدة ويدؤدي إلدى 8
 رفع كفاءة  األداء و تطويره في الوحدات الحكومية.

الحددرص علددى تطبيددق الوصددف الددوظيفي الددذي يحدددد المهددام واالختصاصددات للعدداملين فددي الوحدددة،يؤدي  : أن9
 لرفع كفاءة األداء في الوحدات الحكومية وتطويرها .

:أن وجود نظام فّعال للرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة في الوحدات الحكومية،يسدهم فدي ورفدع كفداءة األداء .1
 وتطويرها.  في الوحدات الحكومية

: التدريب بما يتفق مع المتايرات التي تحدث في طبيعة الوظائف وأسداليبها وأدواتهدا تدؤدي إلدي  رفدع كفداءة 11
 األداء في الوحدات الحكومية.

 :العمل على تطبيق قواعد السلو  المهني  يساعد في تطوير األداء في الوحدات الحكومية 12
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كوميدة  ورفدع كفداءة أدائهدا يدرتبط مدع منداهج التربيدة والتعلديم فدي أسدداليبها : ارتبداط التطدوير فدي الوحددات الح13
 ومخرجاتها  التي تواكب متطلبات  الدولة من الكوادر البشرية.

 ثانيا:التوصيات.
 من خالل النتائج السابقة يوصي الباحث بالتالي:      
ارات،وأكثرهم قددرة علدى األداء،مدن خدالل :الحرص على اختيار أفضل الكوادر البشرية التي لها القدرات والمهد1

تقويم مؤهالتهم عند التعيين،واالستفادة من أعادة التعيين لمدن يمتلكدون معلومدات ومعدارف اكتسدبوها مدن خدالل 
 حياتهم العملية،والتي تمكنهم العمل بسهولة،في تنفيذ مسار المراجعة الداخلية الجيد في الوحدات الحكومية،

المخددداطر التدددي تهددددد أو تضدددعف اسدددتقاللية المراجدددع الدددداخلي،مع ضدددرورة التحدددول مدددن  : التركيدددز علدددي إزالدددة2
المراجعة التقليدية،ألنها ال تتواكب مع المتايرات والتطورات الحديثدة،والعمل بنظدام المراجعدة الشاملة،واالسدتعانة 

 الحكومية .بالخبير في غير مجاالت المحاسبة والمراجعة ألنها تسهم في إضافة قيمة في الوحدات 
رشددددددددادات الجمعيددددددددات العلميددددددددة والمهنيددددددددة،الن أهدددددددددافها أكثددددددددر تحديدددددددددًا 3 :التركيددددددددز علددددددددي تطبيددددددددق معددددددددايير واك

وشمولية،واالسددتفادة مددن المعلومددات الالزمددة التخدداذ القددرارات الجيدددة التددي تسددهم  فددي تطددوير كفدداءة األداء  فددي 
 الوحدات الحكومية . 

والتركيدددددز علدددددى التنسددددديق بدددددين األقسدددددام واإلدارات فدددددي الوحددددددات : الحدددددرص علدددددى دعدددددم وتطدددددوير التعددددداون 4
الحكومية،يصددفي علدددى المهدددام دقددة وفعاليدددة،والعمل بدددروح الفريددق الواحدددد يسددداعد فددي اكتسددداب المهدددارات وتقليدددل 

 السلبيات ويخلق جو من الرضا بين العاملين في اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية، والوحدات المراجعة.
لدددى إزالدددة المشددداكل والصدددعوبات التدددي تواجددده تقدددويم أداء الوحددددات الحكومية،بهددددف زيدددادة الفاعليدددة :التركيدددز ع5

وتحديدددد نسدددب مؤشدددرات التقدددويم التدددي تشدددكل سدددلبًا أو إيجابدددا فدددي مسدددتوى األداء،والتركيدددز علدددى تطبيدددق القدددوانين 
 واألنظمة التي يخضع لها نشاط الوحدات الحكومية محل التقويم.

التددددريب المسدددتمر إلدارة المراجعدددة الداخليدددة،والعاملين فدددي اإلدارات األخرى،بمدددا يتفدددق مدددع  : االسدددتفادة مدددن 6
المتايددرات التددي تحدددث فددي طبيعددة الوظددائف الحكوميددة وأسدداليبها،والحرص علددي تنفيددذ دليددل القواعددد المحاسددبية 

 واإلجراءات اإلدارية يؤدي إلى  رفع كفاءة األداء وتطويره في الوحدات الحكومية.
:االهتمام بالمراقبة اللصيقة في تنفيذ قانون الموازندة العامدة وموجهاتهدا والقدوانين واللدوائح األخرى،ألنهدا تحددد 7 

داريدددًا،والتركيز علدددى إزالدددة المعوقدددات التنظيميدددة  تحديددددًا دقيقدددًا و تكدددون موضدددوعًا للمراجعدددة والمسدددألة محاسدددبيًا واك
 والفنية،تساعد في كفاءة األداء ورفعه 

 دات الحكومية.  في الوح 
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:التركيز علي إزالدة المعوقدات والمشداكل التدي واجهدت نظدام معلومدات السدداد والددفع االلكتروندي فدي الوحددات 8
 الحكومية.

: التركيددز علددى تنفيدددذ اإلجددراءات الرقابيدددة وأسدداليبها ومقومدددات نظددام الرقابدددة الداخليددة فدددي الوحدددات الحكوميدددة 9
الدددذي يحددددد المهدددام واالختصاصدددات يسدددهم فدددي رفدددع كفددداءة األداء  ،والحدددرص علدددى تطبيدددق  الوصدددف الدددوظيفي

 وتطويره في الوحدات الحكومية.
: اسددتخدام األسددلوب اإلحصددائي فددي الفصددل األول )تعويضددات العاملين(،ويسددتفاد مندده فددي الرقابددة والضددبط .1

وة فدي القطدداع الدداخلي،وان يوضدح البيدان اإلحصدائي عددد العداملين فدي كدل درجدة علدى حدده مدع توضديح العدال
الدددذي يشددداله العامل،وأثنددداء فتدددرة التشدددايل الشدددهرية يدددتم اإلضدددافة للتعييندددات وغيرها،وحدددذف مدددن تدددم اسدددتبعادهم 
)االسدددتقالة،الوفاء،المعاش( ومدددن خاللددده يعدددرف العددددد لكدددل وظيفدددة فدددي الهيكدددل يدددتم احتسددداب  تكلفدددة المرتبدددات 

ضدددات العددداملين الدددذي تعدددده الوحددددة الحسدددابية الشددهرية فدددي ديدددوان شدددئون الخدمدددة،ويتم مطابقتددده مدددع كشدددف تعوي
 لمعرفة االنحراف ومعالجة السلبيات وتحسين االيجابيات. 

: االستفادة من استخدام أساس االستحقاق المحاسبي نظرًا لما يوفره من معلومات مالية أكثر دقة،ويساعد 11
ألساس النقدي  يصعب حصر على فرض رقابة مالية أكثر فاعلية،ومن خالل الواقع العملي عند تطبيق ا

اإليرادات التي لم تدفع خالل العام المالي وتصبح فاقد إيرادي بنهاية العام المالي،أما المصروفات تكون 
المستندات المؤيدة للصرف خارج الوحدة المحاسبية طرف )المستفيد( قد تتعرض المستندات المؤيدة للصرف 

 للتزوير.
ي سجل األصول الثابتة والمنقولة بالوحدات الحكومية،ألنه غير كاف : ضرورة تاير األسلوب المتبع ف12 

ألحكام السيطرة علي حيازة واستخدام تل  األصول،حيث تخلو سجل األصول في الوحدات الحكومية  من 
البيانات عن هذه األصول خالل فترة حيازتها،ويكتفي بإثباتها في مرحلة الشراء فقط،وكذل  عدم االهتمام 

بيانات عن تكاليف استخدام تل  األصول )االستهال ( مما يصعب معه إعطاء بيانات غير  بتسجيل أي
مطابقة مع القيمة الدفترية لهذه األصول عند أعداد الحسابات الختامية،وتسجيل األصول في دفتر سجل 

 وع لها .األصول كما هو متبع في القطاع الخاص،إلحكام الرقابة عليها وحفظها من االستخدام الاير مشر 
: منح الشهادات األكاديمية والمهنية المتخصصة وزنًا اكبر في سجل الوظائف الحكومية،من خالل 13

إعطاء عالوة مجزية لحامليها مما يشجع المراجعين الداخليين بصورة خاصة وباقي الوظائف الحكومية بصورة 
ومادية تعود عليهم وعلى الوحدات عامة،وذل  ألن التكلفة للحصول على الشهادة ستقابلها منفعة علمية 

 الحكومية.
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