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 ٌـذػــُ اٌشلبثـــــــخ  اٌّب١ٌـــــــخ ٚاالداس٠ـــــــخ اٌشفبف١ــــــــــخ ا٘ذاف

 

 أَُزقِـــض 

االفطبء ثٔقزِق اشٌبُٜب ٍٞاء االعزٔبػ٤خ ,ا٤َُب٤ٍخ, االهزظبك٣خ,االكاه٣خ ٝأُب٤ُخ , ٍٞاء ًبٗذ أُوظٞك ٖٓ      

ء ثبشٌبُٜب ُٝؼَ ٛنٙ االفطبء اٝؿ٤و ٓوظٞكٙ رطِت إ رٌٕٞ ٛ٘بى اًضو ٖٓ عٜخ رؼَٔ ػ٠ِ ٓ٘غ ٛنٙ االفطب

اٗظٔخ اُوهبثخ االكاه٣خ ٝأُب٤ُخ ًبٗذ ٖٓ اٝائَ ٛنٙ اُغٜبد ٝاهلٜٓب ٝعبءد ٗظْ اُشلبك٤خُزٌٕٞ ٝعٜخ افو ٌُجؼ 

ك٢ االفطبء ٝٓب ٣زورت ػٜ٘ب ٖٓ ٍِج٤بد ُِٔغزٔغ ثشٌَ ػبّ , ٝال٣غبك ٓلٟ اُلبػ٤ِخ ُٜنٙ أُ٘ظٔخ عبء اَُوٞط 

بثخ ٝاُشلبك٤خ اُز٢ رشزوى ثبٛلاكٜٔب  ُٔٞاعٜخ ٝٓ٘غ االفطبء ػ٠ِ اُز٢ رؼَٔ ثٜب اُوه االٌٍاُجؾش ُزٞض٤ؼ 

آب اُشلبك٤خ كول  1927اُوؿْ ٖٓ اُلبهم اُي٢٘ٓ اٌُج٤و ث٤ٖ اُ٘ظب٤ٖٓ ؽ٤ش اُوهبثخ اٍزقلٓذ ك٢ اُؼوام ٓ٘ن ػبّ 

 .1993ثلاء اُؼَٔ ثٜب ػب٤ُٔب ػبّ 

 

 

 

Abstract 

               Mistakes in its different forms, social ,political, economic ,or 

administrational and financial, whether mistakes intended  or unintended ,this 

required more than one side working to prevent , this mistakes in all its forms. 

 

              The financial and administrational control  system, is one of this sides and 

the old one . Transparency  system is another side to consequence of rein from felling 

in mistakes and what  negatives to society in general. 

   

             To find the scope of the effectiveness of this organization the study comes to 

declare the principles which the transparency and control work with which shared the 

aims to face and prevent commuted  mistakes despite the big periodical  difference  

between the two systems, as the control is used in Iraq since 1927 while working  

with transparency started  internationally at 1993. 
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 خأُوــــــــــــــــــــلٓـــــــــــــ

تزداد الرغبات في الوقت الحاضر اليجاد ىظم وقواىين فاعمة لهواجٍة ظاٌرة غير هرغوبة في الهجتهع  اال        
ا ي ظاٌرة الفساد اخذت تتفشى بين هكوىات الهجتهع , وزادت أثاٌر وان   2003بشكل الفت لمىظر بعد عام  ٌو

هن  ,االان ازدياد حجهٍا وتىوع اشكالٍا تطمب ايجاد الكثير ام هوجودة هن فترة ليست بقصيرة كاىت قبل ٌذا الع
الىظم لهواجٍة اخطار الفساد باىواعة ) االجتهاعي,االقتصادي ,السياسي ,االداري ( حيث ىجد حاليا في العراق 

ٌا الدخول باتفاقية االهم هىظهات عمى هختمف االصعدة والهستويات تعهل لهواجة أخطار الفساد وكان اخر 
 و الجٍات التي تسعى لهواجٍة اخطار الفساد ٌي :, 2003الهتحدة لهكافحة الفساد لعام 

 .1927لسىة  17اوال : ديوان الرقابة الهالية : والذي شرع العهل بً بهوجب القاىون رقم 
 

 محق باهر سمطة االئتالف الهؤقتة ثاتيا : ٌيئة الىزاٌــة : تم اىشاء ٌذي الٍيئةبهوجب القاىون الىظاهي اله
ــــة  55رقم             .2004لسى

 
ثالثــا : هكاتب الهفتشين العهوهيين : تم اىشاء  هكاتب الهفتشيين العهوهيين في  كافة الوزارات بهوجب سمطة 

 .2004لسىـة   57االئتالف  رقم 
 

مس القضاء ــقاللية والحياد وخاضع لـــرقابة هجرابعا : الهؤسسات القضائية :   ويتهيز القضاء العراقي باالست
 األعمـــى .

 
 ر سمطـة االئتالف ــر الحكوهيــة بهوجب اهـات غيــاقـر تأسيس الهىظه  خاهسا : هىظهات الهجتهع الهدىــي :

يــر حيث ٌدف االهر الى تىظيم عهل تمك الهىظهات وعدم اساءة استغاللٍا لغ 2003لسىـــة  45الهرقم           
ـــا .  اٌدافٍا التي اىشـــأت ألجمٍـ

 
سادسـا: شبكـة االعــــالم : تم تشكيل الٍيئة العراقية العاهـة لخدهات البث واالرسال )شبكة االعالم العراقي ( 

حيث ٌدف الى اىشاء هؤسسة كفيمة بتثقيف الشعب العراقي  2004لسىة  66بهوجب اهر سمطة االئتالف رقم 
 عىً  ويكوىهىبر حر يحترم حقوق االىسان وحرياتة في التعبير عن الىفس .واعالهً والترفيً 

 
 سابعــا : هكتب هىسق دولة السيد رثيس الوزراء لمشؤون الرقابية : 

 يعهل ٌذا الهكتب عمى اعتهاد هجهوعة براهج فىية وهٍىية بالتىسيق هع هكاتب الهفتشين العهوهيين           
ـــد استٍدفت تطوير ا           لبيئات التىظيهية لٍذي الهكاتب وخاصة في هجال بىاء الٍياكل التىظيهية وتحديــــ

والرقابة  الوصف الوظيفي لمعاهمين وتزيع الهٍام وتطوير البراهج واالدلة في هجــال التفتيــش وتقــويم االداء
 والتحقيق االداري .

 
ـــس ال ــــة في هجمــ ــ ٌــ ــواب :ثاهىــا : لجىـــة الىــزا  ىــ

 ( هن التظام الداخمي لهجمس الىواب بها يأتي :92كها جاء في الهادة )’ تختص ٌذة المجن          
ـــة .  -1  هتابعـة قضـايا الفســاد في هختمف اجٍـــزة الدولــ
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 ؤسســــات الىزاٌــــة .هتابعة وهراقبة عهل ٌيئات وه -2

 .اقتراح هشروعات القواىين الهتعمقة بالىزاٌــــة  -3

 

ــــا : الهجمــس الهشتـــرك لهكـــافحـــة الفســـاد :   تاسعـ
تأسس ٌذا الهجمس لمتىسيق بين اجٍزة   30/5/2007في  99بهوجب االهر الديواىي الهرقم              

 هكافحة الفساد الههثاة في ٌذا الهجمس لضهان توزيع االدوار فيها بيىٍا وتفعيل جٍودٌا .
 

و الحــد  هــن اىتشـــار الفسادكل ٌ               ذي الجٍـــات والهىظهـــات تسعــى الى تحقيـــق ٌـدف هوحـــد ٌو
ـــوم عــاس األول التي يقــس الوقت االسـوتقميل اثارة السمبيةعمى الهجتهع , وبىف والهىظهات في  اتــذة الجٍـهل ٌـ

ــــاالت ا الهجتهع , وهصطمح الشفافية  العهال والتعاهل بين هفاصلٌو الشفافية التي تعىي الوضوح في كـــافة هجــ
وبدأ العهل بــً ضهن  1993عام  ظٍر كهىظهة غير حكوهيةيعتبر  هن الهصطمحات الحديثة ىسبيا حيث 

 هدركات لفياس الفساد  في هختمف الدول وفي هختمف االصعدة.
 

بق بين اسس الشفافية وواحدة هن اقدم الجٍات وجاء بحثــىـا ٌـذا بٍدف ايجاد العالقة وهدى التطا           
ي العاهمة في العراق لحهايــــة الهجتهع هن اشكـــال االخطاء  الهتعهدة وغير الهتعهدة في اداء االعهال اال ٌو

(, حيث تضهن الهبحث االول التعرف عمى الهىٍجية التي عهل 1927ابة الهالية الذي تاسس عام ق)ديوان الر 
اٌتم ي ـيق البحث عمى عيىة ذات عالقة بالهوضوع في ٌيئة التعميم التقىي ,وفي الهبحــــث الثاىبٍا  البحث وتطب

ة هن حيـــث التاريخ ـذ بالرقابـعاد , اها الهبحث الثالث اخـبالشفافية هن حيث التاريخ والهفٍوم واالسس واالب
 والهفٍوم واالٌداف واالستراتيجية التي تعهل بٍا الرقابة .

ة ــستباىة الهتضهىة وصف العيىاها الهبحث الرابع فكان يٍدف الى تحميل االبعاد التي جاءت بٍا اال         
ة واالوساط ــوهن ثم التوزيعات التكراري(التقىي االدارة والهالية والتدقيق في ديوان ٌيئة التعميم  )لمبحث في االقسام

وبالتالي ايجاد عالقة االرتباط ها بين الهتغيرين لمبحث  قابة ,الحسابية واالىحراف الهعياري لهتعيرات الشفافية والر 
لالستىتاجات والتوصيات الهبحث الرابع لموصول  ا جاء هن تحميل فيـاها الهبحث الخاهس فقد اعتهد عمى ه,  

 التي جاء  هن ضهىٍا ضرورة اعادة الىظر بالىظم والتعميهات الخاصة بالرقابة بشكل هتوازي وهستهرهع التطور
ىهوذجا ايجابيا وقدوة يقتدي بٍم يكوىوا العمهي والتقىي في تىفيذ االعهال , والتأكيد عمى القيادات االدارية بان 

 العاهمين .
 

الىظم التي تسعى الى الحد هن رجو ان يكون اساس اليجاد العالقات ها بين اشكال ىوبٍذا البحث       
 ها يؤثر سمبا عمى الهجتهع . االىحرافات واالخطاء بٍدف التصحيح واالصالح ل

 

 ـٚ ُٝـــــ٢ اُزٞك٤ن ٝاُِــ                                                                               
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   أُجؾــــــــــــش األٍٝ

  ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش
   -لمقيام بالبحث هن خالل:  يتضهن الهبحث عرض الهىٍجية الهعتهدة    

 خ اُجؾش:ٓشٌِ -11

أصـبح هصـطمح الشـفافية والشـفافية التىظيهيـً بوجـً خــاص هـن الهوضـوعات التـي تحتـل الصـدارة فـي البحــث      
ــة لٍــا ويهكــن توضــيحٍا  ــة وتطبيقي ــًك لوجــود عالقــة ىظري عىٍــا والتعــرف عميٍــا وعالقاتٍــا بهختمــف الهجــاالتد وذل

الجاىــب التطبيقــي فيعبــر عــن هــدى العالقــة واالثــر بهشــكمة البحــث, فالجاىــب الىظــري يتعمــق بــالهفٍوم الفكــريد اهــا 
ــــً هــــن  ــــا بكــــون هوضــــوع الشــــفافية التىظيهي ــــة فــــي الهجــــاالت الهختمفــــً . وتتجســــد الهشــــكمة ٌى لمشــــفافية التىظيهي
الهوضوعات التي حظيت باالٌتهام هؤخرًا وعمـى الهسـتويات هجتهعـة بـدأ بـاألهم الهتحـدة وحتـى كـل هـواطن د وأن 

هــم الهتحــدة تٍــتم بعالقــة االشــفافيً بىشــاطاتٍا الهختمفــً دوهــن ٌــذا الهىطمــق يتطمــب هىــا جهيــع اشــكال هىظهــات األ
ــو الرقابـــً ,الــذي جــاءت  التعـرف عمــى العالقـة هــابين الشـفافية التىظيهيــً وجاىـب هٍــم هـن اعهــال الهىظهـات اال ٌو

ت السـبب بعـدم وضـوح اٌهيـة الشفافيً لدعم اعهالٍا, اال ان غياب التعـرف عـن هفٍـوم واسـس وابعـاد الشـفافيً كاىـ
 العالقة هع الرقابـة.

   -التساؤالت اآلتية: عرضولمتعرف بشكل اكثر وضوحا لهشكمة البحث يهكن 
 ها أٌهية الشفافية التىظيهية بتطبيقٍا في الهىظهات؟   1-1
ــة التعمــيم التق ٌــي اســسهــا  1-2 ــيم التقىي؟)باخــذ ديــوان ٌيئ ىــي ىهــوذج تطبيــق الشــفافية التىظيهيــة فــي ديــوان ٌيئــة التعم

 تطبيقي لمبحث(

 تطبيق الرقابة في ديوان ٌيئة التعميم التقىي ؟ٌي اسس ها 1-3

 هدى العالقة بين اسس واٌداف كل هن الشفافية والرقابـة؟    1-4

 أ٤ٔٛخ اُجؾش  -2
اُشلبك٤خ ٖٓ أُٞاض٤غ اُؾل٣ضخ ا٠ُ ؽل ٓب ٝػدلّ اُزؼدوف ػِد٠ ػههزٜدب ٝاصوٛدب  ثٞطق عبءد ا٤ٔٛخ اُجؾش- 2-1

 زـ٤واد اُز٢ رؼَٔ ثٜب أُ٘ظٔبد ٖٓ ٗظْ ٝهٞا٤ٖٗ .أُ ك٢
 ُِزؼوف ػ٠ِ كبػ٤ِخ اُشلبك٤خ ٝٓلٟ رطبثن اٛلاكٜب ٓغ ٗظْ اُوهبثخ أُزجؼخ.  2-2
 ُو٤بً ٓلٟ اٍزقلاّ اُشلبك٤خ ُِوهبثخ ك٢ ٤ٛئخ اُزؼ٤ِْ اُزو٢٘ .    2-3
 أٛلاف اُجؾــــش -3

ها:       -تتضهن ىوعين هن األٌداف ٌو
 -ويهكن أن تشهل: -رفية:أٌداف هع  3-1

تقــويم إطــار هفــاٌيهي وفمســفي لهوضــوعي الشــفافية التىظيهيةوالرقابــة فــي ضــوء العطــاء الىظــري الهتواصــل لٍهــا هــن  -أ
 الباحثين.

كـل هـن الشـفافية التىظيهيـة والرقابـة بابعادٌهـا فـي االٌـداف التـي تسـعيان الـى  -ب هحاولة إزالة الغهوض الذي يتـداخل ك
 تحقيقٍا..

 -: وتتضهن:ٌداف تطبيقيةأ  3-2
 تحديد هدى توفر العالقة والتطبيق لمشفافية التىظيهية والرقابة بأبعادٌها الهختمفة في ديوان ٌيئة التعميم التقىي. -أ

 قياس طبيعة العالقة بين أبعاد كل هن الشفافية التىظيهية والرقابة. -ب
 قياس هدى تأثير الشفافية في الرقابة. -ج
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 ٌٝٓبٕ اُجؾش    ؽلٝك   -4

تتضهن عيىة هن العـاهمين فـي وزارة التعمـيم العـالي والبحـث العمهـي ن ديـوان ٌيئـة التعمـيم التقىـي فـي اقسـام الهاليـة      
 واالدارية والتدقيق.

 كوض٤خ اُجؾش   -5

 -ولتحقيق أٌداف البحثد ىعهل عمى أثبات صحة الفرضية اآلتية:     
 ( بين اسس الشفافية واٌداف الرقاب0.03لة هعىويً بهستوى )))توجدعالقة ارتباط ذات دال    

 األٍب٤ُت اإلؽظبئ٤خ أَُزقلٓخ  -6

 لعرض البياىات الهتعمقة باختيار عيىة البحث ووصفٍا. (Percentages)الىسب الهئوية   6-1

 ُو٤بً رشزذ اُو٤ْ ػٖ أٍٝبطٜب اُؾَبث٤خ. (Standard Deviation)االٗؾواف أُؼ٤به١   6-2

 لقياس العالقة بين الهتغيرات. (person Correlation Coefficient)هعاهل ارتباط بيرسون   6-3
 

 : اُشلبك٤خاُضبٗــــــــ٢أُجؾـــــــش 

 

اُشلبك٤خ ٓظطِؼ ريا٣لٙ اٍزقلآخ ك٢ االٝاٗخ االف٤وح ً٘ز٤غٚ ُزيا٣ل اُؾبعخ ُٔٞاعٜخ االٗؾواكبد اُز٢ رؼب٢ٗ       

اُشلبك٤خ اُٞعــٚ االفــو ٖٓ ااالٝعـٚ اُزــ٢ رَؼــ٠ اُـ٠ االطهػ  ثٞطقأُغبالد  ٜٓ٘ب أُغزٔؼبد ك٢ ٓقزِـق

ٗؾواكبد أُب٤ُخ ٝاالكاه٣خ ك٢ أُ٘ظٔبد , ٖٝٓ فهٍ ٛنا أُؾٞه ٗؼَٔ ػِــــ٠ اُزؼوف ػ٠ِ االٝاالثزؼبك ػٖ 

 اُشلبك٤ـــخ ٖٓ ؽ٤ــش : 

 :   اٝال ؛ ربه٣ـ اُشلبك٤خ ٝأُلٜـــّٞ

 ـــٚ : ربه٣ـــ اُشلبك٤ -1

 ٍا٠ُ ٓٞاعٜخ االٗؾواكبد ثبشٌبُٜب أُقزِلخ أُزٔضِخ ثبشٌب عبءد اُشلبك٤خ ٌِٓٔخ  ُهطهػ ثبػزجبهٛٔب ٣ٜلكبٕ

اُلَبك , ًٝبٕ ُغٜــٞك أُ٘ظٔــبد اُل٤ُٝخ ػــٖ طو٣ن االْٓ أُزؾلح أُؼ٤٘ــخ ثشإٕٝ اُزغبهح  ٝأُب٤ُخ ٝاُيهاػخ 

ُلَبك ٝٝضــغ اُؼهط ُٚ ػٖ طو٣ــن االرلبه٤خ اُل٤ُٝخ از٘ج٤ٚ ػ٠ِ ظبٛوح ٝاُظؾخ ٝاُزؼ٤ِْ .....اُـ ُٜب اَُجن ُِ

ًٝنُي ٓلٟ اُزأص٤و  1988ُهٓــْ أُزؾلح ٌُٔــبكؾخ االرغبه ؿ٤و أُشوٝع ثبُٔقلهاد ٝاُــٔإصواد اُؼو٤ِــخ َُ٘خ 

ُزؼبٕٝ اُل٢٘ ُِز٤ٔ٘خ (, ٝاُ٘لٝٙ االه٤ٔ٤ِٚ اُز٢ ػولرٜب كائوح ا111اَُئ الػٔبٍ ؿ٤ََ اُؼِٔخ )االْٓ أُزؾلح:

(DTCD)DEPARTMENT OF TCHNICAL COOPERATION FOR 

DEVELOMPMENT  ٝٓوًي اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ ٝاُشإٕٝ االَٗب٤ٗخ ثبالْٓ أُزؾلح ,CSDHA   ٌُٔبكؾخ

اُلَبك ك٢ اُؾٌٞٓخ ً٘لٝح ٓزقظظخ كهٍذ اُظبٛوح ٝث٤٘ذ اٍجبثٜب ٝطوػ اهاء ك٢ اُؾٍِٞ ُٜب , ٝك٢ ٓب٣ٌ 

ارلبه٤خ رؾو٣ْ اُوشٞٙ ؿ٤و اُٞط٤٘خ )إٓ   OESDذ ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔلإ االهزظبك١ ٝضؼ 1977/

 Transparency)  ربٍَذ ٓ٘ظٔخ اُشلبك٤خ اُل٤ُٝخ 1993(, ٝك٢ ػبّ 359اُجود:ة د :

IT-International ٌٓٞ٤خ , ( ك٢ أُب٤ٗب اُز٢ أٍٜذ ك٢ ًض٤و ٖٓ اٗغبىاد اُؾل ٖٓ اُلَبك ٢ٛٝ ٓ٘ظٔخ ؿ٤و ؽ

ٓ٘ظٔخ اًبك٤ٔ٣خ ك٢ عبٓؼخ )ًٌٖٞٗ االُٔب٤ٗخ ( , رؼَٔ ػ٠ِ رو٣ْٞ أُغزٔغ أُل٢ٗ ٝرظٞؽ ٓزؾبُلب ٣وٞك أُغزٔغ 

 ا٠ُ اُؾل ٖٓ اُلَبك . 

 ٓلٜــــــّٞ اُشلبك٤ــــــــــخ : -2  

 (716*أُؼغْ اُؼوث٢ اُؾل٣ش ؽلك ٓلّٜٞ اُشلبك٤خ ة)اُقلخ,كهخ اُؾبٍ,اُشئ اُو٤َِ ( )اُغل:ة د:

 اٍز٤ؼبة ثَُٜٞخ ٝكٜٔخ اٝ ٓب٣ٌٖٔ اُشلبك٤خ  ٓلّٜٞ ٣طِن ػ٠ِ ٓب٣ٌٖٔ  Oxfordهبًٓٞ *

 (Oxford Dictionary: 1959:464اٍز٤ضبؽخ ثَُٜٞخ ٝاًزشبكٚ .)

 (Webster Dictionary :729اُٞضٞػ ) –٣ؾلك اُشلبك٤خ ثٌِٔٚ ٝاؽلٙ ٢ٛ Websterهبًٓٞ *

طظ ٝا٤َُبٍبد ٝػوضٜب  ػ٠ِ اُغٜبد أُؼ٤٘خ ثٔواهجخ اكاء *اٜٗب اُٞضٞػ اُزبّ ك٢ ارقبم اُوواهاد ٝهٍْ اُق

 ( 1997:341اُؾٌٞٓخ ٤ٗبثخ ػٖ اُشؼت .) فوثبشخ :

*ٝأُلّٜٞ االكاه١ ٣زؾلك :٣وزض٢ االطهػ االكاه١ إ رِيّ ا٤ُٜئبد ث٘ٔظ اُشلبك٤خ ٝاُٞضٞػ ك٢ ٜٓ٘ظ ػِٜٔب 

ٖ ٝاُلاه٤ٍٖ ,٤ٌُٝ كوظ اٍزغبثخ ُطِجبرْٜ ثَ ٝإ رز٤ؼ عل٣خ ٝطٍٞ أُؼِٞٓبد ػٔب روّٞ ثٚ ٖٓ اػٔبٍ أُٞاط٤٤٘

 (.٤2003:18ٌِٞه١ :ٓثٔجبكهاد ٜٓ٘ب .) 

*ٝ رؼ٢٘ اٝال ٝهجَ ًَ شئ رلكن أُؼِٞٓبد ٝػه٤ٗخ رلاُٜٝب ػجو ٓقزِق ٍٝبئَ االػهّ أُوئ٤ٚ ٝأَُٔٞػخ 

٤و رٞاطَ أُٞاط٤ٖ٘ ٝأُووٝءح الٜٗب ٢ٛ اُز٢ رَبْٛ ك٢ ر٤ََٜ أُٜبّ أُطِٞثخ ضل ٓقزِق اشٌبٍ اُلَبك ٝرٞك

ثظبٗؼ٢ اُوواهاد ٝاُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ االٓٞه ُزؾل٤يْٛ ػ٠ِ رط٣ٞن ٝٓؾبطوح اُلَبك ٝاعزضبس عنٝهٙ  ) كاٝك: 

2003:169). 
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 (.2004ٝأُلّٜٞ ا٤َُب٢ٍ ُِشلبك٤خ : رؾلكٛب ثبٜٗب )ٖٓ اثوى ٍٔبد اُل٣ٔوواط٤خ ()اُشجٞط:*

ٓؼوكخ أُٞاطٖ ثبُوواهاد اُز٢ ٣زقنٛب  ٝ) أَُإ٤ُٖٝ اُؾ٤ٌٖٓٞ ٣ؼِٕٔٞ ثشٌَ ػ٢ِ٘ ٓغ ضوٝهح*

 (.www.Okriss.comأَُإ٤ُٖٝ.)

 وّٞ ػ٠ِ ٣آب أُلّٜٞ االعزٔبػ٢ ُِشلبك٤خ : *

َبػلح ٝأُؼِٞٓبد ٔ)هٍبُخ اُشلبك٤خ ٤َُذ ٜٓبعٔخ االكواك اُلبٍل٣ٖ ,ٝاٗٔب ث٘بء ٗظْ روبّٝ اُلَبك ,ك٢ٜ رولّ اُ

٤ٔخ ُٜٔب ك٢ آ٤ُخ ٓوبٝٓخ اُلَبك ٖٓ فهٍ اُزؾبُق ٛهّ اُؾو ٝاعٜيح اُوضبء ُٔب رواٙ ٖٓ اُهػ

 (.2003:236)كاٝك:

 اُشلبك٤خ ٢ٛ : ٣ؼلظبك١ زٔلّٜٞ االهاُٝ*

ث٤ٌَٜ ٝظبئق اُوطبع اُؾ٢ٌٓٞ ٤ٗٝبد ٤ٍبٍبد أُب٤ُخ اُؼبٓٚ  ناالٗلزبػ ػ٠ِ اُغٜٔٞه ك٤ٔب ٣زؼِ

(Kopits&Caring:1998:158 .) 

   

 :صب٤ٗــب : أٌٍ ث٘بء اُشلبك٤ــــــــــخ     

ٖٓ االٓٞه اُز٢ اطجؾذ ٝاضؾخ ُِؼ٤بٕ ٓب ُِشلبك٤خ ٖٓ كٝه كبػَ ك٢ ػ٤ِٔبد االطهػ ُٔقزِق                

اشٌبٍ أُ٘ظٔبد ثبفزهف اٛلاف رِي أُ٘ظٔبد ,ٍٞاء ًبٗذ ٓ٘ظٔبد فل٤ٓٚ اٝ اهزظبك٣ٚ اٝ روث٣ٞٚ ٝؽز٠ 

ٝؿ٤وٛب ٖٓ اٛلاف اُز٢ ٝعلد ٖٓ اعِٜب أُ٘ظٔبد , ٝػَٔ اُشلبك٤خ ك٢ ٛنٙ أُغبالد اُظ٘بػ٤خ ٝاالعزٔبػ٤ٚ 

ػ اُغٞاٗت ا٤ًَُِٞٚ ٝاالصبهاُ٘ل٤َٚ ٖٝٓ صْ ٤ٌِٛخ ر٘ظ٤ْ اُؼَٔ اُز٢ ثؾبعٚ ُِزـ٤٤و , ٝػ٤ِٚ روّٞ ب٣وّٞ ػ٠ِ ا٣ض

عو٣لح -ثٌو اثوا٤ْٛ ٓؾٔٞك ك ك٢ االٓٞه أُب٤ُٚ ٝاالكاه٣خ , ٖٓ اٜٛٔب:) ٤ٍٔباُشلبك٤ٚ ػ٠ِ اٌٍ رؼَٔ ثٔٞعٜب 

 اُظجبػ(

 

٣ؼ٢٘ اُوضبء ػ٠ِ ا١ ٛله ك٢ االٗشطخ ٝاُضوٝاد ٣َزٜلف ٝضغ أُ٘ظٔخ ك٢ فلٓخ   :اُؼوه٤ٗخ ك٢ االرلبم-1

  .االكاهح

ٝاُ٘لٞم ٝرٌو٣ٌ اُوواهاد  رطج٤ن اُوبٕٗٞ ػ٠ِ اُغ٤ٔغ ثٔب ك٢ مُي اطؾبة أُٞاهغ ا١اؽزواّ اُوبٕٗٞ:  -2

  .ٝرؼي٣ي رولٓٚٝث٘بء أُغزٔغ  خٝاُوٞا٤ٖٗ ٖٓ اعَ فلٓ

ثٔب  ا٣غبث٤خ اُؼههخ ث٤ٖ أُ٘ظٔخ ٝٓإٍَبد أُغزٔغ أُل٣٢ٗزٔضَ ك٢ ٓإٍَبد أُغزٔغ أُل٢ٗ: ٝ اُزلبػَ ٓغ .-3

  .٣قلّ رؾو٤ن اٛلاف أُ٘ظٔخ

ٝرقلّ هٍبُخ أُ٘ظٔخ ًٝنُي هبثِخ ُِزؼل٣َ ٢ً رٌٕٞ  ٝضٞػ أُؼب٤٣و: إ رٌٕٞ هٞاػل اُؼَٔ ٝاضؾخ .-4

  .اُؼب٢ُٔ اُغل٣ل ئٔخ ٓغ ٓزطِجبد اُ٘ظبّٓزه

أُ٘ظٔخ ٓب ٣إك١ ا٠ُ رٌو٣ٌ اُزلبػَ ث٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ  اؽزواّ ؽوٞم اُؼب٤ِٖٓ ك٢ رؼج٤و ػٖاالعٞاء اُل٣ٔوواط٤خ:  -5

  .اُزأص٤و ثظ٘غ اُوواهاد ٝهلهرْٜ ػ٠ِ أَُبءُخ ٝأُؾبٍجخ ٝأُ٘ظٔخ ٣ٝلكغ هلهح اُؼب٤ِٖٓ ك٢

 ر٤ٜئخ أُؼِٞٓبد اُهىٓخ ٝاالكظبػ ػٜ٘ب ُِؼب٤ِٖٓ ٝاطؾبة اُؼَٔ ػ٠ِػ ػٜ٘ب:ٝاالكظب رو٤٘خ أُؼِٞٓبد-6

  .أُظبُؼ ٖٓ اعَ ٓٔبهٍخ ع٤ٔغ ؽوٞهْٜ

االػهّ اُؾوح أَُزوِخ ٢ٛ ا٤ٍُِٞخ االٍب٤ٍخ ُ٘وَ أُؼِٞٓبد ا٠ُ  اُزؼبَٓ ٓغ ٍٝبئَ االػهّ: إ ٍٝبئَ .-7

 ب ٝاؽزواّ ؽو٣خ اكواكٛب ك٢ ٓٔبهٍخ ػِْٜٔ كافَاُزؼبَٓ ٓؼٜب ػ٠ِ اٍبً اؽزواّ ػِٜٔ اُغٜٔٞه، ٣ٌٕٝٞ

  .أُ٘ظٔخ

اُؾو٤و٢ ٓغ اكواك أُغزٔغ ٝمُي ٖٓ  هلهح ه٤بكاد أُ٘ظٔخ ػ٠ِ اُزٞاطَ رش٤و ا٠ُاُولهح ػ٠ِ أُٞاعٜخ:  -8

ٝشٌبٝاْٛ كضه ػٖ االٍزٔبع ا٠ُ ٓوزوؽبرْٜ ٝاُؼَٔ اُغبك ػ٠ِ رؾو٤ن  فهٍ كزؼ اُجبة آبْٜٓ ُزول٣ْ اٗزوبكارْٜ

 .ثشٌَ ٓز٤ٔي بعبد أُغزٔغؽ

 (2006:45:)الخىاق:رابعا: أبعاداستخداهات الشفافيةفي الهىظهات 

بعـــد اســـتعراض التـــاريخ والهفٍـــوم واالســـس التـــي تقـــوم عميٍـــا الشـــفافيً ىقـــوم ٌىـــا بايضـــاح االبعـــاد التـــي تحققٍــــا 

ـــى اخـــتالف اٌـــدافٍا  ـــي الهىظهـــات عم ـــى بوصـــفٍااســـتخداهات الشـــفافيً ف ـــة االقتصـــادية  الشـــفافيً تعهـــل عم التىهي

القـاىون والعـدل وتأٌيـل أفـراد الهجتهـع لالسـتفادة هـن البىـاء الٍرهـي لمهىجـزات  اعتهـادواالجتهاعية واإلدارية وتاخذ ب

ــى الهجهــوع البشــري لمهىظوهــة الســكاىيةد ويــؤطر العالقــات بــين  ــىعكس عم ــاء التىهــوي الــذي ي هــع تقــدم عهميــة البى

ـــة  ٌيئـــات الهجتهـــع عمـــى قاعـــدة الهصـــالح ـــةد ويتـــدخل العاهـــل البشـــري األخالقـــيد وتـــىعكس التربي والفوائـــد الهتبادل

http://www.okriss.com/
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ــى ســموك بعــض األفــراد بالســموك الهىحــرف اجتهاعيــًا وســقوطٍا فــي هخــاض  والســموك وخمفيــات العقــل والىشــأة عم

ذا يدعو إلى ظٍـور الهواجٍـة لالىحـراف الـذي يعتهـد عمـى دور الهجتهـع والعائمـة فـي التحصـين الهضـ اد الفساد. ٌو

 لٍذا السموك الخاطئ. 

ولههارسة الشفافية وتكريسٍا داخل الهىظهة ولتـوفير هىـاخ هىاسـب لمهسـاءلة والهحاسـبة والرقابـً كحـق هـن حقـوق 

 تأخذ الهىحى اآلتي: لأبعاد الشفافية  ءتالهواطىين جا

 :  . سيادة القاىون1

السياسي والهوقع أو الهرتبـة االجتهاعيـةد تعىي باألساس تطبيق القاىون عمى الهجتهعد بغض الىظر عن االىتهاء 

أي أن القاىون ال يطبق فقط عمى الهواطىين وال يىطبق عمى أصحاب القـوة والىفـوذ وذوي الهىاصـب والسـمطةد الن 

عدم سيادة القاىون تؤدي إلى الظمم واالستبداد في الهجتهعد ويصبح أصحاب الهواقع والىفـوذ والهىاصـب العميـا فـي 

صاىعي القرارد وهن ثم ال يحق لمهواطىين الهشـاركة فـي ذلـك أو االطـالع عمـى الكيفيـة التـي يـتم  الدول ٌم وحدٌم

بٍا صىاعة القرارد وهن الطبيعي أن يفتح ٌـذا الوضـع األبـواب عمـى هصـارعٍا لتفشـي الفسـاد والتعسـف واالعتـداء 

 هتٍا وتعزيز قوتٍا وىفوذٌا. عمى حقوق الهواطىين لصالح فئة قميمةد وتكرس القرارات والقواىين هن اجل خد

 . الفصل بين السمطات2

يٍـدف ٌـذا البعـد ليكفـل توزيـع هصـادر القـوة فـي هجتهـع الدولـة لخمـق التـوازن بـين هصـادر القـوة الـثالث: السـمطة 

ذا الفصل يؤسس رقابة هتبادلة.  التشريعيةد والسمطة التىفيذيةد والسمطة القضائية ٌو
 

 . احترام حقوق العاهمين3

ق الشفافية يعَد احترام حقوق اإلىسان والعاهمين في الهىظهـة )بصـفتٍم هـواطىين فـي الهجتهـع قبـل أنو يكوىـوا لتطبي

عاهمين فيٍـا( عمـى اخـتالفٍمد تـؤدي إلـى تكـريس التفاعـل بـين العـاهمين والهىظهـة والهشـاركة الفعالـة والهسـتهرة فـي 

العــاهمين لمتــأثير بصـــىع القــرارات وقــدرتٍم عمـــى  هجتهــع الهىظهــة بالهعموهـــات التــي تهكىــً هـــن ذلــكد ويــدفع قـــدرة

 الهساءلة والهحاسبة. 

   . حق وحرية الحصول عمى الهعموهات4

يعَد حق وحرية الحصول عمى الهعموهات هن أٌم األدوات بالىسبة لمعاهمين هن اجـل ههارسـة جهيـع حقـوقٍمد وال 

رســة أي دور فاعــل وهجــدي فــي الهجتهــعد يخفـى عمــى أحــد اىــً هــن دون تــوفر هعموهــات ال يسـتطيع الهــواطن هها
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كهــا أن حقوقــً تظــل عرضــً لالســتالب أو االىتقــاص هىٍــاد وفــي ٌــذا الصــدد تــؤدي وســائل اإلعــالم دورًا رئيســًا 

 وحيويًا ولذلك أطمق عمى الصحافة لقب "السمطة الرابعة" ألٌهية الدور الذي تقوم بً. 

 ة العاهة. ههارسة وتكريس الشفافية في إدارة وتدبير الحيا5

ـذا  حق آخر في ىطاق حقوق الهواطند وفي الوقت ىفسً يعًد هن الواجبات األساسية لمحكوهة تجاي الهواطىيند ٌو

ــذا  ــبسد ٌو ــة فــي هختمــف الهجــاالت واضــحة وهحــددة وهكشــوفة دون غهــوض أو ل يعىــي أن تكــون سياســات الدول

يتعمـق باألسـرار األهىيـة والعسـكرية الهتعمقـة بـأهن  يهكن الهراقبة والهتابعة والهحاسبة عمى تمك السياسـاتد إال فيهـا

 الدولة والهجتهع والتي تحدد بىاًء عمى القاىون وليس بصورة اعتباطية. 

 . توفير شروط الهساءلة6
يجب توفير شرطين هٍهين هن شروط الهساءلة لتتهكن هن تطبيق الشفافيةد واَن ٌذين الشرطين ٌها : أواًل: 

عي وتىظيم العاهميند فكمها زادت درجة الوعي بين العاهمين زاد حجم التأثير الذي يهكن ٌىاك درجة هعيىة هن الو 
إحداثً هن خالل الهساءلة كها أن ٌىاك عالقة واضحة بين درجة الوعي بين تىظيم العاهمين واىدهاجٍم في 

يم ٌذي زادت قوتٍم الىقابات والهىظهات والجهعيات وجهاعات الضغط والهصالحد وهن ثم كمها ارتفعت درجة تىظ
ا: فقد تكون بعض الصحف في همكية  م في عهمية الهساءلة والهحاسبة. ثاىيًا: قيام وسائل اإلعالم بدوٌر وتأثيٌر

أحزاب أو فئة هعيىة وهن ثم تعهد إلى ىشر ها يتوافق هع هصالحٍاد كها إىٍا قد تكون ذات طبيعة تجارية 
 حساب ىقل الحقائق والهعموهاتوربحية بحتةد وكل ها يٍها ٌو تحقيق ربح عمى 

 

 : اُــوهبثـــــــخش اُضــــبُـــــــــــشأُجؾـــــ
 

 (2005:2: )ا١ٍُٞٞٔ :اُزبه٣ـ ػجواُوهبثخ أُب٤ُخ اٝال  :

ــابميون واألغريــق والروهــان التــي بيىــت اله كتشــفات  ــة دورًا رئيســًا فــي تىظــيم الهجتهعات.فقــد عرفٍــا الب ــة الهالي لمرقاب
بل القديهة تؤكد ان الهمك البابمي حهورابي الذي فرض الرقابة عمى تابعيـً هـن الحكـام قـام بهحاسـبتٍم األثرية في با

ً  عن العجـز فـي االهـوال العاهـة والضـرائب د كهـا كـان يقـوم بجـوالت تفتيشـية  عن ههتمكات التاج وعيّن ه خبرًا ي بمغ
وة والفسـاد اإلداري التـي كاىـت تصـل الـى وهعً هوظـف لجـرد قطعـان الهاشـية وكـذلك كـان يتحقـق هـن قضـايا الرشـ

عمهً.وتضهىت شريعتً الكثير هن العقوبات الصارهة ضد الهتجاوزين عميٍاد فالهادة السادسـة هـن شـريعتً ىصـت 
ــدي الحاجــة  ـــ هسك بي ــأن ذلــك الرجــل ي عــدم وي عــدم كــذلك هــن ت ــً او لمقصــر ف ــى) اذا ســرق رجــل حاجــة تعــود لصل عم

 الهسروقة (.

الهؤرخون ظٍور الكتابة السوهرية في بالد سوهر بالدرجة االولى الـى الحاجـة  اٌتهام[119: 1979,رشيد.]ويعتبر 
 اله محة لوجود وسيمة لحفظ إيرادات الهعبد والدولة الهتزايدة التي اصبح اقتصادٌا في حالة ىهو هستهر.

ــد هــن التشــريعات وهىٍــا تشــريع ) حورهحــب(  وظٍــرت فــي هصــر  ــد هــن يحتــوي ٌــذا التشــ اذالعدي ــى العدي ريع عم
الىصـــوص التـــي تؤكـــد عمـــى إجـــراءات الرقابـــة لهىـــع اغتصـــاب الســـفن الخاصـــة بالىقـــل والتـــي تســـتعهل فـــي تســـميم 

جراءات اخرى ضدالرشوة في تحصيل ضريبة الدخل  . الضرائب وا 
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حضـــارة متــأريخ األســـالهي شــواٌد حـــول اىـــواع واســاليب الرقابـــة التـــي هارســٍا العـــرب هىـــذ البــدايات األولـــى لمل و  
)وضـع القواعــد الخاصـة عمــى الجبايـة لكهــوال وكيفيـة التصــرف بٍـا وهحاســبة الهسـؤول عىٍــا فــي  هىٍــااألسـالهية 

ضــوء ٌــذي القواعــد د إىشــاء اجٍــزة هتخصصــة تتــولى عهميــة الرقابــة د وتأكيــد الســهات الشخصــية لمهســؤولين عىٍــا 
 ووضع ىظام لهحاسبتٍم وعزلٍم(.

ــً وآو  ــةد وضــع الرسول)صــمى اي عمي  وتحديــدلــً وســمم( القواعــد التــي تقــوم عميٍــا الرقابــة حيــث حــدد ايــرادات الدول
ــى األقــاليم بأهرائــً وعهالــً عمــى  هقــدار الزكــاة والجزيــة وكيفيــة تحصــيمٍاد وطــرق اإلىفــاق وأحكاهــً.وكان يرســل ال

رف بٍا.وسـار الصدقات ويوضح لٍم ٌذي القواعد وكذلك كـان يحاسـبٍم عمـى اإليـرادات والهصـروفات وكيفيـة التصـ
 الخمفاء هن بعد رسول اي )صمى اي عميً وآلً وسمم( عمى ىٍجً.

لقد اهتم الخلفاء األمويوو  إنشاواء الودواوي  واألة ولت التوم تقووم إم موب اللىاإوب ةلول ماليوب الدولوب ااشاو وا ديووا  

وهــوظفي الخــراج عىــد  الجبــاةالخوولاو وديوووا  المتووتإلير واتيوولادار المتشوةووبا نمووا وتوويوا ش ووام للت قيوو  موو  
 اعتزالٍم اعهالٍم.

ـــاك اٌتهـــام واســـع  ـــي عٍـــد الدولـــة العباســـية كـــان ٌى ـــقلماهـــا ف ـــدواوين وهىٍـــا ديوان)زهـــام ي ام بإىشـــاء العديـــد هـــن ال
االزهـة(.واراد العباســيون ان يكــون ديــوان لمرقابــة الهاليـة هقــّري عاصــهة الخالفــة واختــاروا رجـاًل فــي كــل واليــة يتــولى 

ة يكون تابع لديوان زهام االزهة في العاصهةد وكل رئـيس ديـوان يــ عّين البـد ان يتحمـى بصـفات هعيىـة الرقابة الهالي
الـخ. والـذي ي عـّين هـن قبـل الخميفـة وتعـادل رتبتـً األن الـوزير 00هن حيث الوجاٌة والحياد واالهاىة وان يكـون غىيـاً 

 وذلك ضهاىًا الستقاللً.
ريعية عــن التىفيذيــةد شــمطة التســتطــور الرقابــة الهاليــة وهىٍــا اىفصــال ال اهــا الــدول الغربيــةد ســاٌهت عواهــل عمــى 

  بكفاءي.استغالل الهوارد  الىاإلقتصاديةد ىدرة الهوارد االقتصادية والحاجة األزهات ظٍور 
م والتـي تهثمـت فـي سـمطة رقابـة غرفـة هحاسـبة بـاريس التـي اىشـأٌا )الهمــك 1256وبـرزت الرقابـة الهاليـة فـي عـام  

ــة فــي  لــويس( ــان احكــام جزائي لتتــولى فحــص الحســابات واصــدار احكــام خاصــة بٍــا والتــي كاىــت فــي بعــض األحي
صــيغتٍاد ثــم تطــور ٌــذا الىــوع فــي ىٍايــة القــرن الثــاهن عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر عمــى اثــر الثــورة الفرىســية 

م 1792ىفقات العاهة. وفي عـام واىفصال السمطة التشريعية عن التىفيذية واصبح هن حق ههثمي الشعب هىاقشة ال
شــ كل هكتـب الحســابات الـذي يهـارس عهمــً تحـت إشـراف البرلهــان كٍيئـة فىيـة..وكاىت اختصاصــات ذلـك الهكتــب 

م وىتيجة تهتع السـمطة التشـريعية بىفـوذ قـوي 1807هحدودة في هجال الرقابة وليس لً أي صفة قضائية حتى عام 
م واعطيــــة لٍـــا صــــالحيات قضـــائية اضــــافة 1807( عـــام 16ن رقــــم)تـــم تشـــكيل هحكهــــة لمهحاســـبات وفقــــًا لمقـــاىو 

 لصالحياتٍا الرقابية. 
وجــد ان الحـــل الســميم والىــاجح لحـــل  اذىتيجــة لمتطــورات االقتصــادية والسياســـية واالجتهاعيــة فــي العـــالم األوربــي  

ــة ٌــو اعتهــاد التخطــيط االقتصــادي واســتغالل الهــوارد وترشــ ــاق لتحقيــق الهشــكالت االقتصــادية واالجتهاعي يد اإلىف
 التىهية القوهية وتوفير الرخاء لهجتهعاتٍا وبالتالي ادى الى تطور هفٍوم الرقابة وسمطاتٍا واختصاصاتٍا.

ــد هــن أوائــل القــرن العشــرين.  ــد قطعــت شــوطًا طــوياًل اهت ــة فــأن الرقابــة الهاليــة ق اهــا فــي الواليــات الهتحــدة األهريكي
م وهـا بعـدٌا  حيـث تـم إىشـاء 1921الى األزهة االقتصادية العالهية فـي عـام  ويرجع سبب اإلٌتهام بالرقابة الهالية

م بصـــفتً جٍـــازًا حكوهيـــًا هســـتقاًل يشـــرف عمـــى ادارة الهراقـــب العـــام لمواليـــات 1921هكتـــب الهحاســـبة العاهـــة عـــام 
ىفيذيــة الهتحــدة األهريكيــة.وكان ٌــدف الكــوىغرس هــن إىشــاء ٌــذا الهكتــب ٌــو ضــهان الفحــص الهســتقل لمىفقــات الت

 وتمبية الحاجة الى وضع ىظام خاص بالهوازىة الوطىية.
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 هفٍوم الرقابــــة:ثاىيـا :  
 يهكن التعرف عمى العديد هن الهفاٌيم لمرقابة :

ــي تعىــي الهراجعــة او التفتــيش او االخت ار .كهــا تــأتي بهعىــى بــففــي المغــة تعىــي قــوة او ســمطة التوجيــً او األهر.ٌو
( فـأن األصـل  Emile Littleاسـة او الهحافظـة او االىتظـار او الرصـدد وفـي قـاهوس) السـٍر والهالحظـة او الحر 

ها لفـظ Controlالمغوي لكمهة الرقابة )  .ان فعـل الرقابـة يعتبـر هرادفـًا  roleولفـظ  contre( تتكون هن لفظين ٌو
 Harraps standardوس لفعل الفحص والبحث كها يعتبر هرادفًا لفعل اإلشراف والهتابعة والهالحظة واعتبـر قـاه

 لكمهة الرقابة هعىى السمطة والسيادة واإلكراي واإلشراف.

دلوالت عـن الرقابـً  والسـىة الىبويـة د حيـث وضـع اإلسـالم أسـس لمرقابـة العاهـة هـوفي القرآن الكريم العديـد هـن ال  
 اآليات وهىٍا قولً تعالى: في القرآن الكريم بٍذا الشأن العديد هن وردوالهحاسبة لمفرد والجهاعة هتهثاًل بها 

 .117((  الهائدة/اآلية:..)) فمها توفيتىي كىت اىت الرقيب 
 .93وقولً تعالى: )) وارتقبوا اىي هعكم رقيب..((. ٌود/اآلية:  

: )هــن ىــوقش الحســاب فقــد ٌمــك(. وقــد دلــت الســىة الىبويــة عمــى  هــا يشــير لمرقابــةجــاء فً ياالحاديــث الشــر  وضـهن
األهـور وتفحصـٍاد وهـن بـاب االٌتهـام بٍـذا الجاىـب اهـر الرسـول األعظـم )صـمى اي عميـً ضرورة اإلشـراف عمـى 

 .وآلً وسمم( أهتً بتولية والة االهور عمى الجهاعة اإلسالهية لكي يردوا األهاىات الى اٌمٍا وليحكهوا بيىٍم بالعدل
مووواا التووم تووم اشفاى ووا واقووا  لمووا مخ وو  او للت نوود موو  ا  األ ال اداوو اللىاإووب اليمليووب  اةتإووال  ووايمنشهوو ا المفوواهيم   

ملتووم لت قيو  ادهودال المولاد الواووا الي وا وإينتو  يوتم الإ وب ةو  اتوإان األش ولال ةو  ال ودل و اليمووا 
إالإ ووووووب ةوووووو  المتتووووووإن اووووووم هوووووو ا األش وووووولال ومتوووووو لت  وميالةووووووب األش وووووولال إ يووووووب د يتنوووووولل موووووولت 

   (2005:9)الموتوي:اخلىا
الرقابة الهاليـة: ٌـي األىشـطة التـي تركـز عمـى تحديـد الهتحقـق وهقارىتٍـا بـالهخطط فـي  اعتبر(1991:)العبيدي اها

 .سبيل حصر الفروق وتحديد االىحرافات والوقوف عمى أسبابٍا واقتراح هعالجتٍا
 )الهؤتهر العربي األول لمرقابة الهالية العميا( الرقابة الهالية:  واعتبر   
الىـدهاج بــين الهفـاٌيم القاىوىيــة واالقتصـادية والهحاســبية واإلداريـةد وتٍــدف هـىٍج عمهـي شــاهل يتطمـب التكاهــل وا 

إلى التأكد هن الهحافظة عمى األهوال العاهة ورفع كفاءة استخداهٍا وتحقيق الفاعمية فـي الىتـائج الهتحققـة عمـى أن 
 .يقوم بٍذي الهٍهة جٍاز هستقل يىوب عن السمطة التشريعية وغير خاضع لمسمطة التىفيذية

م رأي الهىظهـــة الدوليـــة لكجٍــزة العميـــا لمرقابـــة الهاليـــة )اىتوســـاي( حـــول هفٍـــوم 1977وجــاء فـــي إعـــالن )ليهـــا(   
 الرقابة الهالية: 

وتٍـدف إلـى كشـف االىحرافـات  الشاهمة  أن الرقابة الهالية ليست ٌدفًا ىٍائيًا بحد ذاتٍا واىها جزء هن ىظام الرقابة 
خالفتً قواعد الهشـروعية والكفـاءة والفعاليـة والتـوفير فـي إدارة األهـوال وذلـك بسـرعة عن الهعايير القياسية وكشف ه

كافيـة تجعـل هـن الههكـن اتخـاذ اإلجـراءات التصـحيحية فـي الحـاالت الفرديـة وجعـل األفـراد هحـل الهسـؤولية قـابمون 
ون إعـادة ارتكـاب اهثـال بالهسؤولية الهمقاة عمى كاٌمٍمد ولمحصـول عمـى تعـويض واتخـاذ اإلجـراءات التـي تحـول د

 ٌذي الهخالفات او عمى االقل جعل تمك االعادة اكثر صعوبة في الهستقبل.
وهـن كـل ٌــذي الهفـاٌيم يهكــن اعتبـار الرقابـة الهاليــً هـاٌي اال هتابعــً لهـا يـتم تىفيــذي هـن اجــراأت هاليـً لتحقيــق    
الىحرافات في حالـة حصـولٍا والعهـل عمـى تثهار تمك االهوال بشكمٍا الصحيح وهن ثم تحديد اسٌداف هرسوهً الا

  تصحيح ٌذي االىحرافات بعد تحديد اسبابٍا وهسبيبٍا.و هىع 
فـي  تحـددتم لـوحظ ان هفٍـوم الرقابـة الهاليـة 1980( لسـىة 194هراجعة قاىون ديوان الرقابة الهالية رقـم ) وهن   

  االٌداف ٌي :الهادة الثاىية هىً حيث اوردت ان 
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 لمدولة وااللتزام طط الهالية واالقتصادية والسياسات الهرسوهة لتحقيق األٌداف الهركزيةتقويم الخ اواًل: 
 بٍا.            

 ثاىيًا: التحقق هن تطبيق القواىين واألىظهة والتعميهات الهتعمقة باألهور الهالية واالقتصادية.  
 اضعة لمرقابة.ثالثا: إبداء الرأي بىتائج األعهال واألوضاع الهالية لمجٍات الخ  
 
 الديوان كاالتي: م قاىون ديوان الرقابة الهالية حدد في الهادة الثاىية هىً هٍام1990( لسىة6القاىون رقم) و  
 اواًل: رقابة وتدقيق حسابات الجٍات الخاضعة لمرقابة الهالية والتحقق هن سالهة تطبيق  
 القواىين واألىظهة والتعميهات الهالية عمى ان يشهل:  
ـــي                    أ ـ فحـــص وتـــدقيق هعـــاهالت األىفـــاق العـــام لمتأكـــد هـــن ســـالهتٍا وعـــدم تجـــاوز االعتهـــادات الهقـــررة لٍـــا ف

الهوازىة واستخدام االهوال في االغراض الهخصصة لٍا وعدم حصـول ٌـدرًا و تبـذير او سـوء تصـرف فيٍـا وتقـويم 
 هردوداتٍا.

ــة الهــوارد العاهــة لمتأكــد هــن هالئهــة االجــراءات الهعتهــدة ب ـ فحــص وتخهــين هعــاهالت تخهــين وتحقــق وجب   اي
 وسالهة تطبيقٍا.

ـ ابــداء الــرأي فــي القــوائم والبياىــات والتقــارير الهتعمقــة بىتــائج االعهــال واالوضــاع الهاليــة لمجٍــات الخاضــعة  ت  
ية الهعتهـدة وتعكـس حقيقـة لمرقابة وبيان ها اذا كاىـت هىظهـة وفـق الهتطمبـات القاىوىيـة والقواعـد واالصـول الهحاسـب

 الهركز الهالي وعوائد االستثهار الهقررة وىتيجة الىشاط. 
 ثاىيًا: رقابة وتقويم األداء وفقًا ألحكام ٌذا القاىون.  
 ثالثًا: تقديم العون الفىي في الهجاالت الهحاسبية والرقابية وها يتعمق بٍا هن أهور إدارية وتىظيهية.  
 وضع وتطوير القواعد واالصول والهعايير الهحاسبية الرقابية.رابعًا: الهساٌهة في   
: ٌــي هجهوعــة هــن عهميــات وتعطــي هفٍــومهرحمــة هــن هراحــل أعهــال الرقابــة الهاليــة  االٌــو  فهــا التــدقيق اهــا     

التفتيش والفحص والهراجعة ي قصد هىٍا الوقوف عمى ان كل هشروع هن الهشروعات االقتصادية العاهـة يعهـل فـي 
ود التي تؤكد اىً يحقق الغرض الذي اىشىء هن اجمً واالقتراح والحمول الهىاسبة  التي تقضـي عمـى األسـباب الحد

حالتً لمسمطة القضائية الهختصة.  التي تعوق تىفيذٌا الغرض وتحديد الهسؤول في حالة الخطأ والتالعب وا 
وعـــ رف التــدقيق الــذي ٌــو جـــزء هــن الرقابــة الهاليــة: ) ٌـــو فحــص البياىــات الهاليــة هـــن قبــل شــركة هؤلفــة هـــن   

هجهوعـــة هـــن الهحاســـبين القـــاىوىين الهســـتقمين ( إذ يتـــألف التـــدقيق هـــن تقصـــي وبحـــث فـــي الســـجالت الهحاســـبية 
ـــيم ـــة وهـــن خـــالل دراســـة وتقي ـــدعم البياىـــات الهالي ـــة التـــي ت ـــة الداخميـــة وفحـــص  والحصـــول عمـــى االدل ىظـــام الرقاب

جراءات اخرى لمتدقيق  الهستىدات وهراقبة الهوجودات واالستفسار والهشاٌدة واالستعالم هن داخل وخارج الشركة وا 
سيتوصــل الهــدققون الــى رأي حــول البياىــات الهاليــة عــن الوضــع الهــالي وبصــورة عادلــة وهعقولــة أم ال خــالل فتــرة 

 الفحص. 
 عربي األول لمرقابة الهالية العميا( الرقابة الهالية: )الهؤتهر ال واعتبر 
واالقتصادية والهحاسبية االىدهاج بين الهفاٌيم القاىوىية الرقابة الهالية هىٍج عمهي شاهل يتطمب التكاهل و   

لىتائج واإلداريةد وتٍدف إلى التأكد هن الهحافظة عمى األهوال العاهة ورفع كفاءة استخداهٍا وتحقيق الفاعمية في ا
 .الهتحققة عمى أن يقوم بٍذي الهٍهة جٍاز هستقل يىوب عن السمطة التشريعية وغير خاضع لمسمطة التىفيذية

 صبُــــضب : اٛـــلاف اُوهبثــخ أُب٤ُـــــخ 

 ٖٓ فهٍ أُلب٤ْٛ اُز٢ ٝهكد ػجو ربه٣ـ اُوهبثخ أُب٤ُخ ٣ٌٖٔ رؾل٣ل اٛلاف اُوهبثخ أُب٤ُخ ثبالر٢:   

 ٞاٍ اُؼبٓـــخ . ؽٔب٣خ االٓ -1
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 اُزأًل ٖٓ ٓهءٓخ اٗظٔخ اُوهبثخ اُلاف٤ِخ. -2

 ٍهٓخ اُزظوكبد أُب٤ُخ ٝارجبع اُوٞا٤ٖٗ ٝاالٗظٔخ .  -3

 اٌُشق ػٖ أُقبُلبد أُب٤ُخ.  -4

 رؾل٣ل اٝعٚ اُ٘وض اٝ اُوظٞه ك٢ اُوٞا٤ٖٗ ٝاالٗظٔخ ٝا٣غبك ٍجَ ػهعٜب .  -5

 رو٤٤ْ اكاء اُؼَٔ ك٢ أُ٘ظٔخ . -6

 ُٔٞاهك ثشٌَ اهزظبك١ ٝثٌلبءح كبػِخ . اُزؾون ٖٓ اٍزقلاّ ا -7

 ٞك٤و ٗظْ ٝاٌٍ ُغٜبد ر٘ل٤ن٣خ رؼَٔ ٓغزٔؼخ ُزؾو٤ن اُوهبثٚ أُب٤ُخر  ُِٝٞطٍٞ ثزؾو٤ن ٛنٙ االٛلاف رطِت    

 ٝرزٔضَ ٛنٙ ثبالر٢ : ٝاالكاه٣خ

 ٛلاف رزٔضَ :: ٛ٘بى اشٌبٍ ٖٓ اُوهبثخ أُب٤ُٚ أَُزقلٓٚ ٝاُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ رؾو٤ن اال اشٌبٍ اُوهبثخ أُب٤ُخ -1

 أ(ٖٓ ؽ٤ش اُغٜخ أَُإُٝخ ػٖ اُوهبثخ :

 *ٓواعؼخ كاف٤ِخ )ٝؽلاد اُزله٤ن اُلاف٢ِ (    

 ة )ك٣ٞإ اُوهبثخ أُب٤ُخ ,أُلش اُؼبّ ,٤ٛئخ اُ٘ياٛٚ ( *ٓواعؼخ فبهع٤خ ٝرزٔضَ    

 ة( ٖٓ ؽ٤ش اٝهبد اُوهبثــخ :

 *ٍبثوخ ػ٠ِ اُظوف )ٝؽلاد اُزله٤ن اُلاف٢ِ ( .     

 الؽوخ ػ٠ِ اُظوف )ك٣ٞإ اُوهبثخ أُب٤ُخ (*    

 ( اشٌبٍ ٗطبم اُوهبثــــــخ : د

 * ٓواعؼخ ًبِٓخ      

 *ٓواعؼخ عيئ٤خ .     

 *ٓواعؼخ ثبُؼ٤٘خ.      

 

 االر٤خ :اُوٞا٤ٖٗ ٝاالٗظٔخ  : رؾٌْ اٍزوه٤ُخ اعٜيح اُوهبثخ ك٢ اُؼوام اٍزوه٤ُخ اعٜيح اُوهبثـــــخ-2

ٝاُزؼل٣هد اُٞاهكٙ ػ٤ِخ ثٔٞعت آو ٍِطخ االئزهف ههْ  1990( َُ٘خ 6بثخ أُب٤ُخ ههْ )هبٕٗٞ ك٣ٞإ اُوه -آ

 .2004( َُ٘خ 77)

 . 2004( َُ٘خ 55االٓو ههْ )–ٓلٞض٤خ اُ٘ياٛخ اُؼبٓٚ  –ة 

 . 2004( َُ٘خ 57االٓو ههْ ) -هبٕٗٞ أُلزش٤٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ  – د

 -٠ِ ضٔبٕ :ٝرؼَٔ ٛنٙ اُوٞا٤ٖٗ ٝاالٗظٔخ ٝاالٝآو ػ       

 اٍزوه٤ُخ اُغٜبى أُب٢ُ ٝاالكاه١ ٝاُٞظ٤ل٢ ٝرٔزؼٚ ثبُشقظ٤خ االػزجبه٣خ . –أ 

 ٣زٔزغ ثٔٞاىٗخ َٓزوِخ )ثبَُ٘جخ ُل٣ٞإ اُوهبثخ أُب٤ُخ ٤ٛٝئخ اُ٘ياٛخ ( ٝرلهط ك٢ ٤ٓيا٤ٗخ اُلُٝخ . –ة 

 َٔ ثبعٜيح اُوهبثخ ٝا٣خ اُؾظو اُوب٢ٗٞٗ أُووه ػ٠ِ اػضبئٚ ٝٓٞظل٤ٚ ُِؾ٤ُِٞخ كٕٝ عٔؼْٜ ث٤ٖ اُؼ – د

 ٝؽلح ؽ٤ٌٓٞخ اٝ اهزظبك٣خ اٝ ٓياُٝخ االػٔبٍ اُؾوح .        

 

 ( 1990َُ٘خ 6)هبٕٗٞ ك٣ٞإ اُوهبثٚ أُب٤ُخ ههْ  :: اُغٜبد اُقبضؼخ ُِوهبثخ  3

 ع٤ٔغ اُٞؽلاد اُز٢ ٣زأُق ٜٓ٘ب اُغٜبى االكاه١ ُِلُٝخ ٝاُٞؽلاد اُؾ٤ٌٓٞخ أَُزوِخ . -أ

 ٔإٍَبد  اُؼبٓخ .ا٤ُٜئبد ٝاُ –ة 

 .ط٘بك٣ن اُزوبػل ٝا٤ُٜئبد اُقبطخ اُز٢ رزِو٠ كػٔب ٖٓ اُؾٌٞٓخ  – د

 %ػ٠ِ االهَ ٖٓ هاً 51اُشوًبد اُز٢ رياٍٝ ٗشبطٜب اما ًبٗذ ًِٓٔٞٚ ُِؾٌٞٓخ ثبٌُبَٓ اٝ ثَ٘جخ  - س

 .   ٓبُٚ اٝ ٓ٘ؾٜ٘ب اُؾٌٞٓخ آز٤بى اٍزـهٍ ٓوكن ػبّ اٝ ٓٞهك ٖٓ ٓٞهك اُضوٝح اُٞط٤٘خ      

 :    رزضٖٔ٘ ٜٓبّ اُوهبثـــخ:ٜٓٔبّ عٜبى اُوهبثـــــــخ  -4

 

 ٢ اُغبٗج٤ٖ أُؾبٍج٢ ٝاُوب٢ٗٞٗ . ههبثخ ٓب٤ُخ ك-أ

 ههبثخ ر٘ل٤ن اُقطــخ . -ة 

 ههبثخ االكاء اُٞظ٤لـــــ٢ .  -د 

 ههبثخ اُوواهاد اُقبطخ ثبُٔقبُلبد أُب٤ُــــخ .  -س 

 : ــــبثـــــخفطـــــٞاد ر٘ل٤ـــــن اُوهـــ -5 

 أُب٤ُخ ٝاُو٤ٞك          اُؾَبثبد ا٣واكا ٝٓظوٝكب ٍٝ٘لاد اُظوف ٝاَُغهد ٝاُزضجذ ٖٓ اُزظوكبد ٓواعؼخ  –أ 

 أُؾبٍج٤خ ٝٓواعؼخ ؽَبثب اُز٣َٞخ ٝكن اُزؼ٤ِٔبد اُوب٤ٗٞٗخ  .        

 ل اٗزٜبء اُقلٓخ .ؼٓواعؼخ هواهاد شإٕٝ أُٞظل٤ٖ َٝٓزؾوبد ٓب ث –ة 

 ٝاُ٘شبطبد االفوٟ .  ظبكهٝاُ كهاأُقبىٕ ٝاُٞ ٍاعؼخ اػٔبٓو  -د 

 ٓواعؼخاَُِق ٝاُووٝع ٝاالٍزضٔبهاد ٝاُز٤َٜهد االئزٔب٤ٗــــخ .  –س 

 ط _ كؾض اُؾَبثبد اُقزب٤ٓـــخ . 
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 ٓزبثؼخ ر٘ل٤ن أُشوٝػبد أُقططخ ٝرو٤٤ْ االكاء .  –ػ 

 اشٌــــــبٍ اُزوبه٣ـــــــو اُوهـــبث٤ـــخ : -6 

 روبه٣و ث٘زبئظ اُلؾض ٣جِـٜب ا٠ُ اُغٜبد اُقبضؼخ ُِوهبثخ ٝأُقبُلبد اُز٢ ٣زطِت ٓؼِغزٜب.  –أ 

 ٝٓؼبُغؼزٜب.                           روبه٣و ا٠ُ ك٣ٞإ اُوهبثخ ثبُٔقبُلبد اُز٢ ُْ ٣زْ االٍزغبثخ ا٠ُ ر٘ل٤ن اُزؼل٣هد ػ٤ِٜب –ة 

 ثبُٔٞظل٤ٖ .  اُٞىهاء ثبالٓٞه اُقبطخروبه٣و ا٠ُ ٓغٌِ  –د 

 روو٣و ا٠ُ ٓغٌِ اُٞىهاء ثبُظؼٞثبد اُز٢ رظبكف ك٢ اكاء ٜٓبٓخ .    -ك  

 اشٌبٍ أُقبُلـــــبد أُب٤ُـــــخ :  -7

 اُقوٝط ٝػلّ اُزو٤ل ثبُوٞا٤ٖٗ ٝاُزؼِٔــــبد .  -أ

 ثبُٔبعؼخ ثشٌَ اٝ آفو .  خػلّ أَُبػ ُغٜبى اُوهبث –ة 

 ٝاُؾبم اُضوه                      ٣َٝجت طوف ٓجبُؾ  ثلٕٝ ٝعخ ؽنػٖ االٛٔبٍ اٝ اُؼٔل  اُزظوكبد اُقبطئــــخ اُ٘برغخ –د 

 ثزبف٤و اٗغبى أُشبه٣غ أُقططخ .        

 ٔؾلكح . ُح اوفهٍ اُلز خػلّ أُؼبُغخ ٝاُوك ػ٠ِ ٓهؽظبد ٝروبه٣و اُوهبث –س 

 هاثؼـــــب : اٍزوار٤غ٤ــــخ ػٔـــــَ اُوهبثــــــخ : 

اُوهبثٚ  اُز٢ رؼَٔ ثٜب ٣ٌٔ٘٘ب رؾل٣لاالٍزوار٤غ٤ٚاٛلاف ُِوهبثخ أُب٤ُخ ٝٓبرْ ػوضٚ ُٔلّٜٞ ٝاشٌبٍ  َٖٓ ً

 بالر٢ :ث ٌٖٔ ػوضٜب ٣ٝ

 ث٘بء اُؼههبد ٝاُزؼبٕٝ اُج٘بء ث٤ٖ اعٜيح اُوهبثخ ٝأُ٘ظٔبد اُقبضؼخ ُِوهبثخ ٝٝكن اُ٘ظْ ٝاُوٞا٤ٖٗ .-1

 رؾون اُقطأ ٝرظؾ٤ؼ االفطبء .  اثواى كٝه اُوهبثخ ثبػز٤بهٛب عٜٞك ُٔ٘غ-2

 بهٛب ػ٤ِٔخ رظ٤ل االفطبء ٝأُقبُلبد ٤ٍٔب ؿ٤و أُزؼٔل ٜٓ٘ب .اثزؼبك اػٔبٍ اُوهبثخ ػٖ اػزج-3

 اُؼَٔ ثٔجلأ اُؾ٤بك ك٢ اُؼَٔ اُوهبث٢ ٝكهخ االكاء ٝطٞال ا٠ُ اُؾوبئن أُغوكح .-4

 .         اُزو٤ًي ػ٠ِ  ػلّٝطٍٞ االٍزوظبء ٝ ػ٠ِ اٍبً كهخ اُجؾش هبئْ َاالٛزٔبّ ثبَُٔبئَ ا٤ٌُِخًٜٔ٘ظ ػٔ-5

 اُغيئ٤بد ٝأُهؽظبد اُور٤جخ اُز٢ ٣ز٤َو ؽِٜب.

                  رج٘ب ػ٠ِ اٍبً أَُإ٤ُخ أُشزوًٚ ث٤ٖ اعٜيح اُوهبثخ ٝاُٞؽلاد اُز٢ ٣زْ ٝ رغبٝى ٓؼٞهبد االكاء اُوهبث٢-6

 .  ههبثزٜب.

 ٜيح اُوهبثخ ٝاُغٜبد اُقبضؼٚ ُِوهبثخ ٝاُٞؽلاد اُز٢ ٣زْ ههبثزٜب. عُخ ث٤ٖ اك٠ فِن اُضوخ أُزجبِاُؼَٔ ػ-7

االفن ٝاالؽزواّ ٌَُ كٌوح ٝاػزجبه افزهف اُوأ١ ٖٓ اُو٘ٞاد اُز٢ رَبْٛ ك٢ فِن االكاء االكضَ ,ٝاُؼَٔ -8

 ػ٠ِ ؽَْ اُقهف ك٢ االهاء ٖٓ فهٍ اُو٘ٞاد اُشوػ٤خ أُزٔضِٚ ثبُوٞا٤ٖٗ ٝاُزؼ٤ِٔبد . 

ثبُ٘ظٞص ٝاالؽٌبّ اُٞاعجخ كٕٝ  ثز٘ل٤٤ن اػٔبٍ أُ٘ظٔخ  ٤ٖٔئاُزٞع٤ٚ ٝاٍلاء اُ٘ظؼ ٝرجظ٤و اُوباالهشبك ٝ-9

 رؼبهع ٓغ اٌُشق ػٖ االفطبء أُزؼٔلح ٝأُقبُلبد أُوظٞكح ٓٔب ٣َزٞعت أُؼبُغٚ اُؼبعِخ ٝاُؾَْ اُلؼبٍ 

 

 

 أُجؾــــــــــــــــش اُـــــــواثـــــغ

 ـــــــــــــــــــــشرؾِــــ٤َ  عــلاٍٝ اُجؾــ

 
      

 ( ٝطق اكواك اُؼ٤٘ــــٚ :1: رؾ٤َِ علٍٝ )اٝال  

 ( اُقبص ثٞطق اكواك ػ٤٘خ اُجؾش ٗغل إ :٣1خ اُز٢ رْ رؾو٤وٜب ك٢ اُغلٍٝ )ٔإٖٓ اَُ٘ت اُ         

 %.68% ك٢ ؽ٤ٖ ًبٗذ َٗجخ االٗبس 32ٞه ثِـذ ً*َٗجخ اُن        

  %(.12) 29-20ؽلٝك اُؼٔو ٖٓ  ــو : ثِـذ َٗجخ* اُؼٔ        

 %(.40) 39-30ثِـذ َٗجخ ؽلٝك اُؼٔو ٖٓ                

 %(.32) 49-40ثِـذ َٗجخ ؽلٝك اُؼٔو ٖٓ                

 %(.16كبًضو) -50ثِـذ َٗجخ ؽلٝك اُؼٔو ٖٓ               

 %68ٔزيٝع٤ٖ  % ك٢ ؽ٤ٖ َٗجخ ا32ُ*اُؾبُخ االعزٔبػ٤خ : ثِـذ َٗجخ ؿ٤و أُزيٝع٤ٖ       

 * اُزؾظ٤َ اُؼ٢ِٔ : اٗؾظود َٗجخ اُزؾظ٤َ اُؼ٢ِٔ ثضهس َٓز٣ٞبد ٢ٛ :      

 

 %4االػلاك٣ٚ كٔب اهَ ثِـذ َٗجزٜب  

 %28كثِّٞ رو٘ـ٢ ثِــــــــــــذ َٗجزٜب                            

  %68ثٌِٞه٣ًٞ ثِــــــــــــذ  اَُ٘جٚ                             

 

     *ٓـــــلح اُقلٓـــــخ ا٤ٌُِـــخ :         

 %36ٍ٘ٞاد ثَ٘جــــخ  1-5ٖٓ                                            
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 %28ٍ٘ٚ   ثَ٘جـــــخ 6-15ٖٓ                                             

 %20ٍ٘ٚ ثَ٘جــــخ  25 -16ٖٓ                                             

 % 28كبًضو  ثَ٘جــــــخ  – 26ٖٓ                                             

 

 *ٓـــــلح اُقلٓــخ ثبُٞظ٤لٚ اُؾب٤ُــــخ :      

 %36ٍ٘ٞاد ثَ٘جــــخ   5 – 1ٓــٖ        

 %36ٍ٘ــخ  ثَ٘جـــــخ   15- 6ٓـٖ                                             

 %28ثَ٘جــــخ  كبًضــــو  – 16ٓـــٖ                                            

 

 *أُٜــــــبّ اُٞظ٤ل٤ــــــــخ ُؼ٤٘خ اُجؾش :    

 %24اكاه٣ـــــــــخ ثَ٘جـــــــــــــــــخ                                            

 %44ــخ ثَ٘جـــــــــــــــــخ  ٓب٤ُـــــــــ                                          

 %32رــــله٤ـــــــن ثَ٘جــــــــــــــــخ                                            

 

 

 

 (  اُزٞى٣ؼبد اُزٌواه٣خ ٝاالٍٝبط اُؾَبث٤خ ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ ُٔزـ٤و اُشلبك٤خ :2: رؾ٤َِ علٍٝ ) صب٤ٗـــــب

 َزٟٞ ٓزـ٤واد اٌٍ ث٘بء اُشلبك٤خ ٖٓ فهٍ ػوع أَُز٣ٞبد ٌَُ اٍبً ٖٓ      ٛ٘ب ٗز٘بٍٝ رؾ٤ِه ُٔ           

 االٌٍ ثبٍزقلاّ االٍٝبط اُؾَبث٤خ ٝاالٗؾواكبد  أُؼ٤به٣خ اُز٢  رْ اُزٞطَ  ا٤ُٜب ػٖ طـــو٣ـــــــــن            

 (.3االٍزجبٗخ , ػِٔب ثبٕ أُزٍٞظ اُؾَبث٢ أُؼ٤به١ ٛٞ )           

 خ ك٢ االٗلبم :اُؼوه٤ٗ-أ

 ًبٗذ اُ٘زبئظ اُز٢ رْ اُزٞطَ ا٤ُٜب ٖٓ اهاء ُؼ٤٘خ اُجؾش ٢ٛ :  

 (ُِقبط٤ز٤ٖ )٣ؼزٔل اُظوف ك٢ ا٤ُٜئخ ػ٠ِ أُياع٤خ ُلٟ االكاهح(3.68-2.80رواٝػ اٍُٞظ اُؾَبث٢ ث٤ٖ )  

 أُؼ٤به١ ًبٕ ٝ )روش٤ل ٝػوه٤ٗخ ك٢ طوف االٓٞاٍ كافَ أُ٘ظٔخ ٖٓ هجَ اُو٤بكاد االكاه٣خ (.ٝاالٗؾواف  

  (.0.551( ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )3.38( آب أُزٍٞظ اُؼبّ كول ثِؾ )1.65-2.76) 

 

 اؽزواّ اُوبٗـــٕٞ : –ة 

( ُِقبط٤ز٤ٖ) االٗظٔخأُؼٍٔٞ ثٜب ك٢ ا٤ُٜئٚ رلكغ ا٠ُ ػلّ       3.52-3.08رواٝػ اٍُٞظ اُؾَبث٢ ث٤ٖ )  

-1.27ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ ًبٕ )زَ٘غْ ٝاُشلبك٤خ (ػ٠ِ اُزٞا٢ُ . ٝ)رؾزبط االٗظٔخ ك٢ ا٤ُٜئخ ُِزؼل٣َ ُ اُشلبك٤خ(

 ( . 0.463( ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )3.34(ػ٠ِ اُزٞا٢ُ .آب أُزٍٞظ اُؼبّ كول ثِؾ )2.37

 

 اُزلبػــَ ث٤ٖ االٗظٔـخ ٝٓإٍَــبد أُغزٔـــغ أُلٗـــ٢ : –د 

َ ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ اؽل اػضبء ٓغٌِ االكاهح ٖٓ ( ُِقبط٤ز٤ٖ ) اُؼ4.04ٔ-2.48رواٝػ اٍُٞظ اُؾَبث٢ ث٤ٖ )  

ٝ)ث٘بء اُؼههبد ُِزؼبٕٝ ٓغ ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ ( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ٝاالٗؾواف ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ ( 

 (.0.583( ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )3.32( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ .آب أُزٍٞظ اُؼبّ هل ثِؾ )4.04-2.48أُؼ٤به١ ًبٕ )

 

 ــبً : ٝضـــٞػ أُو٤ـــ –س 

(ُِقبط٤ز٤ٖ )اُزأصو ثبُٔياط ٝاُو٤بً اُشقظ٢ ك٢ رؾل٣ل االٗؾواكبد 3.76-2.88ٖ )اٍُٞظ اُؾَبث٢  رواٝػ ث٤  

كافَ ا٤ُٜئخ (ٝ )اُوبث٤ِخ ُزط٣ٞو أُوب٤٣ٌ ؽَت طج٤ؼخ االٗؾواف(ػ٠ِ اُزٞا٢ُ . ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ ًبٕ 

 (.0.491( ٝاالٗؾــــواف أُؼ٤به١ )3.46كول ثِــؾ )( ػِــ٠ اُزٞا١ ,آب اٍُٞظ اُؾَبث٢ اُؼــبّ 1.13-1.97)

 

 

 

 االعـــــٞاء اُل٣ٔوـــــواط٤ــــخ :  –ػ 

( ُِقبط٤ز٤ٖ )االثزؼبك ػٖ أَُبءُخ اُوب٤ٗٞٗٚ ػ٘ل ٓٔبهٍخ االكواك 3.92-2.80اٗؾظو اٍُٞظ اُؾَبث٢ ث٤ٖ )   

٤خ ( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ .ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )رله٣ت اُؼب٤ِٖٓ ٤ٍِٝخ ُزٞض٤ؼ كٞائل اُل٣ٔوواطُؾو٣برْٜ اُنار٤خ (ٝ

 (.0.493(ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )3.23( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ .آب أُزٍٞغ اُؼبّ كول ثِؾ )1.12-3.92)

 

 رو٤٘ـــخ أُؼِٞٓــبد ٝاالكظـــــبػ ػٜ٘ـــــب:–ط 
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طو١ ٗظْ ( ُِقبط٤ز٤ٖ ) رٞك٤و اُٞضٞػ ُ٘شبطبد ا٤ُٜئخ ػٖ 4.00-3.56ًبٗذ االٍٝبط اُؾَبث٤خ ث٤ٖ )   

أُؼِٞٓبد (ٝ)اٍزقلاّ شجٌخ اُؾبٍٞة ُِلفٍٞ ػ٠ِ ا١ ٓٞهغ ٝاُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ ا٤ُٜئخ(. 

( ٝاالٗؾواف 3.81( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ . آب أُزٍٞظ اُؼبّ كول ثِؾ )1.90-2.24ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )

 (.0.599أُؼ٤به١)

 

 اُزؼبَٓ ٓــغ ٍٝبئــَ االػــهّ: –ؿ 

 (ُِقبط٤ز٤ٖ )اُزؼج٤و ثؾو٣خ ُهػهّ ٖٓ هجَ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ا٤ُٜئخ(4.04-3.48ؾَبث٢ ث٤ٖ )رواٝػ اٍُٞظ اُ      

ٝ)اٍزقلاّ َٓبؽبد ك٢ اُظؾق أُؾ٤ِخ ٝاُؼوث٤خ ٤ًٌٍِٞخ اػه٤ٓخ ػٖ ا٤ُٜئخ(ػ٠ِ اُزٞا٢ُ.ٝاالٗؾواف 

 (.0.599(ٝاالرؾواف أُؼ٤به١)3.76( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ .آب أُزٍٞظ اُؼبّ كول ثِؾ)4.04-2.18أُؼ٤به١ )

 -( اُزٞى٣ؼبد اُزٌواه٣خ ٝاالٍٝبط اُؾَبث٤خٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ ُٔزـ٤و اُوهبثخ :3: رؾ٤َِ علٍٝ )صبُضــــب 

ك٢ ٛنا اُغيء ٖٓ اُجؾش ٗزٍ٘ٞ رؾ٤ِه َُٔزٟٞ ٓزـ٤واد اٌٍ اُوهبثخ ٖٓ فهٍ ػوع أَُز٣ٞبد ٌَُ          

د أُؼ٤به٣خ اُز٢ رْ اُزٞطَ ا٤ُٜب ػٖ طو٣ن  ,ػِٔب ثبٕ اٍبً ٖٓ االٌٍ ثبٍزقلاّ االٍٝبط اُؾَبث٤خ ٝاالٗؾواكب

 (.3أُزٍٞظ اُؾَبث٢ أُؼ٤به١ ٛٞ )

 ؽٔب٣ــــخ االٓــٞاٍ اُؼبٓــــخ : -أ

( ُِقبط٤٤ز٤ٖ )اُ٘ظْ ٝاُوٞا٤ٖٗ أُطجوخ ًبك٤خ ُؾب٣خ أُبٍ اُؼبّ ( 4.04-3.08رواٝػ اٍُٞظ اُؾَبث٢  ث٤ٖ )   

 (ػ٠ِ اُزٞا٢ُ 2.17-1.94ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ,ٝاالٗؾواؽ أُؼ٤به١ ) ُٔبٍ اُؼبّ()اُٜلف االٍبً ُِوهبثخ ٛٞ ؽٔب٣خ اٝ

 (.0.576( ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )3.65آب أُزٍٞظ اُؼبّ  كول ثِؾ )

 اُزأًل ٖٓ ٓهئٔخ اٗظٔخ اُوهبثخ اُلاف٤ِخ : –ة 

هبثخ (ٝ )٢ٛ عيء ٖٓ ( ُِقبط٤ز٤ٖ )اُؾبعخ ا٠ُ اُ٘ظو ثبٗظٔخ اُو4.03-3.28ًبٗذ االٍٝبط اُؾَبث٤خ ث٤ٖ )    

( 3.54( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ .آب أُزٍٞظ اُؼبّ كول ثِؾ )2.68 -2.30اٗظٔخ اُوهبثخ اُؼبٓخ ( ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )

 (.0.625ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )

 ٍهٓخ اُزظوكبد أُب٤ُخ ٝارجبع اُوٞا٤ٖٗ ٝاالٗظٔخ  -د

ا٣ب  اُ٘غبػ الكاهح ا٤ُٜئخ اهعبع عيء ٖٓ ( ُِقبط٤ز٤ٖ )ٖٓ ٓي3.56-2.24رواٝػ اٍُٞظ اُؾَبث٢ ث٤ٖ )    

اُزقظ٤ظبد أُب٤ُخ ُِلُٝخ ( ٝ )٣وّٞ اُظوف ػ٠ِ اٍبً اال٣ُٞٝبد  ُؾبعخ ا٤ُٜئخ ( ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ 

 (.0.533( ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )3.07( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ . آب ُٔزٍٞظ اُؼبّ كول ثِؾ)2.26-1.92)

 اٌُشق ػٖ  أُقبُلبد : –س 

( ُِقبط٤ز٤ٖ ) ٛ٘بى طؼٞثخ ٌُِشق ػٜ٘ب (ٝ )كٝه اُوهبثخ ٓ٘غ 3.84-3.08اٍُٞظ اُؾَبث٢ ث٤ٖ ) اٗؾض       

( 3.45( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ . آب أُزٍٞظ اُؼبّ كول ثِؾ )2.08-1.50( ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )ؽلٝس اُقطبء

 (.0.599ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )

 رو٤ــ٤ـْ  اكاء اُؼب٤ِٓـــٖ : –ط 

( ُِقبط٤ز٤ٖ ) ٣ٌ ُِزو٤٤ْ كٝه كبػَ ك٢ رط٣ٞو اػٔبٍ ا٤ُٜئخ( ٝ)ٛٞ 3.84 -2.92ٝػ ث٤ٖ ) اٍُٞظ اُؾَبث٢ روا  

 ( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ. 1.09 -1.25اٍبً ُزؾل٣ل ٓلٟ ٗغبػ ا٤ُٜئخ ُزؾو٤ن اٛلاكٜب(. ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )

 (.0.422(ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )3.34آب اُزٍٞظ اُؼبّ كول ثِؾ )

 ٞاهك ثشٌَ اهزظبك١ ٝثٌلبءحاُزؾون ٖٓ اٍزقلاّ أُ –ػ 

(ُِقبط٤ز٤ٖ ) روّٞ اكاهح ا٤ُٜئخ ثبػهّ اُؼب٤ِٖٓ ًبكخ ثبُزقظ٤ظبد 4.04 -2.28اٍُٞظ اُؾَبث٢ رواٝػ ث٤ٖ )   

 أُب٤ُخ (ٝ) كائٔب هِخ أُٞاهك رَجت ربف٤و اٗغبى اٛلاف ا٤ُٜئخ (ٝاالٗؾواف أُؼ٤٤به١ 

  (.0.542( ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ )3.18ل ثِؾ )( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ . آب أُزٍٞظ اُؼبّ كو2.10 -1.73)

 

 ( اُـن١ ٣ج٤ٖ ٓؼبٓهد االهرجبط ث٤ٖ اً اُشلبك٤خ ٝاٛلاف اُوهبثــخ:4: رؾ٤َِ علٍٝ )هاثؼـــب

ك٢ االٍزجبٗٚ ٖٓ هجَ ػ٤٘خ اُجؾش ٝٝضغ كوض٤بد ُزؾل٣ل طج٤ؼخ ٖٓ فهٍ االعبثبد ػٖ اَُبؤالد           

٤خ ٝاٛلاف اُوهبثخ رْ رظ٤٘ق ٝرج٣ٞت اُج٤بٗبد  ُـوع رؾ٤ِِٜب ٝٓؼبُغزٜب ٝكن اُؼههخ ث٤ٖ ٓزـ٤واد  اٌٍ اُشلبك

 ٖٝٓ فهُٚ ظٜود اُؼههبد االر٤خ:   Personاٍب٤ُت اؽظبئ٤خ ٝرْ اٍزقلاّ ٓؼبَٓ االهرجبط 

 

( ٖٓ هرجبط ماد كالُخ ٓؼ٣ٞ٘خ ث٤ٖ )اُؼوه٤ٗخ ك٢ االٗلبم (ٖٓ اٌٍ اُشلبك٤خ ٝ)رو٤٤ْ اكاء اُؼب٤ِٖٓاٛ٘بى ػههخ -1

 (.0.315اٛلاف اُوهبثخ ؽ٤ش ثِـذ )

ء اُؼب٤ِٖٓ (ٖٓ رٞعل ػههخ اهرجبط ماد كالُخ ٓؼ٣ٞ٘خ ث٤ٖ )ٝضٞػ أُو٤بً (ٖٓ اٌٍ اُشلبك٤خ ٝ)رو٤٤ْ  اكا-2

 (.0.379اٛلاف اُوهبثخ ؽ٤ش ثِـذ)

زظوكبد أُب٤ُخ ٛ٘بى ػههخ اهرجبط ماد كالُخ ٓؼ٣ٞ٘خ ث٤ٖ )االعٞاء اُل٣ٔوواط٤خ( ٖٓ اٌٍ اُشلبك٤خ ٝ)ٍهٓخ اُ-3

 (.0.317ٝارجبع اُوٞا٤ٖٗ ٝاالٗظٔٚ ( ٖٓ اٛلاف اُوهبثخ ؽ٤ش ثِـذ )
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ٛ٘بى ػههخ اهرجبط ماد كالُخ ٓؼ٣ٞ٘خ ث٤ٖ )االعٞاء اُل٣ٔوواط٤خ (ٖٓ اٌٍ اُشلبك٤خ ٝ)رو٤٤ْ اكاء اُؼب٤ِٖٓ(ٖٓ -4

 (.0.431اٛلاف اُوهبثخ  ؽ٤ش ثِـذ )

 (ػههٚ.42%( ٖٓ ٓغٔٞع اُؼههبد اُجبُـخ )9.513أُؼ٣ٞ٘خ ة )ثِـذ َٗجخ ػههبد االهرجبط ماد اُلالالد  -5
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 وصف أفراد العيىة ( 1جدول)                         
 

 الىسبة العدد العيىة الهستٍدفة الهتغيرات

 الجىس
 23 8 ذكور

 88 71 إىاث

 % 711 32 الهجهوع

 العهر

31-32 2 73 

21-22 71 01 

01-02 8 23 

21- 0 78 

 % 711 32 الهجهوع

 الحالة االجتهاعية
 23 8 غير هتزوج

 88 71 هتزوج

 % 711 32 الهجهوع

 التحصيل العمهي

 0 7 اإلعدادية فها دون

 38 1 دبموم

 88 71 بكالوريوس

   دبموم عالي

   أعمى

 % 711 32 الهجهوع

 هدة الخدهة الكمية

7-2 8 30 

8-72 1 38 

78-32 2 31 

38- 1 38 

 % 711 32 الهجهوع

 هدة الخدهة الوظيفية الحالية
7-2 2 28 

8-72 2 28 

78- 1 38 

 % 711 32 الهجهوع

 الهٍام الوظيفية

 30 8 إدارية

 00 77 هالية

 23 8 تدقيق

 % 711 32 الهجهوع
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 (3جدول )
 الشفافية التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالىحراف الهعياري لهتغير

 

 تسمسـل األسئمـة

 قيـاس االستجابـة

ابي
حس

ط ال
وس

ال
ري 

عيا
اله
ف 

حرا
االى

 

ق 
هواف فق جدا  
هوا

عمم 
ال أ

 

ير 
غ

فق
هوا

 

ير 
غ

ق 
هواف القا  
إط

 

 ت
5 

 ت %
4 

 ت %
3 

 ت %
2 

 ت %
1 

% 

 العقالىية في اإلىفاق-أ
 ترشيد وعقالىية في صرف األهوال داخـل الهىظهـة

 ريةهن قبل القيادات اإلدا
2 8 17 68 3 12 2 8 1 4 3668 2676 

 1676 3644 16 4 4 1 16 4 48 12 16 4 الٍيئةالهالي يصب في تطوير  اإلىفاق

لـــد   عمـــل الهزاجيـــة فـــي الٍيئـــةيعتهـــد الصـــرف 
 اإلدارة

2 8 5 22 6 24 12 42 2 8 2682 1665 

 1644 3.62 4 1 8 2 32 8 36 9 22 5 الشخصيةالهالي يبتعد عن الهصالح  اإلىفاق

 26551 3638           الوسط العام

 احترام القواىين -ب 

األىظهة الهعهول بٍـا فـي الٍيئـة تـدفى إلـل عـدم  
 الشفافية

3 12 7 28 6 24 7 28 2 8 3628 1627 

تحتـــاج األىظهـــة فـــي الٍيئـــة لمتعـــديل لتىســـجم و 
 الشفافية

2 8 15 62 3 12 4 16 1 4 3652 2637 

اىين هــى الهتغيـرات الحاصــمة توافـق األىظهــة والقـو 
 في الهجتهى.

2 8 15 62 2 8 5 22 1 4 3648 2644 

 2645 3628 8 2 16 4 16 4 62 15 2 2 قىاعة العاهمين بالقواىين الهطبقة بأعهالٍم 

 26463 3634           الوسط العام

 التفاعل بين األىظهة وهؤسسات الهجتهى الهدىي -ت 
 2645 2696 4 1 22 5 52 13 4 1 16 4 لهجتهى الهدىيالتصور كاهل عن هىظهات ا 

تــدريب العــاهمين لمتعــرف عمــل اتجاٌــات هىظهــات 
 الهجتهى الهدىي 

7 28 12 48 3 12 2 2 3 12 3682 1693 

 2624 4624 4 1 2 2 16 4 48 12 32 8 بىاء العالقات لمتعاون هى هىظهات الهجتهى الهدىي 

 اإلدارةس العهل عمـل أن يكـون أحـد أع ـاء هجمـ
 .هن هىظهات الهجتهى الهدىي

9 36 12 42 5 22 1 4 2 2 2648 2613 

 2584 3632           الوسط العام

 و وح الهقاييس-ث 
 1677 3668 4 1 12 3 16 4 48 12 22 5 االىحرافاتلتحديد  الٍيئة في الو وح لمهقاييس

 1697 3676 4 1 8 2 16 4 52 13 22 5 القابمية لتطوير الهقاييس حسب طبيعة االىحراف 

التأثر بالهزاج والقياس الشخصي في تحديد االىحرافـات 
  الٍيئةداخل 

5 22 3 12 7 28 4 16 6 24 2688 1613 

 1618 3652 8 2 12 3 24 6 32 8 24 6 إهكاىية تحديد االىحرافات لوجود هقاييس وا حة 

 26491 3646           الوسط العام
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 (3جدول )تابى 
 وزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالىحراف الهعياري لهتغير الشفافيةالت

 

 تسمسـل األسئمـة

 قيـاس االستجابـة

ابي
حس

ط ال
وس

ال
ري 

عيا
اله
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حرا
االى

 

ق 
هواف فق جدا  
هوا

عمم 
ال أ
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فق
هوا

 

ير 
غ

ق 
هواف القا  
إط

 

 ت
5 

 ت %
4 

 ت %
3 

 ت %
2 

 ت %
1 

% 

 الديهقراطية االجواء-ح 
قيادات الهىظهة عمل احترام حقوق اآلخرين  تعهل

   في ههارسة الديهقراطية
5 22 9 36 3 12 3 12 5 22 3624 1632 

االبتعـــاد عـــن الهســـاءلة القاىوىيـــة عىـــد ههارســـة 
   األفراد لحرياتٍم الذاتية

1 4 7 28 5 22 12 42 2 8 2682 1612 

 1638 2692 8 2 28 7 12 3 32 8 22 5 رفض العاهمين بشكل وا ح ههارسة التسمط  

 2629 3692 8 2 4 1 4 1 56 14 28 7 تدريب العاهمين وسيمة لتو يح فوائد الديهقراطية 

 26493 3623           الوسط العام

 تقىية الهعموهات واالفصاح عىٍا -ج 
عـن طريـق ىظـم  الٍيئـةتوفير الو وح لىشاطات  

 الهعموهات 
7 28 14 56 2 8 2 2 2 8 3656 2624 

استخدام شبكة الحاسوب لمـدخول عمـل أي هوقـى 
  الٍيئة والحصول عمل هعموهات حول

11 44 9 36 1 4 2 8 2 8 4622 1692 

لســـرعة الكشـــف عـــن الهعموهـــات  اســـتخدام ىظـــم
  األخطاء

12 42 9 36 1 4 3 12 2 8 3688 1674 

 1694 3682 8 2 8 2 8 2 48 12 28 7 الٍيئة العهل الجاد لتطوير ىظم الهعموهات أٌداف

 26599 3681           الوسط العام

 التعاهل هى وسائل اإلعالم -خ
 2628 3688 8 2 4 1 8 2 52 13 28 7 إعالم  جٍات الٍيئة أهام فتح أبواب 

استخدام هساحات فـي الصـحف الهحميـة والعربيـة 
 الٍيئةكوسيمة إعالهية عن 

8 32 14 56 1 4 2 2 2 8 4624 2642 

ــراد  ــي داخــل ههارســة أف ــم ف ــاإلعــالم عهمٍ ة الٍيئ
 بحرية

3 12 14 56 6 24 2 2 2 8 3664 2627 

ـــي ـــل العـــاهمين ف  التعبيـــر بحريـــة لنعـــالم هـــن قب
   الٍيئة

2 8 12 48 9 36 2 2 2 8 3648 2618 

 26597 3676           الوسط العام
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 (4جدول )
 ري لهتغير الرقابةالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالىحراف الهعيا

 

 تسمسـل األسئمـة

 قيـاس االستجابـة

ابي
حس
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وس
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ري 

عيا
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حرا
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ق 
هواف فق جدا  
هوا
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5 

 ت %
4 

 ت %
3 

 ت %
2 

 ت %
1 

% 

 حهايــة االهـوال العـــاهة -أ
ـــال  ـــة اله ـــة لحهاي ـــة كافي ـــواىين الهطبق ـــىظم والق ال

 العام.
2 2 12 42 9 36 4 16 2 8 3628 1696 

 2627 3696 4 1 2 2 16 4 56 14 24 6 الىظام االداري عىصر اساس في الرقابة .

 2617 4624 4 1 4 1 8 2 52 13 32 8 الٍدف االساس لمرقابة ٌو حهاية الهال العام

 1692 3652 8 2 4 1 28 7 48 12 12 3 الهال العام يستثهر لخدهة اٌداف الٍيئة

 26576 3665           الوسط العام

 التأكــد هن هالئهة اىظهة الرقابة الداخمية -ب 
 2668 4624 4 1 2 2 8 2 64 16 24 6 ٌي جزء هن اىظهة الرقابة العاهة 

 2677 3652 4 1 4 1 28 7 64 16 2 2 لٍا الفاعمية الكبيرة بالرقابة 

عدم التعرف بشكل جيد عمـل الىظـام الـداخمي هـن 
 قبل الهىفذين لً

1 1 11 44 9 36 3 12 1 4 3632 2622 

 2632 3628 4 1 2 2 32 8 42 13 12 3 الحاجة الل اعادة الىظر باىظهةالرقابة

 26625 3654           الوسط العام

 سالهة التصرفات الهالية واتباع القواىين واالىظهة  -ت 
ـــوم الصـــرف عمـــل اســـاس االولويـــات لحاجـــة  يق

 الٍيئة 
3 12 12 48 7 28 2 8 1 4 3656 1692 

ــا الىجــاح الدارة الٍيئــة ارجــاع جــزء هــن  ــن هزاي ه
 التخصيصات الهالية لمدولة

1 4 2 8 4 16 13 52 5 22 2624 2626 

استخدام االهوال بشكل كاهل يـدل عمـل االسـتثهار 
 االهثل لٍا.

1 4 7 28 8 32 8 32 1 4 2696 1672 

 1621 3652 4 1 22 5 24 6 22 5 32 8 العجز. التخصيصات الهالية دائها بحالة

 26533 3627           الوسط العام

ــات  -ث   الكشف عن الهخالفــ
 1652 3628 4 1 28 7 32 8 28 7 8 2 ٌىاك صعوبة لمكشف عىٍا 

 3623 3662 8 2 4 1 16 4 72 18 2 2 الهخالفات ال تهثل دائها سوء الىية

ـــات بعـــد الرقابـــة جـــاءت أساســـا  لكشـــف  الهخالف
 وقوعٍا

1 4 14 56 2 8 7 24 1 4 3628 2637 

 2628 3684 8 2 8 2 4 1 52 13 28 7 دور الرقابة هىى حدوث الخطاء

 26599 3645           الوسط العام
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 (4جدول )تابى 
 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالىحراف الهعياري لهتغير الرقابة

 

 تسمسـل األسئمـة

 يـاس االستجابـةق
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 تقييـم أداء العاهميـــن     -ج 
ــد هــد  ىجــاح الٍيئــة لتحقيــق  ٌــو أســاس لتحدي

 أٌدافٍا
6 24 14 56 2 8 1 4 2 8 3684 1629 

 1629 3664 8 2 16 4 12 3 32 8 32 8 قييم لمداء هو وعي وبدون اىحيازالت

 1625 2692 12 3 32 8 22 5 24 6 12 3 ليس لمتقييم دور فاعل في تطوير أعهال الٍيئة

 2683 2696 12 3 32 8 16 4 28 7 12 3 التقييم عهل رتيب ويتم إلسقاط فرض

 26422 3634           الوسط العام

 ق هن استخدام الهوارد بشكل اقتصادي وبكفاءة التحق -ح
تقــــــوم إدارة الٍيئــــــة بــــــ عالم العــــــاهمين كافـــــــة 

 بالتخصيصات الهالية  
2 8 3 12 5 22 5 22 12 42 2628 1673 

 1642 2676 22 5 32 8 28 7 12 3 8 2 يتم استخدام الهوارد حسب رغبة اإلدارة العميا 

 1663 3664 12 3 4 1 16 4 44 11 24 6 االٌتهام بصرف الهوارد لتطوير الٍيئة 

دائهـــا قمـــة  الهـــوارد تســـبب تـــأخر اىجـــاز أٌـــداف 
 الٍيئة 

9 36 12 48 1 4 2 8 1 4 4624 2612 

 26542 3618           الوسط العام

 
 
 (5جدول )

 هعاهل االرتباط بين أسس بىاء الشفافية وأٌداف الرقابة
 

  الرقابة                               
 

 الشفافية

حهاية األهوال 
 العاهة

التأكد هن هالئهة 
أىظهة الرقابة 

 الداخمية

سالهة التصرفات 
تباع  الهالية وا 
 القواىين واألىظهة

الكشف عن 
 الهخالفات

تقييم أداء 
 العاهمين

التحقق هن 
استخدام الهوارد 
 بشكل اقتصادي

 .1..2 *26315 26147 26232 26127 26139 العقالىية في اإلىفاق -أ

 26112 26288 26123 26212 26162 26127 احترام القواىين  -ب

ــة وهؤسســات  -ت ــين األىظه التفاعــل ب
 الهجتهى الهدىي

26128 26134 26215 26125 26292 26113 

 26146 *26379 26162 26278 26153 26166 و وح الهقاييس -ث

 26167 *26431 26184 *26317 26174 26189 الديهقراطية األجواء -ح

 26296 26218 26297 26166 26291 26299 تقىية الهعموهات واإلفصاح عىٍا  -ج

 26279 26224 26288 26152 26283 26291 التعاهل هى وسائل اإلعالم -خ
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  اٌّجؾش اٌـخـــــــــــــــــبِــظ

 االعزٕزـــــبعــــــبد  ٚاٌزٛص١ــــــــــــــبد 

 

 ـــــبد االعزٕزبعـــــ   اٚال ;

االعزٕزبعبد اٌخبصخ ثّزغ١شاد اعظ اٌشفبف١ـــخ اٌزٕظ١ّ١ــــخ اٌزٟ  اظٙش٘ب اٌزؾ١ًٍ ٌالعزجبٔخ ٚاٌزٞ ٠ؤشش  -أ

 ((;)) رٛفش ا ٌؼاللخ ٚاٌزطج١ك ٌٍشفبف١خ اٌزٕظ١ّ١خ    ِذٜ رؾمك اٌٙذف اٌزطج١مٟ

   اٌّضاعٟ ٌذٜ االداسح .ٕ٘بن رشش١ذ ٚػمال١ٔخ فٟ صشف االِٛاي داخً إٌّظّٗ ٚاالثزؼبد ػٓ اٌصشف -1

ٕ٘بن ارغبٖ ٌجٕبء اٌؼاللبد ٌٍزؼبْٚ ِغ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ,ٚضشٚسح رّض١ً ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ -2

 ِغٍظ االداسح . 

اِىب١ٔخ رط٠ٛش اٌّؼب١٠ش ٚاٌّمب١٠ظ اٌّغزخذِخ ٌٍشفبف١خ ٌززّبشٝ ِغ طج١ؼخ االٔؾشافبْ اٌزٟ رؾذس ,ٌٚضّبْ -4

 اع١خ ٌٍم١بط اٌشخصٟ فٟ رؾذ٠ذ االٔؾذاساد.ػذَ اٌزأصش ٚاٌّض

 اٌذ٠ّمشاط١خ فٟ اداء اٌؼًّ .ٕ٘بن ؽبعخ ٌزذس٠ت االفشاد ػٍٝ ا١ّ٘خ ٚو١ف١خ اعزخذاَ -5

ٌزم١ٕبد اٌّؼٍِٛبد دٚس فبػً فٟ ثٕبء اعظ ِٚفب١ُ٘ اٌشفبف١خ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌشجىٗ اٌؼٕىجٛر١خ -6

د ٚثبٌزبٌٟ ٠زُ رٛف١ش اٌٛضٛػ ٌٕشبطبد إٌّظّخ ػٓ طش٠ك )االٔزش١ٔذ( ٌٍزؼشف ػٍٝ ٔشبطبد ٚا٘ذاف إٌّظّب

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد .

ٌالػـالَ ٚٚعبئٍٗ اٌّخزٍفخ دٚس فبػً ٌزفبػً إٌّظّبد ِغ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ِّب ٠زطٍت اٌزؼج١ش ثؾش٠خ -7

 ٌالػــالَ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ٚاعزخذاَ اٌّغبؽبد االػال١ٔخ فٟ اٌصؾف ٌزٛص١ك رٌه.

ِذٜ رؾمك ٌخبصخ ثبعظ ِزغ١شاد اٌشلبثخ اٌزٟ اظٙش٘ب  اٌزؾ١ًٍ ٌالعزجبٔخ ٚاٌزٞ ٠ؤشش االعزٕزبعبد ا –ة 

 اٌٙذف اٌزطج١مٟ ة )) ِذٜ رٛفش اٌؼاللخ اٌزطج١م١خ ٌٍشلبثخ ((;

ٕ٘بن رب١٠ذ غبٌت ثبػزجبس اٌٙذف االعبط ٌٍشلبثخ ٘ٛ ؽّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ ,اال اْ االٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّطجمخ -2  

 ٌّغزّش ٌزىْٛ اوضش ِالئّخ ٌزؾم١ك ا٘ذاف اٌشلبثخ . رؾزبط ٌٍزط٠ٛش ا

ا٘زّبَ االداسح ثبْ ٠ىْٛ اٌصشف ؽغت اال٠ٌٛٚبد ٌٍؾبعبد ٚػذَ اػزجبس اسعبع عضء ِٓ اٌزخص١صبد -3 

 اٌّب١ٌخ ١ِضح اداس٠خ.

 اٌزٛع١خ ٌٍشلبثخ اعبعب ثبْ ٠ىْٛ دٚس٘ب ِٕغ ؽذٚس اٌخطأ ٚ ٚال رٛعذ ٕ٘بن صؼٛثبد ٌٍىشف ػٓ االخطبء.-4

اػزجبس رم١١ُ اداء اٌؼب١ٍِٓ ٘ٛ اعبط رؾذ٠ذ ِذٜ ٔغبػ االداسح ٌزؾم١ك ا٘ذافٙب , ٚػذَ رط٠ٛش االداء ٠ىْٛ -5

 ثغجت ضؼف رم١١ُ االداء .

اػالَ اٌؼب١ٍِٓ  ػذَ ٌّب١ٌخ ٠ؤدٞ ٌؼذَ أغبص ا٘ذاف إٌّظّخ ثشىً وفٛء,وّب اْا لٍخ اٌزخص١صبد-6

 بص اال٘ذاف .ثبٌزخص١صبد ثشىً ٚاضؼ ٠ؤدٞ اٌٝ رفبلُ ػذَ أغ

 اٌزٛص١ــــــبد  صـب١ٔـــب ;

ِٓ خالي االعزٕزبعبد اٌزٟ رُ اٌزٛصً ا١ٌٙــب فٟ رؾ١ًٍ اٌغٛأت إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ ٌٍجؾش ٠ّىٓ          

 اٌخشٚط ثبٌزٛص١بد االر١ــخ ;

ػٓ صش اٌصٍخ ث١ٓ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٕٚظّبد اٌذٌٚخ ػٓ طش٠ك ِشبسوخ ِّض١ٍٓ اثٕبء اٚضشٚسح -2

ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ االداساد ثٙذف رجبدي اٌخجشٖ ٚاٌّؼشفخ ٚاٌضمخ ث١ٓ ِؤعغبد اٌذٌٚخ ٚلطبػبد 

 اٌّغزّغ . 

اعزخذاَ  ٔظُ  اٌشفبف١خ ِٚؼب١٠ش٘ب ٚاػزّبد٘ب فٟ اػّبي إٌّظّبد ٌؼىظ اٌغٛأت اال٠غبث١خ اٌزٟ رغؼٝ  -3

وبد اٌفغبد اٌزٟ رصذس٘ب ِٕظّخ اٌشفبف١خ اٌذ١ٌٚخ اٌذٌٚخ ٌزؾم١مٙب ٚثبٌزبٌٟ ٌزؾغ١ٓ ِٛلغ اٌؼشاق ضّٓ ِذس

(Corruption Perceptions Index-CPI .) 

ٚضغ ثشاِظ رذس٠ج١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ٌزٛض١ؼ اثؼبد ٚو١ف١خ اعزخذاَ اعظ اٌشفبف١خ ٌزّضً اٌغبٔذ اٌفبػً ٌزٕف١ز  -4

 ا٘ذاف اٌشلبثخ . 

 ثبٌخطأ. ز٠ٛبرُٙ االداس٠خ ِٓ اٌٛلٛعٔشش اٌٛػٟ ثبػزجبس اٌشلبثخ اعبط ٌؾّب٠خ اٌؼب١ٍِٓ ثىبفخ ِغ -5

اػبدح إٌظش ثبٌٕظُ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌخبصخ ثبٌشلبثخ ثشىً ِزٛاصٞ ِٚغزّش ِغ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٍٕٛعٟ فٟ -6

 رٕف١ز االػّبي .

اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌم١بداد االداس٠خ ثبْ ٠ىٛٔٛا ّٔٛرعب ا٠غبث١ب ٚلذٚح ٠مزذٞ ثُٙ اٌؼب١ٍِٓ فٟ وبفخ االػّبي ٚاٌّٙبَ -7

 إٌّبطخ ثُٙ .

شلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاٌّفزش اٌؼبَ ١٘ٚئخ إٌضا٘خ ٌٓ )د٠ٛاْ اِاٌؼًّ ػٍٝ ا٠غبد ٔظبَ ٠ٛؽذ ث١ٓ عٙبد اٌشلبثخ -8

ِفبصً اٌؾ١بح ...ٚثم١خ اٌغٙبد اٌشلبث١خ ٚ اٌمضبئ١خ( اٌزٟ رشزشن ثبٌّزبثؼخ ٚاٌشلبثخ ِٕٚغ االخطبء فٟ وبفخ 

 االعزّبػ١خ .
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 اٌّصـــــــــــــــبدس 

 

 ٌمـــــــشأْ اٌىش٠ـــــــُ ا-2

 , ثشأْ اٌّجبدئ االعبع١خ ٌٍشلبثخ اٌّب١ٌخ.2:88اػالْ ١ٌّـب, -3

 (.INCB, رمش٠ش اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌّىبفؾخ اٌّخذساد ):::2االُِ اٌّزؾذح , -4

 اٌغــذ,خ١ًٍ , )ة د( اٌّؼغُ اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش .-5

 شفبٖ , ثغذاد(,اٌشفبف١خ اٌزٕط١ّ١خ, ِطجؼخ ا3117ٌاٌخٕبق,رج١ً ِؾّذ)-6

 ؽض٠شاْ . -383(,اٌشفبف١خ , صؾ١فخ اٌصجبػ , اٌؼذد 3115اٌشجٛط,ِؾّذ ػجذ اٌغجبس ,)-7

 .، دار الكتاب والوثائق ببغداد،جاهعة بغداد2::2ـ العبيدي،د.هاٌر هوسل،هباد ءالرقابة الهالية،8
             ,ثؾش ِمذَ ٌّغٍظ اٌّؼٙذ              اٌّٛعٛٞ,اٌٙبَ ػطب, دٚس اٌشلٍجخ اٌّب١ٌخ فٟ اٌؾذ ِٓ ظب٘شح اٌفغبد االداسٞ -9

 .3116-عبِؼخ ثغذاد –ٌؼبٌٟ ٌٍذساعبد اٌّؾبعج١خ ٚاٌّب١ٌخ ا

 , اٌشفبف١خ فٟ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ,ٌزغشثخ د٠ٛاْ اٌّؾبعجخ , االعجٛع اٌؼٍّٟ االسدٟٔ 2:88خشثبشـــخ ,ػجذ, -:

 اٌخبِظ ,اٌّغٍذ اٌضبٟٔ ,اٌغّؼ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌٍّى١خ.   

 ,اٌفغبدٚاالصالػ , ِٕشٛساد اٌىزبة اٌؼشثٟ ,دِشك.3114داٚد ,ػّبد صالػ اٌش١خ,-21

 , الشرائع العراقية القديمة، دار الرشيد للنشر، بغداد.:2:8رشيد، فوزي, ،  -22
 .1::2ٌغٕخ   7لبْٔٛ د٠ٛاْ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ سلُ -23

  و١ّجٌٟٛ أْ اٌجشد ,)ة د( اٌغٙٛد اٌذ١ٌٚخ ٌّىبفؾخ اٌفغبد.-24

 , اداسح اٌشفبف١خ ٚاٌّغؤ١ٌٚخ اٌّشزشوخ ٚ ِؤعغخ ِبوذٚ.3114ِبسن ١ِىٍٛسٞ ,-25

 

 

15- Oxford English Readers Dictionary ,1959,London,Oxford Press. 

16- Kopits & Carring, 1998, Transparency In Government Operation   ,          

      Washington , IMF, Occasional Paper No.158. 

17- Websters,New Riversid Dictionary. 

18-WWW.Okriss.Com 
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 َ      لتعمين  لعالي َ لبح   لعمهي 
 ٌيئة  لتعمين  لتقىي 

 ه ك  ت َي  لهالكا  
ـة ـ ـ ـباى ـ ـ ـ ـ   ست

  الع    .... لسالن عميكن
ى جَ تعاَىكن هعىا في همئ  ألستباىة  له فقة َ لخاصة بالبح   لهَسَن) ٌهية  لشفافيً ل عن  ل قابة  لهالية 

 بح  ت بي  لعيىً هو  لعاهميو في  لهجال  لهالي َ ال     في  يَ و ٌيئة  لتعمين  لتقىي(  –َ ال   يً 
تحتَ  كل فق   عمى خه  خيا    ى جَ تأشي  خيا  َ ح  هو ٌ ي  الختيا   د هو خالل َضع  شا   

 )       ( في  لهكاو  لهىاس  إلجابت .
                                       جيو تعاَىكن هعىا ...... هع  لشك  َ لتق ي 

  لباح :  .ىبيل هحه   لخىا  

 اٌّفب١ُ٘ االعبع١ٗ 

 
اٌشفبف١خ فٟ ٚالغ ا ِش رزضّٓ اٌىشف فٟ اٌٛلذ إٌّبعت ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّالئّخ ٚاٌىبف١خ ٌج١بْ - اٌشفبف١خ اٌزٕظ١ّ١ٗ ;1

ِذٜ رّزغ ا داسح ثؾغٓ اٌزذث١ش ٚاٌزغ١١ش ٚرؼزّذ ٚرزجٕٝ ِؼب١٠ش رزغُ ثبٌّصذال١خ اٌؼب١ٌخ ِّب ٠ّىٓ اٌّزؼب١ٍِٓ ِؼٙب ِٓ رم١١ُ 

.ٚرض١ّٓ أدائٙب اٌؼٍّٟ ٚرذث١ش٘ب اٌّبٌٟ   
    عتب  ) له ته   لع بي  ألَل لم قابة  لهالية  لعميا(  ل قابة  لهالية:                                     -اٌشلبثـــــــٗ ;2

 هىٍ  عمهي شاهل يت م   لتكاهل َ الى ها  بيو  لهفاٌين  لقاىَىية َ القتصا ية َ لهحاسبية َ إل   ية، َتٍ    لل  لتأك  
هو  لهحاف ة عمل  ألهَ ل  لعاهة َ فى كفا    ستخ  هٍا َتحقي   لفاعمية في  لىتائ   لهتحققة عمل  و يقَن بٍ ي  لهٍهة 

      جٍا  هستقل يىَ  عو  لسم ة  لتش يعية َغي  خا ى لمسم ة  لتىفي ية.

  لقسن  ألَل:  لهعمَها   لشخصية
   ك         ىثى-  لجى :1

 

  فأكث 50        49–40        هو 39–30        هو 29 –20 هو -  لعه :2
 

  غي  هت َ         هت َ         -  لحالة  الجتهاعية:3
 

                                                           عمى  فها  َو         بمَن        بكمَ ي           بمَن عالي إلع   ية -  لتحصيل  لعمهي:4
  فأكث 26        25-16       15-6        5-1 - ه    لخ هة بالسىَ  :5

 

  فأكث  15       15-6        5-1 - ه    لخ هة بالَ يفة  لحالية:6
 

-  لهٍان  لَ يفية :ت ك   جا  7  

 

 

 

 


