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 : الملخص

ستواجه فيه تلك الحكومات ضائقة مالية  في السنوات األخيرة ، تم إيالء اهتمام كبير لقياس الحالة المالية للبلديات، والتنبؤ بالوقت الذي  
  ، وفهم كيفية تعامل المديرين العامين مع النقص المالي. ومع ذلك ، فقد ركز الباحث بشكل أقل على فهم كيفية تأثير الحالة المالية على 

هذا البحث البيانات الثانوية من   مثل األنظمة اإلدارية المستخدمة لضمان المساءلة المالية. يستخدم  -ممارسات اإلدارة المالية األخرى  
  الدراسات السابقة لتعزيز االستنتاجات ما إذا كانت للرقابة الداخلية أثر في تخفيض الهدر المالي في البلديات والمؤسسات الحكومية على 

 وجه العموم. تشير النتائج إلى أن حدوث وخطورة قصور الرقابة الداخلية تزداد مع تدهور الوضع المالي.

  :قدمةالم

دافعي يعد نظام الرقابة القوي، الذي يتألف من رقابة داخلية فعالة وإدارة المخاطر والتدقيق ، أمًرا أساسًيا لتحسين الحوكمة وحماية أموال  
 الضرائب والحفاظ على ثقة الجمهور.

ومؤسسات التدقيق العليا ومركز الحكومة.   تلعب الكيانات في جميع فروع الحكومة دوًرا ، بما في ذلك الوزارات ووظائف التدقيق الداخلي
 المواطنون ووسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية هم أيًضا شركاء مهمون في نظام مراقبة يعمل بشكل جيد.

حكومات من خالل اعتماد نهج قائم على المخاطر للنزاهة ، بما في ذلك التقييمات المنهجية للمخاطر وتنفيذ الضوابط المستهدفة ، يمكن لل
 أن تثبت للمواطنين أنها تستخدم األموال العامة بما يتماشى مع مبادئ الكفاءة والفعالية والقيمة مقابل المال. 

يعتبر اإلهتمام بالرقابة الداخلية وأساليبها في العصر الحديث الخيار األفضل لكافة الشركات والمؤسسات بمختلف أشكالها، وبالنظر إلى  
المالية التي تحدث في بعض المؤسسات؛ نتيجة ضعف أنظمة الرقابة الداخلية فيها، وعليه فقد ظهرت الحاجة إلى  ما نتج عن التجاوزات  

اإلهتمام بالرقابة الداخلية ، ودورها في تعزيز العمل في المؤسسات والمنظمات المختلفة. حيث أن السبب الرئيسي وراء ذلك ضعف 
 عدم إعطاء األهمية لتفعيل األنظمة الرقابية الداخلية. أنظمة الرقابة الداخلية داخل المؤسسات، و 

 مشكلة البحث

ة ان التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية وارتفاع وتيرة الديمقراطية التي اثرت بصورة متسارعة ومتزايدة في البيئ
واإلصالحات الهيكلية االقتصادية والسياسية التي انتهجتها الكثير من الداخلية والخارجية للمؤسسات العامة والحكومية، مثل الخصخصة  

ة الدول، ومنها األردن، وما ترتب عليها من تقلص الدور الحكومي في الحياة االقتصادية واقتصار دوره على الرقابة وتوفير البيئة المناسب
، وانتهاج الديمقراطية، ومحاربة الفساد، والمتغيرات االقتصادية  والمحفزة للقطاع الخاص والشراكات مابين القطاع الخاص والقطاع العام

ريعات العالمية واإلقليمية، التي القت بظاللها على االقتصاد األردني، قد ادت الى زيادة التحدي للرقابة العليا، مما يتطلب ان تتوافق التش
ات تمثل الخطوط العامة واالسس والمبادئ التي تسير عمل اجهزة  التي تعمل بموجبها الرقابة العليا مع هذه المتغيرات؛ اذ ان التشريع

االجهزة   بينها وبين  لها عند وقوع اي خالف  األهدافها، والمرجعية والسند  لتحقيق  لها  لجهودها وانشطتها والموجهة  الرقابة، والناظمة 
 ا وتطبيق التوصيات والمقترحات الصادرة عنها.الخاضعة لرقابتها والتي تعطي القوة وااللزام والشرعية لقراراتها ونتائج اعماله
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 أهداف البحث

 التعرف على طبيعة النظام الرقابي الداخلي.  •
 بيان دور وأهمية الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام وصونه، وتحسين مـستوى األداء ورفع الكفاية اإلنتاجية. •
 ة في تعزيز الهدر المالي في البلديات.وضع تصور مقترح الستخدام أساليب الرقابة الداخلي  •

 أهمية البحث

: حيث ستقدم الدراسة ألصحاب االختصاص والمهتمين دراسة حديثة تطبيقية من الممكن الرجوع اليها التخاذ  العمليةللدراسة أهميتان؛  
: تتخلص بتزويد المكتبة العلمية العلميةالقرارات المناسبة حول أثر الرقابه الداخلية والهدر المالي في البلديات بوجه خاص أما األهمية  

اًل بالغًا من قبل إدارات البلديات والوزارات جمعًا وبمختلف اختصاصاتها، حيث ستكون هذه الدراسة  بدراسة حديثة حول موضوع يشهد اقبا
 بمثابة مرجع للطلبة والمهتمين الراغبين بدراسة أثر الرقابه الداخلية والهدر المالي في البلديات.

 الدراسات السابقة

ي ديوان المحاسبة حول ممارسة رقابة االداء على المؤسسات العامة : هدفت الى التعرف على وجهة نظر مدقق(٢٠٠٠)عثمان،    دراسة
في االردن، والقدرات المؤسسية والمعوقات التي تعترض تطبيق رقابة االداء على تلك المؤسسات. وقد توصلت الى ضرورة توفر البيئة 

خدامه االساليب الحديثة في الرقابة مثل االساليب االحصائية القانونية والكوادر البشرية المؤهلة لقيام ديوان المحاسبة في رقابة االداء واست
لعامة والدراسات الميدانية والرقابة الشاملة. كما بينت الدراسة ان الديوان يقوم بعقد دورات تدريبية لموظفيه لرفع كفاءتهم وان المؤسسات ا

 والعائد في عملية الرقابة على االداء وتعديل بعض مواد قانونه.توفر معايير االداء. وقد اوصت بان يقوم الديوان بالموازنة بين التكلفة 

: هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور الرقابة الداخلية في تقييم أداء المؤسسات الحكومية للوصول الى  (٢٠١٦)البغدادي وعودة،  دراسة  
ري الديوانية ، لتكون عينة البحث ومن أهم النتائج أفضل األساليب في عملية تقييم األداء ولتحقيق أهداف البحث تم اختيار دائرة مجا

  التي توصلت لها الدراسة ضعف دور قسم الرقابة الداخلية في مجال إعداد التقارير، إذ إن القسم الذي ال يقوم بإعداد تقارير خاصة بأداء
عل الداخلية  الرقابة  قسم  دور  اإلدارة، وضعف  الى  وتقديمها  السابقة  الفترات  الثقيلة المديرية عن  المياه  بمعالجة  الخاصة  الوحدات  ى 

 والمختبرات. 

: هدف هذا البحث إلى تقديم التدقيق الداخلي في الحياة المعاصرة للمؤسسات والتي تلعب وظيفة التدقيق (٢٠٢٢)ُعال رسالن،  دراسة  
رى التي يتم تسيويتها من قبل اإلدارة مما  الداخلي دورًا رئيسيًا في المؤسسة حيث تقوم بالرقابة في المجال المالي وجميع األمور األخ

يحمي أصول الشركة ويضمن أمان السجالت الدقيقة، بين التدقيق الداخلي وإزدهار الشركة عالقة قوية تؤدي إلى زيادة قيمة الشركة 
تغيرة ومواءمتها مع سياسات وتحقيق أهدافها. يتم إعطاء أهمية تقارير التدقيق الداخلي أيضًا من خالل تكييف وظيفتها مع التوقعات الم

 منع اإلحتيال ، بصرف النظر عن تقييم المخاطر وتحسين استراتيجيات الرقابة. 
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 اإلطار النظري 

 تعريف الرقابة الداخلية 

التنظيمية الي صممت من أجل المحافظة على أصول المؤسسة   الداخلية بأنها عباره عن مجموعة من الخطط  يمكن تعريف الرقابة 
في  والرقابة على استخدامها ، ومراجعة مدى دقة وتوثيق البيانات المحاسبية. وزيادة وتحفيز الكفاءة التشغيلية للجمعية ، وجميع العاملين  

 المؤسسة على إتباع والتقيد بسياستها، وتحسين الهيكل التنظيمي و العمل على تحقيق أهداف المؤسسة. 

 أهداف الرقابة الداخلية

 مراد تحقيقها من نظام الرقابة الداخلية تتمثل فيما يلي:أن األهداف ال

المتعددة للمؤسسة وعوامل إنتاجها و في نفقاتها وتكاليفها وعوائدها و مختلف  التحكم في المؤسسة  .1 : من أجل التحكم باألنشطة 
أهدافها، هياكلها، طرقها وإ إلية ، ينبغي عليها تحديد  الي وضعت بغية تحقيق ما ترمي  الوصول  السياسات  جراءاتها، من أجل 

والوقوف على معلومات ذات مصداقية عكس الوضعية الحقيقية لها، والمساعدة على خلق رقابة على مختلف العناصر المراد التحكم 
 فيها.

: من خالل التعاريف ندرك أن أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية هو حماية أصول المؤسسة من خالل فرض حماية  حماية األصول .2
ادية وحماية محاسبية جميع عناصر األصول، والتي تمكن الجمعية من البقاء والمحافظة ع أصولها من كل األخطار الممكنة م

 وكذلك دفع عجلتها اإلنتاجية بمساهمة األصول الموجودة لتمكينها من تحقيق األهداف المرسومة.
ختيار دقة ودرجة اإلعتماد على البيانات المحاسبية في ظل  : بغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينبغي اضمان نوعية المعلومات .3

 نظام معلوماتية يعالج البيانات من أجل الوصول إلى نتائج معلوماتية صحيحة ودقيقة. 
: إن أحكام نظام الرقابة الداخلية بكل وسائلها داخل المؤسسة يمكن من ضمان اإلستعمال األحسن والكفء تشجيع العمل بكفاءة .4

 سسة، ومن تحقيق فعالية نشاطاتها من خالل التحكم في التكاليف بتخفيضها عند حدودها الدنيا.لموارد المؤ 
: إن اإللتزام بالسياسات اإلدارية المرسومة من قبل اإلدارة تقتضي تطبيق أوامرها ألن جميع  تشجيع اإللتزام بالسياسات اإلدارية .5

دافها المرسومة بوضوح إطار الخطة التنظيمية من أجل التطبيق األمثل واحكام السياسات اإلدارية من شأنه أن يكفل للمؤسسة أه
 لألوامر. 

 مكونات ومبادئ الرقابة الداخلية

يشتمل أي نظام رقابي على مكونات أساسية ال بد من اإلهتمام بها أو دراستها بعناية عند تصميم أو تنفيذ أي نظام رقابي، حيث يمكن 
 هداف الرقابية وتشتمل هذه المكونات األساسية لنظام الرقابة على ما يلي: الوصول إلى ضمان معقول لتحقيق األ

 أواًل: بيئة الرقابة

 تعتبر البيئة الرقابية اإليجابية أساسا لكل المعايير حيث أنها تعطي نظاما وبيئة تؤثر على جودة األنظمة الرقابية وهناك عوامل كثيرة
 تؤثر عليها أهمها:
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 ن والقيم األخالقية التي يحافظون عليها.نزاهة االدارة والعاملي .1
التزام اإلدارة بالكفاءة بحيث يحافظون على مستوى معين من الكفاءة مما يسمح لهم القيام بواجباتهم إضافة إلى فهم أهمية تطوير  .2

 تطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة. 
 المحاسبية وإدارة األفراد وغيرها.فلسفة اإلدارة، وتعني نظرة اإلدارة إلى نظم المعلومات  .3
 أسلوب إدارة المؤسسة في تفوض الصالحيات والمسؤوليات.  .4
 السياسات الفاعلة للقوى البشرية من حيث سياسات التوظيف والتدرب وغيرها. .5
 عالقة أصحاب المصلحة بالمؤسسة.  .6

 ثانيًا: تقييم المخاطر 

لي تواجهها المؤسسة سواء كانت من المؤثرات الداخلية أو الخارجية، كما يعتبر تفصح أنظمة الرقابة الداخلية المجال لتقيم المخاطر ا
وضع أهداف ثابتة وواضحة للمؤسسة شرطا أساسيا لتقيم المخاطر لذلك فإن تقيم المخاطر عبارة عن تحديد و تحليل المخاطر ذات 

ولحظة تحديد المخاطر فإنه من الضروري تحليلها للتعرف   العالقة و المرتبطة بتحقيق األهداف المحددة في خطط األداء الطويلة األجل 
 على آثارها وذلك من حيث أهميتها وتقدير احتمال حدوثها وكيفية إدارتها و الخطوات الواجب القيام بها.

 ثالثًا: النشاطات الرقابية 

ام بإجراءات لمعالجة المخاطر، ومن أمثلة  النشاطات الرقابية عبارة عن سياسات وإجراءات و آليات تدعم توجهات اإلدارة و تضمن القي
 هذه النشاطات : المصادقات، التأكيدات، مراجعة األداء والحفاظ على إجراءات األمن والحفاظ على السجالت بصفة عامة. 

 رابعًا: المعلومات واإلتصاالت

كل وإطار زمني يساعدهم على القيام بالرقابة  يجب تسجيل المعلومات وإيصالها إلى اإلدارة و إلى من يحتاجونها داخل الجمعية وذلك بش
الداخلية و المسؤوليات األخرى وحتى تستطيع الجمعية أن تعمل وتراقب عملياتها وعلى أن تقوم باإلتصاالت مالئمة يمكن الثقة بها و 

فعااًل عندما يشمل تدفق المعلومات   الوقت المناسب وذلك فيما يتعلق باألحداث الداخلية و الخارجية، أما فيما يتعلق باإلتصال فإنه يكون 
من األعلى إلى األسفل أو العكس بشكل أفقي إضافة إلى قيام اإلدارة بالتأكد من وجود اتصال مناسب مع جهات أخرى خارجية قد يكون 

مهم وموثوق به ومستمر   لها أثر تحقيق الجمعية ألهدافها عالوة على حاجة اإلدارة الفعالة لتنقية المعلومات الهامة لتحقيق أحسن اتصال
 لهذه المعلومات.

 خامسًا: مراقبة النظام

تها تعمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم نوعية األداء في فترة زمنية ما، وتضمن أن نتائج التدقيق و المراجعة األخرى تم معالج
عمليات المراقبة كجزء من العمليات الداخلية، و يجب أن شمل أنظمة مباشرة، ويجب تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار  

 الرقابة الداخلية على سياسات و إجراءات لضمان أن نتائج التدقيق تتم شل سريع ووفق أطار زمي محدد.
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 مسؤوليات وحدة الرقابة الداخلية

ق أغراضها في حمــــاية األصول واألمــوال وحسن استخدامها  مسؤولة عن مجموعة الطرق والوسائل واإلجراءات التي تتبناها الدائرة لتحقي 
بالشكل األمثل وضمان تنفيذ السياسات والخطط والعمليات بكفاءة وفاعلية وفقًا للتشريعات المعمول بها، حيث تعتبر الرقابة الداخلية  

د الرقابة الداخلية اإلدارة العليا على تحقيق أهداف  صمام األمان وخط الدفاع األول في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع. تساع
 الدائرة وتزويدها بالمعلومات والبيانات عما يجري على الواقع لغايات إحكام الرقــابة والتقييم والمساءلة    

 المهام الرئيسية: 

 يًا بكفاءة وفاعلية. الرقابة على تنفيذ السياسات والخطط والعمليات المعمول بها في الدائرة ماليًا واداريًا وفن .1

 تضم وحدة الرقابة الداخلية ثالثة اقسام هي: 

 قسم الرقابة اإلدارية  ▪

 الئحة المهام

 فحص المعامالت واالتفاقيات والقرارات واألنشطة اإلدارية والتأكد من انسجامها مع التشريعات النافذة. •
 قرارات تتعلق باألهداف والسياسات العامة للدائرة ذات األثر االداري.التأكد من أن كافة تنسيبات/ توصيات اللجان الداخلية، واي  •
التأكد من حسن إدارة الموارد البشرية والموارد واألصول والموجودات العامة بكفاءة وفاعلية ومن صحة وسالمة اإلجراءات والوثائق  •

 المعززة لها.
الدائرة / الوحدة الحكومية ومدى تحقيق تلك الوحدات التنظيمية    التأكد وبشكل دوري من الخطط السنوية للوحدات التنظيمية داخل •

 لألهداف المرسومة بكفاءة وفاعلية. 
التأكد من مدى التزام كافة كوادر الوحدة التنظيمية داخل الدائرة / الوحدة الحكومية بالمهام والواجبات المحددة بالوصف الوظيفي   •

 لكل منهم بما يحقق رقابة األداء المؤسسي.
 تأكد من اتخاذ كافة التدابير الالزمة لصحة وأصولية السجالت والمستندات والوثائق والبيانات ذات األثر االداري.ال •
 مطابقة البيانات الواردة في تقارير الوحدات االدارية مع الواقع من خالل الجوالت الميدانية والتفتيش المفاجئ.  •
 رفع التقارير الدورية إلى رئيسه المباشر.التأكد من تنفيذ جميع الخطط والبرامج المقرة وي •
 التأكد من سالمة أساليب األداء وإجراءات العمل والتوصية بإلغاء أو تعديل كل ما يعيق األداء الفعال أو الرقابة الفعالة.  •
المالحظات التي  تقديم مسودة التقرير الشهري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة الداخلي واالنجازات والمالحظات بما في ذلك •

 لم تصوب الي الرئيس المباشر.
 المشاركة في اعداد دليل اجراءات التدقيق الداخلي باالسترشاد الي االدلة االجرائية التي تصدرها وزارة المالية بهذا الخصوص.  •
 يحية الواردة في تقارير التدقيق. التأكد من قيام الوحدات اإلدارية المختلفة في الدائرة بتصويب االنحرافات والقيام باإلجراءات التصح •
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 قسم الرقابة المالية ▪

 الئحة المهام

التأكد من صحة وسالمة تطبيق التشريعات المعمول بها والسياسات المالية وتعليمات الضبط الداخلي التي تحكم إجراءات العمل   •
 والوثائق المعززة لها.

وتعديالته، والتعليمات التطبيقية   1994( لسنة  3وفقًا ألحكام النظام المالي رقم ) التدقيق كافة المعامالت المالية التي يتم تنظيمها   •
( رقم  المالية  لسنة  1للشؤون   )1995  ( رقم  الداخلية  الرقابة  نظام  مع  ينسجم  وبما  بهما،  لسنة  3المعمول  وتعديالته،    2011( 

 والتعليمات الصادرة بموجبه.
الخت • المستندات والقيود والحسابات  أو  التدقيق  المحاسبية والكشوفات سواء كانت ورقية  المالية والسجالت  امية والبيانات والتقارير 

 محوسبة.
 فحص مدى مطابقة البيانات الواردة في تقارير الوحدات المالية مع الواقع من خالل الجوالت الميدانية والتفتيش المفاجئ. •
 النماذج المعتمدة من قبل وزارة المالية )لوائح التدقيق( في توثيق االنجازات الرقابية.تطبيق معيار التوثيق وأدلة االثبات واستخدام  •
المشاركة في إعداد مسودة التقرير الشهري وكلما دعت الحاجة عن أعمال الرقابة الداخلية واالنجازات والمالحظات بما في ذلك  •

 المالحظات التي لم تصوب الى الرئيس المباشر.
اد مسودة دليل اجراءات التدقيق الداخلي بالتنسيق مع رئيس القسم وباالسترشاد الي األدلة اإلجرائية التي تصدرها المشاركة في اعد •

 وزارة المالية بهذا الخصوص. 
 .تحليل الحسابات الختامية والبيانات والتقارير المالية ويقدم مقترحات مناسبة لترشيد النفقات وسبل تعزيز االيرادات وكفاءة تحصيلها •
التأكد من تحصيل إيرادات وحقوق الدائرة في مواعيدها ويتأكد من صحة احتسابها وتوثيقها في السجالت حسب األصول والتشريعات   •

 المعمول بها. 
 التأكد من كفاءة استخدام وإدارة الموارد المالية في الدائرة. •
 ودفاتر الشيكات.اجراء عمليات الجرد الدوري والمفاجئ للصناديق والسلف وتدقيق الوصوالت  •
تدقيق على سجالت اللوازم وعلى موجودات المستودعات من خالل إجراء جرد دوري والتحقق من مطابقة بيانات سجالت الموجودات   •

 مع الموجودات الفعلية. 
 التأكد من توفير وتقديم الكفاالت المالية المطلوبة من الموظفين حسب التشريعات النافذة. •
 لتواقيع المتعلقة بكافة المعامالت واالجراءات المالية والحسابات البنكية شهريًا. تدقيق الصالحيات وصحة ا •
 المساهمة في إعداد الخطة والتقرير السنوي الخاص بوحدة الرقابة الداخلية المبنية على المخاطر.  •
 من الجهات المالية.  متابعة الرد على االستيضاحات الواردة من ديوان المحاسبة، وتطبيق البالغات والتعاميم المالية •
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 قسم الرقابة الفنية ▪

 الئحة المهام

 التأكد من تحقيق الدائرة ألهدافها ومن السياسات العامة ذات الجانب الفني. •
النافذة   • التشريعات  انسجامها مع  الدائرة ويتأكد من  المتعلقة بطبيعة عمل  الفنية  المعامالت واالتفاقيات والقرارات واألنشطة  تدقيق 

 واألدلة واالجراءات المعتمدة.
 متابعة تدقيق كافة تنسيبات/ توصيات اللجان الداخلية، وأي قرارات تتعلق باألهداف والسياسات العامة للدائرة ذات األثر الفني.  •
 التأكد من توفر وتطبيق االجراءات والمعايير المعتمدة لكافة العمليات الفنية حسب طبيعة عمل الدائرة.  •
سالمة الموارد واألصول والموجودات العامة ذات الطبيعة الفنية وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها والتي تكفل كذلك  التأكد من   •

 سالمة الموظفين ومتلقي الخدمة المتعاملين معها. 
دلة المعتمدة، بما يضمن التأكد من سالمة اجراءات سير المعامالت والقرارات ذات الطبيعة الفنية بما يتفق مع التشريعات النافذة واأل •

 الحفاظ على المال العام والموجودات العامة. 
المشاركة في إعداد مسودة التقرير الشهري وكلما دعت الحاجة عن أعمال الرقابة الداخلية من الناحية الفنية واالنجازات والمالحظات  •

 بما في ذلك المالحظات التي لم تصوب الي الرئيس المباشر. 
 اد مسودة دليل اجراءات التدقيق الداخلي. المشاركة في اعد •
 تدقيق مدخالت ومخرجات وعمليات كافة األنظمة المحوسبة، والتأكد من اعتماد تلك االنظمة من المرجع المختص. •
جيات تدقيق مدي تلبية أنظمة أمن وحماية المعلومات والصالحيات المتعلقة بها الحتياجات الدائرة الفنية ويتأكد من وجود أنظمة وبرم •

وخطط لمواجهة أي حاالت طارئة بهذا الخصوص ووفقًا للمرجعيات الحكومية الرسمية، لحماية أمن المعلومات سواء االلكترونية أو 
 الورقية. 

 متابعة صحة وأصولية السجالت والمستندات والوثائق والبيانات ذات األثر الفني. •
المة القرارات اإلدارية وانسجامها مع التشريعات النافذة واألدلة واإلجراءات  المشاركة في لجان التدقيق والتحقيق والتظلم بما يضمن س •

 المعتمدة. 

 الخاتمة

تبحث هذه الدراسة في التأثير المحتمل للوضع المالي المتدهور على هيئات المراقبة الداخلية باستخدام بيانات في البلديات. على وجه  
المتدهور يميل إلى زيادة احتمالية وشدة متطلبات الرقابة الداخلية ، والتي من المحتمل   الخصوص ، تشير الدراسات إلى أن الوضع المالي

أن تضر بالمساءلة المالية. ومع ذلك ، ال تدعم جميع المؤشرات المالية المستخدمة في الدراسات السابقة هذه االستنتاجات. وعلى وجه  
لفهم تأثير  الخصوص ، فإن دور إجمالي أرصدة األموال في االستجابة   الدقيق  الفحص  إلى مزيد من  لصعوبة مالية متوقعة يحتاج 

 الظروف المالية على متطلبات الرقابة الداخلية بشكل أفضل. 
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  نستخلص ثالثة آثار من هذا البحث. أواًل ، على الرغم من أن الحالة المالية لها جوانب متعددة األبعاد ، فإن نتائج الدراسات تشير إلى 
التأثير على سلوكيات أنه من حيث مت النقدي على مدى سنوات متعددة هو أهم وأبرز جوانب  الداخلية ، فإن النقص  طلبات الرقابة 

 الموظفين العموميين.

ثانًيا ، تبرر اإلستنتاجات الجهود المتنوعة التي تبذلها الحكومات لرصد األوضاع المالية ومنع إجهاد التوسع. أي أنه من المتوقع أن  
يهم ليس فقط في منع المشاكل المتعلقة بالمالية ، مثل مخاطر اإلفالس المحتمل والصعوبات في اقتراض األموال من سوق  تساعد مساع

ال االئتمان ، ولكن أيًضا تقليل متطلبات الرقابة الداخلية ، والتي يمكن أن تحسن المساءلة المالية عن طريق تقليل احتمالية حدوث االحتي
 . والهدر وسوء المعاملة

ت ثالًثا ، تميل الحكومات المحلية إلى استخدام استراتيجيات أكثر إلحاًحا للتعامل مع الظروف المالية المتدهورة بداًل من االستراتيجيا 
طويلة األجل. على سبيل المثال ، تشير اإلستنتاجات إلى احتمال أن الحكومات المحلية قد تتوقع قيوًدا مالية من خالل زيادة أرصدة  

ا. ومع ذلك ، قد تأتي هذه االستراتيجية على حساب زيادة احتمالية وجود صعوبات في الرقابة الداخلية. هذا ممكن ألن الفوائد أمواله
الناتجة عن منع عمليات التعارض الداخلي ال يتم التعرف عليها على الفور بينما تتم مالحظة االحتفاظ برصيد كاٍف من األموال بسهولة 

 أكبر

 :راجعالمصادر والم

،  ٤١(، أساليب حديثة للرقابة الداخلية في تعزيز عمل المؤسسات الحكومية، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد  ٢٠٢٢ُعال رسالن )
 . ٢إصدار 

ية (، كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية في تقييم أداء المؤسسات الحكومية، دراسة تطبيقية في مدير ٢٠١٦البغدادي، صالح.، عوده، احمد ) 
 . 197- 176(، 20مجاري محافظة القادسية). مجلة كلية التراث الجامعة، ) 

(، تقييم دور ديوان المحاسبة في الرقابة على اداء المؤسسات العامة في االردن، رسالة ماجستير غير منشورة، ٢٠٠٠عثمان، بهاء، )
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Abstract: 

In recent years, much attention has been paid to measuring the financial health of municipalities, predicting when those 

governments will experience financial hardship, and understanding how general managers will deal with financial shortfalls. 

However, the researcher has focused less on understanding how the financial condition affects other financial management 

practices - such as the administrative systems used to ensure financial accountability. This research uses secondary data from 

previous studies to reinforce the conclusions whether internal control has an impact on reducing financial waste in 

municipalities and government institutions in general. The results indicate that the incidence and severity of internal control 

deficiencies increase with the deterioration of the financial situation. 
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