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تهدف هذه الدراسة الى تحديد مدى تقيد أعضاء جهاز المراجعة المالية بالمعايير الرقابية العامة ومعايير 

لى اسبة، وأثر ذلك عالعمل الميداني الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمح

القيام بأعمالهم الرقابية بكل كفاءة وفاعلية، وذلك من خالل عضوية جهاز المراجعة المالية بهذه 

المنظمة، وتمثل مجتمع الدراسة في مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتم اختيار عينة 

تتوفر المعاييرالعامة )الشخصية(  -1من مراجعي الجهاز وتم التوصل الى عدد من النتائج أهمها:

بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، ولكن بدرجة متوسطة، حيث ال تتوفر جميع اإلجراءات 

تتوفر معاييرالعمل الميدانى بمراجعي جهاز المراجعة  -2التى تتضمنها هذه المجموعة من المعايير.

تتوفر  -3ات ال يتم تطبيقها بشكل مستمر رغم ضرورتها.وإن كان بعض اإلجراء المالية شعبية الجفارة،

درجة متوسطة من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية 

الجفارة، إذ إن العديد من اإلجراءات ال يقوم بها الجهاز وتشير الى أن العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز 

ال يتم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية.  ومن خالل هذه النتائج  يتضح أن هناك  المراجعة المالية

عالقة بين مدى اإللتزام بالمعايير الرقابية وبين كفاءة وفاعلية العمل الرقابى، فقد كانت درجة الوفاء 

مل الرقابى العبمتطلبات المعاييرالرقابية أغلبها متوسطة ما أثر ذلك على درجة الكفاءة والفاعلية فى 

لجهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، حيث لم تكن بدرجة عالية تفى بأهمية وعبء مايقوم به جهاز 

المراجعة المالية، ولتحديد نوع هذه العالقة تم استخدام معامل اإلرتباط سبرمان التي بين أن العالقة بين 

 طردية موجبة. وفى ضوء هذه النتائج تم التقدم توفر المعايير وكفاءة وفاعلية العمل الرقابي هى عالقة

العمل على أن تتوفر كافة المعايير العامة )الشخصية( بمراجعي جهاز المراجعة  -1بالتوصيات التالية:

المالية وبدرجة عالية حتى نصل الى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي، وذلك ال يتم 

التاكيد على تعزيزالتطبيق لمعايير العمل  -2ه القصور فى تطبيق هذه المعايير.إالَّ من خالل معالجة أوج

الميدانى من قبل مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتدارك بعض القصور فى التطبيق 

ضرورة العمل على  -3لبعض اإلجراءات حتى نضمن دوام توفر معايير العمل الميدانى بدرجة عالية.

ءة وفاعلية العمل الرقابي الذي يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة والذي يتطلب رفع كفا

ضرورة التقيد التام بالمعايير الرقابية وتالفي أي قصور في تطبيق اإلجراءات التي ترفع كفاءة وفاعلية 

 العمل الرقابي. 


