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ممخص:

تعد كظيفة التدقيؽ الداخمي مف الكظائؼ الميمة في المؤسسات كافة ,ككنيا اداة ميمة لإلدارة في تنظيـ سير العمؿ
كضماف حسف اداء العمميات ,لما ليا مف دكر في تقييـ كتطكير نظاـ الرقابة الداخمية ككذلؾ المساىمة في تقييـ كتحسيف
ادارة المخاطر ,أذ اف التدقيؽ الداخمي يمثؿ خط الدفاع الرئيسي لمحد مف الغش كاالحتياؿ كنظ ار لما تتمتع بو ىذه المينة
مف اىمية فقد قاـ معيد المدققيف الداخمييف االمريكي ( ,)IIAبكضع معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية لتككف دليال استرشاديا
كاطا ار مرجعيا الداء عمؿ المدقؽ الداخمي ,كلكي تككف كظيفة التدقيؽ الداخمي فاعمة كتحقؽ اليدؼ المنشكد مف كجكدىا
البد اف تستند الى ىذه المعايير في عمميا ,لذلؾ ييدؼ البحث الى قياس مدل التزاـ المدققيف الداخمييف العراقييف في
مؤسسات القطاع العاـ العراقي بمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية ,ككذلؾ قياس االجراءات الفعمية لمحد مف الغش كاالحتياؿ
كفؽ ىذه المعايير.كلتحقيؽ اىداؼ البحث تـ تصميـ استبانة كزعت عمى اجيزة التدقيؽ الداخمي في عينة مف مؤسسات
القطاع العاـ العراقي كعددىا ( )99مؤسسة ,ككانت عدد االستبانات المكزعة ( )022استبانة كالمستردة منيا ()971
استبانة ام بنسبة ( )% 87كاستخدمت الباحثكف البرنامج االحصائي لمعمكـ االجتماعية ( )SPSSلتحميؿ البيانات .كقد
تكصؿ البحث الى:
 -9ضعؼ اتفاؽ المدققيف الداخمييف العامميف في المؤسسات عينة البحث عمى الفقرة  98قياسابالفقرات االخرل ,كالتي
تتعمؽ بقياـ مديرم التدقيؽ الداخمي باإلفصاح عف حاالت عدـ التقيد بالمعايير الدكلية لمتدقيؽ الداخمي.
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التناسؽ النسبي إلجابات عينة البحث تجاه قياـ مدير التدقيؽ الداخمي بابالغ االدارة العميا كمجمس االدارة عف

-0

االحتماالت الميمة لمتعرض لمخاطر االحتياؿ اذ حصمت عمى اعمى المتكسطات الحسابية المكزكنة اذ بمغ كسطيا
.)%82.8( ) كنسبة اتفاؽ1( الحسابي
Abstract
Internal auditing is considered one of the most significant jobs in all facilities since it is a vital
instrument in the administration of work and the insurance of operation performance due to
the crucial role it has in assessing and promoting the internal auditing system. It also
contributes to the evaluation and improvement of risk management because internal auditing
represents the major defense line to restrain cheating and fraud.Since this job is so
momentous, it made the Institute of Internal Auditors (IIA) put forward international standards
for internal auditing to serve as a guide and a reference to perform the work of the internal
auditor. In order for this job to be efficient and achieve its goals, it has to rely on such
standards.Hence, this research aims at measuring the extent of the Iraqi internal auditors'
commitment to international auditing standards in the public sector facilities and also to
measuring the actual procedures to restrain cheating and fraud accordingly.
In order to attain the objectives of this research, a questionnaire has been formulated. This
questionnaire has been distributed on internal auditors in a sample Iraqi public sector
facilities which were (19) in number in addition to the internal auditors in the Iraqi Board of
Auditors.

(200) copies of the questionnaire have been distributed where (174) were

returned which form a 87% of the total number. The researcher used (SPSS) to analyze the
data available.
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المقدمة:
كما ىك معركؼ اف العراؽ قد مر بظركؼ عصيبة منذ الحصار الجائرعمى العراؽ الكثر مف أحد عشر عاما كمف ثـ سقكط
النظاـ كمااعقبو مف فساد كثير مف مؤسسات الدكلة كمكظفييا بممارساتيـ غير القانكنية كالمتمثمة بالغش كاالحتياؿ لغرض
سرقة الماؿ  ,اف لضعؼ التدقيؽ الداخمي كقمة خبرة مكظفيو كعدـ قدرتيـ عمى القياـ بكاجباتيـ المينية اسيـ بشكؿ اك بأخر
في زيادة الغش كاالحتياؿ في العقكد االخيرة ليذه السباب يرل الباحثكف مف االىمية بمكاف الخكض في ىذا المكضكع
لمعرفة األسباب الحقيقية كايجاد الحمكؿ العممية كالعممية لغرض الحد منيا عف طريؽ قياس مدل التزاـ المدققييف الداخمييف
في القطاع العاـ العراقي بمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية الصادرة مف معيد المدققييف الداخمييف االمريكي ( ) IIAنظ ار
الىميتيا في اداء عمؿ المدقؽ الداخمي ككنيا تمثؿ الدليؿ االسترشادم كاالنماط التي يجب اف يحتذم بيا المدقؽ في ادائو
لميمتو لتحقيؽ رقابة فاعمة لالداء بشكؿ عاـ كالحد مف الغش كاالحتياؿ .

الفصؿ األوؿ

منهجية البحث
اوال -اهمية البحث:
 -9تنبع اىمية البحث مف اىمية الدكر الذم يقكـ بو المدقؽ الداخمي النو احد أىـ الكظائؼ الداخمية في
المؤسسات كالذم يؤدم الى زيادة فعالية نظاـ الرقابة الداخمية يعده عنص ار ميما مف عناصرىا كلمعرفة مدل

التزاـ المدققيف الداخمييف العراقييف بمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية كخاصة بما يتعمؽ بقضايا الغش كاالحتياؿ .
-0

تاتي اىمية البحث مف الناحية العممية عف طريؽ امكانية تطبيقو في الكاقع العممي لممؤسسات العامة العراقية
كبما يساعد عمى اعطاء نتائج يمكف اف تخدـ االدارة بشكؿ عاـ ككحدات التدقيؽ الداخمي بشكؿ خاص ,كيمكف
تجسيد ىذه االىمية باالتي -:
أ .تسميط الضكء عمى مفيكـ كاىداؼ كاىمية معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية ) (I I Aكدكرىا في زيادة
كفاءة اداء المدقؽ الداخمي.
ب .يعد مكضكع البحث مف االسيامات النظرية في مجاؿ تقييـ عمؿ المدقؽ الداخمي كمدل االلتزاـ بمعايير
التدقيؽ الداخمي الدكلية ) (I I Aلمحد مف قضايا الغش كاالحتياؿ بكافة اشكالو كانكاعو لما ليذه
المعايير مف اىمية كبيرة في تعزيز دكر المدقؽ الداخمي.
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ج .التدقيؽ الداخمي جياز تقكيمي مستقؿ يعتبر احد كسائؿ الرقابة الداخمية الفعالة كتتسع ميامو لتشمؿ
جميع انشطة المؤسسة كخاصة الجكانب المالية كاالدارية .
د .يمعب التدقيؽ الداخمي دك ار محكريا في ضماف نجاح كاستدامة ام مؤسسة ,فيك الجية الكحيدة المستقمة
التي تستطيع تقديـ تأكيد معقكؿ لمجمس االدارة اف المؤسسة تسير باالتجاه الصحيح لتحقيؽ االىداؼ
كالستراتيجيات التي حددىا ككضعيا مجمس االدارة.
ثانيا :هدؼ البحث:
ييدؼ البحث الى لفت انتباه المدققيف الداخمييف في القطاع العاـ العراقي لغرض تطكير ممارساتيـ المينية عف
طريؽ االلتزاـ بمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية ) (I I Aلما تكفره مف ارشادات كتكجييات لنشاط المدقؽ الداخمي لمحد مف
الممارسات الخاطئة كغير القانكنية المتمثمة بالغش كاالحتياؿ مف خالؿ تحقيؽ االىداؼ ا التية-:
أ .مدل تطبيؽ اجيزة التدقيؽ الداخمي العراقية لمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية عف طريؽ المقابالت الشخصية.
ب .قياس مدل التزاـ المدققيف الداخمييف العراقييف بمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية ) (I I Aلممساعدة في تطكير ادائيـ
كذلؾ عف طريؽ استمارة استبياف تستطمع اراء عينة مف المدققيف الداخمييف.
ج .اف المعايير تؤدم الى رفع مستكل المينية كتسمح بترقية نكعية ,تنافسية ,كتميز مينة التدقيؽ الداخمي.
د .تحديد درجة تكافؽ ممارسات التدقيؽ الداخمي مع معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية ) (I I Aكتقديـ تكصيات مالئمة
لتحسيف مستكل فعالية عمؿ المدقؽ الداخمي لمحد مف الغش كاالحتياؿ .

ق .التعرؼ عمى العالقة بيف عمؿ المدقؽ الداخمي كتاثيره في كفاءة عمؿ المكظفيف في االقساـ المالية كالمحاسبية
جميعيا.
ك .قياس التأثير الفاعؿ لمتدقيؽ الداخمي في سير عمؿ المؤسسة.
ثالثا -مشكمة البحث:
أ.

اف مشكمة البحث مستمدة مف كاقع المؤسسات العراقية لمعرفة طبيعة ككيفية عمؿ المدققيف الداخمييف كما درجة
التزاميـ بمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية؟

ب.

دكر المدقؽ الداخمي في القطاع العاـ العراقي فيما يتعمؽ بقضايا الغش كاالحتياؿ.

رابعا :فرضية البحث:
تمثؿ المعايير الدكلية مف اجؿ الممارسة المينية لمتدقيؽ الداخمي االطار المنظـ لعمؿ كممارسات نشاط التدقيؽ الداخمي ,
يمكف صياغة فرضية البحث عمى النحك االتي:
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 -9فرضيات االرتباط
فرضية العدـ )(H0

(ال تكجػػد عالقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة معنكيػػة بػػيف الت ػزاـ المػػدققيف الػػداخمييف بمعػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي كقيػػاس االج ػراءات
الفعمية تجاه مخاطر التدقيؽ كمنيا الغش كاالحتياؿ مف كجية نظر قطاعات مختارة).
الفرضية البديمة (فرضية الكجكد) )(H1
(تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف التزاـ المدققيف الداخمييف بمعايير التػدقيؽ الػداخمي كقيػاس االجػراءات الفعميػة
تجاه مخاطر التدقيؽ كمنيا الغش كاالحتياؿ مف كجية نظر قطاعات مختارة)
 -2فرضيات التأثير البسيط
فرضية العدـ )(H0
(ال يكجػد تػػأثير ذك داللػػة معنكيػػة اللتػزاـ المػػدققيف الػػداخمييف بمعػايير التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي قيػػاس االجػراءات الفعميػػة تجػػاه
مخاطر التدقيؽ كمنيا الغش كاالحتياؿ مف كجية نظر قطاعات مختارة)
الفرضية البديمة (فرضية الكجكد) )(H1
(يكجػػد تػػأثير ذك داللػػة معنكيػػة اللت ػزاـ المػػدققيف الػػداخمييف بمعػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي قيػػاس االج ػراءات الفعميػػة تجػػاه
مخاطر التدقيؽ كمنيا الغش كاالحتياؿ مف كجية نظر قطاعات مختارة).
خامسا :مجتمع الدراسة وعينة البحث:
تشمؿ حدكد البحث مالؾ اقساـ التدقيؽ الداخمي مف المديريف كالمدققيف الداخمييف في عينة مف مؤسسات القطاع العاـ
العراقي .
سادسا :مصادر جمع البيانات والمعمومات:
تـ االعتماد في عممية جمع البيانات كالمعمكمات الالزمة النجاز البحث في الجانبيف النظرم كالعممي عمى المصادر االتية:
 -1الجانب النظري.
أ -االدبيات المحمية كالعربية كاالجنبية مف الكتب العممية كالبحكث كالدكريات كالرسائؿ كاألطاريح الجامعية ذات العالقة
بمكضكع البحث المتكفرة في المكتبات.
ب -الشبكة الدكلية لممعمكمات (االنترنيت).
 -2الجانب العممي
أ -المقابالت كالحكارات الشخصية مع مالؾ اقساـ التدقيؽ الداخمي مف المديريف كالمدققيف الداخميف في مؤسسات القطاع
العاـ العراقي عينة البحث.
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ب -استمارة االستبانة كتحميؿ بياناتيا باستخداـ برنامج التحميؿ االحصائي (.)SPSS
سابعا :مصطمحات البحث:
المدققيف الداخمييف ,معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية ( ,)IIAالغش كاالحتياؿ ,ادارة المخاطر ,اضافة القيمة ,الرقابة الداخمية.
ثامناً :متغيرات البحث:
اف المتغير المستقؿ لمبحث ىك معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية الصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف ),(IIAكالمتغير التابع
ىكالحد مف الغش كاالحتياؿ .
.

الفصؿ الثاني

االطار العاـ لمتدقيؽ الداخمي في ظؿ المعايير الدولية لمتدقيؽ الداخمي وقضايا الغش واالحتياؿ

كسكؼ يتضمف ىذا الفصؿ مفيكـ كتعريؼ كاىمية التدقيؽ الداخمي كمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية الصادرة عف معيد
المدققيف الداخمييف ( )IIAمف حيث المفيكـ كالتعريؼ كاالىداؼ .
اوال :مفهوـ وتعريؼ التدقيؽ الداخمي
منذ بداية االربعينات مف ىذا القرف زاد االىتماـ بالتدقيؽ الداخمي كاالعتراؼ بو كمينة ,اذ تـ انشاء معيد المدققيف
الداخمييف في الكاليات المتحدة االمريكية في عاـ .1941عرؼ التدقيؽ الداخمي بانو نشاط تقييمي مستقؿ داخؿ المؤسسة
ييدؼ الى فحص كتقييـ كالتحقؽ مف العمميات المالية كالمحاسبية كالتشغيمية ,كيقكـ بو جياز داخمي مستقؿ عف ادارات
المؤسسة لتقديـ ضماف كاطمئناف لإلدارة عف مدل كفاية االجراءات كتنفيذ السياسات المكضكعة كقياس كتقييـ فاعمية
اجراءات ككسائؿ الرقابة الداخمية كمدل كفاية تصميميا لتحقيؽ اىدافيا (مسعد ك الخطيب.)218:2009,
كعرفتو جمعية المحاسبة االمريكية  American Accounting associationانو عممية نظامية كمنيجية لجمع
كتقييـ االدلة كالقرائف المتعمقة بنتائج االنشطة كاالحداث االقتصادية بشكؿ مكضكعي كذلؾ لتحديد مدل التكافؽ كالتطابؽ
بيف ىذه النتائج كالمعايير المقررة كتبميغ االطراؼ المعينة بنتائج التدقيؽ (سرايا.)29:2007,
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يعد التدقيؽ الداخمي اداة مف ادكات الرقابة الداخمية ,فيك يساعد االدارة عمى مراجعة كمتابعة جميع عمميات
كاقساـ كانشطة المشركع ,كمف مخرجاتو تقرير اك تقارير تقدـ الى مجمس االدارة كيقكـ بو مكظؼ مستقؿ في المشركع
(الصحف كاخركف.)164:2008,
ككفقا لممعايير المينية الخاصة بالتدقيؽ الداخمي الحديث الصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف في الكاليات
المتحدة االمريكية ( , ) IIAفاف التدقيؽ الداخمي ىك كظيفة تقييـ مستقؿ داخؿ الشركة لفحص كتقييـ انشطتيا كخدمة ليذه
الشركة (سرايا كاخركف.)121:2013,
اف التدقيؽ الداخمي ىك (صماـ االماف) لإلدارة العميا لمتأكد مف اف السياسات كاالجراءات المكضكعة مف لدف
االدارة قد تـ تطبيقيا بصكرة صحيحة ,كاف المدقؽ يجب اف يككف مرتبطا بأعمى مستكل في الييكؿ التنظيمي ما يتيح
استقاللية المدقؽ الداخمي عف االدارة التنفيذية لمقياـ بكاجباتو بحرية اكثر كبدكف خكؼ (التميمي.)83:2006,
التدقيؽ الداخمي ىك تأكيد مكضكعي مستقؿ كنشاط استشارم ,صمـ إلضافة قيمة كتحسيف عمميات المنظمة ,كانو
يساعدىا لتحقيؽ اىدافيا مف خالؿ مدخؿ نظامي معقكؿ لتقييـ كتحسيف فعالية ادارة المخاطر ,الرقابة كتحسيف فعالية
عمميات التحكـ(Http//www.Intosai.org.) (Messieret.al. , 2008: 958))Arenset.al. ,2008 836(.
كيكجد تعريؼ اخر لمتدقيؽ الداخمي ,عمى انو تدقيؽ لمعمميات كالدفاتر كالسجالت داخؿ المنشآت بكاسطة بعض
مكظفييا بصكرة مستمرة ,كىي مجمكعة مف اكجو النشاط المستقمة داخؿ التنظيـ االدارم لممنشآت لتحقيؽ حاجات االدارة
(محمكد كاخركف( ,)20:2011,الكقاد ك كدياف.)22:2010,
كنرل اف التدقيؽ الداخمي ىك احد كسائؿ الرقابة الداخمية ,اذ يقكـ بو مالؾ متخصص مستقؿ مف داخؿ المؤسسة
يتككف مف مكظؼ اك مجمكعة مكظفيف حسب حجـ العمؿ المنكط بيـ كبشكؿ مستمر ,كذلؾ لتقكيـ االجراءات كاالنشطة
كالعمميات داخؿ المؤسسة سكاء المالية اك االدارية ,بيدؼ سير العمؿ بصكرة صحيحة كمساعدة االدارة في تحقيؽ الخطط
كالسياسات المرسكمة.
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ثانيا :اهمية التدقيؽ الداخمي
تنبع اىمية التدقيؽ الداخمي مف ككنو نشاط يتـ داخؿ الكحدة االقتصادية يقكـ بو افراد يعينكف مف لدل االدارة لتحقيؽ
اغراض معينة ,فضال عف ككنو اداة رقابية تساعد العامميف في اداء كظائفيـ بطريقة فعالة لزيادم)41:2015,كيشيرسميماف
الى اف اىمية التدقيؽ الداخمي تكمف في ككنو رقابة فعالة تساعد ادارة المؤسسة عمى رفع جكدة االعماؿ كتقييـ االداء

كالمحافظة عمى ممتمكات كاصكؿ المنشاة  ,كقد ظير كتطكر كزادت اىميتو نتيجة لتضامف مجمكعة مف العكامؿ كىي كما
يمي(:سميماف) 311:2014,
 -9كبرحجـ المنشات كتعدد عممياتيا .

-0اضط ارراالدارة الى تفكيض السمطات كالمسؤليات الى بعض االدارات الفرعية بالمنشاة .
 –8حاجة ادارة المنشاة الى بيانات دكرية كدقيقة لرسـ السياسات كالتخطيط كعمؿ الق اررات .
 -1حاجة ادارة المنشاة الى حماية كصيانة امكاؿ المنشاة مف الغش كالسرقة .
 – 5حاجة الجيات الحككمية كغيرىا الى بيانات دقيقة لمتخطيط االقتصادم  ,كالرقابة الحككمية
 – 6تطكر اجراءات التدقيؽ الخارجي مف تفصيمية كاممة الى اختبارية تعتمد عمى اسمكب العينة االحصائية.
ثالثا :مفهوـ وتعريؼ معايير التدقيؽ الداخمي الدولية.
بداية يجب التفريؽ بيف معايير التدقيؽ كاجراءات التدقيؽ ,حيث كرد في قامكس اكسفكرد اف المعيار ىك النمط اك
المقياس الذم يمكف بكاسطتو فحص النكعيات المطمكبة في ام شيء ك المستكل المطمكب لبعض ىذه النكعيات ,فالمعايير

مرتبطة بطبيعة التطبيؽ كاىدافو ,حيث انيا تيدؼ الى تحقيؽ مستكل الجكدة المطمكبة مف المدقؽ اثناء ادائو لممياـ

المطمكبة منو ,اما االجراءات فيي الخطكات التي يقكـ بيا المدقؽ خالؿ عممية التدقيؽ ,بالرغـ مف االختالؼ بالمعنى اال
انيما مرتبطاف فمف اجؿ القياـ باإلجراءات الالزمة لعمؿ المدقؽ ال بد اف تككف ىذه االجراءات مالئمة لممعايير المكضكعة
لكي تتـ عممية التدقيؽ بكفاءة كفاعمية (المطارنة.)37:2006,
تشكؿ معايير التدقيؽ الداخمي المقاييس كالقكاعد التي يتـ االعتماد عمييا في تقييـ عمميات كخدمات قسـ التدقيؽ
الداخمي ,كالغرض منيا ىك بياف كيفية االداء الميني لمتدقيؽ الداخمي كما يجب اف يككف كفؽ ما اقره غالبية ممارسي المينة

كركادىا ممثميف في معيد المدققيف الداخمييف االمريكي ( ,)IIAاذ يعد ىذه المعايير االكثر شيكعا كتطبيقا في العالـ ككنيا
تمثؿ ادلة ارشادية متكاممة تساعد في ضماف اداء انشطة التدقيؽ الداخمي بشكؿ فعاؿ (عمي.)20:2015,
كاسنادا الى معيد المدققيف الداخمييف فاف المعايير ىي اعمامات مينية صادرة عف مجمس المعايير الدكلية لمتدقيؽ
الداخمي تحدد متطمبا تنفيذيا كمجمكعة كاسعة مف انشطة التدقيؽ الداخمي كتقييـ اداء اعمالو عمى اساسيا (www.
.) Theiia.org
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كما اكضح المعيد اف ىناؾ مجمكعة مف التطكرات قد تـ اخذىا في االعتبار عند اعداد المعايير كىي( :القباني كالسكاح
( )37-36 :2006,الزيادم)44:2015,
-1اف مجالس االدارات اصبحت مسؤكلة عف مدل كفاية كفعالية نظـ الرقابة الداخمية بمنشاتيـ كعف كفاءة االداء بيا.
 -2اف االدارة بدأت تيتـ كتعتمد عمى التدقيؽ الداخمي ككسيمة لتكفير المعمكمات كالتحميؿ كالتقييـ المكضكعي عف نظـ
الرقابة الداخمية.
- 3اف المدققيف الخارجيف ييتمكف باستخداـ التدقيؽ الداخمي كاداة مكممة لعمميـ عندما يتبيف ليـ حياد المدقؽ الداخمي
ككفاءة ادائو لعممو.
رابعا :اهداؼ معايير التدقيؽ الداخميObjectives of the Internal Audit Standers :
اف االلتزاـ بمعايير الممارسة المينية لمتدقيؽ الداخمي تعد ام ار اساسيا ,يفي عف طريؽ المدققكف الداخميكف
بالتزاماتيـ الكظيفية تجاه المؤسسة ,كاذا كاف ىناؾ قكانيف اك لكائح تنظيمية تمنع التزاـ المدققيف الداخمييف ببعض االجزاء
مف المعايير ,فاف عمييـ االلتزاـ ببعض االجزاء االخرل مف المعايير جميعيا كتقديـ االفصاحات المناسبة عف ذلؾ
(جمعة.)34:2009,
اف معايير التدقيؽ الداخمي تيدؼ الى االرتقاء بمستكل التدقيؽ الداخمي كىناؾ اربعة اىداؼ رئيسة لمعاييرالتدقيؽ
الداخمي الدكلية كما صدرت مف معيد المدققيف الداخمييف (.)Phillips, 2009: 3( )IIA
 -1تحديد المبادئ االساسية لممارسة التدقيؽ الداخمي.
 -2تكفير اطار مرجعي ألداء كتطكير انشطة التدقيؽ الداخمي.
 -3ارساء االسس لتقييـ اداء التدقيؽ الداخمي.
 - 4تعزيز تحسيف عمميات كمسارات المنشأة.
مف ناحية اخرل اف معايير التدقيؽ الداخمي تكتسب اىمية عف طريؽ االتي ( :الزيادم()49:2015,النكنك)52:2009,
 -9تعد معايير التدقيؽ ضركرية با لنسبة لممدققيف الداخمييف ككنيا تضع المبادلء االساسية كالتي ينتظرمنيـ اف يمتزمكا
بيا عند ممارستيـ لمياميـ بحيث يحققكف اليدؼ مف كجكدىـ .

.

 -0يسترشد بالمعايير عند اعداد المكاد التدريبية لممينيف الجدد .
 -8اف كجكد معايير مينية يمتزـ بيا المدققيف الداخمييف سيمكف االدارة مف االعتماد عمى التقارير المقدمة ليا.
-1اف المعايير ضركرية بالنسبة لممدقؽ الخارجي ,النيا تطمئنو عمى متانة ككفاءة عمؿ المدقؽ الداخمي..
اف مراجعة كتطكير المعايير ىي مسار مستمر  .كيقكـ المجمس الدكلي لمعايير التدقيؽ الداخمي بمشاكرات مستفيضة
كمناقشات قبؿ اصدار المعايير ,كيشمؿ ىذا طمب مالحظات العمكـ في جميع انحاء العالـ بخصكص المسكدة
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المعركضة ,حيث يتـ نشر المسكدات عمى مكقع االنترنيت لممعيد الدكلي لمتدقيؽ الداخمي كما يتـ تكزيعيا عمى معاىد
التدقيؽ في مستكل كؿ بمد.

الفصؿ الثالث

الحد مف الغش وأألحتياؿ وفؽ معايير التدقيؽ الداخمي الدولية()IIA
اوال :مفهوـ وتعريؼ االحتياؿ
كرد تعريؼ كمعنى االحتياؿ في معجـ المعاني الجامع معجـ عربي عربي االحتياؿ :تزكير ,غش ,تدليس,
خداع.كاالحتياؿ كفؽ القانكف ,انو جنحة يجترميا مف يبتز ماؿ الغير بالخديعة ,ككجيت لو تيمة االحتياؿ.
) )http://www.almaany.comكفي قامكس اخرعرؼ االحتياؿ ,انو خداع ,تضميؿ ,غش ,اخفاء بكعي ,حذؼ  ,منع
(كتماف) الحقيقة لمحصكؿ عمى مزايا غير شرعية كغير عادلة اك القناع االخر لممشاركة ببعض االشياء اك التنازؿ عف حؽ
قانكني(.) http:// dictionary.comwww.business
مف الممكف اف تنشأ االخطاء في البيانات المالية مف االحتياؿ اك الخطأ ,كالعامؿ الذم يميز بيف االحتياؿ كالخطأ
ىك ما اذا كاف االجراء الناجـ عف الخطأ في البيانات المالية مقصكد اك غير مقصكد ,اذ يشير المعيار الدكلي رقـ ()012
الى اف مصطمح الخطأ ىك التحريفات غي ر المقصكدة في البيانات المالية ,بما في ذلؾ حذؼ مبمغ اك ايضاح (اصدارات
المعايير الدكلية لممارسة اعماؿ التدقيؽ كالتأكد كقكاعد اخالقيات المينة )271 :2008 ,بينما يشير مصطمح االحتياؿ الى
فعؿ متعمد مف لدف فرد كاحد اك اكثر في االدارة ,اما المكمفيف بالرقابة اك المكظفيف اك اطراؼ خارجية ,كىذا الفعؿ يتضمف
الخداع لمحصكؿ عمى ميزة غير عادلة اك غير قانكنية(دحدكح كالقاضي.)203:2009 ,
كعرؼ االحتياؿ انو فعؿ متعمد مف لدف شخص كاحد اك اكثر مف اعضاء االدارة ,المكظفيف اك شخص ثالث,
نتيجتو التالعب في القكائـ المالية ,كيمكف ايضا اف يككف اخفاء اك حذؼ لمحقيقة لغرض خداع اك التالعب بأمكاؿ شخص
اك منظمة كيتضمف ايضا اختالس ,سرقة لمحصكؿ عمى منافع غير قانكنية(:2004,:354( )Ican :2006 :200
.)Adenji
ككشفت دراسة  porterاف اليدؼ الرئيسي لمتدقيؽ قبؿ مدة 1920ىك لكشؼ االحتياؿ ,كفي  1930ك نظ ار
لزيادة حجـ الشركات كالعمميات التي اصبح ,مف الصعكبة اف يقكـ المدققكف بفحصيا كميا ,خالؿ ىذه المدة مينة التدقيؽ
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بدأت تعمؽ مسؤكلية اكتشاؼ االحتياؿ عمى االدارة ,فضال عف اف االدارة يجب اف يككف ليا نظاـ رقابة داخمية لمنع
االحتياؿ ,)Porter ,1997 :31( .كاستنادا الى( )Boynton ,2005 :52انو منذ سقكط شركة  ,Enronتـ اعادة تنظيـ
معايير التدقيؽ إلعادة التأكد عمى مسؤكلية المدقؽ الكتشاؼ االحتياؿ.
كعرؼ الغش بانو االخطاء التي تقع قصدا ,ام عف عمد كسبؽ اصرار ,بيدؼ اخفاء معالـ غش كقع بقصد
تحقيؽ منفعة ذاتية اك مغنـ شخصي عمى حساب الكحدة االقتصادية ,كذلؾ عف طريؽ التالعب في البيانات المحاسبية التي
تتضمنيا المستندات اك السجالت اك الدفاتر اك القكائـ المالية .ايضا عرؼ الغش بانو عممية حذؼ اك تعديؿ اك اجراء قيكد
بصكرة عمدية بيدؼ اخفاء عجز اك تالعب اك اخفاء حقائؽ باالكضاع المالية .كما يعرؼ بانو ارتكاب خطأ متعمد عف
طريؽ استغالؿ المنافذ اك الثغرات في تصميـ النظاـ اك خمؿ في اجراءات التطبيؽ اك نقص في
التعميمات(عمي)53:2013,
اف االحتياؿ كالغش ليما المعنى نفسو اذ يشيراف الى فعؿ متعمد مف لدف االدارة اك المكظفيف اك اطراؼ اخرل ,كىذا
الفعؿ يتضمف استخداـ الخداع لمحصكؿ عمى منفعة غير عادلة كغير قانكنية.
.ثانيا :مواقع ارتكاب االخطاء والغش The Areas of Committed Errors and fraud
مف االىمية الماـ المدقؽ بمكاطف الخطأ كالغش كمكاف كقكعيما اذ اف البيانات المحاسبية تمر بثالث مراحؿ
رئيسة في الدكرة المحاسبية كتعد ىذه المراحؿ مكاطف ارتكاب الخطأ كالغش ,كتقع فييا مجاالت متعددة الرتكابيما ,كىذه
المراحؿ ىي ( :سكاد)81:2009,
 -9مرحمة اثبات العمميات :ام مرحمة القيد االكلي ,كتنقسـ فرص ارتكاب الغش كالخطأ ىنا الى ثالثة أنكاع:
أ -التحميؿ الخاطئ لمعمميات :فقد يخطأ المحاسب عف عمد اك عف غير عمد في تحميؿ العممية الى طرفييا المديف كالدائف,
فيكجييا الى غير حساباتيا الصحيحة
ب -حذؼ عمميات كاف يجب قيدىا :مف االمثمة البارزة عمى ىذا عدـ ادراج بضاعة معينة ضمف المخزكف السمعي في
نياية العاـ بالرغـ مف كصكؿ فاتكرة المكرد ,مما يؤدم الى تضخيـ االرباح كالمكجكدات فضال عف اف مبمغ االلتزاـ لمدائنيف
في الميزانية العمكمية ال يمثؿ الكاقع.
ج -ادراج عمميات كاف يجب حذفيا :كتيدؼ غالبا الى اضيار مركز مالي قكم خاصة فيما يتعمؽ بالسيكلة ,مثؿ تقييد
مبيعات االياـ االكلى مف السنة التالية كمتحصالت لمسنة الحالية اك تسجيؿ مدفكعات لممكرديف كنقص ارصدتيـ قبؿ ارساؿ
الشيكات لتحسيف مركز السيكلة.
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 -0مرحمة التجميع كالترحيؿ :كىي مرحمة االعماؿ الكتابية كالحسابية المتضمنة الترحيؿ مف اليكمية الى االستاذ ,كترصيد
الحسابات كاعداد قكائـ الجرد كالكشكفات التفصيمية ,اك حتى عند اعداد مكازيف المراجعة كاحتساب االىتالكات (االندثارات)
كالديكف المعدكمة كغير ذلؾ ,كمف الطبيعي اف تككف ىذه العمميات عرضو لمخطأ كمكطنا لو سكاء أكاف متعمدﴽ أـ غير
متعمد(القصاص)220:2014,
 -8مرحمة اعداد كتحضير القكائـ المالية النيائية المرحمة  :كىي المرحمة االخيرة التي تمر بيا البيانات المحاسبية ,اذ تككف
فرص حدكث اك ارتكاب االخطاء كالغش كاالحتياؿ متعددة منيا(:عبد اهلل)44:2010,
أ -ادراج مبالغ اك قيـ غير سميمة كما في حالة تضخيـ المكجكدات اك اظيار ارباح غير متحققة في قائمة الدخؿ.
ب -حذؼ بعض البنكد اك المبالغ مف القكائـ المالية ,كما ىك الحاؿ في عدـ ادراج بعض االلتزامات بقيمتيا الحقيقية اك
عدـ اثباتيا بالكامؿ.
ينبغي عمى المدقؽ اف يمـ بكافة السمات كالخصائص الفنية لكي يتمكف مف الكفاء بمسؤكليتو فيما يتعمؽ

بالتحريفات التي

تنتج عف الغش.
كاىـ ىذه السمات كالخصائص الفنية ما يمي( :دحدكح كالقاضي)205,2009 ,
 -1الضغط والدافع والفرصة.
في اغمب االحياف يشمؿ الغش عمميتيف ىما ,مكاجية الفرد لضغكط اك دكافع الغش ,ككجكد فرصة الرتكاب
الغش ,فعمى سبيؿ المثاؿ قياـ اميف المخزف باختالس بضائع كبيعيا نتيجة ظركفو المادية الصعبو كقيامو بإشعاؿ الحريؽ
في المخزف ,ىنا تكافر الدكافع لمغش كتكافرت االمكانية لسرقة المخزكف.
 -2امكانية اخفاء الغش:
يمكف لمرتكب الغش اخفاءه ,عف طريؽ نزييؼ كتزكير المستندات كذلؾ بمعرفة مكظؼ معيف اك عف طريؽ
تكاطؤ مجمكعة مف المكظفيف.
 -3امكانية الغش عف طريؽ التواطئ:
يمكف اف يتكاطأ بعض مكظفي الشركة معا بيدؼ ارتكاب اعماؿ الغش ,كىذا يمكف اف يككف بيف المكظفيف
انفسيـ داخؿ الشركة كيمكف اف يككف بيف المكظفيف كاطراؼ خارجية.
 -4امكانية تحوؿ الخطأ الى غش:
قد يحكـ مدقؽ الحسابات عمى بعض التصرفات انيا تؤدم الى غش كليس الى الخطأ كما يبدكا ظاىريا كىذا
االمر يتكقؼ عمى خبرة المدقؽ كمعرفتو ,فعمى سبيؿ المثاؿ قد ينظر الى المدقؽ الى العجز المتكرر في رصيد النقدية
نتيجة الجرد المفاجىء لمنقدية عمى انو تصرؼ متعمد مف جانب أميف الصندكؽ كيؤدم الى تحريؼ ناتج عف الغش بسبب
سكء استخداـ االصكؿ.
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رابعا  :انواع الغش واالحتياؿ Types of Fraud
يتضمف الغش كاالحتياؿ االخطاء المقصكدة بالبيانات المحاسبية اما لغرض اخفاء سرقة االصكؿ اكتحريؼ
المركز المالي لمكحدة االقتصادية كنتيجة اعماليا عف قصد .كعادة يتـ تقسيـ الغش كاالحتياؿ الى مجمكعتيف  ,غش
كاحتياؿ العامميف كغش كاحتياؿ االدارة(تكماس كىنكي)38:2006,
 -1غش واحتياؿ العامميف Employee Fraud
كيتضمف بصكرة عامة سرقة مكارد المنشأة ,التي يصاحبيا اخطاء متعمدة بالسجالت المحاسبية إلخفاء مثؿ ىذه
السرقات ,كبالطبع اف المنشأة تعتمد عمى نظاـ الرقابة الداخمية فييا لتخفيض احتماؿ حدكث مثؿ ىذه االحتياالت كالغش,
كلذا فاف عمى المدقؽ اف يقيـ نظاـ الرقابة الداخمية لممنشأة ,ثـ يحدد نقاط الضعؼ فييا ,كيرفع كؿ ىذا لإلدارة ,كاكثر مف
ىذا انو مف المتكقع اف يكشؼ المدقؽ مثؿ ىذه االحتياالت كالغش اعتمادا عمى خبرتو كميارتو المينية ,كىذا ال شؾ يتطمب
كعي كادراؾ المدقؽ بالطرؽ التي يمكف ارتكاب ىذه االحتياالت كالغش .كيشير الذنيبات الى اف ىذا النكع يشمؿ عمميات
سرقة اصكؿ الكحدة االقتصادية كاختالسيا كاستخداميا لغير الغايات المخصصة ليا(الذنيبات)79:2009,
يرتكب ىذا النكع مف االحتياؿ عف طريؽ التالعب في الدفاتر كالسجالت كالحسابات الخفاء سرقة اك عجز اك
سكء استعماؿ ,كمف اسباب حدكث ىذا االحتياؿ ضعؼ نظاـ الرقابة الداخمية كالذم يتطمب تعديؿ ىذا النظاـ ليصبح اكثر
فعالية حتى ال يككف ىنالؾ مجاؿ لمثؿ ىذه التصرفات(:المطارنة)151:2013,
 -2غش واحتياؿ اإلدارة Management Fraud
يجب التفريؽ بيف سرقة األصكؿ ( )Theft of Assetsكالذم يطمؽ عميو عادة اختالس اك غش المكظفيف ,كبيف
التقرير المالي المضمؿ ( )(Fraudulent Financial reportingكالذم يطمؽ عميو عادة غش االدارة ,كعمى سبيؿ المثاؿ
في سرقة االصكؿ يحصؿ اميف الصندكؽ عمى النقدية مف عمميات البيع كال يسجميا في سجؿ النقدية ,اما الغش في التقرير
المالي فيمكف اف يتـ بتسجيؿ زيادة في المبيعات قرب نياية اصدار القكائـ المالية لزيادة االرباح (ارينزكلكبؾ)197:2008,
كيكاجو مدقؽ الحسابات نكعا مف الصعكبة في اكتشاؼ ىذا النكع مف الغش بسبب تجاكزات االدارة لمتعميمات كاختراقيا
لنظاـ الرقابة الداخمية كمحاكلة االدارة اخفاء ىذا النكع مف الغش (الذنيبات.)79:2009,
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كيقصد بالتقرير المالي المضمؿ التحريؼ المتعمد اك حذؼ قيـ معينة اك اخفاء افصاحات معينة بيدؼ خداع مستخدمي
القكائـ المالية (النزلي ,)38:2012,مثاؿ ذلؾ ما قامت بو شركة ( )World comبالكاليات المتحدة مف رسممة مبالغ
ضخمة تقدر بالمميارات كاعتبرتيا اصكؿ ثابتة بدال مف تسجيميا كمصركؼ كىك نكع مف التحايؿ ادل اكتشافو الى سقكط
الشركة كافالسيا كضياع حقكؽ مساىمييا (عمي كشحاتة )79:2013,كىك التالعب في الحسابات بالدفاتر كالسجالت
بقصد التأثير في مدل داللة القكائـ المالية عمى نتيجة اعماؿ الكحدة كمركزىا المالي ,كيحدث ىذا التالعب بكحي كتكجيو
مف ادارة الكحدة (.عبداهلل )42 :2007 ,
يرل الباحثكف اف الفكر الميني يميزبيف نكعيف مف التحريفات ,المخالفات  irregularitiesكاالخطاء errors
كتتمثؿ االخطاء في التحريفات غير المتعمدة  ,بينما تتمثؿ المخالفات في التحريفات المتعمدة التي تتضمف سرقة االصكؿ
الذم يطمؽ عميو اختالس اك غش المكظفيف كالتقرير المالي المضمؿ (االحتيالي) الذم يطمؽ عميو غش االدارة.
خامسا :مسؤولية المدقؽ الداخمي في الحد مف الغش واالحتياؿ وفؽ معايير التدقيؽ الداخمي الدولية()IIA
اف المدقؽ الداخمي يمارس عممو في نطاؽ تدقيؽ تفصيمي لجميع المعامالت المالية ,كبناء عمى ىذا يمكف القكؿ
اف المدقؽ الداخمي مسؤكؿ عف اكتشاؼ االخطاء كالغش ,اما بالنسبة لالختالس فاف الفحص المتطمب في حاالت
االختالس اك االشتباه في االختالس كفي ظؿ المياـ المعقدة لمكحدات االقتصادية البد اف يككف كؿ مف يعمؿ فييا مكضع
ثقة ال العكس اذ مف الممكف اف تتعرض النفس البشرية في بعض االحياف لمكاقؼ يظير فييا ضعؼ تجاه مكاقؼ فييا
مغريات ,كمكاطف الضعؼ ىذه ما يجب اف يبحث عنيا المدقؽ الداخمي ,اذ عميو اف يتأكد مف انو ليس ىناؾ ظركؼ تتيح
التالعب لغرض االختالس ,كعمى المدقؽ الداخمي بفحصو المعتمد لكؿ النظـ كالكسائؿ اف يتأكد مف اف مديرم الكحدة
االقتصادية قد اتخذكا كافة االحتياطات لمنع التالعب كاال فاف عميو اف يتقدـ بتقارير عاجمة إلظيار مكاطف الضعؼ في
النظـ المكجكدة .كىذا ال يعني اف المدقؽ الداخمي ال يتمتع باالستقالؿ كالحرية التي تمكنو مف القياـ بذلؾ ,اذ باإلمكاف اف
تتبع ادارة التدقيؽ الداخمي االدارة العميا بصكرة مباشرة حتى تتمتع بقدر كاؼ مف االستقالؿ(عثماف.)44 :1999,
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الفصؿ الرابع

الجانب العممي

مدى التزاـ المدققيف الداخمييف العراقييف بمعايير التدقيؽ الداخمي الدولية لمحد مف الغش واالحتياؿ
تمهيد:

نستعرض في ىذا الفصؿ ,الجانب التطبيقي لمبحث الذم يمكف عف طريؽ الكقكؼ عمى مدل التزاـ المدققيف

الداخمييف في القطاع العاـ في العراؽ بمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية الصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف االمريكي ()IIA
لمحد مف الغش كاالحتياؿ ,كذلؾ عف طريؽ ثالثة مباحث ,نتناكؿ في المبحث االكؿ نبذة تعريفية عف مجتمع كعينة البحث
 ,كاستبانة البحث كاالساليب االحصائية المستخدمة ,كفي المبحث الثاني تحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا كصكال
لمنتائج ,كفي المبحث الثالث اختبار فرضيا ت البحث.

المبحث االوؿ

مجتمع وعينة البحث
اوالً :نبذة تعريفية عف مجتمع وعينة البحث

يتمثؿ مجتمع البحث بمؤسسات القطاع العاـ في العراؽ ,اذ شممت عينة البحث ( )19مؤسسة ,تـ اختيارىا

بعناية ,كذلؾ عمى اساس تجربتيا في ممارسة اعماؿ التدقيؽ الداخمي لتككف مجاؿ البحث.حيث تـ اختيار ىذه العينة مف
المؤسسات ككنيا مؤسسات كبرل تحتؿ مكانة ميمة في القطاع العاـ العراقي كتغطي كافة القطاعات (التعميمي ,الخدمي,
الزراعي ,المصرفي ,الصناعي).اف نتائج البحث عمى ىذه العينة مف المؤسسات تعكس كاقع عمؿ التدقيؽ الداخمي في
القطاع العاـ العراق ي ,كمف ثـ يمكف استخالص نتائج عممية سميمة .كقد تـ استخداـ اسمكب المسح الشامؿ بتكزيع االستبانة
عمى جميع العامميف في اقساـ التدقيؽ الداخمي في المؤسسات محؿ البحث ,مف مديرم اقساـ التدقيؽ الداخمي كالمدققيف
الداخمييف عمى اختالؼ درجاتيـ الكظيفية ,كالبالغ عددىـ (.)971
ثانيا :استبانة البحث:
تـ استخداـ االستبانة ككسيمة رئيس ة لجمع البيانات الخاصة بالجانب التطبيقي لمبحث ,ك تـ عرض االستبانة عمى
عدد مف المحكميف مف االساتذة في مختمؼ الجامعات العراقية كالمحاسبيف القانكنييف ألبداء آرائيـ بكؿ فقرة مف حيث
صالحيتيا كصدقيا اك عدـ صالحيتيا كقد قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاالرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمزـ ,ثـ عدلت االستبانة
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في ضكء اراء الخبراء لتصبح جاىزة لمتكزيع ,كبعد ذلؾ تـ تكزيع االستبانة عمى جميع افراد العينة لجمع البيانات الالزمة
لمبحث.
القسـ االوؿ :خصائص عينة البحث كالمستجيب  ,كقد تضمف محكريف ,االكؿ يتعمؽ بمعمكمات عف اسـ المؤسسة (الدائرة)
التي يعمؿ بيا المدققيف الداخمييف كنكع النشاط (زراعي ,صناعي ,تعميمي ,مصرفي ,خدمي) ,كالمحكر الثاني يتعمؽ
بمعمكمات عف افراد عينة البحث (المستجيبيف) كقد تضمف  5فقرات ( التخصص

االكاديمي ,المؤىؿ االكاديمي ,العنكاف

الكظيفي ,سنكات الخبرة في التدقيؽ الداخمي ,الدكرات التدريبية في مجاؿ المحاسبة كالتدقيؽ).
القسـ الثاني :يتعمؽ بقياس مدل التزاـ المدققيف الداخمييف في القطاع العاـ العراقي بمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية الصادرة
عف معيد المدققيف الداخمي االمريكي ( )IIAفيما يتعمؽ بقضايا الغش كاالحتياؿ ,كيتضمف محكريف اساسييف ىما:
المحور االوؿ :يتككف مف  32فقرة تقيس مدل التزاـ المدققيف الداخمييف بمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية الصادرة عف معيد
المدققيف الداخمييف االمريكي ( ,)IIAالتي تتضمف معايير الخصائص (السمات) كمعايير االداء ,كالتي تتضمف ىذه الفقرات
جميع فئات المعايير كتفرعاتيا ,بدءان بمعايير الخصائص  Attribute Standardsسمسمة الػ ( ,)1000اذ تضمف المحكر
االكؿ ,الغرض كالسمطة كالمسؤكلية  Purpose, Authority and Responsibilityكاالستقاللية كالمكضكعية
 , Independence and Objectivityكيتفرع منيا مجمكعة مف المعايير التي تعبر عف كسائؿ تحقيؽ المعيار الرئيسي,
كتشمؿ الفقرات مف ( ,)9 - 1اذ تتعمؽ الفقرتيف ( )2 ,1بالمعيار  – 1000الغرض كالسمطة كالمسؤكلية ,كالفقرة ()3
تتضمف المعيار  – 1100االستقاللية كالمكضكعية ,كيتفرع منيا الفقرة ( )4التي تتعمؽ بالمعيار  – 1110االستقاللية
التنظيمية

 ,Organizational Independenceكالفقرة ( )6معيار  ,1A – 1110كالفقرة ( )7معيار – 1120

مكضكعية االفراد

 ,Individual Objectivityاما بالنسبة لممعيار  – 1130معكقات االستقاللية اك المكضكعية

 ,Impairments to Independence or Objectivityفقد تشمؿ الفقرتيف (.)9 ,8
كتضمنت الفقرات ( )13 - 10المعيار  – 1200الكفاءة كالعناية المينية الالزمة Proficiency and Due
 ,Professional Careكتفرعاتو ,اذ تشير الفقرة ( )10الى المعيار  – 1210الميارة  ,Proficiencyكالفقرة ( )11معيار
 ,3A – 1210اما الفقرة ( )12فتعد عف المعيار -1220العناية المينية الالزمة  due professional careكالفقرة ()13
تتعمؽ بالمعيار  – 1230التأىيؿ الميني المستمر .Continuing Professional Development
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اما بالنسبة لممعيار  – 1300برنامج تحسيف كتأكيد الجكدة Quality Assurance and Improvement
 ,Programفقد تضمف الفقرات ( ,)15 -14اذ تتعمؽ الفقرة ( )14بالمعيار  ,1300كالفقرة ( )16ترتبط بالمعيار -1312
التقييمات الخارجية  ,External Assessmentكتشير الفقرة ( )17الى المعيار  -1321استخداـ االجراءات بالتكافؽ مع
المعايير  ,Use of Conducted accordance With the Standardsبينما تتعمؽ الفقرة ( )18بالمعيار -1322
االفصاح عف عدـ التكافؽ .Disclosure of Noncompliance
كبالنسبة لمعايير االداء  ,Performance Standardsسمسمة الػ ( ,)2000كتشمؿ المعيار  -2000ادارة نشاط
التدقيؽ الداخمي  ,Managing the Internal Audit Activityحيث تتعمؽ الفقرة ( )19بالمعيار  -2050التنسيؽ
 ,Coordinationكالفقرة ( )20ترتبط بالمعيار  -2030ادارة المكارد  Resources Managementيتبعو المعيار
 -2100طبيعة العمؿ  Nature of Workمتمثال بالفقرة ( )21التي تتعمؽ بالمعيار  -2110ادارة المخاطر Risk
 Managementثـ المعيار  -2200تخطيط التكميؼ (الميمة)  Engagement Planningالذم تتضمنو الفقرة (,)22
كمعيار  -2220نطاؽ التكميؼ  Engagement Scopeمتمثال بالفقرة ( ,)23كبعد ذلؾ المعيار  -2300انجاز التكميؼ
(الميمة)  ,Engagement the Preformingالذم يتضمف الفقرة ( )24التي تتعمؽ بالمعيار  -2330تكثيؽ المعمكمات
 recording informationكالفقرة ( )25المتعمقة بالمعيار  -2320التحميؿ كالتقييـ evaluation

Analysis and

يميو المعيار  -2400ابالغ النتائج  results communicatingكتفرعاتو اذ يشمؿ الفقرات ( , )30 -26فالفقرة ()26
تخص المعيار  – 2410مقاييس التبميغ ك الفقرة ( )27تتعمؽ بالمعيار  -2420نكعية (جكدة) التبميغات Quality of
 ,Communicationتمييا الفقرة ( )28التي تتعمؽ بالمعيار  -2421االخطاء كالحذكفات ,Errors and Omissions
كتشير الفقرة ( (30الى المعيار  -2440نشر النتائج  ,Results Disseminatingكبالنسبة لممعيار  -2500مراقبة
االتجار  Monitoring Progressيتضمف الفقرتيف (.)32 ,31
المحور الثاني :يتعمؽ بقياس االجراءات الفعمية تجاه مخاطر التدقيؽ كمنيا الغش كاالحتياؿ كيتألؼ مف ( )13فقرة تـ
صياغتيا في ضكء ما جاء في معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية ( )ISPPIAالصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف االمريكي
( ,)IIAاذ اف الفقرة ( )2تتعمؽ بمعيار التأىيؿ الميني ( Proficiency )1210ضمف معايير الصفات ,كالفقرة ( )4تتعمؽ
بمعيار ادارة نشاط التدقيؽ الداخمي ( Managing the Internal Audit Activity )2000ضمف معايير االداء ,كالفقرة
( )5تتعمؽ بالتخطيط  ,)2010( Planningاما الفقرة ( )6فيي ضمف االبالغ الى مجمس االدارة العميا Reporting the
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 ,)2060( Board and Senior Managementsكبالنسبة لمفقرة ( )7فيي تتعمؽ بالضبط  )2120( Controlضمف
معيار طبيعة العمؿ ( ,Nature of Work )2000كالفقرة ( )8تتعمؽ بأىداؼ التكميؼ (Engagement )2210
Objectives

معيار

ضمف

تخطيط التكميؼ ( ,Engagement Planning )2200كالفقرتيف ( )10 ,9ىما ضمف المعيار ( )2600حؿ قبكؿ االدارة
لممخاطر  .Resolution of Managements Acceptance of risksكتـ استخداـ مقياس ()Likert- Type scale
الخماسي المككف مف ( )5 -1درجات تمثؿ مساحة المقياس ,حيث كانت اجابات كؿ فقرة كفؽ ىذا المقياس كاالتي:
جدكؿ رقـ ()1-4

التصنيؼ

اتفؽ تماما

اتفؽ

محايد

ال اتفؽ

ال اتفؽ تماما

النقاط

5

4

3

2

1

كقد تـ اعتماد الكسط الفرضي ( )8معيا ار لقياس الدرجة المتحصؿ عمييا كتقييميا كالمتعمقة بإجابات افراد عينة البحث ,كفؽ
المعادلة:
=X
تـ تفريغ كتحميؿ البيانات برنامج  Excelكالبرنامج االحصائي لمعمكـ االجتماعية Statistical Package ( SPSS

 ,)for Social Sciencesكتـ تبكيب البيانات عمى شكؿ جداكؿ تك اررية لمتغيرات البحث ,الحؽ بيا عدد مف االساليب
االحصائية كىي كاالتي-:
 -1التك اررات والنسب المئوية
لغرض التفريؽ بيف فئات العينة كبناءا عمى المعمكمات الشخصية ألفرادىا كمعرفة تكجو اجابات العينة الى اجمالي العينة,
تـ اعتماد ىذيف المؤشريف ,كالنسبة المئكية ( )%ىي تعبير رياضي يستخدـ لمقارنة كميتيف مف النكع نفسو اك كحدات
القياس نفسيا.
 -2الوسط الحسابي الموزوف

تـ استخداـ ىذا المقياس لمعرفة مدل تكافؽ اجابات عينة البحث مع حركة المقياس ,فاذا كاف الكسط الحسابي اكبر اك
يساكم الكسط الفرضي البالغ ( )8كاف ذلؾ دليال عمى اف اتجاه اجابات العينة متكافؽ مع حركة المقياس ,كاذا كاف اقؿ مف

( )8دؿ عمى عدـ تكافؽ االجابات مع حركة المقياس.
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 -3االنحراؼ المعياري

ىك احد مقاييس التشتت المطمؽ كيستعمؿ لقياس تشتت القيـ عف كسطيا الحسابي.
 -4معامؿ االرتباط البسيط Simple Correlation Coefficient

استخدـ ىذا المقياس ,لغرض التحقؽ مف قكة كنكع عالقات االرتباط بيف ابعاد متغيرات الدراسة.
 -5معامؿ التحديد ()R2

لمعرفة حجـ التغيرات في المتغير المعتمد التي يمكف تفسيرىا بكاسطة المتغير غير المعتمد.
 -6اختبار ()T

تـ استعمالو لقياس معنكية عالقة االرتباط بيف متغيريف كلتحديد الداللة المعنكية لمقيـ.
رابعا :الصفات العامة ألفراد عينة البحث
 -9تـ تكزيع  022استبانة (اكال كثانيا) عمى افراد عينة البحث في مؤسسات القطاع العاـ العراقي كتـ استرجاع 971
استبانة اذ بمغت النسبة الكمية ألجمالي عدد االستبانات المستردة الخاضعة لمتحميؿ  %87كىي نسبة جيدة جدا.
 -0احتؿ اختصاص المحاسبة اعمى نسبة اذ بمغ  %58.1يميو اختصاص العمكـ المالية كالمصرفية فقد بمغت نسبتو
 ,%02.6اما النسبة االدنى فقد تساكا فييا اختصاصا االقتصاد كاالحصاء اذ بمغت نسبة كؿ منيما  ,%9.7اما
المحاسبة القانكنية  ,%0.0فيما بمغت االختصاصات االخرل  ,%1اما بالنسبة الختصاص االدارة فكانت نسبتو
 ,% 96نالحظ خالؿ ىذه النتائج اف نسبة تخصص المحاسبة كالعمكـ المالية كالمصرفية تمثؿ ثالثة ارباع العدد تقريبا,
مما ينعكس عمى نتائج البحث ككنيـ مف ذكم االختصاص.
 -8اف حممة شيادة البكالكريكس لمعينة بمغت  %69.5كىي تمثؿ النسبة االعمى ,اما ادنى نسبة فكانت لحممة
الشيادات العميا ,فقد احتمت شيادة الدكتكراه  ,%0.0كشيادة الماجستير  ,%8.1كبمغت نسبة حممة شيادة
االعدادية  ,%5.9اما بالنسبة لحممة شيادة الدبمكـ التقني بمغت .%99.5
 -1اف كظيفة معاكف مدير تدقيؽ حصمت عمى النسبة االكبر كىي  ,%00.9كاصغر نسبة كانت لكظيفة معاكف
مالحظ اذ بمغت  ,%9.9اما بالنسبة لكظيفتي مالحظ كمدير اقدـ كانت نسبتيما متقاربة اذ بمغتا  %6.8ك
 %6.8عمى الترتيب ,كتساكت نسبتي مدقؽ اقدـ كمعاكف مدقؽ اذ احتمت نسبة  ,%96كاحتمت كظيفة مدقؽ
نسبة مقاربة ليما اذ بمغت  ,%97.8اما فيما يتعمؽ بكظيفة مدير تدقيؽ فقد احتمت نسبة .%90.6
 -5اف نسبة  %01.9مف افراد العينة تبمغ عدد سنكات خدمتيـ اقؿ مف  5سنكات ,كىي تمثؿ اعمى نسبة كىذا يشير
الى اف المكظفيف الجدد يمثمكف النسبة االعمى ,تمييا نسبة االفراد الذيف سنكات خدمتيـ تتراكح بيف 92 – 5
سنكات اذ بمغت  ,%08.5اما االفراد الذيف تتراكح سنكات خدمتيـ مف  95 – 99سنة فقد بمغت ,%97.8
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كاالفراد الذيف تتراكح سنكات خدمتيـ بيف  02 – 96سنة احتمت  ,%91.8اما فيما يتعمؽ باألفراد الذيف تبمغ
خدمتيـ  09سنة فاكثر فقد بمغت .%02.9
 -6بمغت اعمى نسبة لمشاركة افراد عينة البحث في عدد الدكرات كانت في الرقابة الداخمية اذ بمغت  ,%69.1تمييا
دكرات استخداـ الحاسكب في المحاسبة كالتدقيؽ فقد بمغت  ,%50.8ثـ في نظـ المحاسبة الحككمية ,%11.0
كبالنسبة ألساسيات التدقيؽ الداخمي  ,%88.8كلممعايير الدكلية لمتدقيؽ الداخمي  ,%06.1كادنى نسبة كانت
لقضايا االحتياؿ كالغش كالخطأ اذ بمغت  ,%92.9كاحتمت االخرل نسبة  ,%17.7ترل عف طريؽ استعراض
النسب السابقة ,اف مؤسسات القطاع العاـ ال تعطي االىتماـ الكافي فيما يتعمؽ بالدكرات الخاصة بقضايا االحتياؿ
كالغش كالخطأ كالمعايير الدكلية لمتدقيؽ الداخمي اذ حصمت عمى اقؿ النسب عمى الترتيب.

المبحث الثاني

تحميؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عميها وصوال الى النتائج
نقدـ في ىذا المبحث عرضان إحصائيان لنتائج البحث التطبيقي مع تحميؿ ك تفسير ىذه النتائج  .كلقد
اشتمؿ المبحث عمى تحميال كامالن لممتكسطات الحسابية المكزكنة لفقرات المقياس كنسبة اتفاؽ افراد عينة البحث عمى
االجابات  ,كانحرافاتيا المعيارية كمعامؿ االختالؼ لكؿ سؤاؿ.

أوالً -:تحميؿ القطاعات (التعميـ ،الخدمات ،الزراعة ،المصارؼ ،الصناعة)
قمنا بتحميؿ استجابات افراد العينة في القطاعات المختارة  ,كيظير الجدكؿ (  ( 2 -4نتيجة االستبياف الخاص بمدل
التزاـ المدققيف الداخمييف بمعايير التدقيؽ الداخمي في القطاعات المختارة ,كعف طريؽ ( )80سؤاال ,المتكسطات الحسابية المكزكنة,
الحظ بأف األكساط الحسابية المكزكنة
كنسب االتفاؽ  ,كاالنحرافات المعيارية ,كمعامالت االختالؼ لفقرات المتغير المستقؿ .إذ ُي َ
لجميع الفقرات كانت أعمى مف الكسط الحسابي الفرضي البالغ (  .) 8كقد حصمت الفقرة (  ) 09عمى أعمى المتكسطات الحسابية إذ

بمغ كسطيا الحسابي ليذه الفقرة (  ) 1.82كبنسبة اتفاؽ ( )%85.9ك بانحراؼ معيارم (, )2.66كمعامؿ اختالؼ ( )2.95مما
يعني قكة اتساؽ اجابات افراد العينة حكؿ الفقرة المذككرة,ككذلؾ التزاـ المؤسسات العاممة في القطاعات المختارة بيا ,في حيف حصمت
الفقرة( )98عمى أدنى المتكسطات الحسابية المكزكنة إذ بمغ ( , ,)8.8كنسبة االتفاؽ

( ) %65.9كبانحراؼ معيارم بمغ (, )9

كمعامؿ اختالؼ (.)2.8كىذا يدؿ عم ى ضعؼ اتفاؽ المدققيف الداخمييف العامميف في مؤسسات القطاعات ا لمختارة عمى ىذه الفقرة
قياسا بالفقرات االخرل ,بمعنى اف مدراء التدقيؽ الداخمي ال يفصحكف عف حاالت عدـ التقيد بالمعايير الدكلية الصادرة عف المعيد
االمريكي لممدققيف الداخمييف.
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جدوؿ رقـ ( ) 2- 4

وصؼ فقرات مدى التزاـ المدققيف الداخمييف بمعايير التدقيؽ الداخمي لمقطاعات المختارة

اتفؽ تماما

اتفؽ

محايد

ال اتفؽ

ال اتفؽ تماما

نسبة االتفاؽ %

ذات العالقػػة

االنحراؼ المعيارم

قسػـ التػدقيؽ الػداخمي رسػميا مػف الجهػات

16

4.14

82.7

0.7

معامؿ االختالؼ

 -1يػػتـ تحديػػد غػػرض وسػػمطة ومسػػؤولية

45

89

4

0

الكسط الحسابي المكزكف

الفقرات

0.17

(دي ػواف الرقابػػة الماليػػة،

وزارة الماليػػػة الػػػوزارة المعنيػػػة والتشػػػريعات
والقوانيف والتعميمات ذات العالقة).
 -2يقدـ قسـ التدقيؽ الداخمي الػى االدارة
خدمات استشارية كمما طمب منه ذلؾ.

 -3نشاط التدقيؽ الداخمي يتسـ باالتي:
أ-

االسػػػػتقاللية ب-الموضػػػػوعية

47

81

10

15

1

4.03

80.5

0.91

0.23

66

61

22

4

1

4.21

84.2

0.83

0.2

والحيادية
 -4يكػػوف مػػدير التػػدقيؽ الػػداخمي مرتبطػػا

78

56

11

5

4

4.25

85.0

1

0.24

مػػػػف الناحيػػػػة االداريػػػػة بػػػػالرئيس االعمػػػػى
لمدائرة.
 -5يقػػدـ مػػدير التػػدقيؽ الػػداخمي لمػػرئيس
االعمػػى لمػػدائرة خطػػة القسػػـ وأداء نشػػاطه

57

71

8

16

2

4.12

82.4

0.89

0.22

خالؿ السنة.
 -6ال يوجػػػػػػد تػػػػػػدخؿ بعمػػػػػػؿ المػػػػػػدققيف

39

57

28

26

4

3.64

72.8

1.12

0.31

الػػداخمييف مػػف قبػػؿ -:أ-االدارة العميػػا ب-
الجهات ذات العالقة بعمؿ المدققيف
 -7ال يوجػػػػػػد لػػػػػػدى اي مػػػػػػف المػػػػػػدققيف

42

81

3

25

3

4.01

80.2

0.83

0.21

الداخميف تضارب المصالح في الدائرة.
 -8يتـ اخبار الجهات العميا (وزير) او

36

57

21

37

3

3.66

73.2

1.04

0.28

(المفتش العاـ) في حاؿ تعرض المدقؽ

انتهاؾ الستقالليته.

 -9ال يقوـ المدققوف الداخميوف في

49

47

32

21

5

3.67

73.3

1.22

0.33

الدائرة بتدقيؽ العمميات التي سبؽ واف
اشتركوا بها كأعضاء في لجاف.
 -11يمتمػػػػػػػػػػؾ المػػػػػػػػػػدققوف الػػػػػػػػػػداخميوف

55

72

13

13

1

4.08

81.6

0.91

0.22

التأهيػػػؿ العممػػػي والعممػػػػي لتأديػػػة عممهػػػػـ

بكفاءة وفاعمية.

 -11لػػػػػػػػػػػػدى المػػػػػػػػػػػػدققيف الػػػػػػػػػػػػػداخمييف
المعرفػػػػػة بالمخػػػػػاطر والضػػػػػوابط الرقابيػػػػػة

41

81

6

26
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4.02

80.3

0.77

0.19

) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

العدد ()53

المجلد ()13

الرئيسػػػػػػية المتعمقػػػػػػة بتقنيػػػػػػة المعمومػػػػػػات

المحاسبية.

 -12يقػػػػوـ المػػػػدققوف الػػػػداخميوف ببػػػػػذؿ

54

86

4

10

0

4.23

84.6

0.68

0.16

العناية والمهارة المهنية الالزمة.
 -13يطور المدققوف الػداخميوف معػرفتهـ

52

43

26

26

7

3.69

73.9

1.23

0.33

ومهػػارتهـ وكفػػاءاتهـ عػػف طريػػؽ التطػػوير
المهنػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػتمر (دورات تدريبيػػػػػػػػػػة

متخصصة).

 -14يقوـ مدير التػدقيؽ الػداخمي بتطػوير
والمحافظػػػة عمػػػى برنػػػامج التػػػدقيؽ لتأكيػػػد

42

79

7

25

1

4

80.0

0.82

0.21

وتحسيف الجودة.
 -15يقوـ مدير التدقيؽ الداخمي

53

72

7

21

1

4.1

81.9

0.85

0.21

باألشراؼ الفعاؿ عمى المدققيف وتوجيههـ
بالشكؿ الصحيح وتقييـ ادائهـ دورياً.
 -16يقػػػوـ ديػػػواف الرقابػػػة الماليػػػة بتقيػػػيـ
اداء قسـ التدقيؽ الداخمي مرة واحدة عمػى

29

73

16

31

5

3.68

73.6

1

0.27

االقؿ كؿ خمس سنوات.
 -17يسػػػػػتخدـ مػػػػػدير التػػػػػدقيؽ الػػػػػداخمي

17

61

27

49

0

3.44

68.8

0.91

0.26

تعبيػػر (تػػـ أج ػراءا) وفقػػا لممعػػايير الدوليػػة
المهنيػػػػة لمزاولػػػػة التػػػػدقيؽ الػػػػداخمي فػػػػي
التقارير التي يرفعها الى االدارة العميا.

 -18يقػػػػػػػوـ مػػػػػػػدير التػػػػػػػدقيؽ الػػػػػػػداخمي
باإلفصاح عػف حػاالت عػدـ التقيػد بمعػايير

19

45

27

58

5

3.3

65.9

1

0.3

التػػػػػدقيؽ الدوليػػػػػة الصػػػػػادرة مػػػػػف المعهػػػػػد
االمريكي لممدققيف الداخمييف .AII
 -19يقػػوـ مػػدير التػػدقيؽ الػػداخمي بتبػػادؿ

33

86

6

29

0

3.95

78.9

0.75

0.19

المعمومات وينسػؽ النشػاطات مػع الجهػات

الرقابيػػػػة الخارجيػػػػة والداخميػػػػة ( المفػػػػتش
العػػاـ) لضػػػماف التغطيػػة الالزمػػػة ل عمػػػاؿ
وتالفي ازدواجية الجهود.
 -21يتأكد مدير التػدقيؽ الػداخمي مػف أف

33

80

13

28

0

3.86

77.2

0.85

0.22

المػوارد البشػػرية لمتػػدقيؽ الػػداخمي مناسػػبة

وكافيػػػػة ويػػػػتـ توظيفهػػػػا لتحقيػػػػؽ الخطػػػػة
المعتمدة.
 -21يعػػي المػػدققوف الػػداخميوف المخػػاطر

53

86

5

10

0

4.21

84.2

0.7

0.17

التػػػي يتعرضػػػوف لهػػػا مػػػف خػػػالؿ خبػػػراتهـ
المتراكمة.
 -22يقػػػوـ المػػػدققوف الػػػداخميوف بتطػػػوير
وتوثيػػؽ خطػػة عمػػؿ لكػػؿ مهمػػة مػػف مهػػاـ

36

89

8

20

1

3.98

79.6

0.8

0.2

التدقيؽ الداخمي تتضػمف اهػدافها ونطاقهػا
وتوقيتها والموارد المخصصة لها.
 -23يشػػمؿ نطػػاؽ التػػدقيؽ بشػػكؿ شػػامؿ

53

81

1

18

دراسة األنظمػة والعقػود والسػجالت الماليػة

140

1

4.19

83.9

0.71

0.17
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وغيػػػر الماليػػػة والمػػػػوظفيف المعنيػػػيف بهػػػػا
والممتمكات المادية المتصمة بها.

 -24يوثؽ المدققوف العامموف في الػدائرة

49

77

6

22

0

4.1

81.9

0.78

0.19

نتػػائج عممهػػـ فػػي اوراؽ عمػػؿ ويحتفظػػوف
بها في ممفات خاصة.
 -25يقػػػوـ المػػػدققوف الػػػداخميوف بوضػػػع

26

88

7

32

1

3.85

77.0

0.77

0.2

اسػػػتنتاجات ونتػػػائج مهمػػػة التػػػدقيؽ عمػػػى
اساس اعماؿ التحميؿ والتقييـ المناسبة.

 -26يتضػػػػػمف التقريػػػػػر النهػػػػػائي لػػػػػ دارة
بشػأف نتػػائج التػدقيؽ رأي المػػدقؽ الػػداخمي

30

82

11

30

1

3.84

76.7

0.84

0.22

والمقترحػػػػات واالسػػػػتنتاجات التػػػػي توصػػػػؿ
اليها.
 -27تكػػػػوف التقػػػػارير الػػػػى االدارة عػػػػادة

38

86

4

26

0

4.03

80.5

0.72

0.18

دقيقػػػػػػة وموضػػػػػػوعية وواضػػػػػػحة ومػػػػػػوجزة
وبنػػػاءة وكاممػػػة واف اصػػػدارها يكػػػوف فػػػي

الوقت المناسب.
 -28إذا احتػػػػوى التقريػػػػر النهػػػػائي عمػػػػى

47

86

4

16

1

4.13

82.6

0.75

0.18

خطػػأ او سػػهو جسػػػيـ فعنػػدها يقػػوـ مػػػدير
التػػػػػػػدقيؽ الػػػػػػػداخمي بػػػػػػػ بالغ المعمومػػػػػػػات
المصححة الى كؿ األطراؼ ذات العالقة.

 -29يقوـ مدير التدقيؽ الداخمي بمراجعة

61

80

2

11

0

4.3

85.9

0.66

0.15

التقرير النهائي قبؿ أصدارا.
 -31قبػػػػؿ ابػػػػالغ النتػػػػائج الػػػػى الجهػػػػات

30

95

7

21

1

3.95

78.9

0.76

0.19

االخػػػرى (الرقابيػػػة) يجػػػب اف يراعػػػى تقيػػػيـ
المخاطر بالنسػبة لممؤسسػة والتشػاور مػع

اإلدارة العميا.

 -31يقوـ مدير التدقيؽ الداخمي بمتابعة
ما يتخذ ازاء النتائج التي تـ ابالغها الى

45

91

3

15

0

4.16

83.1

0.67

0.16

األدارة.
 -32يقػػوـ مػػدير التػػدقيؽ الػػداخمي بوضػػع

38

84

7

25

0

3.99

79.8

0.77

0.19

إجػػػػراءات متابعػػػػة تكفػػػػؿ التحقػػػػؽ مػػػػف اف
اإلجػػػػراءات التػػػػػي تتخػػػػػذها اإلدارة قػػػػػد تػػػػػـ

تطبيقها تطبيقا فعاال.
االجمالي

1393

2403

740

343

49

3.96

79.2

0.89

0.23

المصدر :مف اعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات البرنامج االحصائيspss

أمػػا المعػػدؿ العػػاـ لفقػرات المتغيػػر المسػػتقؿ فقػػد بمػػغ ( )8.96كنسػػبة االتفػػاؽ عمػػى االسػػتجابة ( )%79.0ك بػػانحراؼ معيػػارم بمػػغ
ّ
( )2.89ك معامؿ اختالؼ ( ,) 2.08كىذا يعني أف العينة بشكؿ عاـ تميؿ كبشكؿ جيد إلى التأكيػد عمػى التػزاـ المػدققيف الػداخمييف
بمعايير التدقيؽ الداخمي لمقطاعات المختارة  ,كلقد لكحظ كذلؾ عف طريؽ اجابات افراد العينػة ىيمنػة مػدير التػدقيؽ الػداخمي عمػى
العمؿ فقد نالت الفقرات التي تخص عمؿ مدير التدقيؽ الداخمي عمى اعمى االكساط الحسابية المكزكنة.
امػػا بخصػػكص المتغيػػر التػػابع كىػػك قيػػاس اإلج ػراءات الفعميػػة أتجػػاه مخػػاطر التػػدقيؽ كمنيػػا الغػػش كاالحتيػػاؿ فقػػد طرحػػت فػػي ىػػذا
المتغير عمى المستجيبيف ( )98سؤاال  ,كقد احتسبت المتكسطات الحسابية المكزكنة كاالنحرافات المعيارية كمعامػؿ االخػتالؼ كنسػبة
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االتفاؽ الستجابات افراد العينػة لفقػرات ىػذا المتغيػر ,ككمػا فػي الجػدكؿ ) , (3-4إذ يالحػظ بػأف األكسػاط الحسػابية المكزكنػة لجميػع
الفقرات كانت أعمى مف الكسط الحسػابي الفرضػي البػالغ ( .)3كقػد حصػمت الفقػرة ( )6عمػى أعمػى المتكسػطات الحسػابية المكزكنػة إذ
بم ػػغ كس ػػطيا الحس ػػابي لي ػػذه الفقػ ػرة ( ,)1.20كنس ػػبة االتف ػػاؽ لالس ػػتجابة ( )%82.8كب ػػانحراؼ معي ػػارم ( )2.78كمعام ػػؿ اخ ػػتالؼ
( ,) 2.99كىذا يبيف التناسؽ النسبي إلجابات عينة الدراسة تجاه ىذه الفقرة ,كالذم يدؿ كذلؾ عمى قكة ادراؾ المدققيف في القطاعات
المختػػارة لػػدكر مػػدير التػػدقيؽ فػػي ىػػذا المجػػاؿ .فػػي حػػيف حصػػمت الفق ػرة ( )99عمػػى أدنػػى المتكسػػطات الحسػػابية المكزكنػػة إذ بمػػغ
( ,)8.88كنسػػبة االتفػػاؽ ( )%66.6ك بػػانحراؼ معيػػارم بمػػغ ( , )2.99كمعامػػؿ اخػػتالؼ ( , )2.8كىػػذا يػػدؿ عمػػى ارتفػػاع مسػػتكل
مخاطر االحتياؿ في القطاعات المختارة.
جدوؿ رقـ ( )3 - 4

وصؼ فقرات قياس اإلجراءات الفعمية أتجاا مخاطر التدقيؽ ومنها الغش واالحتياؿ في القطاعات المختارة
الفقرات

اتفؽ تماما

اتفؽ

محايد

ال اتفؽ

ال اتفؽ تماما

الكسط الحسابي المكزكف

نسبة االتفاؽ %

االنحراؼ المعيارم

20

معامؿ االختالؼ

 -1ينػػػػػػػػػػػػػػاقش المػػػػػػػػػػػػػػدير

38

78

33

5

3.71

74.2

1.02

0.28

التنفيػػذي مػػع قسػػـ التػػدقيؽ
الػػداخمي المخػػاطر التػػي قػػد
يتعرض لها المدققوف اثناء
عممهـ.

 -2يتمتػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػدققوف

53

80

23

3

15

3.95

78.9

0.97

0.25

الػػػػػػػػػػػػػداخميوف بالتأهيػػػػػػػػػػػػػؿ
االكػػػػػػػػػػػػػاديمي والمهنػػػػػػػػػػػػػي
والمعرفػػػػػػػة الوافيػػػػػػػة التػػػػػػػي

تمكػػنهـ مػػف تقيػػيـ مخػػاطر
االحتياؿ والحد منها.
 -3يعػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػدققوف

40

99

23

0

12

3.96

79.2

0.8

0.2

الػػػػػػداخميوف فػػػػػػي احتمػػػػػػاؿ
حػػدوث حػػاالت جسػػيمة مػػف

األخطاء او االحتياؿ.
 -4يحقػػػؽ نشػػػاط التػػػدقيؽ

50

85

29

1

9

4

80.0

0.85

0.21

الػػػػػػداخمي قيمػػػػػػػة مضػػػػػػػافة
لمػػدائرة عنػػدما يقػػدـ تأكيػػػدا

موضػػػػػوعيا وثيػػػػػؽ الصػػػػػمة
يسػػهـ فػػي فاعميػػة وكفػػاءة
عمميػػػػػػػات الحوكمػػػػػػػة وادارة
المخاطر والرقابة.
 -5يضػػػػع مػػػػدير التػػػػدقيؽ
الداخمي خطػط مرتكػزة عمػى

35

92

32

3

12

المخػػػاطر لتحديػػػد أولويػػػات
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76.5

0.89

0.23
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نشاط التػدقيؽ الػداخمي بمػا
يتماشى مع أهداؼ الوزارة.

 -6يقػػػػػوـ مػػػػػدير التػػػػػدقيؽ

45

95

27

1

6

4.02

80.3

0.78

0.19

الػػػػػػػػػداخمي بػػػػػػػػػ بالغ اإلدارة
العميػػا ومجمػػس األدارة عػػف
االحتماالت الهامة لمتعػرض
لمخاطر االحتياؿ.

 -7يقػػػػوـ نشػػػػاط التػػػػدقيؽ

26

110

26

0

12

3.86

77.2

0.75

0.19

الػػػػػػداخمي بتقيػػػػػػيـ احتمػػػػػػاؿ
حدوث االحتياؿ وكيؼ تقوـ
الػػػػػػػػدائرة بػػػػػػػػأدارة مخػػػػػػػػاطر
االحتياؿ.

 -8يأخػػػػػػػػػػػػذ المػػػػػػػػػػػػدققوف

33

103

31

0

7

3.93

78.6

0.73

0.18

الػػػػػداخميوف فػػػػػي اعتبػػػػػارهـ
عنػػد تطػػوير أهػػداؼ مهمػػة

التػػػػػػدقيؽ احتمػػػػػػاؿ وجػػػػػػود
اخطاء هامة أو احتياؿ.
 -9ينػػػاقش مػػػدير التػػػدقيؽ

34

80

44

1

15

3.75

75.0

0.89

0.24

الػػػداخمي مػػػع األدارة العميػػػا
مستوى قبوؿ المخاطر.
 -11إذا لػػػػػػـ يػػػػػػتـ حسػػػػػػـ

45

87

32

1

9

3.95

79.0

0.84

0.21

مسػػػػػػػػػألة القػػػػػػػػػرار بشػػػػػػػػػأف
المستوى المقبوؿ لممخػاطر
فعمػػى المػػدقؽ الػػداخمي رفػػع
المسألة الى الجهػات العميػا

لحسمها.

 -11يعد مستوى المخاطر

الخاصػػػػػػة باالحتيػػػػػػاؿ فػػػػػػي

15

70

55

8

26

3.33

66.6

0.99

0.3

الدائرة قميؿ نسبياً.
 - 12يػػػػػػػػػػػػػػتـ مراجعػػػػػػػػػػػػػػة

31

82

41

3

17

3.7

73.9

0.93

0.25

التحػػػػػػػديات التػػػػػػػي تواجػػػػػػػه
المػػدققيف الػػداخمييف بشػػكؿ
دوري فيمػػا يخػػص االحتيػػاؿ

والغش.
 -13لػػػػػػػػػػػدى المػػػػػػػػػػػدققيف

40

75

41

3

15

3.77

75.4

0.96

0.25

الػػداخميف فػػػي الػػػدائرة خبػػػرة
جيػػدة فػػػي قضػػػايا االحتيػػػاؿ
التػػػي تتعػػػرض لهػػػا الػػػدائرة
وكيفية التخطػيط لهػا بشػكؿ
فعاؿ.
االجمالي

485

1136

437

175

المصدر :مف اعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات البرنامج االحصائي spss
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29

3.83

76.5

0.9

0.23
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أما المعدؿ العاـ لفقرات بمتغير اإلجراءات الفعمية أتجاه مخاطر التدقيؽ كمنيا الغش كاالحتياؿ فقد بمغ ( )8.88كبنسبة اتفاؽ
ّ

( )%76.5كبانحراؼ معيارم بمغ ( )2.9كمعامؿ اختالؼ ( ,)2.08ك يعني ذلؾ أف العامميف في قسـ التدقيؽ الداخمي يميمكف

بشكؿ عاـ كبنسبة جيدة نحك اتخاذىـ إلجراءات فعمية بخصكص مكضكع الغش كاالحتياؿ كضركرة اف يحقؽ عمميـ منع اك
التقميؿ كالى اقؿ حد ممكف مف تمؾ الحاالت في القطاعات المختارة.

المبحث الثالث

اختبار فرضيات البحث
اعتمػػدنا فػػي ىػػذا المبحػػث عمػػى مجمكعػػة مػػف الكسػػائؿ لغػػرض اختبػػار الفرضػػيات ك ىػػي مصػػفكفة االرتبػػاط (معػػامالت
ارتباط بيرسكف) ,كتحميؿ االنحدار البسيط .كقد اسػتخدمت مصػفكفة معػامالت االرتبػاط البسػيط لغػرض التحقػؽ مػف قػكة كنػكع
عالقات االرتباط المكجكدة ما بيف أبعاد متغيرات البحث ,في حػيف اسػتخداـ تحميػؿ االنحػدار البسػيط لغػرض اختبػار عالقػات
التأثير المباشربيف متغيرات البحث الرئيسة.
أوالً -:اختبار فرضيات االرتباط
 )1الفرضية الرئيسة األولى :
فرضية العدـ( ) H 0
(ال توجػػد عالقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة معنويػػة بػػيف الت ػزاـ المػػدققيف الػػداخمييف بمعػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي وقيػػاس االج ػراءات
الفعمية تجاا مخاطر التدقيؽ ومنها الغش واالحتياؿ مف وجهة نظر قطاعات مختارة).
الفرضية البديمة فرضية الوجود )(H1

(توجػد عالقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة معنويػػة بػػيف التػزاـ المػػدققيف الػػداخمييف بمعػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي وقيػػاس االجػراءات

الفعمية تجاا مخاطر التدقيؽ ومنها الغش واالحتياؿ مف وجهة قطاعات مختارة).
اختبار الفرضية الرئيسة االولى-:
إذ يشػػير جػػدكؿ مصػػفكفة االرتبػػاط ( ) 4 - 4إلػػى كجػػكد عالقػػات ارتبػػاط مكجبػػة ذات داللػػة معنكيػػة عنػػد معامػػؿ ( )%1بػػيف
التزاـ المدققيف الداخمييف بمعايير التػدقيؽ الػداخمي كقيػاس االجػراءات الفعميػة تجػاه مخػاطر التػدقيؽ كمنيػا الغػش كاالحتيػاؿ إذ
بمغت قيمة معامؿ االرتباط ( )2.77كتدعـ ىذه النتيجة صحة فرضية الكجكد كرفض فرضية العػدـ لمفرضػية الرئيسػة االكلػى
 ,كىػػذا كيػػدؿ عمػػى أنػػو كفػػي القطاعػػات المختػػارة يمكػػف االفػػادة كبشػػكؿ كبيػػر مػػف االلت ػزاـ بمعػػايير التػػدقيؽ لغػػرض تػػدعيـ
كترصيف االجراءات الفعمية لغرض الحد مف الغش كاالحتياؿ.
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جدوؿ رقـ () 4 - 4

مصفوفة معامالت االرتباط بيف المتغيرات المستقمة والمعتمدة مف وجهة نظر قطاعات مختارة
المتغير المستقؿ

لقطاع التعميـ

المتغير المعتمد
االجراءات

Pearson

الفعمية

Correlation

التعميـ

)Sig. (2-tailed

االجراءات

Pearson

الفعمية

Correlation

لقطاع

لقطاع

الخدمات
االجراءات

Pearson

الفعمية
الزراعة
االجراءات
الفعمية
لقطاع
المصارؼ

.01

)**(.77
.01
)**(.89
.01

Pearson

)**(0.72

Correlation
)Sig. (2-tailed

االجراءات

Pearson

الفعمية
الصناعة

لقطاع الزراعة

لقطاع المصارؼ

لقطاع الصناعة

)**(.78

)Sig. (2-tailed

Correlation

لقطاع

لقطاع الخدمات

)Sig. (2-tailed

Correlation

لقطاع

التزاـ المدققيف

التزاـ المدققيف

التزاـ المدققيف

التزاـ المدققيف

التزاـ المدققيف

0.002
0.62
0.055

)Sig. (2-tailed
Pearson

االجمالي

)**(0.77

Correlation
)Sig. (2-tailed
N

االجمالي

0.01
60

17

51

16

10
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**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ثانياً -:اختبار فرضيات التأثير البسيط
 ) 2الفرضية الرئيسة الثانية:
فرضية العدـ )(H0
(اليوجد تأثير ذو داللة معنوية اللتزاـ المدققيف الداخمييف بمعايير التدقيؽ الػداخمي فػي قيػاس االجػراءات الفعميػة تجػاا مخػاطر
التدقيؽ ومنها الغش واالحتياؿ مف وجهة نظر قطاعات مختارة)
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الفرضية البديمة (فرضية الكجكد) )(H1
(يوجد تأثير ذو داللة معنوية اللتزاـ المدققيف الداخمييف بمعايير التػدقيؽ الػداخمي فػي قيػاس االجػراءات الفعميػة تجػاا
مخاطر التدقيؽ ومنها الغش واالحتياؿ مف وجهة نظر قطاعات مختارة)
لغرض اختبار الفرضية الرئيسة الثانية فإف الدراسة ستعتمد عمى تحميؿ االنحدار البسيط باستخداـ معامؿ االنحػدار بيتػا
) (βكقيمة ( )Tكمعامؿ التحديد (التفسير) (.)R2
اختبار الفرضية الرئيسة الثانية-:
يظيػػر جػػدكؿ نتػػائج تحميػػؿ االنحػػدار البسػػيط ( ) 5 - 4كجػػكد تػػأثير ذم داللػػة معنكيػػة عنػػد مسػػتكل ( )%1اللتػزاـ المػػدققيف
بمعايير التدقيؽ الداخمي في قياس االجراءات الفعمية تجاه مخاطر التدقيؽ كمنيا الغش كاالحتياؿ في القطاعات المختػارة ,إذ
بمغػػت قػػيـ معامػػؿ بيتػػا ) )0.852( (βكلقػػد بمغػػت قيمػػة ( )Tالمحسػػكبة ( )91.87ممػػا يػػدؿ عمػػى معنكيػػة نمػػكذج االنحػػدار
الخػػاص بيػػذه الفرضػػية ,كقػػد بمػػغ معامػػؿ التحديػػد ( )0.594بمعنػػى أف االلت ػزاـ بالمعػػايير يفسػػر مػػا نسػػبتو ( ) %59.4مػػف
التغيرات التي تط أر عمى االجراءات الفعمية تجاه مخاطر التدقيؽ ,أمػا النسػبة المتبقيػة ((%40.6فيعػكد لتػداخؿ عكامػؿ أخػرل
غيػػر داخمػػة فػػي النمػػكذج االحصػػائي .كتػػدعـ ىػػذه النتيجػػة صػػحة فرضػػية الكجػػكد كال تػػدعـ صػػحة فرضػػية العػػدـ لمفرضػػية
الرئيسة الثالثة.
الجدوؿ رقـ ( ) 5- 4

نتائج تحميؿ االنحدار البسيط وقيـ ) (R2و قيمة ) (Tلمفرضية الرئيسة الثالثة
الفرضية
الرئيسة
الثالثة

القطاعات

معادلة االنحدار

قيـ T

قيمة R2

مستكل المعنكية

التعميـ

Y=1.215+0.943 X1

9.39

0.61

0.09

الخدمات

Y=1.148+0.942 X2

8.44

0.593

0.09

الزراعة

Y=1.367+0.899 X3

7.85

0.79

0.09

المصارؼ

Y=1.951+0.672 X4

2.24

0.39

0.055

الصناعة

Y=1.646+0.585 X5

3.88

0.52

0.01

القطاعات المختارة

Y=2.591+0.850 X

91.87

2.591

0.01
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الفصؿ الرابع

االستنتاجات والتوصيات

Recommendations and Conclusions
االستنتاجات:
في ضكء النتائج المستخمصة مف عرض كتحميؿ الجانبيف النظرم كالعممي لمبحث ,تـ التكصؿ الى مجمكعة
استنتاجات كىي كما يأتي:
 -9بالنسبة لجميع القطاعات تبيف اف االكساط الحسابية المكزكنة لجميع الفقرات كانت اعمى مف الكسط الحسابي الفرضي
البالغ ( ,)8كقد حصمت الفقرة ( )09عمى اعمى المتكسطات الحسابية اذ بمغ كسطيا الحسابي ( )1.8كبنسبة اتفاؽ
( ,)%85.9كبذلؾ نستنتج قكة اتفاؽ اجابات افراد العينة عف ىذه الفقرة ,كالتزاـ اقساـ التدقيؽ الداخمي في المؤسسات عينة
البحث بيذه الفقرة التي تتعمؽ بقياـ مدير التدقيؽ باالطالع عمى التقرير النيائي قبؿ رفعو.
 -0ضعؼ اتفاؽ المدققيف الداخمييف العامميف في المؤسسات عينة البحث عمى الفقرة  98قياسابالفقرات االخرل ,كالتي
تتعمؽ بقياـ مدراء التدقيؽ الداخمي باإلفصاح عف حاالت عدـ التقيد بالمعايير الدكلية لمتدقيؽ الداخمي.
 -8التناسؽ النسبي إلجابات عينة البحث تجاه قياـ مدير التدقيؽ الداخمي بابالغ االدارة العميا كمجمس االدارة عف
االحتماالت اليامة لمتعرض لمخاطر االحتياؿ اذ حصمت عمى اعمى المتكسطات الحسابية المكزكنة اذ بمغ كسطيا
الحسابي ( )1كنسبة اتفاؽ (.)%82.8
 -1ضعؼ اتفاؽ المدققيف الداخمييف في مؤسسات القطاعات عينة البحث مع الفقرة ( )99كالتي تشير الى اف مستكل
المخاطر الخاصة باالحتياؿ قميؿ نسبيا اذ بمغ كسطيا الحسابي ( )8.8كنسبة االتفاؽ (.)%66.6
 -5اظيرت نتائج البحث كجكد عالقة طردية بيف االلتزاـ بمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية كالحد مف الغش كاالحتياؿ ,اذ اف
االلتزاـ بيذه المعايير يؤدم الى تدعيـ كترصيف االجراءات الفعمية لغرض الحد مف الغش كاالحتياؿ.
 -6كجكد عالقة ارتباط كتأثير معنكية بيف االلتزاـ بمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية ( )IIAكبيف الحد مف الغش كاالحتياؿ.
 -7قمة المالؾ الكظيفي مف المدققيف الداخمييف قياسا بحجـ االعماؿ المناطة بيـ.
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 -8ال يتمتع المدققكف الداخميكف بالصالحية كاالستقاللية الكافية التي تمكنيـ مف اداء عمميـ بالشكؿ الصحيح كالتي
تنسجـ مع مفيكـ كاىداؼ التدقيؽ الداخمي ,اذ يكجد تدخؿ مف قبؿ االدارة بعمؿ المدقؽ الداخمي ,ففي حالة اكتشاؼ المدقؽ
الداخمي لغش كاحتياؿ ,كعند ابالغ االدارة ال يتـ اتخاذ االجراءات الالزمة كال تكجد متابعة كيتـ غمؽ المكضكع دكف تكجيو
عقكبات رادعة لمحد مف الغش كاالحتياؿ ,ما يسبب االحباط لممدققيف الداخمييف كالتأثير سمبا في ادائيـ كزيادة الغش
كاالحتياؿ.
-9ال يحظى المدققكف الداخميكف الجدد بالتأىيؿ الالزـ لمعمؿ بقسـ التدقيؽ الداخمي ,اذ يعمؿ الخريجكف مف الجامعات بعد
تعينيـ في التد قيؽ بشكؿ مباشر دكف التأىيؿ كالتدريب المسبؽ في قسـ الحسابات ليتسنى ليـ االطالع كاكتساب الخبرة
العممية قبؿ البدء بالعمؿ التدقيقي ,مما يؤثر سمبا في كفاءة عمؿ المدقؽ كعممية التدقيؽ.
 -92اف ارتباط اقساـ التدقيؽ الداخمي باإلدارة يشكؿ احد نقاط الضعؼ ,اذ يتأثر عمميا بذلؾ  ,ككف االدارة ىي التي
تكافئ كتعاقب المدقؽ الداخمي.
التوصيات:
يعرض ىذا المبحث اىـ التكصيات التي تكصمنا الييا ,اعتمادا عمى االستنتاجات اعاله:
 -9مكاكبة التطكرات الحديثة في مفيكـ كاىداؼ كمعايير التدقيؽ الداخمي.
 -0ضركرة االنتقاؿ بالتدقيؽ الداخمي مف تدقيؽ مالي ركتيني الى تدقيؽ سائر انشطة المؤسسة مما يعكد بالفائدة عمييا
كيحسف ادائيا.
 -8دراسة امكانية ارتباط اجيزة التدقيؽ الداخمي بالك ازرة المعنية اك بييئة مستقمة بشكؿ مباشر مف الناحية الييكمة كالفنية
كالمالية لضماف االستقاللية التامة لعمؿ تمؾ االجيزة.
 -1اف تبادر الييئات التدقيقية في العراؽ بكضع معايير مينية محمية مستمدة مف المعايير الدكلية لمتدقيؽ الداخمي ,كزيادة
كعي االدارات في المؤسسات بأىمية دكر المدققيف الداخميف في المؤسسة.
 -5السعي الى تحديد مياـ جياز التدقيؽ الداخمي كفقا لمعايير التدقيؽ الداخمي الدكلية ( )IIAكااللتزاـ بيا مف حيث
الخصائص التي يجب اف تتكفر فيو ,كمف حيث مستمزمات ادائو كصالحياتو كمسؤكلياتو لضماف تحقيؽ رقابة فاعمة لإلداء
بشكؿ عاـ.

148

) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

المجلد ()13

العدد ()53

 -7ضركرة تبني معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية الحديثة كااللتزاـ بيا ككنيا مالئمة لمكاكبة تغيرات كالتطكرات في
انشطة التدقيؽ الداخمي في ظؿ االنظمة التقميدية كتحقؽ االستعداد االمثؿ لمكاجية كالحد مف مخاطر الغش
كاالحتياؿ.
 -8زيادة المالؾ الكظيفي ألجيزة التدقيؽ الداخمي في كافة مؤسسات القطاع العاـ ليتسنى ليـ القياـ بأعماليـ.
 -9اعطاء المكظفيف الجدد ,كفؽ برنامج ,معد مسبقا ,التكجيو المناسب كالمعمكمات الالزمة كالتأىيؿ كالتدريب الكافي
في قسـ الحسابات ليكتسبكا الخبرة كالمعرفة كاالطالع عمى الجانب المحاسبي قبؿ البدء بالعمؿ التدقيقي ,اذ اف
المدقؽ يجب اف يككف محاسب اكال ليتعرؼ عمى كافة تفاصيؿ العمؿ المحاسبي ليتسنى لو القياـ بعممية التدقيؽ.
 -92شمكؿ المدققيف الداخمييف بمخصصات مينية تتناسب مع حجـ كمسؤكلية العمؿ الذم يقكمكف بو ,كلمنع تأثرىـ
بالمغريات التي قد يتعرضكف ليا اثناء عمميـ.
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