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الممخص:

يعتبر التدقيؽ الداخمي نشاطاً تقييمياً مستقلً ينشأ داخؿ المنشأة لتدقيؽ العمميات التشغيمية كخدمة لإلدارة وىو

حيث
أيضاً وسيمة رقابية إدارية تعمؿ عمى قياس وتقييـ فعالية وسائؿ الرقابة األ ُخرى  ،إذ البد مف تنظيـ عممو مف ُ
تحديد ىدؼ التدقيؽ وميامو وأرتباطو ضمف الييكؿ التنظيمي والتوصيؼ الوظائفي لمكوادر العاممة فيو وفؽ معايير
ُ
التدقيؽ الداخمي الدولية لمقطاعيف العاـ والخاص بعيداً  ،عف االجتياد مف أجؿ ضماف استقللية المدقؽ ومواكبة
االتجاىات الحديثة في التدقيؽ.

وتتمحور مشكمة البحث حوؿ عدـ وجود معايير لتحديد متطمبات إدارة التدقيؽ في القطاعيف المذكوريف في
العراؽ سوئ بعض القوانيف العراقية التي حددت التوصيؼ الوظيفي لمعامميف في قسـ التدقيؽ الداخمي .

فجاء ىذا البحث لُيسمط الضوء عمى متطمبات إدارة التدقيؽ الداخمي وفؽ المعايير الدولية والواقع التدقيقي في

العراؽ ومتطمباتو وفؽ التشريعات القانونية .

Abstract:
An internal audit is an independent evaluation activity established within the entity to
audit operations as a management service. It is an administrative means of control that
measures and evaluates the effectiveness of other means of control. It must be organized
in terms of defining the objective of the audit and its functions and its linkage within the
organizational structure and job description of the staff working according to internal
auditing standards International public and private sectors away from diligence in order
to ensure the auditor's independence and keep pace with modern trends in auditing.
The problem of research is that there are no criteria for determining the audit
management requirements in the two sectors mentioned in Iraq except for some Iraqi
laws that define the job descriptions for the employees of the internal audit department.
This research is intended to highlight the requirements of internal audit management
according to international standards and the reality of auditing Iraq and its requirements
in accordance with legal legislation.
المحور االول  :منهجية البحث
أوالً :مشكمة البحث:

اف محور مشكمة البحث ىو وجود فجوة بيف متطمبات إدارة التدقيؽ الداخمي وفؽ المعايير الدولية لمتدقيؽ

الداخمي والقوان يف المحمية أدت الى عدـ وجود دليؿ التدقيؽ الداخمي في القطاعات االقتصادية المختمفة القطاع العاـ
والخاص لتوحيد االجراءات مف جية ومف جية أخرى تحديد التوصيؼ الوظيفي  ،الذي انعكس سمباً عمى أداء
التدقيؽ الداخمي وعدـ القياـ بواجبو المفروض.

ثانياً :هدف البحث:

ييدؼ البحثُ إلى تسميط الضوء عمى متطمبات إدارة التدقيؽ الداخمي وفؽ المعايير الدولية لمتدقيؽ الداخمي

والصلحيات  ،والواجبات المحدد بموجب القوانييف العراقية لمعامميف في دوائر وأقساـ التدقيؽ الداخمي في كل
القطاعيف العاـ والخاص وبياف أوجو القصور وايجاد الحموؿ الممكنة لمنيوض بواقع التدقيؽ الداخمي في العراؽ .
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ثالثاً:أهمية البحث:
جاء أىمية البحث مف أىمية تطبيؽ المعايير الدولية إلدارة التدقيؽ الداخمي والمطبؽ في كثير مف بمداف العالـ
وتقميؿ حجـ الفجوة القائمة بيف التشريعات القانونية والمعايير أعله .
رابعاً :فرضية البحث:
انطلقاً مف أىمية الدور الذي يقوـ بو التدقيؽ الداخمي في تنفيذ وتقديـ التوصيات واقتراح تطوير النظـ
واإلجراءات التي تحددىا اإلدارات العميا بغية الوصوؿ الى اليدؼ المنشود لممنشأة  ،فاف فرضية البحث تقوـ عمى
أساس اف اتباع المعايير الدولية في تحديد متطمبات إدارة التدقيؽ الداخمي ِ
يعط نتائج ايجابية عمى الصعيد التنظيمي
لممينة فضلً عف التعديلت الضرورية التي يجب اف تكوف في التشريعات القانونية النافذة .
خامساً :أسموب البحث:
يتبع اسموب القياس المنطقي اإلستداللي مف خلؿ دراسة المعايير الدولية لمتدقيؽ الداخمي الصادرة مف معيد
المدققيف الداخمييف ( )IIAوالتشريعات القانونية العراقية التي تحدد عمؿ التدقيؽ الداخمي في القطاع العاـ والقطاع
الخاص .
المقدمة :
تعتبر المراجعة الداخمية أو التدقيؽ الداخمي ،نظاماً لمتقييـ الذاتي الداخمي في المنشأة ،وترتكز عميو أعماؿ
المحاسبة اإلدارية وادارة الجودة  ،حيث يقوـ موظفو المنشأة انفسيـ بإجراء تقييـ مستمر لمتأكد مف صحة الوضع
المالي لعمميات المنشأة.
اذ يقوـ بدور تأكيدي واستشاري وبدوف أي مسؤولية تنفيذية مطمقاً مف خلؿ درجة الثقة والتكامؿ والمعمومات
التي يجب عمى دائرة التدقيؽ الداخمي القياـ بالمراجعات المالية والوسائؿ المستخدمة في التحقؽ مف فعالية النظاـ
المحاسبي  ،وتحديد ،وتصنيؼ ،وقياس النتائج لمدورة المالية والمركز المالي واالبلغ عنو  ،واالداء االداري والمالي
والتشغيمي ومدى ملئمة وفعالية نظاـ الضبط الداخمي وادارة المخاطر وعمميات الحوكمة  ،والتحقؽ مف وجود
األصوؿ (وانيا بصورة جيدة) ووجود الحماية المناسبة والملئمة ليا  ،وصحة االلتزامات  ،واألصوؿ  ،وااليرادات
واالعباء والتقيد بالقوانيف واالنظمة المعموؿ بيا  ،وبالتالي تقديـ التقارير إلى مجمس اإلدارة أو مف يمثمو ونسخة منو
الى اإلدارة العميا (المدير العاـ ) بما توصمت إليو نتيجة التدقيؽ وتقديـ التوصيات واالقتراحات التي تراىا مناسبة
والعمؿ عمى متابعة مايتخذ بشانيا مف إجراءات وق اررات.
وىذا يوجب عمينا التعرؼ عمى الذيف يقوموف بيذا العمؿ وماىي مؤىلتيـ وارتباطيـ بالييكؿ التنظيمي مع باقي
االقساـ وماىي حدود عمميـ  ،حيث نجد أف ىنالؾ جممة مف المعايير الدولية فضلً عف القوانيف العراقية والمعايير
المحمية النافذة التي ترسـ إدارة التدقيؽ الداخمي مع عممنا باف ىنالؾ فجوة بيف المعايير والقوانيف المحمية وعدـ
مواكبة التطورات الحاصمة في مجاؿ عمـ التدقيؽ ،الذي يتطمب منا الوقوؼ عمى تمؾ التطورات ومقارنتيا مع واقع
التدقيؽ الداخمي في القطاع الحكومي والخاص في العراؽ ورسـ اطار عاـ لإلدارة التدقيؽ الداخمي.
وقد تضمف البحث محوريف  ،األوؿ :متطمبات إدارة التدقيؽ الداخمي وفؽ المعايير الدولية لمتدقيؽ الداخمي  ،وأما
المحور الثاني :متطمبات إدارة التدقيؽ الداخمي وفؽ ما محدد بموجب القوانيف العراقية  ،حيث توصؿ البحث إلى
استناجات أىميا :قصور جانب التشريعي في العراؽ مف مواكبة التطورات الحاصمة في المعايير التدقيؽ الداخمي
الدولية  ،وعدـ انسجاميا مع واقع مؤسساتنا الحكومية والشركات الخاصة .
واما التوصيات فكاف اىميا ضرورة وضع دليؿ عاـ إلدارة التدقيؽ الداخمي في ضوء المعايير الدولية وتعديؿ
مايمكف تعديمو مف القوانيف النافذة بغية النيوض بالواقع الميني لمتدقيؽ الداخمي في العراؽ .
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المحور الثاني  :متطمبات إدارة التدقيق الداخمي وفق المعايير الدولية
اوالً :تعريف التدقيق الداخمي:
ىناؾ مجموعة مف التعاريؼ ،نذكر أىميا :
أ .عرؼ دليؿ رقـ ( : )4ىو جياز تقويمي مستقؿ ضمف تشكيلت المنشأة ويعتبر أحد وسائؿ الرقابة الداخمية الفعالة
تنشئوُ اإلدارة لمقياـ بخدمتيا وطمانتيا عمى وسائؿ الضبط الموضوعة مطبقة وكافية مف خلؿ مجموعة مف
الضوابط واالجراءات لتحقيؽ العمميات والقيود وبشكؿ مستمر لضماف دقة البيانات المحاسبية واالحصائية،
ولمتأكد مف حماية أصوؿ وأمواؿ المنشأة والتحقؽ مف اتباع موظفي المنشأة لمسياسات والخطط واالجراءات
االدارية المرسومة ليـ .
ب .تعريؼ معيد مراجعي الحسابات الداخمييف (( :ىوكؿ مايقوـ بو المدققيف مف اجؿ ضماف مستقؿ وموضوعي
اضافة إلى األنشطة اإل ستشارية التي تيدؼ إلى إضافة قيمة وتحسيف عمميات المنظمة ،و يساعد المنظمة عمى
تحقيؽ أىدافيامف خلؿ وضع نيج منظـ ومنضبط لتقييـ وتحسيف فعالية إدارة المخاطر  ،والرقابة ،والحوكمة)).
( ) Spencer Pickett: 2005:109
ج .ىو مجموعة مف أوجو النشاط المستقمة داخؿ المشروع تنشئيا اإلدارة لمقياـ بخدمتيا في تحقيؽ العمميات والبنود
وبشكؿ مستمر لضماف دقة البيانات المحاسبية واالحصائية وفي التأكد مف كفاية االحتياطيات المتخذه لحماية
أصوؿ وأمواؿ المنشأة وفي التحقؽ مف اتباع موظفي المنشأة لمسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة
ليـ وقياس صلحية تمؾ الخطوط والسياسات وجميع وسائؿ الرقابة األخرى في أداء أغراضيا واقتراح
التحسينات اللزـ ادخاليا( .عثماف )1999:128 ،
يرى الباحث تعريؼ التدقيؽ الداخمي ىو كياف إداري مستقؿ داخؿ المنشأة ييدؼ إلى خمؽ اطمئناف لإلدارة العميا
بالتزاـ الموظفيف بالقوانيف واألنظمة والتعميمات وحماية الموجودات المنشأة مف اجؿ إضاقة قيمة لممنشأة مف خلؿ
دورِه التاكيدي واالستشاري الذي يقوـ بو .
ثانياً :اهداف التدقيق :

يقوـ التدقيؽ الداخمي بالتقييـ الحاسـ إلداء العمميات المختمفة داخؿ المنشأة بمافي ذلؾ نظاـ االستثناءات الداخمي
والفحص الداخمي لإل داء العاـ لمنظاـ المعموؿ بو ويكوف مسؤوليتو حوؿ دقة المعمومات المحاسبية واكتماليا
وموثوقيتيا التي يتـ االبلغ عنيا مف قبميـ وايجاد الحموؿ الممكنة لممخالفات .

فضلً عف قيامو بدراسة جانب العمميات التشغيمية في المشاريع وتحميميا بشكؿ حاسـ لموقوؼ عمى نقاط ضعؼ
النظاـ وتحديد أماكف عدـ الكفاءة واليدر ....الخ وابلغ اإلدارة حوليا ( )tendon.2009:115

ويمكف اجماؿ أىداؼ التدقيؽ الداخمي التي تختمؼ باختلؼ طبيعة وحجـ المنشأة والظروؼ المرتبطة والمستفيديف
مف تقارير التدقيؽ الداخمي باالتي ( :الوردات )37 :2014 ،

 .1التأكد مف مدى ملئمة وفعالية السياسات واجراءات الضبط الداخمي المعتمد لبيئة وظروؼ العمؿ والتحقؽ مف
تطبيقيا .

 .2التأكد مف االلتزاـ االدارات والدوائر مف خلؿ ممارسة أعماليا بتحقيؽ االىداؼ والسياسات واالجراءات المعتمدة
خلؿ فترة زمنية أو مالية معينة .
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 .3أقتراح االجراءات اللزمة لزيادة كفاءة وفعالية الدوائر التنفيذية واالنشطة تأكيداً لممحافظة عمى الممتمكات
والموجودات .

 .4التأكد مف صحة البيانات ومدى االعتماد العمميات ودراسة الضبط والفحص عمييا مف خلؿ مراجعة وتقييـ إدارة
المخاطر الداخمي وتدقيؽ البيانات .

 .5مراجعة إجراءات إدارة المخاطر وما اشتممت عميو مف مراكز الخطر .
 .6مراجعة فعالية األساليب المعتمدة لتقييـ تمؾ المخاطر .
 .7التأكد مف اإللتزاـ بالقوانيف واالنظمة المعموؿ بيا .

 .8إعداد تقارير مفصمة ودورية بنتيجة التدقيؽ ورفعو الى أعمى سمطة تنفيذية .
يقدـ التدقيؽ الػداخمي فوائ َػد عدي ٍ
ػدة ومميػزة فػي المنشػأة السػيما لمجمػس اإلدارة  ،ولمجنػة التػدقيؽ وجميعيػا تركػز عمػى
األ بعاد المختمفػة لتقػدير المخػاطر والرقابػة  ،والشػكؿ التػالي يوضػل المطالػب المنافسػة حػوؿ وظيفػة التػدقيؽ الػداخمي
لكؿ مف مجمس اإلدارة ولجاف التدقيؽ .
شنو سقٌ ( )1اهذاف اىتذقُق اىذاخيٍ
ٍطبىت االداسح حىه وظُفخ اىتذقُق اىذاخيٍ
قٌُُ ٍغتقو ىيعىاثػ اىشقبثُخ.
 أُغبػذح ك ٢اػذاد اُزوبس٣ش ز ٍٞاُؼٞاثؾ اُشهبث٤خ . روً ْ٤٤لبءح اُؼِٔ٤بد . أُغبػذح ك ٢رظٔ ْ٤اُؼٞاثؾ اُشهبث٤خ . رسِ َ٤أُخبؽش . -رغ َ٤ٜػِٔ٤خ اُزوش٣ش اُزارُِٔ ٢خبؽش ٝاُؼٞاثؾ اُشهبث٤خ .

ٍطبىت ىجْخ اىتذقُق حىه وظُفخ اىتذقُق اىذاخيٍ :
وظيفة التدقيق الداخلي

 اُزأً٤ذاد ثبُ٘غجخ ُِؼٞاثؾ اُشهبث٤خ  ،ثٔب ك ٢رُي اُزو ْ٤٤أُغزوَ ُالداسح اُؼِ٤ب . اُزو ْ٤٤أُغزوَ ُِٔٔبسعبد ٝاُؼِٔ٤بد أُسبعج٤خ ثٔب ك ٢رُي االثالؽ أُبُ. ٢ رسِ َ٤أُخبؽش اُز ٢رشًض أعبعب ً ػِ ٠اُؼٞاثؾ اُشهبث٤خ ٝأُسبعج٤خ ٝاالثالؽ أُبُ. ٢ -رسِ َ٤اُـش ٝاالزز٤بٍ ٝاالعزوظبءاد اُخبطخ .

أُظذس ٗ( :دْ )11 :2013 ،
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يلحظ مف الشكؿ تطور في مفيوـ التدقيؽ الداخمي حيث اشتمؿ المفيوـ الجديد عمى نوعيف مف الخدمات التي
تقدميا باالضافة الى الخدمة التقميدية وظيفة التدقيؽ ( تقييـ المخاطر وتقديـ الخدمات االستشارية ) بعد أف كانت
بمفيوميا القديـ لوظيفة التدقيؽ الداخمي (الفحص والتقييـ ).
(جمعة )47 :2011 ،
يرى الباحث ىنالؾ اتساع في نطاؽ عمؿ التدقيؽ الداخمي في ضوء اإلتجاىات الحديثة التي طرأت عمى العموـ ،
وبات عمى المدقؽ الداخمي القياـ بالتحميؿ العلقات المتداخمة بيف البيئة الداخمية لممنشأة والبيئة الخارجية إلدارة
المخاطر مف أجؿ خمؽ قيمة لممنشأة .
ثالثاً :تنظيم إدارة التدقيق الداخمي:
المقصود بالتنظيـ الداخمي إدارة دائرة التدقيؽ الداخمي ورسـ الييكؿ التنظيمي ليا وتحديد نوعية وعدد أفرادىا
والوصؼ الوظيفي لمختمؼ مستويات الوظائؼ في الدائرة وشرح المياـ الرئيسية لمدائرة  ،وىذا يتوقؼ عمى حجـ
المنشأة وتعقيدات العمميات التي تقوـ بيا المنشأة ( .الوردات )479 :2014 :
حيث أشار المعيار (  )2130 – 2000الدولي لمتدقيؽ الداخمي كيفية إدارة نشاط التدقيؽ بفعالية مف خلؿ االتي :
()www. global.theiia.org
 .1ضماف إضافة قيمة لممنشأة .
 .2اعداد خطة مبنية عمى المخاطر مف أجؿ تحديد أولويات نشاط التدقيؽ بما ينسجـ مع أىداؼ المنشأة .
 .3تنسيؽ مع اإلدارة العميا والمجمس اإلدارة لمموافقة عمى خطط نشاط التدقيؽ الداخمي والموارد التي تتطمبيا
وتاثير محدودية الموارد عمى نشاط التدقيؽ .
 .4استعماؿ موارد التدقيؽ الداخمي بفعالية مف أجؿ انجاز خطة التدقيؽ الموافؽ عمييا .
 .5اعداد سيساسات واجراءات الكفيمة مف أجؿ توجيو نشاط التدقيؽ الداخمي .
 .6التقاسـ المعموماتي وتنسيؽ النشاط مع أطراؼ أخرى خارجية وداخمية والتي تقدـ خدمات التاكيد واألستشارة
لضماف التغطية الملئمة والتقميص مف ازدواجية المجيودات .
 .7إعداد تقارير دورية الى اإلدارة العميا ومجمس اإلدارة حوؿ أىداؼ وصلحيات ومسؤوليات وأداء نشاط التدقيؽ
وفقاً لخطة عممو  ،والتزاما بمبادئ ميثاؽ االخلقيات المينة والمعايير  ،إذ يجب أف تتضمف ىذه التقارير
المخاطر المرتفعة والمسائؿ الرقابية بمافييا الغش واالحتياؿ والمسائؿ المتعمقة بالحوكمة  ،وأي مواضيع أخرى
تتطمب انتباه اإلدارة العميا ليا.
 .8تقييـ مسار الحوكمة في المؤسسة وتقديـ التوصيات المناسبة لتحسيف أساليب الحوكمة لممنشأة.
 .9تقييـ فعالية والمساىمة في مسار إدارة المخاطر.
 .11يجب اف يساعد التدقيؽ الداخمي المنشأة في الحفاظ عمى ضوابط رقابية فعمية مف خلؿ تقييـ فعاليتيا
وكفاءتيا والدفع نحو تحسيف األداء باستمرار.
اذ يتعيف عمى المدقؽ إعداد خطة مبنية عمى المخاطر لتحديد أولويات نشاط التدقيؽ الداخمي بشكؿ يتوافؽ مع
أىداؼ المؤسسة حيث يتمثؿ الغرض مف التخطيط السنوي لمتدقيؽ في ضماف توافؽ انشطة التدقيؽ مع احتياجات
المؤسسة واضافة القيمة لتحقيؽ األىداؼ المحددة مسبقاً ،كما يساعد التخطيط السنوي في االستغلؿ األمثؿ لمموارد
المحدودة لمتدقيؽ (.زماف )31 :2017 ،
يرى الباحث اف تحقيؽ تمؾ األىداؼ الينطبؽ عمى بعض المنشاءات منيا المنشاءات الصغيرة اذ يكفي اف يقوـ
التدقيؽ بدوره التقميدي عمى العكس في المنشاءات الكبيره التي يجب االخذ بيذه االىداؼ لمساعدة متخذي القرار
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ٍجيخ ميُخ ثغذاد ىيعيىً االقتصبدَخ اىجبٍعخ

إلضافة قيمة لممنشأة بسبب كثرة العمميات اليومية وربما يعتبر في بعض االحياف أداة لمتدقيؽ الخارجي إلبداء الرأي
في القوائـ المالية .
وأما التوصيؼ الوظيفي لمتدقيؽ الداخمي وفؽ متطمبات المعايير الدولية لمتدقيؽ الداخمي فقد صنفت المدققوف
الداخميوف الى ( مديرالتدقيؽ ومشرؼ التدقيؽ ومدقؽ ،السكرتارية ) ِ
وىذه المسؤوليات وتمؾ الوظائؼ وأىدافيا ومعيار
حسب الجدوؿ األتي :
التقييـ الذاتي ليا وموضحةً
َ
جدول رقم (  ) 1التوصيف الوظيفي دائرة التدقيق الداخمي وفق المعايير الدولية لمتدقيق الداخمي
اعبط
اىتصُْف

ٍذَش اىتذقُق اىذاخيٍ
ٝػغ ثشٗبٓح شبَٓ الداسح
اُزذه٤ن اُذاخِ ٢ؽجوب ً ُٔؼب٤٣ش
أُٔبسعخ أُ٤ٜ٘خ ُِزذه٤ن
اُذاخِ. ٢

أٛذاف
اُٞظ٤لخ

أُغإ٤ُٝبد

أُغإ٤ُٝبد

اُزأًذ ٖٓ خؼٞع أٗشطخ
أُ٘شأح ُجشٗبٓح ٓ٘ظْ ُِزذه٤ن
اُذاخِ ٢ثٜذف اُزأًذ ٖٓ إٔ
االخشاءاد أُزجؼخ ًل٤الٕ
ُزبٓ ٖ٤عالٓخ ٝزغٖ ع٤ش
اُؼَٔ.
ٓذ ٟاُِزضاّ أُ٘شأح ٝاُؼبِٖٓ٤
كٜ٤ب ثبُوٞاٗٝ ٖ٤االزٌبّ اُؼبٓخ
ٝع٤بعبد ٝاالخشاءاد
أُؼٔ ٍٞثٜب ك ٢أُ٘شأح
رشد٤غ اٌُلبءح اُزشـ٤ِ٤خ ك٢
أُ٘شأح ٝرُي الػبكخ هٔ٤خ
ُِٔ٘شأح ٝرسغ ٖ٤ػِٔ٤برٜب.
ٝػغ ع٤بعبد ٗشبؽ اُزذه٤ن
اُذاخِ٢

ٍششف اىتذقُق ( سئُظ
اىقغٌ)
االششاف ػِٜٔٓ ٠بد اُزذه٤ن
اُشئ٤غ٤خ ٝر٘غ٤ن أػٔبٍ
اُزذه٤ن ٓغ أُذهوُِ ٖ٤زأًذ ٖٓ
إٔ أػٔبٍ اُزذه٤ن اُدبس٣خ رزْ
ٝكوب ً ُِخطؾ أُٞػٞػخ

اىَذقق

اىغنشتبسَخ

ر٘ل٤ز ٜٓٔبد اُزذه٤ن
اُذاخِ ٢ؽجوب ً ُجشٗبٓح
اُزذه٤ن أُؼذ ُٜز ٙاُـب٣خ
ٖٓ هجَ ٓششف اُزذه٤ن

زِوخ اُٞطَ ثٓ ٖ٤ذ٣ش
اُذائشح ٝأُذهوٓٝ ٖ٤غ ًبكخ
دٝائش أُ٘شأح ٝث ٖ٤أُذهوٖ٤
ثؼؼ ْٜثجؼغ

اػبد روش٣ش ثدٔ٤غ
االعز٘زبخبد
ٝاُزٞط٤بد ٘ٓٝبهشزٜب
ٓغ ٓششف اُزذه٤ن

ٓؼشكخ رٞاخذ أُذهو ٖ٤ك٢
أُ٤ذإ ٝرغ َ٤ٜاالرظبُجْٜ

اثالؽ ٓغإ٤ُٝخ ػٖ
زبالد رؼشع
ئعزوالُ٤خ ُِخطش ارا
شؼش ثزُي

رٞخ ٚ٤أداء أُذهوٝ ٖ٤رذس٣جْٜ

اػزٔبد ثشٗبٓح اُزذه٤ن ُدٔ٤غ
أٗشطخ أُ٘شأح

ٝػغ ٝرطج٤ن ٝرسذ٣ث
ثشآح اُزذه٤ن ٌَُ ٜٓٔخ
رذه٤ن

ٝػغ اُخطخ اُغ٘٣ٞخ ُِزذه٤ن
ثٔب كٜ٤ب ئػزٔبد اُدذا ٍٝاُضٓ٘٤خ
ٝسكؼٜب ُِٔذ٣ش اُؼبّ ُٝد٘خ
اُزذه٤ن .

اُزأًذ ٖٓ إٔ اػٔبٍ اُزذه٤ن هذ
رٔذ ثٔٞػٞػ٤خ ٝأعزوالُ٤خ
ربٓخ ٖٓ هجَ أُذهوٖ٤

أُظبدهخ ػِ ٠خٔ٤غ اُزوبس٣ش
ٝأُشاعالد اُظبدسح ػٖ
اُزذه٤ن ثٔب كٜ٤ب اُزٞط٤بد
ُزسغ ٖ٤اُؼَٔ

ٓزبثؼخ رٞط٤بد اُزذه٤ن
اُذاخِ ٢اُ ٠إٔ ٣زْ االٗزٜبء
ٖٓ ر٘ل٤زٛب ًبِٓخ ًٝزبثخ
روش٣ش دٝس ١ز ٍٞرُي
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اُو٤بّ ثأػٔبٍ أُغر
أُ٤ذاٗ ٢االُِ٘ ٢ُٝشبؽ
اُخبػغ ُِزذه٤ن ُلْٜ
ٝرسذ٣ذ أعِٞة اُؼَٔ
ٝٝػغ اُزٞط٤بد
أُزؼِوخ ثازز٤بخبد
اُزذه٤ن
ٝػغ خطخ اُؼَٔ
شبِٓخ اُ٘طبم
ٝاالعِٞة ٝثشٗبٓح
اُٞهذ اُالصّ ُالٗزٜبء
ٖٓ أُٜٔخ
ٓشاخؼخ أُغز٘ذاد
ٝاُوٞ٤د ٝاُٞثبئن
ٝاُغدالد اُالصٓخ
ثأػٔبٍ اُزذه٤ن ًٔب ٞٛ
ٓخطؾ ُٚ
اُز٘غ٤ن ٓغ ٓ٘غن أداسح
اُدٜخ اُخبػؼخ ُِزذه٤ن
ثخظٞص اُسظٍٞ
ػِ ٠اُٞثبئن اُالصٓخ
ٝرسذ٣ذ االزز٤بخبد
اُالصٓخ ُز٘ل٤ز أُٜٔخ .

االززلبظ ثِٔلبد ثشٌَ
٣غٓ َٜؼ ٚاُشخٞع ُِٞث٤وخ
أُطِٞث ٚثغُٜٚٞ
اُو٤بّ ثأػٔبٍ ؽجبػخ
أُشاعالد ٝروبس٣ش اُزذه٤ن
اُظبدسح ػ٘بُزذه٤ن اُذاخِ٢
االززلبظ ثغدَ رسشًبد
أُذهو ٖ٤ك ٢أُ٤ذإ ٝرغَ٤ٜ
االرظبٍ ثْٜ
رشر٤ت أعِٞة زلع أُِلبد
ٝاُٞثبئن أُزؼِوخ ثأػٔبٍ
اُزذه٤ن
ؽجبػخ خٔ٤غ أُشاعالد
اُزذه٤ن أُٞاكن ػِٜ٤ب ٖٓ
هجَ ٓذ٣ش اُزذه٤ن أٓ ٝششك٢
اُزذه٤ن
ر٘غ٤ن ٝرشر٤ت اُِوبءاد أٝ
االخزٔبػبد ٖٓ أُٞظلٖ٤
االخشٖ٣
ًزبثخ ٓسبػش ئخزٔبػبد
اُزذه٤ن اُذاخِٝ ٢رٞث٤ن
ثشٗبٓح رذس٣ت أُذهوٖ٤

ٍتطيجبد إداسح اىتذقُق اىذاخيٍ ثُِ......

روً ْ٤٤لب٣خ ئعزدبثخ االداسح
اُزشـ٤ِ٤خ ُِزٞط٤بد
أُظبدم ػِٜ٤ب ٖٓ االداسح
اُؼِ٤ب ٝأُزبثؼخ ٓغ االداسح
اُزشـ٤ِ٤خ ُِٔغبػذح ك ٢ارخبر
االخشاءاد اُالصٓخ .
ر٘ل٤ز ٜٓٔبد اُخبطخ ك٢
اُزذه٤ن ث٘بء ػِ ٠ؽِت
االداسح
أُغإ٤ُٝبد
اُزؼبٓ ٕٝغ أُذهوٖ٤
اُخبسخٝ ٖ٤٤اُزأًذ ٖٓ ر٘غ٤ن
اُدٜٞد ٝرسو٤ن االعزلبدح
أُزجبدُخ
روٞٓ ْ٤٤ظل ٖ٤اُزذه٤ن
اُذاخِٝ ٢اُزٞط٤خ
ثبُزشك٤ؼبد ٝاُؼالٝح اُغ٘٣ٞخ

اُؼالهبد

أُإٛالد
ٝاُخجشح

أُإٛالد

أ ١طالز٤بد اخش ٟرلٞع
ُ ٖٓ ٚهجَ أُذ٣ش اُؼبّ ُٝد٘خ
اُزذه٤ن
ٓغ أُذ٣ش اُؼبّ ٓٝذساء
اُذٝائش ك ٢أُسبكظبد
ٓغ أُذهو ٖ٤اُخبسخٖ٤٤
اُ٤ٜئبد ٝأُ٘ظٔبد أُسِ٤خ
ٝاُؼبُٔ٤خ أُزخظظخ ك٢
ٓدبٍ اُزذه٤ن اُذاخِ٢
إ  ٌٕٞ٣زبطالً ػِ ٠شٜبدح
خبٓؼ٤خ ك ٢أُسبعجخ ،
االهزظبد  ،ئداسح االػٔبٍ ،
اداسح ٓبُ٤خ ص ٣ٝلؼَ إٔ
 ٌٕٞ٣زبطَ ػِٓ ٠إَٛ
ٓٓ ٖٓ ٢ٜ٘ؼٜذ ًؼزشف ثٚ
ٓثَ CLA CPA
خجشح ك ٢اُزذه٤ن ُٔذح 8
ع٘ٞاد ػِ ٠االهَ
ٜٓبسح ك ٢اُزسِ َ٤أُبُ٢
ٜٓبسح ك ٢اعزخذاّ اُسبعٞة
ئخبدح اُِـخ االٌِٗ٤ض٣خ
رسو٤ن أٛذاف اُزذه٤ن

ٓؼب٤٣ش روْ٤٤
االداء

ً.د .صذاً مبغع

اُزأًذ ٖٓ إٔ أػٔبٍ اُزذه٤ن
رٔذ أعز٘بداً ُٔؼب٤٣ش اُزذه٤ن
اُذاخِ٢

رٞث٤ن خٔ٤غ االعز٘بخبد
ٝأُالزظبد اُز ٢رذػْ
سأ ٚ٣اُٜ٘بئ ٢ز ٍٞاُ٘شبؽ
اُخبػغ ُِزذه٤ن

ٓشاخؼخ ِٓلبد أٝسام اُؼَٔ
ك ٢خٔ٤غ ٓشازَ اُزذه٤ن ػِ٠
أُٜٔخ ٝاُزبًذ ٖٓ إٔ ِٓلبد
اُزذه٤ن هذ اٗدضد ثبالعز٘بد اُ٠
ع٤بعبد ٝئخشاءاد اُزذه٤ن
اُذاخِ ٢اُٞاسدح ك ٢اُذُ.َ٤
ٓشاخؼخ ٓغٞدح روش٣ش اُزذه٤ن
ٓغ ٓذ٣ش اُزذه٤ن اُذاخِ٢

روٓ ْ٤٤ذح كؼبُ٤خ ًٝلبءح
ٗظبّ اُشهبثخ اُذاخِ٤خ ػِ٠
اُ٘شبؽ اُخبػغ ُِزذه٤ن

اُو٤بّ ثبُض٣بساد اُزلوذ٣خ
أُ٤ذاٗ٤خ ُٔخزِق ٓٞاهغ أُ٘شأح
ٝئػذاد اُزوبس٣ش ػٖ ٛزح
اُض٣بساد
أ٣خ ٓغإ٤ُٝبد أخشٌِ٣ ٟق ثٜب
ٖٓ هجَ ٓذ٣ش اُزذه٤ن اُذاخِ٢

أ٣خ أػٔبٍ أخش ٟرُٜ ًَٞب
ٖٓ هجَ ٓذ٣ش اُزذه٤ن
اُذاخِ٢

االززلبظ ثِٔق أٝسام
ػَٔ ُِٜٔٔخ ٝرشر٤ت
ٝرٞث٤وخ زغت ع٤بعبد
اُذائشح
ازلبظ ػِ ٠اُؼالهبد
االٗغبٗ٤خ ٜٓٝبساد
االرظبٍ ٓغ خٔ٤غ ٓ٘زغج٢
أُ٘شأح

ٓغ ٓذساء اُذٝائش ٝسؤعبء
االهغبّ
ٓٞظل ٢أُ٘شأح
أُذهو ٖ٤اُخبسخٖ٤٤
إ  ٌٕٞ٣زبطالً ػِ ٠شٜبدح
خبٓؼ٤خ ك ٢أُسبعجخ ،
االهزظبد  ،ئداسح االػٔبٍ ،
اداسح ٓبُ٤خ ٣ٝلؼَ إٔ ٌٕٞ٣
زبطَ ػِٓ ٠إٖٓ ٢ٜ٘ٓ َٛ
ٓؼٜذ ًؼزشف ثٓ ٚثَ CLA
CPA
خجشح ك ٢اُزذه٤ن ُٔذح 4
ع٘ٞاد ػِ ٠االهَ
ٜٓبسح ك ٢اُزسِ َ٤أُبُ٢
ٜٓبسح ك ٢اعزخذاّ اُسبعٞة

ٓغز ٟٞاُزٞط٤بد
ٝاالسشبداد أُوذٓخ ُِؼبِٖٓ٤
اُغشػخ ٝاُذهخ ك ٢اػذاد
اُجشآح ٝاُخطؾ

ئخبدح اُِـخ االٌِٗ٤ض٣خ
اُوذسح ػِ ٠أداسح ٝرٞخٚ٤
اُؼ٘بطش اُجشش٣خ أُغإُٝخ
ردبٚٛ
رسو٤ن اػِٓ ٠غزٖٓ ٌٖٔٓ ٟٞ
االٗزبخ٤خ
اٗدبص االػٔبٍ ك ٢اُٞهذ
أُسذد

اُوذسح ػِ ٠اداسح ٝرٞخٚ٤
اُؼ٘بطش اُجشش٣خ ردبٚٛ

دهخ ٝكبئذح اُزوبس٣ش أُشؿٞثخ
ك ٢اُٞهذ أُسذد.

إ  ٌٕٞ٣زبطالً ػِ٠
شٜبدح خبٓؼ٤خ ك٢
أُسبعجخ  ،االهزظبد ،
ئداسح االػٔبٍ  ،اداسح
ٓبُ٤خ
خجشح ك ٢اُزذه٤ن ُٔذح 2
ع٘خ ػِ ٠االهَ
ٜٓبسح ك ٢اعزخذاّ
اُسبعٞة
ئخبدح اُِـخ االٌِٗ٤ض٣خ
اٗدبص االػٔبٍ أًُِٞخ اُٚ٤
ك ٢اُٞهذ أُسذد ٝثٌلبءح
ٓذ ٟعشػخ اُز ٢رزْ ثٜب
ػِٔ٤خ اُزذه٤ن
رسؼ٤ش اُزوبس٣ش
ٝاُذساعبد ك ٢اُٞهذ
أُ٘بعت
ٓذ ٟاٌُلبءح اُز ٢رزْ اٗدبص
االػٔبٍ

أُظذس  ٖٓ :أػذاد اُجبزث ثبالػزٔبد ػِ ( ٠اُٞسداد )487-480 :2014 ،
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ع٘خ ػِ ٠االهَ

ٓذ ٟاٌُلبءح اُز ٢رزْ ثٜب
االززلبظ ثبُِٔلبد
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زبخبرْٜ
ٓذ ٟاٌُلبءح ك ٢اٗدبص
االػٔبٍ أًُِٞخ ئُٜ٤ب ك٢
اُٞهذ أُسذد
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يرى الباحث اف ىنالؾ ترابطاً بيف الوظائؼ المشار الييا مع تقميؿ في الحمقات العمؿ التي تنعكس ايجابياً عمى
انجاز العمؿ ضمف الوقت المحدد  ،اذ يرتبط المدققوف بمدير التدقيؽ مباشرةً مع اعطاء الحرية في عمؿ المدققيف

فيـ يعتبروف الركيزة االساسية في العمؿ .

رابعاً :مبادئ وأخالقيات المهنة :
لكؿ مينة أ حكاـ اخلقية تحكميا مف أجؿ تعزيز الثقة بيا ومنيا التدقيؽ الداخمي والذي ُيعد ضرورة أساسية
لنشاطو الذي يقوـ اساساً عمى الثقة في تأكيدىا الموضوعي بشاف إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة  .......الخ.

والمعرفة بقواعد السموؾ االخلقي التي تعد أداة ودليؿ لممدققيف الداخمييف في التعامؿ مع الزملء داخؿ المنشأة مع
المدققيف الخارجييف والذي يتطمب التصرؼ بإنصاؼ ومينية مع السلمة االخلقية في جميع جوانب االعماؿ
التدقيقية ويجب التعامؿ بالموضوعية مف أجؿ القياـ بالواجبات لموصوؿ إلى المستويات المتوقعة مف الصدؽ،

النزاىة

،

الشفافية

مف

جميع

بيا)Henning&other.2008.60(.

النواحي

وىذا

يتطمب

إدارة

تدقيؽ

الداخمي

ممتزمة

وموثوقة

صدرعف معيد المدققيف الداخمييف ( )IIAمبادئ أخلقيات المينة  .تتكوف مف اربعة أركاف ىي ( االستقامة
َ
والموضوعية والسرية والكفاءة ) يمتد نطاقيا إلى أبعد مف تعريؼ مينة التدقيؽ الداخمي لكي يشمؿ أيضاً عنصريف
أساسييف ىماwww. global.theiia.org :

 .1المبادئ الوثيقة الصمة بمينة التدقيؽ وممارستيا .

 .2قواعد السموؾ الميني التي تحدد المعايير التي يتوقع مف المدققيف الداخمييف مراعاتيا  ،وىي قواعد تعد بمثابة
عامؿ مساعد في تحويؿ المبادئ الى تطبيقات عممية  ،كما اف المقصود بيا توجيو السموؾ األخلقي لممدققيف

الداخمييف .

وأما المبادئ التي يجب أف يمتزـ بيا المدققوف الداخميوف عند أدائيـ العمؿ وفؽ ماجاء في أعله ىي  ( :النواس،
)13-12 :2017

أ .مبدأ االستمرارية :

التدقيؽ الداخمي في الوحدة االقتصادية يجب أف يكوف وظيفة دائمية مف حيث تنفيذ المسؤوليات )المياـ (

والواجبات ،وتقع عمى اإلدارة العميا مسؤولية اتخاذ االجراءات الضرورية التي تضمف استم اررية ىذه الوظيفة بما

يتناسب مع حجـ وطبيعة انشطة الوحدة االقتصادية وخاصة فيما يتعمؽ بتوفير الموارد االقتصادية والبشرية المؤىمة
التي تساعد قسـ ,التدقيؽ الداخمي عمى تحقيؽ اىدافو.

ب .مبدأ االستقاللية:

يجب اف يكوف قسـ التدقيؽ الداخمي في الوحدات االقتصادية مستقؿ عف االنشطة التي تخضع لمتدقيؽ ،وكذلؾ عف
عمميات الرقابة الداخمية اليومية ،وىذه االستقللية تمنل المدققيف الداخمييف فرصة اعطاء رأي نزيو ،مستقؿ فيما

يقوموف بأدائو مف اعماؿ .وىذا يتطمب اف تكوف تبعية ارتباط التدقيؽ الداخمي بمجمس اإلدارة او لجنة التدقيؽ
مباشر مع ىذا المستوى.
المنبثقة مف مجمس اإلدارة ويكوف االتصاؿ
اً
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ج .مبدأ التوثيق وثيقة التدقيق :

وثيقة نشاط التدقيؽ الداخمي تكوف عادة مكتوبة لتعريؼ الغرض مف النشاط والمسؤوليات والصلحيات وكذلؾ تظير

موقع نشاط التدقيؽ الداخمي بداخؿ الوحدة االقتصادية وصلحيات الوصوؿ الى السجلت.
د .مبدأ النزاهة والموضوعية:

قادر عمى أداء ميامو بعيدًا عف التحيز والتدخؿ والتأثر باراء
ويتطمب ىذا المبدأ أف يكوف قسـ التدقيؽ الداخمي اً
األخريف أو بمصالحيـ الخاصة.
ه .مبدأ الكفاية المهنية:

تعتبر الكفاية المينية عنص اًر جوىرياً في تأدية مياـ التدقيؽ الداخمي بشكؿ مناسب داخؿ الوحدة االقتصادية وتشمؿ
الكفاية المينية المعرفة والخبرة والخمفية التعميمية واستم اررية التدريب والتأىيؿ لموظفي التدقيؽ ضمف سياسة تدريبية

منتظمةآخذيف بنظر اإلعتبار طبيعة وتعقد االنشطة والتقدـ التكنولوجي وزيادة الخدمات التي تقدميا الوحدة
االقتصادية.

يرى الباحث اف ىنالؾ معوقات تعيؽ البعض مف تطبيؽ مبادئ اخلقيات المينة منيا جيؿ اإلدارة العميا في
المنشأة لمدور الميـ لمتدقيؽ الداخمي الذي يعتبر أحد وسائؿ الضبط الداخمي مما يضطر بعض المدققيف عف
التخمي عف بعض تمؾ االخلقيات بضغط مف اإلدارة.

خامساً :المعايير الدولية لمتدقيق الداخمي :
صدر المعيار االوؿ في سنة  1978واستمر في وضع إطار ميني وتطوير معايير التدقيؽ الداخمي جديدة وبأتت
سارية المفعوؿ سنة  2002وفي سنة  2013وافؽ المجمس معايير التدقيؽ ( )IASBعمى التغييرات النيائية
لممعايير مف قبؿ االجراءات القانونية الدولية الممارسة المينية إطار الرقابة المجمس (.)IPPFOC
وترتكز المعايير إلى عدد مف المبادئ وتوفر إطار ألداء وتعزيز عممية التدقيؽ الداخمي كما تعد المعايير متطمبات
إلزامية تتالؼ ممايمي ( :الوردات)69 :2014 ،
 .1بيانات المتطمبات االساسية لمممارسة المحترفة لمتدقيؽ الداخمي ولتقييـ فاعمية أدائيا .
 .2التفسيرات التي توضل المصطمحات أو المفاىيـ الموجودة ضمف البيانات .
تتألؼ المعايير الدولية مف قسميف أساسيييف (معايير الصفات ومعايير االداء ) تتناوؿ معايير الصفات الخصائص
التي يجب توفرىا في المؤسسات واالفراد الذيف يمارسوف التدقيؽ الداخمي واما معايير االداء تتناوؿ طبيعة التدقيؽ
الداخمي ومعايير الجودة لقياس أداء الخدمات المقدمة
وحسب الجدوؿ األتي :
جدول رقم ( )2المعايير الدولية لمتدقيق الداخمي

سهْ
1000
1100
1200
1300

أُؼب٤٣ش اُظلبد
االٛذاف  ،اُظالز٤بد  ،أُغإ٤ُٝبد
االعزوالُ٤خ ٝأُٞػٞػ٤خ
أُٜبساد ٝاُؼ٘ب٣خ أُ٤ٜ٘خ اُالصٓخ
ثشٗبٓح ػٔبٕ ٝرسغ ٖ٤اُدٞدح

سهْ
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600

ٓؼب٤٣ش االداء
ئداسح ٗشبؽ اُزذه٤ن اُذاخِ٢
ؽج٤ؼخ اُؼَٔ اُزذه٤ن
اُزخط٤ؾ ُِٜٔٔخ اُزذه٤ن
ر٘ل٤ز أُٜٔخ اُزذه٤ن
رجِ٤ؾ اُ٘زبئح
ٓزبثؼخ ع٤ش اُؼَٔ
ئثالؽ هج ٍٞأُخبؽش

المصدر  :اعداد الباحث باالعتماد عمى المعيد المدققيف الداخمييف الدولي.
387

اىعذد اىغبدط واىخَغىُ 1028

ٍجيخ ميُخ ثغذاد ىيعيىً االقتصبدَخ اىجبٍعخ

سادساً :المنظمات الدولية (معهد المدققين الداخميين ) :

تأسس في سنة  1941في أمريكا وىي ىيئة عالمية في مجاؿ التدقيؽ الداخمي تضـ أكثر مف  175000عضوا ،
وتمثؿ جمعية المدققيف الداخمييف مكاتب محمية في أكثر مف  190دولة حوؿ العالـ .إف ميمة المعيد تتمخص في
تقديـ اإلرشاد الفعاؿ لمينة التدقيؽ الداخمي حوؿ العالـ
ومنل المدققيف الداخمييف الدولييف عدة شيادات مينية لتأىيؿ الملكات المينية في مجاالت متعددة في التدقيؽ

الداخمي وانسجاماً مع االتجاىات الحديثة في مجاؿ االعماؿ ومتطمبات االسواؽ العالمية وىي :
( ) www. institutes.theiia.org
 .1شيادة المدقؽ الداخمي المجاز ()CIA
 .2شيادة التقييـ الذاتي لمرقابة ()CCSA

 .3شيادة مدقؽ حكومي محترؼ ()CGAP

Certified Internal Auditor
Certification in Control Self-Assessment
Certified Government Auditing Professional

 .4شيادة مدقؽ الخدمات المالية المعتمد (Certified Financial Services Auditor )CFSA

 .5شيادة ضماف إدارة المخاطر المعتمدة (Certification in Risk Management Assurance )CRMA
 .6مؤىؿ قيادة التدقيؽ الداخمي ()QIAL

Qualification in Internal Audit Leadership

يعتبر المعيد الصوت العالمي لممدققيف الداخمييف المينييف في مجاؿ الحكـ  ،والمخاطر والرقابة الداخمية إذ يصدر
المعيد المعايير الدولية لمممارسة المينية لمتدقيؽ الداخمي كما ويوفر المعيد مستويات مختمفة مف التوجيو مف خلؿ
المؤتمرات والحمقات الدراسية والتدريب عمى شبكة االنترنت وتكنموجيا المعمومات ()David .2009.12
المحور الثالث  :متطمبات إدارة التدقيق الداخمي وفق القوانين العراقية :

تحدد متطمبات إدارة التدقيؽ الداخمي الواجبات والمسؤوليات الخاصة بالموقع الوظيفي وكيفية إدارة

الميارات

والواجبات التي يقوـ بيا شاغؿ الوظيفة شاممة مؤىلتو العممية والعممية ويستعمؿ لتحديد القيمة النسبية لموظائؼ
داخؿ المنشأة وايضا كمقياس لتحديد القيمة النسبية لموظائؼ و كمقياس لتحديد الراتب واختيار وتعييف الموظفيف
لتحقيؽ متطمبات العمؿ ويعتبر أداة مفيدة لممدير لتقييـ أداء الموظؼ في موقع عممو .
وقبؿ الخوض في متطمبات العمؿ البد مف القاء الضوء عمى األدلة التدقيقية الصادرة والجيات المنظمة لمعمؿ وأىـ
القوانيف والتعميمات المنظمة لمتدقيؽ الداخمي.
أوالً :ادلة التدقيق المحمية :

اما في العراؽ فتـ اصدار عدد مف أدلة التدقيؽ مف مجمس المعايير المحاسبية والرقابية الذي تأسس سنة 1988

برئاسة رئيس ديواف الرقابة المالية وعضوية عدد مف أعضاء مف باقي و ازرات الدولة وممثميف عف نقابة المحاسبيف
والمدققيف العراقييف وىي :
 .1دليؿ رقـ (  ) 1مسؤولية مراقب الحسابات عف االحداث اللحقة .
 .2دليؿ رقـ ( ) 2تقرير مراقب الحسابات حوؿ البيانات المالية .
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 .3دليؿ رقـ ( )3المعايير االساسية لمتدقيؽ.

 .4دليؿ رقـ ( )4دراسة وتقويـ نظاـ الرقابة الداخمية.
 .5دليؿ رقـ (  ) 5التوثيؽ.

 .6دليؿ رقـ(  ) 6تخطيط عممية التدقيؽ واالشراؼ عمييا .

وكاف أخر إصدار سنة  2002ولغاية االف لـ يصدر دليؿ أخر وكما أشرنا في المحور االوؿ وجود تغييرات
متسارعة طرأت عمى مينة التدقيؽ والزلت  ،واف عدـ مواكبة تمؾ التطورات سوؼ تنعكس سمباً عمى االداء العاـ
لممينة التدقيؽ مف القياـ بواجباتيا أماـ التحديات التي يواجييا العراؽ منذ  2003مف الفساد االداري والمالي وتراجع

مستوى الكفاءة التشغيمية لعديد مف الدوائر والو ازرات فضلً عف القطاع الخاص .

بغرض الوقوؼ عمى جانب القصور في ادلة التدقيؽ الداخمي وفؽ التشريعات العراقية وايجاد المعالجات لتقميؿ
الفجوة التي نتجت عف عدـ مواكبة االتجاىات الحديثة في التدقيؽ في القطاعيف العاـ والخاص في العراؽ كاف البد

مف اجراء مقارنة بيف ادلة المحمية والمعايير التدقيؽ الداخمي الدولية وحسب الجدوؿ ادناه .

جذوه سقٌ ( ٍ ) 3قبسُ ثُِ أدىخ اىتذقُق اىَحيُخ واىَعبَُش اىتذقُق اىذاخيٍ اىذوىُخ
ٝأُؼب٤٣ش اُزذه٤ن اُذاخِ ٢اُذ٤ُٝخ
سهْ
االدُخ اُزذه٤ن اُذاخِ ٢اُؼشاه٤خ
أُؼ٤بس
ٓؼب٤٣ش اُظلبد
 .1اُذُ َ٤اعزششبد ١ك ٢اُزذه٤ن اُذاخِ٣ٝ ٢زؼٖٔ ٓب٢ِ٣
األٛذاف ،اُظالز٤بد ،أُغإ٤ُٝبد
1000
أ .أٛذاف اُزذه٤ن اُذاخِ٢
األعزوالُ٤خ ٝأُٞػٞػ٤خ
1100
ةٜٓ .بساد ٝعِ٤ًٞبد ٣دت إ ٣زٔزغ ثٜب أُذهوٕٞ
أُٜبساد ٝاُؼ٘ب٣خ أُ٤ٜ٘خ اُالصٓخ
1200
ج .أُٞػٞػ٤خ ك ٢ػَٔ أُذهوٖ٤
ثشٗبٓح ػٔبٕ ٝرسغ ٖ٤اُدٞدح
1300
د .عِج٤بد ٣دت رد٘جٜب ك ٢أعِٞة ػَٔ أُذهوٖ٤
ٓؼب٤٣ش األداء
ٛـ .طلبد ٣دت إ رزٞكش ك ٢أُذهوٖ٤
2000
 .2هبٗ ٕٞأُالى سهْ (ُ )25غ٘خ  1960رٞط٤ق
ئداسح ٗشبؽ اُزذه٤ن اُذاخِ٢
ٝظبئق اُزذه٤ن
ؽج٤ؼخ اُؼَٔ
2100
اُزخط٤ؾ ُِٜٔٔخ
2200
ر٘ل٤ز أُٜٔخ
2300
رجِ٤ؾ اُ٘زبئح
2400
ٓزبثؼخ ع٤ش اُؼَٔ
2500
ئثالؽ هج ٍٞأُخبؽش
2600

أُظذس  ٖٓ :اػذاد اُجبزث
مف الملحظ في الجدوؿ لـ يصدر مجمس المعايير المحاسبية والرقابية في العراؽ بأي معيار ينظـ عمؿ التدقيؽ
الداخمي وىذا تقصير واضل في عدـ اىتماـ الجيات المعنية بالمينة التدقيؽ الداخمي وخاصة نقابة المحاسبيف

والمدققيف العراقييف في تحديد متطمبات إدارة التدقيؽ الداخمي طبقاً لممعايير التدقيؽ الداخمي ( )IIAوانما اشار الدليؿ

االسترشادي في التدقيؽ الداخمي الصادر مف ديواف الرقابة المالية لمقطاع العاـ عمى بعض البنود المشار إلييا في
الجدوؿ أعله.

نوصي بضرورة إصدار معايير لمتدقيؽ الداخمي لمقطاعييف العاـ والخاص وفقاً لممعايير الدولية مف قبؿ الجيات
المعنية .

389

اىعذد اىغبدط واىخَغىُ 1028

ٍجيخ ميُخ ثغذاد ىيعيىً االقتصبدَخ اىجبٍعخ

ثانياً :المنظمات المحمية (نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين):

تعد نقابة المحاسبيف والمدققيف العراقييف ىي المعنية بوضع المدققيف والتي تأسست في عاـ  1969التي يجب أف
تأخذ عمى عاتقيا مايأتي:
أ .رفع المستوى الميني واالجتماعي لممدققيف والمحاسبيف والدفاع عف حقوقيـ وتيسير سبؿ العمؿ ليـ وضماف
مستقبميـ عند الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة.

ب .المساىمة في النيضةاالقتصادية والتخطيط ليا بالتعاوف مع الجيات المختصة.
ج .تنظيـ قواعد مزاولة المينة.

د .التعاوف مع النقابات والجمعيات والييئات المينة االخرى داخؿ العراؽ وخارجو في سبيؿ تحقيؽ الغايات
المشتركة.

ه .اجازة انشاء جمعيات عممية ترتبط بالنقابة تعمؿ عمى تنشيط العموـ والمواضيع التي تدخؿ ضمف اطار
المينة.

يرى الباحث انو عمى رغـ مف قياـ الجمعية بإقامة العديد مف الدورات وورش العمؿ والمؤتمرات العممية لمنيوض في
الواقع المحاسبي والتدقيقي في القطاعيف الخاص والعاـ  .لكف مازالت تفتقر إلى دليؿ عاـ لعمؿ التدقيؽ الداخمي
الذي يمكف اف يعتمد عميو في إدارة التدقيؽ الداخمي مف جية ومف جية أخرى لتوحيد اجراءات العمؿ بعيدأ عف

سمطة اإلدارات التي قد تقيد مف عمؿ المدقؽ الداخمي.
ثالثاً :التدقيق الداخمي في القطاع العام

لـ يتـ تحديد متطمبات إدارة التدقيؽ الداخمي القطاع العاـ بموجب تشريع معيف لكف نص قانوف االدارة المالية والديف
العاـ رقـ ( )95لسنة  1995القسـ (( )13يقرر وزير المالية االسموب واالجراءات التي يتوالىا التدقيؽ الداخمي في
الو ازرات وحدات االنفاؽ والمؤسسات العامة ومسؤولية ضماف اف تكوف عممية التدقيؽ جارية بموجب القواعد
واالجراءات )  ،وليتـ اقرار ىذه االجراءات والقواعد  ،اضؼ الى ذلؾ اشار القسـ اعله الى نوع االداء المطموب
مف التدقيؽ الداخمي وىي :

 .1اعداد التخمينات النظامية لكفاءة وتفعيؿ عممية اتخاذ الق اررات الصادرة عف الو ازرات والحد مف المجازفات
اضافة الى الرقابة الداخمية .

 .2رفع تقارير عف اصدارات الرقابة الداخمية الميمة وتحسيف عمميات الرقابة ونظاـ المعمومات لتقميؿ المجازفة
في عممية اتخاذ الق اررات .

 .3مراجعة فعالية وكفاية استعماؿ الخدمات الموجودة واقتراح طرؽ فعالة لتقديـ تمؾ الخدمات.
 .4التواصؿ مع مؤسسة التدقيؽ الداخمي.

 .5تقديـ المعمومات بشكؿ دوري عف وضعية تنفيذ خطة التدقيؽ السنوية .

وايضا صدر الدليؿ االسترشادي لوحدات التدقيؽ الداخمي في الو ازرات الصادر مف ديواف الرقابة المالية االتحادي

الذي تطرؽ الى بعض مفاىيـ وواجبات ومتطمبات اخرى لمعمؿ المدققيف الداخمييف وىذا اليعدوا سوى نظرة بنطاؽ

ضيؽ حوؿ نشاط الذي البد القياـ بو مف قبؿ التدقيؽ الداخمي.
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ماعدا ذلؾ فاف المدققيف يعمموف بموجب قوانيف عامة كباقي موظفيف القطاع العاـ منيا قانوف الخدمة المدنية

رقـ ( )24لسنة  1960النافذ الذي حدد شروط التوظيؼ و مقدار الراتب االسمي و العلوة والترفيع وكؿ مايتعمؽ
بالموظؼ مف استقالة واالعارة ..الخ .
وأضؼ إلى العديد مف القوانبيف والتعميمات واألنظمة التي صدرت لتنظيـ شؤوف الموظفيف القطاع العاـ التي ترسـ
حدود الوظيفة العامة والصلحيات والمسؤوليات المناط لمموظؼ وتحفظ حقوقة

إذ صنؼ قانوف الملؾ رقـ ( )25لسنة  1960وظائؼ التدقيقية الى  (:مدير تدقيؽ الحسابات و مدقؽ حسابات
أقدـ ومدقؽ حسابات ومعاوف مدقؽ حسابات ) وأما التوصيؼ الوظيفي لتمؾ لوظائؼ فقد حدد بموجب منشور و ازرة
المالية ذي العدد ( )30878لسنة  2010/6/23فقد حدد المؤىلت العممية والعممية لشاغؿ تمؾ الوظائؼ في
ماعدا وظيفة معاوف مدقؽ لـ يذكر التوصيؼ الوظيفي ليا وحسب منشور و ازرة المالية اعله وكما مواضل في

ممحؽ رقـ (.)1

يعتبر وصؼ الوظائؼ المذكورة في الممحؽ أعله أساساً في إدارة التدقيؽ الداخمي  ،واذا ماأردنا مقارنتيا مع

أىداؼ التدقيؽ الداخمي وفؽ المعايير الدولية لمتدقيؽ الدخمي ( )IIAنجد ىنالؾ جممة مف سمبيات تحيط بالتوصيؼ
الوظيفي المعتمد لموظائؼ التدقيقة وىي :
 .1جممػػة الواجبػػات المحػػدده لموظػػائؼ تتركػػز عمػػى التػػدقيؽ المسػػتندي والػػذي يعتبػػر اليػػدؼ الث ػانوني فػػي التػػدقيؽ
الداخمي .

 .2تدقيؽ السجلت المحاسبية وموازيف المراجعة والحسابات الختامية وايضا ذلؾ مجاؿ اليدؼ الثانوي في التدقيؽ
الداخمي.

 .3تػػـ اعطػػاء دور لمتػػدقيؽ فػػي تنظػػيـ الحسػػابات وىػػذا مخػػالؼ قواعػػد السػػموؾ االخللقػػي التػػي تػػنص عػػدـ اش ػراؾ
المدققيف في تنظيـ الحسابات .

 .4لـ تشر الواجبات الى كيفية قياـ التدقيؽ الداخمي بتقييـ وتحسيف فعالية إدارة المخاطر .
 .5لـ تحدد كيفية قياـ التدقيؽ الداخمي بتقييـ وتحسيف فعالية عمميات التحكـ المؤسسي .

 .6لػػـ يحػػدد كيفيػػة قيػػاـ التػػدقيؽ الػػداخمي باضػػافة قيمػػة لممنشػػأة مػػف خػػلؿ خفػػض التكػػاليؼ واكتشػػاؼ وضػػع الغػػش
وفحص وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية والعمؿ مايمزـ لتحسيف عممياتيا ومسػاعدة الػدائرة عمػى تحقيػؽ أىػدافيا عػف

طريؽ تقييـ وتحسيف عممياتيا .
 .7لـ ِ
يعط اىتماماً بأعداد تقارير مفصمة ودورية بنتيجة التدقيؽ الذي يرفع الى اإلدارة العميا التخاذ الق اررالمناسب.

 .8لػػـ تشػػر الػػى ماىي ػة االج ػراءات الداخميػػة المتبعػػة والتػػي تيػػدؼ الػػى التأكػػد مػػف صػػحة مختمػػؼ العمميػػات الماليػػة
واإلدارية .

 .9لـ يراعَ اعتماد المدقؽ الداخمي عند تخطيط وتنفيذ الخطط اعماؿ التدقيؽ التحمي بالشؾ الميني .
 .11ل ػػـ يع ػ ِ
دور لمت ػػدقيؽ ال ػػداخمي لتاكي ػػد ح ػػوؿ قابمي ػػة المعموم ػػات للعتم ػػاد عميي ػػا بجمي ػػع المس ػػتويات اإلداري ػػة
ػط اً
وانحصر عمموُ في المجاؿ التدقيؽ المستندي .
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 .11لـ يتـ تعزيز تمػؾ الواجبػات بػدليؿ سػموؾ المػدققيف الػداخمييف فيمػابينيـ وبػاقي المسػتويات اإلداريػة منيػا اعتمػاد
المنيج االنساني لمتدقيؽ الداخمي .
 .12لـ ِ
يعط الحؽ لممدققيف في الوصوؿ (غير المشروط) لجميع أنشطة وسجلت وممتمكات الدائرة .

يػػرى الباحػػث ضػػرورة التقييػػد فػػي المعػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي مػػف خػػلؿ قيػػاـ الجيػػات المعنيػػة مػػف أجػػؿ توجيػػو عمػػؿ

المدققيف لميدؼ الذي أُنشئ مف أجمو.
رابعاً :التدقيق الداخمي في القطاع الخاص:

ػص تش ػريع ٌي لتحديػػد متطمبػػات إدارة التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي قطػػاع الخػػاص عمػػى ال ػرغـ مػػف وجػػود نقابػػة
اليوجػػد نػ ٌ
المحاسػػبيف والمػػدققيف الع ػراقييف التػػي تػػـ التطػػرؽ إلييػػا أنف ػاً والمعنيػػة بيػػذه الفئػػة مػػف المينيػػيف ،حيػػث يعمػػؿ القطػػاع

الخاص بموجب القوانيف االتية :

 .1قانوف التجارة رقـ ( )30لسنة .1984

 .2قانوف الشركات رقـ ( )21لسنة  1997وتعديلتو.

حيث لـ يشر قانوف الشركات إلى أي فقرة تخص تحدد متطمبات التدقيؽ الداخمي في الشركات وانما نصت في الفرع
ػى مجمػس اإلدارة لجنتػيف مػف أعضػاءه
الثالث مف اختصاصات وصلحيات مجمس اإلدارة المادة (  )117ثامنا ينش ُ
لتقديـ التوصيات بخصوص مايأتي :
أ .اختيار مدققيف مالييف مستقميف مف غير العامميف في المنشأة لجنة الرقابة والتدقيؽ المالي.
ب .تحديد طبيعة وكمية األتعاب المدفوعة ألعضاء مجمس اإلدارة ولممدير المفوض لجنة األجور.

يجػػب اف ال يكػػوف أي مػػف أعضػػاء ىػػاتيف المجنتػػيف موظفػاً رسػػمياً أو مسػػاىماً فػػي المنشػػأة تتجػػاوز قيمػػة اسػػيمو فييػػا

 %10عش ػرة بالمائػػة مػػف أسػػيـ المنشػػأة ،ويجػػب اف ال يكػػوف مرتبطػػا بػػأي مػػنيـ بصػػمة الق اربػػة المباش ػرة أوعػػف طريػػؽ
الػػزواج أو مػػف خػػلؿ مصػػمحة شخصػػية او اقتصػػادية لدرجػػة قػػد تػػؤدي إلػػى التػػأثير عمػػى حيػػاد ق ار ارتػػو ويعمػػف عػػف أي

تصرؼ أو إجراء يتخػذ يخػالؼ أي مػف توصػيات إحػدئ المجنتػيف وأسػبابو فػي اجتمػاع الجمعيػة العموميػة ويسػجؿ فػي
محضػػر االجتمػػاع .تتحمػػؿ لجنػػة المراقبػػة والتػػدقيؽ المػػالي مسػػؤولية ضػػماف دقػػة عمميػػات التػػدقيؽ المػػالي وامكانيػػة
االعتماد عمييا وتعقد اجتماعات مغمقة مػع المػدققيف المػالييف المسػتقميف لتحقيػؽ ذلػؾ ،وتضػمف االحتفػاظ خػلؿ العػاـ
بسػػجؿ عػػف جميػػع المعػػاملت الماليػػة ذات الصػػمة يتماشػػى مػػع المعػػايير الدوليػػة المتعػػارؼ عمييػػا لممحاسػػبة مػػف اجػػؿ

مناقشتيا مع المدققيف المالييف المستقميف.

ومػف الملحػظ مػاورد فػي أعػله بػاف القػانوف لػـ يحػدد الواجبػات والميػػاـ والتوصػيؼ الػوظيفي لمتػدقيؽ الػداخمي ومػػاىو
موقعوُ ضػمف الييكػؿ التنظيمػي فػي المنشػأة  ،ومػف ىنػا نسػتنتج بػاف عمػؿ التػدقيؽ الػداخمي لػـ يػؤطر فػي دليػؿ موحػد
إلجراءات التدقيؽ الذي يجعؿ عمؿ التدقيؽ متناسقاً في كافة الشركات .
وكػػذلؾ يتحػػدد موقػػع قسػػـ التػػدقيؽ الػػداخمي ضػػمف الييكػػؿ التنظيمػػي لمشػػركات القطػػاع الخػػاص ويكػػوف ضػػمف النظػػاـ

الداخمي وتحديد الصلحيات والمسؤوليات ايضاً لتؾ المنشأة وىذ يختمؼ بأختلؼ نوع المنشأة وحجـ نشاطيا ،

قصور في الجانب التشريعي في العراؽ مف مواكبة التطورات الحاصمة في معايير التدقيؽ
يرى الباحث وجود
اً
الداخمي الدولية وعدـ انسجاميا مع واقع مؤسساتنا الحكومية والشركات الخاصة .
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المحور الرابع :االستتناجات والتوصيات

اوالً :االستنتاجات :
 .1هظٞس خبٗ ت اُزشش٣ؼ ٢ك ٢اُؼشام ٖٓ ٓٞاًجخ اُزطٞساد اُسبطِخ كٓ ٢ؼب٤٣ش اُزذه٤ن اُذاخِ ٢اُذ٤ُٝخ ٝػذّ
اٗغدبٜٓب ٓغ ٝاهغ ٓإعغبر٘ب اُسٌ٤ٓٞخ ٝاُششًبد اُخبطخ .
 .2إ ٛذف اُزذه٤ن اُذاخِ٣ ٢ؼزجش زدش االعبط ُزسو٤ن ٛذف اُزذه٤ن اُخبسخ ٢أُزٔثَ ك ٢ئثذاء اُشأ ١أُ٢ٜ٘
أُسب٣ذ زٓ ٍٞذ ٟطذم ٝػذاُخ أُشًض أُبُُِ٘ٔ ٢شأح ٝرٞاكوٓ ٚغ ٓزطِجبد أُؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ٝأُسِ٤خ ٖٓ خالٍ
ٓب٣و ّٞث ٚأػٔبٍ ؽِ٤خ ع٘خ ًبِٓخ ٝاُ٘زبئح اُز٣ ٢زٞطَ ُٜب ئرا ٓب رٞاكشد أُزطِجبد اُظس٤سخ إلداسح اُزذه٤ن
اُذاخِ.٢
 .3ارغبع ٗطبم ػَٔ اُزذه٤ن اُذاخِ ٢ك ٢ػٞء االردبٛبد اُسذ٣ثخ اُز ٢ؽشأد ػِ ٠اُؼِ ، ّٞز٤ث ثأد ٖٓ أُذهن
اُذاخِ ٢اُو٤بّ ا٣دبد اُؼالهبد أُزذاخِخ ث ٖ٤اُج٤ئخ اُذاخِ٤خ ُِٔ٘شأح ٝاُج٤ئخ اُخبسخ٤خ إلداسح أُخبؽش ٖٓ أخَ خِن
هٔ٤خ ُِٔ٘شأح .
ٝ .4خٞد رشاثؾ ث ٖ٤اُٞظبئق أُسذدح ك ٢ػٞء ٓؼب٤٣ش اُزذه٤ن اُذاخِ ٢اُظبدسح ٖٓ (ُ )IIAوغْ اُزذه٤ن اُذاخِ٢
ز٤ث ٗدذ إ ٘ٛبُي روِ٤الً ٖٓ زِوبد اُؼَٔ اُز ٢رؼٌظ ا٣دبث٤بً ػِ ٠اٗدبص اُؼَٔ ػٖٔ اُٞهذ أُسذد  ،ار ٣شرجؾ
أُذهو ٖ٤ثٔذ٣ش اُزذه٤ن ٓجبششح ٓغ اػطبء اُسش٣خ ك ٢ػَٔ أُذهو ًْٜٗٞ ٖ٤اُشً٤ضح االعبع٤خ ك ٢اُؼَٔ اُزذه٤و. ٢
ٝ .5إ ػذّ ٓٞاًجخ اُزطٞساد اُسبطِخ ك ٢أُؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ُِزذه٤ن اُذاخِ ٢عٞف ر٘ؼٌظ عِجبً ػِ ٠األداء اُؼبّ
ٜٓ٘خ اُزذه٤ن ك ٢اُو٤بّ ثٞاخجبرٜب أٓبّ اُزسذ٣بد اُزٞ٣ ٢اخٜٜب اُؼشام ٓ٘ز  ٖٓ 2003اُلغبد االداسٝ ١أُبُ٢
ٝرشاخغ ٓغز ٟٞاٌُلبءح اُزشـ٤ِ٤خ ُؼذ٣ذ ٖٓ اُذٝائش ٝاُٞصاساد كؼالً ػٖ اُوطبع اُخبص .
 .6ػذّ ٝخٞد دُ َ٤ػبّ ُؼَٔ اُزذه٤ن اُذاخِ ٢ك ٢اُؼشام ٝاُز ٌٖٔ٣ ١إ ٣ؼزٔذ ػِ ٚ٤ز٣ ٖ٤زْ رسذ٣ذ ئداسح اُزذه٤ن
اُذاخِ ٖٓ ٢خٜخ  ٖٓٝخٜخ أخشُ ٟزٞز٤ذ اخشاءاد اُؼَٔ ثؼ٤ذأ ػٖ عِطخ اإلداساد اُز ٢هذ رو٤ذ ٖٓ ػَٔ ٓذهن
اُذاخِ.٢
 .7اػطبء دٝس ُِٔذهو ٖ٤اُذاخِ ٖ٤ػٖٔ اُزٞط٤ق اُٞظ٤ل ٢اُظبدس ٖٓ ٝصاسح أُبُ٤خ ك ٢ر٘ظ ْ٤اُسغبثبد ٛٝزا
ٓخبُق ُوٞاػذ اُغِٞى األخاله ٢اُز ٢ر٘ض ػذّ اششاى أُذهو ٖ٤ك ٢ر٘ظ ْ٤اُسغبثبد.
ثانياً :التوصيات:
 .1ص٣بدح رٞث٤ن اُؼالهخ ث ٖ٤اُزذه٤ن اُذاخِٝ ٢اُزذه٤ن اُخبسخٝ ٢كن اػذاد خطؾ ػَٔ ٓشزشًخ  ٖٓٝأخَ روَِ٤
اُٞهذ أُطِٞة اٗدبص اػٔبٍ اُزذه٤ن ٝص٣بدح خٞدح اُزذه٤ن.
 .2اهبٓخ دٝساد رخظ٤ظ٤خ ك٤ً ٢ل٤خ ئداسح أُخبؽش ُٔٞظل ٢اُزذه٤ن اُذاخِ ٖٓ ٢أخَ سكغ ٓغز ٟٞاٌُلبءح
أُطِٞثٝ ٚػذّ االػزٔبد ػِ ٠اُزذه٤ن اٌُالع٤ي .
 .3ارجبع اُزٞط٤ق اُٞظ٤لُِ ٢زذه٤ن اُذاخِٝ ٢زغت أُؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ُِزذه٤ن اُذاخِ ٢اُظبدسح ٖٓ (ٓ )IIAغ االخز
ثبالػزجبس زدْ ٞٗٝع اُ٘شبؽ أُ٘شأح ٝاٗزٔبئٜب اُوطبػ. ٢
 .4ص٣بدح رلؼٓ َ٤دِظ أُؼب٤٣ش أُسبعج٤خ ٝاُشهبث٤خ إلطذاس ادُخ رذه٤ن رزٔبشٝ ٠اُظشٝف اُسبُ٤خ ٝٝكن أُؼب٤٣ش
اُذ٤ُٝخ .
 .5ػشٝسح اػذاد دُٞٓ َ٤زذ ُؼَٔ اُزذه٤ن اُذخِ ٢ك ٢اُوطبػ( ٖ٤اُؼبّ ٝاُخبص) ٖٓ أخَ رٞز٤ذ االخشاءاد كٌٕٞ٤
ٓزٌبٓالً ٓٝزٞاكوب ً ٓغ أُؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ِٓ ٌٕٞ٣ٝضٓب ً ُدٔ٤غ أُ٘شأد اُوطبػبد أُزًٞسح أٗلبً.
ٓ .6شاػبح هٞاػذ اُغٞى أُُِ ٢ٜ٘زذه٤ن اُذاخِٝ ٢ػذّ اػطبء أٓ ١غإ٤ُٝخ ر٘ل٤ز٣خ زلبظبً ػِ ٠اعزوالُ٤خ اُز٣ ٢دت
إ ٣زظق ثٜب أُذهن.
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ٍجيخ ميُخ ثغذاد ىيعيىً االقتصبدَخ اىجبٍعخ

المصادر

أوالً" الكتب العربية
 .1خٔؼخ  ،أزٔذ زِٔ ( ٢اُزذه٤ن اُذاخِٝ ٢اُسٌ ) ٢ٓٞداس طلبء ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ  ،اُطجؼخ اال.2011 ، ٠ُٝ
 .2ػجذ هللا  ،خبُذ آ ( ٖ٤ػِْ رذه٤ن اُسغبثبد اُ٘بز٤خ اُ٘ظش٣خ ٝاُؼِٔ٤خ ) داس ٝائَ ُِ٘شش  ،اُطجؼخ اُخبٓغخ ، 2010 ،
االسدٕ.
 .3ػثٔبٕ  ،ػجذ اُشصام ٓسٔذ (اط ٍٞاُزذه٤ن ٝاُشهبثخ اُذاخِ٤خ ) اُطجؼخ اُثبُثخ  ، 1999 ،أُٞطَ داس اٌُزت ُِطجبػخ
ٝاُ٘شش .اُؼشام.
 .4أُطبسٗخ  ،ؿغبٕ كالذ ( أُذخَ اُ ٠رذه٤ن اُسغبثبد أُؼبطش ) ،صٓضّ ٗبششٞٓٝ ٕٝصػ ،ٕٞاُطجؼخ اال،2013 ، ٠ُٝ
االسدٕ .
 .5اُٞسداد  ،خِق ػجذ هللا ( دُ َ٤اُزذه٤ن اُذاخِٝ ٢كوب ً ٓؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ اُظبدسح ٖٓ  ،2014 )LLAاُٞسام ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ ،
اُطجؼخ اال ، ٠ُٝاالسدٕ .
ثبُّبً :اىذوسَبد
 .1دُ َ٤أُسِ ٢رذه٤ن سهْ ( )4اُظبدس ٖٓ ٓدِظ أُؼب٤٣ش أُسبعج٤خ ٝاُشهبث٤خ  ،اُؼشام .
 .2صٓبٕ  ،ػبسف ( رخط٤ؾ اُزذه٤ن اُذاخِٓ – ٢شزِخ ئػبكخ اُؤ٤خ ) ٓدِخ اُششم االٝعؾ ُِزذه٤ن اُذاخِ ، ٢اُؼذد 2017 ،2
 ،خٔؼ٤خ أُذهو ٖ٤اُذاخِ ٖ٤٤االٓبساد.
ٗ .3دْ  ،ثبٕ رٞك٤ن (اُذٝس اُزٌبُِِٓ ٢زذه٤ن اُذاخِ ٢ك ٢كبػِ٤خ اُزسٌْ أُإعغ- ٢دساعخ اعزطالػ٤خ ك ٢ػ٘٤خ ٖٓ أُظبسف
ٝاُششًبد اُؼشاهٓ )٢دِخ االهزظبد اُخِ٤د ، ٢اُؼذد  ، 2013 ، 24خبٓؼخ اُجظشح .
 .4اُ٘ٞاط  ،ساكذ ػج٤ذ (دٝس اُزذه٤ن اُذاخِ ٢ك ٢اُسذ ٖٓ اُلغبد أُبُ - ٢دساعخ رسِ٤ِ٤خ ك ٢ػٞء دُ َ٤اُزذه٤ن اُذ ٢ُٝسهْ
ٓ )240دِخ أُسبعت  ،أُدِذ  ،24اُؼذدٗ ، 2017 ، 47وبثخ أُسبعجٝ ٖ٤أُذهو ٖ٤اُؼشاه ، ٖ٤٤اُؼشام.
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ً.د .صذاً مبغع

ٍتطيجبد إداسح اىتذقُق اىذاخيٍ ثُِ......
ٍيحق سقٌ ( )1اىتىصُف اىىظُفٍ ىقغٌ اىتذقُق اىذاخيٍ وفق اىقىاُِّ اىعشاقُخ
اىَعُبس
اىتىصُفٍ

مبتت تذقُق

ٍذقق

ٍذقق اقذً
دمتىسآ أو
ٍبَعبدىهب فٍ
اىَحبعجخ

اىَؤهالد
اىعيَُخ
واىعَيُخ

ثنبىىسَىط
فٍ اىَحبعجخ

دثيىً فٍ اىَحبعجخ
ثعذ اىشهبدح االوىُخ
اىجبٍعُخ فٍ
اىَحبعجخ ٍع خجشح
التقو عِ (3عْىاد)
فٍ ٍجبه االختصبص
ثعذ اىحصىه عيً
اىشهبدح .
شهبدح جبٍعُخ أوىُخ
فٍ اىَحبعجخ ٍع
خجشح التقو عِ
(4عْىاد) فٍ ٍجبه
االختصبص ثعذ
اىحصىه عيً
اىشهبدح .

اىَهبً
واىىاججبد

َغبهٌ فٍ
تذقُق قىائٌ
اىشواتت
واالجىس
واىَخصصبد
واىَصشوفبد
اىعبٍخ وفحصهب
َعذ االظبثُش
حغت
ٍىاظُعهب
وَحتفع ثهب أو
َغيَهب اىً
اىَختصُِ
وَقذً االوىُبد
ىطبىجُهب

دمتىسآ أو ٍبَعبدىهب
فٍ اىَحبعجخ ٍع
خجشح التقو عِ
(5عْىاد ) فٍ ٍجبه
االختصبص ثعذ
اىحصىه عيً
اىشهبدح .

دمتىسآ أو
ٍبَعبدىهب فٍ
اىَحبعجخ ٍع خجشح
التقو عِ (10عْخ)
فٍ ٍجبه
االختصبص ثعذ
اىحصىه عيً
اىشهبدح .

دمتىسآ أو ٍبَعبدىهب
فٍ اىَحبعجخ ٍع
خجشح التقو عِ
(15عْخ ) فٍ ٍجبه
االختصبص ثعذ
اىحصىه عيً
اىشهبدح .
ٍبجغتُش أو
ٍبَعبدىهب فٍ
اىَحبعجخ ٍع خجشح
التقو عِ (19عْخ)
فٍ ٍجبه
االختصبص ثعذ
اىحصىه عيً
اىشهبدح .
ثنبىىسَىط فٍ
اىَحبعجخ ٍع خجشح
التقو عِ (23عْخ)
فٍ ٍجبه
االختصبص ثعذ
اىحصىه عيً
اىشهبدح

اعذادَخ تجبسح ٍع
خجشح التقو عِ
(8عْىاد) فٍ ٍجبه
االختصبص ثعذ
اىحصىه عيً
اىشهبدح .

ٍبجغتُش أو
ٍبَعبدىهب فٍ
اىَحبعجخ ٍع
خجشح التقو عِ
(4عْىاد) فٍ
ٍجبه االختصبص
ثعذ اىحصىه عيً
اىشهبدح .
ثنبىىسَىط فٍ
اىَحبعجخ ٍع
خجشح التقو عِ
(8عْىاد) فٍ
ٍجبه االختصبص
ثعذ اىحصىه عيً
اىشهبدح .
ٍعهذ أداسح /
ٍحبعجخ ٍع خجشح
التقو عِ (10
عْىاد) فٍ ٍجبه
االختصبص ثعذ
اىحصىه عيً
اىشهبدح .
اعذادَخ تجبسح ٍع
خجشح التقو عِ
( 12عْخ) فٍ
ٍجبه االختصبص
ثعذ اىحصىه عيً
اىشهبدح .

اىقُبً ثتذقُق وصىالد
اىقجط وعْذاد اىصشف
واىقُذ واىتأمذ ٍِ
صحخ تعضَضهب .

هٍ ّفغهب اىَنيف
ثهب اىَذقق ثأظبفخ
اىً :

اىَغبهَخ فٍ تذقُق
صحخ اىقُىد اىَحبعجُخ
ٍِ اىْبحُتُِ اىفُْخ
واىحغبثُخ

تذقُق قىائٌ اىشواتت
واالجىس
واىَخصصبد
واىَصشوفبد
االخشي وٍطبثقتهب
ىنبفخ اىتعيَُبد
واىقشاساد اىَبىُخ
واىحغبثُخ .

اىَغبهَخ فٍ تذقُق
ٍىاصَِ اىَشاجعخ
وٍطبثقتهب ٍع اىغجالد
.

اىَشبسمخ فٍ أعَبه
اىجشد اىَىجىداد
وٍطبثقخ اىَىجىداد
اىفعيُخ ٍع أسصذتهب
اىذفتشَخ واىتأمذ ٍِ
صحخ تْظٌُ اىقُىد
اىخبصخ ثهب.

اىَغبهَخ فٍ أعَبه
اىشقبثخ اىذاخيُخ
وٍَبسعخ اىصالحُبد.

ٍعهذ أداسح
اىَحبعجخ

اعذادَخ تجبسح

ٍعبوُ ٍذَش
اىتذقُق

ٍذَش اىتذقُق

ٍذَش اىتذقُق أقذً

اىتأمذ ٍِ صحخ تشحُو
اىَعبٍالد ٍِ واىً
اىغجالد اىحغبثُخ .

ىقُبً ثتذقُق قىائٌ
اىشواتت واالجىس
واىَخصصبد
واىَصشوفبد االخشي .
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ٍبجغتُش أو ٍبَعبدىهب
فٍ اىَحبعجخ ٍع
خجشح التقو عِ
(9عْىاد) فٍ ٍجبه
االختصبص ثعذ
اىحصىه عيً
اىشهبدح .
ثنبىىسَىط فٍ
اىَحبعجخ ٍع خجشح
التقو عِ (13عْخ)
فٍ ٍبه االختصبص
ثعذ اىحصىه عيً
اىشهبدح

ٍبجغتُش أو
ٍبَعبدىهب فٍ
اىَحبعجخ ٍع
خجشح التقو عِ
(14عْخ) فٍ
ٍجبه االختصبص
ثعذ اىحصىه عيً
اىشهبدح .
ثنبىىسَىط فٍ
اىَحبعجخ ٍع
خجشح التقو عِ
(18عْخ) فٍ
ٍجبه االختصبص
ثعذ اىحصىه عيً
اىشهبدح

ٍعهذ أداسح ٍ /حبعجخ
ٍع خجشح التقو عِ
( 15عْخ) فٍ ٍجبه
االختصبص ثعذ
اىحصىه عيً
اىشهبدح
اعذادَخ تجبسح ٍع
خجشح التقو عِ (17
عْخ) فٍ ٍجبه
االختصبص ثعذ
اىحصىه عيً
اىشهبدح
َغبهٌ فٍ وظع
اىتعيَُبد اىحغبثُخ
واىَبىُخ وَعذ
اىجشاٍج واىتعيَُبد
اىخبصخ ثهب وَتبثع
تْفُزهب

َغبهٌ فٍ وظع
اىتعيَُبد اىحغبثُخ
واىَبىُخ وَعذ اىجشاٍج
واىتعيَُبد اىخبصخ ثهب
وَتبثع تْفُزهب.

َششف عيً تذقُق
اىقُىد واىَغتْذاد
اىحغبثُخ واىقىائٌ
واالعتَبداد ومبفخ
اىَعبٍالد اىتٍ
َتشتت عيُهب
اىتضاٍبد ٍبىُخ .

َششف عيً تذقُق
اىقُىد واىَغتْذاد
اىحغبثُخ واىقىائٌ
واالعتَبداد ومبفخ
اىَعبٍالد اىتٍ َتشتت
عيُهب اىتضاٍبد ٍبىُخ .

َذسط اىتقبسَش
اىَشفىعخ ٍِ قجو
اىَذققُِ أو اىهُئبد
اىتذقُقُخ ثْتبئج
اىتذقُق وَجذٌ اىشأٌ
فٍ اىفقشاد اىَتعيقخ
ثبىتجبوصاد
واالّحشافبد وَقتشح
اىحيىه اىالصٍخ
ىَعبىجتهب.

َذسط اىتقبسَش اىَشفىعخ
ٍِ قجو اىَذققُِ أو
اىهُئبد اىتذقُقُخ ثْتبئج
اىتذقُق وَجذٌ اىشأٌ فٍ
اىفقشاد اىَتعيقخ
ثبىتجبوصاد واالخطبء
واالّحشافبد اىتٍ تنتشف
أثْبء عَيُبد اىتذقُق
وَقتشح اىحيىه اىالصٍخ
ىَعبىجتهب وَتبثع تْفُزهب.

ٍجيخ ميُخ ثغذاد ىيعيىً االقتصبدَخ اىجبٍعخ

َْجض االعَبه
االخشي راد
اىعالقخ وثتنيُف
ٍِ اىشئُظ
اىَجبشش َغبهٌ
فٍ تذقُق اىقُىد
اىَحبعجُخ ٍِ
اىْبحُتُِ اىفُْخ
واىحغبثُخ

اىَهبً
واىىاججبد

َغبهٌ فٍ تذقُق صحخ
اىقُىد اىَحبعجُخ ٍِ
اىْبحُتُِ اىفُْخ
واىحغبثُخ .
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اىَشبسمخ فٍ أعَبه
اىيجبُ اىتذقُقُخ
اىَختيفخ

تذقُق ٍىاصَِ اىَشاجعخ
وٍطبثقتهب ٍع اىغجالد
اىحغبثُخ .

اىَشبسمخ فٍ أعذاد
اىَىاصَِ اىَشاجعخ .

اىقُبً ثتذقُق قىائٌ
اىشواتت واالجىس
واىَخصصبد
واىَصشوفبد االخشي
.

اىَشبسمخ فٍ ٍغل
اىغجالد وتْظٌُ
اىجذاوه.

اىَغبهَخ ثأعَبه
اىشقبثخ اىذاخيُخ
وٍَبسعخ اىصالحُبد
واالختصبصبد وتْفُز
االواٍش وتطجُق
اىتعيَُبد اىْبفزح ثذقخ

اىَغبهَخ فٍ تهُئخ
وأعذاد اىذساعبد
وٍتبثعخ أعَبه اىيجبُ .

َْجض االعَبه االخشي
راد اىعالقخ وثتنيُف
ٍِ اىشئُظ اىَجبشش .

اىَغبهَخ فٍ أداٍخ
اىَعيىٍبد عيً
اىحبعىة وَشد عيً
االعتفغبساد اىَتعيقخ
ثأعَبه اىتذقُق.

َششف عيً ٍغل
اىغجالد وتْظٌُ
اىجذاوه واالعتَبساد
راد اىعالقخ ثبىعَو .

اىَهبً
واىىاججبد

اىَشبسمخ فٍ أعَبه جشد
اىَىجىداد .

َشبسك فٍ أعَبه
جشد اىَىجىداد
واىتأمذ ٍِ ٍطبثقتهب
ٍع االسصذح اىذفتشَخ
فٍ اىغجالد .

َْجض االعَبه االخشي
راد اىعالقخ وثتنيُف
ٍِ اىشئُظ اىَجبشش .

اىَغبهَخ فٍ
ٍتبثعخ تقذٌَ
اىخطػ اىغْىَخ
واىفصيُخ وٍتبثعخ
تْفُز اىخطػ.
َشبسك ثبىتىقُع
عيً اىشُنبد
وٍغتْذاد
اىصشف اىخبصخ
ثهب وَؤَذ صحخ
ٍغتْذاد اىصشف
االخشي .
تقٌُُ اىىظع
اىَبىٍ ثذساعخ
ٍىاصَِ اىَشاجعخ
واىحغبثبد
اىختبٍُخ
وٍقبسّتهب ثَب هى
ٍخَِ وثْتبئج
اىغْىاد اىغبثقخ
وَقذً اىَعبىجبد
واىجذائو ثشأُ
االّحشافبد
اىْبجَخ فٍ
االعَبه اىَْجضح
اىَغبهَخ فٍ
أداٍخ ّظبً
اىَعيىٍبد
اىخبص ثبىعَو .

َذقق ثعط اىَعبٍالد
اىخبصخ ثبىعقىد
واالتفبقُبد ثقذس تعيق
االٍش ثبىْبحُخ اىَبىُخ
واىَحبعجُخ .

اىَغبهَخ فٍ
ٍتبثعخ أعَبه
اىيجبُ اىتٍ
تشبسك ثهب اىذائشح

َذسط تقبسَش دَىاُ
اىشقبثخ اىَبىُخ وَشفع
اىَطبىعبد وَقذً
اىتىصُبد اىالصٍخ .

اىَغبهَخ فٍ
تهُىخ اىذساعبد
واىَشبسمخ فٍ
وظعهب .

َشد عيً مبفخ
االعتفغبساد
اىَتعيقخ ثأعَبه
اىتذقُق.
تقٌُُ اىىظع اىَبىٍ
ثذساعخ ٍىاصَِ
اىَشاجعخ واىحغبثبد
اىختبٍُخ وٍقبسّتهب ثَب
هى ٍخَِ وثْتبئج
اىغْىاد اىغبثقخ وَقذً
اىَعبىجبد واىجذائو
ثشأُ االّحشافبد
اىْبجَخ فٍ االعَبه
اىَْجضح
َششف عبىً تْفُز
ٍتطيجبد اىجهبد
اىتذقُقُخ اىخبسجُخ
وَذسط تقبسَش اىشقبثخ
اىَبىُخ وَشفع
اىَطبىعبد ثشأّهب
وَقذً اىتىصُبد
اىالصٍخ ىتغهُو تْفُزهب
.
تجَُع اىَالحظبد
واىَىظىعبد اىالصٍخ
العذاد اىتقبسَش
اىىصاسَخ وتىثُقهب
وتجىَجهب ثشنو َغهو
أعتخذٍهب ىيغشض
اىَزمىس.
ٍتبثعخ تقذٌَ اىخطػ
اىغْىَخ واىفصيُخ ٍِ
قجو اىهُئبد ٍع
اىَزمشاد االَعبحُخ
واىتحقق ٍِ تطبثق
وتىافقق ٍحتىَبتهب ٍع
تقبسَش اىَتبثعخ
اىشهشَخ وتىحُذهب
عيً ٍغتىي اىذائشح

اىَغبهَخ فٍ تذقُق
صحخ اىقُىد
اىَحبعجُخ ٍِ
اىْبحُخ اىفُْخ
واىحغبثُخ .
واالعهبً فٍ أعَبه
جشد اىَىجىداد .

إداٍخ ّظبً
اىَعيىٍبد اىخبص
ثَتبثعخ االجشاءاد
اىَتخزح ٍِ قجو
اىجهبد اىتذقُقُخ .

اىَغبهَخ فٍ
تذقُق ٍىاصَِ
اىَشاجعخ
وٍطبثقتهب ٍع
اىغجالد .

ٍتبثعخ أعَبه اىيجبُ
اىتٍ َشبسك ثهب،
تهُئخ ٍغتيضٍبد
اىذساعبد
واىَشبسمخ فٍ
وظعهب .
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َذقق ثعط
اىَعبٍالد اىخبصخ
ثبىعقىد واالتفبقُبد
ثقذس تعيق االٍش
ثبىْبحُخ اىَبىُخ .

