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 :المستخلص

تعد وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف المهمة التي يمكنن منن خهلهنا ام تمنارد اةدارط سنلاتها الرقابينة رني ال نر ات 

العامة، أذ تأتي أهميتهُ بعده الوظيفة التي يُمكن أم تُامئن اةدارط على أعمال ال ر ة ورق ما تخاط له ويمثل صنما  اممنام النرئي  

لكي يقنو  بتنفينذ مسنيولياتهُ وتأدينة اعمالنه بعنودط عالينة،  إليها م التدقيق الداخلي يحتاج الى معايير يستند لها، وبسبب هذه امهمية را 

وري العراق ال تعتمد أقسا  التدقيق الداخلي ري تلن  ال نر ات علنى معنايير معيننة لتنفينذ وتأدينة تلن  المسنيوليات وامعمنال لتكنوم 

اد أو قاعدط يعتمد عليها المدقق النداخلي لقيناد وتقينيع أعمالنهُ، ومنن معنايير التندقيق النداخلي بالعودط المالوبة، أذ تعد المعايير مقي

( النذ  يعند  دىند  IIAالمتعارف عليها والتي اعتادت الدول المتقدمة على تنفيذها هي معايير المعهد اممريكي للمدققين النداخليين  

( للحصنول علنى IIAعلنى معنايير معهند المندققين النداخليين  أعتمند هنذا البحن   لنذل  المنظمات المهنية المهتمة بالتدقيق الداخلي.

إجابات محددط، بهدف قياد جودط التدقيق الداخلي ورنق لمنا ورد رني تلن  المعنايير منن خنهل اختبنار اةجابنات باسنتعمال البر نام  

 (. SPSSاالىصائي  

 التدقيق الداخلي، معايير التدقيق الداخلي.التدقيق الداخلي، جودط الكلمات المفتاحية : 
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Abstract 

The internal audit function is one of the important functions by which management can 

exercise its control over public companies, The importance of the internal audit function is that it can 

reassure the management of the company's business according to what it plans and represents the 

main safety valve, To standards based on it to carry out its responsibilities and the performance of its 

work with high quality, In Iraq, the internal audit departments of these companies do not rely on 

specific standards for the implementation and performance of these responsibilities and work to be of 

K. U. C. J 
 

For Humanitarian Science 

  2020السنة األولى                  1 -  المجلد        1 –  العدد

 مجـلــة كليـــة الكــوت الجـامعـــة
 للعلـوم اإلنسانيـة

ISSN (E) : 2707 – 5648      I      ISSN (P) : 2707 – 563X    
 

mailto:dr.alzubai@gmal.com
http://www.mohzamil82@yahoo.com
http://www.mohzamil82@yahoo.com
mailto:dr.alzubai@gmal.com


 

 

92 Kut University College – All Rights Reserved                                                                                                                                 Vol. 1    Issue 1    2020    1st  Year                       
 

 ........  قياس جودة التدقيق –محمد و سالم  102-91صفحات  اإلنسانية للعلوممجلة كلية الكوت الجامعة 

the required quality, The standards are a standard or basis on which the auditor Internal auditing and 

assessment of its work, The standards of internal auditing accepted by developed countries are the 

standards of the American Institute of Internal Auditors (IIA), which is a professional organization 

concerned with internal auditing, Therefore, this research relied on IIA criteria for specific answers, 

in order to measure the quality of internal auditing according to these criteria by testing the answers 

using the SPSS program. 

Keywords : internal audit, quality of internal audit, internal audit standards.  

 

 

 المقدمة

يقو  التدقيق النداخلي بتنفينذ أ  ناة عندط تسنهع رني 

تدعيع إدارط مخاطر ال نر ة وتقينيع مسنار الحو منة وتع ين  

تقنديع خندمات است نارية وتأ يدينة، لعملية الرقابة رضهً عنن 

وهو بذل  يمثل ر ن أساسي من أر ام العملية اةدارية لنذل  

ينبغي إيهء هذه الوظيفة االهتما  الكناري منن خنهل االسنتناد 

إلننى المعننايير الدوليننة أو تع ينن  المعننايير المحليننة الخاصننة 

بوظيفة التدقيق الداخلي ممنا سنينعك  ذلن  علنى ررنة جنودط 

سيما رني ال نر ات العامنة العراقينة التني تعنا ي منن أعمالها 

ا خفاض جنودط امعمنال المقدمنة منن أقسنا  التندقيق النداخلي 

ريها، أم أهمية هذا البح  تأتي من التأ يد على أهمينة معنايير 

التنندقيق الننداخلي الدوليننة المتمثلننة بمعننايير معهنند المنندققين 

 ر ات العامة ( وقياد مد  االلت ا  بها ري الIIAالداخليين  

تضنمن  ،أربعنة رصنول علنى ، ويحتنو  هنذا البحن العراقية

الفصل امول منه منهعية البح ، ريما تضنمن الفصنل الثنا ي 

العا ننب النظننر  للبحنن  بعنننوام مفهننو  التنندقيق الننداخلي 

للبحن ، ن العا ب العملي ، أما الفصل الثال  رقد تضموجودته

نتاجات وأخينننرا الفصنننل الرابنننة رقننند تضنننمن أهنننع االسنننت

 والتوصيات التي توصل اليها البح .

 األول  المبحث 

 منهجية البحث 

   مشكلة البحث  .1

تتمثل م كلة البحن  رني أم أقسنا  التندقيق النداخلي 

رنني ال ننر ات العامننة العراقيننة ال تعتمنند علننى معننايير تنندقيق 

محلية أو دولية لتنفيذ أعمالها مما ا عك  ذلن  علنى ا خفناض 

   .جودتها 

 أهمية البحث  .2

 تتمثل أهمية البح  باآلتي:

الننداخلي التأ ينند علننى أهميننة االلتنن ا  بمعننايير التنندقيق  .أ

 الدولية والمحلية.

قيننناد جنننودط التننندقيق النننداخلي رننني ال نننر ات العامنننة  .ب

 العراقية.

 يهدف البح  الى تحقيق االتي:   :أهدف البحث . 3

 استعراض أهع معايير التدقيق الداخلي الدولية. .أ

اختبننار منند  جننودط أعمننال أقسننا  التنندقيق الننداخلي  .ب

 لل ر تين عينة البح .

 أقسنا  التندقيق النداخلي رني ال نر اتزيادط جودط أعمال  .ج

 .العامة العراقية

 فرضية البحث:  .4

 ا:همفاد رئيسة ى ررضيةيستند البح  ال

 يتسع بعودط عالية"أم التدقيق الداخلي لل ر تين عينة البح  "

  مجال تطبيق البحث: .5

تضمن معتمة البح  على شر ات القااع العا  ري 

شر ة تسويق النفط  شر ة عامة( العراق، ري ىين تع اختبار 

ن يوال ر ة العامة للنقل البر  عيننة لنه، وقند تنع اختينار هنات

ويق شر ة تسن  ن مهميتهما ري اقتصاد العراق، اذ تعديال ر ت

النفط  شر ة عامة( واىدط منن أهنع شنر ات القاناع النفاني 

وتصنندير واسننتيراد  ،رنني إبننرا  عقننود تصنندير النننفط الخننا 
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المنتعات النفاية، بينما تعد ال ر ة العامة للنقل البر  الناقنل 

 الوطني امول ري العراق.

       حدود البحث: .6

الحنندود المكا يننة: شننر ة تسننويق النننفط  شننر ة عامننة(   -1

 وال ر ة العامة للنقل البر  ري بغداد.

الخاصنة  الحدود ال ما ية: تع اختيار البيا ات والمعلومات -2

ل ر ة تسويق النفط  شر ة عامة( بينما تنع  2012بسنة 

لل نر ة العامنة  2014اختيار البيا ات والمعلومات لسنة 

 للنقل البر .

 أسلوب البحث:      .7

المنه  االستقرائي وذلن  منن لقد أعتمد البح  على 

خننهل قينناد جننودط التنندقيق الننداخلي لل ننر تين عينننة البحنن  

ومقار تها منة عندد أ بنر منن الم ناهدات المتمثلنة ب نر ات 

 القااع العا  العراقية.  

 

 الثاني المبحث 

 مفهوم التدقيق الداخلي وجودته

 مفهوم التدقيق الداخلي .1

المنيرخين ىنول رغع اختهف وجهنات النظنر بنين 

  أط وتاور التندقيق النداخلي أال ا نه يمكنن القنول بنام إطنار 

التنندقيق الننداخلي الحنندي  بنندا بننالظهور مننة تأسنني  معهنند 

رنني واليننة رلورينندا  1941( سنننة IIAالمنندققين الننداخليين  

 .[1]بأمريكا 

عنند تأسيسننه خاننوط أساسننية رنني معننال التعسننيد المهننني أذ  

معهنند ومنننذ إ  ننائه رنني تاننوير ال لمسنناهمةللتنندقيق الننداخلي 

 اال تفناعممنا اد  إلنى اتسناع  اناق  ،وظيفة التدقيق النداخلي

بخدماته، وقد عمل المعهد على تدعيع وتانوير مهننة التندقيق 

 .[2] منذ ذل  الوقت الداخلي

أصبحت وظيفة التدقيق الداخلي مة مرور ال من مسيولة عن 

وتقديع التقارير بال كل الذ  يمكن اةدارط من  ،دقة االىتساب

تتبننة ام  نناة والنتننائ  عننن الصننفقات داخننل ال ننر ة، بننل 

وتعاوزت وظيفة التدقيق الداخلي إلى تدقيق الك ورات المالية 

و رست لتقديع تقارير ت غيلية موثوق بها تحتو  على بيا ات 

مثنل  قنك  مينات العنرض وااللتن ا  بالعنداول ، غير مالينة

ال منية للمنتعات و وعيتها، لذا توجهت اال ظار إلى ضرورط 

إ  اء منظمات مهنية رسنمية للتندقيق النداخلي تعننى بتانوير 

   .[3]هذه الوظيفة 

رضهً عن أم وظيفة التدقيق الداخلي عامل أساسي ري الوقنت 

ذ تاورت الارائق التي تتبعها شر ات القااع العنا  إ ،الحالي

الرقابة الداخلية، وتاور الكيفينة التني  من اجل المحارظة على

بموجبها يتع تحمل المسيولية، مما يتالب الم يد من ال نفارية 

والمساءلة من ال نر ات العامنة التني تقنو  بأ فناق وتحصنيل 

امموال، وقد أثر هذا التوجنه علنى الكيفينة التني تقنو  اةدارط 

 مننن خهلهننا بتنفيننذ ومراقبننة عمليننة التنندقيق الننداخلي وررننة

  .[4]التقارير عنها 

لننذل  أصننبت التنندقيق الننداخلي أمننراً ىتمينناً تقتضننيه اةدارط 

العلميننة الحديثننة لغننرض المحارظننة علننى المننوارد المتاىننة، 

وطمأ ننة اةدارط ىننول صننحة سننهمة العمننل داخننل ال ننر ة، 

وتننورير بيا ننات دوريننة دقيقننة عننن مختلننف الن نناطات داخننل 

ال ر ة، وذل  من اجل مساعدتها ري عملينة اتخناذ القنرارات 

تلنن  الهزمننة   روتينيننة أ أ واء ا ا ننت قننرارت دوريننة سنن 

 .[5]لتصحيت اال حرارات ورسع السياسات المستقبلية 

تعريننف التنندقيق الننداخلي رقنند عررننه معهنند الننى أمننا بالنسننبة 

( بأ ننهُ "عبننارط عننن   نناط مسننتقل IIAالمنندققين الننداخليين  

هندف لوذلن   ،وموضوعي يقد  خندمات تأ يدينة واست نارية

مة لل ر ة رضهً عن تحسنين عملياتهنا،  منا يسناعد إضارة قي

هذا الن اط ري تحقيق أهداف ال ر ة من خهل أتبناع أسنلوب 

منهعي منظع لتقييع وتحسين راعلية عملينات الحو منة وإدارط 

 .[ 6]المخاطر والرقابة"

من ت نكيهت  وعرف أيضا بأ نه " جهناز توقنويمي ُمسنتقل ضنش

ئل الرقابنة الداخلينة الفعالنة الوىدط االقتصادية، ويعد اىد وسنا 

بط  للقيا تن ئهُ اةدارط  بخدمتها وطمأ تها على أّم وسائل الضنو

الموضننوعة مابقننة و اريننة مننن خننهل معموعننة ضننوابط 

وأجراءات لتحسين العملينات والقينود ب نكل مسنتمر لضنمام 

دقة البيا ات المحاسبية واةىصائية وللتأ د من ىماية أصنول 

للتحقنق منن إتبناع المنوظفين للسياسننات الوىندط االقتصنادية و

  .[7] والخاط واةجراءات اةدارية المرسومة لهع



 

 

94 Kut University College – All Rights Reserved                                                                                                                                 Vol. 1    Issue 1    2020    1st  Year                       
 

 ........  قياس جودة التدقيق –محمد و سالم  102-91صفحات  اإلنسانية للعلوممجلة كلية الكوت الجامعة 

دراء ال نر ة   ما تع تعريفه بأ ه "الوظيفيةُ التني يتلقنى بهنا منُ

تأ يداً من مصادر داخلينة بنأم العمليناتش التني هنع مسنيولوم 

ن  عنهننا توعمننل باريقننة مننن شننأ ها أم تقلننل إلننى أد نني ىنند مننش

اىتماليننة ىنندوأ خاننأ أو ُممارسننات غيننر رعالننة أو غيننر 

 .[8]اقتصادية أو ُممارسات اىتيال" 

أهمية التدقيق الداخلي ورقاً لمنا موضنت رني أد ناه يمكن بيام و

تورير جمية آليات الضمام المهمة الستمرار ال ر ة منن  [9]

 المختلفة. خهل التنسيق بين ام  اة

المدققوم النداخليوم دوراً مهمناً رني تقينيع رعالينة  ييد  .أ

أ ظمننة الرقابننة والمسنناهمة رنني اسننتمرار راعليننة هننذا 

 .النظا 

غيل من خهل تحسين الكفاءط وزيادط خفض تكاليف الت  .ج

 .اة تاجية وتحسين عملية التخايط وتقليل التلف

تحليل  قاط القوط والضعف لل نر ة منة مراعناط الثقارنة  . د

التنظيمية والقرارات اةدارية وما يرتبط بها من رنر  

 .وتهديدات لغرض تحسينها 

التنسنيق منة العهنات المسننئولة عنن الحو منة  معلنن   .ه

عنة التدقيق أو اةدارط العليا عنند الضنرورط اةدارط او ل

تع ينن  الضننوابط وتحسننين  فنناءط وراعليننة العمليننات ل

 واالمتثال للقرارات.

استفادط المدقق الخارجي من أعمال التدقيق الداخلي منن  . و

خهل توجيه االستفسنارات المناسنبة لررنراد المناسنبين 

 ضمن القسع.

 

 معايير التدقيق الداخلي .2

 وجنود أهمينة علنى خنهف يوجند عامة البصورط 

 بنل مهنني عمنل أ  مواصنفات وتحندد تحكنع لنرداء معايير

 مقومنات ت نكل التني امساسنية المقومنات واعتبنرت ضنمن

 .[10] المهني العمل

وعلنى هنذا امسناد اخننذ معهند المندققين الننداخليين 

 IIA دىنند المنظمننات المهنيننة المهتمننة بالتنندقيق الننداخلي  )

بوضة المعايير التي تحكع عمل المندقق، إذ أصندر معموعنة 

معننايير يننتع مننن خهلهننا تقيننيع أعمننال وخنندمات قسننع التنندقيق 

الداخلي هدرها بيام  يفية امداء المهنني للتندقيق النداخلي  منا 

دقيق اجمننة عليننه ممارسننو المهنننة، وبعنند صنندور معننايير التنن 

بدأت امركار تتوجه لتغيير الدور التقليد   2003الداخلي عا  

معمال التدقيق الداخلي بالصورط التي تععل من قسنع التندقيق 

الداخلي ذو قيمة اقتصادية لعمل ال ر ة  ما تنع إضنارة ادوار 

جديندط للتندقيق النداخلي تنيد  إلنى تحسنين أدائنه رني معننالي 

 .[11]التأ يد واالست ارات 

 رف المعيار على أ نه "هندف أو  منط مرغنوبويع

تضعه هيئنة علمينة  ،يتأثر بالعرف أو القبول العا  ،تحقيقه ري

أو مهنية أو جهة ت ريعية لتكوين أساد أو إطار يسترشند بنه 

 .[12]معموعة من امرراد مداء أعمالهع" 

( تعريفننا لمعيننار IIAوقنند أورد معهنند المنندققين الننداخليين  

بأ ه "إعهم رسمي يصدر من هيئة التندقيق  التدقيق، إذ عرره

الداخلي يحدد متالبات أداء  اناق واسنة منن أ  ناة التندقيق 

 .[13]الداخلي وتقويع أدائه" 

ويعننرف أيضننا بأ ننه "مقينناد أو قاعنندط يعتمنند عليهننا المنندقق 

الداخلي لقياد وتقييع أعمالهُ، وهي تمثنل  منوذج لتأدينة مهنا  

طبقا لما تع اعتماده منن معهند  ،الداخليوواجبات قسع التدقيق 

 .[14]المدققين الداخليين " 

 

 (IIAمعايير المعهد األمريكي للمدققين الداخليين )

إم أخننر تعننديل علننى المعننايير دخننل ىينن  التنفيننذ 

، إذ أصندر 2017اعتباراً من امول من  نا وم الثنا ي سننة   

( تنقيحنناً IIASBالمعلنن  النندولي لمعننايير التنندقيق الننداخلي  

للمعايير بعد النظر ريهنا والموارقنة عليهنا منن معلن  الرقابنة 

على إطار الممارسة المهنية الدولينة  وتنقسنع معنايير التندقيق 

معايير الصفات ومعايير امداء وسنقو  بتوضيت  علىالداخلي 

 أهع ماجاءت به تل  المعايير ورق امتي:

 

 معايير الصفات  (1)

إلنى أربنة معموعنات رئيسنية تنقسنع هنذه المعنايير 

تضمنت الصفات التني ينبغني أم يتحلنى بهنا المندقق النداخلي 

 االستقهلية والموضوعية والعناية المهنينة والعنودط رني أداء 

أعماله التدقيقية، وري أد اه مختصر مبسط لكل معيار من هذه 

 المعايير.
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امهننننننداف والصننننننهىيات ( 1000المعيننننننار   (أ 

 والمسيوليات:

لمعايير أهع ما ينبغي أم يحتوينه ميثناق تضمن هذه ا

التنندقيق الننداخلي مننن أهننداف وصننهىيات ومسننيوليات، مننة 

اةقرار بتعريف التدقيق الداخلي وميثناق امخهقينات وام تنتع 

 . المصادقة على ذل  من معل  اةدارط

 االستقهلية والموضوعية:( 1100المعيار    (ب  

باالسنتقهلية والموضنوعية رني اختك هذا المعينار 

أداء أعمال التدقيق الداخلي، والموقة اةدار  للتدقيق الداخلي 

ضمن الهيكل التنظيمي، وام يتع االلت ا  بالحياد واالبتعاد عن 

 ننل مننامن شننأ ه أم يننيثر علننى تضننارب المصننالت، و ننذل  

 .اةرصاح عن ما ييثر على االستقهلية والموضوعية

 المهارات والعناية المهنية:( 1200 ج( المعيار   

اخننتك هننذا المعيننار بالمهننارط والعنايننة المهنينننة 

الهزمننة والتاننوير المهننني المسننتمر، أذ أوجبننت بننام يمتلنن  

المنندققوم الكفنناءط والمعررننة وبننذل العنايننة المهنيننة رنني أداء 

امعمال وام يحسن المدققوم مهناراتهع و فناءتهع منن خنهل 

 ر.التاوير المهني المستم

 بر ام  ضمام وتحسين العودط:( 1300 د( المعيار    

تضمن هذا المعيار بر نام  ضنمام وتحسنين جنودط 

التدقيق الداخلي، أذ ىددت متالبنات البر نام  و يفينة أجنراء 

التقييمات الداخلية والخارجية لعودط أعمنال التندقيق النداخلي، 

 وشكل ومضموم التقنارير المتعلقنة ببر نام  العنودط والعهنة

  .التي سيررة لها 

 

 معايير األداء:   (2)

أم أهع منا تضنمنته هنذه المعنايير هنو راعلينة إدارط 

  اط التدقيق الداخلي وإضارة قيمنة لل نر ة وتقينيع الحو منة 

وإدارط المخنناطر والرقابننة مننن خننهل تحدينند خاننة وأهننداف 

و ااق التدقيق النداخلي وتوثينق المعلومنات وإعنداد التقنارير 

 رطراف المعنية و ما مبين أد اه:تدقيق ل تائ  ال وإيصال

 إدارط   اط التدقيق الداخلي:( 2000المعيار   (أ 

ورد ري هذا المعيار الكيفينة التني ينبغني ريهنا إدارط 

التنندقيق الننداخلي بفاعليننة، وإعننداد الخاننة وتحدينند المننوارد 

الهزمننة لهننا، وررننة تقننارير دوريننة عننن امهننداف وامداء 

، و يفينة الحصنول علنى خندمات والصهىيات والمسيوليات

 تدقيق خارجية.

 :طبيعة العمل( 2100المعيار    (ب  

ىنندد هننذا المعيننار آليننات تحسننين مسننار الحو مننة، 

منن خنهل وجنود  ظنع وتقييع وتحسين راعلية إدارط المخناطر 

 الداخلية. للرقابةرعاله 

 التخايط للمهمة: ( 2200 ج( المعيار  

التخاننيط لمهمننة التنندقيق اعتبننارات  بموجبننهىنندد 

وأهدارها وىعع  ااق التندقيق، ومنا النذ  ينبغني أم يتضنمنه 

و نذل  بر نام  عمنل  ،بر ام  العمل الخا  بمهمنة التندقيق

 الخدمات االست ارية.

 :تنفيذ المهمة( 2300 د( المعيار  

ىدد هذا المعيار وتوقيت وتقييع وتوثيق المعلومات، 

شنراف علنى مهمنات ، واةواستخه  االستنتاجات والنتنائ 

التدقيق لتحقيق ضمام جودط التندقيق النداخلي وتانوير ررينق 

 التدقيق.

 :تبليغ النتائ ( 2400 ه( المعيار  

تضمن هنذه المعينار  يفينة توصنيل  تنائ  التندقيق، 

وأم تكوم النتائ  موضنوعية وواضنحة وصنحيحة ومنوج ط 

  أذا و املة وري الوقت المناسب، وينبغي تصحيت تلن  النتنائ

 عند  ىناالت عنن اىتنوت علنى خانا أو سنهو، واةرصناح

 التوارق مة المعايير.

 متابعة سير العمل:( 2500 و( المعيار  

اوجننب هننذا المعيننار علننى منندير التنندقيق أم يضننة 

 ظاماً للمتابعة، للتأ د من أم اةجراءات التني اتخنذتها اةدارط 

قبلنت المخناطر قد تع تابيقها ب كل رعال وام اةدارط العليا قد 

و ننذل  التأ نند مننن تنفيننذ  تننائ  اذ لننع تقننع باتخنناذ أ  أجننراء، 

 التوصيات الواردط ري تقاريره.

 إبهغ قبول المخاطر:( 2600 ز( المعيار  

عندما ير  مندير التندقيق ر   هذا المعيار على ا ه 

رعلينه أم  ،من المخاطر ا م اةدارط قبلت مستو  عاليأالداخلي 

ينناق  اممننر مننة اةدارط أوال، وإذ لننع ينتع ىننل اةشننكال مننة 

 اةدارط رام على مدير التدقيق الداخلي إبهغ المعل  بذل .
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 مفهوم جودة التدقيق الداخلي: .3

ام العودط ري ال ر ات يمكن أم تتأثر بنمط اةدارط 

والعنننناملين والمننننواد والتسننننهيهت والعمليننننات والمكننننائن 

والمعدات، وعلى اةدارط أم تكوم قادرط على تعرينف وإدارط 

ىالينا يننتع ، وتلن  العوامنل منن اجنل تحقيننق وتحسنين العنودط

وإيصنالها إلنى العمينة، وتبندأ  االسنتراتيعيةتاوير وصياغة 

هذه العملية من خهل تعريف المتغيرات امساسية التني تنيثر 

 .[15]بالعودط ورهمها وترجمة امهداف إلى  تائ  

او اممنر النذ   ،لقد عررت جودط التندقيق با هنا ضنمام أ بنر

 .[16]يتالب الم يد من االهتما  بمعايير التدقيق 

 ما عررت با ها "االمتثنال للمعنايير الدولينة لممارسنة مهننة  

التنندقيق الننداخلي مننن خننهل قيننا  المنندراء التنفيننذيين لوظيفننة 

 تسننهلق مناسننبة ائنن التنندقيق الننداخلي بوضننة اجننراءات وطر

 .[17]عملية التدقيق الداخلي" 

 ما تع تعريف جودط التندقيق با هنا "االمتثنال لمعنايير االين و 

لغرض  تحديدها لإلبهغ عن ا  عد  ماابقة تع ( 9001رقع  

اتخاذ االجراءات التصحيحية الهزمنة للوصنول إلنى عناصنر 

 .[18]تل  المعايير 

ام المنندقق يهننتع بدتمنننا  عمليننة التنندقيق بأسنننلوب 

موضننوعي منننظع رنني ظننل المعننايير المهنيننة والمسننيوليات 

ودط بذل  القيا  بعملية التدقيق بنأعلى جن  يحاولالقا و ية، وهو 

ممكنة من وجهة  ظره، وذل  من خنهل االهتمنا  بندجراءات 

تنفيذ التدقيق ا ثر من  تائعنه منن  اىينة، ومنن  اىينة أخنر  

تر  إدارط ال ر ة أم جودط التدقيق الداخلي تكمن ري إضنفاء 

الثقة على البيا ات المالية وتأ يد وراء اةدارط بمسيولياتها عن 

ط،  منا ام العنودط منن وجهنة إدارط الموارد االقتصادية للوىد

 ظر الانرف الثالن  هني تأ يند صندق البيا نات المالينة التني 

 .[19]يعتمدوم على معلوماتها ري اتخاذ قراراتهع 

أهميننة التنندقيق الننداخلي أخنندت تت اينند  ويمكننن القننول  نن  

وأصبح من الضروري اتخنناا ارجننراءات المناسننبة لضننما  

توافننق أداء التنندقيق الننداخلي منن  معننايير التنندقيق الننداخلي 

الدولية، األمر الدي يؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة مننن 

 .عملية التدقيق في الشركات العامة

 

 الثالث  المبحث 

 الجانب العملي 

 نبدة عن واق  الشركتين عينة البحث  .1

 شركة تسويق النفط )شركة عامة(: .أ

تأسست شر ة تسويق النفط  شر ة عامة( بموجنب 

علننى أم  25/6/1998( رنني 156شننهادط التأسنني  المرقمننة  

( لسننة 22تراعي ال ر ة أىكا  قا وم ال ر ات العامة رقع  

تهدف ال ر ة إلى ممارسة الن اط التعار  الخا  و، 1997

بتسويق النفط الخا  والغاز والمنتعات النفاينة خنارج العنراق 

، وري سبيل االستمرار بن ناطها رأ هنا تقنو  بعندد منن وداخله

المهنا  متمثلننة بنأبرا  العقننود العقنود الخاصننة بتصندير النننفط 

الخننا  واسننتيراد المنتعننات النفايننة وتنفيننذ عقننود المقايضننة 

واتفاقيات التسديد بالنفط الخا  ومنتعاته وأدارط ىصة العا نب 

ف وأ تناج العراقي منة ال نر ات المقاولنة رني عقنود استك نا 

النفط والغاز وغيرها من المهنا ، وتتمثنل أهمينة ال نر ة رني 

 دعع االقتصاد الوطني من خهل:

زيادط اةيرادات والعوائد المتأتية من عملية تصدير النفط  -1

الخا  والمنتعات النفاية عبر المنارذ المتاىنة ومسناهمتها 

 الرئيسة ري المواز ة االتحادية للدولة.

ال ننر ة رنني تلبيننة ىاجننة البلنند مننن المنتعننات مسنناهمة  -2

النفايننة بال ننكل الننذ  يتوارننق بننين تلنن  الحاجننة وىعننع 

 التخصيصات المالية المتاىة لذل .

 

 الشركة العامة للنقل البري: ب.

ت ال ننر ة العامننة للنقننل البننر   الميسسننة سنن تأس

العامة للنقل البر  سابقا( بموجب عقند التأسني  المنيري رني 

( من المنادط الرابعنة 3تنادا الى أىكا  الفقرط  اس 17/3/1970

، أذ 1965( لسنننة 166مننن قننا وم الميسسننات العامننة رقننع  

 ا ت ال ر ة تابعة للميسسة العامة للتعنارط الملحقنة بنوزارط 

االقتصاد الملغيتين، ومنذ تاريخ التأسي  منرت ال نر ة بعندد 

 من التغييرات  ام أخرها إصندار قنرار معلن  قينادط الثنورط

الخنا  بتأسني   20/11/1990( ري 433 المنحل( المرقع  

ال ر ة العامة للنقل البر   الحالينة( وباشنرت عملهنا الفعلني 



 

 

97 Kut University College – All Rights Reserved                                                                                                                                 Vol. 1    Issue 1    2020    1st  Year                       
 

 ........  قياس جودة التدقيق –محمد و سالم  102-91صفحات  اإلنسانية للعلوممجلة كلية الكوت الجامعة 

، وقد تع تعديل  ظامها الداخلي بموجب قنا وم 1/1/1991ري 

وتننع شننمولها بأىكامننه بموجننب شننهادط  ،ال ننر ات العامننة

ف ، وتتمثل أهع أهدا11/2/1998( ري 86التأسي  المرقمة  

 ال ر ة باالتي:

القيا  بعمية عمليات النقل البنر  للبضنائة بمنا رني ذلن   -1

النقل الداخلي والدولي لحسابها أو لحساب الغير بواسناة 

ال اىنات ووسائط النقل امخر  المناسبة والقيا  بعمينة 

 الخدمات التي تتصل بذل .

العمل على استخدا   ل الوسائل التني منن شنأ ها تانوير   -2

بحر نة  والتنبنيعملية النقل وما الينه منن تتبنة المسنارات 

 يتعلق بعملية  قل البضائة. ال اىنات والبضاعة و ل ما 

 

 عرض وتحليل النتائج للدراسة الميدانية للمقا لة:ب. 

تننع اسننتعمال الوسننائل االىصننائية المتمثلننة بالوسننط 

واال حراف المعينار  والنسنب والتكنرارات، وذلن   الحسابي

من أجل قياد  تائ  المقابلة التي تع الحصول عليها من خنهل 

اسننتمارط االسننتبا ة التنني تننع توزيعهننا علننى معموعننة مننن 

( شخك يعملوم 12االشخا  المستبا ين والذ  بلغ عددهع  

ري امقسا  الداخلية لل ر تين عينة البح ، وقد تضنمنت هنذه 

تننع  ا( محننور15( سننيال موزعننة علننى  114سننتمارط  اال

عنندادها باالعتمنناد علننى معننايير معهنند المنندققين الننداخليين إ

 IIA وتكوم اةجابة بنعع أو  ه، ومن أجل ام يتع اىتساب )

( ريمننا تننع إعانناء 1الوسننط الفرضنني تننع إعانناء إجابننة  عننع  

االجابة  ه  صفر( وبما أم طول المسارة بين االجنابتين هني 

( لنذا رنأم الوسنط الفرضني هنو 2واىد وأم معموعهما هو  

 وضت الميشرات االىصائية.تاالتي  و( 0.5 

 :ىصائية لنتائ  استمارط المقابلةالميشرات اة

 األهداف والصالحيات والمسؤوليات  -1

 التندقيق النداخلي هل أم أهداف وصهىيات ومسيوليات -أ

 محددط بصورط رسمية ومكتوبة من قبل

( 0الوسط الحسنابي    .جهة داخلية ممثلة بمعل  اةدارط •

 .(0اال حراف المعيار  

أو أ  جهننة خارجيننة  ،الننوزارط المعنيننة معلنن  الننوزراء •

 .(0اال حراف المعيار  ( 0الوسط الحسابي   أخر .

بأهنداف هل أم مدير التندقيق النداخلي علنى دراينة تامنة  -ب

الوسنننط  وصنننهىيات ومسنننيوليات التننندقيق النننداخلي.

 .(0.38( اال حراف المعيار  0.16الحسابي  

علنى علنع ودراينة   ارنة هل أم موظفي التندقيق النداخلي -ت

بأهداف وصهىيات ومسيوليات التدقيق الداخلي. الوسط 

 .(0( اال حراف المعيار  0الحسابي  

هنل تنسننعع أهننداف التنندقيق النداخلي مننة ر يننة ورسننالة  -أ

( اال حنننننراف 0.75الوسنننننط الحسنننننابي   ال نننننر ة.

 .(0.45المعيار  

هننل يعنند تقننديع خنندمات است ننارية لعهننات داخليننة أو  -ج

بالتنندقيق الننداخلي  أىنند أهننداف التنندقيق خارجيننة تتعلننق 

 ( اال حنراف المعينار 0.25الوسنط الحسنابي   الداخلي.

 0.45). 

 مالينة،   ارنة هل ي مل التدقيق النداخلي أ  ناة ال نر ة -ح

( 0.92الوسط الحسابي   ، تنظيمية، عقود ... الخ(ةأداري

 .(0.29  اال حراف المعيار 

ل التنظيمنني هننل أم موقننة التنندقيق الننداخلي ضننمن الهيكنن  -ي

( 0مننرتبط بمعلنن  أدارط ال نننر ة. الوسننط الحسنننابي  

 .(0.0  اال حراف المعيار 

 االستقاللية والموضوعية -2

هل يوجد ما ييثر على أداء وقنرارات المندقق النداخلي  -أ

( 0.25بخصننو  أعمننال التنندقيق. الوسننط الحسننابي 

 (0.45اال حراف المعيار  

بتقديع تقرير سننو  النى هل يقو  مدير التدقيق الداخلي  -ب

المعلن  يتضنمن  نل منا منن شنا ه أم ينيثر أو يعنن ز 

 .(0( 0  استقهلية للتدقيق الداخلي

هننل يننتع أشننرا  منندير التنندقيق الننداخلي رنني تعيننين أو  -ت

 .(0.49 ( 0.33 اختيار موظفي التدقيق الداخلي. 

هنننل يتواصنننل مننندير التننندقيق ب نننكل مسنننتمر منننة  -أ

 (0.49 ( 0.33المعل . 

ير التنندقيق الننداخلي يأخننذ بالحسننبام التننأثير هننل أم منند -ج

السننلبي علننى االسننتقهلية والموضننوعية عننند تكليفننه 
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بننننننننأدوار تقننننننننة خننننننننارج أطننننننننار التنننننننندقيق 

 .(0.39( 0.17  االست ارط(. 

هل يتصف المدققوم الداخليوم بالحياد وعند  اال حيناز  -ح

عنننننند تنفيننننننذ اعمننننننال تنننننندقيق لهننننننع مصننننننلحة 

 .(0.29( 0.08ريها 

قننرار المنندقق الننداخلي الخننا  بتقليننل هننل يتعننارض  -ي

االربنناح القابلننة للتوزينننة ورننق القننا وم أو االصنننول 

المحاسنننننبية منننننة اسنننننتقهلية وىيادينننننة المننننندقق. 

 0.083 )0.29). 

 التطوير المهني المستمر -3

هل يتع اعتماد بر ام  لغرض تحسين مهارات ومعنارف  -أ

 .(0.29( 0.083و فاءط المدققين الداخليين 

ة مكتبة تتضمن مصادر تتعلنق بالتندقيق هل تمتل  ال ر  -ب

والمحاسننبة وتفسننير القننوا ين للحنند بالقنندر الكنناري مننن 

االجتهنننننننناد ال خصنننننننني مننننننننن أدارط ومنننننننندققي 

 .(0.51( 0.42ال ر ة. 

هل يتع إدخنال منوظفي التندقيق النداخلي بندورات تتعلنق  -ت

باىتسنننننناب وتوزيننننننة االربنننننناح ورننننننق قننننننا وم 

 (0.39( 0.17ال ر ات. 

التندقيق النداخلي معلومنات  ارينة عنن هل يمتل  موظف  -أ

القوا ين واال ظمة والتعليمات ذات العهقة بعمل ال نر ة 

 (0.45 ( 0.25 سيما قا وم ال ر ات العامة. 

هننل يننتع اشننرا  مننوظفي التنندقيق الننداخلي بمننيتمرات  -ج

 ( 0.17 و نندوات خاصننة بمهنننة التنندقيق والمحاسننبة. 

0.39) 

 المهارة والعناية المهنية -4

في التدقيق الداخلي يمتلكوم المهارط والكفناءط هل أم موظ -أ

للقيا  بمسيوليات وقرارات رردية ري معال التدقيق تيثر 

 (0.49 ( 0.33 على قرارات االدارط العامة. 

هننل أم منندير التنندقيق الننداخلي يحصننل علننى الم ننورط  -ب

والمسنناعدط مننن جهننات متخصصننة بالرقابننة والتنندقيق 

لماليننة أو المفننت   مر نن  الننوزارط أو ديننوام الرقابننة ا

 (0.45 ( 0.25 العا . 

هل تع ت خيك ىاالت من االىتينال المنالي أو التهعنب  -ت

 (0.39( 0.17بامرباح من قبل موظفي التدقيق الداخلي 

هننل يسننتخد  مننوظفي التنندقيق الننداخلي بننرام  تنندقيق  -أ

 (0.39 ( 0.17الكترو ية.  

هننل يأخننذ رئنني  قسننع التنندقيق بمعاو ننة المننوظفين أ   -ج

ممكنننننن أم تننننيثر علنننننى أعمنننننال  مهمنننننةمخنننناطر 

 (0.45 ( 0.25التدقيق. 

تها ا ا نت جمينة ميشنر  رنامج ضما  وتحسين الجودة -5

 0 ) 0). 

 أدارة نشاط التدقيق الداخلي -6

هل يدير مدير التدقيق الداخلي قسع التدقيق الداخلي ب كل  -أ

 .(0.29 ( 0.08  ييد  ذل  الى أضارة قيمة لل ر ة

التدقيق الداخلي خاة مبنينة علنى المخناطر هل يعد مدير  -ب

 .(0.51( 0.41وبما ينسعع مة اهداف التدقيق. 

هل يقو  مدير التدقيق بعرض خاة التدقيق على المعل   -ت

 .(0.49 ( 0.33 للمصادقة والموارقة عليها. 

هل يتأ ند مندير التندقيق منن ام منوارد التندقيق النداخلي  -أ

خانننة مهئمنننة و ارينننة وأ هنننا تسنننتعمل رننني ا عننناز 

 (0.47 ( 0.27التدقيق. 

هننل ام مننندير التننندقيق النننداخلي مسنننيوالً عنننن وضنننة  -ج

االجننراءات والسياسننات الكفيلننة بتوجيننه   نناط التنندقيق. 

 0.27 ) 0.47) 

هل يقنو  مندير التندقيق بتقاسنع المعلومنات منة المندققين  -ح

 (0.45 ( 0.25 الذين يترأسهع. 

 ( 0( 0جمية الميشرات   الحوكمة -7

 (0( 0مية الميشرات  ج  أدارة المخاطر: -8

 الرقا ة: -9

هل يساعد   اط التدقيق الداخلي ال ر ة ري الحفاظ علنى  -أ

 (0.45 ( 0.25 ضوابط رقابية راعلة و فوءط. 

 التخطيط لعملية التدقيق: -10

 ا وتوقيتنن  ا عننداد خاننة تنندقيق تتضننمن أهنندارإهننل يننتع  -أ

 (0( 0وموارد عملية التدقيق. 

ومخاطر ومنوارد هل يتع االخذ بنظر باالعتبار أهداف  -ب

 (0.49 ( 0.33 الن اط عند التخايط لعملية التدقيق. 
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هننننل يننننتع أجننننراء خاننننة تنننندقيق لعهننننات خننننارج  -ت

 (0.29 ( 0.08ال ر ة. 

جهنات داخليننة أو خارجيننة عننند  الننىهنل يننتع االسننتناد  -أ

 (0.29 ( 0.08 التخايط لعملية التدقيق.  

التخانيط. هل يتع تحديد أهداف  ل عملينة تندقيق عنند  -ج

 0.08 ) 0.29) 

هل هنال  سياسات أو اجراءات أو قوا ين أو توجيهات  -ح

 مهئمننة لقينناد االهننداف والغايننات التنني تننع تحقيقهننا. 

0.25 ) 0.45) 

هل ام  ااق التدقيق تضنمن  نل مالنه صنلة باال ظمنة  -ي

والوثننننننائق والسننننننعهت واالرننننننراد والممتلكننننننات 

 (0.29 ( 0.08المادية. 

المناسبة والكارينة لتحقينق أهنداف  هل تع تحديد الموارد -د

عملية التدقيق وذل  باالرتكاز على تقييع طبيعة وتعقيند 

 نل عمليننة تندقيق والقيننود ال منينة والمننوارد المتاىننة. 

 0.08 ) 0.29) 

  رنامج عمل مهمة التدقيق: -11

هل تتع المصادقة على بر نام  العمنل منن قبنل االدارط  -أ

 (0.29 ( 0.08 والمعل  قبل اعتماده.  

هل تتع المصادقة على  نل تعنديل يانرأ علنى بر نام   -ب

 (0.29 ( 0.08 العمل من قبل االدارط والمعل .  

 توثيق المعلومات: -12

هل يقو  المدققين الداخليين بتوثيق معلومات  ارينة وذات  -أ

صنننننننلة ومفيننننننندط لننننننندعع اسنننننننتنتاجات مهمنننننننة 

 (0.39( 0.1667التدقيق. 

االطننهع علننى هننل يقننو  منندير التنندقيق بمراقبننة عمليننة  -ب

 (0( 0معلومات التدقيق المهمة. 

هنننل توجننند قواعننند للمحارظنننة علنننى ملفنننات مهمنننة  -ت

 (0.51( 0.42التدقيق. 

هل تنسعع قواعد االىتفاظ بالملفات مة توجيهات ال ر ة  -أ

 (0.39 ( 0.17 وأ  متالبات ت ريعية. 

 االشراف على مهمة التدقيق: -13

التدقيق من قبل هل يتع ايكال مهمة االشراف على اعمال  -أ

 (0.51 ( 0.42 ال خك المهئع. 

هننل ام عمليننة االشننراف تننيد  الننى تحقيننق االهننداف  -ب

وضنننمام العنننودط وتانننوير  فننناءط ررينننق التنننندقيق. 

 0.42 )0.51) 

هل تع اختيار الم ررين على اعمال التندقيق اسنتنادا النى  -ت

 ( 0.17  فاءط وخبنرط المندققين ودرجنة تعقيند المهمنة. 

0.39) 

 ن نتائج التدقيق الداخلي:ار الغ ع -14

هل يتع ابهغ االدارط أو معل  االدارط أو جهات خارجية  -أ

 (0.39 ( 0.17 عن  تائ  مهمة التدقيق.  

هننل ام االبننهغ عننن  تننائ  التنندقيق يكننوم علننى شننكل  -ب

 اسننتنتاجات أو توصننيات او خاننط عمننل قابلننة للتابيننق.

 0.17  )0.39) 

النتنننائ  المبلنننغ هنننل أم را  المننندقق موجنننوداً ضنننمن  -ت

 (0.50 ( 0.33عنها. 

  المنندقق يتننأثر بننالراء االدارط والمعلنن  وا  أم رأهننل  -أ

 (0.50 ( 0.33 أطراف اخر . 

  المنندقق منندعع بمعلومننات  اريننة ومهئمننة أم رأهننل  -ج

 (0.50 ( 0.33 وموثوق بها ومفيدط.  

هل هنا  قيود على استعمال النتائ  التي يتع   نرها النى  -ح

 (0.50 ( 0.33 ة.  أطراف خارج ال ر 

هننننل أم  تننننائ  التنننندقيق محاينننندط وخاليننننة مننننن ا   -ي

 (0.51 ( 0.42تحي . 

 مهمنةهل تتضمن  تنائ  التندقيق معلومنات ومهىظنات  -د

 (0.51 ( 0.58 تدعع االستنتاجات والتوصيات. 

هننل يننتع أصنندار  تننائ  التنندقيق رنني الوقننت المناسننب  -ذ

 (0.51 ( 0.42 وبالسرعة المالوبة. 

رهنل ينتع ابنهغ  االتدقيق خانأ أو سنهو ذا تضمنت  تائ إ -ر

 (0.50( 0.33 االطراف المعنية عن النتائ  المصححة. 

 متا عة سير العمل: -15

 ظا  لمتابعنة  تنائ  التندقيق التني ينتع التبلينغ  هنا هل  -أ

 (0.50 ( 0.33  عنها الى االدارط.

هننننل تقننننو  االدارط باخننننذ  تننننائ  التنننندقيق بنظننننر  -ب

 (0.51 ( 0.42االعتبار. 
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 (0.5 ( 0.4 الوسط الحسا ي واالنحراف المعياري ارجمالي

باالعتمنناد علننى  تننائ  بر ننام   ينمننن اعننداد البنناىث النتننائ  

SPSS االىصائي 

( االتنني التكننرارات والنسننب االجماليننة 1ويوضننت العنندول  

 الستمارط االستبا ة:

 

( التكرارات والنسب األجمالية لنتائج أستمارة  1جدول )

 المقا لة 

 المقياد  عع  ه

 التكرار 226 1128

 النسب % 16.69 % 83.31

 

( أعهه ام عدد االسنئلة التني 1ويتضت من العدول  

( بينمنا  ا نت %16.69( وبنسبة  226تع االجابة عنها بنعع  

( يوضت 7( وال كل  %83.31( بنسبة  1128االجابة بكه  

 تل  التكرارات.

االسننتبا ة تننع اعنندادها لغننرض اختبننار ررضننية ام اسننتمارط 

 مفادها:

" ام التنندقيق الننداخلي لل ننر ات عينننة البحنن  يتسننع بعننودط 

 عالية"

وقد تع اختبار هذه الفرضية منن خنهل قيناد مند  

امتثننال اقسننا  التنندقيق الننداخلي عينننة البحنن  لمعننايير التنندقيق 

الداخلي الدولية التي تع اعتمادها ري اعداد استمارط االستبيام، 

( ام الوسننط 1وأتضننت مننن النتننائ  الننواردط رنني العنندول  

ضني ( وهو اقنل منن الوسنط الفر0.4الحسابي االجمالي بلغ  

( وهنذا يعنني ام اقسنا  التندقيق النداخلي ال تمتثنل 0.5البالغ  

لتل  المعايير، بينما  ا ت  تنائ  معامنل اال حنراف المعينار  

( النذ  ي نير النى ت نتت مننخفض رني اجابنة 0.5  اةجمالي

ارراد العينة ومد  ابتعادها عن وساها الحسابي، ا  ال يوجد 

 ا بينر ا ني ام هنا  اتفاقن وهذا يع ،ت تت ري اجابة ارراد العينة

عينننة لىنول االسننئلة المختننارط لقينناد جننودط التنندقيق الننداخلي 

 ررضية البح . ررضالبح ، ومما جاء ري اعهه تع 

 

 الفصل الرا  

تضنمن هننذا الفصننل أهننع االسننتنتاجات والتوصننيات التنني      

 توصل اليها البح  و االتي:

 

 االستنتاجات  .1

لع يقع العراق بتبني معنايير التندقيق النداخلي الصنادرط منن  .أ

( أو االسننتفادط منهننا رنني IIAمعهنند المنندققين الننداخليين  

أصدرا معايير تهئع البيئة المحلية أسوط بالعديند منن الندول 

منا بصنورط مباشنرط أو إ ،تقنو  باعتمناد تلن  المعناييرالتي 

 ،جراء بعض التغييرات عليها لنتهئع بيئتهنا المحلينةد القيا  ب

 ما ييد  الى ررة جودط أقسا  التدقيق الداخلي ريها.

هنال  قصور ت ريعي بخصو  االهتمنا  بأقسنا  التندقيق  . ب

قا وم الداخلي، رقد أغفلت النصو  القا و ية وري مقدمتها 

ال ر ات العامة العديد منن اممنور الخاصنة بتلن  امقسنا  

 تحديد أهداف ومها  وصهىيات ومسيوليات وتبعية تلن  

 امقسا  وعهقتها مة العهات الرقابية.

ال توجد ري العراق جهة مهنية متخصصة يقة على عاتقهنا  .ج

توجيننه ورعايننة وظيفننة التنندقيق الننداخلي  معهنند أو  قابننة 

اخليين تقو  بأصدر امدلنة والمعنايير والبنرام  للمدققين الد

التدقيقية لتاوير أعمال التدقيق التي تقو  بها أقسا  التندقيق 

 الداخلي ري ال ر ات العامة.   

هنال  العديد من  واىي القصور ري أقسا  التدقيق النداخلي  . د

لل ر تين عينة البح  بسبب عد  أتباعهنا لمعنايير معتمنده 

عند   فناءط  وبالنتيعنةاض جودط عملها مما ييد  الى ا خف

وراعليننة تنفيننذ تلنن  امعمننال، ويمكننن ت ننخيك  ننواىي 

 القصور باآلتي:

ارتقار أقسا  التدقيق الداخلي الى الموظفين الذين يحملنوم أوالً: 

شهادات مهنية وأ اديمية عليا رني تخصنك المحاسنبة 

والتندقيق، أذ تبلننغ  سنبة ممننن يحملنوم تلنن  ال ننهادات 

% منننن المننوظفين يمتلكنننوم 46 مننا أم  سننبة %، 4

شهادات دراسية بعيدط عن معال تخصصهع المحاسنبي 

 والرقابي.

مما ينيد  النى زخنع العمنل  ،قلة عدد المه ات الوظيفية ثا ياً:

وسييثر ذل  علنى عند  التر ين  علنى  ،وجعله روتينياً 
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العوا ننب المهمننة والضننرورية التنني تنفننذ مننن أدارط 

 وموظفي ال ر ة.

أعتماد الموظفين على الخبرط المترا مة رني تنفينذ أعمنال  لثاً:ثا 

بالرغع منن  ،التدقيق دوم اعتماد برام  مكتوبة وموثقة

سهولة أعدادها أو الحصول عليها  البرام  التني يقنو  

عندادها و  نرها علنى د ديوام الرقابة المالية االتحاد  ب

 شكل أدلة.

ورط يدويننة دوم تنفيننذ أعمننال التنندقيق الننداخلي بصنن  رابعنناً:

االعتمنناد علننى بننرام  الكترو يننة أسننوط بننالبرام  التنني 

 تستخد  من قسع المحاسبة.

عند  توثينق المعلومنات والبيا نات التني ينتع الحصنول خامساً: 

عليها من أ  اة وأعمال التدقيق التي يتع تنفيذها، أذ ال 

عنداد أوراق عمنل عنند تنفينذهع د يقنو  منوظفي القسنع ب

 عمال.لتل  ام  اة وام

ضعف استقهلية أقسا  التدقيق الداخلي رني ال نر تين عيننة  .ه

 ،داريا ورنياً ومالياً بمدير عنا  ال نر ةإ ها ترتبط إالبح  أذ 

مما ييثر على قرارات التدقيق الداخلي  التأثير على اختينار 

العاملين ري القسع أو  قلهع أو تحديد لموارد و اناق التندقيق 

 الداخلي.

 

 التوصيات:. 2

 باآلتي: امري ضوء االستنتاجات يمكن ام يوصي الباىث

ر ت نننريعيات وأطنننر رقابينننة تتضنننمن أهنننداف اصننندإ .أ

 وصهىيات ومسيوليات التدقيق الداخلي وجهة ارتباطها.

تأسي  معهد أو  قابة للمندققين النداخليين يقنة علنى عاتقهنا  .ب

ات النندو ةقامن إالمعايير وامدلة والبرام  التدقيقية و إصدار

 والميتمرات لموظفي أقسا  التدقيق الداخلي.

ت خيك وتهري  واىي القصنور مقسنا  التندقيق النداخلي  .ج

 لل ر تين عينتي البح  من خهل االتي:

ت عية الموظفين للحصول على ال نهادات المهنينة رني  أوال:

تخصك المحاسبة والتدقيق، وأم يتع اعتماد الموظفين 

الحاصننلين علننى ال ننهادات رنني اختصننا  المحاسننبة 

بنأداء أعمنال  موالتدقيق، ماعدا الموظفين الذين يقومنو

تدقيق متخصصة تنسعع مة الن اط الدقيق الذ  ت اوله 

 ال ر ة.

المننوارد الب ننرية الكاريننة لتقليننل زخننع العمننل تننورير  ثا ينناً:

التدقيقي على موظفي قسنع التندقيق النداخلي ممنا يسنهع 

 والضرورية. المهمةري التر ي  على العوا ب 

ام تعتمد أقسا  التدقيق الداخلي علنى الخبنرط المترا منة  ثالثاً:

لد  موظفيها أو االستعا ة بالعهات الرقابينة معنداد أو 

الحصننول علننى بننرام  تنندقيق لتنفيننذ أعمننال التنندقيق 

 الداخلي.

اعتماد برام  الكترو ية للقيا  بأعمال التدقيق النداخلي  رابعاً:

 اسبة.أسوط بالبرام  التي تستخد  من قسع المح 

اعتماد  ظنا  لتوثينق المعلومنات والبيا نات التني ينتع  خامساً:

الحصول عليها منن أ  ناة وأعمنال التندقيق التني ينتع 

تنفيذها، والقيا  بفتت ملفات لحفظ أوراق العمل التي يتع 

 أعدادها عن  تائ  التدقيق.

تننورير االسننتقهلية والموضننوعية ةدارط مننوظفي أقسننا   . د

داريننناً بنننالوزير إهل ارتباطهنننا التنندقيق النننداخلي منننن خننن 

 المختك ورنياً ومالياً بمعل  إدارط ال ر ة العامة.
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