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 إقرار المشرؼ
دكر التدقيؽ الداخمي في ضبط األداء المالي في بػ ) ةالموسوم رسالةال هأشيد أف إعداد ىذ

/ قسػـ قتصػادفػي جامعػة الموصػؿ/ كميػة اإلدارة واال ي( جػر  بإشػرافمديرية خزينة محافظة نينكل
مراجعػػػة تػػػدقيؽ و فػػػي المحاسػػػبة/ الػػػدبمـو العػػػالي  وىػػػي جػػػزء مػػػف متطمبػػػات نيػػػؿ شػػػيادة ،المحاسػػػبة
 الحسابات.

 :التكقيع
 زياد هاشـ السقا أ. د. المشرؼ: 
  4115 /  11 /    42   التاريخ:

 إقرار المقـك المغكم
دكر التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي ضػػبط األداء المػػالي فػػي بػػػ ) ةالموسػػوم لرسػػالةا هأشػػيد أف ىػػذ

مػػف الناحيػػة الم ويػػة وتصػػحي  مػػا ورد فييػػا مػػف  اتمػػت مراجعتيػػ( مديريػػة خزينػػة محافظػػة نينػػكل
لممناقشػة قػدر تعمػؽ ا مػر بسػألمة ا سػموب  ةمؤىم رسالةال تأخطاء ل وية وتعبيرية وبذلؾ أصبح

 وصحة التعبير.
 التوقيع:
 مقبكؿ عمي النعمة .د.ـ :االسـ
 4115/   11/   13     :التاريخ

 إقرار رئيس لجنة الدراسات العميا
 لممناقشة. لرسالةا هوالمقـو الم وي أرش  ىذ ,المشرؼ بيا المتيف تقّدـبناًء عمى التوصيتيف 

 :التكقيع
 أيكب الدباغ محمد لقمافأ. ـ. د.  االسػـ:

 4115 /  11 /   42   التاريخ:  
 إقرار رئيس قسـ المحاسبة 

الم ػػوي ورسػػيس لجنػػة الدراسػػات العميػػا  المشػػرؼ والمقػػوـّ  تػػي تقػػّدـ بيػػابنػػاًء عمػػى التوصػػيات ال
 لممناقشة. رسالةال هأرش  ىذ

 :التكقيع
 أيكب الدباغ محمد لقمافأ. ـ. د.  :االسـ

 4115 /  11/     42   :التاريخ
 
 



 

 قرار لجنة المناقشة
دكر التػػدقيؽ  الموسػػوـ بػػػ ) بحػػثال انشػػيد بنننػػا أعلػػاء لجنػػة المناقشػػة قػػد اطمعنػػا عمػػى ىػػذ

وناقشػػػنا الطالػػػب فػػػي (( الػػػداخمي فػػػي ضػػػبط األداء المػػػالي فػػػي مديريػػػة خزينػػػة محافظػػػة نينػػػكل
نيػا جػديرة لنيػؿ شػيادة الػدبموـ العػالي  4115 / 14 /42  محتوياتو وفيما لو عألقة بيا بتاريخ  وا 

  وتدقيؽ الحسابات. مراجعةفي 
 

 البككع حيىي لخالؽفيحاء عبد اد.  ـ.أ.
 جامعة المكصؿ –اإلدارة كاالقتصاد كمية 

96/  11  / 9119  
 رئيسان 

 
 سناف زهير محمد جميؿأ.ـ. د. 

 جامعة المكصؿ –كمية اإلدارة كاالقتصاد 
96   /11  / 9119 

 عضكان 

 
 زياد هاشـ السقاأ. د. 

 جامعة المكصؿ –كمية اإلدارة كاالقتصاد 
96   /11   / 9119 

 عضكان كمشرفان 

 
 مجمس الكمية قرار

........................................ .اجتمػػع مجمػػس كميػػة اإلدارة واالقتصػػاد بجمسػػتو 
فػػي مراجعػػة وقػػرر التوصػػية بمػػن  شػػيادة الػػدبمـو العػػالي          المنعقػػدة بتػػاريخ       /      / 

 وتدقيؽ الحسابات.
 

 مقرر مجمس الكمية
 

96   /11    /9119 

 
 كمية اإلدارة كاالقتصاد يدعم

 ثائر احمد السماف
96     /11   / 9119 

 



 

 هداءإلا

ىػػػداني مػػػف أ ،مػػػف أحمػػػؿ اسػػػمو بكػػػؿ فخػػػر ،جبينػػػي ى غػػػرةإلػػػأىػػػدي ىػػػذا العمػػػؿ 
  :إلى مف عممني الصبر، إلى النور الذي ينير لي درب النجاح، السعادة دوف مقابؿ

 كالدم العزيز                                  

 

إلػػى معنػػى الحػػػب ، عػػػانتني بالصػػوت والػػدعواتألػػى مػػف ربتنػػي وأنػػارت دربػػي و إ
صػمتني إلػى و التي عممتنػي معنػى الكحػاح وأ ،إلى أغمى إنساف في ىذا الوجود، والحناف

 :ما أنا عميو

 أمي الغالية                                  

 

 :ظممة حياتي إلى شمعة متقدة تنير، إلى مف كانت معي بكؿ حركاتي وسكناتي

 خطيبتي الغالية                                     

 

إلػػى مػػف أر  التحػػاؤؿ . .إلػػى مػػف عرفػػت معيػػـ معنػػى الحيػػاة، إلػػى مػػف بيػػـ أكبػػر
   :إلى رياحيف حياتي. .ـبعينيـ والسعادة في لحكتي

 إخكتي                                 

 

بػالجواب الصػػحي  حيػرة سػاسميو فػػنظير وىػد  ، إلػى مػف ألػػاء بعممػو عقػؿ غيػػره
  :بسماحتو توالع العمماء وبرحابتو سماحة العارفيف

 األستاذ الدكتكر زياد هاشـ يحيى السقا                                           



 

 شكر كعرفاف

 هلل رب العالميف, والصألة والسألـ عمى سيد المرسميف, محمد النبي ا مػي وعمػى هلػو الحمد
 وصحبو أجمعيف أما بعد:

  جاوزي مشاّقو.وت ،ىذا البحثنجازي إعمى ولؾ الحلؿ  ،لؾ الحمد والشكر يا رب
ا سػتاذ زيػاد ىاشػػـ ر وقػدوتي الػػدكتو ي سػتاذوخػالص التقػػدير   ثنػاءتقػدـ بجزيػؿ الشػػكر والوأ

النصػػ  والتوجيػػو و وتقديمػػ ومسػػاندتو نجػػاز ىػػذا البحػػث, وعمػػى توالػػعوإعمػػى  شػػرؼأ لػػذيا السػػقا
 .وأسنؿ اهلل عز وجؿ أف يرزقو العحو والعافية في الدنيا واآلخرة ،البحث مدةطوؿ 

 ,حمػػد السػػمافأثػػاسر قتصػػاد الػػدكتور دارة واالعميػػد كميػػة اإل إلػػىأتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ كمػػا 
ورسػيس قسػـ المحاسػبة الػدكتور لقمػاف  ,رمػو محمػود ومعاوف العميد لمشػؤوف العمميػة الػدكتور وحيػد

لى, أيوب الدباغ والػدكتورة فيحػاء عبػدالخالؽ , محمػد طػاىر سات العميا الػدكتورة كبػر امقررة الدر  وا 
لىيحيى البكوع والدكتور سناف زىير محمد جميؿ    .أساتذتي في قسـ المحاسبة جميع وا 

لجنػػة المناقشػػة عمػػى قبػػوليـ مناقشػػة ىػػذا العمػػؿ  أعلػػاءسػػاتذتي   ثنػػاءتوجػػو بالشػػكر والوأ
 وتحمميـ عناء قراءتو وتقييمو.

, حمػدأراسػد محمػود  مدير مديرية خزينة محافظة نينػو  ا سػتاذ لىإمتناف واالتقدـ بالشكر وأ
, وا سػتاذ محمػد دليميمجػد يػونس الػأينػو  ا سػتاذ خي وزميمػي معػاوف مديريػة خزينػة محافظػة نأو 

وذلػؾ لتعػاونيـ معػي  ،مديرية خزينة محافظػة نينػو التدقيؽ في  ىيساتموظحي  كؿ, و نعمافحامد 
 طوؿ مدة البحث.

رشاد إلخراج ىػذا ا  و كممة نص  و أ ،سنادا  لو يد عوف و  تلى كؿ مف كانإالشكر الموصوؿ و 
 .ف يجعمو في ميزاف حسناتيـأالمولى عز وجؿ  ساسآل ،لى حيز الوجودإالعمؿ 

 

 

 الباحث                                                                   

 



 

 أ 

 الممخص
المػػالي فػػي الوحػػػدات  ا داءلمتعػػرؼ عمػػى دور التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي لػػبط تسػػعى الدراسػػة 

 الحكومية المتمثمة بمديرية خزينة محافظة نينو .
البحث عمى محيوـ التػدقيؽ الػداخمي فػي وحػدات القطػاع الحكػومي الجانب النظري في ركز 
والمعػايير  أىدافػوفي تحسيف أداء المالي في وحدات القطاع الحكومي وتولػي   واىميتو ومقوماتو

 التي يعتمد عمييا في قياس وتقييـ عممو. 
فظػة دور ىيسػات التػدقيؽ الػداخمي فػي مديريػة خزينػة محا عمػى أما الجانػب العممػي فقػد ركػز

ىنػػاؾ نقػػاط لػػعؼ تواجػػو  تذا كانػػإ مػػا وتحديػػد ،ىػػـ المشػػاكؿ والمعوقػػاتأنينػػو  والتعػػرؼ عمػػى 
مكانية حميػا ومػف ثػـ إيجػاد طػرؽ لتطػوير وظيحػة التػدقيؽ الػداخمي عبػر  ،وظيحة التدقيؽ الداخمي وا 

 تطبيؽ معايير التدقيؽ الداخمي.
الدوارات التدريبية العممية التي تقدـ قمة ىي  إليياىـ النتاسج التي تـ الوصؿ أومف بيف      

ىيسػػات التػػدقيؽ فػػي مديريػػة خزينػػة محافظػػة نينػػو ، وكػػذلؾ غيػػاب  المػػدققيف الػػداخمييف فػػي إلػػى
يزيػد مػف عمػؿ  ذينظػاـ خػاص بػالحوافز الػ غيػاب أوىيسات التدقيؽ  في التححيز المالي لمموظحيف

أي عػدـ اسػتخداـ الحاسػوب فػي  ،تػدقيؽالمدققيف، وعدـ اسػتخداـ التكنولوجيػا الحديثػة فػي عمميػة ال
كبػػر مػػف أجيػػد  بػذؿو  أطػػوؿ، اسػت راؽ وقػػت إلػػىوىػػذا يػػؤدي  ،وا عمػاؿعمميػة تػػدقيؽ المعػػامألت  

معػػايير التػػدقيؽ الحكػػومي فػػي مديريػػة خزينػػة  كافػػةىنػػاؾ قصػػور فػػي تطبيػػؽ كػػذلؾ قبػػؿ المػػدققيف، 
 نينو .

الػػػدورات التدريبيػػػة لممػػػدققيف ىػػػي زيػػػادة عػػػدد  الباحػػػث ىػػػـ التوصػػػيات التػػػي أتقػػػدـ بيػػػاأومػػػف 
وتطػػػوير الخبػػػرة والقػػػدرات ، جػػػؿ زيػػػادة المعرفػػػةأمػػػف  الػػػداخمييف فػػػي مديريػػػة خزينػػػة محافظػػػة نينػػػو 

لػػػرورة زيػػػادة الػػػدعـ الحكػػػومي  كػػػذلؾ ورفػػػع مسػػػتو  ا داء المينػػػي لممػػػدققيف الػػػداخمييف، ،الذاتيػػػة
 يفقمػػدقف مػػف عمػػؿ الالتػػي تحّسػػ تلممػػدققيف الػػداخميف مػػف خػػألؿ تقػػديـ الحػػوافز الشػػيرية والمكافػػن

ـّ واالرتقاء بوظيحػة التػدقيؽ،  الحديثػة )الحاسػوب( فػي  اإللكترونيػةلػرورة اسػتخداـ الوسػاسؿ ومػف ثػ
فػػي الوقػػت المناسػػب وتقميػػؿ الوقػػت والجيػػد  وا عمػػاؿالمعػػامألت  إنجػػازلكػػي يػػتـ  ،عمميػػة التػػدقيؽ

لمعػايير التػدقيؽ الحكوميػة مػف اجػؿ تطبيػؽ كافػة ا عػف لػرورة فلػألً والتكمحة في عمميػة التػدقيؽ، 
 في الوحدات القطاع الحكومي. وكحاءتيا زيادة فاعمية عممية التدقيؽ

  



 

 ب 

 ثبت المحتكيات
 الصفحة المكضكع

 أ الممخص
 ب ثبت المحتكيات
 ج ثبت االشكاؿ

 ج ثبت المختصرات
 4-1 الفصؿ األكؿ: منهجية البحث كدراسات سابقة

 4-1 ا وؿ: منيجية البحث المبحث
 2-3 المبحث الثاني: دراسات سابقة

 42-3 الفصؿ الثاني: التدقيؽ الداخمي في كحدات القطاع الحككمي
المبحث ا وؿ: محيـو التدقيؽ الداخمي في وحدات القطاع الحكومي 

 12-3 وخصاسصو ومقوماتو وأىميتو

التدقيؽ الداخمي في وحدات القطاع الحكومي  أىداؼالمبحث الثاني: 
 14-11 وأنواعو

 42-15 المبحث الثالث: معايير التدقيؽ الداخمي
 35-41 الفصؿ الثالث: الدراسة التطبيقية في مديرية خزينة محافظة نينكل

 45-41 المبحث ا وؿ: نبذة عف مديرية خزينة نينو 
المبحث الثاني: دور ىيسات التدقيؽ في لبط ا داء المالي في مديرية 

 33-31 خزينة محافظة نينو 

فاؽ تطوير وظيحة التدقيؽ الداخمي في مديرية خزينة المبحث الثالث: ه
 32-32 محافظة نينو 

 33 الفصؿ الرابع: االستنتاجات كالتكصيات
 35-33 المبحث ا وؿ: االستنتاجات

 21-21 الثاني: التوصيات المبحث
 23-24 ثبت المصادر

 B-A المستخمص بالم ة اإلنكميزية



 

 ج 

 ثبت األشكاؿ

 الصفحة عنكانه رقـ الشكؿ
 43 لمديرية خزينة محافظة نينو الييكؿ التنظيمي  3-1

 

 بت المختصراتث

 المختصر نكميزيةالعنكاف بالمغة اإل  العنكاف بالمغة العربية
 Institute of Internal Auditors IIA الداخمييفمعيد المدققيف 

 International Federation of تحاد الدولي لممحاسبيفاال

Accountants 
IFAC 
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 الفصؿ األكؿ
 منهجية البحث كدراسات سابقة

 األكؿالمبحث 
 منهجية البحث

 مشكمة البحثالن: أك 
التػدقيؽ  سػيـف ي  كيػؼ يمكػف أ :ىػو ،رسيسالتسػاؤؿ الػ مػف خػألؿيمكف تحديد مشكمة البحث 

 المالي في الوحدات الحكومية؟ ا داءالداخمي في لبط 
 ثانيان: أهمية البحث

الوحػػدات الحكوميػػة عمػػى أىميػػة التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي اعتمػػادًا البحػػث  أىميػػةيمكػػف تمخػػيص 
التػػدقيؽ الػػداخمي مػػف  سػػيـف ي  نيػػة البحػػث فػػي الكيحيػػة التػػي يمكػػف أعػػف إمكا بصػػورة خاصػػة فلػػألً 

عػف أىميػة  فلػألً ، ركزت عميو الدراسات والبحوث العممية المالي وفؽ ما ا داءفي لبط خألليا 
 تولي  ذلؾ مف خألؿ الدراسة التطبيقية في مديرية خزينة محافظة نينو .

 ثالثان: هدؼ البحث
 ييدؼ البحث إلى:

اإلطػػار النظػػري لمتػػدقيؽ الػػداخمي فػػي لػػوء الدراسػػات والبحػػوث واإلصػػدارات الحديثػػة  ولػػي ت -1
عف الجمعيات والمنظمات المينية والباحثيف في مجاؿ التدقيؽ لمواكبػة الت يػرات والمسػتجدات 

 .ا عماؿالبيسية التي تعيشيا منظمات 

مديريػة فػي لػبط ا داء المػالي فػي  إسػياموومػد  التػدقيؽ الػداخمي  كيحية عمؿالتعرؼ عمى  -4
  .نينو  محافظة خزينة

مديريػػة خزينػػة محافظػػة نينػػو  والتعػػرؼ عمػػى الصػػعوبات  فػػي تقػػويـ وظيحػػة التػػدقيؽ الػػداخمي -3
فػػػػي لػػػػوء معػػػػايير التػػػػػدقيؽ  والمعوقػػػػات واتخػػػػاذ اإلجػػػػراءات الػػػػألـز اتخاذىػػػػا لمػػػػتخمص منيػػػػا

 .الحكومي

 
 رابعان: فرضية البحث

المػالي فػي مديريػة خزينػة محافظػة نينػو   ا داءالتدقيؽ الداخمي في لػبط  سيـي  يمكف أف "
 ".داخمي الدوليةمف خألؿ االلتزاـ بمعايير التدقيؽ ال
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 خامسان: منهج البحث
المعمومػات تـ استخداـ المنيج الوصحي في عرض جانب ، وفرليتو البحث لتحقيؽ أىداؼ

والكتػػػب والمراجػػػع العمميػػػة الػػػدوريات والدراسػػػات سػػػتعانة بالرسػػػاسؿ الجامعيػػػة النظػػػري مػػػف خػػػألؿ اال
عػػف االسػػتعانة فػػي البيانػػات والسػػجألت والتقػػارير  فلػػألً ، ا جنبيػػة التػػي تناولػػت مولػػوع البحػػث

 .نترنيت(عف االستعانة بشبكة المعمومات الدولية )اإل فلألً ، وغيرىا
عمػػػى دراسػػػة واقػػػع التػػػدقيؽ  أمػػػا الجانػػػب العممػػػي فقػػػد اعتمػػػد الباحػػػث فػػػي تػػػوفير المعمومػػػات

نػة محافظػة التػدقيؽ الػداخمي فػي لػبط ا داء المػالي فػي خزيالػذي يقػوـ بػو  الدور وعمى ،الداخمي
مػع  ،ألؿ التطبيؽ وسير العمميػاتعتماد عمى المألحظة المباشرة مف خوذلؾ مف خألؿ اال ،نينو 
 .مديرية خزينة محافظة نينو ب ةستعانة ببعض الوثاسؽ والمستندات المتعمقاال

 سادسا: خطة البحث 
 .يتكوف البحث مف أربعة فصوؿ
ة البحػػػػػث ودارسػػػػػات سػػػػػابقة لػػػػػمف مبحثػػػػػيف, ا وؿ عػػػػػرض يتنػػػػػاوؿ الحصػػػػػؿ ا وؿ منيجيػػػػػ

 , والثاني دراسات سابقة.المنيجية
 ،ثألثػػة مباحػػث عمػػىطػػار النظػػري لمتػػدقيؽ الػػداخمي وقسػػـ أمػػا الحصػػؿ الثػػاني فقػػد تنػػاوؿ اإل

والثػػػاني أىػػػداؼ التػػػدقيؽ الػػػداخمي  ،مقوماتػػػوو  وخصاسصػػػو محيػػػوـ التػػػدقيؽ الػػػداخمي وأىميتػػػو ا وؿ
 .في القطاع الحكوميوالثالث معايير التدقيؽ الداخمي  ،ووأنواع

ا وؿ نبػػذة عػػف ، ثألثػػة مباحػػث عمػػىوقسػػـ  ،تنػػاوؿ الجانػػب العممػػي فقػػد أمػػا الحصػػؿ الثالػػث
يؽ فػػي مديريػػة خزينػػة التػػدقيؽ المسػػؤولة عػػف عمميػػة التػػدقالييسػػات ، مديريػػة خزينػػة محافظػػة نينػػو 

 .مي في مديرية خزينة محافظة نينو التدقيؽ الداخ تطوير فاؽالث هوالث ،محافظة نينو 
أبػػرز االسػػتنتاجات التػػي  االوؿ المبحػػث ليتنػػاوؿ مبحثػػيف، الػػىقسػػـ فقػػد  الحصػػؿ الرابػػعمػػا أو 
  .التوصيات برزأوتناوؿ المبحث الثاني  ،نتاسج البحث أفرزتيا
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 المبحث الثاني
 دراسات سابقة

الدراسػات العربيػة وا جنبيػة التػي تناولػت فييػا مف البحػوث و  اً معين اً ىذا المبحث عدديتناوؿ 
مولػػوعات ليػػا عألقػػة بالتػػدقيؽ الػػداخمي وكيحيػػة تطػػويره والمولػػوعات ذات العألقػػة وعمػػى النحػػو 

 االتي:
 

)دكر كظيفػة التػدقيؽ الػداخمي فػي ضػبط  :بعنكاف)رسالة ماجستير(  (9117دلؿدراسة )الم .1
 األداء المالي كاإلدارم(

 :الرسالة ىوىدؼ ىذه 
 واإلداريالتعرؼ عمى أىمية التدقيؽ الداخمي في تقييـ فاعمية اإلدارة فػي لػبط ا داء المػالي  -1

 في الشركات المساىمة العامة الحمسطينية.
دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ وتقويـ نظاـ الرقابػة الداخميػة فػي بيسػة المؤسسػات  التعرؼ عمى -4

 .الحمسطينية
 .ات الحديثة في التدقيؽ الداخمي وتتبع مد  إمكانية تطبيقيا في فمسطيفىعرض االتجا -3

 إلييا:النتاسج التي توصمت 
 .اريىناؾ دور ممموس لوظيحة التدقيؽ الداخمي في لبط ا داء المالي واإلد -1
 ف وحدات التدقيؽ الداخمي تقـو بدو جيد وىو تقييـ وتقويـ نظاـ الرقابة الداخمية.إ -4
 ف ىناؾ عألقة بيف توفير درجة كافية مف االستقأللية لوحدة التدقيؽ الداخمي ولبط ا داء.إ -3

 
)دكر التدقيؽ الداخمي فػي تحسػيف  :( )رسالة ماجستير( بعنكاف9116 ،كـرأاسة )قسيمه .در 9

دراسػة حالػة مؤسسػة المطػاحف الكبػرل لمجنػكب -األداء المالي في المؤسسات االقتصػادية 
 كحدة أكماش بسكرة(

 :ىدؼ ىذه الدراسة ىو
جػػػؿ تحسػػػيف ا داء فػػػي أالتعػػػرؼ عمػػػى الػػػدور ا سػػػاس الػػػذي يقػػػوـ بػػػو التػػػدقيؽ الػػػداخمي مػػػف  -1

 .الوحدات االقتصادية
 .عممو أثناءوالوساسؿ التي يستخدميا المدقؽ في  اإلجراءاتالتعرؼ عمى  -4
 .ميمة التدقيؽ الداخمي وىـ الصعوبات التي تواجأطألع عمى اال -3
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 :إليياالنتاسج التي توصمت 
يعتمد التدقيؽ الداخمي عمى مجموعة مػف ا ىػداؼ ا ساسػية التػي ازدادت مػع تطػور محيومػو  -1

ىػػػػـ العناصػػػػر التػػػػي ال يمكػػػػف أيعػػػػد مػػػػف  إذ ،فػػػػي الوحػػػػدات االقتصػػػػادية وأىميتػػػػوخصاسصػػػػو 
 .ااالست ناء عني

ف يكػوف أنب ػي فػي أداء عممػو ي اً ومولػوعي اً وشػحاف ف يكوف المدقؽ الداخمي مستقألً أجؿ أمف  -4
 .عف جميع العمميات التي يتـ تدقيقيا مستقألً  يقسـ التدقيؽ الداخم

 أداة إدارية لموحدة االقتصادية. دّ يع  نوتعتمد اإلدارة العميا عمى التدقيؽ الداخمي  -3
 

)دكر المراجعػػة الداخميػػػة فػػػي  :( )رسػػالة ماجسػػػتير( بعنػػػكاف9116. دراسػػة )عػػػادؿ رحكمػػػه 3
-دراسػػػة حالػػػة لمشػػػركة الجزائريػػػة لمت مينػػػات  –تحسػػػيف األداء المػػػالي لشػػػركات التػػػ ميف 

GAAT-) 
 اليدؼ مف الرسالة ىو:

 التعرؼ عمى المراجعة الداخمية لمشركة. -1
جراءاتوالتعرؼ عمى سير العمؿ المراجع الداخمي  -4  وأساليبو المتبعة لتحسيف ا داء. وا 
 ا داءاالىتمػػاـ بػػالنواحي الوظيحيػػة لممراجعػػة الداخميػػة والػػدور التػػي تؤديػػو فػػي مجػػاؿ تحسػػيف  -3

 المالي.   
 :إليياالنتاسج التي توصمت 

ف المراجع الداخمي يقوـ بيا موظؼ مف داخؿ المؤسسة، يعمؿ عمى تحديد نقاط أيمكف القوؿ  -1
 القوة واللعؼ لمشركة.

وثػـ الوصػوؿ  ،يقوـ المراجع الداخمي بتقديـ النصاس  واالقتراحات لإلدارات لتصػحي  ا خطػاء -4
 ا ىداؼ المرجوة.

ومػف لػمنيا تحسػيف  ،الشػركة أىػداؼتحقيػؽ  إلػىالتوصػيات يػؤدي  اتطبيؽ اإلدارة العميػا ليػذ -3
 ا داء.
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ألداء )دكر التدقيؽ الداخمي في تحسيف ا :( )رسالة ماجستير( بعنكاف9118ف . دراسة )عمكا4
 (المالي لممؤسسة االقتصادية

 :اليدؼ مف الرسالة ىو
 .والمخاطر التي تواجو التدقيؽ الداخمي في المؤسسات وأىداؼالتعرؼ عمى أىمية  -1
سػػتخداـ قواعػػد ومعػػايير اب وفاعميتيػػا، ي تحسػػيف كحػػاءة المؤسسػػةمنػػاىج ودوره فػػ التعػػرؼ عمػػى -4

 .متعارؼ عمييا
فػػي تحسػػيف ا داء  سػػيـو أداة رقابيػػة توصػػحالعمػػؿ عمػػى ربػػط ا داء المػػالي بالتػػدقيؽ الػػداخمي ب -3

 .المالي
 :إليياالنتاسج التي توصمت 

أداة لمكشؼ عػف نقػاط  عدّ ي  نو ،اخميال يمكف لإلدارة الرقابية االست ناء عف مياـ التدقيؽ الد -1
 .القوة واللعؼ في المؤسسة

ا داء المػػػػػالي مػػػػف اىػػػػػـ الوسػػػػػاسؿ لقيػػػػاس الولػػػػػع المػػػػػالي فػػػػي المؤسسػػػػػات االقتصػػػػػادية  دّ يعػػػػ -4
 .والصناعية

وينب ػػي  ،يجػػب اتبػػاع منيجيػػة متمثمػػة فػػي مسػػار التػػدقيؽفننػػو التقريػػر النيػػاسي  إلػػىلموصػػوؿ  -3
 .راي صادؽ وسميـ إلىاتباعيا المنيجية بكؿ حذافيرىا لموصوؿ 

 
)إعػادة هندسػة كظيفػة التػدقيؽ الػداخمي  :( )رسالة ماجستير( بعنكاف9113.دراسة )الصائغ 5

نفطيػة في ظؿ المعػايير الدكليػة لمتػدقيؽ الػداخمي بػالتطبيؽ عمػى شػركة تكزيػع المنتجػات ال
 (فرع نينكل الهيئة الغربية/

تسيـ معايير التدقيؽ الداخمي بوصحيا مقاييس لنوعية ا داء التي يمكف لممدقؽ الداخمي أف 
 :ىوو  ،تقاء بواقع ىذه الوظيحة مف خألؿ ىدؼ ىذه الرسالةيمتـز بيا في االر 

أوجػػو القصػػور  داخمي فػػي المنظمػػات مػػف خػػألؿ تشػػخيصرفػػع مسػػتو  أداء وظيحػػة التػػدقيؽ الػػ -1
 .والتعرؼ عمى المعوقات والمشاكؿ التي تؤثر في أداء ىذه الوظيحة 

وكيحيػة توظيحيػػا لخدمػة ىػػذه الوظيحػة والتعػػرؼ يػة التعػرؼ عمػى معػػايير التػدقيؽ الػػداخمي الدول  -4
 .عمى المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ معايير التدقيؽ الداخمي في منظمات القطاع العاـ

ادة ىندسػػػة وظيحػػػة التػػػػدقيؽ الػػػداخمي فػػػي تحعيػػػؿ الميػػػاـ الجديػػػدة ليػػػػذه التعػػػرؼ عمػػػى دور إعػػػ -3
 .الوظيحة

 :إليياالنتاسج التي تـ التوصؿ 
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 .المدقؽ الداخميأللية دعـ استق -1
 .أف تحصؿ وظيحة التدقيؽ الداخمي عمى سمطة تتحدد بموجبيا الصألحيات والمسؤوليات  -4
اليندسة ىو أسموب يسعى إلى رفع مستو  كحػاءة العمميػات بيػدؼ إلػافة قيمػة وخمػؽ  إعادة  -3

ترابط بيف أجزاء الوظاسؼ وخمؽ هلية عمؿ تعتمد أسموب تقيػيـ ا داء والتكامػؿ والمشػاركة فػي 
 .الرأي

إف ىنػػػاؾ  دورًا لمعػػػايير التػػػدقيؽ لػػػمف مراحػػػؿ إعػػػػادة اليندسػػػة فػػػي االرتقػػػاء بواقػػػع وظيحػػػػة   -2
 اخمي:التدقيؽ الد

 .زيادة الوعي بنىمية وجود بيسة رقابية قوية وزيادة الوعي بنىمية وظيحة التدقيؽ الداخمي -
النظػػر لػػدور ىػػذه الوظيحػػة مػػف منظػػور واسػػع واالقتنػػاع بلػػرورة تحعيػػؿ الميػػاـ الحديثػػة لمتػػدقيؽ  -

 .الداخمي
 

 يالحظ مف خالؿ: ،مدل االستفادة مف الدراسات السابقة )تقييـ( كتميز الدراسة الحالية عنها
وأىميتػػو فيمػػا  التػػدقيؽ الػػداخمي لسػػابقة، قػػد ركػػزت عمػػى تولػػي  وظيحػػةغمػػب الدراسػػات اأف إ -1

الدور الذي يقوـ بػو التػدقيؽ و ، جؿ تحقيؽ رقابة داخمية فعالةأمف  وأيلاً  ،لإلدارة العميا يخص
ومعرفػة االتجاىػات الحديثػة فػي التػدقيؽ  ،جؿ تقييـ وتقػويـ نظػاـ الرقابػة الداخميػةأالداخمي مف 

 .ومد  التزاـ الشركات والمؤسسات بمعايير التدقيؽ الداخمي ،الداخمي في المؤسسات
الوساسؿ  وأيلاً  ،تناولت الدراسات السابقة الصعوبات والتحديات التي تواجو التدقيؽ الداخمي- -4

كمػػا عممػػت الدراسػػات السػػابقة عمػػى كيحيػػة  ،الرقابيػػة والتػػدقيؽ عمػػى ا مػػواؿ العامػػة والخاصػػة
الوسػػػاسؿ الكحيمػػػة فػػػي لتحعيػػػؿ التػػػدقيؽ والرقابػػػة عمػػػى ا داء المػػػالي واإلداري  أوتحعيػػػؿ الطػػػرؽ 

 وتحسيف قدرتيـ ورفع كحاءتيـ.
 ، ركزت الدراسات السابقة عمى التطبيؽ في وحدات القطاع العاـ وقطاع المصارؼ -3

 دكرتعمػػؿ عمػى تولػػي   نيػاإت السػابقة مػف حيػػث فػي حػيف تميػػزت ىػذه الدراسػػة عػف الدراسػػا
جػؿ لػبط ا داء المػالي فػػي وحػدات القطػاع الحكػومي وفػي ظػؿ وجػػود أالتػدقيؽ الػداخمي مػف 

 معايير التدقيؽ الداخمي الحكومي.
ىػػذه الدراسػػة ا ولػػى التػػي تػػـ فييػػا التعػػرؼ عمػػى دور التػػدقيؽ الػػداخمي مديريػػة خزينػػة محافظػػة  -2

 .في وحدات القطاع الحكومي نينو 

 
 



 

3 

 الثاني الفصؿ
 التدقيؽ الداخمي في كحدات القطاع الحككمي

 يتـ تقسيـ ىذا الحصؿ عمى ثألثة مباحث:
: مفهػػـك التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي كحػػدات القطػػاع الحكػػكمي كأهميتػػه كخصائصػػه المبحػػث األكؿ
 كمقكماته.
جراءات التدقيؽ الداخميالمبحث الثاني  في كحدات القطاع الحككمي. : أهداؼ كأنكاع كا 

 المبحث الثالث: معايير التدقيؽ الداخمي في كحدات القطاع الحككمي.

 
 األكؿ المبحث

 كخصائصه كأهميتهمفهـك التدقيؽ الداخمي في كحدات القطاع الحككمي 
 الداخمي التدقيؽ مفهـك أكالن:

ىػػػـ أض اسػػػتعرا يتـسػػػ إذ ،تعػػػددت التعػػػاريؼ التػػػي تناولػػػت التػػػدقيؽ الػػػداخمي بصػػػورة عامػػػة
 تعريحات التدقيؽ الداخمي:

 1523تعريػؼ لمتػػدقيؽ الػػداخمي فػػي بدايػػة عػػاـ  أوؿقػاـ معيػػد المػػدققيف الػػداخمييف بتقػػديـ  إذ
 Statement of Responsibilities of the Internalنشػػرة أصػػدرىا بعنػػواف  أوؿفػػي 

Auditor ،  نو: نعرفو المعيد في ذلؾ الوقت بإذ 
يػػػػتـ داخػػػػؿ المنشػػػػنة بقصػػػػد مراجعػػػػة العمميػػػػات المحاسػػػػبية  ذيمحايػػػػد الػػػػ"النشػػػػاط التقييمػػػػي ال

 (.414، 1552 ،الرممي) والمالية كنساس لتقديـ الخدمات الوقاسية لإلدارة "
ومػف لػػمف  ،فعاليػػة تقييميػو مقامػة لػمف المنظمػة :تحػاد الػدولي لممحاسػبيف بننػوالا وعرفػو

 النظػػػػاـ المحاسػػػػبي ونظػػػػاـ اللػػػػبط الػػػػداخمي وفعاليتيمػػػػا ءمػػػػةوظاسحػػػػو اختيػػػػار وتقيػػػػيـ ومراقبػػػػة مأل
(IFAC2, 2001, 21). 

قػػاـ المعيػػد تحػػديث  إذوتوالػػت بعػػد ذلػػؾ التعريحػػات الصػػادرة عػػف معيػػد المػػدققيف الػػداخمييف 
عػػاـ  وقػػد عػػرؼ المعيػػد ،التعريػػؼ كممػػا اقتلػػت التطػػورات المينيػػة وتمػػؾ التػػي تطػػرأ عمػػى الوحػػدات

نشاط تنميني واستشاري مستقؿ ومولوعي مصػمـ إللػافة القيمػة " التدقيؽ الداخمي بننو: 4112
وتحسػيف عمميػػات الوحػدة عبػػر مسػػاعدتيا فػي تحقيػػؽ أىػدافيا بواسػػطة إكسػػاب الوحػدة هليػػة منظمػػة 
ومػػػػنيج انلػػػػباطي لتقيػػػػيـ وتحسػػػػيف فعاليػػػػة إدارة المخػػػػاطر والرقابػػػػة وعمميػػػػات حوكمػػػػة الشػػػػركات" 

 .(22, 4113 )المدلؿ,
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لداخمي بننو "وظيحة تقييـ مستقمة ،ينشن داخؿ المؤسسة لتدقيؽ العمميػات وقد عرؼ التدقيؽ ا
كخدمػػػة لػػػإلدارة وىػػػو وسػػػيمة إداريػػػة رقابيػػػة إداريػػػة تعمػػػؿ عمػػػى قيػػػاس وتقيػػػيـ فعاليػػػة وسػػػاسؿ الرقابػػػة 

 (.45، 4111 )سألمة، ا خر "
تػػدقيؽ مػػالي أو  بننػػو:وصػػؼ ف يي فػػي وحػػدات القطػػاع الحكػػومي يمكػػف أف التػػدقيؽ الػػداخمإ

تػػدقيؽ أداء فػػػي الوحػػػدات الحكوميػػة أو الوحػػػدات االقتصػػػادية التػػي يػػػتـ إدارتيػػػا مػػف قبػػػؿ الحكومػػػة 
 (.443-442، 4111)جمعة ،

 أحد ويعد ،المنظمة تشكيألت لمف مستقؿ تقويمي جياز الداخمي بننو التدقيؽ وكما عرؼ
 اللػػػبط وسػػػاسؿ أف عمػػػى وطمننتيػػػا بخػػػدمتيا لمقيػػػاـ اإلدارة تنشػػػن ،الحعالػػػة الداخميػػػة الرقابػػػة وسػػػاسؿ

 عمػػى والقيػػود العمميػػات لتحقيػػؽ واإلجػػراءات اللػػوابط مػػف مجموعػػة مػػف وكافيػػة مطبقػػة المولػػوعة
 ،منظمػػػة أمػػػواؿ أصػػػوؿ حمايػػػة مػػػف لمتنكػػػدو  ،واإلحصػػػاسية المحاسػػػبية دقػػػة للػػػماف, مسػػػتمر نحػػػو

. ليػػػـ المرسػػػومة اإلداريػػػة واإلجػػػراءات والخطػػػط السياسػػػات المنظمػػػة مػػػوظحي اتبػػػاع مػػػف والتحقػػػؽ
 .(31، 4113 ،السعدوف)

 (43، 4112 ،ىما: )الشوا أساسيافحكومي نوعاف أف التدقيؽ ال
 تدقيؽ المالي ويشمؿ تدقيؽ البيانات المالية فقط.ال -1

 حاعمية.لالكحاءة واو تدقيؽ ا داء ويشمؿ تدقيؽ االقتصاد،  -4

، 4112:)الشػوا،تيةااللتزاـ بػا مور ا التدقيؽ الحكومي  بعممياتويقع عمى عاتؽ مف يقـو 
43) 
شمولية والخبرات اللرورية لمقيػاـ بيػذه الرة صو اللدييـ  أشخاصالتدقيؽ مف قبؿ  أعماؿتنحيذ  -1

 المياـ.

 ولع اإلجراءات لمتوظيؼ والتش يؿ والتطوير المستمر. -4

 المحافظة عمى االستقأللية. -3

 عف النتاسج. واإلبألغ وتنحيذىا التدقيؽ أعماؿاتباع المعايير المألسمة والمتعمقة بتخطيط  -2

 ف يكوف لدييـ نظاـ موثوؽ لمرقابة عمى الجودة.أ -1

 
الػػػداخمي فػػػي القطػػػاع  ف يعػػػرؼ التػػػدقيؽسػػػبؽ مػػػف التعػػػاريؼ يمكػػػف لمباحػػػث أ فػػػي لػػػوء مػػػا

  :والحكومي بنن
مػف مػد  االلتػزاـ  تنكدلمو حدات الحكومية قمة لتقييـ ا داء المالي في الو عممية منظمة ومست

 .ومػػد  تحقيػػؽ الكحػػاءة والحاعميػػة فػػي العمميػػات ،العميػػا جيػػاتبالقواعػػد والتعميمػػات الصػػادرة مػػف ال
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 اً رقابيػػ اً التػػدقيؽ الػػداخمي دور  إذ يػػؤدي ،وسػػاسؿ الرقابػػة الداخميػػة الحعاليػػة حػػدأالتػػدقيؽ الػػداخمي  دّ ويعػػ
يعمػػػؿ عمػػػى حمايػػػة دقػػػة البيانػػػات فػػػي دعػػػـ نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة فػػػي الوحػػػدات الحكوميػػػة الػػػذي 

التػػزاـ المػػوظحيف فػػي الخطػػط واإلجػػراءات  مػػف والتنكػػد وأمواليػػا، المحاسػػبية وحمايػػة أصػػوؿ الوحػػدة
فػػػػي تقيػػػػيـ المخػػػػاطر ودعػػػػـ  اً ميمػػػػ اً دور  يػػػػؤدي فوجػػػػود التػػػػدقيؽ الػػػػداخمي داخػػػػؿ الوحػػػػدة ،المرسػػػومة
  .فاعمية النظـ ا خر و زيادة كحاءة ، وفي الحوكمة
 في كحدات القطاع الحككمي الداخمي التدقيؽ أهميةثانيان: 

 التػػػػػػػػدقيؽ الػػػػػػػػداخمي وسػػػػػػػػيمة استكشػػػػػػػػافية تحػػػػػػػػدد مولػػػػػػػػع االنحػػػػػػػػراؼ بػػػػػػػػيف الواقػػػػػػػػع  دّ ويعػػػػػػػػ
  ،سػػػػػػػيمة تمنػػػػػػػع وقػػػػػػػوع ا خطػػػػػػػاء والتلػػػػػػػميؿ، باإللػػػػػػػافة لكونػػػػػػػو و معػػػػػػػايير المولػػػػػػػوعة مسػػػػػػػبقاً لوا

 بتحديػػػػػػػػد التحسػػػػػػػػينات الألزمػػػػػػػػة يـتوصػػػػػػػػيات المػػػػػػػػدقؽ الػػػػػػػػداخمي تسػػػػػػػػ ، إذ إفوكػػػػػػػػذلؾ استشػػػػػػػػارية
(Kagermann et al, 2008, 3.) 

لألنظمػة توفره ىذه الوظيحة مف حمايػة  ماتبرز مف خألؿ وظيحة التدقيؽ الداخمي إف أىمية 
فػػػي  المنظمػػػاتالػػػذي تعتمػػػد عميػػػو إدارة  حجػػػر الزاويػػػةكونيػػػا كػػػذلؾ ، و المنظمػػػةالمعمػػػوؿ بيػػػا فػػػي 

ا نظمػػة اإلداريػػة عمػػى أىميتيػػا كونيػػا  أداة ميمػػة  لػػيس ، وتوكػػد جميػػع التحقػػؽ مػػف ا داء المػػالي
وتػػؤدي  دوًرا أساسػػًيا فػػي تقػػدير فاعميػػة النظػػاـ المطبػػؽ لتحقيػػؽ ، لػػإلدارة فحسػػب بػػؿ لممنظمػػة ككػػؿ

وىػػػي وسػػػيمة ميمػػػة لمتنكػػػد والتحقػػػؽ مػػػف التػػػزاـ ، متطمبػػػات المسػػػتحيديف وتطبيػػػؽ المعػػػايير المختمحػػػة
 .(42، 4111 ،رية والتشريعات العامة المتبعة )المدىوفالمنظمات بالسياسات المالية واإلدا

 ،4114 ،)سػػالـ :تيػػةوتظيػػر أىميػػة التػػدقيؽ الػػداخمي لػػإلدارة مػػف خػػألؿ تقػػديـ الخػػدمات ا 
44) 
 أو لألصػوؿ الكاممػة الحمايػة وجود مف بالتنكد الداخمي التدقيؽ وظيحة تقوـ إذ: وقاسية خدمات -1

 .ليا الحعمي التطبيؽ عند االنحرافات مف اإلدارية السياسات حماية
جراءاتيػا الرقابػة نظـ فاعمية قياس عمى الوظيحة ىذه تعمؿ إذ: تقويمية خدمات  -4  وحػدةال فػي وا 

 .المولوعة اإلدارية بالسياسات االلتزاـ ومد  وتقويميا، الحكومية
 ا نظمػػػة عمػػػى الألزمػػػة التحسػػػينات بػػػاقتراح الوظيحػػػة ىػػػذه تقػػػوـ إذ(: بنػػػاءة) إنشػػػاسية خػػػدمات  -3

 .ودقتيا ليا المقدمة المعمومات سألمة عمى اإلدارة وتطمسف, وحدةال داخؿ المولوعة

أىميػة أف  (R. Mithdey, Ashok, 2012, 56)( Paolo, 2012, 90-173) وذكػر
نػػص التعريػػؼ  إذ قيمػػة لممنظمػػة،التػدقيؽ الػػداخمي تكمػػف فػػي مػػد  قػػدرة ىػػذه الوظيحػة عمػػى إلػػافة 
الػػػػداخمي بػػػػدوره  مػػػػدقؽال وظيحػػػػة الػػػػذي ولػػػػعو معيػػػػد المػػػػدققيف الػػػػداخمييف بولػػػػوح عمػػػػى أف قيػػػػاـ

 اً نياسيػ اً لممنظمػة، وولػعو المعيػد ىػدف قيمػةاالستشاري والتنميني إنما ييدؼ با ساس إلى إلافة 
لوظيحػػة التػػدقيؽ الػػداخمي، وأشػػار المعيػػد إلػػى أف إلػػافة القيمػػة يػػتـ مػػف خػػألؿ تحسػػيف  اً واسػػتراتيجي
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 وتحسػػػػيف اإلجػػػػراءات والعمميػػػػات وتخحػػػػيض المخػػػػاطر ،وزيادتيػػػػا أىػػػػداؼ المنظمػػػػة إنجػػػػازفػػػػرص 
لمتػدقيؽ الػداخمي فػي المنظمػات  وظيحػة وجػود  اعتبػارعػف  فلػألً  ،إلى مستويات مقبولة التش يمية

بمػا يػوفره مػف جػودة فػي ا داء داخػؿ المنظمػة فػي مختمػؼ  فييػاالمسػتدامة   حد لػمانات التنميػةأ
 .جميعيا المستويات وفي أنواع العمميات المحاسبية والمالية واإلدارية

 
 يػػر  الباحػػث اف أىميػػة التػػدقيؽ الػػداخمي تكمػػف مػػف خػػألؿ الخطػػوات واإلجػػراءات المولػػوعة مػػف 

واف أىميػػػة ‘ قبػػػؿ الجيػػػات العميػػػا التػػػي تسػػػيـ فػػػي ولػػػع خػػػط عمػػػؿ مسػػػتقيـ لموحػػػدة الحكوميػػػة
التدقيؽ الداخمي تكتمؿ مف خألؿ ما تقدمو ىذه الوظيحة مػف حمايػة لألنظمػة والقواعػد المتبعػة 
فػػي الوحػػدات الحكوميػػة، وايلػػو تمعػػب دور ميػػـ وكبيػػر فػػي زيػػادة فاعميػػة النظػػاـ المطبػػؽ فػػي 

الػػى تقديمػػو العديػػد مػػف الخػػدمات لمجيػػات المسػػتحيدة ، وتكمػػف ، باإللػػافة الوحػػدات الحكوميػػة
أىميػػػػة التػػػػدقيؽ مػػػػف خػػػػألؿ جميػػػػع الخػػػػدمات التػػػػي يقػػػػدميا الػػػػى تزيػػػػد مػػػػف فاعميػػػػة المعمومػػػػات 
 وصحتيا التي تقدـ الى اإلدارة لكي يتسنى ليا اتخاذ القرارات المألسمة في الوحدة الحكومية.

 
 في كحدات القطاع الحككمي ميالداخ التدقيؽ خصائص ثالثان:

 المػػػدقؽ لححػػػص تخلػػػع التػػػي والعمميػػػات النشػػػاطات بقيػػػة عػػػف مسػػػتقمة وظيحػػػة التػػػدقيؽ يعػػػد
 ومػد  وتوصػياتو الػداخمي المػدقؽ نتاسج مولوعية في الزاوية حجر يعد االستقألؿ وىذا ،الداخمي

 .(14، 4112، الجابري)عمييا واالعتماد قبوليا ومد  متياءمأل
 
 (21 ،4115 العحيحي،) :باآلتي تتمثؿ الحككمي الداخمي التدقيؽ خصائص

 لممنشنة التنظيمي بالييكؿ يوجد أف لرورة مف ثـّ و ، الوحدة الحكومية داخؿ تنشن وظيحة إنيا  -1
 .عنيا مسؤوؿ شخص

 .ليا الوحدة وتابعوف داخؿ مف موظحوف بيا يقوـ  -4
 .وتقييميا المنشنة أنشطة فحص ميمتيا  -3
 .مولوعية بطريقة تنديتيا يتـ أف -2
 .عمميا نطاؽ مجاؿ اإلدارة تحدد  -1
 .والتقييـ الححص محؿ ا نشطة عف مستقألً  يكوف بيا يقوـ مف  -2
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 :هيك  ،ب هـ الخصائص يمتاز الداخمي التدقيؽ أف( 54 ،9119 ،سعاد) تكأضاف
 تنصػػب إذ, الوظػػاسؼ كػػؿ وفػػي المؤسسػػات فػػي تطبػػؽ فيػػي ،شػػاممة وظيحػػة الػػداخمي التػػدقيؽ  -1

 .اإلدارة خدمة بيدؼ المؤسسة وظاسؼ كؿ عمى
 لعمميػػات ليػػا التابعػػة والمصػػال  الوحػػدات مختمػػؼ تخلػػع إذ ،دوريػػة وظيحػػة الػػداخمي التػػدقيؽ  -4

 .مستمرة بصحة والتقييـ الححص
 في كحدات القطاع الحككمي دقؽ الداخميتتعمؽ بذات الممقكمات رابعان: 

 كعيتهكمكض استقالؿ المدقؽ الداخمي -1
إذ  ،عف محيػـو المولػوعية واالسػتقأللية ية ذات قيمة بعيداً الخدمات الوقاسية والتدقيق دّ ال تع

إلػػى أنػػو  عمميػػة رقابيػػة أو تقييميػػة، ةعػػاـ حجػػر الزاويػػة فػػي أيػػ عمػػى نحػػومحيػػـو االسػػتقأللية  دّ يعػػ
يتطمػػب مػػف المػػدقؽ أف يكػػوف مسػػتقأًل فػػي ا نشػػطة التػػي يقػػوـ بمراجعتيػػا، ومبتعػػده عػػف تلػػارب 

وىذا شعور الممارسيف بننيـ  عف تنثير مصالحو الشخصية في الوحدة، اً ف يكوف بعيدأو  ،المصال 
 (.413، 4112، قادريف عمى اتخاذ قرارتيـ بدوف ل وط )مجاىد

 وجودتيػػػػػػػػػا  وا حكػػػػػػػػاـلقػػػػػػػػرارات أمػػػػػػػػا محيػػػػػػػػـو المولػػػػػػػػوعية فيتعمػػػػػػػػؽ بنوعيػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػديرات وا
 تلػػػػارب المصػػػػال بيشػػػػعر مػػػػف خألليػػػػا  والتػػػػي ال ،مػػػػف الحالػػػػة الذىنيػػػػة التػػػػي يمػػػػر بيػػػػا انطألقػػػػاً 

(Mutchler, 2004, 235). 
ى وأشػار فيػو إلػ ،السػتقألؿ المػدقؽ الػداخمي مػاً ( محيو IIAوولع )معيػد المػدققيف الػداخميف 

مػػدقؽ الػػداخمي يجػػب أف وأف ال ،ف تتمتػػع باالسػػتقأللية الكاممػػةأف أنشػػطة التػػدقيؽ الػػداخمي يجػػب أ
 وقد ولع المعيد تعريحًا لألستقألؿ بننو:، في أداء ميمة التدقيؽ يكوف مولوعياً 

Independence : The freedom from conditions that threaten objectivity or 

the appearance of objectivity. 

وقػػد أشػػار ، بمعنػػى تحػػرر المػػدقؽ مػػف جميػػع الشػػروط التػػي تيػػدد مولػػوعيتو أو تبػػدو كػػذلؾ
التػػي تخلػػػع  ا عمػػاؿشػػػتراؾ المػػدقؽ الػػداخمي فػػي ا  المجمػػع العربػػي لممحاسػػبيف إلػػى أىميػػة عػػدـ 

، وكػػذلؾ أىميػػة تمتعػػو بػػالمركز التنظيمػػي المناسػػب )المجمػػع العربػػي لممحاسػػبيف أ ،لتدقيقػػو وانتقػػاده
4111 ،431.) 

كمػػا أف المولػػوعية تتحقػػؽ عبػػر تحديػػد العػػامميف فػػي قسػػـ التػػدقيؽ الػػداخمي وت ييػػر وتبػػديؿ 
وعػدـ قيػاـ المػدقؽ بميػاـ وأعمػاؿ تخػص إدارات وأقسػاـ  ،خرالمياـ بيف أعلاء القسـ مف وقت آل

 .(33, 4114 أخر  وتدقيؽ نتاسج التدقيؽ الداخمي قبؿ كتابة التقرير )الصبار,
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 المكانة التنظيمية -9
ويتػػػنثر موقػػػع وظيحػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي  فػػػي الييكػػػؿ التنظيمػػػي بطبيعػػػة الػػػدور الػػػذي تؤديػػػو، 

مقصورًا عمى عممية التدقيؽ التقميدي المتعمقة بالمجػاالت الماليػة فحينما كاف دور التدقيؽ الداخمي 
والمحاسػبية فقػػد كانػػت ىػذه العمميػػة واقعػػة تحػػت سػمطة المػػدير المػػالي أو ناسػب المػػدير المػػالي، أمػػا 
فػػػػػي ظػػػػػؿ التػػػػػدقيؽ الػػػػػداخمي المعاصػػػػػر الػػػػػذي اتسػػػػػع نطاقػػػػػو ليشػػػػػمؿ الجوانػػػػػب التشػػػػػ يمية والماليػػػػػة 

فنصػػبحت داسػػرة ، اسػػرة التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي لموحػػدةوالمحاسػػبية، فقػػد ت يػػر موقػػع د
مسػػتقمة عػػػف سػػمطة المػػػدير المػػػالي تابعػػة لػػػإلدارة العميػػػا فػػي الوحػػػدة. ويجػػػب أف ت ؤخػػذ عنػػػد تحديػػػد 

 (32, 4113 ،)عبد الم ني :تيةدقيؽ الداخمي االعتبارات ا الموقع التنظيمي المناسب لوظيحة الت
 المستو  الذي يؤكد دعـ اإلدارة العميا ليا. أف يحدد موقعيا عند -1
تسػم  بتػدعيـ  ،أمػاـ جيػة محػددة فػي الوحػدة تتمتػع بقػدر كػاؼل مػف السػمطة ؤولةأف تكوف مسػ -4

 .استقأللية المدقؽ الداخمي وتتي  لو مجااًل واسعًا لتندية أعمالو
بتنديػػة أيػػة أعمػػاؿ أو أنشػػطة تنحيذيػػة، وذلػػؾ لتجنػػب تعػػارض   وفالػػداخمي وفأف ال يقػػـو المػػدقق -3

التػي  وتقييميػا مػف المصال ، الػذي يكػوف أحػد أسػبابو قيػاـ المػدقؽ الػداخمي بححػص المجػاالت
يكوف صعبًا أو مستحيأًل عمى المدقؽ الداخمي  إذكاف أو ما يزاؿ يقـو بالمشاركة في تنحيذىا، 

كمة يجب أف يكوف الموقع التنظيمي لداسرة التدقيؽ عنػد أف يبقى مولوعيًا، ولتحادي ىذه المش
المسػػتو  الػػذي يحقػػؽ الحصػػؿ التػػاـ بػػيف ميػػاـ التػػدقيؽ التػػي تمارسػػيا ىػػذه الػػداسرة وبػػيف ميػػاـ 

 .وأنشطتيا اإلدارة التنحيذية
 
 ت المعرفية كالمهنية كاألخالقيةالمتطمبا -3

شػػؾ فػػي أف التطػػورات التػػي حػػدثت عمػػى وظيحػػة التػػدقيؽ الػػداخمي تسػػتوجب تطػػورًا موازيػػًا  ال
وتتلػمف ىػذه المتطمبػات المعرفيػة لممػدقؽ الػداخمي ، ت والمتطمبات المعرفية والمينيةفي المواصحا

الكحاءة العممية والعممية التي مف شننيا أف تطور أداء المػوظحيف فػي قسػـ الرقابػة والتػدقيؽ فػي أي 
إذ إف مػػف اللػػروري أف يػػتـ ا خػػذ با سػػاليب العمميػػة فػػي تطػػوير أداء المػػدققيف الػػداخمييف  ،وحػػدة

 وتعزيػػػػػػػػػػػز خبػػػػػػػػػػػراتيـ عبػػػػػػػػػػػػر سياسػػػػػػػػػػػات مناسػػػػػػػػػػػػبة مػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػدريب أو حتػػػػػػػػػػػػى إفػػػػػػػػػػػراد شػػػػػػػػػػػػيادات 
البػػد مػػف  بحيػػث تتركػػز الدراسػػة ا ساسػػية فييػػا فػػي مجػػالي اإلدارة والمحاسػػبة, و ،أكاديميػػة لممينػػة

 وأف المطمػػػوب لػػػيس فقػػػط منياجػػػًا يمبػػػي حاجػػػات المػػػدقؽ الػػػداخمي ،ال يعػػػد كافيػػػاً اإلقػػػرار بػػػنف ىػػػذا 
 .(25, 4113 )المدلؿ,
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وتؤكػػد معػػايير التػػػدقيؽ الػػداخمي الصػػادرة عػػػف المعيػػد ا مريكػػي لممػػػدققيف الػػداخمييف، عمػػػى 
لعمميػػػـ،  ـلػػػرورة التػػػزاـ المػػػدققيف الػػػداخمييف بقواعػػػد وأسػػػس مناسػػػبة لمسػػػموؾ المينػػػي أثنػػػاء تػػػنديتي
ويمكػػف  ،بحيػػث ال يكػػوف ىنػػاؾ أي شػػؾ فػػي نػػزاىتيـ ومولػػوعيتيـ أثنػػاء تػػنديتيـ لعمميػػة التػػدقيؽ

تمخيص قواعد السػموؾ المينػي لممػدقؽ الػداخمي والصػادرة عػف معيػد المػدققيف الػداخمييف ا مريكػي 
 : (AII, 2004, 4) فيما يمي 4113لعاـ 
 النزاهة -األكؿ

 ويتلمف القواعد السموكية اآلتية:  
 يجب عمى المدققيف الداخمييف أداء عمميـ بنمانة وحذر ومسؤولية. - 1
بوسػاطة  سمبية أفعاؿ ةيجب عمى المدققيف الداخمييف أف يحافظوا عمى القانوف وأف يكتشحوا أي -4

 القانوف أو المينة.
يجب عمى المدققيف الػداخمييف أف ال يشػتركوا فػي أنشػطة غيػر قانونيػة أو غيػر معروفػة تكػوف  -3

 ة لمينة التدقيؽ الداخمي أو لموحدة التي يعمموف فييا.معيب
يجػػػػػب عمػػػػػى المػػػػػدققيف الػػػػػداخمييف أف يحترمػػػػػوا وأف يسػػػػػيموا فػػػػػي تحقيػػػػػؽ ا ىػػػػػداؼ الشػػػػػرعية  -2

 وا خألقية لممنظمة التي يعمموف فييا. 
 المكضكعية -الثاني

 ويتلمف القواعد السموكية اآلتية:
أف  ركوا فػي أيػة أنشػطة أو عألقػات ربمػا تلػعؼ أويجب عمى المدققيف الػداخمييف أف ال يشػا -1

 مف المحترض أف تلعؼ تقييـ العمميات. يكوف
 مػا يلػعؼميجب عمى المدققيف الػداخمييف أف ال يقبمػوا أي شػيء كاليػدايا والخػدمات وغيرىػا  -4

 أو مف المحترض أف يلعؼ مف حكميـ الميني. ربما
الحقػػاسؽ الماديػػة التػػي عرفوىػػا أثنػػاء قيػػاميـ يجػػب عمػػى المػػدققيف الػػداخمييف اإلفصػػاح عػػف كػػؿ  -3

 بواجباتيـ.
 السرية -الثالث

 ويتلمف القواعد السموكية اآلتية:
يجػػب عمػػى المػػدققيف الػػداخمييف أف يكونػػوا عقػػألء بشػػنف اسػػتخداـ المعمومػػات المكتسػػبة أثنػػػاء  -1

 القياـ بواجباتيـ وحمايتيا.
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لمعمومػػػات  ي مكسػػػب شخصػػػي أو بػػػني يجػػػب عمػػػى المػػػدققيف الػػػداخمييف أف ال يسػػػتخدموا ا -4
با خألقيػػات التػي يحتػػرض أف تكػوف سػػاسدة فػػي و أسػموب ال يتحػػؽ مػع القػػانوف، أو يلػر با ىػػداؼ 

 .الوحدة التي يعمموف فييا
 الكفاءة المهنية -الرابع

 ويتلمف القواعد السموكية اآلتية:
 يجب عمى المدققيف الداخمييف أف يؤدوا مياميـ بالمعرفة والخبرة والميارة اللرورية. -1 
يجػػػب عمػػػى المػػػدققيف الػػػداخمييف أف يػػػؤدوا خػػػدمات التػػػدقيؽ الػػػداخمي طبقػػػًا لمعػػػايير الممارسػػػة  -4

 الداخمية لمتدقيؽ الداخمي.
 عماليـ.يجب عمى المدققيف الداخمييف أف يحسنوا باستمرار كحاءتيـ وجودة أ-3
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 المبحث الثاني
 التدقيؽ الداخمي في كحدات القطاع الحككمي أهداؼ كأنكاع

 الن: أهداؼ التدقيؽ الداخميأك 
 األهداؼ األساسية لمتدقيؽ الداخمي أكالن:
 .التنكد مف اتباع السياسات واإلجراءات والقواعد والتعميمات ومد  االلتزاـ بيا -1

 .المولوعة واإلجراءاتتقويـ الخطط والسياسات  -4

 .المحافظة عمى أمواؿ وموارد المؤسسة مف االختألس وسوء االستعماؿ -3

 .التحقؽ مف مد  البيانات المالية -2

  ىداؼ الثانوية لمتدقيؽ الداخمي:ا ثانيًا:
 .تنحيذ برامج التدريب التي تنظميا إدارة ا فراد لمعامميف الجدد والقدامى -1

 .الحد منيا أو منع مف ارتكاب ا خطاء وال ش والتألعبال -4

 بػػػػػػػػؿ انتقػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػى  ،يقتصػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى الححػػػػػػػػص والتحميػػػػػػػػؿ ف ىػػػػػػػػدؼ التػػػػػػػػدقيؽ الػػػػػػػػداخمي الإ
 والمتمثػػػػػػؿ بتطػػػػػػوير عمميػػػػػػات اإلدارة ومسػػػػػػاعدتيا  داء أعماليػػػػػػا بكحػػػػػػاءة وفعاليػػػػػػة  ،ىػػػػػػدؼ أشػػػػػػمؿ
 (.113-112، 4115)الحسباف، 

 (:45، 4115، يمي )النونو التدقيؽ الداخمي لتشمؿ ما أىداؼوقد تعددت 
 .: وىي عممية مقارنة بيف ا داء الحعمي والمعاييرالحماية ىدؼ -1

أسػػاليب واقتػػراح عألجػػات لتصػػحي  المخالحػػات بػػيف ا داء الحعمػػي  عػػرض: وىػػي ىػػدؼ البنػػاء -4
 .المعاييرو 

 .: وىو بناء روح لمشركة الحعالة بيف العامميف لتحقيؽ ا ىداؼىدؼ الشركة -3

 (:443، 4114، يمي )ذنيبات فتشمؿ ماأما أىداؼ التدقيؽ الداخمي في الوقت الحالر 
 .تقديـ تنكيد عف مد  االلتزاـ بالقوانيف والسياسات واإلجراءات المخططة -1

 .وفاعميتيا تقديـ التنكيد  عف مد  كحاءة استخداـ الموارد االقتصادية -4

  .ف البرامج تنحذ كما ىو مخطط لياتقديـ التنكيد عف أ -3

 
 أىـ أىداؼ التدقيؽ الداخمي: ( أف مف23 ،4111، ذكر )جمعة

جراءاتياالتحقؽ مف مد  االلتزاـ بسياسات المنظمة وخططيا  .1  المولوعة. وا 
 .جميعيا مف أنواع الخساسر المنظمةالتحقؽ مف مد  وجود الحماية الكافية  صوؿ   .4

 .المنظمةالتحقؽ مف إمكانية االعتماد أو الوثوؽ بالبيانات اإلدارية التي تتولد داخؿ  .3
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 بيا.  التي كمؼ العامميف بالقياـ مراكز المسؤولية نوعية ا داء المنحذة عمى مستو  تقويـ .2

 تقديـ التوصيات المناسبة لتحسيف عمميات المنظمة وتطويرىا. .1

مراقبة الخطط ومتابعة تنحيػذىا والتعػرؼ عمػى ا سػباب التػي حالػت دوف تحقيػؽ المنظمػة  .2
  ىدافيا المولوعة.

 ا ىداؼ المرسومة.بتوصؿ إلييا مقارنة تقييـ النتاسج التي تـ ال .3

 زيادة قيمة المنظمة وتحسف عممياتيا. .4

 .تقييـ فعالية إدارة المخاطر وتحسينيا .5

 .تقييـ فعالية الرقابة وفعالية عمميات التحكـ وتحسينيا .11
 

 في كحدات القطاع الحككمي الداخمي التدقيؽ ثانيان: أنكاع
 ا نػواعفصػؿ ىػذه  بمكػافأنػو مػف الصػعوبة  إالالتدقيؽ الػداخمي  أنواعالرغـ مف تعدد عمى 

 عتبػار ا ثػرصػعوبة أف يػتـ تػدقيؽ تشػ يمي دوف ا خػذ بعػيف االفمػف ال .عف بعليا أثناء التػدقيؽ
ف معيد المدققيف قد اعتمد عمى إإذ  ،لتزاـ با نظمة والتعميماتأو قياس مد  اال ،واإلداريالمالي 

مف أجؿ تبسيط فيـ كؿ نوع وتسػييؿ التعامػؿ معػو مػف  تيةا قساـ ا  عمىتقسيـ التدقيؽ الداخمي 
 (.32، 4111 ،أجؿ تحقيؽ أىداؼ التدقيؽ )ححيصة

 (142, 1554 ،عبداهلل)عمى:التدقيؽ الداخمي  ويمكف تقسيـ أنواع
 Financial Internal Auditing :التدقيؽ الداخمي المالي• 
 Operational Internal Auditing: التدقيؽ الداخمي التش يمي• 
     Special Assignments Audit: تدقيؽ المياـ الخاصة• 
 
  :المالي الداخمي التدقيؽ -1 

قػواسـ والسػجألت الماليػة المتعمقػة بيػا لتحديػد ليتمثؿ في الححص المنتظـ لمعمميػات الماليػة وا
ة وأيػػػػة متطمبػػػػات أخػػػػر  االلتػػػػزاـ بالمبػػػػادئ المحاسػػػػبية المتعػػػػارؼ عمييػػػػا والسياسػػػػات اإلداريػػػػمػػػػد  

 (.12، 4113، )المدلؿ مولوعة مسبقاً 
 (43، 4115، )النونو:قسميف عمىوينقسـ ىذا النوع مف التدقيؽ 
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 هخػػرالتػدقيؽ الػداخمي المػػالي قبػؿ الصػػرؼ: وىػي تكميػػؼ موظػؼ معػػيف بتػدقيؽ عمػػؿ موظػؼ  - أ
قبػػؿ  ا عمػػاؿوىػػي نػػوع مػػف أنػػواع الرقابػػة عمػػى  ،للػػماف اكتمػػاؿ العمميػػة وسػػألمة اإلجػػراءات

 .وأثناسيا العممية

خػػذ عينػػات وفحصػػيا وذلػػؾ للػػماف سػػير ا داء أالتػػدقيؽ الػػداخمي المػػالي بعػػد الصػػرؼ: ويػػتـ  - ب
 .وفؽ القوانيف المولوعة والمقررة عمى المالي

 التشغيمي الداخمي التدقيؽ -9 
 النػوع ىػذا ونشػن الػداخمي، لمتػدقيؽ التقميػدي غيػر المجػاؿ ىػو التشػ يمي الػداخمي التدقيؽ يعد

 ىػػذا ويسػػعى ،(413، 4111 الكاشػػؼ،) الػداخمي التػػدقيؽ مجػػاؿ فػػي حػدثت التػػي لمتطػػورات كوليػد
 فػي والحعاليػة الكحايػة لتحقيػؽ وتقييميػا، ككػؿ الشػركة أعمػاؿ فحػص إلػى الداخمي التدقيؽ مف النوع

 فػػػي العميػػػا الجيػػػات مػػػع عمييػػػا ومتحػػػؽ مقػػػدماً  معػػػدة خطػػػة وفػػػؽ وذلػػػؾ ،المتاحػػػة المػػػوارد اسػػػتخداـ
 :بننو التدقيؽ مف النوع ىذا( 324، 4112 الم ني، وعبد العمري) ويعرؼ الشركة،
 اإلداريػة ورقابتيػا المختمحة أنظمتيا لتقييـ ككؿ المنشنة أو التش يمية لموحدة الشامؿ الححص"
 كحػػاءة مػػف لمتحقػػؽ وذلػػؾ ؛اإلداريػػة ا ىػػداؼ لػػمف محػػددة قيػػاس لطريقػػة وفقػػا ،التشػػ يمي وأداسيػػا

 ."واقتصاديتيا التش يمية العمميات
 المػػدققوف يقػػدـ حيػػث العميػػا لػػإلدارة أمينػػا استشػػاريا دوراً  التشػػ يمي الػػداخمي التػػدقيؽ ويشػػكؿ

 تمكػف والتػي تػدقيقيـ نتػاسج عمػى بنػاء اإلداريػة المسػتويات جميػع تخػدـ التػي التقارير ليا الداخميوف
 (324، 4112 الم ني، وعبد العمري): مف اإلدارة

 .هخر لمقياس وفقا أو اإلدارة  ىداؼ وفقا تش يمية وحدة كؿ أداء تقييـ .1

 .التنحيذية المستويات قبؿ مف ومحيومة ومتجانسة شاممة اإلدارة خطط أف إلى االطمسناف .4

 كػػػػؿ فػػػػي وسياسػػػػاتيا اإلدارة خطػػػػط تنحيػػػػذ كيحيػػػػة حػػػػوؿ مولػػػػوعية معمومػػػػات عمػػػػى الحصػػػػوؿ .3
 الحػرص واسػت ألؿ الخطػط تنحيػذ فػي والكحػاءة الحعاليػة تطوير فرص وحوؿ التش يمية، المياديف
 .المتاحة

 .اإلدارية الرقابة في والقصور اللعؼ جوانب حوؿ مناسبة معمومات عمى الحصوؿ .2

 .أساساً  لمعمؿ عمييا االعتماد يمكف التش يمية التقارير كؿ أف عمى التنكيد إعادة .1
  خاصة ألغراض الداخمي التدقيؽ -3 

 مولػػوعات مػف يسػتجد مػا حسػب الػداخمي المػدقؽ بػػو يقػوـ الػذي بالتػدقيؽ يتعمػؽ النػوعىػذا 
 ولكنػو ،السػابقيف النػوعيف مػع النطػاؽ أو ا سػموب حيػث مػف ويتحؽ ،بيا قياـبال العميا اإلدارة تكمحة

 ،الداخمي التدقيؽ خطة لمف مدرج وغير فجاسياً  يكوف ما غالباً  إنو إذ ،التوقيت ناحية مف يختمؼ
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 ،إبػػراىيـ) الحسػػاد أو ال ػػش الكتشػػاؼ تيػػدؼ التػػي الحجاسيػػة التحتػػيش عمميػػاتفػػي  النػػوع ىػػذا ويتمثػػؿ
1554، 114). 

 : ينتي وكما الداخمي التدقيؽ أنواع( 13 ،4111 ،المدىوف) وألاؼ
 االلتزاـ تدقيؽ -4

 با نظمػػػػةمػػػة ا نظمػػػة التػػػػي تػػػـ ولػػػعيا لمتنكػػػد مػػػف االلتػػػزاـ ءىػػػو عبػػػارة عػػػف جػػػودة ومأل
 .والتشريعات والسياسات المولوعة مف قبؿ اإلدارة واإلجراءات

توجػػػد سياسػػػات  إذ ،ربحػػػيالغيػػػر لتػػػزاـ فػػػي القطػػػاع الخػػػاص والقطػػػاع ويسػػػتخدـ تػػػدقيؽ اال
 بيػػػػػػػاب التنكػػػػػػػد مػػػػػػػف التػػػػػػػزاـ المنشػػػػػػػنة جػػػػػػػومتطمبػػػػػػػات قانونيػػػػػػػة ي، مولػػػػػػػوعة واتحاقيػػػػػػػات تعاقديػػػػػػػة

(Jarbou, 2008, 8). 
 :ينتي وكما الداخمي التدقيؽ أنواع مف هخر اً نوع( 312 ،4113 ،الحايؾ) ذكر وقد

 البيئي التدقيؽ-5
 والقيػاـ ،أدلػة عمػى الحصوؿ عبر مولوعي عمى نحو تتـ ونظامية موثقة تحقؽ عممية ىو

 تػؤثر التػي بالنشػاطات متعمقػة بيسيػة اختراقات ىناؾ كانت إذا فيما التحقؽ أجؿ مف تقييميا بعممية
 .البيسة في
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 المبحث الثالث 
 معايير التدقيؽ الداخمي

داء المينػػي ولػػعت مػػف قبػػؿ الجيػػات المنظمػػة ألمعػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي ىػػي مسػػتويات لػػ
تػػػوفير مسػػػتو  معقػػػوؿ مػػػف اللػػػوابط التػػػي تلػػػبط عمميػػػة التػػػدقيؽ وتحديػػػد  إلػػػىوتيػػػدؼ  ،وظيحػػػةلم

ويعتمػػد عمييػػا فػػي الحكػػـ عمػػى أداء مػػدقؽ الحسػػابات ونوعيػػة ، لمػػدقؽ لػػمنوااإلطػػار الػػذي يعمػػؿ 
ـّ العمؿ المنجز، و   (.31، 4112، توفير مستو  معيف مف الثقة بعمؿ المدقؽ )ذنيباتمف ث
 معايير ىيسة عف يصدر وميني رسمي إعألف: المعيار الداخمييف المدققيف معيد وقد عرؼ

 أداء وتقيػػػيـ الػػػداخمي التػػػدقيؽ أنشػػػطة عػػػف عػػػريض نطػػػاؽ أداء متطمبػػػات يحػػػدد ،الػػػداخمي التػػػدقيؽ
 .(11 ،4115 ،النونو) الداخمي التدقيؽ

 اعتمػاده تػـ لمػا وفقػاً  تكػوف أف يجػب كمػا الػداخمي التدقيؽ ممارسة نموذجأ المعايير تمثؿ إذ
 تطػوير ميمػة عاتقػو عمػى الػداخمييف المدققيف معيد أخذ وقد ،(IIA) الداخمييف المدققيف معيد مف

 مػف يسػتجد ما لمتطمبات وفقاً  وتحديثيا تطويرىا ومتابعة, عمييا المتعارؼ الداخمي التدقيؽ معايير
 ،النونػػػو)يػػػنتي  بمػػػا الػػػداخمي التػػػدقيؽ معػػػايير أىميػػػة وتكمػػػف ،الػػػزمف مػػػرورمػػػع  وتطػػػورات أحػػػداث
4115، 14-13): 

 التػي ا ساسػية المبادئ تلع  نيا ؛الداخمييف لممدققيف بالنسبة لرورية التدقيؽ معايير تعد  -1
 .لمياميـ ممارستيـ عند بيا أف منيـ ينتظر

 المػدققوف بيػا يمتػـز مينيػة معػايير وجػود إف إذ ،لػإلدارة بالنسػبة لػرورية التػدقيؽ معايير تعد  -4
 فػي لوظػاسحيـ أداسيػـ عنػد ف قػبميـمػ ليػا المقدمػة التقػارير اعتماد مف اإلدارة سيمكف الداخميوف
 .المنشنة

 نيػػػا , الخػػػارجي لممػػػدقؽ لػػػرورية الػػػداخميوف المػػػدققوف بيػػػا يمتػػػـز تػػػدقيؽ معػػػايير وجػػػود يعػػػد  -3
 .وكحاءتو الداخمييف المدقيف عمؿ متانة عمى تطمسنو

 .الجدد لممينييف التدريبية المواد إعداد عند بالمعايير الدولية االسترشاد يتـ  -2
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 معايير التدقيؽ الداخمي أهداؼ -9
تػػدعـ ىػػذه المعػػايير اتجػػاه جػػودة  ؛ إذقيػػاس مػػد  دقػػة عمميػػة التػػدقيؽ إلػػىتيػػدؼ المعػػايير 

 ،مثػػؿ المولػػوعية والكحػػاءة المينيػػة ،المعػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي مػػف خػػألؿ االىتمػػاـ بجػػودة ا داء
 (11، 4112، )إبراىيـ:يمي المعايير ما أىداؼوتتلمف 

 .داء المدققيف لمياميـأتوفير قدر مف المولوعية عف طريؽ تقميص التحاوت في  .1

 .رلمعايياولية المتعمقة بالمدقؽ حاؿ مخالحتو ؤ تحديد المس .4
، 4111، قد حدد معيد المدققيف الداخمييف أىداؼ معػايير التػدقيؽ الػداخمي بننيػا )المػدىوف

14:) 
 .الداخمي لمتدقيؽ المينية الممارسة تمثؿ التي ا ساسية المبادئ بياف -1
 أوسػػع إلػػى الػػداخمي التػػدقيؽ أنشػػطة تحققيػػا التػػي الملػػافة القيمػػة وتعزيػػز ا داء إطػػار ولػػع  -4

 .ممكف حد
 .الداخمي التدقيؽ أداء وتقييـ لقياس أسس ولع  -3
 .والتش يمية التنظيمية العمميات تحسيف  -2

( IIA) ا مريكػػػػيتعػػػد معػػػايير الممارسػػػػة المينيػػػة الصػػػػادرة مػػػف معيػػػد المػػػػدققيف الػػػداخمييف 
تشػػػكؿ أدلػػة إرشػػػادية متكاممػػػة تسػػاعد فػػػي لػػػماف تنحيػػػذ  نيػػػا  ؛ا كثػػر انتشػػػارًا وتطبيقػػػًا فػػي العػػػالـ

معػايير عامػة لمتػدقيؽ الػداخمي فقػد ولػع المعيػد خمسػة  ،فعػاؿ عمػى نحػوأنشطة التدقيؽ الداخمي 
 (41 ،4114)الطاسي, :ىي
 معيار استقألؿ المدقؽ الداخمي.  -1

 معيار الكحاءة المينية لممدقؽ الداخمي.  -4

 معيار نطاؽ التدقيؽ الداخمي.  -3

 معيار أداء عمؿ التدقيؽ الداخمي.  -2

 معيار أداء قسـ التدقيؽ الداخمي.  -1

 داء ا أو مجمػػوعتيف رسيسػػتيف بنػػاء عمػػى الصػػحات عمػػىقسػػمت معػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي  إذ
 (32، 4112 ،)إبراىيـعمى نحو ا تي: وىي
عمميػػة التػػدقيؽ  وفؤديػػ ذي: وىػػي تصػػؼ خصػػاسص ا فػػراد الػػالخصػػاسص أومعػػايير الصػػحات  .1

مثػػػؿ المسػػػؤولية واالسػػػتقأللية والمولػػػوعية والكحػػػاءة والعنايػػػة المينيػػػة الألزمػػػة فػػػي  ،الػػػداخمي
 ، نيػػػا تتعمػػػؽ بالصػػػحات الشخصػػػية لممػػػدقؽ ؛ويطمػػػؽ عمييػػػا اسػػػـ المعػػػايير الشخصػػػية .العمػػػؿ

 .المتعمقة باستقألليتو وكحاءتو وعنايتو المينية وغيرىا
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تصػػؼ طبيعػػة التػػدقيؽ الػػداخمي وتلػػع المقػػاييس النوعيػػة التػػي يمكػػف مػػف  إذ: معػػايير ا داء .4
معػػػايير الجػػػودة التػػػي يمكػػػف مػػػف فلػػػأًل عػػػف توفيرىػػػا ، خألليػػػا قيػػػاس عمميػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي

 .قييـ أداء أنشطة التدقيؽ الداخميخألليا ت

 معايير التدقيؽ الداخمي تصنيؼ  -3
 ثانيا_ معايير األداء معايير الصفاتأكال_ 

 معيار الغرض كالسمطة كالمسؤكلية -1
ينص ىذا المعيار عمى تحديد ال رض والسمطة  

والمسؤولية المتعمقة بننشطة التدقيؽ الداخمي في 
ويوافؽ عميو المجمس  قانوف يتماشى مع المعايير

 (33، 4113 ،)الصاسغ .اً رسمي
 

 إدارة نشاط التدقيؽ الداخمي -1
يقتلي ىذا المعيار مف مدير التدقيؽ الداخمي إنشاء 
خطة مبنية عمى المخاطر لتحديد أوليات نشاط 
التدقيؽ لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة، وكذلؾ تبميغ خطة 

)النونو،  التدقيؽ واخذ الموافقة عمييا مف اإلدارة العميا
4115 ،35.) 

وقد اشتمؿ ىذا المعيار عمى المعايير الحرعية 
 (21، 4114)عبداهلل، تية:ا 
أف يلع مدير التدقيؽ الداخمي الخطط  التخطيط:. 1

 الألزمة بما تتماشى مع أىداؼ المنظمة.
لرورة اتصاؿ مدير التدقيؽ  االتصاؿ كالمكافقة:. 4

ولجنة  الداخمي باإلدارة العميا ومجمس اإلدارة
المراجعة إلبألغيا بالخطط والت يرات الجوىرية 

 عمييا والحصوؿ عمى الموافقة عمييا.
يجب التنكد مف كحاية موارد أنشطة  إدارة المكارد:. 3

 الداخمي. التدقيؽ الداخمي إلنجاز خطة التدقيؽ
يجب توفير تعميمات  كاإلجراءات:. السياسات 2

 مكتوبة تول  السياسات واإلجراءات إلرشاد
 المدققيف الداخمييف.

لرورة توصيمو لممعمومات وتنسيؽ  . التنسيؽ:1
ا نشطة مع ا طراؼ الداخمية والخارجية التي 
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تقوـ بتزويد المنظمة بالخدمات التنكيدية 
منعًا الزدواج العمؿ ولياع  ،واالستشارية

 ود.الجي
إلى مجمس اإلدارة  اً رفع تقاريره دوريّ  . التقارير:6

واإلدارة العميا عف أىداؼ أنشطة التدقيؽ الداخمي 
، وصألحياتيا ومسؤولياتيا الخطةالمتعمقة ب

 والجوىرية. فلأًل عف  القلايا الميمة
 

 

 معيار االستقاللية كالمكضكعية -9
ينص ىذا المعيار عمى استقأللية التدقيؽ الداخمي 

وتتحرع  ،في مراحؿ التدقيؽ جميعياومولوعيتو 
معيار يتعمؽ باالستقألؿ  :منو ثألثة معايير فرعية

التنظيمي لمتدقيؽ الداخمي مف خألؿ موقعو في 
أعمى اليـر الوظيحي وعدـ تدخؿ أية جية لتحديد 

يتعمؽ  نطاؽ أداء عممو وتوصيؿ نتاسجو، ومعيار
ف ينص عمى أف المدققي ،بالمولوعية الشخصية

الداخمييف يجب أف يتميزوا بالنزاىة والتجرد وتجنب 
أي تعارض في المصال ، ومعيار يتعمؽ بمعالجة 
اللعؼ في االستقأللية والمولوعية والكشؼ 

، 4113 ،)الصاسغعنو لمجيات ذات االختصاص
33). 

 معيار طبيعة العمؿ  -9
ينص ىذا المعيار عمى أف أنشطة التدقيؽ الداخمي 

يف إدارة المخاطر والرقابة يجب أف تسيـ في تحس
مستخدمًا منيجًا منتظمًا  ،وعممية التحكـ المؤسسي

 :ومنلبطًا، إذ تتحرع مف ىذا المعيار ثألثة معايير
 إسياـالمعيار ا وؿ يتعمؽ بإدارة المخاطر مف خألؿ 

التدقيؽ الداخمي في تقييـ المخاطر وتحسينيا، 
وتحعيميا، والمعيار الثاني يتعمؽ بتقييـ أنظمة الرقابة 

فيتعمؽ بولع التوصيات المناسبة  أما المعيار الثالث
 (.34، 4113 ،المؤسسي)الصاسغ بعممية التحكـ

   معيار الكفاءة كالعناية المهنية الالزمة  -3
 :يحتوي ىذا المعيار عمى ثألثة معايير فرعية

معيار يتعمؽ بالكحاءة )المعرفة والميارة( الواجب 
المدققيف الداخمييف، ومعيار يتعمؽ في توافرىا 

 تخطيط مهاـ التدقيؽمعيار  -3

يقتلي ىذا المعيار مف المدير التدقيؽ الداخمي 
عممية  أولياتولع خطة بناء عمى المخاطر لتحديد 

ف أويجب  ،ى ا ىداؼ المؤسسةالتدقيؽ بناء عم
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الذي ينص عمى قياـ  ،بالعناية المينية الألزمة
المدققيف الداخمييف ببذؿ العناية المينية المعقولة 
عند عممية التدقيؽ، ومعيار يتعمؽ بكحاءة المدقؽ 

الذي يول  أنو عمى المدققيف الداخمييف  ،الداخمي
 مى نحوعأف يعمموا عمى تعزيز قدراتيـ وميارتيـ 

 .(33، 4113 ،)الصاسغ وتطويرىا مستمر

 العممية والموارد الخاصة بيا أىداؼعمى  تحتوي
 Australian National Auditونطاقيا وتوقيتيا)

Office, 2012, 34). 
 

 معيار ت كيد الجكدة كبرامج التحسيف -2
ينص ىذا المعيار عمى أنو يجب عمى مدير 
التدقيؽ الداخمي أف يطور ويحتحظ بلبط تنكيد 
الجودة وبرامج التحسيف وت طية جوانب أنشطة 

مع مراقبة استمرارية  ،التدقيؽ الداخمي جميعيا
فعاليتيا مع توافقيا مع المعايير المينية ودليؿ 
أخألؽ المينة، وتتحرع مف ىذا المعيار أربعة 

المعيار ا وؿ يتعمؽ بتقييـ برنامج الجودة ر: معايي
داخميا وخارجيًا، وتقييميا مف خألؿ مراقبة الحعالية 

والمعيار الثاني يتعمؽ بالتقرير عف برنامج الجودة 
ورفع تقرير بذلؾ لمجمس اإلدارة، والمعيار الثالث 

تساؽ عمؿ المدقؽ الداخمي وفقًا لممعايير، بايتعمؽ 
والمعيار الرابع يتعمؽ باإلفصاح عف حاالت عدـ 
االلتزاـ الكامؿ بالمعايير الذي يؤثر في نتاسج 

رفع تقرير بذلؾ  مف ثـّ و  ،عممية التدقيؽ الداخمي
 .(33، 4113 ،)الصاسغ لمجمس اإلدارة

 

 معيار تنفيذ مهاـ التدقيؽ -4

الخيسسي، ا المعيار تنحيذ المياـ ا تية:)ويشمؿ ىذ
4113 ،33) 

وىي قياـ المدقؽ الداخمي  :تحديد المعمكمات - أ
ببناء استنتاجاتو عمى التحميؿ الكافي والمناسب 

 لممعمومات المحددة.

مي أف عمى المدقؽ الداخ :تسجيؿ المعمكمات - ب
ستنتاجاتو لدعـ المتعمقة بايسجؿ المعمومات 
 في التقرير. إليياالنتاسج التي توصؿ 

وىي لرورة وجود إشراؼ  اإلشراؼ الكافي: - ت
يلمف التوصؿ  ىداؼ وجودة  ،مناسب كاؼل 

 عممية التدقيؽ.

 معيار تكصيؿ النتائج )التقارير( -5 

ينص ىذا المعيار عمى لرورة قياـ المدققيف 
عممية التدقيؽ  الداخمييف برفع تقاريرىـ عف نتاسج

لإلدارة العميا، ويشمؿ ىذا المعيار أربعة معايير 
 (:23، 4113يمي )المدلؿ،  فرعية وتتعمؽ بما
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وانسجاميا مع أىداؼ  معيار التكصيؿ: - أ
الميمة ونطاقيا والتوصيات وخطط 

 العميؿ.

مع اتساـ عممية : معيار جكدة التكصيؿ - ب
 التوصيؿ بالدقة والمولوعية والولوح.

اإلفصاح عف عدـ االلتزاـ  معيار - ت
: وتوصيؿ المعايير التي لـ يتـ بالمعايير

االلتزاـ بيا وسبب ذلؾ وا ثر نتيجة 
 ذلؾ.

وأخيرًا لرورة نشر  معيار نشر النتائج: - ث
النتاسج لألشخاص المناسبيف كافة 

 )معيار نشر النتاسج(. 
 معيار مراقبة التكصيات -6 

التدقيؽ يول  ىذا المعيار لرورة قياـ مدير 
الداخمي بمتابعة تنحيذ التوصيات واإلجراءات المناسبة 

)النونو،  يذ التوصيات المبنية عمى النتاسجلتنح
4115 ،23.) 
 لممخاطر اإلدارةقرار قبكؿ  7

 ينص ىذا المعيار عمى أنو عندما ير  مدير التدقيؽ
الداخمي أف اإلدارة قد قبمت شيسًا مف المخاطر غير 

عميو مناقشة ىذه و المقبولة أساسًا بالنسبة لممنشنة، 
ذا لـ يجد ىذا النقاش نحعًا  المسنلة مع المدير العاـ، وا 
فإنو عمييـ جميعًا رفع ىذه المسنلة ومناقشتيا مع 

ؿ عمى الحؿ واتخاذ القرار مجمس اإلدارة لمحصو 
 (.42 ،4114، )الطاسي بشننيا

 

 

 عداد الباحثإ المصدر:
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 الفصؿ الثالث
 في مديرية خزينة محافظة نينكل الدراسة التطبيقية

جػؿ لػبط ا داء أسيتـ في ىذا الحصؿ دراسػة الػدور الػذي يمعبػو التػدقيؽ الػداخمي مػف      
مػػا إذا وتحديػػد ، إلييػػاالمػػالي فػػي مديريػػة خزينػػة محافظػػة نينػػو  وتحقيػػؽ ا ىػػداؼ المػػراد الوصػػوؿ 

يجػاد الحمػوؿ المناسػبة ليػا  أوىناؾ معوقات  كانت نقػاط لػعؼ تواجػو وظيحػة التػدقيؽ الػداخمي  وا 
 عمػػىسػػيتـ تقسػػيـ الحصػػؿ ، مػف خػػألؿ تقػػديـ المقترحػػات والعمػػؿ عمػػى تطػػوير أداء التػػدقيؽ الػػداخمي

 :مباحث ةثألث
 .نبذة عف مديرية خزينة محافظة نينكل: المبحث األكؿ

 .في مديرية خزينة نينكلهيئات التدقيؽ الداخمي في ضبط األداء المالي  دكر: المبحث الثاني

 .التدقيؽ الداخمي في مديرية خزينة محافظة نينكل كظيفة فاؽ تطكير: آالمبحث الثالث
 

 المبحث األكؿ
 نبذة عف مديرية خزينة محافظة نينكل
داسػػرة المحاسػػبة متخصصػػو  /مديريػػة خزينػػة محافظػػة نينػػو  ىػػي مديريػػة تابعػػة لػػوزارة الماليػػة

واالعتمػػػادات المتػػػوفرة لكافػػػة الػػػدواسر  وا مانػػػاتوالسػػػمؼ  واإليػػػراداتبمتابعػػػة وتػػػدقيؽ المصػػػروفات 
تقػـو  إذ، بيػاتمثؿ حمقة وصؿ بيف وزارة المالية والدواسر الحكوميػة المرتبطػة  نياإ أذالمرتبطة بيا، 

والنػػػواحي التابعػػػة لمحافظػػػة نينػػػو  عػػػف  يةا قلػػػبمتابعػػػة ا مػػػور والمتعمقػػػات الماليػػػة لكافػػػة  أيلػػػاً 
 (.والنواحي )منموري الماؿ ا قلية طريؽ ممثمييا في

 
وتعػد وزارة وزارة المالية العراقية مديرية خزينة محافظة نينو  احد  المديريات التابعة ل تمثؿ

دارتياالمسؤولة عف خزينة الدولة  دّ وتع ،الوزراء مسحد  تشكيألت مجإالمالية  رفيات صوتنظيـ  وا 
المبػالغ المسػتحقة وكذلؾ صػرؼ  ،الدولة بما تقتليو المصمحة العامة والمحافظة عمى الماؿ العاـ

 .1541وتنسست وزارة المالية عاـ  ،ع تش يمية واستثماريةمف رواتب ومشاري
ويبمػغ عػدد ، داسػرة المحاسػبة / الخػزاسف مياأقسػاومف بيف  أقساـلمالية مف عدة تتكوف وزارة ا

ويكػػوف عمػػؿ  ،العػػراؽ عػػدا إقمػػيـ كردسػػتاف أنحػاءخزينػػة موزعػػة عمػػى كافػػة  14لخػزاسف فػػي العػػراؽ ا
 صػػػػرفيّاتالخزينػػػػة صػػػػرؼ المسػػػػتحقات الماليػػػػة لمػػػػدواسر الحكوميػػػػة المرتبطػػػػة بيػػػػا مػػػػف الرواتػػػػب وال

 التش يمية والرسمالية.
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يػة حكوميػة ومدير داسػرة  43المديريػة مجموعػة مػف الػدواسر الحكوميػة والبػالغ عػددىا بوترتبط 
مرتبطػة  أيلػاً والنػواحي  ا قلػيةذلػؾ  إلػى لأًل عف ذلؾ فإففو  ،ودار وجياز في محافظة نينو 

ومراقبػة  وا مانػاتوالسػمؼ  واإليػراداتبمديرية خزينة محافظة نينو  مف حيث تدقيؽ المصػروفات 
ي داسػرة مرتبطػة بيػا ال يمكػف لمخزينػة القيػاـ بعمميػة الصػرؼ   إذ ،االعتمادات المتػوفرة لكػؿ داسػرة

 في حاؿ لـ يتوفر االعتماد المالي ليذه الداسرة. 
ف الصػػادرة مػػػف وزارة تطبيػػؽ التعميمػػات والقػػواني إلػػػىوتسػػعى مديريػػة خزينػػة محافظػػة نينػػو  

لكافػة  واإليػداعتقػـو بعمميػات الصػرؼ  إذ، وحسػب تعميمػات تنحيػذ الموازنػة االتحاديػة اً المالية سػنوي
نيا تقـو بتػدقيؽ المعػامألت  أو ، داسرة تابعة ليا ةعند توفر االعتماد المالي  ي بياالدواسر المرتبطة 
والعمميػػات لكػػؿ داسػػرة مرتبطػػة بالخزينػػة والتنكػػد منيػػا  قبػػؿ القيػػاـ  واإليػػرادات اتوالسػػمؼ والمصػػرف
 .بعممية الصرؼ

ة ف عمػػػؿ خزينػػػة نينػػػو  ىػػػو جمػػػب التمويػػػؿ المػػػالي الخػػػاص بتمػػػؾ الػػػدواسر الحكوميػػػأ اً عممػػػ
ف تمػؾ إذ إ .التشػ يمية مػف وزارة الماليػة لمصػروفاتالمرتبطة بمديرية الخزينػة مػف حيػث الرواتػب وا

وىػذا مػا يسػمى  ،زارة الماليػةفػي جمػب تمػؾ المبػالغ الماديػة مػف و الدواسر الحكومية لػيس ليػا عألقػة 
 .بالنظاـ المركزي

 المصدر)مديرية خزينة محافظة نينو (
 نينكلخزينة محافظة  أهداؼ -
تنحيذ التعميمات والقواعد الصادرة مف وزارة المالية السػنوية حسػب تعميمػات  إلىالخزينة تيدؼ  -1

 .تنحيذ الموازنة السنوية

 .حافظة عمى الماؿ العاـ مف اليدر واللياعملبط ا داء المالي وال إلىتسعى خزينة نينو   -4

 .فلؿ الخدماتأخدمة الدواسر المرتبطة بيا وتقديـ  إلىتيدؼ مديرية خزينة محافظة نينو   -3

 .الصرؼ لمدواسر الحكومية بعممية التحقؽ مف صحة المعامألت قبؿ القياـ -2

 .متابعة توفر االعتمادات لكؿ داسرة مف الدواسر المرتبطة بيا -1

 .مكافحة الحساد المالي واإلداري مف خألؿ تنحيذ القوانيف والتعميمات إلىتسعى  -2

عػػداد ومراقبتيػػا ميػػات الماليػػةتػػدقيؽ العم -3 والتنكػػد مػػف الحسػػابات وسػػألمة  ،كشػػوفات المطابقػػة وا 
 .والتنكد مف الوصوالت والمعامألت ،التبويبات

رسالياحسابات ختامية في نياية السنة المالية  إعداد -4  .وزارة المالية إلى وا 
كمػػػا ، مػػػف مجموعػػػة مػػػف ا قسػػػاـ تكػػػوف الييكػػػؿ التنظيمػػػي لمديريػػػة خزينػػػة محافظػػػة نينػػػو ي

 اآلتي:مول  في الشكؿ 



 

43 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 _كاتب عدؿ الموصؿ
 _مديرية تنحيذ الموصؿ
 _داسرة رعاية القاصريف
 _تسجيؿ عقاري نينو 

 تسجيؿ عقاري الزىور_
 _تسجيؿ عقاري تمعحر
_ىيسة لراسب نينو  

 االيسر
_ىيسة لراسب نينو  

 ا يمف
 _ىيسة لراسب الجزيرة
 _داسرة الوقؼ السني 

 _خزينة نينو 

 _مديرية إحصاء نينو 
 _دار مألحظة نينو 

_مديرية جنسية وسحر 
 نينو 

 _مديرية مرور نينو 
 _مديرية بمديات نينو 

 

 مديرية شرطة نينو  -
 مديرية الدفاع المدني-
 محكمة استسناؼ نينو  -
مديرية التخطيط -

 والمتابعة
 عقارات الدولة -
 الوقؼ الشيعي-
 

 مدير الخزينة

مانة األ كاإلدارةالمحاسبة  مشرؼ الخزينة
 الصندكؽ

شعبة 
ؼ اإلشرا

كتنظيـ 
 حساباتال

تدقيق 

حسابات 

قضية األ

 والنواحي

هيئة 

 التصفية
 المخازن األوراق الطابعة الحاسبة

معاكف مدير 

هيئة التدقيؽ 
األكلى كترتبط 

 بها

هيئة التدقيؽ 
ثانية كترتبط 

 بها

هيئة التدقيؽ 
 ثالثة كترتبط بها

 ( الهيكؿ التنظيمي لمديرية خزينة محافظة نينكل1الشكؿ )

 اعتمادا عمى بيانات مديرية خزينة محافظة نينو  عداد الباحثإ المصدر:
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 مديرية خزينة محافظة نينكل ساـأق ثانيان:
مػػػف سػػػير العمميػػػات  والتنكػػػدتقػػػوـ بعمميػػػات التػػػدقيؽ  ،أقسػػػاـ 4تتكػػػوف مديريػػػة الخزينػػػة مػػػف 

 :قوانيف الصادرة مف وزارة الماليةوتطبيؽ  كافة التعميمات وال ،باالتجاه الصحي 
تقػػـو  ،ةافظػػة نينػػو  مػػف أربعػػة ىيسػػات رسيسػػتتكػػوف مديريػػة خزينػػة مح :قسػػـ هيئػػات التػػدقيؽ -1

كػؿ  و، بتدقيؽ العمميات والمعامألت القادمػة مػف الػدواسر المرتبطػة قبػؿ القيػاـ بعمميػة الصػرؼ
وىنػػاؾ شػػخص يسػػمى ، يقومػػوف بعمميػػات التػػدقيؽ أشػػخاصثمانيػػة  أوىيسػػة مكونػػة مػػف سػػبعة 

واف ، خص بتػدقيؽ معػامألت داسػرة معينػةيقـو بتكميػؼ كػؿ شػ إذسيس الييسة( مسؤوؿ الييسة )ر 
 وأمػػا ،المرتبطػػة فػػي الخزينػػة موزعػػة عمػػى الييسػػة ا ولػػى والييسػػة الثانيػػة والييسػػة الثالثػػة الػػدواسر

 .والنواحي التابعة لمحافظة نينو  ا قليةالييسة الرابعة فيي مكمحة بتدقيؽ معامألت 

متابعػػة  يالصػػندوؽ ىػػ أمانػػةي يقػػـو بيػػا قسػػـ تػػف الوظيحػػة ا سػػاس الإ :الصػػندكؽ أمانػػةقسػػـ  -4
وكػػػػذلؾ متابعػػػػة حسػػػػابات الخزينػػػػة فػػػػي  ،ويسػػػػتقبؿ إيػػػػرادات الخزينػػػػة ،اإليػػػػرادات والمصػػػػروفات

 .المصرؼ مف اجؿ المحافظة عمى السيولة النقدية

ييتـ ىػذا القسػـ بكافػة الشػؤوف والمتعمقػات اإلداريػة  بذاتيػة المػوظحيف  :قسـ المحاسبة كاإلدارة -3
، مثػػؿ صػػػرؼ السػػمؼ وغيرىػػػا ،أوامػػػر إداريػػة إلػػىوالتعينػػات وغيرىػػا مػػػف ا مػػور التػػي تحتػػػاج 
الترفيعػات ومتابعػة لجػاف المشػتريات والتنكػد مػف  أوومتابعة رواتب الموظحيف وكذلؾ الترقيات 

 .مستندات الصرؼ والقبض

فػػي  وححظيػػا والمعػػامألت والػػدفاتر وغيرىػػا ا لػػابير أرشػػحةيتػػولى ىػػذا القسػػـ  :قسػػـ المخػػزف -2
 .واإلفادة عند الحاجة منيا إليياوالتي يمكف الرجوع  ،المخزف

جػؿ تنسػيؽ وتنصػيب البػرامج الحساسػة التػي يمكػف أيتـ اسػتخداـ الحاسػبة مػف  :قسـ الحاسبة -1
 ؛عمػى االسػتخداـ ا مثػؿ لمحاسػبة وتػنىيميـ ة منيا في العمميات وكذلؾ تدريب الموظحيففاداإل

ميػػػة والعمميػػػة فػػػي تنحيػػػذ جػػػؿ تطػػػوير ميػػػاراتيـ فػػػي اسػػػتخداـ الحاسػػػبة وزيػػػادة الكحػػػاءة العمأمػػػف 
 .العمميات والمعامألت وكافة ا مور المتعمقة بيا

جػؿ طباعػػة كافػة الكتػب والوثػػاسؽ الرسػمية الصػػادرة أيػتـ اسػتخداـ الطابعػػة مػف  :قسػـ الطابعػػة -2
 .الدواسر التابعة ليا إلىمف مديرية الخزينة 

موظػؼ مػف داخػؿ مديريػة خزينػة محافظػة نينػو  يسػمى  اإلشػراؼيقػوـ بعمميػة  :شراؼقسـ اإل -3
وىػػػي جمػػػع جميػػػع  ،يقػػػوـ بمجموعػػػة مػػػف الميػػػاـ الرسيسػػػة فػػػي الخزينػػػة إذ ،مشػػػرؼ الحسػػػابات

فػػي اإليػػرادات والمصػػروفات وتوحيػػدىا فػػي السػػجألت والتنكػػد مػػف سػػألمة تبويبػػات كػػؿ المػػوارد 
 إلػى إرسػاليايػتـ  ،بات ختاميػةة بعمػؿ حسػافي نياية السنة الماليػ أيلاً ، ويقوـ نياية كؿ شير
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المطابقػات الألزمػة والتنكػد مػف االسػتخداـ ا مثػؿ لممػاؿ  إجراءجؿ أوزارة المالية في ب داد مف 
 العاـ وحسب المخصصات المحددة.

كافػة المعػامألت فػي السػجألت الصػادرة  إدخػاؿيعمػؿ ىػذا القسػـ عمػى  :قسـ الصادرة كالكاردة -4
عطاء رقـ وتاريخ لكؿ معاممة مف  ،والواردة  .في الدفاتر وأرشحتياجؿ ححظيا أوا 
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 المبحث الثاني
 دكر هيئات التدقيؽ الداخمي في ضبط األداء المالي في مديرية خزينة نينكل

فيػػي  ،تعػػد ىيسػػات التػػدقيؽ فػػي مديريػػة خزينػػة نينػػو  مػػف احػػد ا قسػػاـ الرسيسػػة فػػي الخزينػػة
وكػػذلؾ ، مسػػؤولة عػػف تػػدقيؽ كافػػة المعػػامألت الخاصػػة بالصػػرؼ مثػػؿ الرواتػػب والصػػيانة وغيرىػػا

وتحتوي مديرية خزينة نينو  عمى أربعػة ، المعامألت الخاصة بإيداع المبالغ المالية مثؿ اللراسب
لػػػافةو ، الييسػػػة الرابعػػػة، الييسػػػة الثالثػػػة، الييسػػػة ا ولػػػى الييسػػػة الثانيػػػة، ىيسػػػات تػػػدقيؽ قسػػػـ  إلػػػى ا 

 .في الخزينة اإلشراؼ
 الى لافةإ ،نينو  مف سبعة مدققيفوتتكوف كؿ ىيسة مف ىيسات التدقيؽ في مديرية خزينة 

 ،يتـ توزيع كػؿ داسػرة عمػى موظػؼ مػف ىػؤالء المػوظحيف السػبعة فػي الييسػة إذسيس ىيسة التدقيؽ، ر 
 .ييتـ بعممية التدقيؽ لتمؾ الداسرة المرتبطة في الخزينةل

جػؿ القيػاـ بعمميػة التػدقيؽ أكؿ ىيسة ىذه الييسات ترتبط بيا مجموعة مػف الػدواسر مػف  إذ إف
ف والتعميمػػات النافػػذة مػػف قػػانوف الموازنػػة لػػدييا وذلػػؾ حسػػب القػػواني واإليػػرادالخاصػػة بػػنمر الصػػرؼ 

 االتحادية الصادرة مف وزارة المالية.
 يسات التدقيؽ في الخزينة:ويمكف تولي  الدواسر الحكومية التي ترتبط بكؿ ىيسة مف ى 

 :بيا مجموعة مف الدواسر الحكوميةترتبط هيئة التدقيؽ األكلى: : أكالن 
 مديرية شرطة محافظة نينو .  -1

 محكمة استسناؼ نينو . -4

 مديرية الدفاع المدني. -3

 مديرية التخطيط والمتابعة. -2

 داسرة عقارات الدولة. -1

 مديرية الوقؼ الشيعي. -2

مػػر أواتػػرتبط بيػػا أيلػػا مجموعػػة مػػف الػػدواسر الحكوميػػة مػػف حيػػث  الثانيػػة:ثانيػػان: هيئػػة التػػدقيؽ 
 :عميمات تنحيذ الموازنة االتحاديةحسب ت واإليداعالصرؼ 

 داسرة كاتب عدؿ نينو .  -1

 .مديرية تنحيذ نينو  -4

 دار رعاية نينو . -3

 داسرة تسجيؿ عقاري نينو . -2

 داسرة تسجيؿ عقاري الزىور. -1
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 داسرة تسجيؿ عقاري تمعحر. -2

 داسرة لراسب ا يمف. -3

 داسرة لراسب االيسر. -4

 داسرة لراسب الجزيرة. -5

 مديرية الوقؼ السني. -11

 مديرية خزينة نينو . -11

أيلػػا تػػرتبط بيػػا مجموعػػة مػػف الػػدواسر الحكوميػػة مػػف حيػػث أوامػػر  :ثالثػػان: هيئػػة التػػدقيؽ الثالثػػة
 :عميمات تنحيذ الموازنة االتحاديةحسب ت واإليداعالصرؼ 

 نينو .مديرية إحصاء  -1

 دار مألحظ نينو . -4

 مديرية جنسية وسحر نينو . -3

 مديرية المرور نينو . -2

 الجياز المركزي لمتقيسس والسيطرة النوعية. -1

والنػواحي مػف حيػث أوامػر الصػرؼ  ا قلػيةتقوـ ىػذه الييسػة بتػدقيؽ  هيئة التدقيؽ الرابعة:رابعان: 
 ة المالية.ار ف وز وحسب تنحيذ تعميمات الموازنة االتحادية الصادرة م واإليداع

 :إجراءات تدقيؽ الركاتب في مديرية خزينة محافظة نينكل زر اب
جػػؿ لػػبط ا داء المػػالي فػػي مديريػػة خزينػػة أالخطػػوات التػػي تقػػـو بيػػا ىيسػػات التػػدقيؽ مػػف 

 :وتنحيذ جميع تعميمات تنحيذ الموازنة االتحادية واإليداعمحافظة مف حيث االلتزاـ بنوامر الصرؼ 
راجعػػة أي داسػػرة مػػف الػػدواسر المرتبطػػة بمديريػػة الخزينػػة وىػػو المخػػوؿ بم)يقػػوـ محاسػػب الػػداسرة  -1

يقػػػوـ محاسػػػب ىػػػذه  ، إذصػػػرؼ الرواتػػػب فمػػػثألً ، واإليػػػداعبعمميػػػات الصػػػرؼ  (مديريػػػة الخزينػػػة
وموقعػة  وأصوليةالييسة معززه بمستندات ثبوتية  إلىالداسرة بجمب قواسـ الرواتب المراد صرفيا 

 .ىيسة تمؾ الداسرة الحكومية أومف قبؿ لجنة تنظيـ الرواتب )اإلدارة( ومدير القسـ 

يقػػػـو مػػػدقؽ الييسػػػة التػػػدقيؽ فػػػي مديريػػػة الخزينػػػة بتػػػدقيؽ قػػػواسـ الرواتػػػب الخاصػػػة بتمػػػؾ الػػػداسرة  -4
 الحكومية المرتبطة بالخزينة مف حيث عدد الموظحيف الكمي.

قػػواسـ الرواتػػب لػػنحس الػػداسرة الحكوميػػة  خراجبػػإة الخزينػػة مػػدقؽ الييسػػة فػػي مديريػػيقػػـو  وأيلػػاً  -3
حروقػات التػي طػرأت قواسـ الرواتب لمشير الحالي لمألحظة البجؿ مقارنتيا ألمشير السابؽ مف 

 تب خألؿ ىذا الشير وكتابة المألحظات عمييا.عمى قواسـ الروا
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لتمػػػؾ الػػػػداسرة  سػػػيحيف وقػػػػت صػػػرؼ الرواتػػػب، عنػػػد انتيػػػاء مػػػدقؽ الييسػػػة مػػػػف عمميػػػة التػػػدقيؽ -2
 الحكومية المرتبطة بمديرية الخزينة.

بعػد ذلػؾ يقػـو مػدقؽ الييسػة فػي الخزينػػة بجمػع مجمػوع المبػالغ المسػتحقة لمرواتػب لتمػؾ الػػداسرة  -1
خألصػػػػة الرواتػػػػب بومقارنتيػػػػا  ـ( 32ذف الػػػػدفع )إمػػػػذكرة الحكوميػػػػة المرتبطػػػػة بالخزينػػػػة عمػػػػى 

ـ( ومقارنتيػػا  32ذف الػػدفع )فػػي مػػذكرة أ أيلػػاً ي( ومجمػػوع المبػػالغ المسػػتقطعة )الراتػػب الصػػاف
 تمؾ الداسرة الحكومية.لالخألصة الموجودة في قواسـ الرواتب ب

يقػـو مػدقؽ الييسػة فػي الخزينػػة بتنظػيـ صػؾ يتلػمف مجمػػوع مبػالغ الرواتػب لجميػع المػػوظحيف  -2
 في تمؾ الداسرة الحكومية.

وقيع وىػػـ رسػػػيس ىيسػػػة التػػػدقيؽ بعػػد ذلػػػؾ يػػػتـ الحصػػوؿ عمػػػى الموافقػػػة مػػػف قبػػؿ المخػػػوليف بػػػالت -3
 بالخزينة ومعاوف مدير الخزينة ومدير الخزينة. 

(، ثػـ يقػوـ محاسػب تمػؾ الػداسرة الحكوميػة عمى الصػؾ خػتـ يسػمى )خػتـ الرواتػبثـ يتـ الختـ  -4
المصرؼ مف اجؿ الحصوؿ عمى التمويػؿ المػالي مػف اجػؿ توزيػع الرواتػب عمػى  إلىبالذىاب 

 الموظحيف في الداسرة.
لخالتدقيؽ عمى الصرؼ ألعماؿ الصيانة كالشراء  أبرز اجراءاتثـ   ...كا 

 :يكوف كاآلتي تدقيؽ عمميات الشراءفي دور مدقؽ الييسة  أوفاف عمؿ  أواًل:
يقػػػوـ محاسػػػب تمػػػؾ الػػػداسرة الحكوميػػػة المرتبطػػػة بالخزينػػػة بتقػػػديـ جميػػػع الوصػػػوالت الخاصػػػة  -

 وىذه فييا تحاصيؿ كثيرة: ،الصيانة أوبالشراء 

وصػػوالت  إلػػىقػػؿ يحتػػاج أ أو دينػػارًا عراقيػػاً  (4,111,111حػػد ) إلػػىذا كػػاف المبمػػغ إ - أ
 .فقط وبدوف لجنة مشتريات مف اجؿ صرؼ المبمغ

فمػػا فػػوؽ ويكػػوف فييػػا عػػروض مقدمػػة  دينػػارًا عراقيػػاً  (11,111,111ذا كػػاف المبمػػغ )إ - ب
ومؤقتػة مػػف قبػػؿ لجنػػة المشػػتريات ولجنػػة اعتػداؿ ا سػػعار وىػػذا حسػػب تعميمػػات تنحيػػذ 

)وىػػػذه التعميمػػػات صػػػادرة مػػػف وزارة الماليػػػة وحسػػػب تعميمػػػات تنحيػػػذ الموازنػػػة االتحادية
 (4115الموازنة االتحادية لسنة 

مػف اجػؿ  ييم مباني فيجب عمى المحاسب مالمالصيانة  أوالبناء  أعماؿمف حيث تنحيذ  أما: ثانياً 
 قياـ مدقؽ الييسة بعممية التدقيؽ ثـ صرؼ المبمغ المالي في صؾ:

ينب ي عمى المحاسب جمب الوصوالت با عماؿ المنجزة لسحب سمحة تش يمية مؤقتة مف قبػؿ  - أ
 صاحب العمؿ.

 بيذا العمؿ وىوياتيـ. قامواعدد أياـ العمؿ وكذلؾ عدد العماؿ الذيف ب تقرير ينب ي تقديـ - ب
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 اً ف يكػوف التخصػيص كافيػأ إلػىف ينتبػو ييسة التدقيؽ في مديرية الخزينػة أينب ي عمى مدقؽ ال - ت
وينب ػػي عمػػى المػػدقؽ متابعتيػػا بدقػػة حتػػى ال يكػػوف ، الػػداسرة إلػػىكمػػة المو  ا عمػػاؿىػػذه  إلنجػاز

 وا عمػػػػاؿوىػػػػذا مخػػػػالؼ لتعميمػػػػات تنحيػػػػذ الموازنػػػػة االتحاديػػػػة  ،ىنػػػػاؾ تجػػػػاوز عمػػػػى الصػػػػرؼ
 .الحكومية
النياسيػة وسػجؿ  واإليػرادات وا مانػاتعمؿ الييسػات وتسػجيؿ المصػرؼ النيػاسي  إلى إلافة

ومتابعتيػػا  ا عمػػاؿعمػػؿ مػػف ىػػذه  إليػػومػػوظحيف موكػػؿ الف كػػؿ موظػػؼ مػػف إ إذ، اليوميػػة والسػػمؼ
شػراؼ الػذي قسػـ اإل إلىوفي نياية الشير يتـ تقديميا  ،والسجألت بيوـ في الدفاتر اً وتسجيميا يوم
وعمػػػؿ الحسػػػابات الختاميػػػة وميػػػزاف المراجعػػػة لمعرفػػػة  وتوحيػػػدىا، جمػػػع ىػػػذه ا بػػػواببيقػػػوـ بػػػدوره 
وعمػػػى لػػػوسيا تقػػػـو الخزينػػػة ، وزارة الماليػػػة إلػػػىويػػػتـ رفعيػػػا ، لػػػذلؾ الشػػػير واإليػػػراداتالمصػػػرفات 

 لوء ما مصروؼ مف الشير السابؽ. بطمب تمويؿ لمشير القادـ عمى
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 المبحث الثالث
 فاؽ تطكير كظيفة التدقيؽ الداخمي في مديرية خزينة نينكلآ

مػػػف خػػػألؿ  باإلمكػػػاف تطػػػوير وظيحػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي فػػػي مديريػػػة خزينػػػة محافظػػػة نينػػػو 
االعتماد عمى معايير التدقيؽ الداخمي الصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف في الواليػات المتحػدة 

 :والتي تتكوف مف قسميف (AII)ا مريكية 
 معايير السماتأكالن: 

 ثألثة معايير: إلىوتقسـ 

 ىناؾ مجموعة مف المساسؿ يجب االعتماد عمييا مف معيار الغرض كالسمطة كالمسؤكلية:  -1

 :ؽ الداخمي في مديرية خزينة نينو جؿ تطوير وظيحة التدقيأ

والػػحة وصػػريحة لعمميػػة التػػدقيؽ الػػذي يقػػوـ بػػو قسػػـ التػػدقيؽ فػػي  أىػػداؼلػػرورة وجػػود  - أ
 الميني المطموب. با داءجؿ االرتقاء أالخزينة مف 

وكػذلؾ  ،التي تقع عمى عاتؽ قسػـ التػدقيؽفير قواعد والحة تحدد المسؤوليات ينب ي تو   - ب
 الصألحيات التي يتمتع بيا قسـ التدقيؽ في الخزينة.

في تطوير  يـىـ ا مور التي يجب توفرىا والتي تسأف مف : إمعيار االستقاللية كالمكضكعية-9
وىناؾ مجموعة مف ا مػور ينب ػي ، التدقيؽ الداخمي في الخزينة ىي االستقأللية والمولوعية

 االلتزاـ بيا:
ف لػذلؾ يجػب أ ،ىـ الركاسز ا ساسية لمقياـ بوظيحػة التػدقيؽأتعد االستقأللية والمولوعية  - أ

وبػػػػدوف االسػػػػتقأللية ، يتمتػػػػع قسػػػػـ التػػػػدقيؽ باالسػػػػتقأللية والمولػػػػوعية ولػػػػرورة وجػػػػودىـ
 ـ في المديرية.وغير مي ياً والمولوعية يحقد التدقيؽ أىميتو ويصب  روتين

ف تػػرتبط ىيسػػػات التػػدقيؽ ا ربعػػػة فػػي مديريػػة خزينػػػة نينػػو  بمػػػدير الخزينػػة عنػػػد ينب ػػي أ  - ب
 في دعـ االستقأللية والمولوعية في المديرية. يـيس اإلجراءوىذا  ،القياـ بعممية التدقيؽ

توثيؽ كؿ المعػامألت واإلجػراءات  ينب ي عمى المدققيف الداخمييف في مديرية خزينة نينو  - ت
والعمميػػات التػػي يقومػػوف بيػػا وكػػذلؾ تنحيػػذ كػػؿ التعميمػػات والقواعػػد مػػف اجػػؿ الححػػاظ عمػػى 

 مولوعيتيـ واستقألليـ في أداء وظيحة التدقيؽ في المديرية.

تعػػد الكحػػاءة العنايػػة المينيػػة مػػف اىػػـ الوسػػاسؿ التػػي  معيػػار الكفػػاءة كالعنايػػة المهنيػػة الالزمػػة:-3
 في تطوير وظيحة التدقيؽ الداخمي في المديرية والتي وتتـ مف خألؿ: يـست
دبمػـو  أوعمػى شػيادة بكػالوريوس محاسػبة  يفف يكوف موظحو ىيسة التػدقيؽ حاصػمينب ي أ - أ

 افية والميارة اإلدارية والحنية.كويتمتعوف بالخبرة ال ،في المحاسبةي العال
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بعمميػػة التػػػدقيؽ عمػػى مػػػدار السػػنة وااللتػػػزاـ بالقواعػػد وا نظمػػػة والتعميمػػات وكػػػذلؾ  القيػػاـ  - ب
 االلتزاـ بمعايير التدقيؽ الداخمي في القطاع الحكومي.

، بولػوح وفاعميػة هراسيػـلرورة توفر الميارة والثقػة لػد  المػدققيف الػداخمييف لمتعبيػر عػف  - ت
وظيحػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي فػػػي  ممػػػا يسػػػيـ فػػػي تطػػػوير اآلخػػػريفوكػػػذلؾ حسػػػف التعامػػػؿ مػػػع 

 المديرية.

لقيػػػاـ بعمميػػػة اينب ػػػي عمػػػى المػػػدققيف فػػػي الخزينػػػة ممارسػػػة الشػػػؾ المينػػػي )الحػػػذر( عنػػػد   - ث
 .التدقيؽ وأداء العمؿ في المديرية

 معايير األداءثانيان: 
 سبعة معايير: عمىوتقسـ 

بػػد مػػف وجػػود  الػػداخمي اللزيػػادة تطػػور وظيحػػة التػػدقيؽ معيػػار إدارة أنشػػطة التػػدقيؽ الػػداخمي:  -1
جراءات متبعة مف قبػؿ قسػـ ىيسػة التػدقيؽ فػي توزيػع  أوإدارة  وىػذا ، اوتنحيػذى ا عمػاؿخطة وا 

 ينتي: يتـ مف خألؿ ما

ـ يوكػػذلؾ تقسػػ، يحتػػرض عمػػى مػػدير ىيسػػة التػػدقيؽ فػػي المديريػػة ولػػع إجػػراءات وخطػػط لمعمػػؿ - أ
 لتحقيؽ الخطط المرسومة.العمؿ عمى عدد الموظحيف الموجوديف داخؿ ىيسة التدقيؽ 

داء عمميػػة التػػدقيؽ فػػي أىػػـ المعوقػػات التػػي تواجػػو مػػوظحيف ىيسػػة التػػدقيؽ فػػي أالتعػػرؼ عمػػى   - ب
 ،المديريػػة مػػف خػػػألؿ تبػػادؿ ا فكػػار والمناقشػػػات مػػف قبػػػؿ مػػدير ىيسػػة التػػػدقيؽ مػػع المػػػوظحيف

عميػػػػا فػػػػي والعمػػػػؿ عمػػػػى إيجػػػػاد الحمػػػػوؿ البديمػػػػة والمناسػػػػبة مػػػػف خػػػػألؿ االجتمػػػػاع مػػػػع اإلدارة ال
 المديرية.

ف تكػػػوف ىنػػػاؾ خطػػػة عمػػػؿ طػػػوير وظيحػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي يجػػػب ألتمعيػػػار طبيعػػػة العمػػػؿ:  -9
 التدقيؽ في المديرية ويتـ ذلؾ مف خألؿ: أىداؼمتكاممة لتحقيؽ 

 مػػػى خػػػدمات استشػػػارية تسػػػيـ فػػػي إدارةالحصػػػوؿ عالعمػػػؿ و لػػػرورة التعػػػرؼ عمػػػى طبيعػػػة  - أ
 .ومعرفة نقاط القوة واللعؼ في ىيسة التدقيؽ ،المخاطر

 .ينب ي وجود وحدة تتولى تقييـ أداء ىيسة التدقيؽ في المديرية - ب

 لرورة وجود وحدة يتـ االستحادة منيا في إدارة المخاطر.  - ت

ي كمػػا يػر  الباحػث مػػف خػألؿ مػػا يمكػػف تطػوير عمميػة التػػدقيؽ الػداخممعيػار تخطػػيط العمػؿ:  -3
 :يمي

سػواء فػي داخػؿ  ،ىيسات التدقيؽ مف خألؿ عقػد الػدورات التدريبيػة فػي التػدقيؽتطوير موظحي  - أ
 جؿ زيادة كحاءات الموظحيف العامميف في الييسات التدقيؽ.أمف  ،خارجو ـأالقطر 
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والتطػػػورات الحديثػػػة فػػػي وظيحػػػة  ا سػػػاليبوالتعػػػرؼ عمػػػى  ،تػػػرؾ ا سػػػاليب القديمػػػة التقميديػػػة  - ب
 .التدقيؽ الداخمي التي تسيـ في تطوير جودة التدقيؽ

 ي:يم ير  الباحث إمكانية تطوير وظيحة التدقيؽ الداخمي مف خألؿ ما :معيار أداء العمؿ -4
 وتػنىيميـ وتطوير كافة المػوظحيف ،ينب ي استخداـ التدقيؽ بالحاسوب في عمميات التدقيؽ - أ

عمػػػى اسػػػتخداـ التقنيػػػة الحاسػػػوب التػػػي تزيػػػد مػػػف كحػػػاءة العمػػػؿ وتعمػػػؿ عمػػػى تقميػػػؿ الوقػػػت 
 والجيد واكتشاؼ ا خطاء بسيولة.

في اسػتخداـ الحاسػوب  إلماـ كاؼل  ديوف يكوف لعمى المدقؽ الداخمي في المديرية أينب ي  - ب
وىػذا يػؤدي  ،لمقيػاـ بػنداء عممػو عمػى اكمػؿ وجػو ا خػر ومختمؼ البرامج والتقنيات  اآللي
 .تحسيف وظيحة التدقيؽ في المديرية إلى

لػػػرورة وجػػػود فػػػي ىيسػػػة التػػػدقيؽ متخصػػػص فػػػي اسػػػتخداـ الحاسػػػوب ومواكػػػب لمتطػػػورات  - ت
 .الحديثة المتعمقة بالحاسوب والبرمجيات

 ي:يم جؿ تطوير وظيحة التدقيؽ الداخمي ير  الباحث ماأ: مف معيار تكصيؿ النتائج -5
مف أفراد ىيسات التدقيؽ الداخمي تتولى اإلشػراؼ عمػى متابعػة  لرورة تشكيؿ لجنة داسمية - أ

ويكػػوف عمػػؿ ىػػذه المجنػػة مكمػػأًل لعمػػؿ  ،فػػي جميػػع الييسػػات وميامػػو أداء التػػدقيؽ الػػداخمي
 لتنكد مف االعتماد المعايير التدقيؽ الداخمي في القطاع الحكومي.االتدقيؽ و 

بصػػورة  والمكافػػوتـ الحػػوافز ينب ػػي مػػن  جميػػع مػػوظحي التػػدقيؽ الػػداخمي مػػف خػػألؿ تقػػدي - ب
ولكػي ال يكػوف  ،جؿ تشػجيعيـ عمػى أداء وظيحػة التػدقيؽ بنكمػؿ وجػوأمف  ،دورية وشيرية

 .والرشوةليـ دوافع مادية لمممارسة االختألس 

 ف تطوير التدقيؽ الداخمي كما ير  الباحث:إ: معيار برامج التدقيؽ -6
واإلجػػراءات الخاصػػة بالتػػدقيؽ فػػي بدايػػة يػػتـ ولػػع برنػػامج عمػػؿ يولػػ  جميػػع العمميػػات  - أ

 كؿ سنة جديدة.

، اإلدارةوىػػذا البرنػػامج يػػتـ المصػػادقة عميػػو مػػف قبػػؿ مػػدير ىيسػػة التػػدقيؽ الػػداخمي ومجمػػس  - ب
 .ا خر  ا قساـمع توزيع نسخ لمديري  ،وححظ نسخ منو لد  جميع اإلدارات

تطػػوير  الميمػػة التػػي تسػػيـ فػػي ف مػػف ا مػػورإ معيػػار رضػػا اإلدارة عػػف مسػػتكل المخػػاطر: -7
عمػػػى اإلدارة العميػػػا تقػػػديـ تقػػػارير تكػػػوف  نب ػػػيوظيحػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي كمػػػا يػػػر  الباحػػػث أف ي

      .مختومة عف مستو  المخاطر الموجودة في المديرية
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 الفصؿ الرابع
 االستنتاجات كالتكصيات
الدراسػػة الحاليػػة فػػي توصػػؿ إلييػػا ال تػػـ يتلػػمف ىػػذا الحصػػؿ االسػػتنتاجات والتوصػػيات التػػي

وهفػاؽ تطػوره  و فػي لػبط ا داء المػاليمايسػإومػد   التػدقيؽ الػداخمي دوراسػتعراض ما يخػص في
 , إذ تـ تقسيـ ىذا الحصؿ عمى مبحثيف اثنيف:مديرية خزينة محافظة نينو في 

 المبحث األكؿ: االستنتاجات
  المبحث الثاني: التكصيات

 
 المبحث األكؿ
 االستنتاجات

 :تمهيد
 ىػااتناوؿ ىذا المبحث أىـ االستنتاجات التي تـ التوصؿ إلييا عػف طريػؽ الدراسػة التػي أجر 

ويمكػػف  ،هفػػاؽ تطػػوير وظيحػػة التػػدقيؽ الػػداخميدور وظيحػػة التػػدقيؽ الػػداخمي و الباحػػث فػػي مولػػوع 
 ذه االستنتاجات عمى النحو اآلتي:تحديد أىـ ى

 مف الجانب النظرم: إليهااالستنتاجات التي تـ التكصؿ أكالن: 
مػػدور لكبيػػر نتيجػػة  عمػػى نحػػوصػػب  فػػي الوقػػت الحالػػر االىتمػػاـ بوظيحػػة التػػدقيؽ الػػداخمي أ -1

االقتصػػػادية عمػػػى تحقيػػػؽ  أوالػػػذي يمعبػػػو التػػػدقيؽ الػػػداخمي والػػػذي يسػػػاعد الوحػػػدات الحكوميػػػة 
عمػػػى اكتشػػػاؼ ا خطػػػاء  قػػػادراً  ؽ الػػػداخميصػػػب  التػػػدقيإذ أ، بكحػػػاءة وفاعميػػػة وأعماليػػػاأىػػػدافيا 

قيمػػة لموحػػدة وقدرتػػو عمػػى تحديػػد درجػػة  ا مػػر الػػذي أد  الػػى إلػػافة والتألعبػػات واالنحرافػػات
 المخاطر.

في الوحدات  ا فراديقدميا لجميع  خدماتتكمف أىمية وظيحة التدقيؽ الداخمي مف خألؿ عدة  -4
وذلػػؾ لتحقيػػؽ  ،ةالتقييميػػخػػدمات الوقاسيػػة و الخػػدمات اليقػػـو بتقػػديـ إذ ، الحكوميػػة واالقتصػػادية

 أىداؼ الوحدة بكحاءة وفاعمية.

فػػػي زيػػػادة كحػػػاءة التػػػدقيؽ  اً أساسػػػي اً دور  يػػػؤديف تػػػوفير االسػػػتقأللية لوظيحػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي إ -3
 ا ساسية لوظيحة التدقيؽ الداخمي. الركاسز  حدإ إذ تعد ،في الوحدة وفاعميتو الداخمي

 نيػػا تولػػ  المبػػادئ  ؛بالنسػػبة لممػػدققيف الػػداخمييف معػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي ميمػػة جػػداً  دّ تعػػ -2
ا ساسػػية التػػي عمػػى المػػدققيف الػػداخمييف االلتػػزاـ بيػػا مػػف اجػػؿ ممارسػػة المينػػة وتحقيػػؽ جميػػع 
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 إنجػػازف تطبيػػؽ المعػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي عمميػػة التػػدقيؽ سػػوؼ يسػػيـ فػػي أو ، ا ىػػداؼ
وحيػث يمكػف اعتمػاد اإلدارة  عمػى التقػارير المقدمػة مػف قبػؿ  ،كمػؿ وجػوأعمػى  عممية التػدقيؽ

   .المدققيف

يتحقؽ ذلؾ مف خألؿ التركيز عمى ىدؼ البناء الػذي  ،ف لمتدقيؽ الداخمياف أساسياىناؾ ىدف -1
وىػػػدؼ الحمايػػػة الػػػذي يتحقػػػؽ عنػػػد ممارسػػػة ، يتمثػػػؿ فػػػي تقػػػديـ الخػػػدمات ودعػػػـ إدارة الوحػػػدة

توسػػػع نطػػػاؽ  ، إذالححػػػص والمطابقػػػة والتحقػػػؽ بنعمػػػاؿوالمتمثمػػػة  ،لمتػػػدقيؽ ا ساسػػػيةالوظيحػػػة 
يقػوـ أيلػًا بتػدقيؽ العمميػات وتػدقيؽ  فننػو فلأًل عف أنو يقوـ بالتدقيؽ المػاليو  ،التدقيؽ عمؿ

 االلتزاـ والتدقيؽ اإلداري.

ف االلتػػزاـ بالمبػػادئ ا خألقيػػة والسػػموؾ الجيػػدة التػػي يمتمكيػػا المػػدقؽ الػػداخمي ىػػي واحػػدة مػػف إ -6
ذ تعػد  ،ىـ ا مػور التػي تسػيـ فػي تطػوير التػدقيؽ الػداخمي وااللتػزاـ بقواعػد السػموؾ المينػيأ وا 

 االلتزاـ بقواعد السموؾ الميني ىي أساس نجاح وظيحة التدقيؽ الداخمي.
 مف الجانب العممي: إليهاالتي تـ التكصؿ  االستنتاجاتثانيان: 

عمػى أوىػذه  ،غمب المدققيف الداخمييف في خزينػة نينػو  ىػـ مػف حممػة شػيادة البكػالوريوسأف إ -1
ف ىنػػاؾ نقػػص والػػ  أ عمػػى يػػذا دليػػؿ والػػ فلػػذلؾ  ؛ىيسػػات التػػدقيؽ أفػػرادلػػد   ةدرجػة عمميػػ

 في التنىيؿ العممي لممدققيف الداخمييف.

تقػػديـ  إلػػىوممػػا يػػؤدي  ،تتمتػػع ىيسػػات التػػدقيؽ الػػداخمي باالسػػتقأللية فػػي مديريػػة خزينػػة نينػػو  -4
التػدقيؽ الػداخمي فػي  أىػداؼفلؿ النتاسج والمخرجات الخاصة بالتػدقيؽ، وذلػؾ سػوؼ يحقػؽ أ

 جؿ اتخاذ القرارات. أوال ش والتألعبات وتقديـ معمومات دقيقة مف  ا خطاءاكتشاؼ 

في  اً كبير  اً ىناؾ نقصأف عدـ استخداـ التكنولوجيا في عممية التدقيؽ )التدقيؽ بالحاسوب( أي  -3
بمػا فػي ذلػؾ اسػتخداـ الحاسػب اإللكترونػػي  ،اسػتخداـ التكنولوجيػا المتطػورة فػي عمميػة التػدقيؽ

تقميػدي ودوري  عمػى نحػوف وظيحػة التػدقيؽ يػتـ تنحيػذىا إأي  ،في عمميات التدقيؽ اإللكترونػي
مكانيػة حػدوث  إلػىوىػذا سػوؼ يػؤدي  ،مى الػورؽوع تػنخر إتمػاـ العمػؿ فػي الوقػت المناسػب وا 

 .المتعمد نالخط أوا خطاء عند القياـ بعممية التدقيؽ نتيجة النسياف 

اإلرىػػػاؽ نتيجػػػة لكبػػػر حجػػػـ الػػػدواسر  إلػػػىبعػػػض ا حيػػػاف يتعػػػرض مػػػدقؽ الييسػػػة فػػػي الخزينػػػة  -2
مثػؿ )مديريػة شػرطة نينػو ( التػي تحتػوي عمػى عػدد  ،ي يقػوـ بتػدقيقياتالمرتبطة في الخزينة ال

 العمؿ. إنجازتنخير  إلىوىذا سوؼ يؤدي  ،كبير مف المنتسبيف والموظحيف

وىنػػاؾ تنسػػيؽ بالعمػػؿ بينيػػا  ،دقيؽ فػػي الخزينػػة تتمتػػع  بعألقػػات تعاونيػػة ومتواصػػمةتػػىيسػػات ال -1
نجػازه إتمػاـ العمػؿ إلػىف ىػذا التعػاوف يػؤدي أو ، وبيف بقية ا قساـ ا خر  فػي المديريػة فػي  وا 
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وتوفير الجيد والتعب وتحقيؽ جميع ا ىداؼ ومنيػا زيػادة لػبط ا داء المػالي  ،افلؿ صورة
 والمحافظة عمى الماؿ العاـ.

حػد  إوىػذه  ،المػدققيف الػداخمييف فػي الخزينػة إدخػاؿقمة عدد الدوارات التدريبية التػي يػتـ فييػا  -2
لدورات التدريبية تزيد مف تنىيؿ المدقؽ الػداخمي وتزيػد ا ف  ؛ا مور التي يجب التركيز عمييا

وتحقيػػػؽ جميػػػع ا ىػػػداؼ  ،كمػػػؿ وجػػػوأعمػػػى  ا عمػػػاؿ إنجػػػازوتسػػػاعده فػػػي  ،قدارتػػػو الخاصػػػة
 واالرتقاء بوظيحة التدقيؽ الداخمي. 

ـ العوامػػؿ التػػي تزيػػد مػػف أىػػمػػف  دف االىتمػػاـ بتقػػديـ الحػػوافز الماليػػة لممػػدققيف الػػداخمييف تعػػإ -3
وظيحػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي الػػػذي يقػػػـو بيػػػا المػػػدقؽ عنػػػد عمميػػػة التػػػدقيؽ، وتجعمػػػو يمتػػػـز جػػػودة 

 القياـ بالتألعبات. أو خذ الرشوةأ إلىلمينة وعدـ الحاجة بنخألقيات ا

ىنػػػاؾ قصػػػور فػػػي تطبيػػػؽ جميػػػع معػػػايير التػػػدقيؽ الػػػداخمي فػػػي القطػػػاع الحكػػػومي فػػػي مديريػػػة  -4
 خزينة نينو .
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 المبحث الثاني
 التكصيات

ول ػرض االسػتحادة منيػا  ،مػف قبػؿ الباحػث إلييااالستنتاجات التي تـ التوصؿ  عمى اً اعتماد
 وعمى النحو اآلتي: ،احث لروريةفي المستقبؿ ىناؾ مجموعة مف التوصيات التي يراىا الب

مػػف خػػألؿ تعيػػيف بعػػض ؽ الػػداخمي مػػؤىأًل عمميػػًا وعمميػػًا ينب ػػي أف يكػػوف كػػادر ىيسػػات التػػدقي -1
سػػات الشػػيادات العمميػػة العميػػا مػػف حػػاممي  شػػيادة الػػدبمـو العػػالي والماجسػػتير فػػي ىي أصػػحاب

جؿ تػدعيـ ىيسػات التػدقيؽ بالكحػاءات وتحسػيف أداء وظيحػة أمف  ؛التدقيؽ الداخمي في المديرية
 في  عمؿ الخزينة. وتطويره التدقيؽ وزيادة وظيحة التدقيؽ الداخمي

مدققيف الداخمييف عند قياميـ بممارسة عمميػة التػدقيؽ دوف ينب ي إعطاء االستقأللية الكاممة لم -4
 .عممية التدقيؽ في الوحدة في جيات أخر  والتنثير ةأي أوتدخؿ مف اإلدارة العميا 

الف اسػتخدامو الحاسػوب  ؛يجب استخداـ الحاسوب في عمميػات التػدقيؽ )التػدقيؽ بالحاسػوب( -3
فير الجيػػػد والوقػػػت واسػػػتخراج سػػوؼ يعطػػػي مخرجػػػات افلػػػؿ خاليػػػة مػػػف ا خطػػػاء وكػػػذلؾ تػػػو 

لػذلؾ ينب ػي عمػى  ؛ كثػرأوالحصوؿ عمػى عمػؿ بكحػاءة وفاعميػة  ،فلؿأسرع و أالنتاسج بصورة 
التػػػػدقيؽ واسػػػػتخداـ  أعمػػػػاؿاإلدارة تشػػػػجيع المػػػػدققيف عمػػػػى اسػػػػتخداـ التكنولوجيػػػػا الحديثػػػػة فػػػػي 

 التقنيات والبرامج الحديثة في أداء عمميـ.

وذلػؾ لكبػر حجػـ الػدواسر  ؛لييسػات التػدقيؽ فػي مديريػة الخزينػةينب ي زيادة عدد المػدققيف فػي ا -2
ف يكػػوف عػػدد المػػدققيف الػػداخمييف ويجػػب أ ،تبطػػة بيػػا ومقارنتيػػا بحجػػـ الخزينػػةالحكوميػػة المر 

  .ـ مع حجـ العمؿ المطموب إنجازه في الوقت المناسبءلكي يتأل ؛في كؿ ىيسة اً كافي

ىيسػػات التػػدقيؽ وبػػيف فػػي المػػدققيف أف يكػػوف ىنػػاؾ عألقػػة تعػػاوف وتنسػػيؽ بػػيف  يلػػرور مػػف ال -1
ف مػف المعمومػات المتػوفرة لػد  و الداخميف و المدقق حيدف يحيث يمكف أبو  ، كافة ا قساـ ا خر 

  .إليياف و الحصوؿ عمييا منيـ عندما يحتاج المدقق أو ،موظحي ا قساـ ا خر 
لكوادر ىيسات التدقيؽ الداخمي في مديرية الخزينة في مجاؿ  ينب ي زيادة عدد الدورات العممية -2

وكػػػذلؾ فػػػي اسػػػتخداـ الحاسػػػوب والتقنيػػػات الحديثػػػة والمتطػػػورة فػػػي مجػػػاؿ  ،التػػػدقيؽ والحاسػػػوب
وكػذلؾ مػف اجػؿ ، واالرتقػاء بيػا وظيحػة التػدقيؽ الػداخمي فػي الخزينػة جؿ تطويرأمف  ؛التدقيؽ

  .ة لدييـرفع مستويات أداء المدققيف وزيادة الخبر 

عمػػى الحكومػػة تقػػديـ الػػدعـ الحكػػومي مػػف الػػوزارة لوظيحػػة التػػدقيؽ الػػداخمي مػػف خػػألؿ  نب ػػيي -3
زيػادة  العمػؿ  فػيتساعد  ؛  نيامعنوية ـكانت مادية أأتقديـ الحوافز والمكافوت واليدايا سواء 

 لممدققيف الداخمييف في مديرية خزينة محافظة نينو .



 

21 

ـ مع النشاط الػذي ءما يتألبلرورة تطبيؽ معايير التدقيؽ الدولية مف قبؿ المدققيف الداخمييف  -4
متابعػػة مػػا طػػرأ عمييػػا مػػف ت يػػرات عمػػى صػػعيد  أويعممػػوف بػػو فػػي مديريػػة الخزينػػة مػػع مراقبػػة 

 االرتقاء بمستو  مينة التدقيؽ. جؿأومف  ،المينة
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 ثبت المصادر
 المصادر العربية

 الكريـ أكالن: القرآف
 ثانيان: الكثائؽ كالنشرات الرسمية

المعػػػػايير الدوليػػػػة المينيػػػػة لممارسػػػػة التػػػػدقيؽ الػػػػداخمي  ،4114 ،جمعيػػػػة المػػػػدققيف الػػػػداخمييف .1
 عمى تمؾ المعايير(. أجريت)الت يرات التي 

 الجامعية كاألطاريحثالثان: الرسائؿ 
التقػػػػارير التػػػػدقيؽ الػػػػداخمي فػػػػي , "العوامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي جػػػػودة 4112، أحمػػػػدفاطمػػػػة  إبػػػػراىيـ، .1

كميػػة  ،الحمسػػطينية العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة", رسػػالة ماجسػػتير الػػوزارات والمؤسسػػات الحكوميػػة
 _غزة. التجارة، الجامعة اإلسالمية

، تطػويره وهفػاؽ الموصػؿ جامعػة رساسػة فػي الػداخمي التدقيؽ واقع، 4113، مثنى أسيؿ، حمدأ .9
 .المكصؿ جامعة، تصادكاالق اإلدارة كمية، عاؿل  دبموـ بحث

،"تقػػيـ دور المػػدقؽ الػػداخمي فػػي تحسػػيف نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة لػػنظـ 4112محمػػد،  الجػػابري، .3
المعمومات المحاسبية في شركات التنميف العاممة في اليمف )دراسة ميدانية(، رسػالة ماجسػتير 

 صنعاء، اليمف. ،، األكاديمية العربية لمعمـك المالية كالمصرفيةقسـ المحاسبة غير منشورة،

، إعػػػادة ىندسػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي فػػػي لػػػوء 4114الجػػػوىر، كريمػػػة عمػػػي، والعقػػػدة، صػػػال ،  .4
 ، عماف، ا ردف.جامعة العمـك التطبيقيةالمعايير الدولية وأثرىا في تعزيز إدارة المخاطر، 

، فعاليػػػػػػة وأداء وظيحػػػػػػة المراجعػػػػػػة الداخميػػػػػػة فػػػػػػي إدارة المخػػػػػػاطر 4111ة، سػػػػػػعودي، يصػػػػػػحح .1
كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمػـك التسػيير، سة، رسالة ماجستير غير منشػورة، بالمؤس

 ، الجزاسر.جامعة الشهيد حمه يخضر بالكادم

, رسػالة ماجسػتير "ثر جودة التػدقيؽ الػداخمي عمػى حوكمػة الشػركات"أ، 4112حناف، بمخادـ،  .2
، التسػػيير، جامعػػة محمػػد خيضػػركميػػة العمػػـك االقتصػػادية كالتجاريػػة كعمػػـك غيػػر منشػػورة، 

 بسطرة.

، واقع التدقيؽ الداخمي في بمديات قطاع غزة، رسالة ماجسػتير غيػر 4114اد حسف، إيسالـ،  .3
 منشورة، كمية التجارة، الجامعة اإلسألمية، غزة.

، دور المراجعػػة الداخميػػة الماليػػة فػػي تقيػػيـ ا داء فػػي المؤسسػػة 4115سػػعاد، شػػدري معمػػر،  .4
كميػػػػة العمػػػػـك االقتصػػػػادية كالتجاريػػػػة كعمػػػػـك ة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػورة، االقتصػػػػادية، رسػػػػال

 ، بومرداس، الجزاسر.التسيير, جامعة محمد يكطرة
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 التػػدقيؽ معػػايير لػػوء فػػي الداخميػػة الرقابػػة نظػػاـ تقػػويـ، 4113، عمػػي حػػاـز مينػػد، السػػعدوف .5
 .المكصؿ جامعة، كاالقتصاد اإلدارة كمية، عاؿل  دبموـ بحث، والدولية المحمية

، مػػػػد  التػػػػزاـ شػػػػركات التػػػػنميف اليمنيػػػػة بمعػػػػايير التػػػػدقيؽ 4111السػػػػألمي، عػػػػارؼ عتيػػػػؽ،  .11
 عماف.جامعة آؿ البيت، الداخمي, رسالة ماجستير غير منشورة، 

, "دور المػػدقؽ الػػػداخمي فػػي إدارة مخػػػاطر بيسػػة العمػػػؿ", رسػػػالة 4112الشػػوا, ورود نػػػاىض,  .11
 _غزة. كمية التجارة، الجامعة اإلسالميةماجستير، 

، إعػػادة ىندسػػة وظيحػػة التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي تقريػػر 4113الصػػاسغ، ىالػػة عبػػداليادي يحيػػى،  .19
كميػة اإلدارة طار معايير التػدقيؽ الػداخمي الدوليػة، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، إالحاعمية ب

 كاالقتصاد, جامعة المكصؿ.

راسػة تطبيقيػة فػي ره دفاؽ تطػوي, "واقع التدقيؽ الداخمي وه4114 الطاسي، وسف معف مرعي، .13
 جامعة المكصؿ.، كمية اإلدارة كاالقتصاد", رسالة دبمـو عالي، داسرة صحة نينو 

، مػػػػػد  فاعميػػػػػة أجيػػػػػزة التػػػػػدقيؽ الػػػػػداخمي فػػػػػي الجامعػػػػػات 4115الطويػػػػػؿ، عصػػػػػاـ محمػػػػػد،  .12
الحمسػػػطينية بقطػػػاع غػػػزة فػػػي ظػػػؿ معػػػايير التػػػدقيؽ الػػػداخمي الدوليػػػة، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر 

 غزة. التجارة, الجامعة اإلسالمية،كمية منشورة، 

 –، دور المراجعة الداخمية في تحسيف ا داء المػالي لشػركات التػنميف 4112عادؿ رحومة،  .11
كميػػػػة العمػػػػـك ، رسػػػػالة ماجسػػػػتير، -GAAT-دراسػػػػة حالػػػػة لمشػػػػركة الجزاسريػػػػة لمتنمينػػػػات 

 البواقي.أـ  -االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير، جامعة العربي بف مهيدم 

ممؤسسػػػػػات ، "دور التػػػػػدقيؽ الػػػػػداخمي فػػػػػي تحسػػػػػيف ا داء المػػػػػالي ل4111عاسشػػػػػة، بمعػػػػػالـ،  .12
عمػػػػـك اسػػػػتبياف بػػػػواليتي ورقمػػػػة وا غػػػػواط", رسػػػػالة ماجسػػػػتير ، (المصػػػػرفية )دراسػػػػة ميدانيػػػػة

 .اقتصادية, عمـك التسيير كعمـك تجارية

 مي المتعارؼ عمييا ، "مد  تطبيؽ معايير التدقيؽ الداخ4113فلؿ عمي،  ،عبد الم ني .13
، مد  قدرة المراجع الػداخمي مػف خػألؿ تطبيػؽ معػايير 4115العحيحي، مؤمف محمد حسف،  .14

ا داء المينػػي لممراجعػػة الداخميػػة الدوليػػة عمػػى مراجعػػة ظػػاىرة الحسػػاد المػػالي فػػي المؤسسػػات 
 ، غزة.كمية التجارة، الجامعة اإلسالميةاالقتصادية, رسالة ماجستير غير منشورة، 

 دعػـ فػي الدوليػة الػداخمي التدقيؽ معايير تطور ثرأ، 4113، ذنوف إسماعيؿ ثانية، عألؼال .15
 .المكصؿ جامعة، كاالقتصاد اإلدارة كمية، عالي دبموـ بحث، الشركات حوكمة

 ، عماف. جامعة اليرمكؾ ،في البنوؾ التجارية اليمنية" رسالة ماجستير منشورة
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، دور التػػػػدقيؽ الػػػػداخمي فػػػػي تحسػػػػيف ا داء المػػػػالي فػػػػي المؤسسػػػػات 4112قسػػػػيمة إكػػػػراـ،  .41
دراسػػة حالػػة مؤسسػػػة المطػػاحف الكبػػر  لمجنػػوب وحػػػدة أومػػاش بسػػكرة، رسػػػالة –االقتصػػادية 
 ، بسكرة.كمية االقتصاد كالتسيير كالعمـك التجارية، جامعة محمد خضيرماجستير، 

وظيحة التدقيؽ الداخمي فػي لػبط ا داء المػالي  ، دور4113المدلؿ، يوسؼ سعيد يوسؼ،  .41
 غزة. كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية،واإلداري، رسالة ماجستير غير منشورة، 

دور المػدقؽ الػداخمي فػي تحعيػؿ إدارة المخػاطر فػي  ،4111إبراىيـ رباح إبػراىيـ،  ،المدىوف .44
 غزة. المية،الجامعة اإلس ،اممة في قطاع غزة، رسالة ماجستيرالمصارؼ الع

، مػػد  تطبيػػؽ معػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي المتعػػارؼ 4115النونػػو، كمػػاؿ محمػػد سػػعيد كامػػؿ،  .43
كميػػة عمييػػا فػػي البنػػوؾ اإلسػػألمية العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، 

 ، غزة.التجارة، الجامعة اإلسالمية

 : الدكرياترابعان 

مجمػػة دراسػػة تطبيقيػػة ",  -"التنصػػيؿ المينػػي لممراجعػػة الداخميػػة ، 1554إبػػراىيـ، أحمػػد عمػػي، .1
 (.1، جامعة بنيا، العدد )البحوث والدراسات التجارية

، "دور المراجػػع الداخميػػة والمراجػػع الخػػارجي فػػي قيػػاس الكحػػاءة والحاعميػػة وتقيػػيـ 4112،جربػػوع .4
، مػػػـو االقتصػػػاديةمجمػػػة جامعػػػة ب ػػػداد لمعا داء فػػػي المشػػػروعات االقتصػػػادية فػػػي فمسػػػطيف ", 

 (، العراؽ.4العدد )

التدقيؽ الداخمي البيسي في الشركات الصناعية المساىمة " ،4113حمد فيصؿ خالد،أالحايؾ،  .3
 .4، عدد 21، مجمة مجمة دراسات العمـو اإلدارية، "العامة ا ردنية

ؽ , "مػػد  تػػنثير موقػػع التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي فػػي تحقيػػ4114ذنيبػػات، عمػػي، .2
 .312-443(,4,)31، مجمة دراسات العمـو اإلداريةالشحافية المالية ",

دار البدايػػػة  "محػػػاىيـ حديثػػػة فػػػي الرقابػػػة الداخميػػػة والماليػػػة"، ،4111مصػػػطحى صػػػال  سػػػألمة، .1
 عماف. الطبعة ا ولى، ،ناشروف وموزعوف

، مػػػػد  االلتػػػػزاـ بمعػػػػايير التػػػػدقيؽ الػػػػداخمي الدوليػػػػة فػػػػي 4113الشػػػػرع، عػػػػألء حسػػػػف كػػػػريـ،  .2
, جامعػػػػة 44، عػػػػدد 3، مجمػػػػد مجمػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػاالشػػػػركات المسػػػػاىمة العامػػػػة بػػػػالعراؽ، 

 المثنى، العراؽ.

"مػد  التػزاـ شػعب الرقابػة والتػدقيؽ الػداخمي فػي الجامعػات  4114فداء عبد المجيػد، الصبار، .3
 (.15العدد ) ،مجمة كمية المنموفنية الحديثة " مية بالمعايير الميالحكو 

، "إطػػار مقتػػرح لمعػػايير المراجعػػة الداخميػػة فػػي ظػػؿ تطػػور تكنولوجيػػا 1552، محمػػد، الرممػػي .4
 المعمومات", مجمة البحوث التجارية المعاصرة، المجمد الثامف، العدد الثاني.
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 التػدقيؽ معػايير تطبيػؽ مػد " ،4112 الحتػاح, عبد الم ني, فلؿ وعبد محمد, أحمد العمري, .5
 ,ا عمػػػاؿ إدارة فػػػي ا ردنيػػػة المجمػػػة"  اليمنيػػػة التجاريػػػة البنػػػوؾ فػػػي عمييػػػا المتعػػػارؼ الػػػداخمي
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 .القاىرة، أكتوبر ,2 العدد
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 ا ردف. ، عماف،التطبيقية
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Abstract 

The study aims to know the Role of Internal Audit in controlling the 

financial performance in the application of the Diractorate Treasury of 

Nineveh. 

The theoretical aspect of the research focus on the concept of 

internal audit in the units of the government sector and its importance and 

outstanding components in improving the financial performance in the 

units of the government sector and clarify its objectives and standards by 

which the interval and it measure and evaluate its work. 

The practical aspect focused on the role of audit bodies in the 

treasury of the province of Nineveh and identify the most important 

problems and constraints and determine if there are weaknesses facing the 

internal audit function and the possibility of solving and then find ways to 

develop the internal audit function through the application of internal 

audit standards. 

improve the financial performance in the units of the government sector. 

Whereas the most important results reached are the lack of scientific 

training courses provided to the internal auditors in the audit bodies in the 

Treasury of Nineveh Governorate، Which increase the development of 

the internal audit function, As well as the absence of the financial 

incentives for staff audit bodies or a system of incentives that increase the 

work of auditors, and the lack of use modern technology in the audit 

process, such as the non-use of computer audit process in auditing of 

transactions and this leads to take  more time and effort by auditors, there 

are also deficiencies in the implementation of all government auditing 

standards in the Treasury of Nineveh Governorate. 
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The most important recommendations I make are to increase the 

number of training courses for internal auditors in the Treasury 

Directorate of Nineveh province in order to increase knowledge and to 

enhance expertise and self-capabilities and skills development and raise 

the level of professional performance of  internal auditors, and the need to 

increase government support for internal auditors through the provision 

of monthly incentives and reward that improve the work of auditors and 

upgrading the audit job the need to use electronic devices (computer) in 

the audit process in order to complete transactions and actions in a timely 

manner and reduce the time, effort and cost in the audit process, as well 

as the necessity of applying all government auditing standards to increase 

the effectiveness and efficiency of the audit process in the units of the 

government sector. 
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