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امللخص:
ي هدف البحث اىل معرفة العوامل املؤثرة على استقاللية وموضوعية املدقق الداخلي من خالل حتليل تلك العوامل واملتغريات
املكونة هلاإىل جانب استطالع رأي جمتمع البحث حول مدى توفر تلك العوامل لدى املدققني الداخليني يف املؤسسات احلكومية
يف إدارة كرميان ,وقد توصل البحث إىل العديد من النتائج أهمها مايأتي:
 -0ال تتوفر شروط االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي من وجهة نظر الفئات املشمولة بالبحث بناءً على نتائج البحث.
 -7توجد معوقات لتوفري شروط االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي مما يدل على اتفاق أفراد العينة على توفر املعوقات،
لتوفر شروط االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي.
 -3تسود يف معظم احلاالت املنافسة بني احملاسبني للعمل كمدقق داخلي مما يؤدي إىل دعم اإلادارة يف فرض هيمنتها على
املدققني الداخليني.
 -4ال يتم توفري فريق عمل متخصص من املدققني الداخليني ممن تتوفر فيهم املهارة واملعرفة والتخصص اليت متكنهم من أداء
أعماهلم بصورة مستقلة وموضوعية.
وقد خلص البحث اىل جمموعة من التوصيات أهمها:
 -0الرتكيز على أن يتم تعيني املدقق وعزله من قبل هيئة أعلى مرتبة من املدير بناء على الكفاءات.
 -7االهتمام بوضع أطر خاصة كامتحان للمنافسة على منصب املدقق الداخلي.
 -3إجبار إدارات املؤسسات على عدم فرض قيود على نطاق عملية التدقيق الداخلي والتعامل جبدية مع تقارير التدقيق الدورية.
Abstract:
The Research aims at identifying the factors that affect the Independence and Objectivity of the
Internal Auditor by Analyzing the Factors and the variables that constitute them, in addition to
surveying the society of the study on the availability of these factors among the internal auditors in
the government institutions of the Garmain administration.
Study findings:
1 - The conditions of independence and objectivity of the internal auditor are not available from the
point of view of the categories covered by the research based on the results of the research.
2 - There are obstacles to provide the conditions of independence and objectivity of the internal
auditor, which indicates the agreement of the sample members on the availability of constraints to
provide the conditions of independence and objectivity of the internal auditor.
3. In most cases, there is competition among the accountants to act as an internal auditor, leading to
the administration's support in imposing its hegemony on the internal auditors.
4. A specialized team of internal auditors who have the skills, knowledge and specialization to
enable them to perform their work independently and objectively is not provided.
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Study recommendations:
1 - Focus on the appointment of the auditor by a higher body of the Director based on
competencies.
2 - Work to be isolated internal auditor by a higher body of the Director to prevent it from affecting
the independence and objectivity.
3 - Interest in the development of special frameworks as an exam to compete for the position of
internal auditor.
4. To force the management of institutions not to impose restrictions on the scope of the internal
audit.

مقدمة:
يتم اجناز عمليات التدقيق الداخلي يف بيئات متنوعة وضمن مؤسسات خمتلفة من حيث الغرض واحلجم واهليكل ,وعالوة
على ذلك فإن القوانني واللوائح ضمن البلدان املتعددة ختتلف من بلد اىل أخر ,وبشكل خاص يواجه مدققي القطاع العام
حتديات العمل يف هياكل تنظيمية معقدة وخمتلفة ,شأنها شان االشكال العديدة للحكومات اليت تتواجد على امتداد العامل اليوم.
ويشرتط فيمن ميارس التدقيق الداخلي أن يكون على قدرٍ عالٍ من الكفاءة ،وأن يتصف باملوضوعية واالستقاللية ،وأن يكون
على معرفة مبا حيصل من تطورات يف جمال عمل التدقيق الداخلي؛ لكي ال تبقى وحدات التدقيق الداخلي بعيدة عن تلك
التطورات.
ولقد نال موضوع استقاللية وموضوعية املدقق الداخلي اهتماما كبريا يف اقليم كردستان من قبل الباحثني اذ تتمثل
مسؤولية املدقق الداخلي يف التخطيط والتنفيذ لعملية التدقيق ,للحصول على توكيد منطقي فيما إذا كانت القوائم املالية خالية
من التحريف بسبب الغش أو اخلطأ ,كما إنً على املدقق الداخلي أن يأخذ يف االعتبار أي عامل قد يؤثر على استقالليته
وموضوعيته بصورة سلبية عند تنفيذ املهمة املوكلة إليه .فاالستقالل واملوضوعية هما األكثر أهمية بالنسبة ملدقق احلسابات.
ومت تناول املوضوع من خالل :
 -0املبحث االول :منهجية البحث وعدد من الدراسات السابقة.
 -7املبحث الثاني :االطار النظري.
 -3املبحث الثالث :الدراسة امليدانية.
 -4املبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات.
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املبحث األول
منهجية البحث والدراسات السابقة
أوالً :اهمية البحث:
إنً من املهامات األ ساسية للتدقيق الداخلي هو ضمان سالمة التصرفات املالية من قبل الوحدات احلكومية مبجملها للتأكد
من سالمة اإل جراءات املالية قبل الصرف وهذا يضمن احلفاظ على املال العام ومحايته من التالعب أو اهلدر أو احلد من عدم
اعتماد الصيغ املالية السليمة وفقا للتعليمات النافذة .وبالتالي فإن ضمان استقاللية وموضوعية املدقق الداخلي سوف تزيد من
كفاءة عملية التدقيق ,األمر الذي ينعكس على الكثري من األنشطة داخل الوحدة.

ثانياً :مشكلة البحث:
جيب أن يكون لدى نشاط التدقيق الداخلي تفويض صريح ومكتوب يف ميثاق التدقيق الداخلي والذي يبني الغرض من
نشاط التدقيق الداخلي ،وتوضيح صالحيات ومسؤوليات النشاط بهدف تعزيز االستقاللية واملوضوعية داخل املؤسسة .ويكون
املدقق الداخلي مستقالً عندما يصدر حكماً حمايداً غيَر متحيزٍ عند أداء املهمة .وبناءً على ماورد يف أعاله فإن التساؤوالت
ملشكلة البحث تتمثل يف :
 .0هل مثة شروط استقاللية وموضوعية للمدقق الداخلي يف مؤسسات عينة البحث؟
 .7ما هي أهم املعوقات لتوفري شروط االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي من وجهة نظر عينة البحث؟

ثالثاً :فرضيات البحث:
يف ضوء تساؤالت مشكلة البحث تتمثل فرضيات البحث فيما يأتي:

 .0ال تتوفر شروط االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي يف مؤسسات إدارة كَرميان.
 .7ال توجد معوقات لتوفري شروط االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي يف مؤسسات إدارة كَرميان.

رابعاً :اهداف البحث:
إنّ اهلدف الرئيس للبحث هو التحقق من الفرضيات السابق ذكرها ,والتوصل إىل نتائج معينة بشان التساؤالت يف إطار
مشكلة البحث وميكن حتقيق ذلك من خالل تقسيم أهداف البحث إىل القسمني الرئيسني التاليني:
 .0تسليط الضوء على اهمية توفر شروط االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي وعلى القواعد والتعليمات اخلاصة
باالستقاللية واملوضوعية واملنصوص عليها يف التعليمات والقوانني.
 .7التحقق من مدى توفر شروط االستقاللية يف املمارسات املهنية الفعلية وذلك من وجهة نظر مجيع الفئات ذات العالقة
والوقوف على أراء الفئات املشمولة بالبحث خبصوص املعوقات اليت قد حتول دون توفر شروط االستقاللية.
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 .3التحقق من عدم وجود معوقات لتوفري شروط االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي يف مؤسسات ادارة كرميان.
خامساً :التعريفات اإلجرائية:
 -0التدقيق :هو عملية منظمة ومنهجية ,إذ تتضمن جمموعة من اإلجراءات املتتابعة واملخططة يقوم بها املدقق استناداً إىل
األهداف واملعايري املتفق عليها.
 -7االستقالل :مبعنى استقالل املدقق مهنياً من خالل عدم وجود أية ضغوط أو تدخل من جانب إادارة املؤسسة يف الدور الذي
يقوم به املدقق بشأن التحقق من سالمة الدفاتر ودقة متثيل القوائم املالية لنتائج األعمال واملركز املالي للمشروع.
 -3املوضوعية :هي حالة ذهنية غري متحيزة تسمح للمدققني الداخليني ألداء املهام على حنو جيعلهم مقتنعني بنتائج أعماهلم وعدم
التأثري على جودتها.
سادساً :الدراسات السابقة:
 -0أمحد حممد غنيم الرشيدي ( :)7107مدى توافر شروط االستقاللية ملدققي احلسابات اخلارجيني يف دولة الكويت :دراسة
مقارنة:
هدفت الدراسة اىل التعرف على مدى توفر شروط االستقاللية ملدققي احلسابات اخلارجيني يف دولة الكويت ,وتوصل
الدراسة إىل أنه ال تتوفر شروط االستقاللية ملدققي احلسابات اخلارجيني يف دولة الكويت من وجهة نظر الفئات املشمولة
بالدراسة وأن جهات الرقابة واالشراف هي األكثر تأثريا هلذا الراي .كما توصلت الدراسة إىل وجود معوقات لتوفري شروط
االستقاللية ملدققي احلسابات اخلارجيني يف دولة الكويت.
 -7حممد اسامة ( :)7112العوامل املؤثرة على استقاللية وحياد املراجع اخلارجي (دراسة تطبيقية ميدانية على املراجعني
القانونيني يف قطاع غزة –فلسطني)
هدفت الدراسة إىل توضيح العوامل املؤثرة على استقالل وحياد املراجع اخلارجي من خالل حتليل تلك العوامل واملتغريات املكونة
هلا ,وتوصل الدراسة إىل أن تقديم املدقق للخدمات االستشارية إىل جانب خدمات التدقيق يف نفس الوقت سوف يؤثر بشكل
كبري على استقاللية املدقق وحياده ,وأن املنافسة الشديدة بني املدققني الجتذاب عمالء جدد يشكل خطراً على استقاللية املراجع
وبالتالي كفاءة عملية التدقيق.
 -3يوسف حممود جربوع ( :)7114العوامل املؤثرة على استقاللية وحياد املراجع اخلارجي
هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤثرة على استقالل وحياد املراجع اخلارجي ,وتوصلت الدراسة إىل أن اعتماد املراجع
اخلارجي على زبون واحد يهدد استقالله وحياده وال سيما مكاتب املراجعة الصغرية التى تكون مملوكة ملراجع واحد .كما وأن
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تعرض املراجع اخلارجي لبعض الضغوط من قبل إدارة املنشأة عن طريق التعيني وحتديد االتعاب والعزل إذا مل يقم املراجع بتنفيذ
رغبات ااإلدارة ومطالبها والسري يف ركابها.

املبحث الثاني :اإلطار النظري
ماهية التدقيق الداخلي
التمهيد:
ظهرت مهنة التدقيق الداخلي بشكل متواز مع تطور علم االدارة بعد احلرب العاملية الثانية وهو أحدد الوسدائل الفعالدة للرقابدة
الداخلية .ويعد التدقيق الداخلي من أ هم أساليب نظام الرقابة الداخلية وذلك لتحقيق فعالية الرقابة اإلدارية واحملاسبية ،ويتوقدف
اعتماد املدقق اخلارجي على عمل املدقق الداخلي على نتائج تقوميه لفعالية نشاط التدقيق الداخلي(سعيد.)01 :7100 ,

اوالً :مفهوم التدقيق الداخلي:
متارس وظيفة التدقيق الداخلي دوراً مهماً يف توجيه عمليات الوحدة االقتصادية حنو النجاح إذ تساعد يف فحص وتقييم
األنشطة املالية واإلدارية والتشغيلية وتزويد اإلدارة على املستويات كلها باملعلومات الالزمة للمساعدة يف حتقيق الضبط واحلماية
لألصول والعمليات اليت تقع حتت مسؤوليتهم(.غربان)01 :7113 ,
وقد عرّفَ معهد املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي التدقيق الداخلي بأنه" :نشاط مستقل ,موضوعي
واستشاري ,مصمّم؛ ليزيد من قيمة الشركة ,وحتسني عملياتها ,ويساعد التدقيق الداخلي يف حتقيق أهدافها من خالل منهجية
منتظمة ,وتطوير فعالية إدارة املخاطر وضبط وإدارة العمليات"(.يوسف)43 :7101 ,
وكما يعرف على أنه "جهاز تقوميي مستقل ضمن تشكيالت الوحدة االقتصادية ويُعد أحد وسائل الرقابة الداخلية الفعالة
تنشئه االدارة للقيام خبدمتها وطمأنتها على أن وسائل الضبط املوضوعة مطبقة وكافية بوساطة جمموعة من الضوابط واالجراءات
لتحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر(سعيد ,)01:7100 ,وعليه فإنّ املدقق الداخلي جيب أن يتزم مببادئ ومعايري التدقيق
الداخلي الذي يضمن استقالليته وموضوعيته.

ثانياً :نشأة وتطور التدقيق الداخلي:
إن العوامل اليت ساعدت على نشأة وتطوير التدقيق الداخلي هي( :الساعدي)31:7101,
 -0ظهور الوحدات االقتصادية ذات الفروع املنتشرة جغرافياً.
 -7احلاجة إىل وسائل الكتشاف اخلطأ والغش.
 -3ظهور املصارف وشركات التامني.
 -4اهتمام اإلدارة بنتائج األداء أو ًال بأول والعمدل علدى متابعتهدا وذلدك نظدرًا لتعقدد العمليدات اإلنتاجيدة وتطدور األسداليب
التكنولوجية(.بدر)00:7111,
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 -1االستقالل التنظيمي لإلدارات ضمن اهليكل التنظيمي و تعدد املسدتويات األداريدة يف املنشدأة ،فقدد اضدطرت اإلدارة إىل
تفويض السلطات واملسؤوليات.
ثالثاً :أهداف التدقيق الداخلي :يهدف التدقيق الداخلي إىل مجلة أمور هي:
 -0احملافظة على اموال الوحدة (بالنسبة لاليرادات واملصروفات) من خالل بيان صحة االجراءات املالية من بدايتها وانتهداءا
باجراءات الرتحيل واملطابقة والفحص(بدر.)00:7111 ,
 -7ضمان وجود االوامر واملوافقات واملستندات االصولية املعدززة لتكدوين االيدرادات أو حلصدول املصدروفات وتثبيتهدا يف
سجالت الوحدة االقتصادية على أن تكون متماشية مع القوانني والتعليمات النافذة.
 -3تأكيد على قيام املوظفني املختصني بواجباتهم على اكمل وجه من دون هدر أو ضياع يف اموال الوحددة لتحقيدق اقصدى
انتاجية متاحة على وفق اخلطط والسياسات املرسومة(.يوسف)41:7101 ,
 -4التقرير بان ما يتم من اجراءات يف ضمن هذا اجملال يقع يف االطار القانوني احملدد له من املسؤوليات والصالحيات ،وانده
اليوجد خرق يف هذا اجلانب.
 -1التحقق من مطابقة الواقع العملي ملا ورد يف خطط الوحدة االقتصادية وان االحنرافات أن وجدت فهدي معروفدة وحمدددة
ومسيطر عليها أو ميكن دراستها وتقوميها ملعاجلتها وتالفيها مستقبال.
 -6أن متابعة االداء وتقويم الفاعليات واحلكم بشكله النهائي والتوصدية بداحللول إىل االدارة العليدا جيدري مبطلدق احلياديدة
واالستقاللية التامة بعيدا عن ضغوط وتأثريات اية جهة كانت داخلية أو خارجية(.زكريا)32:7100,

رابعاً :أنواع التدقيق الداخلي:
ميارس املدققون الداخليون انواعا عدة من التدقيق يف الوحدات اليت يعلمون فيها وهي:

 -0التدقيق املالي:
ويقصد به حتليل النشاط االقتصادي للوحدة االقتصادية وتقييم االنظمة احملاسبية وانظمدة املعلومدات والتقدارير املاليدة
ومدى االعتماد عليها (ديوان الرقابة املالية.)2 :7112 ،
كما يقصد بالتدقيق املالي بانه فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات واحلسابات والدفاتر اخلاصة باملشدروع
حتت التدقيق فحصاً انتقادياً منظما؛ً (االوسي.)76:7111,أمّا املهام اليت يقوم بها مثل هذا النوع من التدقيق فهي:
أ -التأكد من صحة وعدالة البيانات املالية.
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ب -التأكد من ختفيض تكاليف التدقيق اخلارجي.
ج -التحقق من إمتام العمليات املالية بطريقة صحيحة.
د -التحقق من مسؤولية مدراء املالية.

 -7التدقيق اإلداري:
عبارة عن مراجعة الضوابط املالية وضوابط األنشطة ,وما له من عالقة بالقوانني والتنظيمات؛ لتحديد مددى االلتدزام
باملعايري املعتمدة والتوقعات ,وللتأكد من مطابقتها مع ما هو موضوع ومعدّ مسبقاً ,ومددى االلتدزام بدالقوانني والتنظيمدات
املعمول بها ,وميكن أن يكون هذا التدقيق مبثابة التدقيق اإلداري(.يوسف)17:7101 ,

 -3التدقيق التشغيلي:
ويهدف إىل التحقق من الكفاءة والفعالية يف األنشطة املراد تدقيقها(الواردات .)311:7116,كما ويُعَدّ التددقيق
الداخلي التشغي لي على أنه الفحص والتقييم الشامل لعمليدات املشدروع؛ لغدرض إعدالم اإلدارة مبدا إذا كاندت العمليدات
ت طبقًا ملا كان خمططاً هلا(.اخلطيب)041 :7101 ,
املختلفة قد نُفّذَ ْ
خامساً :استقاللية وموضوعية املدقق الداخلي:
ولكي يكون املدقق الداخلي مستقالً وموضوعياً جيب أن تتوفر فيه الشروط التالية (املخلوف: )17:7112,
 -0جيب أن ترتفع املكانة التنظيمية للمدقق الداخلي وأن يتبع اإلدارة العليا ،وأن يتحرر من أية رقابة إشرافية ،أو من أي تأثري
من اإلدارة يف أي جمال خيضع للتدقيق.
 -7جيب أن حيظى املدقق الداخلي بالتأييد الكامل من اإلدارة يف كل القطاعات .ويتضمن ذلك وضع دستور وظيفة التدقيق
الداخلي الذي يتضمن حتديداً واضحا ًورمسياً ألهداف وظيفة التدقيق الداخلي وسلطاتها ومسئولياتها والوضع التنظيمي
للمدقق الداخلي ،ونطاق وظيفة التدقيق الداخلي.
 -3جيب أن يكون تعيني رئيس إدارة التدقيق الداخلي وعزله من اختصاص املدير العام أو جلنة التدقيق.
 -4جيب أن يتمتع املدقق الداخلي باالستقالل الذهين ،وأن يكون قادرًا على صنع األحكام وإبداء الرأي دون حتيز.
 -1جيب أن يتحرر املدققون الداخليون من التأثريات غري الضرورية اليت ميكن أن تؤثر جوهرياً على نطاق عملهم و األحكام أو
األداء الذي ينتج من تقرير التدقيق.
-6

إن أهمية استقالل املدقق ترتبط باملوضوعية اليت يتمتع بها وجتنب تعارض املصاحل والوضع التنظيمي للمدقق الداخلي.
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سادساً  :معايري التدقيق الداخلي الدولية الصادرة عن معهد املدققني الداخليني:
إنَّ املعيار( )0011من املعايري التدقيق الداخلي خيتص باستقاللية املدقق الداخلي ,وان اهلدف الرئيس هلدذا املعيدار هدو
احلفاظ على استقاللية وحدة التدقيق الداخلي عن األنشطة اليت تتوىل عملية تدقيقها حتى يتحقق للوحدة التددقيق الدداخلي أداء
عمله حبرية وموضوعية  .وأن توفري االستقاللية يسمح للمدققني ا لداخليني اجراء التقييم العادل وغري املتحيّز لألنشطة الديت يدتم
تدقيقها .ويتضمن هذا املعيار جانبني رئيسني هما(. :عبد ربه)14:7101,

 .0االستقاللية  :تُعَدّْ وحدة التدقيق الداخلي جزءً من الوحدة وبالتالي ال ميكن أن تكون مسدتقلة بصدورة تامدة عنهدا ،
وجيب أن ترتبط وحدة التدقيق الداخلي بأعلى مسدتوى إداري يف املؤسسدة  ،مدن أجدل أن يتديح هلدا ذلدك فرصدة
االتصال مباشرة باإلدارة العليا بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخل من األقسام واإلدارات األخرى .
 .7املوضوعية  :جيب ان تكون وحدة التدقيق الداخلي موضوعيًا يف ادائها للعمليدات اخلاصدة بالتددقيق  ،أي تسدتخدم
احلياد التام واملنطق عند ادائها ملهام التدقيق  ،وأن ال يتأثر حكمها يف قضايا التدقيق بآراء الغري  ،وتتحقق املوضوعية
من خالل حتديد اختصاصات العاملني يف وحدة التدقيق الداخلي ،وتغيري وتبديل املهام املوكلة ألعضاءها مدن وقدت
اىل آخر  ،وعدم السماح هلم بالقيام مبهام وأعمال ختص إدارات أو أقسدام أخدرى  ،والتحقدق مدن نتدائج التددقيق
الداخلي قبل كتابة التقارير.

سابعاً :العوامل املؤثرة يف استقاللية وموضوعية التدقيق الداخلي:
من الواضح أن االستقاللية واملوضوعية هما من العناصر املهمة لنشاط التدقيق الداخلي الفعال يف القطاع العدام ,لدذا فدإنَّ
استقاللييته و موضوعيته تتعلق بعدة عوامل منها(:الرشيدي)01:7107,
 .0التعيني املناسب واملكان املناسب:
إن القدرة على حتقيق االستقاللية وموضوعية نشاط التدقيق الداخلي تتوقف علدى التعديني املناسدب و املكاندة التنظيميدة
لنشاط التدقيق الداخلي داخل املؤسسة .ومبا أن القانون أعطى احلق يف تعيني املدقق إىل اجلهات املختصة بالتعيني يف القطاع العام
ت هذا احلق
إضافة إىل حتديد أتعابه أو راتبه الشهري وذلك حفاظًا على استقالليته ,إال أن هيمنة جملس اإلدارة على املؤسسة جعلَ ْ
غري ذي جدوى وجعلت استقاللية املدقق عُرضةً للشك.
 .7عزل املدقق:
يف كثري من األحيان وكما هو احلال بالنسبة لتعيني املدقق يهيمن جملس إدارة املؤسسة (مدير املؤسسة) على قرار عزل املددقق
الداخلي خصوصاً اذا مل يتماش و رغبات االدارة .مما قد يؤثر على استقاللية وموضوعية املدقق الدداخلي يف إبدداء الدرأي الفدين
احملايد.
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 .3االرتباط املالي مع أحد املوظفني:
ويقصد به ارتباط مالي مباشر وغري مباشر ,فاملباشر أي أن تكون العالقة ثنائية بني املدقق وإدارة وموظفي املؤسسة.كأن
يدخل يف عالقة جتارية مشرتكة او قد يكون على شكل وعد باحلصول على منحة أو مصلحة مالية للمؤسسة.
أما غري املباشر أي أنْ تكون هناك عالقة مالية بني زوجة املدقق مثالً ,أو أحد أقاربه من الدرجة األوىل .وبني اصحاب
القرار اوالعاملني يف املؤسسة من خالل عالقة جتارية مباشرة.
 .4اهلدايا واهلبات:
أن تلقى املدقق الداخلي أو أحد افراد أسرته اهلدايا من املوظفني العاملني أو أفراد إدارة أو مدير املؤسسة وهدذا يدؤثر سدلباً
على استقالليته وموضوعيته ,وجيعله حتت تأثري اإلدارة مما يدفعه إىل حتقيق توجهاتهم يف تقريره ,خمالفا بذلك مبدأ االستقاللية.
 .1طول فرتة ارتباط املدقق الداخلي باملؤسسة:
حيدث يف كثري من االأحيان أن يتوىل املدقق الداخلي مهمة تدقيق حسابات املؤسسة لعدة مرات خالل فرتات زمنية متعددة,
أو رمبا لعدة سنوات ,مما خيلق نوع من العالقة االجتماعية بني املدقق الداخلي وادارة املؤسسة مما يؤثر سلباً على عملية التدقيق,
واستقاللية املدقق.

املبحث الثالث :الدراسة امليدانية
املطلب االول:حدود البحث وصعوباته
 -0حدود البحث:
تتمثل حدود هذا البحث فيما يأتي:
أ -احلدود املكانية :الغرض من البحث هو التعرف على العوامل املؤثرة على استقاللية وموضوعية املدقق الداخلي -دراسة
ميدانية يف إدارة كَرميان .لذا احنصر البحث يف حدود قضاء كالر مركز إدارة كرميان ,بغرض احلصول على أكرب عينة
ممكنة.
ب -احلدود الزمنية :امتد هذا البحث من بداية كانون الثاني  7102ولغاية أيلول .7102
ج -احلدود البشرية :مشل هذا البحث أكادمييني ومهنيني أصحاب شهادات علمية يف جمال احملاسبة والتدقيق ,أو أصحاب خربة
مهنية يف اجملال نفسه.
د -احلدود املوضوعية :اهتم هذا البحث مبحورين رئيسني مرتبطة بفرضيات البحث ,ومدى إمكانية مواءمتها مع الواقع يف إدارة
كرميان.
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 -7صعوبات البحث:
رغم أهمية املوضوع وسعي الباحثني لتحصيل نتائج موضوعية ,إال أنّ البحث مل ختل ُمن بعض الصعوبات وميكن توضيح
أهمها على النحو اآلتي:
أ -عدم معرفة أغلب أفراد عينة البحث باللغة العربية ,مما اضطر الباحثون إىل ترمجة استمارة االستبيان إىل اللغة الكردية.
ب -حداثة املوضوع ,وصعوبة احلصول على أفراد هلم اطالع جيد عليه.
ج -كان على الباحثني إشراك مجيع أفراد العينة يف قسم احملاسبة والتدقيق ,مما اضطر الباحثون إىل تنقل بني املؤسسات
احلكومية يف مركز إدارة كرميان.

املطلب الثاني
الطريقة واالجراءات
متهيد:
يتناول هذا املبحث تصميم البحث واإلجراءات اليت تستخدم فيه واليت تتضمن وصدفاً ملفدردات البحدث وطدرق املعايندة
وثبات أداتها وإجراءات تصميمها ومجع بياناتها واملعاجلات االحصائية املستخدمة.
أوالً:منهج البحث:
يقوم البحث على املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث.
ثانياً :جمتمع العينة البحث :
يتكون جمتمع البحث من احملاسبني واملدققني يف ادارة كرميان ,اال ان عينة البحث مت حتديدها يف الدوائر التابعة لوزارة املالية
يف ادارة كرميان (مديرية خزينة كرميان ,بنك كالر ,بنك شريوانة ,مديرية ضريبة دخل كرميان ,مديرية ضريبة عقار كرميان,
مديرية تقاعد كرميان) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يف ادارة كرميان (جامعة كرميدان  ,املعهدد الدتقين /كدالر) ,ومت
اختيار عينة البحث من افراد اجملتمع تشتمل على ( )011شخص وقد مت اسرتداد ( )011اسدتبانة صداحلة للتحليدل اي بنسدبة
 ,%011كما موضح يف جدول رقم (.)0
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اجلدول رقم ()0
عينة الدراسة
املؤسسة

العينة

الردود

مديرية خزينة كرميان

71

71

بنك كالر

01

01

بنك شريوانة

01

01

مديرية ضريبة دخل كرميان

4

4

مديرية ضريبة عقار كرميان

6

6

مديرية تقاعد كرميان

1

1

جامعة كرميان

31

31

املعهد التقين كالر

01

01

اجملموع

011

011

ثالثاً :خصائص عينة البحث:
 -0املؤهل العلمي:
جدول رقم ()7
توزيع عينة البحث حسب املؤهل العلمي
املؤهل العلمي

تكرار

النسبة املؤية %

دكتوراه

0

%0

ماجستري

1

%1

بكالوريوس

01

% 01

دبلوم

61

% 61

اخرى

04

% 04

اجملموع

011

% 011

يشري اجلدول رقم ( )7اىل أن  %0من عينة البحث هم من محلة شهادة الدكتوراه ,و % 1مدن عيندة البحدث هدم مدن محلدة
شهادة املاجستري ,و % 01من محلة شهادة البكالوريوس ,و % 61من محلة شهادة دبلوم الفين والباقي من محلة املؤهالت االخرى
مما يدل على ارتفا ع محلة املؤهالت العلمية لدى افراد عينة البحث وهذا يعزز قدرتهم على اجناز اعماهلم بكفاءة.
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 -7التخصص:
جدول رقم ()3
توزيع عينة البحث حسب التخصص
التخصص

تكرار

النسبة املؤية

حماسبة

61

% 61

ادارة

4

%4

غريها

36

% 36

اجملموع

011

% 011

يشري اجلدول رقم ( )3إىل أن  %61من عينة البحث هم من ختصص احملاسبة ,و % 4مدن عيندة البحدث هدم مدن ختصدص
االدارة  ,و % 36من االختصاصات األخرى  ,نالحظ أنَّ النسبة الكربى من عينة البحث هم من محلة ختصدص احملاسدبة وهدذا
يسهم يف تعزيز دقة االجابة عن اسئلة البحث.
 -3العنوان الوظيفي:
جدول رقم ()4
توزيع عينة البحث حسب عنوان الوظيفي
العنوان الوظيفي

تكرار

النسبة املؤية

معاون حماسب

02

%02

حماسب

47

%47

مدير احلسابات

7

%7

مدير حسابات اقدم

7

%7

مدقق

3

%3

غريها

34

%34

جمموع

011

%011

يشري اجلدول رقم ( )4إىل أنَّ النسبة الكربى من عينة البحث ,وبنسبة  %47هم من احملاسبني ,و %02من عينة البحث هم مدن
معاوني احملاسبني  ,و % 3من املدققني ,و  % 7وبنسبة متساوية لكل من مدير احلسابات ومدير احلسدابات االقددم .ونالحدظ ان
النسبة الكرب من عينة البحث هم من احملاسبني وهذا يسهم يف تعزيز دقة االجابة عن اسئلة البحث.
257

سوران محمد امین /هونه ر محمد محمد امین /ثیَشكةوت عبدهللا عبدالكریم

العوامل المؤثرة على استقاللیة وموضوعیة التدقیق الداخلي .....

 -4طبيعة سنوات اخلربة:
جدول رقم ()1
توزيع عينة البحث حسب سنوات اخلربة
سنوات اخلربة

تكرار

النسبة املئوية

أقل من  1سنوات

41

%41

 01 -1سنوات

72

%72

اكثر من  01سنوات

33

%33

جمموع

011

%011

يشري اجلدول ( )1إىل أن  %41من عينة البحث تقل خرباتهم عن  1سنوات ,و %72من عينة البحث لديهم خدربة اكثدر مدن
مخس سنوات ,اما باقي عينة البحث فتزيد خربتهم عن  01سنوات ,مما يدل على أن النسبة اكرب من عينة البحث تقدل خدربتهم
عن  1سنوات .
 -1التحليل االحصائي:
مت اعداد استبانة كأداة لتحقيق اهداف البحث ,وتقسم االستبانة اىل قسدمني رئيسدني ,االول :معلومدات عامدة عدن عيندة
البحث ,والثاني :معلومات خاصة بالبحث تتكون من اسئلة تغطي فقراتها حماور البحث.
وفيما يلي جدول يوضح الفقرات اليت تقيس متغريات البحث:
جدول رقم ()6
قياس متغريات البحث من خالل فقرات االستبانة
الفرضية

احملور

الفقرات

االوىل

االول

00-0

الثانية

الثاني

71-07

وقد مت االعتماد على مقياس اخلماسي لقياس متغريات البحث اذ مت اعطاء االوزان التالية ملقياس البحث كما يلي:
جدول رقم ()2
املقياس املستخدم يف البحث
ال اتفق اطالقا
0

ال اتفق

حمايد

اتفق

اتفق متاما

7

3

4

1

 -6اختبار الصدق والثبات:
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 اختبار الصدق :يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه ,0كما يقصد بالصدق "مشول االستبانة
لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية ,7ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ,حبيث تكون مفهومة
لكل من يستخدمها.
وقد مت التأكد من صدق االستبانة بطريقة عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني مؤلفة من ( )3متخصصني يف احملاسبة
واالقتصاد واالدارة من ذوي اخلربة والكفاءة ,وذلك لالسرتشاد بآرائهم يف مدى مناسبة االستبانة للهدف منها ,وكذلك للتأكد
من صحة الصياغة ووضوحها ,وقد استجاب الباحثون آلراء احملكمني ,وبذلك خرج االستبيان يف صورته النهائية.
 اختبار الثبات:
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة النتيجة نفسها لو مت إعادتها أكثر من مرة حتت نفس الظروف والشروط,
وبعبارة أُخرى يعين التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً لو تكرر تطبيقها على األشخاص أنفسهم يف أوقات خمتلفة ,وقد
أجرى الباحثون خطوة الثبات على العينة االستطالعية نفسها وذلك من خالل استخدام طريقة ألفا كرونباخ.
ويبني اجلدول رقم ( ) 1أن قيمة معامل الفا كرونباخ كانت مرتفعة بصورة عامة لكل جمال وترتاوح بني (-1,211
 ) 1,216لكل جمال من جماالت االستبانة ,كما كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ جلميع فقرات االستبانة ( ,)1,21وهذا يعين أن
معامل الثبات مرتفع ,وبذلك تكون االستبانة يف صورتها النهائية ,وبذلك يكون الباحثون قد تأكدوا من صدق وثبات االستبانة
مما جيعلهم على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها للتحليل واإلجابة على أسئلة البحث واختبار فرضياتها.
جدول رقم ()1
اختبار الصدق والثبات
الفقرات

قيمة % 

فقرات جمتمعة

1,21

 -2املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف البحث:
بغية تسهيل عملية التحليل ,وعقب التحصيل النهائي الستمارات االستبيان ,قام الباحثون بتجميع البيانات احملصلة وتفريغها
يف كل من برنامج ( )EXCELوبرنامج  – Statistical Package – SPSS For Social Sciencesحسب
طبيعة املعلومة.
وفيما خيص مجع وتبويب املعلومات اليت ختص عينة البحث ,فقد مت إعداد جمموعة من اجلدوال اليت مت استخالصها باالعتماد
على برنامج ( ,) EXCEL 2007و بالربنامج نفسه مت متثيل تلك اجلداول يف أشكال تعطي وضوحاً أكثر وتسهل عملييت
املالحظة والتحليل.

_____________________________________________________________________________________________

 0العساف ،صاحل محد ,املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع ،الرياض ,السعودية ,0111 ,ص .471
7عبيدات وآخرون " ،البحث العلمي :مفهومه ،وأدواته ،وأساليبه"  ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمّان ,األردن ,7110 ,ص.021
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بالنسبة جملاالت االستبيان ,فقد مت جتميع وتبويب إجابات أفراد العينة يف برنامج ( )SPSSالذي يتيح مجلة من األساليب
اإلحصائية املساعدة على التحليل اجليد واملوضوعي ملخرجات االستبيان ,ومن بني هذه االساليب  :التكرارات ,والنسب املئوية,
واملتوسطات احلسابية ,واالحنرافات املعيارية.
رابعا :التحليل الوصفي للمتغريات البحث واختبار الفرضيات:
السؤال األول :على صلة بالفرضية األوىل ونصها ال تتوفر شروط االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي يف إقليم كردستان
من وجهة نظر الفئات املشمولة.
السؤال الثاني :على صلة بالفرضية الثانية ونصها ال توجد معوقات لتوفري شروط استقاللية املدقق الداخلي يف اقليم كردستان.
استخراج الوسط احلسابي واالحنراف املعياري جلميع الفقرات:
جدول رقم ()1
الوسط احلسابي

االحنراف املعياري

االسئلة اليت يراد قياسه
-0

يتم تعيني املدقق من قبل احلكومة كموظف اال ان تعينه كمدقق يتم من قبل إدارة املؤسسة مما يؤثر على استقالليته وموضوعيته.

4,14

1,117

-7

يتم دائما عزل املدقق الداخلي من قبل ادارة املؤسسة وليس من قبل الوزارة.

4,77

1,661

 -3توجد يف بعض االحيان مصاحل مالية أو وظيفية بني املدقق الداخلي وادارة املؤسسة.

3,11

0,071

 -4توجد يف بعض االحيان عالقات عائلية او قرابة بني ادارة املؤسسة واملدقق الداخلي.

3,41

0,747

 -1تسود يف معظم احلاالت منافسة بني احملاسبني عمل كمدقق داخلي مما يؤدي اىل دعم االدارة يف فرض هيمنتها على املدققني الداخليني.

3,44

0,111

3

0,011

3,11

1,113

 -6ال يراعي الكثري من املدققني الداخليني اخالقيات املهنة يف تعاملهم سواء مع الزمالء او املواطنني.
 -2ال يتم توفري فريق عمل متخصص من املدققني الداخليني ممن ت توار فيهم املهارة واملعرفة والتخصص اليت متكنهم من أداء أعماهلم بصورة مستقلة
وموضوعية.
 -1ال يوجد دليل مكتوب للسياسات واإلجراءات املتبعة يف إدارة التدقيق الداخلي كدليل لعمل املوظفني يف القسم.

3,21

0,121

 -1ال يستلم الكثري من املدققني الداخليني يف مؤسسات ادارة كرميان هدايا او حتى رشاوي من املوظفني او املواطنني.

3,36

0,341

 -01ضعف املؤهالت العلمية اليت تتطلبها وحدة التدقيق الداخلي مما يؤدي اىل عدم امتام عملها مبوضوعية واستقاللية.

4,31

1,226

 -00تتدخل االدارة املؤسسة يف كثري من االحيان بفرض قيود على نطاق عملية التدقيق الداخلي.

3,62

0,071

 -07التوجد اجراءات رادعة تفرض على املدققني الداخليني الذين خيالفون معايري التدقيق واخالقيات املهنة يف تعاملهم مع املوظفني او املواطنني مبا فيها عنصر

3,21

1,136

االستقاللية.
 -03ليس هناك اهتمام جيد بوضع اهليكل تنظيمي اخلاص بوحدة التدقيق الداخلي يف املؤسسة.

3,10

0,071

 -04هناك عدم وضوح يف حتديد مسؤوليات أجهزة التدقيق الداخلي وبالتالي يؤثر على االستقاللية واملوضوعية.

3,11

0,113

 -01ليس هناك تقسيم واضح للعمل بني األفراد العاملني داخل وحدة التدقيق الداخلي.

3,31

0,717

 -06مركزية التدقيق باإلدارة (رئيس املؤسسة) تؤثر على استقاللية املدقق الداخلي وال توفر املوضوعية يف العمل.

3,11

0,124

 -02عدم التعامل جبدية مع تقارير التدقيق الداخلي الدورية .

4,01

1,114

 -01غياب احلوافز املادية واملعنوية يؤثر على استقالل وموضوعية املدقق الداخلي.

3,11

1,111

4

1,200

 -71ليس هناك تبديل للمهام والوظائف بني منتسيب وحدة التدقيق الداخلي من فرتة إىل أخرى.

3,12

0,001

متوسط عام

3,20

0,171

 -01التوجد اجراءات رادعة تفرض على إدارة املؤسسة يف املؤسسات اليت تعزل املدققني الداخليني بدون اسباب.
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من اجلدول رقم ( ,) 1يالحظ أن االجتاه العام لعينة البحث يتمركز حول املوافقة على أكثرية األسئلة اليت تصب يف خانة
وجود عوامل تؤثر على استقاللية وموضوعية املدقق الداخلي ,فكان املتوسط احلسابي إلجابات العينة البحث ( )3,20والذي
يندرج ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي ( )4,71 -3,41واليت تشري اىل درجة اجابة (موافق) ,فضالً عن
االحنراف املعياري ( )0,171وهي قيمة ال بأس بها ترجع لتجانس وتوافق اإلجابات مما يدل على رضى غالبية أفراد العينة.
ومن جدول رقم ( )1نرى ان غالبية أفراد البحث مع الفقرة ( )01واملتعلقة بضعف املؤهالت العلمية اليت تتطلبها وحدة
التدقيق الداخلي مما يؤدي اىل عدم امتام عملها مبوضوعية واستقاللية .وهي أكثر الفقرات موافقة من قبل االفراد العينة مبتوسط
حسابي ( ,)4,31بينما كانت الفقرة ( )6واملتعلقة ب ال يراعي الكثري من املدققي الداخليني اخالقيات املهنة يف تعاملهم سواء مع
الزمالء او املواطنني هي اقل الفقرات موافقة مبتوسط حسابي (.)3,11
ويرى الباحثون ضرورة العمل على مواكبة املؤسسات احلكومية يف اإلقليم عموماً ويف ادارة كرميان خصوصاً على
استقاللية وموضوعية وحدة التدقيق الداخلي من خالل الدورات والندوات اخلاصة باملعايري املهنية للتدقيق الداخلي ,الن
االستقاللية واملوضوعية تعترب من ركائز املهمة لعمل املهين يف وحدة التدقيق الداخلي وللمدقق نفسه ,كما وجيب على املؤسسات
احلكومية يف االقليم بصورة العامة ويف ادارة كرميان بصورة خاصة اعادة النظر فيما خيص تعيني املدقق وعزله وهذا ما ميكن
مالحظته من اهتمام عينة البحث بالسؤال االول والثاني ومبتوسط احلسابي ( ,)4,03وينبغي على املؤسسات احلكومية بشكل
عام وادارة كرميان بشكل خاص ان يقوموا بوضع نظام قوي رقابة الداخلية لتجنب وجود أية مصاحل مالية و وظيفية أو عائلية
بني موظفي وحدة التدقيق الداخلي وادارة املؤسسة ،وهو ما اكد عليه اكثرية افراد عينة البحث من خالل السؤال الثالث
والسؤال الرابع ومبتوسط حسابي (.)3,72
كما وجيب العمل باملعايري املهنية لتلدقيق الداخلي أو على األقل وضع معايري أو شروط خاصة كاالمتحان وسنوات اخلربة
والتخصص عند اختيار املدقق الداخلي ،وهذا ما ميكن مالحظته عند اجابات افراد العينة من خالل السؤال اخلامس ومبتوسط
احلسابي ( ,)3,44كما ينبغي أن يتم تشكيل فريق متخصص من املدققني الداخليني الذين تتوفر فيهم املهارة العلمية والعملية ،
اليت متكنهم من أداء عملهم بصورة صحيحة ومرضية إال أنه وكما يظهر من خالل إجابات أفراد عينة البحث أن أكثرية املوظفني
تقريبا و بنسبة ( )%41من افراد العينة البحث ليسوا متخصصني ,وبالتالي فإن هذا األمر سوف تؤثر على استقاللية وموضوعية
وحدة التدقيق الداخلي يف املؤسسات احلكومية بشكل عام وادارة كرميان بشكل خاص ,وهذا ما يؤكده اهتمام آراء أفراد عينة
البحث بالسؤال السابع والعاشر مبتوسط احلسابي (.)4,01
إن عدم وجود دليل مكتوب للسياسات واإلجراءات املتبعة يف إدارة أو وحدة التدقيق الداخلي كدليل لعمل املوظفني يف
القسم يؤدي إىل عدم توفر شروط االستقاللية واملوضوعية يف املؤسسات احلكومية عموماً وادارة كرميان خصوصاً للتطورات
احلاصلة يف مهام التدقيق الداخلي ,أذ أن أكثرية اجابات أفراد العينة ومبتوسط حسابي ( )3,21من خالل السؤال الثامن ,تؤيد
أنه ال يوجد هناك دليل مكتوب للسياسات واإلجراءات.
إن تدخل االدارة املؤسسة يف كثري من االحيان بفرض قيود على نطاق عملية التدقيق الداخلي وعدم اهتمامها بوضع
اهليكل التنظيمي اخل اص بوحدة التدقيق الداخلي وعدم التعامل جبدية مع التقارير الدورية لوحدة التدقيق الداخلي تؤثر على
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استقاللية وموضوعية وحدة التدقيق الداخلي من خالل وجود املعوقات حيول دون امتام عملية التدقيق بصورة مستقلة
وموضوعية ,أذ إن أكثرية إجابات أفراد العينة البحث ومبتوسط حسابي ( )3,17من خالل السؤال احلادي عشر والثالث عشر
والسابع عشر.
إن عدم الوضوح يف حتديد املسؤوليات وعدم تقسيم واضح للعمل بني األفراد العاملني يف وحدة التدقيق الداخلي وغياب
احلوافز املادية واملعنوية تؤدي إىل العمل باجتهاد بعيداً عن املعايري وبالتالي تؤثر على ستقاللية وموضوعية وحدة التدقيق الداخلي,
وهذا ما تتم مالحظته يف اهتمام إجابات أفراد عينة البحث ومبتوسط حسابي ( )3,63من خالل السؤال الرابع عشر واخلامس
عشر والثامن عشر.
كما إنّ مركزية وحدة التدقيق الداخلي باالدارة (رئيس املؤسسة) وعدم دوران أو تبديل للمهام والوظائف من فرتة إىل
أخرى بني منتسيب وحدة التدقيق الداخلي ال توفر االستقاللية واملوضوعية وتؤدي اىل وجود كثري من املعوقات توفر شروط
االستقاللية واملوضوعية وهذا ما تتم مالحظته يف اهتمام اجابات افراد العينة البحث ومبتوسط احلسابي ( )3,11من خالل
السؤال الثامن عشر والسؤال عشرين.
وامتنعت غالبية افراد عينة البحث عن اإلجابة على السؤال السادس ,وقد يعود سبب ذلك اىل انهم ليسوا متفقني مع
الباحثني يف ان كثري من املدققني الداخليني ال يراعون اخالقيات املهنة يف تعاملهم سواء مع زمالء أو املوظفني او املواطنني ,لذا
كانت أكثرية إجاباتهم حمايدة وهذا ما تتم مالحظته يف اهتمام اجابات افراد عينة البحث ومبتوسط حسابي ( )3من خالل
السؤال السادس.
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املبحث الرابع:
االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات:
لقد مت التوصل اىل االستنتاجات التالية:
 -0اظهرت نتائج البحث ان غالبية افراد عينة البحث اكدو على انه ال تتوفر شروط االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي
مع وجود معوقات لتوفري شروط االستقاللية واملوضوعية.
 -7اظهرت نتائج البحث أن غالبية أفراد عينة البحث قد اكدوا على ان تعيني وعزل املدقق الداخلي يتم من قبل ادارة املؤسسة
وليس من قبل هيئة أعلى منها وهذا يؤثر على استقالليىة وموضوعية.
 -3توجد يف بعض األحيان مصاحل مالية أو وظيفية او عالقات عائلية بني املدقق الداخلي وإدارة املؤسسة وبالتالي يؤثر على
استقالليته وموضوعيته.
 -4ال يتم توفري فريق عمل متخصص من املدققني الداخليني ممن يتوفر فيهم املهارة واملعرفة والتخصص اليت متكنهم من أداء
أعماهلم بصورة مستقلة وموضوعية وامنا تسود يف معظم احلاالت منافسة بني احملاسبني للعمل كمدقق داخلي مما يؤدي إىل
دعم إالدارة يف فرض هيمنتها عليهم.
ثانياً:التوصيات:

يوصي الباحثون مبا يلي:
 -0ضرورة العمل على ان يكون املدقق الداخلي مستقالً وموضوعياً من خالل تنظيم دورات وندوات خمتصة مبعايري التدقيق
الداخلي اخلاصة باالستقاللية واملوضوعية.
 -7العمل على ان يتم تعيني املدقق الداخلي وعزله من قبل هيئة أعلى مرتبة من املدير املؤسسة بناء على الكفاءات ,واالهتمام
بوضع أطر خاصة كامتحان للمنافسة على منصب املدقق الداخلي لتفادي تأثري مدير على استقالليته وموضوعيته.
 -3العمل على توفري فريق عمل متخصص من املدققني الداخليني ممن تتوفر فيهم املهارة واملعرفة والتخصص اليت متكنهم من أداء
أعماهلم بصورة مستقلة وموضوعية.
 -4العمل على فهرسة دليل مكتوب للسياسات واإلجراءات املتبعة يف إدارة التدقيق الداخلي كدليل لعمل املوظفني يف القسم.
أوالهتمام اجليد بوضع هيكل تنظيمي خاص بوحدة التدقيق الداخلي يف املؤسسة.
 -1إجبار إدارات املؤسسات على عدم فرض قيود على نطاق عملية التدقيق والتعامل جبدية مع تقارير التدقيق الداخلي الدورية.
 -6االهتمام بتبديل للمهام والوظائف بني منتسيب وحدة التدقيق الداخلي بني مدة و أخرى .
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قائمة املصادر واملراجع
القوانني والوثائق الرمسية وأدلة التدقيق:
 -0دليل التدقيق الداخلي ،مجهورية العراق ،ديوان الرقابة املالية ،دائرة الشؤون الفنية والدراسات.7112 ،
الكتب:
 -0خالد راغب اخلطيب ,املفاهيم احلديثة يف الرقابة املالية والداخلية يف القطاع العام واخلاص ,ط ,0مكتبة اجملمع العربي للنشر,
البرتاء ,األردن.7101,
 -7خلف عبداهلل الواردات ,التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق وفقاً ملعايري التدقيق الداخلي الدولية ,ط ,0مؤسسة الوراق للنشر
والتوزيع ,عمّان ,االردن.7116 ,
 -3داوود يوسف صبح ,دليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية ,ط ,7احتاد املصارف العربية ,بريوت ,لبنان.7101 ,
 -4الدهراوي ,كمال الدين مصطفى ,وسرايا ,حممد سيد ,احملاسبة واملراجعة ,املكتب اجلامعي احلديث ,اإلسكندرية ,مصر.7111 ,
 -1رائد حممد عبد ربه ,املراجعة الداخلية .اجلنادرية للنشر والتوزيع ,عمان ,االردن7101,
 -6صاحل محد العساف ,املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع ،الرياض ,السعودية.0111 ,
 -2عبيدات وآخرون " ،البحث العلمي :مفهومه ،وأدواته ،وأساليبه"  ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمّان ,األردن.7110 ,

البحوث والدراسات:
 -0أمحد حممد غنيم الرشيدي ,مدى توافر شروط استقاللية ملدققي احلسابات اخلارجيني ,جامعة الشرق االوسط ,رسالة ماجستري,
عمان ,االردن.7107 ,
 -7أمحد حممد خملوف ,املراجعة الداخلية يف ظل املعايري الدولية للتدقيق الداخلي ,رسالة ماجستري ,جامعة اجلزائر ,اجلزائر7112.,
 -3أرجوان حمسن سعيد زكريا ,العالقة بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي للحد من ظاهرة الفساد اإلداري واملالي ,رسالة
ماجستري ,املعهد العالي للدراسات املالية واإلدارية ,بغداد ,العراق.7100,
 -4اسراء زهري بدر,العالقة بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي,رسالة ماجسرت,املعهد العالي للدراسات املالية واالدارية ,بغداد,
العراق.7111 ,
 -1فاتن خليل جميد األوسي ,دور معايري التدقيق الداخلي يف رفع كفاية أعمال التدقيق الداخلي ,رسالة ماجستري ,املعهد العالي
للدراسات احملاسبية واملالية ,بغداد ,العراق.7111 ,
 -6فاطمة صاحل مهدي غربان ,مشكالت التدقيق الداخلي يف القطاع التعليمي,رسالة املاجستري ,جامعة املستنصرية ,بغداد,العراق
.7113
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 -2عبد الزهرة خضر حيدر الساعدي ,دور الرقابة والتدقيق الداخلي للحد من ظاهرة الفساد االداري يف مسشفيات ,رسالة
املاجستري ,جامعة بغداد7101 ,

امللحق رقم ()0
استمارة االستبيان
حضرة السيد اجمليب احملرتم ...

يقوم الباحثون بإجراء حبث بعنوان( :العوامل املؤثرة على استقاللية وموضوعية التدقيق الداخلي-دراسة ميدانية يف املؤسسات احلكومية
إلدارة كَرميان).
إن تقدميكم للمعلومات املطلوبة سوف يؤدي إىل مساعدة الباحثني فى حتقيق أهداف البحث واستخالص نتائج أفضل وأكثدر فائددة؛
لذا نرجو التكرم باإلجابة على أسئلة االستبانة بدقة وعناية ،علما أن البيانات التى ستوفرها االستبانة تسدتخدم ألغدراض البحدث العلمدى
وستعامل بسرية تامة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
الباحثون

سوران حممد امني حبيب

هونةر حممد حممد امني

ثيشكةوت عبداهلل عبد الكريم

معلومات عامة
 -0اجلامعة/املعهد ………………………..
 -7الكلية …….……………………........
 -3القسم أو الدائرة ……..………………...
 -4عنوان الوظيفة احلالية ………………..
 -1التحصيل العلمي

دون اإلعدادية

دبلوم بعد االعدادية
دبلوم عالي

إعدادية
بكالوريوس

ماجستري

دكتوراه

 -6االختصاص ……………………….
 -2مقدار الراتب …………… .شهرياً
 -1مقدار احلوافز ………………… .شهريًا  /سنويًا
 -1مدة اخلدمة االمجالية:
أقل من ( )1مخس سنوات

من  01 – 1سنوات

 01سنوات فما فوق

اجلزء الثاني :اسئلة االستبانة
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السؤال االول :على صلة بالفرضية االوىل ونصها ال تتوفر شروط االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي يف إقلديم كردسدتان
من وجهة نظر الفئات املشمولة.
السؤال الثاني :على صلة بالفرضية الثانية ونصها ال توجد معوقات لتوفري شروط استقاللية املدقق الداخلي يف اقليم كردستان.
وفيما يلي بعض املؤشرات اليت تؤيد ذلك فريجى ابداء مدى موافقتك على كل منها:
املقياس املستخدم

االسئلة اليت يراد قياسه

أتفق
متاماً

أتفق

حمايد

ال أتفق

ال أتفق إطالقاً

 -0يتم تعيني املدقق يف وحدة التدقيق الداخلي من قبل احلكومة كموظف اال ان تعينه كمدقق يتم من قبل
إدارة املؤسسة مما يؤثر ذلك على استقالليته وموضوعيته.
 -7يتم دائما عزل املدقق يف وحدة التدقيق الداخلي من قبل ادارة املؤسسة وليس من قبل الوزارة.
 -3توجد يف بعض األحيان مصاحل مالية أو وظيفية بني التدقيق الداخلي وإدارة املؤسسة.
 -4توجد يف بعض االحيان عالقات عائلية او قرابة بني ادارة املؤسسة وموظفي وحدة التدقيق الداخلي.
 -1تسود يف معظم احلاالت منافسة بني احملاسبني لعمل كمدقق يف وحدة التدقيق الداخلي مما يؤدي ذلك إىل
دعم اإلدارة يف فرض هيمنتها على املدققني الداخليني.
 -6ال يراعي الكثري من املدققي العاملني يف وحدة التدقيق الداخلي اخالقيات املهنة يف تعاملهم سواء مع
الزمالء أو املواطنني.
 -2ال يتم توفري فريق عمل متخصص من املدققني الداخليني يف وحدة التدقيق الداخلي ممن تتوافر فيهم
املهارة واملعرفة والتخصص اليت متكنهم من أداء أعماهلم بصورة مستقلة وموضوعية.
 -1ال يوجد دليل مكتوب للسياسات واإلجراءات املتبعة يف إدارة التدقيق الداخلي كدليل لعمل املوظفني يف
القسم.
 -1ال يستلم الكثري من املدققني الداخليني يف وحدة التدقيق الداخلي يف مؤسسات ادارة كرميان هدايا او
حتى رشاوي من املوظفني أو املواطنني.
 -01ضعف املؤهالت العلمية اليت تتطلبها وحدة التدقيق الداخلي مما يؤدي اىل عدم امتام عملها مبوضوعية
واستقاللية.
 -00تتدخل االدارة املؤسسة يف كثري من االحيان بفرض قيود على نطاق عملية التدقيق الداخلي.
 -07التوجد اجراءات رادعة تفرض على املدققني الداخليني يف وحدة التدقيق الداخلي الذين خيالفون معايري
التدقيق واخالقيات املهنة يف تعاملهم مع املوظفني او املواطنني مبا فيها عنصر االستقاللية.
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 -03ليس هناك اهتمام جيد بوضع اهليكل تنظيمي اخلاص بوحدة التدقيق الداخلي يف املؤسسة.
 -04هناك عدم وضوح يف حتديد مسؤوليات أجهزة التدقيق الداخلي وبالتالي يؤثر على االستقاللية
واملوضوعية.
 -01ليس هناك تقسيم واضح للعمل بني األفراد العاملني داخل وحدة التدقيق الداخلي.
 -06مركزية التدقيق باإلدارة (رئيس املؤسسة) يؤثر على استقاللية املدقق الداخلي وال يوفر املوضوعية يف
العمل.
 -02عدم التعامل جبدية مع تقارير التدقيق الداخلي الدورية .
 -01غياب احلوافز املادية واملعنوية يؤثر على استقالل وموضوعية املدقق الداخلي يف وحدة التدقيق الداخلي.
 -01التوجد اجراءات رادعة تفرض على إدارة املؤسسة يف املؤسسات اليت تعزل املدققني الداخليني يف وحدة
التدقيق الداخلي بدون اسباب.
 -71ليس هناك تبديل للمهام والوظائف بني منتسيب وحدة التدقيق الداخلي من فرتة إىل أخرى.
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