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المستخلص
يهدف هذا البحث إلى بيان دور ديوان الرقابة المالية االتحادي في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات
الخاضعة لرقابته من خالل ممارسة انشطته(الرقابية وغير الرقابية)  ،وتتجلى أهمية البحث في أهمية
متغيرات البحث المتمثلة بـ(ديوان الرقابة المالية االتحادي ونظام الرقابة الداخلية) ،وأهمية بحث عالقة
االرتباط والتأثير فيما بينهما ،كما تمثلت مشكلة البحث في التعرف على دور ديوان الرقابة المالية االتحادي
في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابته ،وشمل الجانب العملي للبحث مصدرين لجمع
معلومات عن مجتمع البحث تمثل المصدر االول من خالل المعلومات التي تم استخالصها من الوثائق
والتقارير الرسمية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية االتحادي والتي تضمنت تجربة ديوان الرقابة المالية
االتحادي في ممارسة انشطته (الرقابية وغير الرقابية) في الواقع العملي ،أما المصدر الثاني فقد تمثل
بالمعلومات والبيانات التي جرى الحصول عليها بواسطة استعمال إستبانة أُعدت لهذا الغرض والتي وزعت
على عينة من األشخاص العاملين في مجتمع البحث وتحديدا في ديوان الرقابة المالية االتحادي وبعض من
الو ازرات والدوائر الحكومية والشركات حيث بلغ عددهم ( )07شخصاً موزعين بمستويات وظيفية هي
( رئيس هيئة ،مدير حسابات ،مدير تدقيق ،مدير قسم) ،ولغرض التوصل إلى النتائج التي تحقق هدف
البحث صيغت ( )5فرضيات ،حيث جرى التحقق من صحة الفرضية االولى من خالل استعراض تجربة
الديوان العملية والمستخلصة من الوثائق والتقارير الرسمية ،في حين جرى التحقق من صحة الفرضيات
االربع االخرى بواسطة تحليل نتائج االستبانة احصائياً  ،اذ اختبرت باستعمال مجموعة من أدوات إحصائية
وصفية تمثلت بـ (النسب المئوية ،التك اررات ،الوسط الحسابي  ،االنحراف المعياري) وأدوات إحصائية
استداللية متمثلة بـ (معامل االرتباط بيرسون ومعامل االنحدار الخطي البسيط) وتوصل البحث إلى مجموعة
استنتاجات كان أبرزها أسهام ديوان الرقابة المالية االتحادي وبصورة فاعلة في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية
وضمن الدور المحدد له في القانون ضمن أطار تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة لرقابته  ،كما وضع
الباحثان على أساس ما توصال ِ
إليه من نتائج مجموعة توصيات أهمها االستمرار بعملية تقييم وتطوير انظمة
الرقابة الداخلية وجعلها اكثر فاعلية من خالل أصدار التقرير الموحد لتقييم مؤسسات الدولة بشكل دوري ال
أ
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يتجاوز الثالث سنوات و العمل على التحديث المستمر في القوانين والق اررات المنظمة لهذه األنظمة والتوسع
في عملية التدريب للعاملين في اقسام الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة عن طريق تفعيل المركز
التدريبي لديوان الرقابة المالية االتحادي.
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مقدمة :
ُي َع ــد نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة م ــن اه ــم االنش ــطة الت ــي تم ــارس داخ ــل المؤسس ــات عل ــى اخ ــتالف أنواعه ــا
الخدميــة منهــا والربحيــة س ـوا ًء العاملــة منهــا ضــمن القط ـاع العــام أو القط ـاع الخــاص بغــرض تحقيــق اهــدافها
بفاعلية واستخدام مواردها بكفاءة ومن ثم تحقيـق النجـا ، ,كونـه يمثـل االسـلوب األمثـل للمؤسسـات فـي حمايـة

أصــولها والحــد مــن وقــوع األخطــاء واكتشــافها فــور وقوعهــا والتأكــد مــن التقيـد باألنظمــة والتعليمــات والسياســات
التي تتبناها.

ولغــرض تحقيــق االهــداف المرجــوة مــن تصــميم وتطبيــق انظمــة الرقابــة الداخليــة فــي المؤسســات الحكوميــة كــان
البد من العمل على تطوير تلك االنظمة بصورة مسـتمرة مـن خـالل وضـع السياسـات واججـراءات التـي تعكـس

العليا فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية وأهميتـه ومـدى تـأثيره علـى بقيـة أنشـطة المؤسسـة فـذذا
اتجاهات اجدارة ُ
العليا ترى إِن نظام الرقابة الداخلية شيء مهـم س ُـيدرك بـاقي األفـراد ذلـك ،وسيسـتجيبون لـذلك مـن
كانت اجدارة ُ
العليا ال تدعم نظام الرقابة الداخلية ،فمن
خالل تنفيذ الضوابط الرقابية الموضوعة ،وبالعكس إذا كانت اجدارة ُ
المؤكــد إِن األهــداف الرقابيــة ل ـ دارة لــن يجــري تحقيقه ـا ،لــذا بــات مــن الضــروري بمــرور الوقــت مراقبــة أنظمــة
الرقابة الداخلية لتقييم جودة أداءها  ،إذ ي ِ
مكـن القيـام بعمليـة المراقبـة مـن خـالل المتابعـة المسـتمرة لكـل عنصـر
ُ
ومكــون مــن عناصــر ومكونــات الرقابــة الداخليــة وتقيــيم مــدى فاعليتــه وتعزيــز جوانــب قوتــه ومعالجــة جوانــب
القصور فيه والعمل على تطويره.

وعلى الرغم من ان هذه المهمة هي من المهمات االساسية جدارات المؤسسات الحكومية نفسها ،اال ان

ألعمـال وأنشــطة اجهـزة الرقابــة الماليـة العليــا فــي الدولــة تـأثير بــالغ اليمكــن تجاهلــه فـي فاعليــة وتطــوير أنظمــة
الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابتها ،وهذا ما جرى التحـري عنـه خـالل هـذا البحـث بهـدف التعـرف علـى
مدى اسهام ديوان الرقابة المالية االتحادي العراقي في تطوير انظمة الرقابة الداخلية في المؤسسـات الحكوميـة

للعراقية وبموجب مهام الديوان وصالحياته وامكانياته المادية والبشرية ومن خالل ممارسته ألنشطته (الرقابيـة)
والتــي مــن ضــمنها فحــص وتقيــيم انظمــة الرقابــة الداخليــة وتحديــد نقــاط القــوة والضــعف فيهــا واقت ـرا ,الحلــول

الممكنة لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة داخل انظمـة الرقابـة الداخليـة  ،أو مـن خـالل انشـطته (غيـر
الرقابيــة) والتــي تتضــمن القيــام بتــدريب العــاملين ف ـي اقســام الرقابــة الداخليــة وأقســام الحســابات بهــدف تطــوير
امكانـ ــاتهم التدقيقيـ ــة والرقابيـ ــة والمهنيـ ــة أو تقـ ــديم االستشـ ــارة والمعونـ ــة فيمـ ــا يتعلـ ــق بالمشـ ــاكل التـ ــي تواجههـ ــا

المؤسسات الحكومية كخطوة في طريق تحقيق اهداف انظمة الرقابة الداخلية .
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ومـن هنـا تبــرز أهميـة البحــث الحـالي والمتمثلــة فـي أهميــة بحـث عالقــة االرتبـاط والتــأثير بـين متغيـرات
البحث المتمثلة بـ(ديوان الرقابة المالية االتحادي وانظمة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابته)
ولغرض اجحاطة بالموضوع فقد تضـمن البحـث طبقـاً لمنهج ِـه فصـلين اثنـين ،تضـمن الفصل األو منـه ثالثـة
صص األو منها لعرض منهجيـة البحـث متمثلـة بمشـكلة البحـث وأهميت ِـه ،وأهداف ِـه ، ،وفرض ِ
ِ
ـياته،
مباحث ُ ،خ َ
وبيــان مجتمــع البحــث وعينتــه مــع عــرض ل ـبعض اهــم الد ارســات الســابقة العربيــة واالجنبيــة  ،فــي حــين تضــمن

المبحث الثاني مفهوم الرقابة المالية واالجهزة العليا للرقابة المالية مع نبذة عن ديوان الرقابـة الماليـة االتحـادي
ِ
ص لع ــرض مفه ــوم نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة ،ومكونات ـ ِـه
الع ارق ــي  ،أمـ ـا المبح ــث الثالللل م ــن الفص ــل فق ــد ُخصـ ـ َ
وعناص ـرِه ،وأهدافـ ِـه ، ،وأســاليب فحصـ ِـه وتقييمـ ِـه وخصائصـ ِـه ومقوماتــه والتطــرق الــى مســؤولية االجه ـزة العليــا
للرقابــة الماليــة أتجــاه نظــام الرقابــة الداخليــة بالمقارنــة مــع االط ـراف المعنيــة االخــرى كــاالدارة والرقابــة الداخليــة
وغيرها ،اماالفصل الثاني فقد تضمن ثالثـة مباحـث ايضـاً ،المبحـث األو تضـمن تجربـة ديـوان الرقابـة الماليـة

االتحــادي الع ارقــي فــي تطــوير أنظمــة الرقابــة الداخليــة للجهــات الخاضــعة لرقابتــه  ،فــي حــين تضــمن المبحــث
الثللاني تحليــل نتــائج اجابــات عينــة البحــث وعالقــات االرتبــاط والتــأثير بــين متغي ـرات البحــث  ،وأُختُـتِم البحــث
ض َم َن عرض االستنتاجات والتوصيات.
بالمبحث الثال الذي تَ َ
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الفصل األول

يتضمن هذا الفصل ثالثة مباحث شمل المبحث االول منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة في

حين تضمن المبحثين الثاني والثالث عرض الجانب النظري للبحث وكاالتي-:

المبحث األول

منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة
يتضمممن هممذا المبحممث مشممكلة البحممث وأهميت م وأهداف م وفرضمميات وبيممان مجتمممب البحممث وكممذل عممرض
بعض اهم الدراسات السابقة العربية واالجنبية وكما يلي:

 -1مشكلة البحث

تنبب مشكلة البحث من حاجة الدولة الى جهة كفوءة ومستقلة تتولى عملية تقييم وتطوير أنظمة الرقابة

الداخلية في مؤسسات الدولة وتحليل وبيان نقاط الضعف والخلل وتسهم في معالجتها ومتابعة االدارات

المختلفة في إجراءات المعالجة المتبعة ،لذا يمكن بلورة مشكلة البحث في التساؤل التالي :ماهو دور ديوان

الرقابة المالية االتحادي في تطوير نظام الرقابة الداخلية للوحدات الخاضعة لرقابته؟

 -2أهمية البحث

تبرز اهمية البحث من أهمية متغيري البحث(ديوان الرقابة المالية االتحادي ونظام الرقابة الداخلية) وما
تشكاله من أدوات للرقابة الخارجية والداخلية على تصرفات مؤسسات الدولة واالنفاق العام ،فالديوان وما

يمارس من نشاط يتسم بالحيادية والموضوعية والمهنية العالية هو الجهة المعنية الخارجية والمفوضة قانونا
من قبل السلطة التشريعية ممثلة الشعب لمتابعة السلطة التنفيذية في تصرفاتها االدارية والمالية وايضاح ذل

للشعب وممثلي  ،كما تأتي اهمية البحث من أهمية موضوع نظام الرقابة الداخلية الذي يعد من المواضيب

المهمة وأحد المرتكزات التي تستند اليها المؤسسات المختلفة في النهوض بمسؤولياتها وتطوير أدائها وتوفير
متطلبات الرقابة والمسائلة ،والحد من الممارسات الخاطئة والمنحرفة وتوفير نظام وقائي يعمل على تحقيق

المصداقية والشفافية.

ومن هنا تبرز اهمية هذا البحث كون يتناول إيضاح طبيعة الدور الذي أنيط بديوان الرقابة المالية االتحادي
في أسهام بتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمؤسسات الدولة المختلفة والذي يتجاوز في دوره ومسؤوليت

التقليدية كمدقق خارجي يقب على عاتق تقييم نظام الرقابة الداخلية لألستخدام الرقابي وتحديد حجم العينات

فقط ليشار في تطوير وتحسين االداء الحكومي للمؤسسات من خالل تطوير انظمة الرقابة الداخلية فيها.
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 -3اهداف البحث

يهدف البحث الى دراسة دور ديوان الرقابة المالية االتحادي في تطوير نظام الرقابة الداخلية من خالل:
أ -استعراض تجربة ديوان الرقابة المالية االتحادي وأسهام في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في
الجهات الخاضعة للرقابة من خالل انشطت (الرقابية وغير الرقابية).

ب -بحث العالقة واألثر بين أنشطة ديوان الرقابة المالية االتحادي وأنظمة الرقابة الداخلية ومحاولة
تقديم إطار نظري وميداني يقيس العالقة و التأثير فيما بينهما.

 -4فرضيات البحث

يعتمد البحث على مجموعة من الفرضيات كاالتي:
أ -الفرضية األولى -:يقوم الديوان بمجموعة من االنشطة والمهام التي تهدف الى تطوير انظمة الرقابة
الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابت .

ب -الفرضية الثانية -:يوجد ارتباط ذو داللة معنوية عند مستوى ( ),0,0بين االنشطة الرقابية التي
يمارسها ديوان الرقابة المالية وتطوير نظام الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابت .

ت -الفرضية الثالثة -:يوجد ارتباط ذو داللة معنوية عند مستوى ( ),0,0بين االنشطة غير الرقابية
التي يمارسها ديوان الرقابة المالية و تطوير نظام الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابت .

ث -الفرضية الرابعة -:يوجد تاثير ذو داللة معنوية عند مستوى ( ),0,0لالنشطة الرقابية التي يمارسها
ديوان الرقابة المالية في تطوير نظام الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابت .

ج -الفرضية الخامسة -:يوجد تاثير ذو داللة معنوية عند مستوى ( ),0,0لالنشطة غير الرقابية التي
يمارسها ديوان الرقابة المالية في تطوير نظام الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابت .

 -5مجتمع وعينة البحث

تستدعي متطلبات البحث التعرف على المجتمب الذي يبحث في ألنها تمثّل الخطوة األولى واألساس

يستعمل أي وسيلة من وسائل
المنطقي الذي يستند إلي الجانب الميداني من البحث ،فال يمكن للباحث أن
ّ
االختبار ،إذا لم يجرى جمب معلومات دقيقة عن مجتمب البحث من حيث حجم وخصائص  ،وذل ألن لكل

مجتمب يتطلب بحث  ،خصائص وأوصاف خاصة ب  ،وانطالقا من ذل

يمكن القول ،إن مجتمب البحث

الحالي والذي يتمثل بديوان الرقابة المالية االتحادي وعدد من الو ازرات والدوائر العراقية وهي(و ازرة التربية،

و ازرة االتصاالت ،أمانة بغداد ،عدد من شركات القطاع المختلط) هو مجتمب يمكن ان يعطي صورة واضحة

لمعظم قطاعات الدولة (الخدمية منها والربحية العاملة ضمن القطاع العام أو القطاع المختلط) ،وقد جرى

تحديد حجم عينة البحث والتي كانت من النوع ألقصدي بم ( )0,فردا ،تألفت من شاغلي وظائف
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(رئيس هيئة ،مدير حسابات ،مدير تدقيق ،مدير) باعتبارهم ممثلين عن مجتمعهم اإلحصائي في مجتمب
البحث ،بحيث يمثلون رؤوساء الهيئات ديوان الرقابة المالية االتحادي في حين يمثل مدراء الحسابات والتدقيق
واالقسام المستويات الوسطى في الدوائر والو ازرات والذين غالبا مايكونون مكلفين بمهام واعمال اقسام عناصر

نظام الرقابة الداخلية ،إذ قام الباحثان بتوزيب ( )0,إستبانة أعيد منها ( )0,إستبانة صالحة و بنسبة

إسترجاع بلغت حوالي ( ،)%00خضعت بكاملها إلى عملية التحليل اإلحصائي ،و الجدول ( )1يظهر
خصائص أشخاص عينة البحث ،إذ جرى توزيب أشخاص عينة البحث حسب الجنس والعمر والمؤهل العلمي
والوظيفة الحالية وسنوات الخدمة الكلية وسنوات الخدمة في المنصب الحالي والذي يبيِّن األتي:
الجدول ()1

) (N=70خصائص أشخاص العينة
الخصائص
الجنس

العمر

الوظيفة الحالية

الفئة

العدد

النسبة المئوية

الذكور

70

% 70

اإلناث

22

% 22

المجموع

67

%177

اقل من 2,

-

0%

 21سنة إلى  23سنة

0

%0

 7,سنة إلى  73سنة

21

% 2,

 0,سنة فأكثر

77

% 72

المجموع

67

177%

دبلوم

0

%11

بكالوريوس

70

% 70

دبلوم عالي

1

%1

ماجستير

7

%3

دكتوراه

0

%11

المجموع

67

%177

رئيس هيئة

10

%21

مدير حسابات

10

%27

مدير تدقيق

20

%23

مدير

1,

%17

المجموع

67

% 177
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الخصائص

سنوات الخدمة الكلية

سنوات الخدمة في
المنصب الحالي

الفئة

العدد

النسبة المئوية

أقل من  0سنوات

-

0%

من  0إلى 3

2

%7

من  1,إلى 17

7

%3

من10الى 13

21

%2,

اكثر من  2,سنة

7,

%00

المجموع

67

%177

اقل من  0سنوات

0

%0

من  0إلى 3

20

% 0,

من 1,الى 17

20

%23

من  10الى 13

2

%7

اكثر من  2,سنة

-

0%

المجموع

67

%177

المصدر  :من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج االستبانة .

أ -يتضح من الجدول ( )1أن عدد الذكور في عينة البحث هو ( ،)70أي ما نسبت ( )%70وهي نسبة
كبيرة إذا ما قورنت بنسبة عدد اإلناث البالغة ( ،)%22وهذا يؤشر ميل مجتمب البحث العتماد الذكور

في إدارة أعمالها ،و ذل قد يعود لطبيعة عمل الرقابة (الخارجية والداخلية) التي تتطلب القيام بزيارات
ميدانية وتفتيشية وتحقيقية في بعض االحيان ،وهذا غالبا قد ال يناسب االناث.

ب -يوضح الجدول ( )1أن عدد أشخاص الفئة العمرية ( 7,سنة إلى  73سنة) و (  0,سنة فأكثر) قد
بلغت ( 21و )77أي ما ي ِّ
شكل نسبة (%2,و )%72وهي تشكل أعلى نسبة ،بما يدل على اعتماد
مجتمب البحث على فئتين عمريتين مختلفتين من الموظفين ،فئة متوسطة العمر ،والتي غالبا ما تتصف

بالحيوية والسرعة في انجاز األعمال ،وفئة كبيرة العمر تتصف بالخبرة والنضج ،بينما شكلت الفئة
العمرية ( 21سنة إلى  23سنة) النسبة األقل ،إذ بلغت ( )%0وهذا يستدعي ضرورة قيام مجتمب البحث
بتشجيب الشباب على اكتساب الخبرة والمهارة ودعمهم لتولي المناصب القيادية فيها.

ت -يؤشر الجدول ( )1نسب حملة الشهادات ( دبلوم ،بكالوريوس ،دبلوم عالي ،ماجستير ،دكتوراه) ،إذ بلغت
( )%11،%3،%1،%70،%11على التوالي ،وهذا يؤشر على اعتماد مجتمب البحث بالدرجة االساس

على الموظفين حملة شهادة البكالوريوس حيث بلغ عددهم ( )70موظف كما بلغ عدد حملة الشهادات

العليا ( 3و )11موظف بين حامل لشهادة الماجستير والدكتوراه على التوالي .
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ث -يؤشر الجدول ( )1أن عدد سنوات الخدمة الكلية في مجتمب البحث للفئة (من 10سنة الى  13سنة)
و(اكثر من  2,سنة) قد بلغت)%2,و )%00على التوالي األمر الذي يعكس احتفاظ إدارات مجتمب

البحث بالموظفين الذين تراكمت لديهم المعرفة والخبرة والمهارة في ممارسة أعمال الرقابة والتدقيق التي
تقوم بها هيئات الرقابة المالية واقسام الرقابة الداخلية ،خصوصا األشخاص الذين يشغلون المناصب

اإلدارية المهمة فيها .

ج -يبيِّن الجدول ( )1أن عدد سنوات الخدمة في المنصب الحالي في مجتمب البحث للفئة (من0سنوات
الى3سنوات) و (من1,سنوات الى  17سنة) قد بلغت)%0,و )%23على التوالي وهي تمثل النسب
االعلى في اشخاص عينة البحث وهي تتناسب مب المدة الكافية إلشغال منصب محدد قبل الترقية

والترفيب لمنصب اعلى ومب سنوات الخدمة الكلية المذكورة في الفقرة ( )7اعاله.
 -7دراسات سابقة وتستعرض االتي:
أ -الدراسات العربية وتضمنت -:

أوال -دراسة (غنيمات ،صيام )2,11،
(العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الو ازرات األردنية)
هدفت الدراسة إلى:

معرفة العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الو ازرات األردنية ،والوقوف على أهم المعوقات
(المحددات) التي تحد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتطورها في الو ازرات األردنية.
أهم نتائج الدراسة:

تأثير في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الو ازرات األردنية هو النظام المحاسبي
ا
أن أكثر العوامل

تأثير كفاءة العاملين ورقابة األداء .وأظهرت الدراسة وجود ضعف في تطبيق
ا
ومكونات  ،وأقل العوامل
سياسات اختيار وتعيين موضوعية للعاملين ونقص التدريب الجيد لهم .فضال عن ضعف القيادات اإلدارية

في الو ازرات األردنية ،ونقص في دور السلطة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية عليها.
ثانيا -دراسة (عميروش)2,11،

(دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات المخزون داخل المؤسسة)
أهداف الدراسة:
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من ضمن االهداف التي سعت اليها الدراسة هي توضيح أهمية نظام الرقابة الداخلية في دعم مهنة المدقق

الخارجي وتحقيق نتائج جيدة ،وكذل

الداخلية لدورة المخزون

التعرف على مدى أسهام المدقق الخارجي في تحسين نظام الرقابة

أهم االستنتاجات:

ضرورة التنويب في استخدام وسائل دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وعدم االقتصار على وسيلة واحدة،

ضرورة التوسب في االفصاح عند اعداد التقرير عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الوحدات التي يدققونها،

وأن تتضمن هذه التقارير تحديد نقاط الضعف الجوهرية التي تم اكتشافها واإلشارة الى مدى استجابة االدارة

لمعالجتها.

ثالثا -دراسة (الدوسري)2,11،

(تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت)
هدفت الدراسة إلى:

تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت.

االستنتاجات:

خلصت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للدعم الذي تقدم اإلدارة العليا بديوان المحاسبة ،وللتشريعات النافذة
والمطبقة بديوان المحاسبة  ،ولألدوات واألساليب العملية التي يستخدمها مدققو الديوان وللكفاءات اإلدارية

والفنية القادرة على إنجاز الرقابة ،وللدورات التدريبية للمدققين في مجال الرقابة في أداء الرقابة المالية التي

يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت.

رابعا -دراسة (المدهون)2,17 ،

(العوامل المؤثرة في العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي في المصارف وأثرها في تعزيز نظام الرقابة
الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي)
هدفت الدراسة إلى:

التعرف على العوامل المؤثرة على العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي ،وأثرها في تعزيز نظام
الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي من وجهة نظر المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين على

المصارف.

أهم االستنتاجات:

أظهرت نتائج الدراسة أثر الدور التكاملي للعالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في تحقيق الفعالية

للمصارف من خالل تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض أتعاب المدقق الخارجي ،وتوصلت إلى أن هنا
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أربعة عوامل تؤثر على العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي وتسهم في تعزيز نظام الرقابة الداخلية
وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي وتتمثل في قيام لجنة التدقيق بدورها في تعزيز العالقة التكاملية بين المدقق

الداخلي والمدقق الخارجي ،واعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي ،إلى جانب التزام الطرفين
بالتطوير المهني لتحقيق الثقة المهنية المتبادلة ،ووجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين الطرفين.

وال -دراسة ((Wood, 2004
)(Increasing value through internal and external auditor coordination

(زيادة القيمة من خالل التنسيق بين المدقق الداخلي والخارجي)
هدفت الدراسة الى

اإلجابة عن السؤال التالي وهو "كيف يمكن للمدققين الداخليين من خالل التنسيق مب المدققيين الخارجيين من

الدرسة على الشركات المساهمة العاملة في برجهام.
إضافة قيمة لمنشآتهم؟" وكانت ا
أهم االستنتاجات :

هنال اهتمام كبير من قبل المنظمات المهنية من خالل ما تصدره من معايير لزيادة اعتماد المدقق الخارجي

درية بأمورها فان
على المدقق الداخلي نظ ار للوضب التنظيمي للمدقق الداخلي وكون يعمل بالمنشأة وعلى ا
أسهام مب المدقق الخارجي يعمل على زيادة الثقة بالمعلومات المتعلقة بالمنشأة ،واعادة الثقة للقوائم المالية،
وتحقيق الكفاءة والفعالية للمنشأة بالتقليل من ازدواجية وتكرار األعمال وبالتالي تقليل تكاليف التدقيق الخارجي

التي تتكبدها المنشأة.

ثانيا -دراسة ()Paul,2005

)(Auditing Of Internal Control

(تدقيق نظام الرقابة الداخلية)
هدفت الدراسة الى:

الفصل بين مسؤولية االدارة ومسؤولية مراقب الحسابات الخارجي عن نظام الرقابة الداخلية ،إذ ان مسؤولية
فاعلية نظام الرقابة الداخلية هي تقب على االدارة فهي المسؤولة عن التصميم والحفاظ على نظام رقابة داخلية
سليم كما انها مسؤولة عن تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية ،اما مراقب الحسابات الخارجي فتنحصر
مسؤوليت في التصديق على تقرير االدارة عن فاعلية الرقابة الداخلية للوحدة بعد اجراء فهم وتقييم للرقابة

الداخلية.
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أهم أستنتاجات الدراسة:

على الرغم من ان مراقب الحسابات ينفذ بعض الخطوات المحددة لتدقيق القوائم المالية اال ان تدقيق نظام

الرقابة الداخلية يتطلب اجراءات اكثر شموال.
ثالثا -دراسة ()Fowzia, 2010

(Co-operation between Internal and External Auditors: A Comparative
)Study on Nationalized and Foreign Banks in Bangladesh

(التعاون بين المدققين الداخليين والخارجيين :دراسة مقارنة على البنو الوطنية واالجنبية في بنغالديش)
هدفت الدراسة

التعرف على ايجابيات التعاون والتنسيق الفعال بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي ،حيث تناولت الدراسة

العوامل الداعمة للتعاون بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في البنو

األجنبية بالمقارنة مب البنو

الوطنية في بنغالدش ،كما تناولت أثر وجود العالقة التعاونية بين الطرفين.
االستنتاجات

يعد التزام لجنة التدقيق واإلدارة في تعزيز التعاون من أهم العوامل المؤثرة على العالقة التعاونية بين المدقق

الداخلي والمدقق الخارجي  ،كما توصلت إلى أن التنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في البنو
الوطنية أفضل من في البنو

األجنبية ،وتوصلت أيضا الى أن وجود التنسيق والتعاون يجلب المنافب

للطرفين وللمنشأة محل الرقابة.

رابعا -دراسة )(Badara,saidin, 2013

(Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit
)Effectiveness at Local Government Level

(تأثير نظام الرقابة الداخلية الفعال على فعالية التدقيق الداخلي على مستوى الحكم المحلي)
هدف الدراسة

دراسة العالقة بين نظام الرقابة الداخلية الفعال وفعالية التدقيق الداخلي على مستوى الحكم المحلي
االستنتاجات

خلصت الدراسة إلى أن نظام الرقابة الداخلية الفعال يمكن أن يؤثر على فعالية المدققين الداخليين على
المستوى المحلي.
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ت -مجاالت االفادة من دراسات سابقة والخواص المميزة للبحث الحالي
أن مجاالت االفادة من الدراسات السابقة عديدة ولكن يمكن االيجاز عنها باالتي:

أ -أسهمت الدراسات السابقة في أثراء الجانب النظري من البحث حيث ركزت اغلب هذه الدراسات على
مجموعة من ا النشطة هي تقييم نظام الرقابة الداخلية والعالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي بينما تطرقت
بحوث اخرى الى بعض االنشطة التي تم أعتماد قسم منها ألغراض البحث و االستفادة من المتغيرات التي
تناولتها هذه الد ارسات.

ب -ساهمت في منح الباحثان المزيد من المعرفة في بيان أهمية الالجهزة العليا للرقابة المالية والدور الذي

تلعب في مجتمعاتها وعالقاتها داخل المنظومة الحكومية كما بينت بعض االساليب واالجراءات التي

تستخدمها االجهزة العليا للرقابة المالية لتأدية اعمالها.

ت -األعتماد على بعض مؤشرات الدراسات السابقة في بناء فقرات المقياس واعتماد ما يتناسب منها مب
البحث الحالي.

تناولت الدراسات السابقة مجموعة مختلفة من المؤسسات وباختالف انوعها من مؤسسات حكومية وخاصة اال

أن البحث الحالي تميز باآلتي -:

أ -نظ ار لقلة وجود دراسة تخصصت في قياس العالقة بين المتغيرين(أنشطة االجهزة العليا للرقابة المالية
ونظام الرقابة الداخلية) في البيئة المحلية ،لدا تعد الدراسة الحالية خطوة تستهدف المبادرة في هذا السياق.

ب -لم تتناول الدراسات السابقة وحسب علم الباحثان مجتمب البحث الحالي وهو ديوان الرقابة المالية
االتحادي لذل يعتبر بداية لتناولها من قبل الباحثين االخرين.
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المبحث الثاني

يتضمن المبحث الحالي مفهوم الرقابة المالية واالجهزة العليا للرقابة المالية مب نبذة عن ديوان الرقابة المالية

االتحادي العراقي وكاالتي-:

 -1مفهوم الرقابة المالية

إن ظهور الرقابة المالية وتطورها جاء نتيجة لتطور المجتمعات البشرية اقتصاديا واجتماعيا عبر العصور،

فظهرت وتطورت الحاجة الى الخدمات التي تقدمها الرقابة المالية فهنال طلب متزايد للمعلومات والبيانات
الموثوقة والسليمة عن مدى صحة وسالمة البيانات المالية ،واإلدارية ،والتشغيلية للمؤسسات ،ومدى التزام
العاملين فيها بتطبيق السياسات والقواعد واإلجراءات الموضوعة إلدارة أنشطتها ،بغرض تفادي مختلف

األخطاء ،وحماية ممتلكا تها من حاالت الغش والتالعب واالختالس ،والتعرف على مدى تحقيق هذه

المؤسسات لألهداف التي أنشأت من أجلها.

وقد عرف(أرينز ولوب  )21 :2,,0 ،جمب وتقييم األدلة عن المعلومات لتحديد مدى التوافق مب المعايير

المقررة سلفا والتقرير عن ذل  ،ويجب أداء الرقابة بواسطة شخص كفء ومستقل .بينما عرفتها لجنة المفاهيم
األساسية للمراجعة المنبثقة عن جمعية المحاسبة األمريكية عام  : 1302بأنها هي عملية نظامية ومنهجية
لجمب وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي ،والتي تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية ،وذل

لتحديد مدى التطابق والتوافق بين هذه النتائج والمعايير المقررة ،وتبليغ األطراف المعنية بنتائج المراجعة
(أبوسرعة ،)0 :2,1,،كماعرفها(القريشي )233 :2,11،بأنها منهج علمي شامل يتطلب التكامل واالندماج
بين المفاهيم القانونية واالقتصادية والمحاسبية واالدارية وتهدف الى التاكد من المحافظة على المال العام

ورفب كفاءة استخدام وتحقيق الفاعلية في النتائج المتحققة ،وتعتبر الرقابة المالية أداة ضرورية من أجل

تحقيق اقصى فاعلية ممكنة في أدارة االقتصاد الوطني.

وترى المنظمة الدولية لالجهزة العليا للرقابة المالية (انتوساي) وفقا لما جاء في اعالن ليما  1300أن الرقابة

المالية ليست هدفا نهائيا بحد ذاتها وانما هي جزء أساسي من نظام الرقابة وهدفها:
أ -كشف االنحراف عن المعايير القياسية.

ب -كشف مخالفة قواعد المشروعية والكفاءة والفعالية والتوفير في إدارة األموال وذل بسرعة كافية تجعل

من الممكن اتخإذ اإلجراءات التصحيحية في الحاالت الفردي.

ت -جعل األفراد محل المسؤولية قابلين بالمسؤولية الملقاة علي كواهلهم.
ث -الحصول علي التعويض أو اتخإذ خطوات تحول دون إعادة ارتكاب أمثال هذه المخالفات أو على

األقل جعل تل اإلعادة أكثر صعوبة في المستقبل.

)(76-17

مساهمة االجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية

 -2أألجهزة العليا للرقابة المالية وفوائدها

حظي موضوع الرقابة المالية على األنشطة الحكومية بالكثير من االهتمام لدى مختلف الدول في العالم

فأنشأت لهذا الغرض مؤسسات تمارس دور الرقابة على هذه األنشطة وتهدف الى منح الشعب وممثلي

والحكومة صورة واضحة وصادقة عن التصرفات اإلدارية والمالية في الدولة وتعمل على تزويدهم بالمقترحات
والتوصيات التي تمكنها من النهوض بمؤسسات الدولة وقطاعات المختلفة.

وأجهزة الرقابة هي مؤسسات تتمتب بالشخصية االعتبارية المستقلة واألهلية القانونية الكاملة لممارسة األعمال
التي كلفت بها وتعتبر حسب القوانين الجهة األعلى للرقابة المالية وترى (الجوهر )77: 1333،بأنها توصف
بالعليا لسمو مركزها من حيث السلطة القانونية لرقابتها والكتمال خصائصها وشموليتها ،وتمنحها القوانين

الصالحيات والسلطات الالزمة لتأدية مهماتها ،وتختلف تشريعات الدول في تسمية هيئات الرقابة المالية
وتكوينها واختصاصها ومدى استقاللها وموقعها في الهرم التنظيمي للدولة ،إال أنها تتفق في هدف واحد هو

النيابة عن الدولة والشعب في ممارسة الرقابة المالية على أجهزة ومؤسسات الدولة على اختالف اشكالها،

وهي ترتبط عادة كما يرى (القريشي )230:2,11،بالمستويات العليا في الدولة لغرض منحها االستقاللية
المطلوبة لتحقيق وانجاز عملية الرقابة والتدقيق على الوحدات الحكومية وأجهزة القطاع العام بشكليها

المحاسبي والقانوني فضال عن الرقابة على تقييم االداء.

وألهمية دورها فقد اهتم المجتمب الدولي بهذه االجهزه فتكونت مؤسسة عالمية تشكل تجمعا لمعظم مؤسسات
الرقابة في العالم سميت المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (األنتوساي) تمثل ملتقى

لتبادل الخبرات والتجارب وتوجي المؤسسات األعضاء نحو افضل اساليب العمل المطلوبة ،ثم شكلت لها
مجموعات فرعية اقليمية وقارية في مختلف مناطق العالم ووضعت هذه المنظمة قواعد ومعايير للعمل
والرقابة واسهمت بشكل كبير في تطوير اعمال الرقابة والمؤسسات الرقابية.

وديوان الرقابة المالية االتحادي العراقي هو أحد هذه االجهزة وهو الجهاز االعلى للرقابة المالية في العراق

وهو عضو في (االنتوساي) والمنظمات االقليمية المماثلة مثل المنظمة العربية (االربوساي) واالسيوية

(اسوساي).

وتستمد اجهزة الرقابة المالية من طبيعة عملها واالهداف التي أنشأت من اجلها فوائدها واهميتها في المجتمب
والحياة في والتي تسعى من اجل ايصالها الى المواطنين حيث يرى ( )ISSAI 12أن الرقابة على القطاع

الحكوم ي التي تنهض بها االجهزة العليا للرقابة المالية عامل مهم في إحداث الفارق في حياة المواطنين
فلعملياتها تأثير إيجابي يتمثل في بث الثقة في المجتمب لكونها توج عقول المسؤولين عن الموارد العامة إلى

كيفية استغالل تل الموارد ،كما تعزز من آليات المساءلة وهو ما يؤدي بدوره إلى اتخإذا الق اررات بكفاءة أكبر
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فما أن يتم اإلعالن عن نتائج الرقابة التي يقوم بها جهاز الرقابة المالية حتى يكون المواطن مخوال بمساءلة

المسؤولين عن الموارد العامة ،وبهذه الطريقة تعمل االجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على االرتقاء

بكفاءة ومساءلة وفاعلية وشفافية اإلدارة الحكومية ،وهكذا فإن من شأن الجهاز الرقابي الذي يتصف
باالستقاللية والفعالية والمصداقية أن يكون أحد المكونات الضرورية في أي نظام ديموقراطي و تشكل

المساءلة والشفافية والنزاهة أجزاء ال غنى عنها في أية ديموقراطية مستقرة.

وتعتمد قدرة أألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على إحداث الفارق في حياة المواطنين على:

أ -تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في الهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والنزاهة من خالل الرقابة
المستقلة على عمليات القطاع العام واعداد التقارير بالنتائج التي توصلوا إليها األمر الذي يمكنهم من

أداء مسؤولياتهم استجابة لنتائج الرقابة وتوصياتها واتخإذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة وبالتالي إكمال

دورة المساءلة.

ب -إظهار أهميتها المستمرة للمواطنين والبرلمان وبقية أصحاب المصلحة من خالل التجاوب بشكل مناسب

مب تحديات المواطنين ،وما ينتظره منها أصحاب المصلحة ،والمخاطر الناشئة والبيئات المتغيرة والتي
تجري فيها عمليات الرقابة المالية .عالوة على ذل  ،تكون بمثابة صوت ذي مصداقية إلحداث تغيير

بناء ،فمن المهم أن تتبنى األجهزة العليا للرقابة المالية فهما جيدا التطورات في القطاع العام على نطاق

أوسب واجراء حوار هادف مب أصحاب المصلحة حول كيفية عمل الجهاز بطريقة تسهل من عملية
االرتقاء بالقطاع العام

ت -أن تكون نموذجا يحتذى ب أمام بقية الهيئات والمؤسسات وأن تكون جديرة بالثقة ولن يتسنى لها ذل إال
إذا كانت هي بدورها تقبل الحكم عليها بموضوعية باعتبارها مؤسسات مستقلة مختصة ومساءلة علنا عن
عملياتها أي ان تقبل الحكم عليها بموضوعية ،وحتى يكون هذا ممكنا فإن من الالزم أن تكون مؤسسات

نموذجية ،وأن تكون مثاال يحتذى ب أمام بقية الهيئات األخرى في القطاع العام ولمهنة الرقابة على
الحسابات بوج عام.

 -3أهداف االجهزة العليا للرقابة المالية
أن الهدف االساسي لألجهزة العليا للرقابة المالية في جميب أنحاء العالم هو األسهام في حسن إدارة المال
العام والمحافظة علي  ،من خالل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ،ويرى (النداوي:2,17،

 )73أن أهداف أجهزة الرقابة المالية العليا تتمثل في:

أ -المحافظة على المال العام وضمان حسن استخدام

ب -واالرتقاء باألداء في المؤسسات الحكومية
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ت -تطوير االنظمة المالية والرقابية

ث -غرس قيم النزاهة ودعم الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بكل أشكال .
ج -ترشيد وضمان فاعلية الق اررات التي تتخذها السلطات العامة.
ح -المساهمة في تحقيق الحوكمة على كافة المستويات

بينما قسم (العتيبي )17 :2,11،أهداف األجهزة العليا للرقابة المالية الى :
أوال :أهداف فنية تتمثل في:

 )1التأكد من صحة البيانات المحاسبية ،وسالمة القيود واألرقام الموجودة بالدفاتر والسجالت المحاسبية
للوصول الى مدى امكانية االعتماد عليها في إعداد المعلومات والتقارير النهائية؛ وصوال لمرحلة
اتخإذ القرار.

 )2إبداء أري فني محايد يعكس مدى صحة األوضاع المالية ونتائج أعمال الوحدات المشمولة بالرقابة
على أن يكون هذا الرأي مدعما بأدلة وقرائن إثبات قوية حول مدى صحة حقيقة المركز المالي،
ومدى صحة نتائج األعمال في نهاية الفترة.

 )2اكتشاف األخطاء وحاالت الغش والعمل على تقليل فرص ارتكابها من خالل تقييم فعالية نظم
الرقابة المالية للوحدات ،وتدعيم هذه النظم والرفب من كفاءتها في تحقيق عناصر الرقابة والضبط

الداخلي.

 )7تشجيب االلتزام بالسياسات والق اررات االدارية ،والتأكد من حسن تطبيقها.

 )0التحقق من اتباع نظم وأساليب حديثة في التخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ.

 )7التأكد من كفاءة األنظمة وتحديد الوصف الوظيفي وسلطات العاملين ومسؤولياتهم بالوحدات
الخاضعة للرقابة ومراعاة التسلسل اإلداري بما يحقق حسن انسياب المعلومات بشكل سليم ،وخلق
مناخ تعاوني في بيئة العمل.

 )0اكتشاف الممارسات والمبادرات اإلبداعية لتشجيعها لبناء روح المبادرة الذاتية والتحفيز لدى العاملين.

ثانيا :أهداف إستراتيجية وتتمثل في:

 )1الحفاظ على الممتلكات والموجودات (األصول) بما يضمن حماية المال العام ،والحفاظ على حقوق
األطراف ذات العالقة بالوحدة محل الرقابة.

 )2زيادة فاعلية االداء الحكومي بما يضمن تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية وفقا ألفضل طرق تحقيق
األهداف التي ترمي إليها الخطط والسياسات االقتصادية الموضوعة.
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 )2تزويد السلطة التشريعية في الدولة بالمعلومات والتقارير السليمة والمؤكدة؛ وذل بغرض تحققها من
تطبيق ما وافقت علي فيما يتعلق بالميزانية ،وهو ما يعني استخدام االعتمادات في األوج

المخصصة لها ،وتحصيل اإليرادات وفقا لألنظمة واللوائح الصادرة.
 -4أختصاصات ومهمات األجهزة العليا للرقابة المالية

تختلف أختصاصات ومهمات األجهزة العليا للرقابة المالية من دولة الى أخرى وذل تبعا للنظام السياسي

واالقتصادي في البلد المعني ومدى استقاللية جهاز الرقابة المالية فضال عن طبيعة الصالحيات والمهمات

المخولة ل ويمكن عموما ذكر اهم اختصاصات ومهمات اجهزة الرقابة المالية حسب ما تراه بعض هذه
االجهزة (العتيبي-:)1, :2,12 ،

أ -تحقيق الرقابة على المال العام بهدف منب استخدامها في غير االغراض المخصصة لها.

ب -األشراف على األجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين السارية.

ت -الكشف عن المخالفات المالية والمحاسبية واتخإذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

ث -مراقبة الصالحيات والمسؤولية المفوضة من قبل صناع القرار وفقا للتشريعات المتبعة.
ج -إبالغ الجهات ذات العالقة عن مواطن القصور التي تتكشف خالل العمل إلعادة تنظيم سير العمل
بما يكفل تحقيق أفضل النتائج وضمن أفضل الممارسات.

ح -فحص اإلخباريات والشكاوى التي يتم األبالغ عنها ألوج الفساد والقصور في النواحي المالية
والمحاسبية.

خ -األشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات األجنبية النقدية والعينية ومتابعة عملية
تحصيلها وضمان إنفاقها في األوج الصحيحة لها.

د -الرقابة على جميب وحدات القطاع االقتصادي والمالي والجهات ذات الميزانيات المستقلة ذات
العالقة باالمور المالية العامة.

ذ -حصر وادارة ممتلكات الدولة للمحافظة عليها ومتابعة طرق استغاللها بما يتوافق مب القوانين
السارية.

ر -متابعة األجهزة المصرفية وتوجي استخداماتها للنقد االجنبي في إطار السياسات المالية والنقدية
للدولة ووفقا لقوانين البن المركزي.
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 -5أالنشطة غير تقوم بها االجهزة العليا للرقابة المالية
تشكل العمليات واالنشطة الرقابية االعمال الرئيسة التي تقوم بها االجهزة العليا للرقابة المالية اال ان من اجل
ان تقوم بوظائفها بصورة متكاملة فال بد لها من القيام ببعض االنشطة الداعمة والساندة للعمليات الرقابية من

اجل تسهيل عمليات الرقابة وتوفير بيئة مناسبة لتأدية مهماتها بصورة سلسة وصحيحة وتختلف هذه االنشطة
من جهاز الى اخر وحسب القانون والصالحيات الممنوحة ل من البلد الذي ينتمي الي  ،وقد اشارت بعض

هذه االجهزة الى ان اهم االنشطة غير الرقابية التي تقوم بها االجهزة العليا للرقابة المالية (العتيبي:2,12 ،

-: )1,

أ -اقتراح سياسة مالية للدولة مب االشراف الكامل عليها وفقا للقوانين النافذة في الدولة وسياستها العامة.

ب -اقتراح وسائل للعالج في حال وجود حوادث إهمال أو مخالفات مالية ومحاسبية والعمل على احالتها
للجهات المعنية.

ت -إعداد مشاريب وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات وحداتها ومتابعة تنفيذها حين الموافقة
عليها ،والتنسيق مب الجهات المختصة لضمان تكامل وتناسق العمليات.

ث -مشاركة جهات االختصاص في وضب سياسات نقدية وسياسات ادخار وائتمان واألسعار وفقا
للسياسة العامة للدولة.

ج -تطوير االنظمة واللوائح والتعليمات.
ح -عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة.

خ -التدريب ووضب المعايير واألدلة واالرشادات المتخصصة.

د -التعاون مب االجهزة التشريعية والتنفيذية.

ذ -التعاون مب المنظمات المهنية اإلقليمية والدولية.

وهي بذل أوسب بكثير من أنشطة مكاتب التدقيق والرقابة الخاصة والتي يرى (القريشي )272: 2,11،أن
أنشطتها المصرح بها تتكون من :

أ -خدمات ابداء الرأي والتصديق.

ب -خدمات المحاسبة وأمسا الدفاتر.
ت -الخدمات الضريبية.

ث -الخدمات االستشارية.
ويعود هذا االمر ألختالف االهداف والمسؤوليات لالجهزة العليا للرقابة المالية في المجتمب.
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 -7تاريخ ديوان الرقابة المالية االتحادي العراقي

تأسس الجهاز األعلى للرقابة المالية في العراق وفقا للقانون رقم  10الصادر عام  ، 1320وهو مؤسسة

عامة مستقلة ماليا واداريا تتمتب بشخصية قانونية وتهدف الى حماية األموال العامة ومكافحة الفساد المالي

واإلداري وتعزيز المساءلة في القطاع العام وتحسين المستوى االقتصادي ومصداقية الحكومة العراقية وهو
السلطة الرئيسة المسؤولة عن التدقيق الحكومي في العراق ويمثل سلطة الشعب في الرقابة على المؤسسات

الحكومية ،وقد كان هذا القانون أول قانون ينظم شؤون الجهاز األعلى للرقابة في العراق .وبعد استقالل
البالد ،واصل الجهاز تطوره وتقدم في ظل تغير الظروف السياسية واالقتصادية والتشريعية ،وقد ،ترافق هذا
التطور مب اصدار تشريعات تنظم عمل  ،وقد اضطلب ديوان الرقابة المالية في العراق بدور فاعل في خدمة

الدولة في مجال الرقابة المالية بتفويض من السلطة التشريعية حيث يقوم بمراجعة البيانات المالية ،والرقابة
على األداء ،ويقدم تقارير حول عمل وحدات القطاع العام وفقا للقواعد واألحكام السارية المفعول وضمن مهلة

زمنية محددة ،وقد نسج عالقات مب منظمات دولية على درجة عالية من المهنية من خالل تبادل وجهات

النظر والخبرات في مجال الرقابة المالية ،ويطمح الى تطوير سبل التعاون وتبادل الخبرات مب باقي األجهزة
العليا حول العالم من خالل المنظمات الدولية المعنية ،وقد انضم الى اإلنتوساي عام  1307وشار في
اجتماعاتها السنوية والتزم بتوصياتها وتعليماتها وتوجيهاتها.

وعموما يمكن اجمال المراحل التي مر ديوان الرقابة المالية االتحادي بخمس ممراحل متعاقبة تتممثل كل منمها
بصدور قانون ممن قوانين الرقابة المالية.

المرحلة األولى للفترة من  1978 - 1926وكان يحكم القانون رقم (  ) 10لسنة  1320حيث بدأ
بأسم دائرة تدقيق الحسابات العامة التي عرفت فيما بعد باسم ديوان مراقب الحسابات العام.

المرحلة الثانية للفترة من  1987 – 1978بعد ان توسعت المهمات واستحدثت و ازرات ودوائر جديدة تم
تشريب القانون رقم (  ) 72لسنة .1370

المرحلة الثالثة للفترة من  1997 – 1987نتيجة للتنمية االقتصادية الواسعة وللصعوبات العملية التي
واكبت تطبيق القانون السابق فقد تم تشريب القانون رقم ( )137لسنة .130,

المرحلة الرابعة للفترة من  2711 – 1997لمقتضيات المرحلة ولتطوير عمل الديوان وتيسير أداء مهمات
فقد شرع القانون رقم (  ) 7لسنة .133,

المرحلة الخامسة للفترة من  – 2711لحد االن وهي المرحلة التي بدأت بنفإذ قانون رقم ( )21لسنة

( 2,11قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي) بعد ان كفل الدستور إستقالل وذل بموجب المادة ( )1,2من

دستور جمهورية العراق لسنة  2,,0والمادة ( )0من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ( )21لسنة 2,11
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(المعدل) ،إذ أكد على إن الديوان مؤسسة مستقلة ماليا واداريا ويرتبط بمجلس النواب مب منح بعض
الصالحيات القضائية.

وفي المادة ( )10من حدد نطاق عمل الديوان بالجهات التالية :

أ -تخضب دوائر الدولة والقطاع الحكومي التي تتصرف باألموال العامة جباية أو إنفاقا أو تخطيطا أو
صيرفة أو تجارة أو انتاج اعيان أو انتاج خدمات للرقابة المالية .

ب-
ت-

تستثنى المحاكم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط .

شركات القطاع المختلط والجمعيات والمكاتب االستشارية.

ويقوم الديوان برفب تقاريره السنوية والفصلية التي هي خالصة مالحظات تقاريره الرقابية الى البرلمان ولجان
المختصة وهنا موظفين منسقين إليصال هذه التقارير وأصبحت هذه التقارير تلقى صداها بعد عقد لقاءات
واجتماعات مب الوزراء المختصين من قبل تل

اللجان لمناقشة التقرير الرقابي وتزايد طلب لجان البرلمان

على تل التقارير في مؤشر على اهتمام بها كما أن طلبات هيئة النزاهة أسهمت بتفعيل دور التقرير الرقابي
وأهمية متابعت .

وقد ذكرت (كاظم )1 :2,17،أن عدد موظفي الديوان لسنة( )2,12تجاوز(  )2,,,موظف أغلبهم يعملون
في مجاالت الرقابة والتدقيق بينما بلغ عدد الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أكثر من ( )20,,جهة رئيسة

وفرعية صدر بصددها مايقارب  0,,,تقرير خالل نفس السنة من بيانات مالية وتقارير نتائج االعمال
وتقويم اداء وتقارير تدقيق العقود واخرى.

 -6أهداف ديوان الرقابة المالية االتحادي العراقي

ال تتعدى أهداف ديوان الرقابة المالية االتحادي العراقي األطار العام لألهداف المذكورة اعاله حيث جاء في

قانون الخاص ذي الرقم ( )21لسنة  2,11في المادة ( )7من ما نص :
يسعى الديوان لتحقيق االهداف االتية -:

أ -الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدام .

ب -تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة.

ت -المساهمة في استقاللية االقتصاد ودعم نموه واستق ارره.
ث -نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة الى المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة
للتطبيق على االدارة والمحاسبة وبشكل مستمر.

ج -تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفب مستوى االداء المحاسبي والرقابي للجهات

الخاضعة للرقابة.

)(76-16

مساهمة االجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية

ويرى كال من (سعيد و أحمد )100:2,12 ،أن من االهداف التي يسعى ديوان الرقابة المالية االتحادي

العراقي الى تحقيقها:

أ -التركيز على دوره كأعلى سلطة رقابية نص عليها الدستور وقانون الديوان وعكس ذل

على اساليب

واجراءات العمل المتبعة وبمختلف المجاالت واالنشطة.

ب -التاكيد على مفاهيم الحيادية واالستقالل واعتمادها كأساس لعمل الديوان.
ت -تعزيز تل المفاهيم لدى الديوان والجهات الخاضعة لنطاق رقابت .

ث -تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة مب الجهات الخارجية المتمثلة بالمنظمات الدولية واجهزة

الرقابة العليا واالجهزة المستحدثة في العراق المتمثلة بهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في الو ازرات
وتنسيق العمل معهم حيث يتولى الديوان مهمة اعالم المفتش العام في الجهة ذات العالقة وهيئة النزاهة

بجميب االدعاءات أو ادلة الفساد أو االحتيال أو التبذير أو سوء استخدام أو عدم الكفاءة في انفاق االموال.

ج -يقوم الديوان باعالم هيئة النزاهة بالمخالفات المؤشرة من قبل الهيئات الرقابية أو بعض الشكاوى الواردة

الي باعتبارها المسؤولة عن التحقيق بتل المخالفات.

ح -يسعى الديوان الى الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير وسوء التصرف وضمان كفاءة استخدام .
خ -تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة لرقابت والمساهمة في استقاللية االقتصاد ودعم نموه واستق ارره.

د -نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة
للتطبيق على االدارة والمحاسبة وبشكل مستمر.

ذ -تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفب مستوى االداء المحاسبي والرقابي للجهات
الخاضعة للرقابة وذل

من خالل اعتماد مجموعة من االجراءات التي تعزز ذل

ابتداء من وضب خطة

العمل الرقابي وانتهاء باعداد التقارير المالية ،وبما يضمن ادارة عمليات التدقيق على نحو اقتصادي كفوء

وفعال ،وبما يتماشى مب القوانين واالنظمة واالبالغ عن ذل .

 -8مهام ديوان الرقابة المالية االتحادي

بين قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي العراقي المرقم ( )21لسنة  2,11في المادة ( )7من أهم المهمات

الموكلة الى الديوان بما نص -:

المادة  - 7 -يقوم الديوان بالمهام التالية:
أوال  :رقابة وتدقيق حسابات نشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سالمة التصرف في االموال
العامة وفاعلية تطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات على ان يشمل ذل -:

)(76-18

مساهمة االجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية

أ -فحص وتدقيق معامالت االنفاق العام للتأكد من سالمتها وعدم تجاوزها االعتمادات المقررة لها في

الموازنة واستخدام االموال العامة في االغراص المخصصة لها وعدم حصول هدر أو تبذير أو سوء تصرف

فيها وتقويم مردوداتها.

ب -فحص وتدقيق معامالت تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من مالءمة االجراءات المعتمدة
وسالمة تطبيقها.

ج -ابداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقاريرالمتعلقة بنتائج االعمال واألوضاع المالية للجهات

الخاضعة للرقابة وبيان ما إذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس
حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية.

ثانيا  :رقابة تقويم االداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

ثالثا  :تقديم العون الفني في المجاالت المحاسبية والرقابية واالدارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية.

رابعا :تقويم الخطط والسياسات المالية واالقتصادية الكلية المقررة لتحقيق وااللتزام باالهداف المرسومة للدولة.
خامسا  :اجراء التدقيق في االمور التي يطلب مجلس النواب اجراء التدقيق بها.
 -9أنواع التقارير واجراءات توجيهها للجهات المختصة

تتعﺩﺩ ﺃنﻭﺍﻉ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلﺭقابية ﺍلتي يصﺩﺭها ﺩيﻭﺍﻥ ﺍلﺭقابة ﺍلماليمة ﺍإلتحماﺩﻱ بسبﺏ تعﺩﺩ ﺍلغاياﺕ ﻭﺍألهﺩﺍﻑ
ﺍلتي مﻥ ﺃجلها يتﻡ ﺇعﺩﺍﺩ هﺫه ﺍلتقماﺭيﺭ ،ﻭﺍﻥ تعمﺩﺩها ﻭفقمﹰا لﻁبيعمة ﺍألغﺭﺍﺽ ﺍلتي كتبت مﻥ ﺍجلها ﺃمﺭ ﺫﻭ
ﺃهمية ﻭبﺫلﻙ يمكن تﻭجي ﺍلتقﺭيمﺭ ﺇلمى ﺍلمسمتﻭﻯ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺍلمناسﺏ لتمكين مﻥ ﺍتخاﺫ ﺍإلجﺭاءﺍﺕ ﺍلمناسبة
بشأن  ،فضال عﻥ ﺍلسﺭعة في تبليمغ محتمﻭﻯ ﺫلمﻙ ﺍلتقﺭيﺭ ،ﻭلقﺩ حﺭﺹ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ على ﺃﻥ تكون تقاﺭيﺭه

ﺍلﺭقابية(بمختلﻑ ﺍنﻭﺍعها) ﻭﺍضحة ومكتوبة بلهجة بناءﺓ ﻭمﻭضﻭعية ،ﻭﺃﻥ تكون هﺫه ﺍلتقاﺭيﺭ مﺅيﺩﺓ
بالنصﻭﺹ ﺍلقانﻭنيمة ﻭﺍلتشمﺭيعاﺕ ﺍلنافمﺫﺓ ﻭﺃﺩلمة ﺍالثباﺕ ﺍلﻜافية ،كما يحﺭﺹ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ على ﺍﻥ تشتمل

تقاﺭيﺭه على ﺍلمقتﺭحاﺕ ﻭﺍلتﻭصياﺕ ﺍلتي تسماعﺩ ﺍلجهة محل ﺍلﺭقابة على اجراء ﺍلتعﺩيالﺕ ﺍلالﺯمة ﻭفي

ﺍلﻭقﺕ ﺍلمناسﺏ ،ﺇﺫ ﺇﻥ قياﻡ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ بتقﺩيﻡ ﺍلتقﺭيﺭ ﺇلى ﺍلجهاﺕ ﺍلمعنية يعﺩ مﻥ ﺃهﻡ ﻭﺍجبات ﻭﺫلمﻙ ألﻥ
ﺍلهﺩﻑ مﻥ ﺇعﺩﺍﺩ ﺍلتقاﺭيﺭ بصﻭﺭﺓ عامة ﻭبغﺽ ﺍلنﻅﺭ عﻥ ﺃنﻭﺍعها ،يتمثل بﻜﻭن ﺍلﻭسميلة ﺍلتمي يعبﺭ
ﺍلﺩيﻭﺍﻥ بها عﻥ ﺭﺃي ﺍلفني ﻭحﻜم في ﺍلبياناﺕ ﻭﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلمقﺩمة ل .

ﻭيمﻜمﻥ تقسميﻡ تقماﺭيﺭ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ ﺇلى ما يأتي(دائرة الشؤون الفنية والدراسات-:)2:

أ -تقﺭيﺭ ﺍلبياناﺕ ﺍلختامية (ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلخاﺭجي) :ﻭهﻭ ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلمﺫﻱ يتضممﻥ ﺭﺃﻱ ﺍلمﺩيﻭﺍﻥ بشماﻥ
ﺍلحساباﺕ ﻭﺍلبياناﺕ ﺍلختامية ﺍلمعﺩﺓ مﻥ قبل ﺍلجهاﺕ ﺍلخاضعة للﺭقابة ﻭينﻅﻡ ﻭفقا ألسﺱ ﻭقﻭﺍعمﺩ مهنة
تﺩقيﻕ ﺍلحساباﺕ ﺍلمتعاﺭﻑ عليها ،ﺇﻥ هﺫﺍ ﺍلتقﺭيﺭ يعﺩ ﺍلحلقة ﺍألخيﺭﺓ ﻭﺍلﻭثيقة ﺍلمكملة لمهممة فحﺹ
حساباﺕ ﻭﺩفاتﺭ ﺍلمنشاﺕ ﻭﺍلقﻭﺍئﻡ ﺍلختامية لها ﻭيتضمﻥ ﺍلتقﺭيﺭ ﺭﺃﻱ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ ﺍلفني ﻭﺍلمحايﺩ في ﺍلبياناﺕ
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ﺍلمالية ﺍلمقﺩمة ل ﻭمﺩﻯ ﺍعتماﺩه على ﺍلﺩفاتﺭ ﻭﺍلسجالﺕ ﻭسالمة ﺍإلجﺭاءﺍﺕ ﺍلمتخمﺫﺓ مﻥ قبل ﺍإلﺩﺍﺭﺍﺕ
خالل ﺍلفتﺭﺓ ﺍلمالية مﻭضﻭعة ﺍلتقﺭيﺭ ،كما ل ﺃﻥ يضمﻥ تقﺭيﺭه ﺃية مالحﻅماﺕ ﺃﻭ ﺇيضاحاﺕ ﺃﻭ
تحفﻅاﺕ تتناﻭل ﺍلجﻭﺍنﺏ ﺍلعامة للمﺭكز ﺍلمالي ﻭنتيجة ﺍلنشاﻁ بصﻭﺭﺓ مختصمﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍلتﻭسب في ذكر
ﺍلتفاصيل ﺇال ﺇﺫﺍ كانﺕ هﺫه ﺍلمالحﻅاﺕ ﺍﻭ ﺍلتحفﻅاﺕ جﻭهﺭية ﻭتمﺅثﺭ علمى ﺍلمﺭكز ﺍلمالي ﻭنتيجة
ﺍلنشاﻁ.
ب -تقﺭيﺭ نتائﺞ ﺍألعمال (ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلﺩﺍخلي) :هﻭ ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلخاﺹ بنتائج ﺃعمال ﺍ ﺍلﺭقابة ﻭﺍلتمﺩقيﻕ علمى

ﺃعمال ﻭنشاﻁاﺕ ﺍلجهاﺕ ﺍلخاضعة للﺭقابة ﻭيﻭج هﺫﺍ ﺍلتقﺭيﺭ ﺇلى ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمنشاﺓ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمﺅسسة ﺍلتي
تتبعها ﻭبحسﺏ ﺍألهمية ﻭيتضمﻥ ﺍلمالحﻅاﺕ ﺍلتفصيلية ﺍلتي تﻡ إكتشافها ممﻥ خمالل عمليمة ﺍلﺭقابة
ﻭﺍلتﺩقيﻕ ﻭتﻭصياﺕ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ بشأنها ﺃﻱ ﺃﻥ هﺫﺍ ﺍلتقﺭيمﺭ يصمﺩﺭ سمنﻭيا ليشممل جميمب ﺍلمالحﻅاﺕ

ﻭﺍلمخالفاﺕ ﻭﺍلسلبياﺕ ﺍلمﻜتشفة ﻭبالتفصيل خالل عملياﺕ ﺍلفحﺹ ﻭﺍلتﺩقيﻕ ﻭما يﺭتبﻁ بها مﻥ ﺇجﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍلتنﻅيﻡ ﻭﺍلضبﻁ ﺍلﺩﺍخلي لجميب ﺍﻭج نشاﻁاﺕ ﺍلجهة ﺍلتي تشملها ﺃعمال ﺍلﺭقابمة ﻭﺍلتﺩقيﻕ.

ت -تقاﺭيﺭ ﺍلكفاءة ﻭﺍألﺩﺍء :ﻭهي ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلتي تتناﻭل ﺃهﻡ نﻭﻉ مﻥ ﺃنﻭﺍﻉ ﺍلﺭقابة ﺍلتي يماﺭسها ﺍلﺩيﻭﺍﻥ
ﻭﺍلتي نﺹ عليها قانﻭن  ،ﺇﻥ ﺭقابة ﺍلﻜفاءﺓ ﻭﺍألﺩﺍء هي ﺍلﺭقابة ﺍلمنصبة علمى ﺍلمبماﺩﺉ ﻭﺍألسمﺱ ﻭﺍلقﻭﺍعﺩ
ﻭﺍلنﻅﻡ ﺍلتشﺭيعية ﻭﺍإلﺩﺍﺭية ﻭﺍألمﻭﺭ ﺍلمالية ﻭﺍالقتصاﺩية ﻭألجل ﺍلقياﻡ بهﺫﺍ ﺍلنمﻭﻉ ممﻥ ﺃنﻭﺍﻉ ﺍلﺭقابة

يجﺏ ﺍلبحﺙ في ﺍلقﻭﺍنيﻥ ﻭﺍلنﻅﻡ ﺍلمالية ﻭﺍإلﺩﺍﺭية ﺍلنافﺫﺓ مﻥ حيﺙ ﺍلقﻭﺍعﺩ ﻭﺍألحﻜماﻡ ﺍلتفصيلية ﻭمﻥ

حيﺙ تﻁبيقها ﻭكفاءﺓ ﺍلﺩﺍئﺭﺓ ﻭمﻭﻅفيها ﺍلى جانﺏ تهيئة ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍألساسية ﻭكذلﻙ تحﺩيﺩ ﺃهﻡ ﺍلمعاييﺭ
ﻭﺍلمﺅشﺭﺍﺕ ﺍلتي تتعلﻕ بتقييﻡ كل نشاﻁ مﻥ ﺃنشﻁة ﺍلﺩﻭلة ،ﻭتقماﺭيﺭ ﺍلمﺩيﻭﺍﻥ ﺍلخاصة بﺭقابة ﺍلﻜفاءﺓ
ﻭﺍألﺩﺍء يجﺏ ﺃﻥ تنﻅﻡ بحيﺙ تبﺭﺯ(ﺍلﻭضب ﺍلﺭﺍهﻥ للحالة ﺃﻭ ﺍألعمال ﺍلمﺫﻱ هﻭ بصﺩﺩها ،ﺃهﻡ ﺍلمعلﻭماﺕ

ﺃﻭ ﺍلبياناﺕ ﺍلتي ﺍستنﺩ عليها ،ﺍﻭج ﺍلنقﺹ ﺃﻭ ﺍلخلل ﺍلﺫﻱ تﻡ ﺍكتشاف  ،ﺍلمعاييﺭ ﺍلمستخﺩمة في ﺍلﻭصﻭل
ﺍلى تقييﻡ ﺍلنتائج ،ﻭﺍلحلﻭل ﺍلمقتﺭحة ﻭﺍلبمﺩﺍئل ﺍلعمليمة لتحسميﻥ ﺍلﻭضب ﺍلﺭﺍهﻥ) ،ﻭتﻭج هﺫه ﺍلتقاﺭيﺭ ﺇلى
مختلﻑ ﺍلمستﻭياﺕ في ﺍلﺩﻭلة سمﻭﺍء أكانت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻭ مﺅسسة ﺍﻭ ﺩﺍئﺭﺓ بحسﺏ ﺃهمية ﺍلمﻭﺍضيب
ﺍلمﺭفﻭعة عنها هﺫه ﺍلتقاﺭيﺭ.

ث -ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلخاصة :تعﺩ هﺫه ﺍلتقاﺭيﺭ عنﺩ تﻜليﻑ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ بمهاﻡ خاصة ﻭمحﺩﺩﺓ مﻥ قبل ﺍلمسمتﻭياﺕ

ﺍلعليا في ﺍلﺩﻭلة ،ﺃﻭ عنﺩما يباﺩﺭ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ بﺩﺭﺍسة بعﺽ ﺍلﻅﻭﺍهﺭ ﻭﺍلمماﺭساﺕ ﻭﺍلتشﺭيعاﺕ ﻭﺍلتمي لها
عالقة بالصالح ﺍلعاﻡ مضمنا تقﺭيﺭه بنتائج هﺫه ﺍألعمال ﺃﻭ عنﺩ ﻭجﻭﺩ ضﺭﻭﺭﺓ إلصﺩﺍﺭ تقﺭيمﺭ خاﺹ
بشاﻥ ﺃﻱ مﻥ ﺍألمﻭﺭ ﻭﺍلنقاﻁ ﺍلمهمة ﺍلمﻜتشفة ﺩﻭﻥ ﺍالنتﻅاﺭ ﺇلمى حميﻥ إكمال ﺍلﺭقابمة ﻭﺍلتﺩقيﻕ ،ﻭمﻥ

ﺃمثلتها(ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلخاصة بإجﺭﺍءﺍﺕ ﺍلتعاقﺩ) ،ﻭتقﺩﻡ هﺫه ﺍلتقاﺭيﺭ ﺇلى ﺍلجهمة ﺍلتمي قامﺕ بتكليف ﺍلﺩيﻭﺍﻥ
بالمهمة ﻭبحسﺏ تقﺩيﺭ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ ألهميمة ﺍلمﻭﺍضميب ﺍلمﺩﺭﻭسمة ﻭحال ﺍالنتهاء مﻥ ﺍلﺭقابة ﺃﻭ ﺍلتقييﻡ.
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ج -ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلسنﻭﻱ ﺍلعاﻡ :ﻭيﺭفب ﺇلى مجلﺱ ﺍلنﻭﺍﺏ ،ﻭﺍلﺫﻱ يتضمﻥ ﺭﺃﻱ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ بمجممل ﺍألﻭضماﻉ
ﺍلمالية ﻭﺍالقتصاﺩية للﺩﻭلة ﻭخالصة بأهﻡ ﺃﻭج ﺍلخلل ﻭﺍلمخالفاﺕ ﺍلتي شخصها ﺍلمﺩيﻭﺍﻥ ﻭﺃخيمﺭﹰﺍ سيﺭ
ﺍلعمل في ﺍلﺩيﻭﺍﻥ ﻭمشاكل ﻭمعﻭقاﺕ ﺍلعمل ﺍلتي ﻭﺍجهها ﻭسبل تجاﻭﺯها.

ح -ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلسنﻭﻱ ﺍلﻭﺯﺍﺭﻱ :يقﺩﻡ ﺍلى ﺍلﻭﺯيﺭ ﺍلمختﺹ ﺍلمالحﻅاﺕ ﺍلمستخلصة مﻥ تقاﺭيﺭ ﺍلمﺩيﻭﺍﻥ
ﺍألخﺭﻯ ﻭﺍلمﺭفﻭعة عﻥ ﺍلمﺅسساﺕ ﻭﺍلﺩﻭﺍئﺭ ﺍلتابعة للﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍلمعنية سﻭﺍء أكانت تقاﺭيﺭ ﺩﻭﺭية ﺃﻭ
ختامية ﺃﻭ خاصة تتعلﻕ بنشاﻁاﺕ ﺍلﺩﻭﺍئﺭ ﻭﺍلمﺅسساﺕ ﺍلتي تتﻜﻭﻥ منها ﺍلﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﻭيبيﻥ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ في هﺫﺍ

ﺍلتقﺭيﺭ ما يكتشف مﻥ مﻭﺍﻁﻥ ضعﻑ ﻭمماﺭساﺕ سلبية ﺃﻭ ﺇيجابية في ﺍلتﻁبيﻕ ﺍلعملي ﺍﻭ فميالتشكيالت
ﺍإلﺩﺍﺭية ﺍلتي تعمل بمﻭجبها ﺍإلﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍلمختلفة ﻜﺫلﻙ يشمل هﺫﺍ ﺍلتقﺭيمﺭ تقيميﻡ الهمﻡ عناصﺭ ﺍلمﺭكز

ﺍلمالي ﻭنتيجة ﺍلنشاﻁ لﻜل مﺅسسة مﻥ ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلمشمﻭلة بالتقﺭيﺭ ﻭﺍسمتنتاجاﺕ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ بشاﻥ ما
تحقﻕ مﻥ ﺃهﺩﺍﻑ في ضوء ﺩﺭﺍست ﻭمتابعت للخﻁﻁ ﻭﺍلسياسة ﺍلمﻭضمﻭعة لهمﺫﺍ ﺍلغﺭﺽ ﻭيتﻡ عﺭﺽ

محتﻭياﺕ ﺍلتقﺭيﺭ ﻭفقا ألهﺩﺍﻑ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ ﺍلمنصﻭﺹ عليها في قانﻭن .

خ -تقاﺭيﺭ ﺃخﺭﻯ على مستﻭﻯ ﺍلمﺅسساﺕ :تعﺩ هﺫه ﺍلتقاﺭيﺭ بنتائج ﺃعمال ﺍلﺭقابمة ﻭﺍلتمﺩقيﻕ ﺍلتمي
يجﺭيها ﺍلﺩيﻭﺍﻥ ﻭفمﻕ ﺍلبﺭﺍمج ﻭﺍلخﻁﻁ ﺍ لسنﻭية ﺍلمعتاﺩﺓ ﻭﻭفقا لما يتﻁلب قانﻭﻥ ﺩيمﻭﺍﻥ ﺍلﺭقابمة ﺍلمالية
ﺭقﻡ ( )١٣لسنة(٠٢٣٣/ﺍلمعﺩل) ﻭقﻭﺍعﺩ ﻭﺃعﺭﺍﻑ مهنة تﺩقيﻕ ﺍلحساباﺕ لبياﻥ ﺍلمﺭﺃﻱ فمي نتائج ﺍألعمال
عﻥ ﺍلسنة ﺍلمالية مﻭضﻭعة ﺍلتقﺭيﺭ.

 -17متابعة تقارير الديوان

ان من واجب الديوان وبحكم مسؤوليات القانونية متابعة ما ورد في التقارير التي يصدرها لهذا ﺍعتمﺩ الديوان
ﺁليمة لمتابعمة تصفية ﺍلمالحﻅاﺕ ﺍلﻭﺍﺭﺩﺓ في تلﻙ ﺍلتقاﺭيﺭومتابعة االجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية
ومدى كفايتها لمعالجة المالحظات الواردة في التقرير ،ويمكن تلخيص أهم اإلجراءات المتخذة لمتابعة تل

التقارير باالتي :
)1
)2
)2
)7
)0
)7

يتم تحديد مدة اإلجابة عن التقارير مابين ( )3, – 7,يوما
ملء استمارة متابعة.
في حالة عدم اإلجابة يكتب إلى الجهة األعلى التي ترتبط بها الدائرة المعنية.
وعند عدم قيام الدوائر باإلجابة عن تقارير الديوان خالل المدة المحددة يتم الطلب من الوزير أو من
ل اختصاص الوزير في دائرت اتخإذ اإلجراءات الالزمة لتصفية المخالفات.
وفي حالة عدم إجابة الو ازرة يتم عرض الموضوع بجميب جوانب على رئيس مجلس الوزراء.
متابعة تصفية المالحظات الواردة في تقارير الديوان السابقة ومدى سالمة اإلجراءات التصحيحية.
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المبحث الثالث

يتضمن المبحث الثالث مفهوم نظام الرقابة الداخلية ،ومكونات وعناصره ،وأهداف  ، ،وأساليب فحص وتقييم
وخصائص ومقومات كما ويتم في نهاية الفصل تناول مسؤولية االجهزة العليا للرقابة المالية أتجاه نظام

الرقابة الداخلية بالمقارنة مب االطراف المعنية االخرى كاالدارة والرقابة الداخلية وغيرها وكاالتي-:

-1مفهوم نظام الرقابة الداخلية

يبرز دور نظام الرقابة الداخلية في توجي عمليات وأنشطة الوحدات االقتصادية نحو تحقيق األهداف

المطلوبة بكفاءة وفاعلية ،لكونها تزود المستويات اإلدارية المختلفة داخل الوحدة االقتصادية بالمعلومات

المفيدة التي تساعدها في اتخإذ الق اررات المتعددة ،فضال عن تحسين جودة تل المعلومات ،كما إن توسب

حجم الوحدات االقتصادية وتعقد األنشطة اإلدارية والمالية والتنظيمية أدى إلى صعوبة السيطرة واألشراف
أخذت منظمات األعمال

الشخصي على هذه األنشطة م ّما زاد الحاجة واالهتمام بالرقابة الداخلية ،لذل
بالسعي جاهدة لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لما توفره من وسائل رقابية فاعلة على الخطط والسياسات

واجراءات ،كما إن االهتمام بنظام الرقابة الداخلية تأتي نتيجة ظهور إدارة علمية حديثة بمفاهيمها وأساليبها
المتطورة في المؤسسات االقتصادية أدى إلى زيادة االهتمام بالنظام الرقابي ،ويتضح من ذل

أن الرقابة

الداخلية قد نمت نموا واضحا في السنوات األخيرة ،وأتسب مجال عملها ،وازدادت أهميتها ،وهنا

أسباب

عديدة أدت إلى ظهور نظام الرقابة الداخلية منها :كبر حجم الوحدات االقتصادية وتعدد عملياتها خصوصا
بعد ظهور الثورة الصناعية في أوربا ،حيث ادى ذل إلى زيادة الحاجة إلى رؤوس أموال إضافية ،فضال عن

التطورات السريعة
زيادة أعداد العاملين فيها بحيث شهد مفهوم الرقابة الداخلية تطو ار تدريجيا متكيفا مب
ّ
والمتالحقة في الحياة االقتصادية ،فالرقابة الداخلية لم تعد مجرد وسائل تكفل المحافظة على النقدية ،وانما

تطورت لتصبح مجموعة من العناصر والمك ِّونات المترابطة التي تتناسب مب التوسب المضطرد في حجم

الوحدات االقتصادية وأهدافها التي أصبحت أكثر تعقيدا وشمولية وتفصيال(،أبو كميل ،)20 : 2,11 ،كما
ان انفصال الملكية عن اإلدارة أصبحت هنا حاجة إلى تمويل الوحدات االقتصادية المساهمة من جمهور
المستثمرين ،إذ أصبح الهدف من عمل مراقب الحسابات هو للتأكد من مدى التزام اإلدارة في ضوء العالقة
القائمة بين الوكيل واألصيل ،ويعد نظام الرقابة الداخلية أحد الوسائل الرقابية التي يعتمد عليها مراقب

الحسابات في تحديد إجراءات واختبارات التي سيتخذها.

كما ان الحاجة إلى بيانات دورية تعد من اسباب ازدياد اهمية نظام الرقابة الداخلية إذ يشير

(األلوسي )332 : 3002 ،إلى أن إدارة الوحدات االقتصادية بحاجة وبشكل دوري ومستمر إلى معلومات

عن مختلف أوج النشاط ،حتى تستعملها في متابعة أعمال الوحدة االقتصادية ،وتبعا لذل فإن وجود نظام
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رقابة داخلية سليم ،ضروري لتقديم هذه التقارير بشكل دقيق وفي الوقت المناسب كما ان حاجة اإلدارة إلى

حماية أصول الوحدة االقتصادية :من خالل توفير نظام سليم للرقابة الداخلية من شأن التأمين على األصول
وحمايتها ضد السرقة أو التالعب أو التلف ،وذل حتى تخلي نفسها من المسؤولية المترتبة عليها في منب

األخطاء والغش أو تقليل احتمال ارتكابهما.

كذل حاجة الجهات الحكومية وغيرها إلى بيانات دقيقة اليتسنى لها الحصول عليها ما لم يكن نظام الرقابة

الداخلية المستعمل قويا ومتماسكا إذ تحتاج الجهات الحكومية إلى بيانات دقيقة حول الوحدات االقتصادية
المختلفة العاملة داخل البلد لتستعملها في التخطيط االقتصادي والرقابة الحكومية والتسعير ،وحصر الكفاءات

العلمية وما شاب  ،فإذا ما طلبت هذه المعلومات من منشأة ما عليها تحضيرها بسرعة ودقة
(عبداهلل.)090 :3000،

وقد وردت تعاريف عدة لنظام الرقابة الداخلية إذ عرف المعهد األميركي للمحاسبين القانونيين سنة :0921

بأن مجموعة من اإلجراءات والطرائق المستعملة في الوحدة االقتصادية ،للمحافظة على النقدية واألصول

األخرى ،واكتشاف األخطاء ،وضمان دقة السجالت( .األلوسي,)302 :3002 ،كما عرف معهد المدققين
ألتقييمي الذي يجري داخل الوحدة االقتصادية بقصد مراجعة
الداخليين األميركي سنة  0921بأن النشاط ّ
العمليات المحاسبية وغيرها من العمليات ،كأساس لتقديم خدمات وقائية وبناء لإلدارة ،فهي نوع من أنواع
الرقابة تمارس وظيفتها عن طريق قياس وتقييم غيرها من أنواع الرقابة ،وتهتم أساسا بالجوانب المالية
والمحاسبية للعمليات (.شاهين )302 : 0990 ،كما يعرف معهد المحاسبين القانونيين في إنكلت ار وويلز سنة

 0992بم :نظام يتضمن مجموعة عمليات مراقبة مختلفة من مالية ،وتنظيمية ،ومحاسبية ،وضعتها اإلدارة

ضمانا لحسن سير العمل في الوحدة االقتصادية ،وتشمل نظام الضبط الداخلي ،والتدقيق الداخلي ورقابة

الموازنة وأمور أخرى ،مثل التكاليف المعيارية والتقارير الدورية ( المشهداني .)03 :3000،في حين عرفت
لجنة طرائق التدقيق المنبثقة عن المعهد األميركي للمحاسبين القانونيين  AICPAسنة  0919نظام الرقابة

المالية بان خطة تنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في الوحدة االقتصادية بهدف حماية أصولها
وضبط ومراجعة الكشوفات المحاسبية والتأكد من دقتها ومدى االعتماد عليها وزيادة الكفاية اإلنتاجية وتشجيب

العاملين على التمس

بالسياسات اإلدارية الموضوعة (عبد اهلل .)012 :0991 ،كما ورد تعريف لنظام

الرقابة الداخلية في دليل التدقيق العراقي ( )2لسنة ( 3000مجلس المعايير المحاسبية والرقابية:3000 ،
 )0بان السياسات واإلجراءات المتخذة من اإلدارة ،التي تكفل تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية ،وتضمن
التنفيذ المنظم والعملي للعمليات ،بما في ذل

االلتزام بالسياسات اإلدارية ،والمحافظة على األصول،

واكتشاف ومنب األخطاء ،ودقة القيد واكتمال السجالت ،وتهيئة البيانات المالية المطلوبة والمعول عليها في
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الوقت المناسب .وعرفت المنظمة الدولية لألجهزة الرقابية العليا ( )INTOSA,2004: 6بوصف عملية
متكاملة تقوم بها إدارة وموظفي إحدى الجهات أثناء سعيها ألداء مهماتها ويجري تصميمها بحيث توفر

ضمانا معقوال بأن األهداف التالية يجري تحقيقها وهي :تنفيذ العمليات التشغيلية بشكل نظامي وأخالقي
وفعال ومؤثر ،استيفاء التزامات محاسبة المسؤوليات االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها وتفادي
واقتصادي ّ
خسارة األصول .في حين ورد تعريف النظام حسب معيار التدقيق الدولي( )209( )ISAلسنة ISA (3002
 )315, 2013 : 879على ان :العملية المصممة والمنفذة من أولئ

المكلفين بالرقابة واإلدارة والموظفين

اآلخرين لتوفير تأكيد معقول بشأن تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية فيما يتعلق بموثوقية تقديم التقارير المالية
وفاعلية وكفاءة العمليات واالمتثال للقوانين واألنظمة المطبقة.

ويرى الباحثان أن مهما اختلفت المفاهيم حول صياغة تعريف لنظام الرقابة الداخليةّ ،إال أنها تكاد تتفق حول
األهداف التي يسعى النظام لتحقيقها ،والمتمثلة بحماية األصول والتأكد من االلتزام بالتشريعات واألنظمة

والسياسات ،وبذل

يمكن تعريف نظام الرقابة الداخلية على أن " نظام يشمل مجموع اإلجراءات والخطط

والسياسات ،التي تتبناها اإلدارة وتلزم موظفيها بأتباعها ،بهدف تحقيق األهداف الرئيسة للوحدة االقتصادية،
والحيلولة دون وقوع أعمال االحتيال ،واتخإذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجتها ومنب تكرارها ".

 -2م َك ِّونات نظام الرقابة الداخلية

لكي يكون نظام الرقابة الداخلية ذا فاعلية في تحقيق األهداف التي سيمر ذكرها الحقا خالل هذا المبحث،

البد ان يشمل نظام الرقابة الداخلية خمس مك ِّونات رئيسة تصممها وتنفذها اإلدارة لتوفير تأكيد مناسب على

تحقيق أهداف نظام الرقابة الخاصة باإلدارة وهي -:
أ -بيئة الرقابة

إن بيئة الرقابة هي أساس نظام الرقابة الداخلية ،إذإنها توفر االنضباطية والهيكلية وأيضا المناخ الذي يؤثر
على الكيفية التي يجري بها وضب اإلستراتيجيات واألهداف فضال عن إنها تقوم بمراقبة األنشطة الهيكلية

وبذل

يمكن القول إن بيئة الرقابة تمثل اإلد ار واالتجاه العام إلدارة الوحدة االقتصادية فيما يتعلق بنظام

الرقابة الداخلية وأهميتها ومدى تأثيرها على بقية أنشطة الوحدة االقتصادية (. )INTOSA, 2004: 11

واشار ( )Arenset al., 2002 : 275الى أن بيئة الرقابة تتمثل بالسياسات واإلجراءات التي تعكس

اتجاهات اإلدارة العليا ومالّ الوحدة االقتصادية ،وان بيئة الرقابة تمثل جوهر الرقابة الفاعلة في أداء الوحدة
االقتصادية ،فإذا كانت اإلدارة العليا ترى إن الرقابة شيء مهم سيدر باقي األفراد ذل  ،وسيستجيبون لذل

من خالل تنفيذ الضوابط الرقابية الموضوعة ،وبالعكس إذا كانت اإلدارة العليا ال تدعم الرقابة ،فمن المؤكد

إن األهداف الرقابية لإلدارة لن يجري تحقيقها.
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ب -تقدير المخاطر

إن عملية تقييم المخاطر باعتبارها إحدى مك ِّونات الرقابة الداخلية تؤدي دو ار أساسيا في اختيار األنشطة
الرقابية لتقوم بها ،فهي عملية تهدف إلى التعرف على المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية
وتحليلها وتحديد وسائل العالج المالءمة لها( ,)INTOSA,2004: 16إذ تواج جميب الوحدات االقتصادية

بغض النظر عن حجمها وهيكلها أو طبيعة عملها مخاطر على جميب المستويات (الداخلية والخارجية)يمكن

أن تؤثر على قدرة تل الوحدات االقتصادية للبقاء في المنافسة أو النجاح في عملها ،لذل ينبغي على اإلدارة
تحديد مقدار الخطر قدر اإلمكان ويجري ذل

عن طريق تحديد األهداف التي تسعى الوحدة االقتصادية

لتحقيقها ومن ثم تحديد العوائق التي قد تقف من دون تحقيقها واتخإذ اإلجراءات الالزمة لتجاوزها ( COSO

.),1992:33

ت-األنشطة الرقابية

وهي السياسات واإلجراءات فضال عن بيئة الرقابة التي وضعتها اإلدارة لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية،

والتي تساعد على التأكد من القيام باألنشطة الضرورية للتعرف على المخاطر التي تعيق أهداف الوحدة

االقتصادية (هلدني والغبان،)10: 2010،إذ إن أنشطة الرقابة تتضمن السياسات واإلجراءات التي تساعد
بتنفيذ توجيهات اإلدارة ،والتأكيد بأن قد جرى اتخإذ اإلج ارءات الضرورية المتعلقة بمخاطر تحقيق أهداف

الوحدة االقتصادية ،ويوجد العديد من األنشطة الرقابية في أي منظمة ،وبذل

يمكن أن تصنف األنشطة

الرقابية إلى الفئات اآلتية(:)Arenset. al, 2002 : 278
اوال-الفصل المالئم بين الواجبات.
ثانيا-التصريح المالئم للعمليات المالية واألنشطة.
ثالثا-المستندات والسجالت المالءمة.
رابعا-الرقابة الفعلية على األصول والدفاتر والسجالت.
خامسا-الضبط المستقل لألداء.

وحتى تكون األنشطة الرقابية فاعلة فإنها بحاجة إلى ما يلي(:)INTOSA, 2004 : 19
 )0أن تكون مالءمة(بمعنى وجود األداة الرقابية المناسبة في المكان المناسب وانها تعادل المخاطر التي
تواجهها)

 )3أن تعمل بانتظام طوال خطة زمنية موضوعة ( بمعنى أن يراعي جميب الموظفين االلتزام بها وال
ينبغي تجاوزها في حالة غياب كبار الموظفين أو عندما يزيد حجم العمل بشكل كبير)
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 )2أن تكون منخفضة التكاليف ( بمعنى أن ينبغي أال تزيد تكاليف تطبيق الضوابط الرقابية عن الفوائد
المرجوة منها)

 )2أن تكون شاملة ومعقولة ومتداخلة في أهداف الوحدة االقتصادية بشكل عام.
ويرى الباحثان إ ّن أنشطة الرقابة تمثل مجموع الفعاليات واألنشطة التي تمارس من اإلدارة للتأكد من االلتزام
وتطبيق متطلبات نظام الرقابة الداخلية.

ث -المعلومات واالتصاالت:

أشار أطار الرقابة الداخلية في الفقرة ( )239من  ،الى إن يفضل أن يقوم الموظفون بتسلم رسالة واضحة من
اإلدارة العليا حول جدية التعامل مب مسؤوليات الرقابة الداخلية ،وضرورة إد ار كل موظف بالموضوعات
الرقابية ذات الصلة بعمل  ،وكيفية عملها ،ودوره ومسؤوليات ضمن النظام ،كذل

يفضل أن يكون هنا

الموردين والسلطات التنظيمية( )COSO,2011:98ويرى
اتصال ّ
فعال مب األطراف الخارجية ،مثل الزبائن و ّ
(لطفي )310:3000،أن المعلومات ينبغي أن يجري تحديدها عن طريق اإلدارة بشكل مالئم كما ينبغي أن
يجري توصيلها إلى األفراد الذين يحتاجونها في شكل واطار زمني معين تتالءم وأداء وظائفهم.

إن اإلدارة لكي تكون فاعلة ينبغي أن تكون كافة المعلومات مالءمة ومحددة ومقدمة في الوقت المناسب

وتتسم بالدقة ومعدة بشكل يجعلها قابلة لالستخدام والمقارنة ،فضال عن إمكانية الوصول إليها ،ويمكن أن
تكون هذه المعلومات مالية أو غير مالية ومتعلقة بعمليات سواء داخلية أو خارجية أو مرتبطة بظرف معين،

وبذل يمكن القول إن المعلومات واالتصاالت ينبغي أن تصمم وفق نظام يمكن من خالل توفير المعلومات
التي يحتاجها نظام الرقابة الداخلية والخاص بأنشطة الوحدة االقتصادية ونتائج أعمالها ،كما ينبغي أن

يتضمن هذا النظام آلية محددة ومتطورة في إيصال تل المعلومات إلى قنواتها المناسبة.

ج-المراقبة

طبقا لدراسة ( )INTOSA,2004 :28فإن من الضروري أن يتم بمرور الوقت مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية
لتقييم جودة أدائها إذ يمكن القيام بعملية المراقبة من خالل نوعين من المراقبة هما :

أوال-المراقبة المستمرة :ويجري بنائها داخل األنشطة الرقابية االعتيادية والمتكررة في الوحدة االقتصادية
وتتضمن أنشطة دورية واش ارفية واجراءات أخرى يقوم بها الموظفون في سبيل أداء مهماتهم الوظيفية وتتضمن

المراقبة المستمرة كل جزء من أجزاء الرقابة الداخلية كما تتضمن إجراءات مواجهة مخالفات أنظمة الرقابة

الداخلية .

يؤمن تحقيق
ثانيا-عمليات التقييم المنفصلة :تتضمن هذه العمليات تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية بما ّ
الرقابة الداخلية للنتائج المرجوة استنادا إلى أساليب واجراءات محددة مسبقا ،وينبغي إبالغ المستوى اإلداري
)(76-27

مساهمة االجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية

المناسب عن جوانب القصور في الرقابة الداخلية كما ينبغي أن تؤمن المراقبة اتخإذ الالزم بدرجة كافية،
ويرى الباحثان إن عملية المراقبة عملية مستمرة لتقييم مدى كفاءة نظام الرقابة في تحقيق أهداف من خالل

التتبب المستمر لعمل المك ِّونات األخرى وعناصر نظام الرقابة الداخلية لتشخيص األخطاء التي يمكن أن

يتضمنها النظام لتالفي تل األخطاء ووضب الحلول المناسبة أثناء سير عمل النظام ويرى(جمعة :3001،

 )031إن متابعة عناصر الرقابة هي عملية تقييم لفاعلية أداء الرقابة الداخلية على مدى الوقت ،وهي تشمل
تقييم تصميم وعمل عناصر الرقابة في الوقت المناسب واتخإذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة المعدلة حسب

التغيرات في الظروف ،

 -3عناصر نظام الرقابة الداخلية

تعتمد األجهزة الرقابية على مدى قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية في تحديد إجراءاتها التي ستتخذها وفي

تحديد عينة التدقيق وعدد أعضاء العمل الرقابي الذين سيجري تكليفهم بتنفيذ عملية الرقابة والتدقيق ،وكلما

زادت قوة عناصر نظام الرقابة الداخلية كلما قلت اإلجراءات المتخذة من المراقب الخارجي ،والعكس بالعكس

ويتكون نظام الرقابة الداخلية من أربعة عناصر هي الرقابة اإلدارية والرقابة المحاسبية و التدقيق الداخلي
وأخي ار الضبط الداخلي ،وهي كاالتي-:

أ  -الرقابة اإلدارية

ويتضمن هذا النوع من الرقابة السياسات اإلدارية والخطط التنظيمية والسجالت ،والتي تتعلق جميعها
باتخإذ الق اررات المتعلقة بالتصريح بتنفيذ العمليات المالية ،وينطوي هذا الجزء من نظام الرقابة الداخلية على

وظائف أخرى ،ال ترتبط بوظائف أقسام المحاسبة واإلدارة المالية ،مثل دراسات الوقت والحركة ونظم تأهيل

وتدريب الموظفين (توماس وهنكي )210 :3009 ،ويرى (األلوسي  )301 :3002،ان هنا العديد من
الوسائل المستخدمة في تحقيق الرقابة اإلدارية منها :

اوال -تقارير األداء.
ثانيا-وضب البرامج التدريبية للموظفين والعاملين .
ثالثا-الرقابة عن طريق الموازنات التخطيطية .والتكاليف المعيارية
رابعا -دراسة الوقت والحركة وذل لغرض تحديد الوقت المعياري إلتمام عملية معينة

ب -الرقابة المحاسبية

إن ضوابط الرقابة المحاسبية الداخلية يجري تصميمها لمنب واكتشاف األخطاء والمخالفات في العمليات
المالية العادية التي تحدث بشكل متكرر غالبا ،ومب ذل فإن تل األخطاء هي األكثر احتماال ًفي حدوثها

بالمقارنة بتل المرتبطة بالعمليات غير العادية وغير المتكررة ،ويرجب ذل بصفة أساسية ألن األخيرة تتسم
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بأنها غير عادية (لطفي ،)012 :3000 ،وقد أشار(دليل التدقيق )300002 ،الصادر من مجلس المعايير

المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق إلى أن هنا وسائل متعددة للرقابة المحاسبية منها:
أوال-إتباع طريقة القيد المزدوج.

ثانيا-تسجيل المعامالت والترحيل اليومي لها .
ثالثا-استعمال الحسابات اإلجمالية والفرعية.
رابعا-أعداد موازين المراجعة الدورية.

خامسا-إتباع نظام المصادقات واعتماد قيود التسوية من موظف مخول.

سادسا-إمداد اإلدارة بالبيانات المالية والمحاسبية بصفة دورية.

أي ان الرقابة المحاسبية تشمل الخطة التنظيمية وجميب وسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة إلى اختبار

الكشوفات المحاسبية المثبتة في الدفاتر والحسابات ،ودرجة االعتماد عليها (عبد اهلل )011 :3000،

ت -التدقيق الداخلي

جهاز تقويميا مستقال ضمن تشكيالت الوحدة
أ
تضمن دليل التدقيق العراقي ( )2تعريفا للتدقيق الداخلي بوصف

االقتصادية ويعتبر أحد وسائل الرقابة الداخلية الفاعلة تنشئ اإلدارة للقيام بخدمتها وطمأنتها على إن وسائل
الضبط الموضوعة مطبقة وكافية من خالل مجموعة من الضوابط واإلجراءات لتحقيق العمليات والقيود

وبشكل مستمر لضمان دقة الكشوفات المحاسبية واإلحصائية وللتأكد من حماية أصول وأموال الوحدة

االقتصادية والتحقق من أتباع موظفي الوحدة االقتصادية للسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة
لهم( دليل التدقيق العراقي .)2 :3000،

واشار(عثمان.)031 : 0999 ،الى ان التدقيق الداخلي يمثل مجموعة من العمليات واألساليب الفنية التي
يقوم بها مجموعة من الموظفين داخل الوحدة االقتصادية ،لطمأنة اإلدارة بأن أنظمة الرقابة اإلدارية

الموضوعة كافية ويجري تنفيذها بكفاءة وان السجالت والتقارير المالية والمحاسبية وغيرها تعكس التنفيذ
الفعلي للعمليات ونتائجها وبدقة وسرعة ،وان كل قسم وادارة ووحدة تقوم بمسؤولياتها إزاء الخطط والسياسات
واإلجراءات الموضوعة.

ويمكن القول إن للتدقيق الداخلي دو ار مهما في الحد من عمليات االحتيال ،وذل

ألن المدققين الداخليين

على معرفة بالموظفين داخل الوحدة االقتصادية ،وبهذا فأنهم سيكونون أكثر حذ ار ويقظة في التعامل مب

الموظفين المحتالين نتيجة لكثرة التعامل معهم ،كما أنهم على معرفة بالعديد من قضايا الفساد واالحتيال

اإلداري والمالي التي تمارس من قبل اإلدارة أو الموظفين.
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ث -الضبط الداخلي
ويشمل نظام الضبط الداخلي الخطة التنظيمية وجميب وسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة إلى حماية أصول

الوحدة االقتصادية من االختالس والضياع وسوء االستعمال عن طريق تقسيم العمل والمراقبة الذاتية ،إذ

يخضب عمل كل موظف لمراجعة موظف أخر يشارك تنفيذ العملية ،كما يعتمد على تحديد االختصاصات

والسلطات والمسؤوليات (عبد اهلل  . )011 :3000،وقد أشار( دليل التدقيق العراقي  )2 :3000،إلى أن

نظام الضبط الداخلي هو مجموعة اإلجراءات والوسائل التنظيمية والمحاسبية التي تهدف إلى ضبط عمليات
الوحدة االقتصادية ومراقبتها بصورة تلقائية ومستمرة وذل بجعل عمل شخص ما يراجب بواسطة آخر لضمان

حسن سير العمل ومنب وقوع األخطاء أو التالعب أو اكتشافها بعد وقوعها بفترة قصيرة من خالل التطبيق

التلقائي للنظام ،لذا فإن هذا النظام يقوم على أساس توزيب العمل والمسؤوليات والصالحيات لكل قسم أو
موظف وتجنب قيام أي موظف بتنفيذ عملية بصورة كاملة من أولها إلى أخرها.

 -4أهداف نظام الرقابة الداخلية

أن السبب من وراء وضب الوحدات االقتصادية لنظام الرقابة الداخلية هو للمساعدة على تحقيق الوحدة
االقتصادية ألدائها وربحيتها ومنب خسارة الموارد عن طريق الغش والوسائل األخرى ،إذ أن نظام الرقابة

الداخلية يتكون من السياسات واإلجراءات الخاصة المصممة لتزويد اإلدارة بتأكد معقول بأن الغايات

واألهداف التي تعتقد بأنها مهمة للوحدة االقتصادية سوف يجري الوفاء بها (،لطفي )392 : 3000،

ويرى(توماس وهنكي )210:3009،ان الهدف الرئيس الذي ينبغي أن تحقق الوحدة االقتصادية من وضب

وتطبيق نظام الرقابة الداخلية هو التوفيق بين تصرفات وسلو العاملين ،وأهدافها التشغيلية التي تسعى إلى

تحقيقها،ويمكن تحقيق هذا الهدف في الوحدات االقتصادية الصغيرة من خالل التعليمات الشفوية ،بأشراف
مال الوحدة االقتصادية المباشر على سير األعمال ،وعلى خالف ذل في الوحدات االقتصادية الكبيرة ،إذ

أن من الضروري فيها توضيح العالقة بين السلطات والمسؤوليات وتحديد اختصاصات ومهام كل موظف من
موظفي الوحدة االقتصادية ،وقد أشار(عبد اهلل )011 :3000 ،إلى أن األهداف الرئيسة لنظام الرقابة

الداخلية هي :

أ -تنظيم الوحدة االقتصادية لتوضيح السلطات والصالحيات والمسؤوليات .

ب -حماية أصول الوحدة االقتصادية من االختالس والتالعب مب المحافظة على حقوق الغير بالوحدة
االقتصادية.

ت -التأكد من دقة الكشوفات المحاسبية حتى يمكن االعتماد عليها في رسم السياسات والق اررات اإلدارية.
ث -رفب مستوى الكفاية اإلنتاجية .
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ج -تشجيب االلتزام بالسياسات والق اررات اإلدارية .

ويرى الباحثان إن هدف نظام الرقابة الداخلية يتمثل بكون خط دفاع عن أصول الوحدة االقتصادية ومواردها

ضد أي وسائل تستعمل للتالعب بها أو استنزافها أو اختالسها عن طريق الغش أو االختالس أو سوء
االستعمال ،ومساعدا للوحدة االقتصادية على تحقيق أهدافها المختلفة كزيادة الربحية والميزة التنافسية وزيادة

الحصة السوقية وضمان الجودة وتحسين األداء وغيرها من األهداف األخرى.
 -5أساليب فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية

ال يقتصر فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ألي منظمة أو مشروع على تل األنظمة كما وضعتها اإلدارة

في ك ارريس أو كتيبات أو نشرات ،بل يتعداها إلى دراستها كما هي منفذة ،ومن الوسائل المستعملة للتعرف

على النظام المطبق في الوحدة االقتصادية وتقييم مدى كفايت  ،استعمال أحدى الوسائل
اآلتية(عبداهلل-:)010 :0991،

أ-االستقصاء عن طريق األسئلة
ويضم استفسارات كتابية تحتوي على األسس السليمة لما ينبغي أن تكون علي الرقابة الداخلية ،وتقدم هذه
القائمة

من

األسئلة

إلى

موظفي

الوحدة

االقتصادية

المختصين

لإلجابة

عنها،

ويرى

(توماس وهنكي )219 :3009 ،إن أنموذج االستبانة يصمم بحيث تشير اإلجابة بكلمة (نعم) إلى مواطن
قوة النظام وكلمة(ال) إلى مواطن ضعف  ،وبذل

تسهل عملية اكتشاف مواطن الضعف من خالل فحص

االستفسارات التي تقابل اإلجابات بكلمة (ال).
ب -الملخص ألتذكيري

هو وضب قواعد وأسس نظام رقابة داخلية سليم ،وذل من دون تحديد أسئلة أو استفسارات معينة كما في
أما عيوبها فتنحصر في
االستبانة ،وميزة هذه الطريقة االقتصاد في الوقت من دون إغفال النقاط المهمةّ ،
كونها ال تقود إلى تدوين كتابي لما هو علي نظام الرقابة الداخلية في الوحدة االقتصادية المعنية ،كما أنها ال
أمر متروكا لكل مدقق
تنطبق على الوحدات االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ،إلى جانب كون هذا الملخص ا

على حدة يضب األسس ويقوم باإلجراءات التي يراها مناسبة.

ت -التقرير الوصفي :

هو وصف اإلجراءات المتبعة في الوحدة االقتصادية لكل عملية من العمليات مب وصف نظام الرقابة والدورة
المستندية ،وهي طريقة مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حد ما ،ويشير(األلوسي )322 :3002،

إلى أن كتابة التقرير الوصفي يكون عن طريق المقابالت مب المسؤولين والموظفين ،ومن خالل المالحظة
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واالختبار واالستفسار ،وكذل عن طريق المستندات والسجالت المحاسبية وغيرها من الوثائق المستخدمة في

الوحدة االقتصادية .

أما عيوب فتتلخص في
ويخلص التقرير الوصفي إلى تحديد نقاط الضعف في النظم المستعملة ومحاسبتها ّ ،
صعوبة تتبب الشرح المطول لنظام الرقابة الداخلية وصعوبة التأكد من تغطية جميب جوانب نظام الرقابة في

ذل التقرير .

ث-دراسة الخرائط التنظيمية
وتجري هنا دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل دراسة الخرائط التنظيمية المستعملة في الوحدة
االقتصادية مثل الخرائط التنظيمية العامة وخرائط الدورات المستندية المختلفة ،وبذل

تكون دراسة الخرائط

التنظيمية وسيلة لإللمام بجميب إجراءات أو عمليات نظام الرقابة الداخلية ،وتوضيح الوظائف واألقسام
المسؤولة عن أداء كل إجراء أو عملية ( توماس وهنكي. )292 :3009،

ج-فحص النظام المحاسبي

وهنا يجري الحصول على قائمة بالسجالت المحاسبية وأسماء المسؤولين عن إنشائها وعهدتها وتدقيقها،
وقائمة ثانية بطبيعة المستندات والدورات المحاسبية ،ومن خالل تل

القوائم يمكن الحكم على درجة متانة

نظام الرقابة الداخلية ،وتتميز هذه الطريقة بأنها تركز على الظروف الخاصة بكل مشروع ويعاب عليها إنها

قد تصبح مطولة في الوحدات االقتصادية الكبيرة خاصة إذا جرى القيام بالتحري بخصوص الموظفين
والسجالت ،وما شاب .

و يمكن استعمال طريقة أو أكثر لفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ولكن يتوقف نجاح استعمال أي وسيلة
من الوسائل المستعملة في الفحص والتقييم على خبرة وكفاءة ومقدرة المدقق أو مراقب الحسابات ومدى

تغطيت لجميب جوانب وأعمال الوحدة االقتصادية المراد فحص نظامها الداخلي ،لكي يتمكن بالتالي من
استعراض نتائج دقيقة والخروج بحكم دقيق حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية.

 -6خصائص ومقومات نظام الرقابة الداخلية السليم

تكون بمجموعها مقومات هذا النظام والتي بدونها يفقد
يتميز نظام الرقابة الداخلية بعدد من الخصائص التي ّ
نظام الرقابة الداخلية خصوصيت وقدرت على تحقيق األهداف التي وضب من أجل تحقيقها ،إذ يحدد وجودها
كلها أو بعضها مدى جودة ومواطن قوة أساليب الرقابة الداخلية في الوحدة االقتصادية وفيما يأتي شرح موجز

لهذه الخصائص:
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أ -هيكل تنظيمي مالئم
ينبغي أن يكون الهيكل تنظيمي ،يراعى في وضع تسلسل االختصاصات ،وتوضح فيهاإلدارة الرئيسة مب

تحديد السلطات والمسؤوليات لهذه اإلدارة بدقة تامة( عبد اهلل ،)019 :3000 ،إذ ينبغي على الوحدات

االقتصادية أن تفصل بين مسؤوليات العاملين فيها حتى تقلل من احتمال الغش أو حدوث أخطاء غير
متعمدة  ،وتعتمد فاعلية مبدأ فصل المسؤوليات على االفتراض األساسي الذي يقضي بأن ليس من المحتمل

أن يتواطأ شخصين أو أكثر في القيام بالتالعب أو إخفاء أي أخطاء غير متعمدة
(توماس وهنكي.)211 :3009،
ب-نظام محاسبي سليم

إن وجود نظام محاسبي سليم يعد من المقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية ،إذ يكفل لإلدارة تحقيق
الضبط المحاسبي ،ويشمل النظام المحاسبي السليم مجموعة من المبادئ واألسس العلمية والطرائق واألساليب
واإلجراءات التي تتبب لتسجيل العمليات المالية وتبويبها وقياس نتائجها وعرضها ألغراض تقويم األداء وترشيد

اإلدارة فيما تتخذه من الق اررات ولغير ذل

من األغراض فهو يهدف بشكل أساسي إلى قياس نتائج عمل

الوحدة االقتصادية وتوفير المعلومات عن أوج نشاطها وحماية أموالها (عثمان) 11 : 0999 ،

ت -اإلجراءات التفصيلية لتنفيذ الواجبات

ويكون ذل عن طريق استعمال دليل يتضمن الخطوات اإلجرائية والتنفيذية المفصلة لكل عملية من عمليات

الوحدة االقتصادية ،إذ يفيد هذا الدليل في توحيد إجراءات الوحدة االقتصادية لكل عملية(األلوسي:3002 ،
 ،)320كما يساعد ذل

في تقسيم الواجبات بحيث ال يستأثر شخص واحد بعملية من أولها ألخرها ،أي

إنشائها واالحتفاظ باألصول المترتبة عليها والمحاسبة عنها ألن الجمب بين هذه المراحل في يد واحدة قد
يشكل خط ار على الوحدة االقتصادية بوجود تالعب أو اختالس (عبد اهلل .)010 :3000،

ث-اختيار الموظفين األكفاء ووضعهم في مراكز مناسبة

إن اختيار الموظفين هو الدعامة األولى في نظام الرقابة الداخلية ،إذ تتوقف فاعلية النظام على مدى التزام
الموظفين بأخالقيات وقواعد السلو المهني ،فكلما توافرت الصفات الجيدة في الموظفين العاملين في الوحدة
االقتصادية على مختلف مواقعهم فإنها بال ش ستزيد حتما من فاعلية نظام الرقابة الداخلية
وهنا أمور عدة ينبغي مراعاتها في هذا المجال هي( احمد: )09 :3009 ،

أوال-االختيار الصحيح للموظفين الذين يستطيعون إنجاز العمل أفضل من غيرهم .

ثانيا -تدريب العاملين عند وجود أي مستحدث في طرائق العمل ،وعند حصول الموظف على أية ترقية .
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ثالثا -توفير بيئة عمل مناسبة ،ومزودة بكل األدوات التي تساعد الموظف على اإلنتاج بأقل جهد ممكن،
وبما يكفل عالج مشكلة عدم التوافق مب العمل.

رابعا -أهمية تغيير الوظيفة من وقت آلخر داخل التنظيم ،وذل للتقليل من الشعور بالملل والتعب ،كما تهيئ
الفرصة للمقارنة والمنافسة.

خامسا -أهمية اختيار القادة أي (المدراء) ،لما لهم من تأثير مباشر في سلو العاملين.

ج -معايير لرقابة األداء

إن المعيار هو أساس لقياس أداء الموظف  ،إذ يستعمل لوضب مستويات األداء المرغوبة ولتحفيز األداء،
وتوجي وترشيد األداء الفعلي ،فعندما تضب اإلدارة مقياسا ألداء الشخص ،مثال التكاليف المعيارية فيجري
بموجبها مقارنة األداء الفعلي مب المعياري لقياس أداء الموظف ومحاولة تحفيزهم كما يسهل عملية الرقابة

قبل وبعد األداء  ،ويرى ( عبد اهلل  )010 :3000،إن مما ينبغي مالحظت هو ضرورة االلتزام بمستويات

أداء مخطط لها ومرسومة ،واذا ما وجد أي انحراف عن هذه المستويات فينبغي دراست ووضب اإلجراءات
الكفيلة بتصحيح  ،وتجري رقابة األداء بطريقة مباشرة كأشراف مسؤول عن عمل من هم دون  ،أو بطريق
غير مباشر كاستعمال أدوات الرقابة المختلفة مثل الموازنات التقديرية والتكاليف المعيارية وتقارير الكفاية،

والتدقيق الداخلي  ،وما شاب .

ح-متابعة االلت ازم بنظام الرقابة الداخلية
لن تحقق تل الخصائص السابق ذكرها أي منافب إذا لم يلتزم العاملون بالوحدة االقتصادية بإتباع تعليمات
ومبادئ نظام الرقابة الداخلية ،ولذل

تحرص الوحدات االقتصادية على وضب وتنفيذ إجراءات يمكن من

خاللها التحقق من مدى التزام موظفيها بتعليمات ومواصفات نظام الرقابة الداخلية ،وغالبا ما تلجأ الوحدات
االقتصادية في سبيل متابعة االلتزامات بنظام الرقابة الداخلية بشكل فاعل إلى أنشاء إدارة مستقلة للتدقيق

الداخلي والتي ينبغي أن تكون مستقلة عن أي وظائف أخرى ،وترتبط مباشرة باإلدارة العليا لغرض إعطائها
االستقاللية والحيادية عند تقييم ومتابعة االلتزام بنظام الرقابة الداخلية (توماس وهنكي. )210 :3009،

 -7المسؤولية عن نظام الرقابة الداخلية

أشرنا سابقا أن أنظمة الرقابة الداخلية ال تعد فعالة باستمرار ،فربما تتأثر مب مرور الزمن و تفقد فاعليتها
حتى تصل نقطة الفشل ،وبالتالي ال تحقق المستهدف منها ،لهذا البد من وجود جهة معنية بمتابعة وتقويم
نظام الرقابة الداخلية وأن تتحق ما إذا كانت العناصر الواجب توافرها في فعالة وكفوءة ،وما إذا كانت هذه

األنظمة تعمل بشكل جيد بما يتفق مب األدلة اإلرشادية ،لذا فهي بحاجة إلى عملية ممنهجة لضمان التقويم

الشامل لنظام الرقابة الداخلية في الوقت المناسب.
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واتضح لنا ان المسؤولية االساسية لبناء ومراقبة وتطوير نظام الرقابة الداخلية تقب على عاتق ادارة المؤسسة

حمل مسؤولية نظام الرقابة الداخلية لهؤالء
وقد ذكر (االتحاد الدولي للمحاسبين )12 :2,12،أن يجب أن ت ّ
الذين لديهم أعلى مستوى من السلطة ،بدال من تفويضها لموظفين ليس لديهم سلطة تنفيذية .ويتعين أن تحدد
المؤسسة مختلف األدوار والمسؤوليات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية ،متضمنة الهيئة التنظيمية ،اإلدارة بكل

مستوياتها ،العاملين ،وجهات الرقابة الداخلية والخارجية ،باإلضافة لتنسيق عملية التعاون فيما بين هذه

الفئات ،وهذا مايراه (توماس وهنكي )201 :2,,3،حين ذكر ان المتابعة تختص بها اقسام الرقابة الداخلية،

كما اشارت الى ذل

( )INTOSA,2004: 28وتؤكد هيئة البورصة االمريكية (Stock exchange

) Commissionبأن تعميم وتنفيذ وتقويم نظام الرقابة الداخلية هو التزام هام يقب على عاتق اإلدارة والغاية

من ذ ل هو تزويد المساهمين بتأكيد معقول ومنطقي بأن المنشأة تقوم بمراقبة نظام الرقابة الداخلية للتأكد من

أن يحقق األهداف المرجوة وكذل تعديل بعض اإلجراءات الرقابية المستخدمة وفقا الختالف الظروف حتى
تستطيب مراقبة نشاط المنشأة وحسب رأي الكتاب أن الرقابة جزء من العمل اإلداري في المنشأة وتعمل بشكل

مستقل عن قسم الرقابة الداخلية.

ويرد السؤال هنا عن دور ومسؤولية الرقيب المالي الخارجي أتجاه نظام الرقابة الداخلية نجد في هذا المجال
ان معيار التدقيق المهني رقم (  ) 7,,قد نص على ان على المراقب الخارجي الحصول على فهم ٍ
كاف
لنظام الرقابة الداخلية لغرض التخطيط لعملية الرقابة وتطوير طريقة فعالة لتنفيدها ،وعلي استخدام أجتهاده

المهني لتقدير م خاطر الرقابة ،وتصميم إجراءات الرقابة للتأكد بأنها قد خفضت إلى أدنى مستوى (المستوى

األدنى المقبول) .مما سبق نجد أن نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية تؤثر على طبيعة إجراءات المراجعة

المطلوب استخدامها ونطاق الفحص الذي يجب أن يقوم ب مراقب الحسابات أي ان استخدامات واجراءات
الرقيب المالي الخارجي لدراسة نظام الرقابة الداخلية هي لالغراض الداخلية الخاص بالرقيب الخارجي واليات

ممارسة عمل في الجهة الخاضعة للرقابة فقط.

وهنا يرى الباحثان أن مسؤولية االجهزة العليا للرقابة المالية تختلف عن مسؤولية المراقب المالي الخاص

وذ ل

ألختالف االدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه االجهزة واالهداف التي أنشأت من اجلها فهي

أكبر بكثير عند االجهزة العليا للرقابة المالية ألنها تتولى الرقابة على القطاع الحكومي والمال العام فهي أداة

المجتمب (الشعب والسلطة التشريعية) في عملية الرقابة هذه والتي يمكن توجيهها ومراقبتها وضمان
استقالليتها وحياديتها عن طريق الشعب وممثلي وتكليفها بالمهمات التي تخدم تطلعات وتوقعات المجتمب،

وتسهم بعكس واقب عمل السلطة التنفيذية (الحكومة) وتقييم أدائها ومراقبة ومتابعة أذرعها المتمثلة بالو ازرات

والمؤسسات المختلفة وتوف ير صورة واضحة ألصحاب القرار عن طبيعة التصرفات داخل هذه المؤسسات
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والتعاون معها لرفب كفاءة هذه المؤسسات وتقويمها ،وهذا مايؤكده معيار االنتوساي ( INTOSAI GOV

 )7 :310,بالنص على ان في معظم البلدان يكون لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة نطاق اوسب من

المسؤوليات ع ن أنشطة الجهات الخاضعة للرقابة أكثر من مدققي القطاع الخاص ويشمل النطاق الكامل من
الرقابة الحكومية النظامية ورقابة االداء وكذل الفحوص الخاصة وعميات الرقابة القانونية.

الفصل الثاني

يتكممون هممذا الفصممل مممن ثالثممة مباحممث شمممل المبحممث االول تجربممة ديموان الرقابممة الماليممة االتحممادي الع ارقممي فممي
تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابت في حين تضممن المبحمث الثماني تحليمل نتمائج اجابمات
عينم ممة البحم ممث وعالقم ممات االرتبم مماط والتم ممأثير بم ممين متغي م مرات البحم ممث امم مما المبحم ممث الثالم ممث فقم ممد تضم مممن عم ممرض
االستنتاجات والتوصيات وكاالتي:

المبحث األول

هذا المبحث االستقصاء عن دور ديوان الرقابة المالية االتحادي في تطوير نظام الرقابة الداخلية من

واقب الممارسات الفعلية والتي تم استخالصها من الوثائق والتقارير الرسمية لديوان الرقابة المالية االتحادي.

 -1فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية

اتضح لنا سابقا أن التأثير االكبر والرئيس الجهزة الرقابة المالية في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للوحدات
الخاضعة للرقابة يتم عن طريق عملية تشخيص نقاط الضعف والخلل في هذه االنظمة واقتراح الحلول

والمعالجات ومتابعة اجراءات االدارة المتخذة للمعالجة لتكون هذه االنظمة أكثر قوة وفاعلية ويمارس ديوان

الرقابة المالية االتحادي العراقي هذه التأثير من خالل:

أ -فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابت حيث ان أهم االنشطة والمسؤوليات الرئيسة
الجهزة الرقابة المالية هي تقييم نظام الرقابة الداخلية للجهة الخاضعة للرقابة وأبداء المالحظات وبيان نقاط

الخلل والضعف في وأبالغ المسؤولين في االدارة عنها ،ويقوم ديوان الرقابة المالية االتحادي العراقي ضمن

مهمات الرقابية الرئيسة بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان المالحظات عنها
ضمن تقاريره الرقابية التي يصدرها عن هذه الجهات ،وقد قام الديوان ضمن الجهود التي يبذل في سبيل
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تفعيل اجراءات الرقابية وانجاح مهمات وتحقيق أهداف في خدمة المجتمب والصالح العام وبما يضمن تطوير
وتقوية انظمة الرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة عموما بأصدار تقارير خاصة عن واقب حال أنظمة الرقابة

الداخلية في مؤسسات الدولة موجهة الى هذه الجهات بالدرجة االساس ،ولتحقيق نتائج أكبر قام بتوحيد هذه
التقارير ضمن تقرير خاص موحد موج الى االمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ملخصا بأهم النتائج
والمالحظات التي شخصها الديوان على مختلف مؤسسات الدولة بعد عملية الفحص والتقييم ألنظمة الرقابة

الداخلية لد واوين الو ازرات والدوائر غير المرتبطة بو ازرة والتشكيالت التابعة لها طبقا لمقتضيات قانون ديوان

الرقابة المالية باستخدام قوائم االستقصاء لدليل التدقيق العراقي رقم ( )7والقواعد واالعراف المعتمدة في هذا

المجال باالضافة الى االستفسارات المباشرة ،وقد شملت عملية الفحص والتقويم االمور التالية-:

أوال-التحقق من قيام اإلدارة بوضب الضوابط الرقابية المالءمة والمنفصلة لكافة الو ازرات والدوائر غير
المرتبطة بو ازرة.

ثانيا -التحقق من التزام العاملين بتل الضوابط

وقد أفرزت نتائج الفحص والتقييم العديد من المالحظات المهمة التي لها تأثير على قوة وفاعلية نظام الرقابة
الداخلية تم تبليغها الى مكاتب السادة الوزراء بموجب تقارير تفصيلية أعدت لهذا الغرض حيث أظهرت نتائج

الفحص والتقويم وجود خلل وضعف كبير في تل

االنظمة وخاصة عدم استقاللية وفاعلية أقسام الرقابة

الداخلية وقد تمت مناقشة جميب هذه التقارير من خالل عقد إجتماعات منفصلة للو ازرات والدوائر غير
المرتبطة بو ازرة حضرها مسؤولوا الرقابة الداخلية والمفتشون العموميون للجهات المختلفة عدا بعدها تم رفب

التقارير الى االمانة العامة لمجلس الوزراء ،وقد توزعت خالصة النتائج المستخرجة الى :

 )1المالحظات المشتركة  -:وهي حاالت الخلل والضعف التي تكرر حدوثها في اغلب الو ازرات وتشكيالتها
وانقسمت الى عدة محاور هي:

 .1التنظيم االداري والمالي واجراءات الرقابة االدارية :مثل عدم وجود نظام داخلي أو دليل للتوصيف
الوظيفي وعدم وجود لوائح تحريرية واجراءات واضحة للصالحيات والمسؤوليات وكذل

عدم وجود

معايير ومؤشرات لتقويم أداء أنشطة الو ازرات وتشكيالتها والعاملين فيها وغيرها من المالحظات

االخرى.

 .2الموجودات الثابتة :مثل عدم مس

سجالت تفصيلية بالموجودات الثابتة ووجود نقص بالمعلومات

عن تل الموجودات في تشكيالت اخرى وعدم وجود نظام للسيطرة على المواد التالفة وبطيئة الحركة
واعداد التقارير الدورية والخاصة بذل

الى جانب عدم تسجيل العديد من االمال

وتشكيالتها لدى دوائر التسجيل العقاري وغيرها من المالحظات االخرى.
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 .2الموجودات المخزنية :مثل عدم تشكيل لجان الجرد للموجودات الثابتة والمخزنية في نهاية السنة
المالية وعدم اعداد التقارير الدورية بالمواد التالفة والمتضررة والراكدة والفائضة ورفعها الى االدارة

العليا التخإذ اإلجراءات األصولية بصددها وغيرها من المالحظات االخرى.

 .7العقود :مثل عدم تشكيل دائرة أو قسم للعقود أو التاخر في تشكيلها خالفا للقوانين النافذة الى جانب
ضعف االلتزام بتطبيق أحكام قانون وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وغيرها من المالحظات االخرى.

 .0النقود :مثل التأخر في إجراءات المطابقات للحسابات الجارية مب المصارف في أوقاتها المحددة

ومتا بعة الموقوفات والتحري عن أسبابها ومعالجتها وعدم مراعاة الفصل بين الحيازة النقدية المين

الصندوق والمهمات المتعارضة االخرى وغيرها من المالحظات االخرى.

 .7الحسابات المدينة والدائنة  :مثل عدم إجراء المطابقات ألرصدة السلف والحسابات المدينة والدائنة
مب االرصدة الظاهرة في السجالت المختصة وعدم وجود متابعة وتسوية لألرصدة المخالفة لطبيعتها
والتحري عن أسبابها واتخإذ اإلجراءات الالزمة لمعالجتها وعدم السماح لتراكمها وتدويرها الى سنوات

الحقة وغيرها من المالحظات االخرى.

 .0الحاسبة االلكترونية :مثل عدم االحتفاظ بنسخ من الملفات والسجالت في مكان أمين خارج موقب
الحاسبة أو تحديثها حفاظا على توثيق معامالت التشكيل تحسبا ألي طارئ فضال عن غياب الرقابة
والسيطرة على المدخالت والمتغيرات والمخرجات وغيرها من المالحظات االخرى.

 .0التدقيق الداخلي  :مثل عدم ارتباط قسم التدقيق الداخلي باإلدارة العليا كما يقتضي األمر لضمان
استقالليت في انجاز االعمال المكلف بها مب غياب برامج العمل الواضحة التي تنظم عمل أقسام
التدقيق الداخلي وأفتقار اقسام التدقيق الداخلي الى كوادر متخصصة وكفوءة باعداد كافية للنهوض

بالمهام الملقاة على عاتق وغيرها من المالحظات االخرى.

 )2المالحظات الخاصة :على الرغم من ذكر المالحظات المشتركة فإن هنا مالحظات خاصة لكل و ازرة
وتشكيل والتي إنعكس أثرها على ضعف نظام الرقابة الداخلية في التشكيل المعني وقد تناول التقرير أهم

المالحظات الواردة على كل و ازرة على حدة مثل:
 .1و ازرة الخارجية
 .2و ازرة المالية

 .2و ازرة الداخلية
 .7و ازرة العمل والشؤون اإلجماعية
 .0و ازرة الصحة
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 .7و ازرة الدفاع
 .0و ازرة العدل

 .0و ازرة التربية
 .3و ازرة التجارة

وغيرها من الو ازرات االخرى وفي ضوء المالحظات المقدمة وتل المبلغة خالل التقارير التفصيلية للو ازرات
والدوائر غير المرتبطة بو ازرة فقد تم وضب توصيات تفصيلية من قبل الديوان لكل جهة جرى مفاتحتها

لمعالجة الضعف في نظم الرقابة ،الى جانب حث االمانة العامة لمجلس الوزراء على توجي الو ازرات والدوائر
غير مرتبطة بو ازرة والمحافظات االلتزام بمعالجة هذه المخالفات خالل فترة قصيرة كما قدم الديوان الى االمانة

العامة مجموعة من المقترحات خالل هذا التقرير أهمها:

أ -ربط تشكيالت الرقابة الداخلية بمكتب المفتش العام .

ب -ضرورة تهيئة الكوادر المحاسبية والتدقيقية ذات االختصاص بالسرعة الممكنة.

ت -قيام التشكيالت المسؤولة على التعاقدات وبإشراف مكاتب المفتشين العموميين تدقيق نفإذية خطابات
الضمان والتأمينات المقدمة من قبل المقاولين لكل التعاقدات قيد التنفيذ أو تل

التي في مرحلة

الصياغة.

وال يزال ديوان الرقابة المالية مستم ار في عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية لمختلف مؤسسات الدولة وعرضها
بتقرير مستقل أو كفقرة ضمن التقرير الرقابي مثال ذل

عرض تقرير تقييم نﻅاﻡ ﺍلﺭقابة ﺍلﺩﺍخلية لﺩيﻭﺍﻥ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍلﺩﺍخلية لسنة  ٠٢٣٠ /ضمن التقرير السنوي الصادر لديوان الرقابة المالية لنفس السنة.

ب -ولعدم كفاية عملية فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ولطبيعة الهدف والمهمات التي تمارسها ووجدت
من أجلها إجهزة الرقابة المالية في القطاع العام فقد منحت صالحيات متابعة االجراءات التي تقوم بها
الجهات الخاضعة للرقابة من إجل معالجة المالحظات واإلخطاء التي تم تشخيصها في تقارير الديوان حيث

منح القانون الديوان حق تحديد المدة الالزمة للجهات الخاضعة للرقابة لالجابة عن تقرير الديوان

والمالحظات التي ابداها وللديوان حق النظر في كفاية االجابة أو االجراءات المتخذة لمعالجة هذه
دور أكثر فاعلية فقد قام الديوان بأستحداث قسم خاص
المالحظات ،ومن أجل توحيد جهود المتابعة وأعطائها ا

لغرض متابعة جميب االجراءات المتخذة من قبل الجهات الخاضعة حيال مالحظات الديوان الواردة في

التقارير الصادرة من وبيان كفايتها ومالءمتها وتشخيص حاالت التلكوء والبطء وعدم المعالجة من أجل أتخإذ

االجراء المناسب لها.
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 -2وضع وتطوير المعايير والقواعد والنظم المحاسبية والرقابية واالدلة والبرامﺞ واالرشادات
المتخصصة:

من االدوار المهمة التي يقوم بها الديوان هو أألسهام في بناء أسس وقواعد متينة يستند عليها العمل الرقابي
والمحاسبي في مؤسسات الدولة المختلفة فقد منح القانون ضمن :

(المادة  -7-يسعى الديوان لتحقيق االهداف االتية:

رابعا -نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المسندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة
للتطبيق على االدارة والمحاسبة وبشكل مستمر.

خامسا -تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفب مستوى االداء المحاسبي والرقابي للجهات

الخاضعة للرقابة).

فمن المهم في العمل المالي والمحاسبي والرقابي وجود اسس وقواعد واجراءات تؤمن بها جميب

االطراف ذات العالقة أو التي لها مصلحة في نشاط تل الجهة باالضافة الى وجود االدلة المتفق عليها،
لذل كل نالحظ اعتماد النظم المحاسبية التي توفر التبويب والمسميات والمصطلحات المتفق عليها وأشكال

وأنواع السجالت والمستندات والقوائم الختامية وطرق أحتساب االندثار واسس توزيب التكاليف وغيرها من

البيانات التي توفر للمعنيين تفاصيل كافية من المعلومات لبناء رأي بمستوى االداء وصحة وسالمة النتائج.

أي أنها (مراد )77 :2,,0،توحيد االسس المحاسبية والمالية والتدقيقية التي يجب ان تنتهجها المؤسسات

ا لحكومية ،وبذل الجهود للتخفيف من حدة االختالفات والتنسيق والترابط من اجل الوصول الى معايير موحدة

تكون ملزمة التطبيق لتعزيز خاصية المقارنة بين البيانات المعلومات المالية على مختلف المستويات ،ومن
ثم وضب آلية ملزمة البد من التقيد بها ،وبعد أن يتم االتفاق على توحيد المعالجات التي ستستخدم لقياس

االحداث المالية وتوصيل النتائج لمستخدمي المعلومات.

وتؤدي الكشوف المالية التي يتم إعدادها بموجب معايير محاسبية موحدة إلى تحسين اإلشراف واتخإذ الق اررات

اإلدارية ،وكذل تساعد في تحسين اإلدارة وفي توجي الموارد وفي فاعلية التنفيذ العملي وتحقيق النتائج.
ومن أمثلة ماقام ب الديوان في مجال وضب وتطوير وتوحيد االسس المحاسبية والرقابية االتي:

أ -وضب وتحديث النظام المحاسبي الموحد

بعد قيام ديوان الرقابة المالية االتحادي بأصدار النظام المحاسبي الموحد والذي شكل نقطة تحول كبيرة بسبب

أثاره المختلفة والواسعة في االقتصاد العراقي بشكل عام والذي كان ملبيا إلحتياجات الوضب االقتصادي
والمحاسبي في مرحلة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين ،وبعد أن شهد العالم والعراق تغيرات كبيرة

في العقد األول من القرن الواحد والعشرين ،المتمثلة باإلنفتاح االقتصادي واالستثمار األجنبي وغيرها التي
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ألزمت تطبيق معايير المحاسبة الدولية ،كل هذا إستدعى تحديث النظام المحاسبي الموحد ليلبي إحتياجات

المرحلة الراهنة والمستقبلية .وانسجاما مب الهدف الرئيس لمعايير المحاسبة الدولية ،المتمثلة بتوحيد المفاهيم
والممارسات المحاسبية واصدار التقارير المالية المالءمة على المستوى الدولي ،سعى الديوان في الحفاظ على

إستم اررية منحى التوحيد المحاسبي في العراق عن طريق توحيد المفاهيم والممارسات المحاسبية والتقارير

المالية المالءمة للمقارنة بين مؤسسات القطاع العام والمختلط والخاص ،مب مراعاة التقارب مب معايير
المحاسبة الدولية ،ولإلرتقاء بمستوى المحاسبة في العراق وخدمة االقتصاد الوطني ،وجعل التقارير المالية
أكثر تلبية إحتياجات الوحدة اإلقتصادية ،ومستخدمي التقارير ،والمحاسب القومي ،والجهاز الضريبي ،فضال
عن كون يتناول مفاهيم المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف.

لذا قام الديوان بتشكيل لجان لتحديث النظام المحاسبي الموحد ،مهمتها تحديث النظام وفق رؤية شاملة

للوضب االقتصادي والمحاسبي ومعايير المحاسبة الدولية .وقد إعتمدت اللجان في عملها على مقترحات وآراء
األكاديميين والعاملين في الوحدات اإلقتصادية في القطاع العام ،وأخضعت مقترحاتهم إلى الدراسة والتحليل
وأخذت بأغلب المقترحات الواردة إليها بما يتالئم مب البيئة المحاسبية العراقية واستغرق عمل اللجان عدة

سنوات توصلت بعدها إلى أصدار النظام المحاسبي الموحد في طبعت الثانية سنة( )2,11والتي أخذت
بنظر اإلعتبار التعديالت التي وردت من مختلف الجهات المعنية ،ومن أبرز جوانب التحديث في النظام

المحاسبي الموحد هي-:

أوال -أألخذ بالمعالجات المحاسبية للموجودات الثايتة والمتداولة المتضررة والمفقودة نتيجة الحرب
والظروف غير الطبيعية.

ثانيا-المعالجة المحاسبية لنشاط التشييد بحسب طريقة قياس نتيجة النشاط (نسبة االنجاز أو العقد التام)
ثالثا-المعالجة المحاسبية لرسملة نفقات البحث والتطوير.

رابعا-التوسب في العالجات المحاسبية للنشاط الزراعي بشقي (النباتي والحيواني).
خامسا-اعتماد مفاهيم وكشوفات المحاسب القومي المحدثة من قبل و ازرة التخطيط باالسترشاد بنظام
الحسابات القومية المعد من قبل االمم المتحدة  ....وغيرها الكثير.

ب -دليل وبرنامج تقييم االداء 2,,7

تناول الدليل تعريف رقابة األداء وأبعادها ومحاورها ومنهجية تقييم االداء ومراحل عملية تقييم االداء ومعايير

ومؤشرات األداء الى جانب برنامج تدقيق األداء وتقرير تقييم االداء وقائمة االستقصاء وأوراق العمل.
ت -دليل استرشادي لوحدات التدقيق الداخلي في الو ازرات 2,,0
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وتضمن مفهوم نظام الرقابة الداخلية وعناصره ومفهوم وحدة التدقيق واهدافها الى جانب انواع التدقيق

ومهماتها أجهزة الرقابة والتدقيق واالج ارءات الواجب مراعاتها في اجراءات الضبط الداخلي كما تضمن ايضا
اجراءات التدقيق لبعض فقرات وبنود الموازنة وغيرها مثل الموجودات والمطلوبات وحسابات النتيجة وحسابات

التكاليف وغيرها ،وقد أعد لكي تسترشد ب وحدات التدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة المختلفة.

ث -دليل بطاقات األداء المتوازن 2,,3

تعد بطاقة االداء المتوازن احدى الوسائل االدارية المعاصرة التي تستند على فلسفة واضحة في قياس مستوى

التقدم في االداء وباتجاه تحقيق االهداف ،لذا أعد هذا الدليل ليتضمن بيان الجوانب االساسية لمفهوم بطاقات
األداء المتوازن وأهداف ومراحل تطورها وآلية إعدادها مب المثال التطبيقي ليتسنى للمعنيين سهولة فهمها

وتطبيقها.

ج -منهج التدقيق وفق اسلوب المخاطر 2,12

حرصا من الديوان على النهوض بدوره في مجال التدقيق ووفقا لألدلة والمعايير الدولية والمحلية وسعي الدائم
في تطوير قدرات ومهارات مالكات الرقابية وبما يضمن عملية رقابية وتدقيقية وفق أفضل الممارسات المهنية
فقد حرص على مزج خبرات السابقة مب أحدث المعايير الدولية في هذا الشأن (معايير التدقيق والتأكيد

الدولية ،معايير االنتوساي) ،الغرض من أعداد هذا الدليل هو وضب االشادات الخاصة بتخطيط تنفيذ عملية
تدقيق للبيانات المالية ،ويشمل التخطيط لعملية التدقيق وضب إستراتيجية تدقيق شاملة للعملية وتطوير خطة
التدقيق بهدف تقليل مخاطر التدقيق الى مستوى منخفض بشكل مقبول.
2102
من موظفي الديوان من ذوي الخبرة واالختصاص تولت إعداد نظام محاسبي
خاص بالبلديات وقد شمل النظام المحاور التالية:

اوال -أرقام دليل النظام المحاسبي الموحد للبلديات.
ثانيا -شرح دليل النظام المحاسبي الموحد للبلديات.

ثالثا -المعالجات المحاسبية للنظام المحاسبي الموحد للبلديات.

رابعا -القوائم المالية والحسابات الختامية.
خامسا -المجموعة المستندية والدفترية.

وقد اعتمدت اللجنة في عملها بشكل رئيس على النظام المحاسبي الموحد الصادر من خالل استحداث بعض

الحسابات باإلضافة إلى الحسابات الموجودة في النظام المحاسبي الموحد وبما يخدم أهداف وأنشطة دوائر

البلديات.

)(76-41

مساهمة االجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية

خ -الدليل المالي والمحاسبي الحكومي الموحد في العراق2,12

تم اعداد هذا الدليل لغرض رفب مستوى كفاءة االجهزة الحسابية القائمة على االدارة والتنظيم المحاسبي

الحكومي وأدارت وت نظيم في مختلف م ار حل العمل الحسابي ورفب القدرات الفنية عن طريق ايجاد مرجب
اساسي يحوي كل مكونات النظام المالي والمحاسبي الحكومي لكي تستخدمها الوحدات الحسابية في عملها
وتأمين السهولة للرجوع الي والعمل بموجب وفق أطار الموازنة العامة االتحادية للدولة واجراءات اعداد

وحدات االنفاق الحكومي بشقيها الجارية والرأسمالية وقواعد التنظيم المالي والمحاسبي وتحديد واجبات

ومسؤوليات وحدات االنفاق الحكومي عند تنفيذ ومتابعة موازناتها وتحمل مسؤولياتها عن أدارة المال العام

المتمثل بتخصيصات الموازنة.

ولغرض تفعيل نظام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في وحدات االنفاق الحكومي وتعزيز العالقة مب الرقابة
الخارجية بما يضمن تحسين اداء وحدات االنفاق في التعاقدات الحكومية وتقليل المخاطر المتعلقة بها الى

جانب حماية الموجودات من الفقدان وضمان دقة المعلومات والتقارير المالية وضمان التزام العاملين بالقوانين

واالنظمة والتعليمات للوصول الى الهدف الكبير والحيوي المتمثل في تحسين كفاءة العمل وتوفير االمانة في

ادارة المال العام.

د -دليل تقويم االداء للبرامج والسياسات 2,12

انجز ديوان الرقابة المالية االتحادي في جمهورية العراق بالتعاون مب محكمة التدقيق الهولندية دليل

تقويم االداء للبرامج والسياسات ( ، )2,12ويهدف الدليل الى وضب بنية وهيكلية لعملية تقويم االداء وفق
احدث الطرق والمعايير واالساليب المعتمدة من قبل المنظمات الدولية ووفق المعايير المحلية المعتمدة في

العراق  ،ويعد الدليل الخطوة األولى في تعزيز عملية الرقابة على االداء لدى اجهزة الرقابة بشكل خاص
والمدققين بشكل عام  ،ويتضمن الدليل االطار المفاهيمي لتقويم االداء والتخطيط لعملية التقويم وتنفيذها
وأخي ار تقريرتقويم االداء وتقييم العمل المنجز.

قام الديوان بإعداد دليل يتضمن المؤشرات والمعايير الخاصة بتقويم األداء متضمنة المؤشرات المشتركة
والمؤشرات المتخصصة وحسب األنشطة وتم تعميم على الو ازرات والجهات غير المرتبطة بو ازرة ،وقد تم

التعميم إلى الو ازرات والجهات غير المرتبطة بو ازرة كافة لتشكيل لجان مركزية في مقرات كل تشكيل تتولى
إعداد مؤشرات ومعايير تقويم األداء المتخصص وحسب طبيعة نشاط كل تشكيل أو إدارة وتسمية ممثل
مناقشة المؤشرات من قبل اللجان المركزية للوقوف على مدى توافقها مب نشاطاتها ومدى مالئمتها لطبيعة

إعمالها.
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ز -أنظمة التكاليف

سبق وان قام ديوان الرقابة المالية بإعداد د ارسة بخصوص واقب نظام التكاليف في االدارات الممولة ذاتيا
حيث تم تحليل ودراسة إجابات االدارات المعنية بصدد استمارة االستبانة المعدة من قبل هذا الديوان عن نظام

التكاليف في الوحدات االقتصادية ونتائج تنفيذ برنامج تدقيق حسابات التكاليف الذي قامت بتنفيذه هيئات

الرقابة المالية ،وقد أفرزت الدراسة العديد من المالحظات المهمة في تصميم تل األنظمة ،والتي أبلغت الى
األمانة العامة لمجلس الوزراء .كما قدم الديوان عدة مقترحات للنهوض بواقب أنظمة التكاليف وأهمية تأمين

نظام كلفوي جيد وفاعل في ظل النظام المحاسبي يعتمد من قبل جميب الشركات واإلدا ارت الممولة ذاتيا

بالشكل الذي يسهم في الوصول الى تقارير كلفوية تمكن اإلدارة والجهات األخرى في اتخإذ الق اررات اإلدارية
المتعلقة باإلنتاج والتسعير والمبيعات وهوامش الربح وفق أسس علمية وموضوعية ،وتم رفب التوصيات

النهائية مب الدليل لغرض تعميمها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بو ازرة.

كذل مارس الديوان دو ار مهما من خالل التخويل الذي منح القانون لرئيس الديوان بترأس احد اهم المجالس
المعنية بالعمل المحاسبي والرقابي فقد تم تفعيل مجلس المعايير المحاسبية والرقابية والذي يترأس رئيس

الديوان وتم طرح ومناقشة واقرار العديد من القواعد المحاسبية مثل:

أ -القاعدة المحاسبية رقم ( )1قياس نتجة النشاط لعقود االنشاء.

ب -القاعدة المحاسبية رقم ( )0المخزون

ت -لقاعدة المحاسبية رقم ( )7االفصاح.

ث -القاعدة المحاسبية رقم ( )0كشف التدفق النقدي.

ج -اقرار التعديالت على القاعدة المحاسبية رقم ( )2رسملة نفقات االقتراض.
ح -اقرار فيها القاعدة المحاسبية رقم ( )2الموجودات غير الملموسة لتحل محل القاعدة المحاسبية رقم
( )2تكاليف البحث والتطوير.

خ -استكمال المحور األول من دليل التدقيق المقترح ( رقابة الجودة) والخاص برقابة الجودة لتدقيق
البيانات المالية .

باالضافة الى الى ما ذكر اعاله فأن الديوان قام بالكثير من الجهود التي تصب في خدمة العمل المحاسبي
والرقابي إذ قام بتعديل تعليمات وصالحيات تنفيذ المشاريب االستثمارية لعام  ،2,12والمعالجة القانونية

لحسابات االمانات المستلمة ،ومشروع تعليمات العقود ،وكشف التدفقات النقدية ،وتطوير النظام المحاسبي
للمصارف وشركات التأمين ،اعداد ( )2دليل لتقويم االداء للبرامج والسياسات بالتعاون مب محكمة التدقيق
الهولندية ،كما قام ب اقتراح ضوابط موحدة لغرض السيطرة على الموجودات الثابتة والمخزنية وتم تعميمها على
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الدوائر الرقابية في بغداد والمحافظات إلبداء الرأي بها ومن ثم أقرارها والعمل بها  ،إلى جانب ما ورد قام

أيضا بإعداد الكثير من البرامج تدقيقية إلغراض العمل الرقابي وكراس المعايير الدولية لرقابة الجودة واعداد
دليل المنهاج الحديث للتدقيق ودليل الرقابة القضائية ،الى جانب اعداد-:
أ -مسودة ضوابط التحقيق اإلداري.

ب -مسودة دليل التحقيق اإلداري بالتعاون مب ديوان المحاسبة الفرنسي.
ت -المساهمة في لجنة وضب ضوابط إجراء عقود المشاركة .

 -3بناء وتطوير الثقافة الرقابية لدى أالدارات وأقسام التدقيق في الجهات الخاضعة للرقابة:
يلعب ديوان الرقابة المالية االتحادي دو ار مهما في بناء وترسيخ الثقافة الرقابية لدى الجهات الخاضعة للرقابة

واداراتها بشكل خاص من خالل استثمار طبيعة العالقات بين الطرفين وقنوات التواصل بينهما وطبيعة المهام

المناطة ب ويتم ذل من خالل:

أ -عملية مناقشة تقارير الديوان مب االدارة والمعنيين في الجهات الخاضعة للرقابة قبل أصدارها حيث يوفر

هذا االمر لالدارات فرصة األطالع والتعرف بصورة مباشرة على اساليب واجراءات الرقابة ومناقشتها
واالستفهام والتفاعل المباشر وتبادل وجهات النظر مب الرقباء الماليين وتمنح المعنيين في الجهات الخاضعة

للرقابة فهما أكبر لدور الديوان وطبيعة عمل .

ب -تشكل تقارير الديوان بما تحوي من أشارات وذكر للمواد والتعليمات القانونية واألدارية والقواعد المحاسبية
والتدقيقية مادة ألثراء الجانب المعرفي والعلمي لألدارات والعاملين في المجال المحاسبي والرقابي الداخلي في

الجهات الخاضعة للرقابة وتوجيهها باالتجاه الصحيح لممارسة أعمالها.

 -4المؤتمرات والندوات وورش العمل التثقيفية التي يقيمها ديوان الرقابة المالية االتحادي
الخاصة بانظمة الرقابة الداخلية:

استكماال لدور ديوان الرقابة المالية االتحادي في ﺩعﻡ تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وفسح المجال للبحث
العلمي لرفده باالفكار واالبحاث الرصينة حيث شار االمانة العامة لمجلس الوزراء في اقامة ثالثة مؤتمرات

للرقابة الداخلية ( )2,10-2,11وذل

لتفعيل دور اجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ،هذا

وتضمن المؤتمر االول عرض التقرير الخاص بتقييم انظمة الرقابة الداخلية لمؤسسات الدولة المختلفة الذي

اعده الديوان كما قدمت خالصة المالحظات والتوصيات المؤشرة من الو ازرات والجهات الغير مرتبطة بو ازرة
كما عرضت في المؤتمر الثاني والثالث اوراق عمل مختلفة مقدمة من ديوان الرقابة المالية مثل ورقة عمل
تحت عنوان (التقييم الذاتي للوحدات الحكومية ) وورقة اخرى بعنوان تطوير اجهزة الرقابة الداخلية وثالثة
بعنوان (تقويم عام الجهزة الرقابة الداخلية والمعوقات التي تواجهها عند تنفيذ الواجبات الملقاة عليها) كما
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عرضت نتائج المسح الشامل الجهزة الرقابة الداخلية الذي اعدت االمانة العامة لمجلس الوزراء ،وقد خرجت
هذه المؤتمرات بعدة توصيات تؤكد على ضرورة دعم اجهزة الرقابة الداخلية ورفدها بكوادر متخصصة ومؤهلة
وتدريب منتسبي مكاتب المفتشين العموميين وتهيئة برامج وادلة استرشادية للعمل والتنسيق مب ديوان الرقابة

المالية لوضعها كدليل عمل.

كما قام بعقد المؤتمر العلمي األول ل تحت عنوان(دور اجهزة الرقابة في الحد من الفساد االداري والمالي)

في سنة 2,12/وقد شار في المؤتمر عدد كبير من منتسبي و ازرات الدولة والكليات ومكاتب المفتشين
العموميين وباالضافة الى ديوان الرقابة المالية االتحادي وقد عرضت مجموعة من البحوث والدراسات وأوراق

العمل لباحثين مختصين بالشان الرقابي وكان لنظام الرقابة المالية حضو ار ضمن مفردات المؤتمر وفي ختام
المؤتمر وفي ضوء البحوث وأوراق العمل التي قدمت للمؤتمر والمناقشات العلمية قدمت مجموعة من

التوصيات من ضمنها تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة باإلجراءات والتدابير التي تتخذها االدارات العليا

فيما يخص الجوانب المالية ،واالدارية والفنية التي تنظم سير العمل والحفاظ على الموجودات وضمان انجاز
العمل بانسيابية وضمان االلتزام بالقوانين واالنظمة والتعليمات وفق التوجيهات التي تم التوصل اليها خالل

انعقاد المؤتمرين الذين عقدا من قبل االمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقد جاء المؤتمر الثاني تحت شعار العمل الرقابي المشتر يسهم في االصالح االداري ودعم االداء

الحكومي فقد عقد ديوان الرقابة المالية االتحادي المؤتمر العلمي الثاني ل

تحت عنوان( قيمة ومنافب

األجهزة الرقابية في اإلصالح اإلداري ودعم األداء الحكومي) في بغداد لسنة( )2,12بحضور ممثلي اعلى
السلطات في الجهاز الحكومي التنفيذي والتشريعي للدولة وبعض المسؤولين ذات االختصاص والمفتشين

العمومي ين للو ازرات كافة ورؤساء الجامعات وعمداء كليات اإلدارة واالقتصاد وعدد من مسؤولي الديوان
المختصين إذ تم استعراض مجموعة من البحوث وأوراق العمل ذات العالقة بالعمل الرقابي واليات مكافحة
الفساد والهدر في المال العام وبما يدعم االصالح االداري واالداء الحكومي االداري وفي ختاﻡ ﺍلمﺅتمﺭ

قدمت ﺍلتﻭصياﺕ ﺍلتالية-:

أ -قياﻡ ﺍالجهﺯﺓ ﺍلﺭقابية عمﻭمﹰا بتبني مفهﻭﻡ جﻭﺩﺓ ﺍلتﺩقيﻕ ﻭﺍقامة نﻅماﻡ الﺩﺍﺭﺓ ﺍلجمﻭﺩﺓ ﺍلشاملة ،
ﻭتﻁﻭيﺭ ﺍلعالقة ﺍلتباﺩلية في هﺫﺍ ﺍلمجال بيﻥ ﺍالجهﺯﺓ ﺍلﺭقابية (ﺍلخاﺭجيمة) ﻭﺍجهﺯﺓ ﺍلتﺩقيﻕ ﺍلﺩﺍخلي.

ب -تﻭجي ﺍلﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍلجهاﺕ غيﺭ ﺍلمﺭتبﻁة بﻭﺯﺍﺭﺓ بضﺭﻭﺭﺓ تقمﺩيﻡ ﺍلمﺩعﻡ ﺍلمناسمﺏ ﻭخاصة ﺍلﺩعﻡ
ﺍلمعنﻭﻱ ﺍﻭ ﺍالعتباﺭﻱ الجهﺯﺓ ﺍلﺭقابمة ﺍلﺩﺍخليمة ،ﻭتمﻭفيﺭ ﺍﻭ تهيئمة مستلﺯماﺕ ﺍلعمل ﺍلمناسبة لتلﻙ

ﺍالجهﺯﺓ مﻥ خالل تعييﻥ ﺍالﻭﺍئل مﻥ خﺭيجمي كليات ﺍالﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍالقتصاﺩ ﻭﺍلمعاهﺩ ﺍلتخصصية

للمحاسمبيﻥ ﺍلقمانﻭنييﻥ ،وﺍشمﺭﺍﻙ ﺍلممﻭﻅفيﻥ ﺍلمعنييﻥ بالﺭقابة ﻭﺍلمحاسبة بالﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية
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ﺍلتخصصمية فمي مجماالﺕ ﺍلﺭقابمة ﻭﺍلمحاسبة في مراكز ﺍلتﺩﺭيﺏ في ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍلماليمة ﻭﺩيمﻭﺍﻥ ﺍلﺭقابمة

ﺍلماليمة ﻭممنح ﺍالستقاللية لﻜل ﺍالقساﻡ بمﻭجﺏ ﺍلتعليماﺕ ﻭﺍلضﻭﺍبﻁ لﻜي يشعﺭ مﻭﻅفو تلﻙ ﺍالقسماﻡ
بجﺩية ﺍلتﺩقيﻕ ﻭﺍلشفافية في ﺍلعمل بما يضمن معالجة ﺍلخلل ﻭﺍلخﻁ بشﻜل مبكر.

ت -تﻭجي ﺍالﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍلعليا لالجهﺯﺓ ﺍلحﻜﻭمية بالعمل على تﻁﻭيﺭ ﻭتفعيل ﺍنﻅممة ﺍلﺭقابمة ﺍلﺩﺍخلية مب
ﺍلتﻭجي بابﺩﺍء ﺍلتعاﻭﻥ ﺍلتاﻡ مب ﺍالجهﺯﺓ ﺍلﺭقابية ﻭتقﺩيﻡ ﺍلتسهيالﺕ النجماﺯ ﺍعمال ﺍلﺭقابة ﻭﺍلتﺩقيﻕ
ضمﻥ ﺍلتﻭقيتاﺕ ﺍلمحﺩﺩﺓ ﻭبما يضمﻥ معالجة ﺍلخلمل ﻭﺍلخﻁمأ بشﻜل مبﻜﺭ.

ث -قياﻡ ﺍألجهﺯﺓ ﺍلحكومية بﻭضب ﺁلية فعالة لمتابعة ﺍلمالحﻅاﺕ ﻭﺍلتﻭصياﺕ ﺍلمﻭﺍﺭﺩﺓ فمي تقاﺭيﺭ
ﺍألجهﺯﺓ ﺍلﺭقابية عمﻭمﹰا ﻭﺩيﻭﺍﻥ ﺍلﺭقابة ﺍلمالية ﺍالتحاﺩﻱ على ﻭج ﺍلخصﻭﺹ ،ﻭبما يضمﻥ

ﺍالستفاﺩﺓ مﻥ تلﻙ ﺍلتقاﺭيﺭ في مجاالﺕ تحسميﻥ ﺍألﺩاء ﻭمﻜافحمة ﺍلفسماﺩ ﻭمعالجة نقاﻁ ﺍلضعﻑ

ﻭﺍلخلل في أداء تلﻙ ﺍألجهﺯﺓ في ﺍلﻭقﺕ ﺍلمناسﺏ بمﺩال ممﻥ تﻜﺭﺍﺭها ﻭﺭبﻁ تمﻭيل ﺍلﻭﺯﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺍلﺩﻭﺍئﺭ غيﺭ ﺍلمﺭتبﻁة بﻭﺯﺍﺭﺓ ممﻥ قبمل ﺍلخﺯينمة ﺍلعامة بمﺩﻯ ﺍلتﺯﺍمها بمعالجة ﺍلمالحﻅاﺕ.

 -5تدريب وتطوير منتسبي الجهات الخاضعة للرقابة

إن واحدة من أهم الوسائل التي اعتمدها الديوان لتقديم الدعم هي إقامة الدورات التدريبية وتوظيف مهارات

قيادات الديوان ومنتسبي لتطوير وتأهيل قابليات ومهارات زمالئهم من منتسبي دوائر الدولة وذل بناء على
الطلبات التي ترد من قبل الو ازرات والدوائر أو االقتراح بأن يصار إلى مفاتحة هذه الجهات إلقامة الدورات

بغية دعم أدائهم وتطوير مؤسساتهم نظ ار ألهمية ذل فقد قام الديوان بتنظيم دورات تدريبية متخصصة ألجهزة

الرقابة الداخلية في الو ازرات والجهات غير المرتبطة بو ازرة والعاملين في مكاتب المفتشين العموميين وتم

تزويدهم بدليل الرقيب المالي وبرامج التدقيق بلغت:

الجدول ( )2الدورات التدريبية وعدد المشتركين فيها

السنة

عدد الدورات

عدد المشتركين من الو ازرات المختلفة

2778

27

٨٦٣

2779

6

116

2717

9

184

2711

27

344

2712

17

295

2713

16

276

المصدر :من اعداد الباحثين باالستناد الى التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية االتحادي في السنوات
المذكورة اعاله
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 -7االستشارات :

اشارت ﺍلفقﺭﺓ (ثالثا) مﻥ قانﻭﻥ ﺩيﻭﺍﻥ ﺍلﺭقابة ﺍلمالية ﺭقﻡ ( )١٣لسنة ( ٠٢٣٣ﺍلمعﺩل) على قياﻡ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ

بتقﺩيﻡ ﺍلعﻭﻥ ﺍلفني في ﺍلمجاالﺕ ﺍلمالية ﻭﺍلمحاسبية ﻭما يتعلﻕ بها مﻥ ﺃمﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭية ﻭتنﻅيمية لهذا قدم

الديوان عددا من االستشارات لجهات مختلفة والتي تم فيها االستيضاح وبيان الرأي في األمور الخاصة
بالعقود وتعليماتها واالعتمادات المستندية ومعايير المحاسبية الدولية والتحاسب الضريبي والى غيرها من

األمور الفنية والبحثية .كما قدم استشارات داخلية لبيان الرأي الفني للدوائر الرقابية في بغداد والمحافظات

وأقسام وشعب الديوان ،كذل قدم الديوان عددا من االستشارات القانونية لتوضيح التعليمات واالستفسارات عن
التشريعات المالية والتعليمات المتعلقة بها والتي ترد إلى الديوان من اإلدارات الخاضعة لتوضيح الغموض

الذي يكتنف بعض الفقرات القانونية أدناه امثلة عنها:

الجدول ( )2االستشارات المالية والقانونية
السنة

أستشارات المالية

أستشارات قانونية

2779

318

676

2717

788

693

2711

786

1289

2712

747

1898

2713

666

2782

المصدر :من اعداد الباحثين باالستناد الى التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية االتحادي في السنوات
المذكورة اعاله

 -6ادخال الوسائل الحديثة (االلكترونية) في العمل المحاسبي والرقابي

حرصا من ديوان المالية االتحادي على تطوير العمل في مجال المحاسبة والتدقيق وتطوير أنظمة وأساليب

العمل وتحديثها ومن بينها األنظمة المعتمدة من قبل الجهات الخاضعة لنطاق رقابت استنادا ألحكام المادة
(/٤رابعا) من قانون رقم (  ) ١٣لسنة  ، ٠٢٣٣فقد قام هذا الديوان بمكننة النظام المحاسبي الموحد
االساسي والبلديات ابتداءا من عمليات اإلدخال بواسطة قيود اإلدخال والترحيل إلى السجالت المالية (اليومية

العامة واألستإذ العام والسجالت الفرعية األخرى) وتنظيم موازين المراجعة (الشهرية والختامية) وصوال إلى
التقارير المالية وفق متطلبات البيانات المالية باإلضافة إلى تضمين أنظمة فرعية تعمل ضمن النظام

الرئيسي ومنها نظام إدارة الموجودات الثابتة  ،نظام متابعة تنفيذ الموازنة التخطيطية  ،نظام مطابقة كشف

الحساب الجاري الوارد من المصرف ونظام إعداد كشف التدفق النقدي  ،فضال عن مكننة نظام محاسبة
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التكاليف وفق متطلبات النظام المحاسبي الموحد الذي يساعد في توزيب عناصر الكلف على مراكز التكلفة

وذل ألحكام الرقابة.

وبعد إن قام هذا الديوان الرقابة المالية االتحادي بعقد عدد من ورش العمل خالل شهر سنة  ٠٢٣١ /بهدف

التعريف بالنظام المحاسبي الموحد ونظام المحاسبي للبلديات ونظام محاسبة التكاليف الممكننة واليات
التشغيل والتطبيق وج ديوان الرقابة المالية االتحادي في نفس السنة الى الو ازرات كافة لتعميم على

التشكيالت المشمولة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد للعمل باألنظمة المحاسبية المذكورة على ان يتم ذل

بشكل موازي لألنظمة المعمول بها حاليا للمقارنة ومطابقة نتائج التنفيذ ،بعدها قام بعملية متابعة تنفيذها من
قبل الجهات المعنية حيث قام بتعميم قائمة استقصاء للتعرف على مدى تطبيق هذه الجهات لالنظمة الممكنة

والمشاكل والمعوقات التي واجهتهم عند التنفيذ لمعالجت

كما عمل الديوان على تطوير اساليب التدقيق باعتماد التدقيق االكتروني من خالل انظمة الكترونية ممكننة
وتطبيقها في االدارات الخاضعة للرقابة وتشكيل فريقين لتدقيق االنظمة المالية واالنظمة االدارية ،فضال عن

اقامة(  )٠دورة تدريبية في التدقيق االلكتروني في مجال النظام المحاسبي الموحد والنظام االساسي ومحاسبة
التكاليف.

 -8نشاطات الديوان في مجال تفعيل دور األجهزة الرقابية األخرى

يقوم ديوان الرقابة المالية االتحادي ضمن أجراءات متابعة التقارير والمعالجات المتخدة من قبل الجهات

الخاضعة للرقابة وبموجب صالحيات القانونية وفي الحاالت التي تتطلب ذل

بمخاطبة األجهزة الرقابية

الحكومية االخرى المتمثلة الهيئة العامة للنزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في الو ازرات من أجل ممارسة
صالحياتها الممنوحة لها قانون والتعرف على اسباب التلكوء أو فتح التحقيق أو االحالة الى القضاء واعالم

ديوان الرقابة المالية االتحادي االمر الذي يعكس تكامل في االدوار ويصب في نهاية المطاف في تطوير
كفاءة أداء مؤسسات الدولة لذل يقوم الديوان بتوجي العديد من الكتب الرسمية المتمثلة بنتائج تدقيق العقود
ونتائج الزيارات التفتيشية وتصفية المالحظات الرقابية ونتائج أعمال الرقابة والتدقيق لإلدارات الخاضعة

للرقابة والمتضمنة أهم المالحظات الرقابية والتوصيات الالزمة بشأنها كما وج ديوان الرقابة المالية دعوة إلى
السادة المفتشين العموميين في و ازرات الدولة كافة لعقد لقاء في مقر الديوان ترأس السيد رئيس الديوان وقد

جاءت الدعوة انطالقا من أيمان الديوان باالرتقاء بالعملية الرقابية للنهوض بها نحو األفضل وفيما يلي أمثلة
عن عدد الكتب المرسلة من الديوان الى الجهات المذكورة-:
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الجدول ( )7الكتب المرسلة الى هيئة النزاهة والمفتشين العموميين
السنة

هيئة النزاهة

المفتش العام

2779

297

4456

2717

451

3274

2711

345

2941

2712

291

2185

المصدر :من اعداد الباحثين باالستناد الى التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية االتحادي في السنوات
المذكورة اعاله

ومن خالل المؤشرات واالدلة واالنشطة التي يمارسها ديوان الرقابة المالية االتحادي و التي تم عرضها
خالل هذا المبحث يصار إلى قبول الفرضية األولى والتي فحواها ما يأتي -:

((يقوم الديوان بمجموعة من االنشطة والمهام التي تهدف الى تطوير انظمة الرقابة الداخلية في الجهات

الخاضعة لرقابته

المبحث الثاني

عرض وتحليل نتائﺞ
يسعى هذا المحور إلى عرض نتائج البحث الميداني التي أجراها الباحثان وكاالتي-:

 -0عرض وتحليل نتائﺞ اجابات العينة:

عمرض وتحليمل نتمائج اجابمات العينمةوتحليلها باسممتخدام أدوات اإلحصماء الوصمفي والمتمثلمة بمم(الوسط الحسممابي
واالنح مراف المعيمماري) لتقممدير التشممتت المطل ممق إلجابممات أف مراد العينممة ع ممن الوسممط ومعامممل االخممتالف لتق ممدير

التشممتت النسممبي ،وذلم بهممدف رسممم صممورة أو أطممار عممام لتفضمميل المسممتجيبين وتوجهمماتهم العامممة فيممما يتعلممق
بمتغيرات البحث ،وذل من خالل مقياس ليكمارت ( )Likartالخماسمي عمن الخيمارات ( موافمق بشمدة  ،موافمق

 ،محايد  ،غير موافق  ،غير موافق بشدة) وهو مقياس ترتيبي  ،واألرقام التمي تمدخل فمي البرنمامج اإلحصمائي
( ،)SPSSتعب ممر ع ممن األوزان ( ،)weightsوه ممي (مواف ممق بش ممدة =  ، 9مواف ممق =  ، 2محاي ممد =  ، 2غي ممر
موافق =  ، 3غير موافق بشدة = )0ويتم تحديد الوسمط الحسمابي (الوسمط الممرجح) للمقيماس ممن تحديمد طمول

الفتمرة أوال وهممي مسمماوية إلممى حاصممل قسمممة  2علممى  ، 9إذأن  2تمثممل عممدد المسممافات ( مممن  0إلممى  3مسممافة
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أولى  ،ومن  3إلى  2مسافة ثانية  ،ومن  2إلمى  2مسمافة ثالثمة  ،وممن  2إلمى  9مسمافة رابعمة ) بينمما يمثمل

الرقم  9عدد االختيارات  ،وعند قسمة  2على  9ينمتج طمول الفتمرة (الفئمة) ويسماوي  0.1ويصمبح التوزيمب وفقما

للجدول (. )9

جدول()9

فقرات مقياس ليكارت
المستوى

الوسط المرجح

قوة األوساط

من  1إلى 1771

غير موافق بشدة

ضعيف جدا

من  171إلى 2751

غير موافق

ضعيف

من  276إلى 3731

محايد

الوسط

من  374إلى 4711

موافق

عالي

من  472إلى 5

موافق بشدة

عالي جدا

المصدر :إعداد الباحثان اعتمادا على نتائج البرنامج اإلحصائي .SPSS
وتتألف االستبانة من ( )92سؤاال ،توزعت على ثالثة محاور كان المحور األول(المكون األول) يتمألف
من ( )31سؤال ،في حين كان (المكون الثاني) من المحمور األول يحموي علمى ()9أسمئلة ،أمما المحمور الثماني

فقمد تضممن ( )09سمؤال  ،وقمد كممان الوسمط الحسممابي واالنحمراف المعيمماري ومعاممل التشممتت إلجممالي المحمماور
كما هو موضح بالجدول (.)1

جدول ()1

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية االجمالية
المقاييس

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االختالف

النتيجة

المحور األول(المكون األول)

4.18

0.19

%5

موافق

المحور األول(المكون الثاني)

3.85

0.33

%9

موافق

المحور الثاني

3.87

0.14

%4

موافق

المحاور

المصدر :إعداد الباحثان اعتمادا على نتائج البرنامج اإلحصائي .SPSS
أ -عرض وتفسير النتائﺞ للمحور األول(المكون األول)االنشطة الرقابية:

يوضممح الجممدول ( )1األوسمماط الحسممابية واالنح ارفممات المعياريممة للمحممور األول (المكووون األول ) مممن االسممتبانة
الموزعة على أفراد العينة ،ومن خالل الجدول ادنماه ،يتضمح أن إجممالي الوسمط الحسمابي لفقمرات همذا المكمون
)(76-57
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بلغ ( ، )7.10وهو أعلى من الوسط الفرضي والبمالغ ( ،)2ممن أصمل ( ،)0وبمما أن الوسمط الحسمابي أعلمى

من الوسط الفرضي ،وفقا لمساحة المقياس فأن هذا يشير إلى أن االنشطة الرقابية التي يمارسها ديوان الرقابة

الماليممة االتحممادي " لهمما دور بمسممتوى "عممال فممي تطمموير انظمممة الرقابممة الداخليممة مممن وجهممة نظممر أف مراد العينممة
وبانسممجام عممالي فممي اإلجابممات مممن خممالل قيمممة االنحمراف المعيمماري االجمممالي البالغممة( )0.19التمي تشممير إلممى

التجانس في أراء عينمة البحمث وبمعاممل اخمتالف قيمتم اإلجماليمة بلغمت ( ، ),.0وهمذه النتيجمة تمدل أن هنما
اتفاق حول دور االنشطة الرقابية لديوان الرقابة المالية االتحادي في تطوير انظمة الرقابة الداخلية

وأما الفقرة ( )2والتي تستقرى مدى تحقق اعمال الرقابة المنفذة من قبل اللواناف عاعة لة تقب لق القلنا ن

واال ظمة والتعة مات  ،فقد حققت أعلمى وسمطا حسمابيا بلمغ مقمداره ( )4.50وهمو وسمط عمالي جمدا علمى درجمة
المقياس المؤلف من ( )0درجات ،بينما الفقرة ( )18والتي تضممنت قيمام هيئمة الرقابمة الماليمة العاملمة بالتنسميق

والتعماون ممب الممدققين المداخليين فمي التعمرف علمى األخطمماء والتالعبمات التمي قمد تحمدث وتقيميم المخماطر فأنهمما

جاءت بأقل وسط حسابي ضمن قياسات المحور األول( المكون األول) ،إذ بلغ ( )2.0,درجات والمذي يشمير

أيض مما إل ممى وس ممط ع ممال ،وفيم مما يتعل ممق بالتش ممتت ف ممأن أق ممل تش ممتت ج مماء ف ممي الفق ممرتين ( 7و ،)27إذ ك ممان قيم ممة
االنحراف المعياري( ،),.07ويشير ذل إلى تجانس في أراء عينة البحث ،أما أعلى قيمة للتشمتت فقمد جماءت

في الفقرة ( )21والتي تناولت قيام هيئة الرقابة المالية العاملة بتقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية إذ بلغت قيمة
االنحراف المعياري لها ( ،),.32والتي تشير إلى تشتت مقبول في أراء عينة البحث.

الجدول()1
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور األول(المكون األول) االنشطة الرقابية
المقياس

موافق بشدة

موافق



محايد

فاعلية تطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات.

نسبة

غير موافق

تحقووق اعمووال الرقابووة المنفووذة موون قبوول الووديوان

تكرار

2

7

7

4.4

.55

0.1

موافق

-

-

4

7

2

بشدة

7

7

7

4.1

%9

-

-

8

.57

0.1

5

7

7

4.5

%6

-

-

47% 50%
45

64% 27%
47

غير موافق إطالقا

الوحدات الخاضعة لرقابته

نسبة

الوسط الحسابي

.3

تسهم رقابوة الوديوان فوي رفوع كفواءة األداء فوي

تكرار

19

االنحراف المعياري

.2

نسبة

%3

معامل االختالف*

.1

تحقووق اعمووال الرقابووة الماليووة المنفووذة موون قبوول
الوووديوان ضووومان سوووالمة التصووورف فوووي االمووووال
العامة وتحصيل االيرادات العامة.

تكرار

33

35

النتيجة

ت

األسئلة

25

%37 %56

الوسط الفرضي = مجموع أوزان البدائل ÷ عدد البدائل = ( 3=5÷ )0+2+3+4+5
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0

7

.63
7

4

0.1
4

موافق
موافق
بشدة
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.4

.5

قيوووام الوووديوان الرقابوووة علوووى سياسوووات وبووورامﺞ

تكرار

االخالقية.

نسبة

الشوووركة لضووومان التزامهوووا بالسووولو والمعوووايير

يقوووووووم الرقيووووووب المووووووالي بمراجعووووووة السووووووجالت

تكرار

لالنظموووووة والقووووووانين وخلوهوووووا مووووون االخطووووواء

نسبة

يقوووم الرقيووب المووالي بفحووص النظووام المحاسووبي

تكرار

والمسوووووتندات للتمكووووود مووووون مووووودى مطابقتهوووووا

والتالعب
.7

.6

المتبع والنظم المالية المعمول بها

نسبة

يقوووم الرقيووب المووالي بووالتحقق موون وجووود هيكوول

تكرار

اسووووتقاللية أو ارتبوووواط قسووووم التوووودقيق الووووداخلي

نسبة

يتحقق مدقق الوديوان مون وجوود معوايير رقابيوة

تكرار

تنظيمووي للمؤسسوووة وفحصوووه للتمكوود مووون مووودى

باالدارة العليا.
.8

.9

ومعووايير لووالداء العووام فووي الوحوودات الخاضووعة

لرقابته

قيام الرقيب المالي بالتحقق من كفايوة وفاعليوة

أجوووراءات الضوووبط الوووداخلي للجهوووات الخاضوووعة

للرقابة

قيووام الرقيووب الموووالي بتوودقيق القوو اررات اإلداريوووة

 .17ومتابعوووة االجوووراءات الهادفوووة لحمايوووة األمووووال

.11
.12
.13
.14

نسبة
تكرار
نسبة
تكرار

العامة في الجهات الخاضعة لرقابته

نسبة

يسووتخدم الووديوان اسوولوب الرقابووة الشوواملة علووى

تكرار

اداء الجهات الخاضعة لرقابته

نسبة

قيوووام الرقيوووب الموووالي بوووالتحقق مووون االسوووتخدام

تكرار

االمثل للموارد في الجهات الخاضعة لرقابته

نسبة

قيام الرقيوب الموالي بالتاكود مون قيواس الجهوات

تكرار

الخاضعة للرقابة ألدائها ومراقبته وتحسينه

نسبة

قيام الرقيب المالي بالتمكد من توفر التشوريعات

تكرار

والقوانين وسالمة تطبيقها في المؤسسة

نسبة

11

45

7

7

14

-

-

7

7

7

-

-

-

2

7

7

%27 %74 %17
38

32

%47 %54
29

39

%57 %41
34

31

%44 %46
22

36

19

%73 %26
35

29

%41 %57
14

45

23
17
25

%59 %37
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4.3
8

5

7

7

%6

-

-

11

7

7

7

-

2

5

7

%3

%6

-

0

4

7

2

%7

-

%3

9

2

7

%3

-

13

4.4
1

4.1
5

4.1

7

.50
7

.54
7

.62
7

.67
7

.76
7

5

0.1
1

0.1
1

0.1
4

0.1
6

0.1
8

موافق
بشدة

موافق
بشدة

موافق
بشدة

موافق

موافق

4.3

.83

0.1

5

7

9

بشدة

.67

0.1

4

7

7

7

7

4.1

.70

-

-

4

7

7

7

7

4.1

-

-

1

.57

0.1

4

7

7

4.3

%5

-

-

8

موافق

موافق

0.1

%11 %77 %23
41

4

%3

%19 %48 %33
47

4.5

-

%13 %74 %27
34

5

-

%17 %53 %31
44

3.9

.60

7.1

0

7

.57
7

4

0.1
3

موافق
موافق
موافق
موافق
بشد
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.15

قيوام الرقيوب الموالي بوالتحقق مون قيوام الجهووات
الخاضعة بتصحيح االخطاء واالنحرافات

نسبة

يتحقق الرقيب المالي من وجوود تذذيوة عكسوية

تكرار

معلومات متكامل)

نسبة

 .17فوووووي الجهوووووات الخاضوووووعة للرقابوووووة أو (نظوووووام

.16

يسهم ابداء الرأي فوي القووائم والبيانوات الماليوة

تكرار

المالية في اعادة النظر بعمل الجهات واالقسوام

نسبة

تقووووم هيئوووة الرقابوووة الماليوووة العاملوووة بالتنسووويق

تكرار

والتقاريرالمتعلقووووة بنتووووائﺞ االعمووووال واألوضوووواع
المعنية

.18

والتعوواون مووع الموودققين الووداخليين فووي التعوورف

على األخطاء والتالعبات التي قد تحدث وتقييم
المخاطر

.19
.27
.21

تعوود المتابعووة التووي يجريهووا دي ووان الرقابووة بعوود

تكرار

كتابة التقرير كافية لتنفيذ مالحظاته.

دراسة وفهم طبيعة و حجم المهام المكلوف بهوا

تكرار

التدقيق الداخلي

نسبة

تقوم هيئة الرقابة المالية العاملة بتقييم فاعلية

تكرار

نظام الرقابة الداخلية

نسبة

المحتووووى الفنوووي للتقريووور الرقوووابي والمعلوموووات

تكرار

األخطاء ووضع الحلول الالزمة لعدم تكرارها

نسبة

تؤخذ توصيات ديوان الرقابة بشكل جدي وتلقى
اهتماما كبي ار من قبل المسؤولين

تشووووكل التقووووارير الصووووادرة موووون الووووديوان مووووادة
.24

نسبة

نسبة

 .22الووووواردة فيووووه تعوووود ذات جوووودوى فووووي تصووووحيح

.23

تكرار

معرفيوووة جيووودة بموووا تتضووومنه مووون اشوووارة الوووى

المعوووووايير والمبوووووواديء المحاسووووووبية والقوووووووانين
والتعليمات التي تمت مخالفتها

 .25ان المالحظووووات الووووواردة فووووي تقريوووور الهيئووووات

تكرار
نسبة
تكرار
نسبة
تكرار

31

32

7

7

6

-

-

2

7

%3

-

5

2

7

%6

%3

-

21

2

7

%17 %47 %44
16

41

17

%14 %59 %24
23

47

%56 %33
11

37

%37 %51 %17
11

44

13

%18 %73 %17
22

31

16

%24 %44 %32
24

31

11

%17 %44 %34
19

47

11

%17 %56 %26
27

47

8

%11 %56 %29
29

39

%57 %41
29

34
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2

4.3
4
4

4.2
0

3.8
0

%3

-

2

7

%3

-

7

7

-

-

2

2

%3

%3

7

7

-

-

1

2

7

4.1

%3

-

7

7

%3

-

-

6

7

7

3.9
1

4
4
4.1

1

4.3
8

4.3

.65
7

0.1
5

.71

0.1

7

8

0.6
9

.73
7

.67
7

.74
7

0.1
6

0.1
9

0.1
7

0.1
9

.93

0.2

7

3

.64

0.1

7

.71
7

.54
7

.64

6

0.1
7

0.1
2

0.1

موافق
بشدة

موافق

موافق
بشدة

موافق

موافق
موافق
موافق

موافق

موافق

موافق
بشدة

موافق

مساهمة االجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية

الرقابية تتم مناقشتها مع االدارة العليا للمنظمة

ومع مدراء االقسام المعنية بالمالحظات

فحووص سياسووات توظيووف وتوودريب (الع واملين )

 .27موووظفي التوودقيق الووداخلي وخبوراتهم ومووؤهالتهم
المهنية.

نسبة
تكرار
نسبة

%17 %49 %41
13

42

-

-

2

7

%3

-

13

19% 60% %19

وسط حسابي وانحراف معياري ومعامل اختالف عام للمحور األول المكون األول

1

7

5

3.9

.69

0.1

4

4.18

7

0.19

8

%5

المصدر :إعداد الباحثان اعتمادا على نتائج البرنامج اإلحصائي .SPSS

*معامل االختالف= االنحراف المعياري
الوسط الحسابي

ب -عرض وتفسير النتائﺞ للمحور األول(المكون الثاني)االنشطة غير الرقابية:

يالحمظ مممن الجممدول ( )0الممذي يتكممون مممن تسممعة أسممئلة والخمماص بممالمحور األول (المكووون الثوواني) ،أن

إجمممالي الوسممط الحسممابي لفق مرات هممذا المحممور بلممغ ( ،)3.80وهممو أعلممى مممن الوسممط الفرضممي وبممما أن الوسممط
الحسابي أعلى من الوسط الفرضي ،وفقا لمساحة المقياس فأن همذا يشمير إلمى أن االنشمطة غيمر الرقابيمة التمي
يمارسها ديوان الرقابة المالية االتحادي " لها دور بمستوى "عمال فمي تطموير انظممة الرقابمة الداخليمة ممن وجهمة

نظر أفراد العينة وبانسجام عالي في اإلجابات ممن خمالل قيممة االنحمراف المعيماري وبمعاممل اخمتالف قيمتهمما

اإلجماليتان هما ( ),.22و( ),.3على التوالي ،أما الفقمرة ( ،)22والتمي تناولمت

 ،فقمد

حققممت أعلممى وسممطا حسممابيا بلممغ مقممداره ( )4.38وهممو وسممط عممالي جممدا علممى درجممة المقيمماس المؤلممف مممن ()0

درجمات ،بينمما الفقمرة ( )20والتمي بينمت

فأنها جاءت بأقل وسط حسابي ضمن قياسات المكون الثماني ممن المحمور األول ،إذ بلمغ

( )2.02درجات و يشير إلى وسط عمال ،وفيمما يتعلمق بالتشمتت فمأن أقمل تشمتت جماء فمي الفقمرتين ( 7و،)27
إذ كممان قيمممة االنح مراف المعيمماري( ،),.07ويشممير ذل م إلممى تجممانس فممي أراء عينممة البحممث ،أممما أعلممى قيمممة
للتشتت فقد جاءت في الفقرة ( )22والتي استعرضمت ان
لها ( ،)1والتي تشير إلى تشتت مقبول في أراء عينة البحث.

)(76-54

إذ بلغمت قيممة االنحمراف المعيماري

بشدة

موافق
موافق

مساهمة االجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية

جوول ()8
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحوراألول(المكون الثاني)اال شقة غ ر الرقاب ة
المقياس

الرقابة الداخلية

موافق

35

اقتراح الحلول البديلة من اجل زيادة فاعلية نظام

موافق

3هنال اتصال منتظم ومفتوح بين ادارة الديوان
 34وادارة الجهة الخاضعة للرقابة

محايد

33

هنال اجتماعات منتظمة بين الديوان والمدققين
الداخليين وتنظيم برامﺞ تدريب ودورات مشتركة
ونبادل المواد التدريبية

غير موافق

32

تكوووووون االستشوووووارة التوووووي يقووووودمها الوووووديوان الوووووى
المؤسسوووة بصوووورة رسووومية ذات تووواثير كبيووور فوووي
معالجة الحاالت المطلوبة.

إطالقا

31

تتبع المؤسسة التوجهيوات والتعليموات الوواردة فوي
تعوواميم الووديوان والجهووات االخوورى الخاصووة بتنفيووذ
وتطبيق االنظمة المحاسبية والرقابية

تكرار

8

35

18

9

0

نسبة

%11

%50

%26

%13

-

تكرار

18

40

10

2

0

نسبة

%26

%57

%14

%3

-

تكرار

24

43

3

0

0

نسبة

%34

%61

%4

-

-

تكرار

29

39

2

0

0

نسبة

%41

%56

%3

-

-

تكرار

12

27

21

8

2

نسبة

%17

%39

%30

%11

%3

تكرار

14

32

14

10

0

نسبة

%20

%46

%20

%14

-

تكرار

15

44

9

2

0

نسبة

%21

%63

%13

%3

-

وسط حسابي وانحراف معياري ومعامل اختالف عام للمحور األول المكون الثاني
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الحسابي
غير موافق

37

ترفع المؤسسة المشاكل والمعوقات التوي تواجههوا
في تطبيق األنظمة والقواعد والمعوايير المحاسوبية
والرقابية الى ديوان الرقابة المالية لذرض حلها

نسبة

%14

%40

%30

%16

-

المعياري
الوسط

29

تطلووب المؤسسووة دعووم الووديوان موون خووالل اقاموووة
الووودورات وورش العمووول بموووا يسوووهم برفوووع كفووواءة
العاملين فيها

تكرار

10

28

21

11

0

االختالف
االنحراف

28

يوودعو الووديوان موووظفي الجهووات الخاضووعة للرقابووة
لالشت ار في الدورات التي يقيمها

نسبة

%17

%43

%21

%19

-

معامل

26

يحوورص الوووديوان علوووى إقامووة الحلقوووات واللقووواءات
العلميووووووة والنوووووودوات المتخصصووووووة ويطلووووووب موووووون
المؤسسة المشاركة في بعضها

تكرار

12

30

15

13

0

النتيجة

ت

األسئلة

3.58

0.98

0.27

موافق

3.52

0.92

0.26

موافق

3.60

4

4.30

4.38

0.85

0.72

0.54

0.54

0.24

0.18

0.13

0.12

موافق

موافق
موافق
بشدة
موافق
بشدة

3.55

1

0.28

موافق

3.71

0.95

0.26

موافق

4

0.68

0.17

موافق

3.85

0.33

%9

موافق

مساهمة االجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية

ت -عرض وتفسير النتائﺞ للمحور الثاني(نظام الرقابة الداخلية):

يالحممظ مممن الجممدول ( )3الممذي يتكممون مممن تسممعة عش مرة س مؤال والخمماص بممالمحور الثمماني ،أن إجمممالي

الوس ممط الحس ممابي لفقم مرات ه ممذا المح ممور بل ممغ ( ،)3.8,وه ممو أعل ممى م ممن الوس ممط الفرض ممي وبانس ممجام ع ممالي ف ممي

اإلجابممات مممن خممالل قيمممة االنح مراف المعيمماري وبمعامممل اخممتالف قيمتهممما اإلجماليتممان هممما ( ),.17و(),.7

على التوالي ،أما الفقرة ( ،)27والتي تناولت

 ،فقمد حققمت أعلممى وسمطا حسمابيا بلمغ مقمداره ( )2.30وهمو وسممط عمالي جمدا علمى درجمة المقيمماس

المؤلف ممن ( )0درجمات ،بينمما جماءت الفقمرة ( )70بأقمل وسمط حسمابي ضممن قياسمات المحمور الثماني والتمي
 ،إذ بلغ ( )2.70درجمات و يشمير إلمى

نصت

وسط عال ،وفيما يتعلق بالتشتت فأن أقل تشتت جاء في الفقرة ( )27ايضا ،إذ كان قيممة االنحمراف المعيماري

لها( ،),.72ويشير ذل إلى تجانس في أراء عينة البحث ،أما أعلى قيمة للتشتت فقد جاءت في الفقمرة ()02
إذ بلغت قيمة االنحمراف المعيماري لهما (،),.30والتمي استعرضمت

والتي تشير ايضا إلى تشتت مقبول في أراء عينة البحث.
جوول ()9
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الثاني(نظام الرقابة الداخلية)
المقياس

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق إطالقا

يتصوف أداء االدارة العليوا فووي الجهوة الخاضووعة

تكرار

للرقابة بالكفاءة والفاعلية

نسبة

يوجوود هيكوول تنظيمووي مالئووم مووع تحديوود واضووح

تكرار

الخاضعة للرقابة.

نسبة

 38ومالئووووم للواجبووووات والمسووووؤوليات فووووي الجهووووة
تتووووفر الكفوووواءة والمهنيووووة لوووودى العوووواملين مووووع

تكرار

نظام الرقابة الداخلية

نسبة

 39سياسوووات فاعلوووة لتووودريبهم لاللتوووزام بمتطلبوووات

47

يتوفر في المؤسسة نظام للضبط الداخلي
يسهم في ضبط أداء العاملين

تكرار
نسبة

8

42

13

%17 %19 %77 %11
11

41

15

%21 %59 %17
9

41

17

%23 %58 %13
13

36

16

%24 %53 %19
)(76-57

-

3

7

%4

-

4

7

%7

-

3

7

%4

-

الوسط الحسابي

6

7

ومراعاة القيم األخالقية.

نسبة

%13 %67 %14

االنحراف المعياري

%3

-

معامل االختالف

36

تتصف ادارة الجهة الخاضعة للرقابة بالشوفافية

تكرار

17

49

9

2

7

النتيجة

37

األسئلة

3.9
5

0
.62

0.16

موافق

3.7
2

.79
7

0.21

موافق

3.8
5

.72
7

0.19

3.7
8

.74
0

0.20

3.8
5

.76
7

0.20

موافق

موافق

موافق

مساهمة االجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية

 41توجد لدى اإلدارة أهداف واضحة ومحددة
تعمووول اإلدارة علوووى تحديووود احتمووواالت تعرضوووها

 42للخطووور (قووود يكوووون الخطووور :ضوووعف أو توقوووف
التمويل مثالً)...

43

تتخووذ اإلدارة اإلجوراءات المالئمووة لمواجهووة تلو

46
48
49
57

نسبة
تكرار

يوجد فصل مالئم بين المهام (مثل الفصول بوين

تكرار

تتوووفر وسووائل الحمايووة مناسووبة ضوود المخوواطر

الخارجية مثل الحرائق ,أو السرقة

توجد رقابة على صحة التسجيل في السجالت

نسبة
تكرار
نسبة
تكرار

%17 %74 %17
11

13
15

13

17

عن األفراد المسؤولين عن إعداد البيانات

نسبة

يوجوود نظووام قوووي لوونظم المعلومووات اإللكترونيووة

تكرار

7

داخل المؤسسة

نسبة

%9

يتم إيصال المعلومات إلوى المعنيوين فوي الوقوت

تكرار

7

نسبة

%9

تكرار

17

االتجاهات في المؤسس

تتوووووفر قنوووووات اتصووووال تمكوووون الموووووظفين موووون

تكرار

واختراقات

نسبة

تتوووفر فووي المؤسسووة مراقبووة مسووتمرة ل نشووطة

تكرار

التشذيلية وغير التشذيلية

نسبة

 53يتم تقييم فعالية نظوام الرقابوة الداخليوة فوي فوي

تكرار

6

42

8

44

41

%58 %23
6

44

%6
2

7

%3

-

7

5

2

%8

%6

%3

15

2

2

%3

%3

17

2

11

17
23

%33 %53
32

27

%28 %47 %23
13

36

17

%23 %53 %18
16

34

14

%27 %49 %24
8

35

)(76-56

-

-

%14 %23 %51
36

7

5

%21 %73 %17
37

-

7

%17 %73 %18

يووتم مراجعووة األداء بواسووطة أشووخاص مسووتقلين

نسبة

47

17

%11 %77 %21

تكرار

تتووووووفر وسوووووائل اتصوووووال مناسوووووبة وفوووووي كافوووووة

6

7

%17 %14 %56 %19

والمستندات والوثائق والملفات

المناسب

36

15

%4

-

%17 %21 %53 %17

نسبة

 51توصووووويل المعلوموووووات الخاصوووووة بميوووووة مخالفوووووة

52

تكرار

المخاطر المحتملة

عليها

47

نسبة

نسبة

 44حيووازة األصووول والرقابووة عليهووا) و رقابووة فعليووة

45

تكرار

11

45

11

3

7

11

%3

2

2

%3

%3

2

7

%3

-

4

7

%7

-

5

7

%6

-
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3.8
4
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7
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5
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7
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موافق

موافق

موافق

موافق

3.9
7

.68
0

7.16

3.9
1

.92
0

7.24

موافق

3.7
4

.79
0

7.21

موافق
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يتم تعديل نقاط الضعف في نظام الرقابة

الداخلي وتعزيز نقاط القوة فيه
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-2اختبار أنموذج العالقات بين متذيرات البحث

انسجاما مب منهجية البحث وللوقوف على مدى صحة فرضيات االرتباط التي افترضها البحث ،جرى
متغيرات البحث األساسية ،
استعمال معامل االرتباط بيرسون لغرض تحديد طبيعة ومستوى العالقة بين
ّ
ويتضح من الجدول( )1,نتائج قيم معامل االرتباط (بيرسون) وكما موضح في ادناه-:
الجدول ()17
قيم معامالت االرتباط( بيرسون) بين انشطة ديوان الرقابة المالية االتحادي ونظام الرقابة الداخلية
العالقات المعنوية
المتذيرات
نظام الرقابة الداخلية
االهمية
العدد
%177
1
االنشطة الرقابية
**.521
االنشطة غير الرقابية

**.466

العالقات المعنوية

1

%177

2

%177

(**) ارتباط ذا داللة معنوية عند مستوى داللة  7.75وحدود ثقة %95

ومن خالل الجدول( )1,كانت نتائج االرتباط قد ظهرت كما يأتي-:

أ -بلغ معامل االرتباط (بيرسون) للعالقة بين االنشطة الرقابية لديوان الرقابة المالية االتحادي بنظام الرقابة
الداخلية( ),.021عند مستوى داللة معنوية ( ،),.,0وهذا ارتباط قوي ودال معنويا وايجابي ،ومن
((

خالل النتيجة التي تم التوصل إليها يصار إلى قبول الفرضية الثانية والتي فحواها ما يأتي -:
7075

ب -بلغ معامل االرتباط (بيرسون) للعالقة بين االنشطة غير الرقابية لديوان الرقابة المالية االتحادي بنظام

الرقابة الداخلية( ),.777عند مستوى داللة معنوية ( ،),.,0وهذا ارتباط قوي ودال معنويا وايجابي
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ايضا ،ومن خالل النتيجة التي تم التوصل إليها يصار إلى قبول الفرضية الثالثة والتي فحواها ما
((

يأتي-:

7075
.

-3اختبار وتحليل عالقات التمثير بين متذيرات البحث

يختص هذا المبحث باختبار فرضيات التأثير التي حددها البحث ،لغرض تحديد أمكانية الحكم عليها بالقبول

أو الرفض ،وكان هنا فرضيتين رئيستين للتأثير نصت الفرضية األولى على (يوجد تأثير ذو داللة معنوية
عند مستوى ( ) ,0,0لألنشطة الرقابية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية في تطوير نظام الرقابة الداخلية
للجهات الخاضعة لرقابت ) اما فرضية التأثير الثانية فقد نصت على(يوجد تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى

( ),0,0لألنشطة غير الرقابية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية في تطوير نظام الرقابة الداخلية للجهات

الخاضعة لرقابت ) ،إذ جرى التحري عنها وفقا لمعادلة االنحدار البسيط كاآلتي ،Y +a = B :واستعملت
المؤشرات اإلحصائية المبينة في الجدول ( )11إلظهار النتائج-:

جدول ( )11قيم ( – )β-R²-لنمإذج االنحدار لتأثير أنشطة ديوان الرقابة المالية االتحادي في نظام
الرقابة الداخلية)(N=70

انشطة ديوان

نظام الرقابة الداخلية

الرقابة المالية

النمإذج المعنوية
F

R²

β

العود

االهم ة

االنشطة الرقابية

**41

0.60

0.78

1

%177

االنشطة غير الرقابية

**19

0.21

0.46

1

%177

2

%177

النمإذج المعنوية

قيمة ( ) الجدولية عند مستوى معنوية  2 = ,.,0حسب الجداول اإلحصائية
(**) التأثير ذو داللة معنوية عند مستوى  ,.,0و حدود ثقة %30
ومن خالل النتائج الواردة في الجدول اعاله يتضح االتي -:
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أ-اختبار الفرضية الرابعة

جرى اختبار الفرضية الرابعة و التي نصت على ما يأتي
7075

) ،و الجدول ( )11يوضح نتائج تقدير االنحدار الخطي البسيط ،لغرض تقدير اثر األنشطة

الرقابية ( ) 1في نظام الرقابة الداخلية ( ،)Bو يتضح من الجدول ( )11ما يأتي :

أوال-إن قيمة ( ) المحسوبة لألنموذج بلغت ( ،)71وهي أكبر من القيمة ( ) الجدولية البالغة ( )2عند
مستوى داللة ( ،),.,0وبناء علي تقبل الفرضية ،وهذا يعني وجود تأثير ذو داللة إحصائية لألنشطة
الرقابية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية االتحادي في انظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابيت

عند المستوى ( )%0أي بدرجة ثقة (. )%30

ثانيا-من خالل معامل التحديد (  )R² =0.60يتضح بأن االنشطة الرقابية التي يمارسها الديوان قادرة

أما النسبة البالغة
على تفسير ما نسبت ( )%7,من التغيرات التي تط أر على نظام الرقابة الداخليةّ ،
( )%7,فتعزى إلى إسهام متغيرات أخرى غير داخلة في أنموذج االنحدار .
ثالثا-يتضح من خالل معامل الميل الحدي لزاوية االنحدار البالغ ( )β= 0.78بأن زيادة األنشطة

الرقابية بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة نظام الرقابة الداخلية بنسبة (.)%00
ب-اختبار الفرضية الخامسة

جرى اختبار الفرضية الخامسة و التي نصت على ما يأتي
7075

) ،و الجدول ( )13يوضح نتائج تقدير االنحدار الخطي البسيط ،لغرض تقدير اثر

األنشطة الرقابية ( ) 2في نظام الرقابة الداخلية ( ،)Bو يتضح من الجدول () ما يأتي :

أوال-إن قيمة ( ) المحسوبة لألنموذج بلغت ( ،)13وهي أكبر من القيمة ( ) الجدولية البالغة ( )2عند
مستوى داللة ( ،),.,0و بناء علي تقبل الفرضية ،وهذا يعني وجود تأثير ذو داللة إحصائية لألنشطة
غير الرقابية التي يمارسها ديوان الرقابة المالية االتحادي في انظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة

لرقابيت عند المستوى ( )%0أي بدرجة ثقة (. )%30

ثانيا-من خالل معامل التحديد (  )R² =0.21يتضح بأن االنشطة غير الرقابية التي يمارسها الديوان

أما النسبة البالغة
قادرة على تفسير ما نسبت ( )%21من التغيرات التي تط أر على نظام الرقابة الداخليةّ ،
( )%03فتعزى إلى إسهام متغيرات أخرى غير داخلة في أنموذج االنحدار .
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ثالثا-يتضح من خالل معامل الميل الحدي لزاوية االنحدار البالغ ( )β= 0.46بأن زيادة األنشطة غير
الرقابية بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة نظام الرقابة الداخلية بنسبة (.)%77

ويتبين من النتائج االحصائية اعاله ان االنشطة التي يمارسها ديوان الرقابة المالية االتحادي بشقيها (الرقابية
وغير الرقابية ) لها تأثير واضح في تطوير انظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابت مب االخذ بنظر

االعتبار أولوية واهمية االنشطة الرقابية في التأثير والتطوير في انظمة الرقابة الداخلية على االنشطة غير
الرقابية وهذا ما اثبتت االرقام والنتائج االحصائية ويمكن تعليل ذل

بكون ان االنشطة الرقابية هي انشطة

تتصف بالتكرار واالستم اررية وتمارس من قبل الهيئات العاملة في الو ازرات والدوائر الحكومية بشكل مباشر

كفحص انظمة الرقابة الداخلية وتدقيق القوائم المالية والحسابات الختامية التي تجري سنويا أو اكثر من مرة
خالل السنة على عكس االنشطة غير الرقابية التي تكون غير متكررة سنويا وغير مباشرة كالتدريب الذي

يجري عادة في مقر الديوان من قبل اساتذة متخصصين بإعطاء المحاضرات التدريبة أو ورش عمل وليس

من قبل الهيئات الرقابية أو حسب حاجة الجهات الخاضعة للرقابة كاالستشارة وغيرها.

المبحث الثالث
االستنتاجات والتوصيات
يتخصص هذا المبحث بعرض األستنتاجات التي توصل إليها الباحثان من خالل اإلطارين
االستقصائي واالحصائي ،ومن ثم تقديم التوصيات المتعلقة بها وكاالتي-:
 -1االستنتاجات
أ -ثبت من خالل استعراض تجربة ديوان الرقابة المالية االتحادي بان يسهم بفاعلية في تطوير أنظمة
الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابت وضمن الدور المحدد ل في القانون ضمن أطار تطوير

كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة ونشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة الى المعايير المحلية
والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على االدارة والمحاسبة وبشكل مستمر ،الى جانب

تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفب مستوى االداء المحاسبي والرقابي للجهات

الخاضعة للرقابة.

ب -أظهرت النتائج االحصائية أن ارتباط وتأثير االنشطة غير الرقابية أقل من أرتباط وتأثير االنشطة
الرقابية وذل ألنها أنشطة غير مباشرة وذات تأثير استراتيجي.
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ت -أظهرت النتائج االحصائية أن جميب فرضيات التأثير واالرتباط قد تم أثباتها عمليا وأحصائيا ويشير
ذل الى الدور الذي يقوم ب ديوان الرقابة المالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة
لرقابت .

ث -أن عملية التدريب التي يمارسها ديوان الرقابة المالية االتحادي لموظفي الجهات الخاضعة للرقابة
كانت محدودة نسبيا مقارنة باعداد الموظفين في وحدات الرقابة والتدقيق في الجهات الخاضعة

للرقابة االمر الذي قد يعود لقلة االمكانات المتاحة لديوان الرقابة المالية االتحادي في هذا الجانب.

ج -أتضح من خالل استعراض تجربة ديوان الرقابة المالية االتحادي تقييم المستمر لنظام الرقابة
الداخلية للجهات الخاضعة للرقابة وأفصاح عن نتائج التقيييم ألعالم األدارة المعنية ضمن التقرير

الصادر الخاص بالجهة الخاضعة للرقابة أو بصورة منفصلة ضمن تقرير مستقل ،وان قد شخص
أهم مواطن الخلل المهمة في اداء انظمة الرقابة الداخلية من حيث:

 )1االرتباط أقسام التدقيق مب االدارة العليا في الوحدة وضرورة ان تمل اقسام الرقابة الداخلية قد ار

من االستقاللية عن باقي الجهات االدارية التنفيذية وان التخضب لسلطة أو والية جهة غير االدارة
العليا لتتمكن من ممارسة مهامها الموكلة اليها والقيام بوظائفها بصورة صحيحة.

 )2المؤهالت والكفاءات التي يجب على شاغلي هذه المناصب امتالكها لما لها من تاثير كبير في
قدرتهم على تادية مهامهم واداء اعمالهم والتطوير المستمر لهم

 )2اساليب العمل التي يجب ان تتم وفق معايير محددة لالداء المهني والمعايير العملية والعلمية
الصادر وفق القوانين واالنظمة اللرسمية والمهنية الدولية المتعارف عليها.

وأن قدم التوصيات الكفيلة بمعالجة مواطن الضعف والخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وتفعيلها.
ح -أتضح من خالل استعراض تجربة ديوان الرقابة المالية االتحادي قيام الديوان بأشعار السلطات العليا
في الدولة (التشريعية والتنفيذية) بمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية لجميب مؤسسات الدولة
ضمن تقرير مستقل وخاص كما في سنة  ،2,,0/أو بصورة اقل ولجهات فردية ضمن تقريره

السنوي الذي يصدره عن مؤسسات الدولة ككل كما في تقريره لسنة.2,12/

خ -أتضح من خالل استعراض تجربة ديوان الرقابة المالية االتحادي قيام الديوان بالتعاون مب اعلى
سلطة تنفيذية بعقد مؤتمرات مبنية على نتائج تقارير فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ودعوة
الجهات المعنية بهده التقارير بهدف معالجة المالحظات المشخصة من قبل الديوان وتبادل وجهات

النظر لمختلف االطراف وأيجاد قنوات تواصل فاعلة وبناءة مب مختلف االطراف المعنية.
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 -2التوصيات
أ -االستمرار بعملية تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وجعلها اكثر فاعلية من خالل أصدار التقرير
الموحد لتقييم مؤسسات الدولة بشكل دوري اليتجاوز الثالث سنوات.

ب -التوسب في عملية التدريب من خالل تفعيل المركز التدريبي الذي نص علي قانون ديوان الرقابة
المالية االتحادي رقم ( )21لسنة 2,11/والذي يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في

الديوان وفي الجهات االخرى في المجاالت المحاسبية والرقابية واالدارية والقانونية التي لها عالقة

بمهام الديوان.

ت -بذل المزيد من الجهود من أجل تسليط الضوء على الدور المهم الذي يؤدي ديوان الرقابة المالية
االتحادي في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وتفعيلها من خالل المؤتمرات والمنشورات وايضاح

للمعنيين بذل .

ث -األخذ بنظر االعتبار رأي هيئات ديوان الرقابة المالية االتحادي بعملية ترشيح موظفي أقسام
الرقابة الداخلية للدخول في دورات تدريبية وتطويرية كونهم على اتصال مباشر بموظفي هذه

االقسام ومعرفتهم بمستوياتهم الوظيفية وامكاناتهم المهنية.

ج -التطوير المستمر ألنظمة الرقابة الداخلية وذل من خالل:
 )1التحديث المستمر في القوانين والق اررات المنظمة لهذه األنظمة.

 )2وضب المعايير المهنية الالزمة وتحديثها بما يتماشى والمعايير المهنية العالمية والدولية.
 )2التحديث في الوسائل واألساليب المستخدمة في تنفيذ مهامها.
 )7وضب قواعد وأسس سلوكية أخالقية لمهنة الرقابة.
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المصادر

القوانين

-1
-2

الكتب

-2

دستور جمهورية العراق  ،الوقائب العراقية  ،العدد 2,,0 ، 7,12م.

قانون رقم ( )21لسنة ( ) 2,11قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي (المعدل)
األلوسي  ،حازم هاشم  2,,2 ،م " الطريق إلى علم المراجعة والتدقيق"  ،الجزء األول :المراجعة

نظريا  ،الطبعة األولى  ،دار الكتب الوطنية  ،بنغازي  ،ليبيا .

-7

الجوهر ،كريمة علي كاظم  )1333( ،الرقابة المالية  ،دراسة وتدريس  ،دار الكتب للطباعة والنشر

جامعة الموصل  ،ط  ، 2الجامعة المستنصرية  ،بغداد .

-0

القريشي ،اياد رشيد2,11 ،م" ،التدقيق الخارجي منهج علمي نظريا وتطبيقيا" ،الطبعة االولى ،دار

المغرب للطباعة والنشر ،بغداد ،العراق.

-7

أرينز،الفين  ،لوب  ،جيمس" 2,,0 ،المراجعة مدخل متكامل" ،ترجمة محمد محمد عبد القادر

-0

توماس  ،وليم و أمرسون  ،هنكي  2,,3 ،م " المراجعة بين النظرية والتطبيق"  ،تعريب ومراجعة

-0

جمعة  ،احمد حلمي  2,,0،م "تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة "،

-3

شاهين  ،إبراهيم عثمان  133, ،م " المراجعة (دراسات معاصرة وحاالت عملية) " ،الطبعة الثالثة،

الدسيطي ،دار المريخ للنشر ،المملكة العربية السعودية.

احمد حامد حجاج و كمال الدين سعيد  ،دار المريخ للنشر ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية .

دار صفاء للنشر والتوزيب  ،عمان  ،األردن .

القاهرة  ،مصر .

 -1,عبد اهلل  ،خالد أمين  1330 ،م " التدقيق والرقابة في البنو " ،الطبعة األولى  ،دار وائل للطباعة
والنشر ،عمان  ،األردن

 -11عبد اهلل  ،خالد أمين  2,1, ،م " علم تدقيق الحسابات (الناحية النظرية والعملية ) " ،الطبعة
الخامسة  ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،األردن .

 -12عثمان  ،عبد الرزاق محمد  1333 ،م " أصول التدقيق والرقابة الداخلية " ،جامعة الموصل.

 -12لطفي  ،أمين السيد احمد  2,1, ،م " ممارسات المراجعة في ضوء المقاييس المرجعية " ،الطبعة
األولى  ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر .
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الرسائل واألطاريح الجامعية

 -17أبو كميل  ،سعد محمد  2,11 ،م " تطوير أدوات الرقابة الداخلية لهدف حماية البيانات المعدة
الكترونيا (دراسة تطبيقية)" رسالة ماجستير ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة.

 -10أبو سرعة ،عبد السالم عبداهلل (2,1,م)" ،التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية رسالة
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،

جامعة الجزائر.

 -17احمد  ،رويده إبراهيم  2,,3 ،م " تأثير التدقيق الداخلي المستند على المخاطر في كفاءة نظام
الرقابة الداخلية وفاعليت " ،بحث غير منشور مقدم إلى هيئة األمناء في المعهد العربي للمحاسبين القانونيين

كجزء من متطلبات نيل شهادة المحاسبة القانونية

 -10الدوسري ،مبار محمد2,11( ،م) " تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على
المؤسسات العامة في دولة الكويت" ،قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصول على درجة الما

 -10المدهون ،رغدة إبراهيم2,17 ،م " العوامل المؤثرة في العالقة بين التدقيق الداخلي و الخارجي في
المصارف وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي" ،قدم هذا البحث استكماال

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية – غزة.

 -13المشهداني  ،عالء حسين محمد  2,1, ،م " تأثير فاعلية نظام الرقابة الداخلية في مستوى
مصداقية وعدالة التقارير المالية " ،بحث غير منشور مقدم إلى هيئة األمناء في المعهد العربي للمحاسبين

القانونيين كجزء من متطلبات نيل شهادة المحاسبة القانونية .

 -2,النداوي ،عمار جبار موسى" 2,17 ،تحليل العالقة بين خصائص واليات حوكمة المؤسسة
الحكومية في ديوان الرقابة المالية /دراسة حالة" ،بحث مقدم إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة
بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي (المعادل للماجستير) في إدارة األعمال  /قسم الرقابة

والتفتيش.

 -21عميروش ،بوبكر2,11 ،م "دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية
لعمليات المخزون داخل المؤسسة" ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم

التجارية تخصص دراسات مالية ومحاسبية معمقة ،جامعة فرحات عباس -سطيف.
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المستندات والتقارير

 -22االنتوساي ")2,12(، )12 ISSAI( ،قيمة ومنافب األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة -إحداث
الفارق في حياة المواطنين".

 -22التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية للسنوات(2,,0و2,,3و 2,1,و 2,11و 2,12و )2,12
 -27دليل التدقيق العراقي ( )7لسنة  2,,,م والصادر عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية  ،ديوان
الرقابة المالية  ،جمهورية العراق .
الدوريات والبحوث:

 -20العتيبي ،سعد بن صالح" ،2,11 ،دور االجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تطوير النظام
المالي الحكومي" ،ديوان المراقبة العامة المملكة العربية السعودية ،بحث مقدم الى الدورة الحادية عشر

للجمعية العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،الموضوع الفني الثالث ،الكويت

.2,12

 -27العتيبي ،سعد بن صالح" ،2,12 ،تقرير المقرر" ،ديوان المراقبة العامة المملكة العربية السعودية،
مقدم الى الدورة الحادية عشر للجمعية العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،

الموضوع الفني الثالث ،الكويت .2,12

 -20دائرة الشؤون الفنية والدراسات" ،دور تقارير أجهزة الرقابة المالية العليا في تحقيق مبدأ المساءلة
والشفافية وأثرها في تعزيز وعي المجتمب بالمحافظة على المال العام دراسة استطالعية ألراء عينة من أفراد

المجتمب العراقي" ،ملخص بحث.

 -20غنيمات ،عبد اهلل ،صيام ،وليد (" )2,11العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في
الو ازرات األردنية" ،المجلة األردنية في ادارة االعمال ،المجلد ،0العدد.7

 -23كاظم ،االء" ،2,17 ،تجربة ﺩينﺍﻥ ﺍلرقابة ﺍلمالية ﺍالتحاﺩﻱ في جمهنﺭية ﺍلعرﺍﻕ" ،ﺩﺍئﺭﺓ
ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﻭﺍلشﺅﻭﻥ ﺍلفنية ،ورقة بحثية مقدمة في أبو ظبي .

-2,

هلدني  ،أالن عجيب مصطفى و الغبان  ،ثائر صبري محمود  2,1, ،م " دور الرقابة الداخلية في

ظل نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني " ،مجلة علوم إنسانية  ،السنة السابعة  ،العدد (. )70
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