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فحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة في الوحدات االقتصادیة الحكومیة 
  بحث تطبیقي في جامعة واسط

و مصطفى محمد حلیو الشمري  ا. م . د ستار جابر خالوي الحجامي 
 كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة واسط 

 المستخلص

تعاني الكثیر من الوحدات االقتصادیة الحكومیة من ضعف في انظمة الرقابة الداخلیة وذلك بسبب عدم فحص        
وتقویم تلك االنظمة مما ادى الى وجود ثغرات كبیرة في ھذه االنظمة الذي انعكس بدوره على وجود العدید من 

عف في تلك الوحدات وكذلك عدم اخذ العوامل الخارجیة التي تؤثر على انظمة الرقابة الداخلیة بنظر مواطن الض
لذا یھدف البحث الى تطویر انظمة الرقابة الداخلیة في الوحدات الحكومیة من خالل فحص نظام الرقابة  االعتبار ,

اكل والمعوقات التي تعرقل سیر العملیة الداخلیة بصورة عامة ومعرفة نقاط القوة والضعف والوقوف على المش
الرقابیة وایجاد الحلول لھا قبل البدء بعملیة الرقابة والتدقیق الداخلي وتشخیص بیئة الرقابة الداخلیة ومعرفة 

.  مواطن القوة ومحاولة المحافظة علیھا وتنمیتھا والوقوف على مواطن الضعف ومعالجتھا

دلیل إلجراءات وبرامج العمل لدى قسم الرقابة والتدقیق الداخلي , وذلك لعدم  وتوصلت الدراسة بأنھ ال یوجد      
وجود خطة مدروسة من قبل ادارة القسم , وال توجد خطة واضحة لتدریب الموظفین بسبب قلة التخصیصات المالیة 

قسم او شعبة  ,وعدم تحدید لمالكات العمل ولوحظ من خالل الزیارات المیدانیة وجود فائض من الموظفین في
وعجز في الشعب واالقسام االخرى لعدم وجود نظام معمول فیھ یحدد الموظفین لكل شعبة او قسم , كذلك عدم 

وقدمت الدراسة مجموعة من  أعداد تقاریر عن جمیع األنشطة إلى اإلدارة العلیا لعدم وجود الكادر الكافي لذلك .
وبرامج عمل واضحة لقسم الرقابة والتدقیق الداخلي ووضع خطة التوصیات منھا  ضرورة وضع دلیل لإلجراءات 

ألشراك الموظفین في دورات تطویریة واالستفادة من الكفاءات الموجودة في الجامعة  , اعداد تقاریر دوریة عن 
االقتصادیة جمیع االنشطة وتقدیمھا الى االدارة العلیا داخل الوحدة االقتصادیة  ,اعادة توزیع المالكات داخل الوحدة 

 وتحدید الموظفین لكل شعبة او قسم یالئم طبیعة عملھ  , ووضع وصف مفصل لكل وظیفة داخل الوحدة االقتصادیة.

 . cosoالكلمات المفتاحیة : نظام الرقابة الداخلیة , مكونات نظام الرقابة الداخلیة وفق أنموذج   

Checking and evaluating internal control system in the 
governmental business units Practical research at 

University of Wasit 

Abstract 

Many governmental business units have weaknesses in their internal control 
systems because of the lack of checking and assessing those systems. That fact 
caused huge gaps in those systems and thus led to weaken those units. Also, not 
taking in consideration the external factors that could affect the internal control 
system has affected them too. Therefore, this research aims to develop internal 
control systems of governmental units through checking internal control system 
generally. It also aims to knowing the strengths and weaknesses and identifying the 
problems and obstacles that could obstruct auditing process. Moreover, this study 
aims to find solutions to those problems before starting the process of auditing and 
controlling the environment of internal control and knowing the strengths and 
weaknesses.  
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      This study concluded that there is not any evidence of the procedures and the 
work systems in both control department and internal auditing because the lacks of 
a master plan by the department administrative. Also, there is no clear plan to train 
employees because of the shortage of financial allocations and the lack of assigning 
work to the workers. It has been noticed during the visits excess of staff in one 
department and lack in other departments because there is not a system to assign 
each employee to each department. Moreover, there is lack of preparing reports 
about all the activities to the higher management due to the shortage of the staff. 
The study gave several recommendations such as the importance of setting 
procedures guide and clear work systems for control and internal auditing 
department. Also, it recommended to set a plan to involve the employees in 
developments courses and get benefit of the qualified people in the university. 
Moreover, the study focused on the importance of preparing periodical reports 
about all activities and submitting them to the higher management of the business 
units.  Finally, the study recommended redistributing the staff within the business 
unit, identifying the employees of each department due to their majors and setting 
full description to each job in the business unit. 

 : المقدمة

یعد نظام الرقابة الداخلیة صمام األمان الذي یحفظ للوحدات االقتصادیة موجوداتھا وضمان       
صحة بیاناتھا المالیة من االخطاء والغش والتالعب من قبل العاملین لدى ھذه الوحدات , فضالً عن 

العمل في الوحدات تحفیز العاملین بااللتزام بالقوانین والتعلیمات والسیاسات اإلداریة وحسن سیر 
یھدف البحث الى تطویر انظمة الرقابة الداخلیة في الوحدات الحكومیة من خالل فحص  االقتصادیة ,

اتبع الباحث اسلوبین  لغرض تحقیق اھداف البحث تمثل اولھما  نظام الرقابة الداخلیة بصورة عامة ,
وذلك من خالل االستعانة  في اسلوب الدراسة النظریة والذي كرس لعرض الجانب النظري للبحث

بالمصادر العربیة واألجنبیة  ذات الصلة بموضوع البحث . وتمثل ثانیھما في الدراسة المیدانیة الذي 
)  COSOتم تنفیذه من خالل استمارات استقصاء لمكونات نظام الرقابة الداخلیة وفقا لطار عمل ( 

 ا الغرض .وكذلك توزیع استبانات تم اعدادھا تمیزت بالخصوصیة لھذ
 

 المبحث االول / المنھجیة ودراسات سابقة
 مشكلة البحث :

تعاني الكثیر من الوحدات االقتصادیة الحكومیة من ضعف في انظمة الرقابة الداخلیة وذلك        
بسبب عدم فحص وتقویم تلك االنظمة مما ادى الى وجود ثغرات كبیرة في ھذه االنظمة الذي انعكس 

العدید من مواطن الضعف في تلك الوحدات وكذلك عدم اخذ العوامل الخارجیة بدوره على وجود 
التي تؤثر على انظمة الرقابة الداخلیة بنظر االعتبار والتي ھي خارج سیطرة الوحدات االقتصادیة  

 ویمكن ایجاز المشكلة بالتساؤالت االتیة :

 ایجابیا  العوامل التي تؤثر للوحدات االقتصادیة ومعرفةنظام الرقابة الداخلیة ھل ان فحص  .1
 یساعد ھذه الوحدات على تقلیل الثغرات التي تھدد نظام الرقابة الداخلیة .

ھل ان فحص نظام الرقابة الداخلیة للوحدات االقتصادیة ومعرفة العوامل التي تؤثر سلبیا  .2
 .یساعد ھذه الوحدات على تقلیل الثغرات التي تھدد نظام الرقابة الداخلیة
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 :حث ھدف الب

یھدف البحث الى تطویر انظمة الرقابة الداخلیة في الوحدات الحكومیة من خالل فحص نظام       
الرقابة الداخلیة بصورة عامة ومعرفة نقاط القوة والضعف والوقوف على المشاكل والمعوقات التي 

 . تعرقل سیر العملیة الرقابیة وایجاد الحلول لھا قبل البدء بعملیة الرقابة والتدقیق الداخلي

كما یھدف البحث الى تشخیص بیئة الرقابة الداخلیة ومعرفة مواطن القوة ومحاولة المحافظة علیھا    
 وتنمیتھا والوقوف على مواطن الضعف ومعالجتھا.

 فرضیة البحث :

ینطلق البحث من فرضیة رئیسیة مفادھا ان فحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة یؤدي الى تحسین    
 نظام الرقابة الداخلیة في الوحدات الحكومیة .كفاءة وفاعلیة 

 ومن الفرضیة الرئیسیة یمكن صیاغة فرضیات فرعیة وھي :
ان تشخیص نقاط القوة والمحافظة علیھا وتنمیتھا یؤدي الى زیادة فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة  .1

 في الوحدات الحكومیة .
فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في ان تشخیص نقاط الضعف ومعالجتھا یؤدي الى زیادة  .2

  الوحدات الحكومیة
 أھمیة البحث :

تأتي اھمیة البحث من خالل فحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة في الوحدات االقتصادیة الحكومیة      
 لمعرفة ماھي ممیزات ومساوئ ھذا النظام . 

وكذلك تتجلى اھمیة البحث في رفع كفاءة وفاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في الوحدات  الحكومیة      
في العراق ومواكبتھ للتطورات التي تحصل وتنمیة مواطن القوه ومعالجة مواطن الضعف من خالل 

 .  COSOتسلیط الضوء على مكونات الرقابة الداخلیة وفق انموذج 
 لتحلیل :منھج البحث وأدوات ا

لتحقیق أھداف البحث السابقة والوصول ألفضل األسالیب لمعالجة مشكلة البحث تم االعتماد       
 على المناھج العلمیة التالیة الختبار فرضیة البحث وھي :

المنھج االستقرائي : اذ تم دراسة واستقراء بعض البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع 
فیة االفادة منھا في معالجة مشكلة الدراسة ، وتم استعمال المنھج االستقرائي الدراسة الحالیة وكی

ایضا في الجانب التطبیقي من البحث إذ تم االعتماد  علیة من خالل استمارة االستقصاء ودراستھا 
 وتفسیرھا وتحلیلھا.

 ى اھم نقاط القوةالمنھج االستنباطي : اذ تم االعتماد على التفكیر المنطقي االستنباطي للتعرف عل
 بھذا النظام ومعالجتھا .الخاصة الضعف معرفة نقاط  وكیفیة المحافظة علیھا وكذلك

 حدود البحث المكانیة والزمانیة : 
تتمثل عینة البحث االنظمة بالتعلیمات والقوانین واألنظمة المتبعة والمطبقة  وتحلیل المعلومات       

والجداول واالطالع على النظام الداخلي المطبق للوحدات االقتصادیة عینة البحث ثم القیام بالتحلیل 
للعام ت الشخصیة للمعلومات التي تم الحصول علیھا من خالل قوائم االستقصاء الموزعة  والمقابال

2017.  
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  دراسات سابقة
 دراسات عربیة :

 ) الموسومة :2012دراسة (الخیرو ، -1
دراسة تطبیقیة على عینة من  coso(" تحسین فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة وفقا لمتطلبات لجنة 

 المصارف العراقیة التجاریة الخاصة") .

، من خالل  COSOھدفت الدراسة إلى تحسین فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة على وفق أنموذج     
التعرف على امكانیة توفر مكونات نظام الرقابة الداخلیة على وفق األنموذج ومن ثم القیام  بتحسین 

نموذج  فاعلیة كل مكون من خالل التأكید على مجاالت التحسین في المكون ، وتم التطرق إلى أ
COSO   وكیفیة القیام  بموائمتھ مع البیئة العراقیة الحالیة ،  وتوصلت الدراسة إلى إن بعض

مستلزمات تطبیق آلیات حوكمة الشركات متوافرة من خالل ما توفره القوانین والتشریعات العراقیة 
لتنفیذیین مما یسھل الحالیة  . ومنھا ما یتعلق بتشكیل مجلس اإلدارة من األعضاء التنفیذیین وغیر ا

تشكیل لجنة التدقیق ولجنة التعیینات ، ویعد تشكیل لجنة التدقیق من أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین 
إلمام بأنشطة الوحدة  وغیر التنفیذیین من أھم األدوات التي تساھم بشكل فعال  الذین لدیھم المعرفة و

 في تحسین كفاءة نظام الرقابة الداخلیة وفاعلیتھا.
 ) الموسومة : 2016جمعھ , دراسة (عبد الحلیم و -2

 . (" تقویم نظام الرقابة الداخلیة على وفق المعلومات المحاسبیة المضللة" ) 
یھدف البحث الى بیان مفھوم المعلومات المحاسبیة المضللة وتوضیح الممارسات التي تؤدي الى 

محاسبي بنظام الرقابة الداخلیة , باإلضافة تضلیل المعلومات المحاسبیة , وكذلك بیان عالقة النظام ال
 الى كشف حاالت التضلیل للمعلومات المحاسبیة وربطھا مع نتائج تقییم نظام الرقابة الداخلیة . 

 اما اھم االستنتاجات التي توصل الیھا البحث ھي : 

 ان التضلیل یكون نتیجة التصرفات المقصودة او غیر المقصودة  . •
ن النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة اذ یقدم االول دقة توجد عالقة واضحة بی •

المعلومات المحاسبیة اما نظام الرقابة الداخلیة فیقوم بحمایة الموجودات من االختالس 
 باالعتماد على دقة المعلومات .

 اما اھم التوصیات التي توصل الیھا البحث فھي :
 الرقابة الداخلیة للحد من ممارسات التضلیل .تفعیل نظام تقویم االداء المستمر إلجراءات  •
استخدام االنظمة االلكترونیة من قبل االدارة بإمكانھا تسھیل االجراءات وتقلیل ارتكاب  •

 التضلیل .
 دراسات اجنبیة :

 الموسومة : ) Saarni  , ( 2012دراسة   - 1
Financial Fraud - Importance of an Internal Control System")(" 

ان الھدف من ھذه الدراسة ھو التحقیق في أھمیة وكفاءة نظم الرقابة الداخلیة و منع المحاسبین          
 والمدیرین من إجراء االحتیال المالي في الوحدات االقتصادیة .

 من اھم االستنتاجات التي توصلت لھا ھذه الدراسة ھي :
 الشركات من جمیع المستویات .أن االحتیال المالي موجود ویمكن أن یؤثر على  •
 أن الرقابة الداخلیة یجب أن تكون جزءا طبیعیا من إدارة المخاطر في كل شركة. •

واوصت الدراسة الى ضرورة ادخال تحسینات في البیئة الداخلیة للرقابة لتكون أكثر فعالیة مما 
 . یحسن عملیة تدفق المعلومات واالتصاالت  فضال عن عملیات تحدید األحداث
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 الموسومة : (Abiola & Oyewole  , 2013 ) دراسة  -2

Internal Control System on Fraud Detection: Nigeria Experience")(" 
 ( "نظام الرقابة الداخلیة في كشف الغش : الخبرة النیجیریة ") .   
ان الھدف من ھذه الدراسة ھو تقییم اثر نظام الرقابة الداخلیة في الكشف عن االحتیال والغش في  

 عدد من المصارف النیجیریة .
اھم االستنتاجات التي توصلت الیھا الدراسة ھي من الصعب جدا استئصال الغش حتى وان یتم سجن 

-2001اع الحاد في األعمال االحتیالیة في مئات من المدیرین التنفیذیین والموظفین اآلخرین واالرتف
 وفصل االالف بسبب االحتیال . 2010
اما اھم التوصیات التي توصلت لھا ھي ینبغي للبنوك أن تسعى جاھدة إلى مكافأة عمالھا بما        

یكفي لتمكینھم من تلبیة احتیاجاتھم األساسیة ، وضمان دفعھم مقابل راتب تنافسي وینبغي أن تكون 
ابة الحافز المناسب , قضایا الرعایة االجتماعیة األخرى مثل الترقیات، وإعطاء الموظفین الشعور بمث

 باالنتماء .
یجب أن تتحمل اإلدارة العلیا واجبا ائتمانیا في التصرف بأمانة. ویتحمل المجلس مسؤولیة       

ت محاسبیة كافیة جماعیة مع األعضاء لضمان وجود أنظمة األمن المناسبة، ضرورة وجود سجال
لتسھیل اكتشاف أي تزویر. وینبغي تطبیق القوانین المصرفیة المتعلقة باألفعال االحتیالیة وغیر 

 القانونیة األخرى .
 المبحث الثاني 

 نظام الرقابة الداخلیة 
 مفھوم نظام الرقابة الداخلیة :    -1

المتتبع لألدبیات الرقابیة والتدقیقیة یجد عدة تعاریف لنظام الرقابة الداخلیة، ویرجع ھذا السبب      
الى التطور في مفھوم النظام والعوامل البیئیة المؤثرة فیھ وطبیعة المنظمات والجھات التي تناولت 

یثة واجراءاتھا المتطورة وكذلك للتطور في حجم المشاریع  وظھور اإلدارة العلمیة الحد التعریف , 
)  ویعد نظام الرقابة الداخلیة  177:  2010اثر واضح في تطور تعریف الرقابة الداخلیة . (مھدي , 

ضروري لضمان فعالیة األعمال , ومن الجدیر بالذكر أن أنظمة الرقابة الداخلیة تختلف باختالف 
وقد تطور تعریف الرقابة الداخلیة )  Paraskevi ,2016 : 17حجم أنشطتھا وھیكلھا التنظیمي . ( 

على مدى السنوات األخیرة مع وضع نماذج مختلفة للرقابة الداخلیة. وفقا لبیان معاییر التدقیق وتعرف 
الرقابة الداخلیة بأنھا جمیع السیاسات واإلجراءات التي یعتمدھا أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الوحدة 

المتمثل في ضمان سیر أعمالھ بشكل منظم وكفء، بما في  االقتصادیة للمساعدة في تحقیق ھدفھم
ذلك االلتزام بالسیاسات الداخلیة ، حمایة األصول ، منع واكتشاف عملیات االحتیال واألخطاء، دقة 

 , Ofori )واكتمال السجالت المحاسبیة، وإعداد المعلومات المالیة الموثوقة في الوقت المناسب. 
2011 :7 )  

)، ھي عملیة یقوم بھا مجلس COSOالمنظمات الراعیة المعروفة بلجنة تریدواي ( كما عرفتھ لجنة
إدارة الوحدة االقتصادیة وغیرھم من الموظفین ، مصممة لتوفیر تأكید معقول فیما یتعلق بتحقیق 

ت ، االمتثال للقوانین والسیاسا، مصداقیة التقاریر المالیة: فعالیة وكفاءة العملیاتاألھداف التالیة
 Hayes et al ، والمحافظة على األصول ضد حیازة او االستخدام غیر المرخص .المعمول بھا

 (Tarnatino , 2006 : 21-22)  :یعكس ھذا التعریف مفاھیم اساسیة عدیدة وھيو )(230: 2005
التي نظام الرقابة الداخلیة یعد عملیة : فھو لیس حدث واحد بل ھو مجموعة من التصرفات  –اوال 

 تتخلل أنشطة الوحدة االقتصادیة ,اي عملیة مستمرة وسیلة لتحقیق غایة ولیس غایة في حد ذاتھا .
نظام الرقابة الداخلیة یتأثر باألفراد ، فمجلس االدارة واالدارة واالفراد العاملین في الوحدة  –ثانیا 

حدة وھم قادرون على تحقیقھا  االقتصادیة یتأثرون ویؤثرون في اھداف نظام الرقابة الداخلیة في الو
 من خالل ما یفعلونھ ویقولونھ .

نظام الرقابة الداخلیة یستطیع ان یحقق تأكیداً معقوالً ولیس مطلقاً ألنھ یتأثر بمحددات عدیدة  –ثالثا 
  أھمھا العنصر البشري.
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ت معقولة لتحقیق كما تم تعریفھا ایضا بالعملیة التي تم تصمیمھا للوحدة االقتصادیة التي توفر ضمانا
أھداف الوحدة وتتأثر بالجھات المعنیة للوحدة بما في ذلك المجلس اإلدارة، اإلدارة العلیا وغیرھم من 
األفراد الذین یتحملون المسؤولیة لتطویر الرقابة الداخلیة للحفاظ على فعالیة و كفاءة العملیات 

التقلیل من االستخدام الخاطئ أو إھدار واالمتثال للقوانین واللوائح المعمول بھا التي تؤدي الى 
الموارد و تقدیم التقاریر المالیة  الموثوق بھا والتي تظھر الصورة الحقیقیة والعادلة للموقف المالي 

 ) Appas & Iqbal , 2012 : 536للوحدة والمساھمة في اتخاذ افضل القرارات . (
ت مستمرة وفق اجراءات واسالیب   یقوم بھا ویمكن تعریف نظام الرقابة الداخلیة بانھا عملیا      

مجموعة من االفراد تابعة ألعلى سلطة في الوحدات االقتصادیة لتنظیم وتوضیح السلطات 
والصالحیات والمسؤولیات , حمایة اصول الوحدة من التالعب واالختالس وكذلك حقوق الغیر , 

ھا في اتخاذ القرارات االداریة  ورسم التأكد من دقة البیانات المحاسبیة وامكانیة االعتماد علی
السیاسات  , االرتقاء بمستوى الكفاءة االنتاجیة  , وااللتزام بالسیاسات واللوائح االداریة داخل 

 الوحدات االقتصادیة .
 اھمیة نظام الرقابة الداخلیة : - 2

تزداد أھمیة الرقابة الداخلیة بزیادة حجم االعمال التي تقوم بھا الوحدة , (الخرسان وسعود ,      
) كما ان سبب تأسیس الوحدات االقتصادیة نظام الرقابة الداخلیة ھو للمساعدة في تحقیق  1:  2016

داخلیة یمكن أیضا األھداف ومنع فقدان الموارد عن طریق االحتیال وغیرھا من الوسائل. الرقابة ال
أن تساعد على ضمان إعداد التقاریر المالیة موثوق بھا واالمتثال للقوانین و اللوائح. ویتكون نظام 
الرقابة الداخلیة للوحدة من العدید من سیاسات محددة و إجراءات تھدف إلى توفیر إدارة مع تأكید 

میع في داخل الوحدة االقتصادیة لدیھ معقول بأن سیتم تحقیق األھداف تعتقد أنھا مھمة للوحدة. الج
المسؤولیة عن الضوابط الداخلیة : اإلدارة ، مجلس اإلدارة والمدققین الداخلیین ، وغیرھم من 

 Hayes et alالموظفین. والرئیس التنفیذي في نھایة المطاف مسؤول عن نظام الرقابة الداخلیة .  (
لھا دور واضح وصریح لتوصیف وظیفة كل  ) وان الرقابة الداخلیة یجب ان یكون232: 2005,

 ) 254: 2007فرد داخل الوحدة االقتصادیة  . ( لطفي , 
 أھداف نظام الرقابة الداخلیة : - 3

ان اھداف نظام الرقابة الداخلیة تنبع من النتائج المراد تحقیقھا وكذلك االھداف المراد الوصول      
) اما الھدف 166: 2010اجراءات الرقابة .(ابو عویضة , الیھا وال تتحقق ھذه االھداف اال من تطبیق

الرئیسي لنظام الرقابة الداخلیة والذي تسعى الوحدات االقتصادیة إلى تحقیقھ ھو ( التوفیق بین 
تصرفات وسلوك االشخاص العاملین وأھداف الوحدة االقتصادیة التي تسعى الى تحقیقھا ) (توماس 

فأن نظام الرقابة الداخلیة ھي العملیة التي توفر ضمانة  coso ووفقا للجنة ) 370: 2009وھنكي ,
معقولة  لتحقیق موضوعیة ثالث فئات ھي : فعالیة وكفاءة العملیات , موثوقیة التقاریر المالیة , 

) وعلى الرغم من تحقیق الوحدات Pfister ,2009 : 48واالمتثال للقوانین واللوائح المعمول بھا . ( 
افھا المتعلقة بأعداد التقاریر المالیة او تحدید االلتزام بالقوانین الخاصة باألنشطة االقتصادیة ألھد

داخل نظم الرقابة الداخلیة للوحدة اال ان تحقیق اھدافھا المتعلقة بأعمالھا ال یعتمد فقط على قرارات 
وحدة . (لطفي االدارة وانما یعتمد ایضا على تصرفات المنافسین اضافة الى العوامل االخرى خارج ال

یھدف نظام الرقابة الداخلیة إلى تحقیق األھداف في واحد أو أكثر من )  كذلك 382:  2006,
 (Hayes et al ,2005 : 231) المجموعات المنفصلة التالیة :

 المتعلقة االستخدام الفعال والكفؤ لموارد الوحدة االقتصادیة . -العملیات   -1
 لمتعلقة بإعداد القوائم المالیة المنشورة والموثوق بھا.ا -إعداد التقاریر المالیة   -2
 المتعلقة بامتثال الوحدة االقتصادیة للقوانین واللوائح المعمول بھا  -االمتثال  - 3
 المحافظة على األصول  - 4
وصنفت ایضا اھداف الرقابة الداخلیة  إلى. أ) أھداف األداء، ب) أھداف المعلومات وج) أھداف    

م . و ینبغي أن تركز أھداف األداء على حمایة األصول والكفاءة في التشغیل و إدارة المخاطر. االلتزا
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اما اھدف المعلومات تتطلب دقة السجالت وكفایة اإلفصاح. وتتطلب اھداف االلتزام ضمان أن 

 Appasالقوانین واللوائح و السیاسات الداخلیة الخاصة بالوحدة االقتصادیة نفذت بشكل صحیح . (
& Iqbal, 2012 : 532( 

 عناصر نظام الرقابة الداخلیة : - 4
حتى یحقق نظام الرقابة الداخلیة االھداف المرسومة البد لھ أن یقوم على أساس عناصر معینة ،     

) 3:  2000وعلى إدارة الوحدة االقتصادیة توفیر ما یلي : ( مجلس معاییر المحاسبیة والرقابیة , 
 )33(دلیل استرشادي لوحدات التدقیق الداخلي في الوزارات :

وإداریة تحدد األطر العامة لتوجیھ وضبط نشاط الوحدة من خالل وجود وضع خطة تنظیمیة  –أ 
ھیكل تنظیمي موضحا فیھ سیاسات تفویض الصالحیة وتحدید المسؤولیة ووجود إجراءات ال تسمح 
ألي شخص بمخالفة نظام الضبط عن طریق وجود فصل واضح بین الوظائف المتعارضة مثل 

 . الفصل بین وظیفیتي التسجیل و الحیازة

موظفین أكفاء ، تعتمد فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة على امانة وكفاءة ونزاھة االفراد العاملین في  -ب
الوحدات االقتصادیة فبالرغم من وضوح خطوط السلطة والمسؤولیة و توزیع الوظائف بشكل صحیح 

ھ یرجع الى عدم كفاءة طبقاً لنظام الرقابة الداخلیة، إال إن سبب عدم نجاح أي نظام في تحقیق أھداف
 وأمانة العاملین في الوحدة في تأدیة المسؤولیات الموكلة لھم..

نظام محاسبي سلیم یقوم على مجموعة متكاملة من المستندات والسجالت ودلیل مبوب للحسابات  -ج
 یراعى فیھ المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا .

ت المحاسبیة بالسرعة الممكنة وبالقیمة الصحیحة إجراءات سلیمة ودقیقة لتسجیل كافة العملیا -د 
والتبویب الصحیح والفترات المحاسبیة التي تمت فیھا ھذه العملیات بالشكل الذي یسھل إعداد التقاریر 

 المالیة ضمن إطار سیاسات محاسبیة متعارف علیھا وبطریقة تسمح بتحدید المسؤولیة المحاسبیة .

رة لتفویض الصالحیات وتحدید المسؤولیات بدقة ووضوح . و إجراءات سلیمة من قبل االدا - ـھ
 التحدیث المستمر لنظام الرقابة الداخلیة لتفادي احتمال تقادم اإلجراءات الرقابیة .

إجراءات الضبط وھي تلك اإلجراءات والسیاسات التي تقوم اإلدارة بوضعھا لتحقیق األھداف  -ز
 المناطة بھا .

سجالت حیث  یجب أن تتوفر لدى الوحدة اإلمكانیات واإلجراءات الالزمة حمایة الموجودات وال  -ط 
 لحمایة الموجودات والسجالت من التلف والتحریف والفقدان وسوء االستخدام .

 انواع الرقابة :  - 5
 : الرقابة المحاسبیة- 1- 5

التنسیق الھادفة الى  عرفت الرقابة المحاسبیة بانھا الخطة التنظیمیة واالجراءات  وجمیع وسائل      
: 2012فحص البیانات المحاسبیة المثبتة في الدفاتر والحسابات ودرجة االعتماد علیھا.(عبد هللا، 

و من التعاریف السابقة للرقابة المحاسبیة فأن تطبیقھا في الوحدات الحكومیة یتمثل بالرقابة  ) ,193
 والصرف و مدى مطابقة المبالغ المصروفة فعالعلى الدفاتر والسجالت المحاسبیة ومستندات القید 

التخصیصات المالیة المخططة , والتأكد من ان التسجیل في السجالت والدفاتر للعملیات المالیة مع 
تمت وفقآ للمعاییر واألعراف المحاسبیة . كما تھتم  الرقابة المحاسبیة بفحص النظام المحاسبي ونظام 

مة تطبیق السیاسات واالجراءات والتعلیمات الخاصة باألمور المالیة الرقابة الداخلیة والتأكد من سال
والمحاسبیة  للوحدة مع أھم المالحظات التي تخص األمور غیر الطبیعیة واالنحرافات التي صادفت 
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 , Moeller)) ولھذا تھدف الرقابة المحاسبة إلى : 46: 2014المدقق أثناء عملھ. (العامري  ,
2008: 86,87 ) 

 العملیات وفقا للتفویض العام أو الخاص للسلطة . تنفیذ -أ
تسجیل العملیات المحاسبیة بشكل یسمح بإعداد التقاریر المالیة وفقا للمبادئ المحاسبیة  -ب

) أو ألي مبادئ ومعاییر أخرى مالئمة إلعداد التقاریر المالیة ، GAAPالمتعارف علیھا (
 وبالمساءلة المحاسبیة عن األصول .

 طبقا لبرنامج تفویض السلطات واالختصاصات. تداول األصول -ت
مطابقة أرصدة حسابات األصول على فترات مختلفة مع األصول الموجودة في حیازة  -ث

 االفراد العاملین بالوحدة.
 الرقابة االداریة : -2- 5

بالخطة التنظیمیة واإلجراءات والسیاسات  وجمیع الوثائق  یمكن تعریف الرقابة االداریة      
جالت المتعلقة بعملیة اتخاذ القرار المتعلق بتنفیذ العملیات المالیة ویرتبط بشكل مباشر باألفراد والس

المسؤولین عن تحقیق أھداف الوحدة االقتصادیة ، و تھدف ھذه السیاسات واالجراءات الى رفع 
ة القدرات التشغیلیة الكفاءة  اإلنتاجیة وإتباع السیاسات والقوانین المطبقة في الوحدة االقتصادیة وتنمی

ووضع الخطط التنظیمیة وتقلیل من احتمالیة وقوع األخطاء من خالل تشخیص نواحي القصور 
واقتراح الحلول المناسبة، وعرفت لجنة معاییر التدقیق الرقابة االداریة (بأنھا خطة تنظیمھ  وما 

عد اإلدارة إلى فرض سلطتھا یرتبط بھا من اسالیب و إجراءات خاصة بالعملیات القراریة ، والتي تسا
وتتكون الرقابة االداریة من وسائل متعددة ألجل تحقیق ) 208: 2009في ھذه العملیات) (المطارنة، 

 ) 27 - 26: 2012اھدافھا ، ولعل من اھمھا : ( أبو ھیبة , 
 الموازنات التقدیریة والتكالیف المعیاریة .  •
 دراسة االعمال ( دراسة الزمن والحركة ) . •
 تحلیل  االحصائي .ال •
 تقاریر الكفاءة االداء . •
 الرقابة على الجودة . •
 برامج التدریب المتنوعة لموظفي الوحدة . •
 خرائط الھیكل التنظیمي للوحدات االقتصادیة , الرسوم البیانیة , واالشكال التوضیحیة . •

 الضبط الداخلي : - 3 – 5
) نظام الضبط الداخلي بأنھ : (( یشمل مجموعة من  4عرف معیار التدقیق العراقي رقم (         

االجراءات والوسائل التنظیمیة والمحاسبیة المستخدمة لجعل عمل موظف ما یراجع بوساطة  موظف 
ب و اخر ، لضمان  دقة وحسن سیر العمل ومنع وقوع ال اخطاء المتعدة وغیر المتعمدة او التالع

اكتشافھا بعد وقوعھا بمدة  قصیرة من خالل تطبیق النظام تلقائیا )) (مجلس معاییر المحاسبیة 
 ) . ویتحقق الضبط الداخلي من خالل ما یلي :  3:  2000والرقابیة , 

 تقسیم االعمال والواجبات . -أ
 تحدید واضح للسلطات والمسؤولیات واالختصاصات . -ب
 )29: 2012( أبو ھیبة , المختلفة .الفصل بین المسؤولیات الوظیفیة  -ت
 الجرد المادي للموجودات من قبل اشخاص محایدین . -ث
 فصل االصل عن السجل الذي یرصد تحركات االصل . -ج
االعتماد على تدفق العمل , بمعنى انھاء احد االفراد المھمة الموكلة لھ تكون بمثابة اشارة  -ح

 )  126 - 125:  2006لبدء مھمة الشخص االخر . (الواردات , 
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 جھاز التدقیق الداخلي :  4 – 5

ھو جھاز تقویمي مستقل ویعد جزءاً من الھیكل التنظیمي للوحدة االقتصادیة وھو احد وسائل       
الرقابة الفاعلة والذي تضعھ اإلدارة للتأكد من جودة وسائل الضبط المستخدمة لغرض الزام جمیع 

فاعلیة والكفاءة من خالل الضوابط واالجراءات المتبعة المستویات اإلداریة على تطبیقھا لتحقیق ال
لتحقیق االستمراریة بالعمل وللتحقق من دقة البیانات المقدمة من جمیع اإلدارات واالقسام الموجودة 
في الوحدة االقتصادیة مع حمایة االصول المملوكة لھا والتأكد من التزام العاملین بالسیاسات والخطط 

داخلھا ، أما الوظیفة التي یقدمھا جھاز التدقیق الداخلي فھي: التأكد من دقة الموضوعة والمتبعة 
البیانات المحاسبیة واإلحصائیة, وكذلك التأكد من حمایة أموال وموجودات الوحدة االقتصادیة , 

 2012والتأكد من أتباع الموظفین للسیاسات واإلجراءات  والخطط اإلداریة المرسومة لھم. (محمد , 
:17( 
 المقومات االساسیة لنظام الرقابة الداخلیة : - 6

لنظام الرقابة الداخلیة مقومات بدونھا یفقد النظام خصوصیتھ وقدرتھ وتنعكس بشكل سلبي على     
) وان توفر ھذه المقومات كلھا او بعضھا ھو اساس الحكم  513:  2016تحقیق االھداف . (جمعة , 

 2006 على مدى قوة او ضعف النظام وإجراءاتھ وأسالیبھ المطبقة في الوحدة . (الصحن واخرون ,
. ویمكن ) وفیما یلي توضیح ألھم ھذه المقومات الالزمة إلنشاء رقابة داخلیة في الوحدة 169: 

 :عرضھا على النحو االتي
 ھیكل تنظیمي واضح وكفء :  -أ

:  2014یعد وجود ھیكل تنظیمي كفء في أي وحدة ھو أساس عملیة الرقابة،(علي وشحاتة ,      
  -لتنظیمي الكفء بالعناصر االتیة:) ویجب ان یتصف الھیكل ا81
تخطیط أنشطة الوحدة االقتصادیة وتوصیلھا إلى المستویات التنفیذیة في صورة تعلیمات أو  .1

 قواعد واجبة التنفیذ .
وضع إجراءات واضحة ودقیقة لنشاط الرقابة وعملھا في شكل خطة محددة. (الخیرو ,  .2

2012  :24( 
اسبیة وذلك بان ال یقوم موظف معین او ادارة معینة بأداء الرقابة الداخلیة على العملیات المح .3

 عملیة من البدایة وحتى النھایة .
تحدید مسؤولیة تسجیل البیانات المحاسبیة وتداولھا ومسؤولیة تداول وحمایة االصول التي  .4

 تتم المحاسبة عنھا .
لعالقات بین االستقالل التنظیمي عن طریق تحدید صالحیات كل ادارة وواجباتھا وتنظیم ا .5

 )208: 2013االدارات.(المطارنة ,
 ب . نظام محاسبي سلیم :

یتكون النظام المحاسبي من السیاسات واالسالیب واالجراءات التي وضعتھا االدارة لجمع        
وتحلیل وتصنیف البیانات حول انشطة الوحدة االقتصادیة , بحیث ال یمكن ان یكون في الوحدات 

) 83:  2006االقتصادیة نظام رقابة جید وفعال بدون ان یكون ھنالك نظام محاسبي جید .(التمیمي , 
ویعتمد النظام المحاسبي السلیم على مجموعة متكاملة من السجالت والدفاتر ودلیل مبوب للحسابات 

: 2012, ویعتمد ایضا على مجموعة من المستندات تسد حاجة الوحدات االقتصادیة ,(عبد هللا , 
194 (. 

 ج . توافر الكفاءة الالزمة لدى العاملین داخل الوحدة االقتصادیة ووضعھم في مراكز مناسبة :   
ان فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة تقع في المقام األول على مدى فعالیة أداء الموظفین لمسؤولیاتھم      

الرقابة الداخلیة.    المتعلقة بسیطرتھم وسیطرة الوحدة علیھم . ویلعب جمیع الموظفین دورا في 
)Ramos , 2008 : 57   ( 
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                                                                                                      د ستار جابر خالوي الحجامي و مصطفى محمد حلیو الشمري.. ............ تقییم نظام الرقابة الداخلیة في الوحداتفحص و

 د . متابعة االلتزام بنظام الرقابة الداخلیة : 
لن تحقق تلك الخصائص التي سبق ذكرھا اي منافع اال اذا التزم العاملون بالوحدات االقتصادیة       

االجراءات المتبعة  وان ) . 381: 2009بأتباع تعلیمات نظام الرقابة الداخلیة ،  (توماس  وھنكي ،
بنظام الرقابة الداخلیة یجب ان تعمل رفع كفاءة اداء العملیات المختلفة داخل الوحدة (علي وشحاتة 

,2014 :82 ( 
 و . حمایة االصول : 

یجب على الوحدات االقتصادیة ان  یكون لدیھا سیاسات واجراءات توفر الحمایة االزمة لجمیع      
ع والتلف والتالعب واالختالس , ولكي تكون التقاریر المالیة صحیحة اصولھا وسجالتھا من الضیا

یجب ان یتم االحتفاظ بھذه السجالت في اماكن تقلل من امكانیة ادخال تحریفات علیھا او اتالفھا 
) ومن الضروري حفظ االوراق المھمة  381: 2009) ( توماس وھنكي ،212: 2009,(المطارنة ,

لمالیة , دفتر الیومیة , دفتر االستاذ....) في قاصات او خزائن ضد الحریق  مثل (النقدیة ,االوراق ا
) وكذلك استخدام القاصات الرقمیة والتامین ضد خیانة االمانة 432: 1986.(العادلي و اخرون ,

 )15: 2013والسرقة واالختالس والكوارث .(السرایا واخرون ,
 محددات نظام الرقابة الداخلیة :  - 7

بغض النضر عن كیفیة اعداد وتصمیم نظام الرقابة الداخلیة بالوحدات االقتصادیة , فانھ یمكن        
, وتتأثر احتمالیة ان یوفر تأكید معقول لمجلس االدارة وإلدارة الوحدة بخصوص مدى تحقیق االھداف

المراجعة المصري تحقیق االھداف للوحدات بالمحددات المتأصلة بنظام الرقابة الداخلیة. (معیار 
 )18:  315رقم 
حیث ان الھدف من وراء زیادة التركیز على الرقابة الداخلیة ھو للحد من الخسائر الناجمة عن      

فشل العملیة من خالل االعتراف بأن التقاریر المالیة موثوق بھا ، وحمایة رأس المال، واإلدارة 
في حین  -مع وضع عقوبة لمن یقوم بھا  الفعالة  ضروري لتحدید وتصحیح الممارسات الضعیفة

 مكافأة وتشجیع الممارسات الصحیحة من خالل نظام من خالل تشجیع االشخاص الذین یقومون بھا.
Chorafas ,2011 : 30 ) ( 

 یواجھ نظام الرقابة الداخلیة العدید من المحددات والتي تحدث لسببین ھما :
قد یكون خاطئ , او بسبب الفشل البشري قد تحدث ان اتخاذ القرار من قبل االفراد العاملین  -

 بعض االخطاء .
قد یحدث تأمر بین اثنین او اكثر من االفراد العاملین في نظام الرقابة الداخلیة , او قد تقوم  -

 ( Ramos , 2008 :28)ادارة الوحدة نفسھا بانتھاك ھذا االنظام .  
 :لرقابة الداخلیة وفاعلیتھ تشخیص نقاط القوة والضعف لتحسین كفاءة نظام ا - 8

ان االمكانیات الداخلیة الخاضعة لتأثیر ادارة الوحدات االقتصادیة تحتاج الى تشخیص لمعرفة      
اذا كانت نقاط قوة الموارد والقدرات التي تتمیز بھا ھذه الوحدات ومحاولة المحافظة علیھا وتحسینھا 

 .معالجتھااما اذا كانت نقاط ضعف یجب على االدارات 
ویرى المغربي عند اجراء عملیة التقییم والتحلیل الداخلي للوحدات االقتصادیة , یجب دراسة      

كافة القدرات واالمكانیات الداخلیة التي تقع تحت سیطرة وتأثیر االدارة , سواء كانت ھذه االمكانیات 
تنظیمیة والتنفیذیة ) والقدرات مادیة كاآلالت  واالجھزة وغیرھا , او كانت بشریة  ( االداریة وال

وذلك من حیث توفر االفراد العاملین بالمھارات والقدرات والكفاءة والنزاھة واالخالص في العمل 
, وكذلك مدى توفر الكفاءات االداریة المطلوبة بالنوع والعدد  الخ .... , باإلضافة الى العوامل 

اسكھم فیما بینھم وحرصھم على بلوغ المعنویة  المتمثلة بمدى متانة العالقات بین العاملین وتم
) و لكي یكون ھناك 132: 1999االھداف المرسومة من قبل ادارة الوحدة االقتصادیة . (المغربي , 

نظام فعال للرقابة الداخلیة ، تحتاج إلى أن تكون أھداف النظام واضحة ومحددة. من المسح البیئي 
 33ھداف الرقابة الداخلیة من وحدة الى اخرى  للوحدات االقتصادیة  یمكننا أن نرى كیف تختلف أ

) Saarni , 2012 :   ( 
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اما العوامل الداخلیة في نظام الرقابة الداخلیة ھي تلك التي تنطوي على االمكانیات  الداخلیة       

م والعملیات التي تقع تحت سیطرة الوحدة وامكانیة التأثیر بھا وھي الكفاءة و االلتزام باالستقامة والقی
األخالقیة , تحدید المسؤولیات وتفویض الصالحیات ,  فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغیل , الھیكل 
التنظیمي , السیاسات والممارسات المتعلقة بالموارد البشریة وتطبیقاتھا , التفویض السلیم لألنشطة 

لرصد او المراقبة والعملیات , فصل الواجبات , تصمیم واستخدام الوثائق والسجالت , وتوفر أنشطة ا
 .وغیرھا من العوامل التي تقع تحت سیطرة االدارة

ویمكن استعمال التحلیل االستراتیجي لمعرفة ماھي اإلمكانیات الداخلیة التي تعد نقاط قوه      
والمحافظة علیھا وتطویرھا وماھي نقاط الضعف الداخلیة لغرض معالجتھا لرفع كفاءة نظام الرقابة 

 یتھ .الداخلیة وفاعل
 ھناك طریقتین الستخراج نقاط القوة ونقاط الضعف :

 األولى : تتمثل في فحص نظام الرقابة الداخلیة والبحث عن قوة وضعف النظام .
والثانیة  : أكثر شكلیة وتتمثل في طرح مجموعة من األسئلة مجمعة في قوائم تسمى قوائم استقصاء 

 الرقابة الداخلیة .
 نقاط القوة : - 1

انیات داخلیة ذاتیة موجودة في الوحدة االقتصادیة فعال تساعد على رفع كفاءة نظام الرقابة ھي امك
الداخلیة وتمكنھ من استغالل الفرص المتاحة وتجنب التھدیدات . ویمكن معرفة نقاط القوة في نظام 

 الرقابة الداخلیة من خالل طرح مجموعة من االسئلة :
 ماھي نقاط القوة ؟

 ت  والممیزات االیجابیة ؟ماھي االمكانیا
 ما ھي مصادر القوة ؟

 ویمكن ایجاز نقاط القوة في نظام الرقابة الداخلیة بما یلي :
 وجود ھیكل تنظیمي إداري واضح وكفء . -أ

 امتیاز العاملین في الوحدة االقتصادیة باألمانة والكفاءة . -ب
 وجود السیاسات واإلجراءات الخاصة بحمایة الموجودات. -ت
 ) 26 – 25:  2014حاسبي سلیم .(الربیعي , وجود نظام م -ث
وظیفة ومسؤولیة كل فرد داخل الوحدة االقتصادیة مكتوبة كتابتا ومفھومھ من قبل الجمیع .  -ج

 ) 36:  2011( مازون , 
 الفصل المالئم بین الواجبات. -ح
 التصریح المالئم للعملیات المالیة  لألنشطة والعملیات المالیة. -خ
 للدفاتر واالصول .الرقابة الفعلیة   -د
 التدقیق المستقل لألداء . -ذ
 )68:  2014توفر المستندات والسجالت المالئمة .(االبراھیمي ,  -ر

 نقاط الضعف : - 2
نقاط الضعف الجوھریة في نظام الرقابة الداخلیة: ھي تلك المواقف التي تجعل اجراءات الرقابة  

الداخلیة او مدى االلتزام بھا ال تقلل المخاطر التي تحدث وعدم اكتشاف االخطاء او المخالفات او 
ة العاملین الغش في ارصدة الحسابات والتي تكون جوھریة ومؤثرة بالنسبة للقوائم المالیة بواسط

) او نقص في االمكانیات الداخلیة  57:  2012بالوحدة االقتصادیة خالل ادائھم وظائفھم. (الخیرو , 
للوحدة االقتصادیة تعیق القدرة على استغالل الفرص وتقلل من كفاءة نظام الرقابة الداخلیة وفاعلیتھ 

 رح مجموعة من االسئلة : , ویمكن معرفة نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلیة من خالل ط
 ما ھي نقاط الضعف ؟

 ما ھي مواطن القلق المخلة باستقرار الوحدة االقتصادیة ؟
 )128 – 127:  2015ما ھي المواطن التي تحتاج الى متابعة ومعالجة ودعم وتعزیز ؟ (الكرخي , 

 : وھنالك عدد من المؤشرات التي تبین لنا نقاط الضعف نظام الرقابة الداخلیة وھي
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                                                                                                      د ستار جابر خالوي الحجامي و مصطفى محمد حلیو الشمري.. ............ تقییم نظام الرقابة الداخلیة في الوحداتفحص و

ال توجد خطة مكتوبة لنشاطات وعمل قسم الرقابة والتدقیق الداخلي بصورة تضمن تقییم  -أ
 كفاءة االداء للقسم وتغطیة كافة النشاطات للوحدة االقتصادیة .

 عدم وجود برنامج متكامل یغطي كافة نشاطات الوحدة االقتصادیة . -ب
 دة حاالت االخطاء والغش .ضعف المالكات العاملة في الرقابة االمر الذي یؤدي الى زیا -ت
غیاب الجدیة عند جرد الموجودات , حیث ان اغلب عملیات الجرد شكلیة وغیر واقعیة  -ث

 العتمادھا على قوائم الجرد للسنوات الماضیة مع اضافة بعض العملیات المستحدثة .
للوحدة  عدم االخذ بنظر االعتبار لتوجیھات ومالحظات الرقابة الداخلیة من قبل االدارة العلیا -ج

 )  514:  2016االقتصادیة . (حلیم وجمعھ ,
              انخفاض عدد الموظفین  بأقسام الرقابة والتدقیق الداخلي قیاسا بالمھام الموكلة إلیھم.  -ح

 ) 208:  2016( المعموري  ,
ان دلیل الصالحیات والواجبات االداریة والمالیة یبین واجبات ومھام الجمیع في الوحدة  -خ

 صادیة الكن غیر محدث وفقا للحذف واالستحداث في الھیكل التنظیمي . االقت
 )111:  2016بقاء الموظف ألداء عمل معین لفترة طویلة . (احمد وحسن , -د
 انعدام النزاھة والقیم االخالقیة باإلدارة العلیا والمدیرین والمالك داخل الوحدة االقتصادیة . -ذ
 https://m.bayt.com . لعلیاانعدام المشاركة الفعالة من االدارة ا -ر

 المبحث الثالث 
 فحص نظام الرقابة الداخلیة في جامعة واسط 

ظام الرقابة الداخلیة  باالستناد الى قائمة استقصاء نظام تم تصمیم قوائم االستقصاء لفحص ن      
) والمعتمدة من قبل دیوان الرقابة المالیة 4رقم (الرقابة الداخلیة الصادرة بموجب دلیل التدقیق 

العراقي مع حذف  بعض االسئلة التي ال تتالءم مع طبیعة عمل نظام الرقابة الداخلیة في جامعة 
 واسط لقیاس نقاط القوة وضعف التي تؤثر على  إجراءات الرقابة الداخلیة المستخدمة في الجامعة .

 المخزون ,  الموجودات الثابتة, االمور العامة ( وھي :) فقرات 6تتضمن قائمة االستقصاء (
 ) الرقابة االداریة,  النقود, المشتریات,

) استمارة استقصاء على  قسم الشؤون المالیة وقسم الرقابة والتدقیق الداخلي  60اذ تم توزیع (       
في الجامعة  وشعب الحسابات والرقابة في كل من كلیة التربیة , القانون , اإلدارة واالقتصاد , العلوم 

 والھندسة وكانت موزعة كما موضح بالجدول ادناه .
 ل توزیع قوائم االستقصاء على الوحدات االقتصادیة عینة البحثجدو ) 1الجدول رقم (

 النسبة التكرار التفاصیل
 %100 60 االستمارات الموزعة

 %92 55 االستمارات التي تم استرجاعھا
 %8 5 االستمارات المفقودة
 %5 3 الغیر قابلة للتحلیل

 %87 52 االستمارات القابلة للتحلیل
باإلضافة الى الزیارات المیدانیة والمقابالت الشخصیة مع مدیر قسم الشؤون المالیة ومدیر قسم      

الرقابة والتدقیق الداخلي في رئاسة الجامعة وكذلك مسؤولي شعب الرقابة والحسابات في الكلیات 
 التابع للجامعة .

لغرض استخراج النسب التي تبین وتم ادخال معلومات استمارة االستقصاء في برنامج اكسل        
 قوة وضعف كل اجراء .

اعاله مبین فیھ االسئلة الخاصة  ستةحیث قام الباحث بتصمیم جدول لكل فقرة من الفقرات ال
باإلجراءات التي تخص كل فقره واالجابة بنعم او ال ونسبة االجابة بنعم التي تمثل قوة االجراء 

, الجامعة ت بنعم على عدد االستمارات التي تم تحلیلھا لكلوھي نتیجة تقسیم عدد االجاباللجامعة 
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باإلضافة الى استخراج النسبة االجمالیة والتي تمثل قوة كل اجراء من حاصل قسمة اجمالي االجابات 

 )  استمارة .52بنعم على عدد االستمارات التي تم تحلیلھا والبالغ (
فما فوق الى نقاط قوة اما االجراءات  %60حیث صنفت االجراءات التي حصلت على نسبة      

 % فصنفت الى نقاط ضعف.60التي حصلت على نسبة  اقل من 
اما النتائج التي تم التوصل الیھا من قبل الباحث من خالل فحص نظام الرقابة الداخلیة الخاص      

 بالوحدة االقتصادیة عینة البحث فكانت ھي .
 األمور العامة :   –اوال 
وھي فحص كافة البیانات والمعلومات المتضمنة  ( قوانین وانظمة وكراسات وكتب واوامر       

اداریة وغیرھا ) من خالل توجیھ اسئلة بلغة مبسطة وواضحة ویمكن االجابة علیھا بسھولة بھدف 
تكوین فكرة واضحة عن االمور العامة التي تحكم عمل الوحدة االقتصادیة , ولغرض التأكد من 

حة المعلومات التي تم الحصول علیھا قمنا بزیارات میدانیة ومقابالت شخصیة مع االشخاص ص
 المعنیین .

وبعد دراسة وتحلیل قائمة استقصاء االجراءات الخاصة باألمور العامة في الوحدات االقتصادیة 
في كل  توصل الباحث الى ان ھذه االجراءات یمكن تصنیفھا حسب االجابات على قوائم االستقصاء

وحدة اقتصادیة من عینة البحث وما لمسناه من خالل الزیارات المیدانیة والمقابالت الشخصیة في 
 ھذه الوحدات الى  :

 نقاط القوة : - 1
تغیر اللجان بصورة دوریة , اذ توجد اوامر اداریة بتغییر اللجان كل ستة اشھر وال یحق  •

 للحاالت الضروریة .للموظف االستمرار بنفس اللجنة لسنة كاملة اال 
یوجد لدى الجامعة نظام داخلي , وھذا النظام تم أرسالھ الى الجامعات بموجب كتاب وزارة  •

 /19في  3/4/12749التعلیم العالي والبحث العلمي / الدائرة القانونیة واالداریة ذي العدد ق/
6/2014 . 

ضمان الجودة واالداء  ھناك نظام لقیاس األداء داخل الجامعة , ویقوم بھذه المھمة قسم •
 .الجامعي

 أعداد التقاریر الدوریة الى اإلدارة العلیا من قبل قسم الرقابة و التدقیق الداخلي ,  •
أعمال قسم الرقابة و التدقیق الداخلي تغطي كافة نشاطات الجامعة , حیث یقوم بالرقابة على  •

 جمیع االنشطة واالعمال في الجامعة
لى األقسام ذات العالقة , مثل اعطاء نسخة من مستند توزیع نسخ مستندات االخراج ع •

 االخراج المخزني الى القسم المستلم للمادة .
استخدام  نظام الترقیم المسبق للسجالت , اذ ان جمیع السجالت والمستندات مرقمة قبل البدء  •

 باستخدامھا وھذا یسھل من عملیة الرقابة على السجالت والمستندات المالیة .
ئح مكتوبة باختصاصات وصالحیات اإلدارات المختصة , وھذه اللوائح موجوده وجود لوا •

 في النظام الداخلي للجامعات .
اتباع نظام المیزانیات التقدیریة , ومطالبة وزارة المالیة الوحدات االقتصادیة بأرسال موازنة  •

ف وھذه تقدیریة تبین احتیاجاتھا المالیة للسنة القادمة حسب كل باب من ابواب الصر
 المیزانیات تعد فرصة تمنع التالعب والتجاوز على أي باب من ابواب الصرف .

تعیین مفتش مالي في الجامعة , وھي وجود مكتب المفتش العام وما یقوم بھ من زیارات  •
 تفتیشیة للمحافظة على االموال العامة .

یة من قبل دیوان الرقابة قیام الجھة القطاعیة بأجراء زیارات تفتیشیة, مثل الزیارات التفتیش •
        ھذه الجھة من عمل في سبیل ابداءالرأي بالوضع المالي ونتیجة  المالیة وما تقوم بھ

 .النشاط 
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 نقاط الضعف :  -2
عند غیاب الموظفین ال یوجد  نظام یضمن تحدید البدائل , وفي اغلب الحاالت الیوجد من  •

 یحل محلھ في تسییر االعمال الخاصة بالشخص الغائب .
دم وجود خطة لتغیر الموظفین على فترات دوریة  , واستمرار اغلب الموظفین للعمل في ع •

 نفس الشعبة لفترة اكثر من اربع سنوات .
ال یوجد دلیل إلجراءات وبرامج العمل لدى قسم الرقابة والتدقیق الداخلي , وذلك لعدم وجود  •

 خطة مدروسة من قبل ادارة القسم .
الجرد المستمر وكذلك عدم مالحظة حاالت الموجودات كونھا عدم اتباع الجامعة نظام  •

 متضررة أو تالفة أو بطیئة الحركة أثناء عملیة الجرد . 
عدم تسجیل المعامالت المالیة في السجالت بصورة یومیة , وذلك لكثرة المعامالت وقلة  •

 الكادر القائم على تسجیلھا .
 التخصیصات المالیة  .ال توجد خطة واضحة لتدریب الموظفین بسبب قلة  •
 عدم وجود جھة مختصة یتم االحتفاظ  وطبع أختام الجامعة لدیھا. •
عدم العمل بنظام التأمین على موجودات الوحدة االقتصادیة  حیث وجد اغلب موجودات  •

الوحدة االقتصادیة غیر مؤمنة لدى شركات التامین الوطنیة لعدم وجود قانون یحث الوحدات 
 ذلك.االقتصادیة على 

ال یوجد التأمین ضد خیانة األمانة على األشخاص الذین بعھدتھم موجودات وأموال تعود  •
 ملكیتھا الى الوحدة االقتصادیة .

 الموجودات الثابتة :  –ثانیا 
من خالل دراسة وتحلیل االجراءات الخاصة بالموجودات الثابتة یمكن تصنیف ھذه االجراءات      

 -الى :
 نقاط القوة : -1

تقوم الوحدة االقتصادیة  بمسك سجالت تفصیلیة بالموجودات الثابتة وتتضمن السجالت (  •
مواصفات الموجود الثابت  , تاریخ الشراء , تاریخ االستخدام  , موقع أو مكان تواجد 

 الموجود  , الرقم الرمزي للموجود ) .
حیث تتم ھذه المطابقة أجراء المطابقة بین السجالت الفرعیة وسجل األستاذ العام دوریا ,  •

 نھایة كل شھر .
   .تحتفظ المنشأة بملفات الموجودات الثابتة المھمة , مثل االبنیة والسیارات واالجھزة وغیرھا •
 مسك سجالت عھدة بالموجودات لدى الموظفین , اذ تقوم شعبة المخازن بھذه المھمة .   •
 مادة في المخازن . تستخدم المنشأة نظام لترمیز موجوداتھا اذ یوجد رمز لكل  •
تسجیل األراضي والعقارات باسم الوحدة االقتصادیة في دوائر التسجیل العقاري یسھل  •

 عملیة المحافظة علیھا وعدم امكانیة استغاللھا للحسابات الشخصیة .
 تسجیل السیارات  بدوائر المرور تمنع سرقتھا او استغاللھا ألعمال خاصة  •
 الرأسمالیة وجود میزانیة تقدیریة للنفقات  •
توجد اجراءات مناسبة لحمایة موجودات الجامعة من اخطار الحریق والتلف وسوء  •

 .االستعمال , حیث تم نصب اجھزة المراقبة ومتحسسات الحریق في اغلب ابنیة الجامعة
 نقاط الضعف : –2

عدم بیان االندثارات السنویة المتراكمة , وتاریخ االستبعاد او الشطب في سجالت  •
 الموجودات الثابتة , مما یجعل من الصعوبة احتساب العمر االنتاجي للموجود .  

ال توجد  سیاسة ثابتة تسیر علیھا الوحدة االقتصادیة فیما یتعلق باستھالك الموجودات الثابتة  •
م الموظفین باستبدال الموجودات الخاصة بھم قبل ان ینتھي عمرھا , وھذا یؤدي الى قیا

 االنتاجي وھذا بدوره یسبب ھدر في اموال الدولة .
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عدم امتالك األقسام سجالت بالموجودات لدیھم , وال توجد فقره بالنظام الداخلي تؤكد على  •

 ذلك .  
ال توجد جھة مختصة  ال یوجد نظام مبرمج لصیانة اآلالت والمعدات ووسائط النقل كما •

 لصیانة ھذه اآلالت والمعدات , اذا یفترض ان یتم فتح ورش خاصة بذلك . 
 .عدم وجود رقابة على الموجودات المسحوبة من العمل  •
   -المخزون : -ثالثا 

 -بعد دراسة وتحلیل االجراءات الخاصة بالمخزون یمكن تصنیف ھذه االجراءات الى :
 نقاط القوة : - 1

 المواد المخزنیة یتم جردھا , وتوجد قوائم جرد سنویة تثبت صحة ذلك .كافة  •
 كافة المواد المخزنیة مسعرة , وبالسعر الذي تم الشراء فیھ. •
 تنظیم مستند االستالم أو الصرف مخزني لكل عملیة وعند وقوع العملیة مباشرة . •
یتم تسجیل كافة المواد سجالت الحسابات المخزنیة تشمل كافة مخازن الوحدة االقتصادیة , و •

 المخزونة في سجالت خاصة لكل نوع من المواد .
مستند الصادر المخزني یوزع على األقسام ذات العالقة , حیث تسلم نسخة من الصادر  •

 المخزني الى القسم المستلم للمادة .
أن الصرف من المخازن ال یتم أال بعد تقدیم طلب من القسم المختص و تصدیق مدیر  •

ن أو الشخص المسؤول , اذ یوجد طلب صرف مواد من الخازن یجب ان یوقع من المخاز
 الشخص الذي یطلب المادة ومدیر قسمة ومدیر المخازن .

 كل مخزن بمسؤولیة أمین مخزن مسؤول . •
 أجراء المطابقة بین نتائج الجرد والسجالت المخزنیة والمالیة سنویا . •
باالستالم والفحص , وغالبا ما تكون ھذه اللجنة  عدم استالم المواد اال بواسطة لجنة خاصة •

مختصة ویوجد فیھا موظف فني یقوم بفحص المواد الداخلة للمخازن للتأكد من انھا مطابقة 
  .للمواصفات المطلوبة

وجود نظام لشطب المواد التالفة , ویحدد في ھذا النظام العمر االنتاجي للمواد وال یمكن  •
 نھایة عمرھا االنتاجي.شطب و بیع المادة قبل 

 أمناء المخازن من ذوي االختصاص باألعمال المخزنیة .  •
  .یرھاغوجود وسائل حمایة كافیة للمخازن مثل اجھزة تحسس الحریق وكآمرات المراقبة و •

 نقاط الضعف : - 2
ال یتم مسك بطاقات مخزنیة من قبل أمین المخزن بسبب ضعف الرقابة وقلة الموظفین في  •

 ازن .شعبة المخ
أن المواد غیر مرتبة بشكل یسھل عملیة عدھا وجردھا , لعدم وجود مخازن كافیة وخاصة  •

 بكل نوع من المواد .
       عدم قیام إدارة المخازن بأعداد تقاریر عن  المواد الراكدة , المواد التالفة والمتضررة ,  •

 و المواد التي تصل الى حد الطلب .
قبل التدقیق الداخلي , حیث یتم اشراك عضو من قسم الرقابة  ال یتم تدقیق قوائم الجرد من •

في عملیة الجرد وال یتم تدقیقھا من قبلھم وفي اغلب االحیان تظھر فروقات بین قوائم الجرد 
 و الموجود الفعلي في السجالت .

عدم أجراء المطابقة الدوریة بین بطاقات الصنف الموجودة في المخازن وبطاقات قسم  •
 .المخزنیةالحسابات 

 ال توجد تعلیمات واضحة لعملیة الجرد . •
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عدم فصل المواد المستعملة والقدیمة و خزنھا مع المواد الجدیدة , لعدم توفر المخازن الكافیة  •
 لفصل المواد المستعملة عن الجدیدة .

أن المشاركین في الجرد ھم ممن لھم عالقة بالحیازة المخزنیة والسجالت المخزنیة حیث ان  •
 اغلبھم من قسم الشؤون المالیة وشعبة المخازن .

عدم وجود قسم خاص للحسابات المخزنیة وجعلھ شعبة تابعة لقسم الشؤون المالیة یمكن  •
 یجعل عملیة التسجیل في السجالت للمواد وعملیة خزنھا بید نفس الشخص .

 -المشتریات :  –رابعا 
سئلة الخاصة باإلجراءات التي تخص عملیات الفقرة الرابعة من قائمة االستقصاء تتكون من اال 

 الشراء .
 االجراءات الخاصة بالمشتریات وتصنیف كل اجراء فیما اذا كان نقطة قوة او ضعف  :وتم تحلیل 

 نقاط القوة : - 1
طلب الشراء ینظم  من قبل  القسم المختص او قسم المخازن , وتم التأكد من ذلك عند االطالع  •

 على طلبات الشراء .
لتحدید المجھز المفضل یتم تنظیم محضر خاص بالورق والمناقصات , وتقوم لجنة تحلیل  •

 العروض بذلك االمر .
 طلب شراء منظم من قبل شعبة المخازن . •
 طلبات الشراء تنفذ بعد التأكد من توفر االعتماد المالي الالزم من قبل قسم الشؤون المالیة . •
حدیدھا بدقة في طلب الشراء المواصفات  والجھة مواصفات المواد المطلوب شرائھا یتم ت •

 المصنعة لھذه المواد .
 توجد لجنة خاصة لتحلیل العروض وغالبا تقوم لجنة المشتریات نفسھا بتحلیل العروض . •
طلبات الشراء تنفذ بعد  تأیید عدم توفر المواد المطلوبة في المخازن وال یتم شراء أي مادة  •

 وحدة االقتصادیة .في حالة توفرھا في مخازن ال
مسك سجل للعطاءات الواردة للمناقصات الواردة من للجھات المجھزة او المنفذة الخارجیة  •

. 
توجد موازنة خاصة للمشتریات محددة على أسس واضحة ومدروسة یتم وضعھا قبل بدایة  •

 السنة المالیة .
اللجان  –المناقصات  -توجد تعلیمات واضحة تحدد الشراء بإحدى الصیغ التالیة : العروض  •

 وال یجوز الشراء خالفا لذلك .
 نقاط الضعف :  - 2

 . ال یتم فتح سجل لكل مجھزألغراض المتابعة في حالة تعاقد المنشأة مع عدد من المجھزین •
لجنة المشتریات غیر مستقلة عن القسم المالي وقسم المخازن اذ یوجد في كل لجنة مشتریات  •

 عضو مالي وعضو مخزني . 
توجد إدارة خاصة للمشتریات في الوحدات االقتصادیة وانما لجنة یتم تغییرھا كل ستة ال  •

 اشھر.
 -النقود : -خامسا 

الفقرة الخامسة من فقرات قائمة االستقصاء ھي فحص االجراءات التي تخص امور النقدیة وتم      
لمقابالت الشخصیة التأكد من االجابات من خالل االطالع بشكل مباشر على ھذه االجراءات وا

تم تصنیف ھذه وبالموظفین العاملین في قسم الرقابة والتدقیق الداخلي وقسم الشؤون المالیة 
 االجراءات الى ما یلي : 
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 نقاط القوة : - 1

استقاللیة أمین الصندوق أو الشخص المشرف على استالم النقد عن التسجیل في السجالت  •
وأعداد الشیكات حیث توجد وحدة خاصة باسم وحدة الصندوق غیر معنیة بالتسجیل 

 بالسجالت او اعداد الشیكات.  
 الصندوق. مسك سجل بالمقبوضات والنفقات النقدیة من قبل امین الصندوق وھوسجل یومیة  •
اجراء مطابقة دوریة بین سجل الصندوق وسجل األستاذ العام , وتتم ھذه المطابقة نھایة كل  •

 شھر.
     االحتفاظ بالشیكات البطالة وتحفظ  النسخ االصلیة من ھذه الشیكات لدى قسم الشؤون •

 المالیة .
 فحص قسائم اإلیداع المختوم من قبل المصرف ومطابقتھا مع سجل یومیة الصندوق . •
 اد كشف بالشیكات الواردة واعطاء نسخة منھ إلى الحسابات المالیة .أعد •
استعمال قاصة حدیدیة لحفظ النقود من السرقة او الحریق اذ تم شراء قاصات حدیدیة مؤمنة  •

 وتوزیعھا على امناء الصندوق .
 وجود تعلیمات تمنع استخدام المقبوضات النقدیة  لدفع األجور أو الشیكات الشخصیة . •
 استخدام القاصة حدید لحفظ مبالغ أخرى كالرواتب وسلف وغیرھا . •

 نقاط الضعف :  -2
مطابقة كشف المصرف تتم من قبل شخص لھ عالقة بتحلیل حساب المصرف و أعداد  •

 الشیكات والتوقیع علیھا
 ال تتم متابعة الشیكات برسم التحصیل  بصورة دوریة . •
 وصوالت القبض غیر المستعملة .للسیطرة على  ۱٦عدم استخدام سجل محاسبة  •
 الشیكات الواردة یتم استالمھا من قبل شخص غیر أمین الصندوق . •
 عدم اإلیداع بصورة یومیة من قبل أمین الصندوق . •
 عدم ترصید  سجل الصندوق ومطابقتھ یومیا" مع الموجود النقدي الفعلي . •
عالقات الشخصیة التي تنشأ ال یوجد تدقیق دوري ومفاجئ من قبل التدقیق الداخلي بسبب ال •

 بین المدقق الداخلي وامین الصندوق كونھم تابعین لنفس الوحدة االقتصادیة .  
 عدم استخدام طریقة تسطیر الشیكات المرسلة بالبرید , لعدم وجود تعلیمات بذلك . •
ال توجد لجنة مختصة بفحص و طبع واستالم وصوالت القبض حیث یتم الطبع عن طریق  •

 ریات والمطابع الموجودة في السوق .لجنة المشت
  -الرقابة االداریة :  - ادساس

بعد دراسة وتحلیل االجراءات الخاصة بالرقابة االداریة ومعرفة قوة كل اجراء یمكن تصنیف     
 ھذه االجراءات الى ما یلي :

 نقاط القوة :  - 1
 مسك أضابیر شخصیة للموظفین موجودة في قسم الموارد البشریة . •
وجود ھیكل تنظمي یحدد خطوط االتصال العمودیة واألفقیة لألقسام والشعب والوحدات  •

 االداریة .
 نظام الحوافز ونظام تقییم العاملین مرتبط بالعالوات والترفیعات . •
 تدقیق األعمال السابقة والالحقة للصرف  •
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لدراسي مسك سجل للمالك مدون فیھ اسماء الموظفین وعناوینھم الوظیفیة والتحصیل ا •
 وغیرھا من االمور التي تحتاجھا الجامعة عن موظفیھا .

ارتباط قسم الرقابة والتدقیق الداخلي بإدارة العلیا , والھیكل التنظیمي یوضح ذلك حیث یكون  •
 ارتباطھم برئیس الجامعة .

 توجد أھداف محددة للجامعة اذ تم ذكرھا في دلیل الجامعة .  •
 صة بتقییم األداء للعاملین من قبل شعبة تقییم االداء  وجود نظام لتحدید األسالیب الخا •
 برنامج التدقیق یشمل كافة أنشطة الجامعة . •

 نقاط الضعف : - 2
 عدم أعداد تقاریر عن جمیع األنشطة إلى اإلدارة العلیا لعدم وجود الكادر الكافي لذلك . •
جود فائض من ال یوجد تحدید لمالكات العمل ولوحظ من خالل الزیارات المیدانیة و •

الموظفین في قسم او شعبة وعجز في الشعب واالقسام االخرى لعدم وجود نظام معمول فیھ 
 یحدد الموظفین لكل شعبة او قسم .  

 عدم وجود نظام لتحدید اللجان الدائمة وال توجد لجان دائمیھ . •
صف عدم وجود وصف مفصل لكل وظیفة وغالبا یتم االعتماد على االجتھاد الشخصي في و •

 كل وظیفة .
ال یتم تغیر واجبات ومھام الموظفین باستمرار حیث وجد استمرار بعض الموظفین ألكثر  •

 من خمسة سنوات في نفس العمل .
 عدم رسم سیاسات واضحة ودقیقة لتحدید األھداف في الجامعة . •
 ال توجد أوامر إداریة مكتوبة تحدد مھام وواجبات موظفي الجامعة . •
 . یر عن دوران العمل في الجامعةال یتم أعداد تقار •

 لمبحث الرابع ا
 االستنتاجات والتوصیات 

 االستنتاجات :
ال یوجد دلیل إلجراءات وبرامج العمل لدى قسم الرقابة والتدقیق الداخلي , وذلك لعدم وجود  .1

 خطة مدروسة من قبل ادارة القسم .
وذلك لكثرة المعامالت وقلة الكادر عدم تسجیل المعامالت المالیة في السجالت بصورة یومیة ,  .2

 القائم على تسجیلھا .
 ال توجد خطة واضحة لتدریب الموظفین بسبب قلة التخصیصات المالیة  . .3
عدم العمل بنظام التأمین على موجودات الوحدة كذلك ال یوجد تأمین ضد خیانة األمانة على  .4

 لوحدة االقتصادیة .األشخاص الذین بعھدتھم موجودات وأموال تعود ملكیتھا الى ا
ال توجد  سیاسة ثابتة تسیر علیھا الوحدة االقتصادیة فیما یتعلق باستھالك الموجودات الثابتة ,  .5

وھذا یؤدي الى قیام الموظفین باستبدال الموجودات الخاصة بھم قبل ان ینتھي عمرھا االنتاجي 
 وھذا بدوره یسبب ھدر في اموال الدولة .

نة اآلالت والمعدات ووسائط النقل كما ال توجد جھة مختصة لصیانة ال یوجد نظام مبرمج لصیا .6
 ھذه اآلالت والمعدات .

عدم وجود قسم خاص للحسابات المخزنیة وجعلھ شعبة تابعة لقسم الشؤون المالیة یمكن یجعل  .7
 عملیة التسجیل في السجالت للمواد وعملیة خزنھا بید نفس الشخص .

عملیة عدھا وجردھا , لعدم وجود مخازن كافیة وخاصة بكل أن المواد غیر مرتبة بشكل یسھل  .8
 نوع من المواد .

لجنة المشتریات غیر مستقلة عن القسم المالي وقسم المخازن اذ یوجد في كل لجنة مشتریات  .9
 عضو مالي وعضو مخزني . 

 اشھر.ال توجد إدارة خاصة للمشتریات في الوحدات االقتصادیة وانما لجنة یتم تغییرھا كل ستة  .10
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ال یوجد تدقیق دوري ومفاجئ من قبل التدقیق الداخلي بسبب العالقات الشخصیة التي تنشأ بین  .11

 المدقق الداخلي وامین الصندوق كونھم تابعین لنفس الوحدة االقتصادیة .  
ال توجد لجنة مختصة بفحص و طبع واستالم وصوالت القبض حیث یتم الطبع عن طریق لجنة  .12

 الموجودة في السوق . المشتریات والمطابع
 عدم أعداد تقاریر عن جمیع األنشطة إلى اإلدارة العلیا لعدم وجود الكادر الكافي لذلك . .13
ال یوجد تحدید لمالكات العمل ولوحظ من خالل الزیارات المیدانیة وجود فائض من الموظفین  .14

في قسم او شعبة وعجز في الشعب واالقسام االخرى لعدم وجود نظام معمول فیھ یحدد الموظفین 
 لكل شعبة او قسم .  

ي وصف كل عدم وجود وصف مفصل لكل وظیفة وغالبا یتم االعتماد على االجتھاد الشخصي ف .15
 وظیفة .
 التوصیات :

 .ضرورة وضع دلیل لإلجراءات وبرامج عمل واضحة لقسم الرقابة والتدقیق الداخلي  .1
 .تسجیل المعامالت المالیة في السجالت بصورة یومیة  .2
وضع خطة ألشراك الموظفین في دورات تطویریة واالستفادة من الكفاءات الموجودة في  .3

 .الجامعة 
على موجودات الوحدة كذلك التأمین ضد خیانة األمانة على األشخاص  العمل بنظام التأمین .4

 الذین بعھدتھم موجودات وأموال تعود ملكیتھا الى الوحدة االقتصادیة .
وضع سیاسة ثابتة  للوحدة االقتصادیة فیما یتعلق باستھالك الموجودات الثابتة وتصمیم نظام  .5

التعاقد مع الجھات المختصة لصیانة ھذه مبرمج لصیانة اآلالت والمعدات ووسائط النقل و
 اآلالت والمعدات .

 .شعبة تابعة لقسم الشؤون المالیة ضرورة استحداث قسم خاص للمخازن ولیس  .6
 القیام بالتدقیق الدوري المفاجئ من قبل قسم الرقابة والتدقیق الداخلي . .7
تخدمة في تشكیل لجنة مختصة بفحص و طبع واستالم وصوالت القبض والمستندات المس .8

 العملیات المالیة .
 اعداد تقاریر دوریة عن جمیع االنشطة وتقدیمھا الى االدارة العلیا داخل الوحدة االقتصادیة. .9
كات داخل الوحدة االقتصادیة وتحدید الموظفین لكل شعبة او قسم یالئم طبیعة توزیع المالاعادة  .10

  عملھ .
 .وضع وصف مفصل لكل وظیفة داخل الوحدة االقتصادیة .11

 : المصادر
 المصادر العربیة : )1

 : اوال : القوانین والتقاریر والوثائق الرسمیة
 الدلیل استرشادي لوحدات التدقیق الداخلي في الوزارات . .1
دیوان الرقابة المالیة، دائرة الشؤون الفنیة والدراسات، مجلس معاییر المحاسبیة  .2

  .2000)، لسنة/ 4رقم (والرقابیة في جمھوریة العراق، دلیل التدقیق العراقي 
) تفھم المنشأة وبیئتھا وتقییم مخاطر التحریف 315معیار المراجعة المصري رقم ( .3

 الھام.
 :ثانیا : الكتب 

اجراءات مراجعة نظم المعلومات المالیة " ) ,2010(ابو عویضة , ھاني سلیمان , .1
 ,الطبعة االولى , دار الفكر , دمشق  . "المؤتمتة

, الطبعة االولى , زمزم , عمان  اصول المراجعة ) , 2012(طلبة محمد ,ابو ھیبة  , حامد  .2
 , االردن  .
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الطبعة ,  مدخل الى التدقیق من الناحیة النظریة والعملیة ) , 2006(ھادي  ,التمیمي ,  .3
 . عمان ,دار وائل للنشر  ,الثالثة 

، دار التطبیقالمراجعة بین النظریة و ) , 2009(توماس، ولیم و ھنكي ،  أمرسون ، .4
 . الریاض، المملكة العربیة السعودیة –المریخ للنشر

الرقابة  ",  ) 2013(سرایا، محمد السید، شحاتة السید شحاتة، محمد ابراھیم راشد، .5
مراجعة  –الرقابة الداخلیة في بیئة التشغیل االلكتروني-والمراجعة الداخلیة الحدیثة

دار التعلیم  ،"ة االیرادات والمصروفاتمراجع –االصول طویلة االجل وقصیرة االجل 
 .الجامعي 

الرقابة ) ,2006الصحن, عبد الفتاح محمد, سرایا, محمد السید, السوافیري, فتحي رزق, (  .6
 , الطبعة االولى، االسكندریة المكتب الجامعي الحدیث .والمراجعة الداخلیة

مقدمة ) ,1986(حمد ,العادلي , یوسف عوض , العظمة , محمد احمد , والبسام  ,صادق م .7
 .االولى , ذات السالسل , الكویت ,الطبعة  في المحاسبة المالیة

،الطبعة  الناحیة النظریة والعلمیة -علم تدقیق الحسابات) , 2012عبدهللا، خالد أمین ، ( .8
 .للنشر، عمان , االردن االولى , دار وائل 

الرقابة والمراجعة الداخلیة " ) 2014(علي , عبد الوھاب نصر ,وشحاتة  ,شحاتة السید , .9
 . , دار التعلیم الجامعي  , االسكندریة "والخارجیة في بیئة التشغیل االلكتروني

التخطیط االستراتیجي باستخدام المصفوفة المربعة ") ,  2016الكرخي , مجید جعفر , (   .10
swot " . دار المنھاج للنشر والتوزیع , عمان , االردن , 

 ، الدار الجامعیة. المراجعة بین النظریة والتطبیق) ,  2006لطفي, امین السید احمد،( .11
 .الجامعیة ، الدار التطورات الحدیثة في المراجعة) , 2007لطفي, امین السید احمد،( .12
، الطبعة االولى، المدخل الى تدقیق الحسابات المعاصر) ,  2013المطارنة، غسان فالح، ( .13

 .األردن زمزم للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 
، الطبعة تدقیق الحسابات المعاصرة، الناحیة النظریة) ,  2009المطارنة، غسان فالح،( .14

 .األردن الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 
االستراتیجیة لمواجھة تحدیات القرن االدارة , " )1999(المغربي , عبد الحمید عبد الفتاح , .15

 . 1999, الطبعة األولى ,مجموعة النیل العربیة , القاھرة , مصر , " الحادي والعشرین
التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیق وفقا ) , " 2006(الواردات , خلف عبد هللا ,  .16

 . ن واالردن الولى , الوراق , عما, الطبعة ا" لمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة
 

 :ثالثا : البحوث والدوریات 
" توظیف االطر والمعاییر الحدیثة في ) ,  2016احمد , عبیر خالد و حسن , نزار فلیح , ( .1

, تقویم نظام الرقابة الداخلیة بحث تطبیقي في الشركة العامة لصناعة الزیوت النباتیة "
 . 35, العدد 11مجلة دراسات محاسبیة ومالیة , المجلد 

" تقویم فاعلیة الرقابة ) , 2016الخرسان , محمد حلو داوود وسعود , عبد الرضا حسن  , ( .2
, دراسة تطبیقیة في   soxعلى اداء الحكومات المحلیة في ضوء بعض متطلبات قانون 

 18, مجلة القادسیة للعلوم االداریة واالقتصادیة , المجلد عینة من المحافظات العراقیة "
 .العدد الثالث 

"تقویم نظام الرقابة الداخلیة ) ,  2016عبد الحلیم , صفوان قصي وجمعھ ,تیسیر محمد , ( .3
, مجلة العلوم االقتصادیة واالداریة ,كلیة  على وفق المعلومات المحاسبیة المضللة  "

 . 22, المجلد  93االدارة واالقتصاد , جامعة بغداد , العدد
لوعي الرقابي للقیادات اإلداریة ودوره في ," ا 2016المعموري , علي محمد ثجیل ,  .4

, مجلة القادسیة للعلوم  تحقیق فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة وتحقیق المساءلة العادلة "
 , العدد الثالث  .  11االداریة واالقتصادیة , المجلد 
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أثر استخدام الحاسب االلكتروني على أنظمة الرقابة  ") , 2010مھدي , ثامر محمد ,(  .5

 , العدد الرابع . 12, مجلة القادسیة للعلوم االداریة واالقتصادیة , المجلد  داخلیة "ال
 :رابعا :الرسائل واألطاریح 

"التكامل بین إدارة المخاطر وإطار ) ,  2013أحمد عبد الرزاق موسى , ( اإلبراھیمي , .1
سومر ) لتفعیل التدقیق الداخلي  بحث تطبیقي في مصرف cosoالرقابة الداخلیة (

 , بحث مقدم الى المعھد العربي للمحاسبین القانونیین ,بغداد .التجاري"
, رسالة  " COSOتحسین فاعلیة الرقابة الداخلیة  وفق أنموذج "الخیرو , ایمان مؤید ,  .2

 . 2012ماجستیر , كلیة اإلدارة واالقتصاد , جامعة بغداد , 
ر الرقابة الداخلیة في تحسین الواقع ," دو)  2014الربیعي , نجالء سادة حسون محـمـد , ( .3

, اطروحة دكتوراه  الصحي بحث تطبیقي في عینة من عقود الخدمة في دائرة صحة بغداد"
 مقدمة إلى مجلس المعھد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة , جامعة بغداد .

الرقابة الداخلیة ," بناء أنموذج لفحص  نظام )  2014العامري , حامد عبد الھادي احمد , (  .4
من قبل قسم التدقیق الداخلي في الوحدات الحكومیة على وفق المعاییر الدولیة بحث 

, بحث مقدم الى المعھد العربي للمحاسبین القانونیین ,  تطبیقي في ھیأة استثمار البصرة "
 بغداد .

لیة ومدى التدقیق المحاسبي من منظور المعاییر الدو") ,  2011مازون  , محمد امین , ( .5
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