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على تنفيذ  قياس فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي للمؤسسات الحكومية في التأثير

 دراسة ميدانية في مديرية تربية نينوىبنود الموازنة العامة/
 

 الباحث: ضياء نزار ذنون  نصاف محمود رشيدإأ.م. 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  كلية اإلدارة واالقتصاد

 جامعة الموصل  جامعة الموصل
 

 :المستخلص

على بنود الموازنة   التأثيرقياس مدى كفاءة اجهزة التدقيق الداخلي في إلى  يهدف البحث  

ويعد هذا الموضوع من المواضيع المهمة وذلك العتبار التدقيق  ،بأولواكتشاف اخطاء التنفيذ اول 

 اجه هذه المؤسساتالداخلي خط الدفاع االول للمنشاة او الوحدات التابعة لها ضد اي مخاطر قد تو

التحسينات في ، وتحديد فرص تحسين الفرص لتحقيق اهداف الوحدةويعمل التدقيق الداخلي على  

، فضال عن القيمة التي مات التأكيد والخدمات االستشارية، عن طريق القيام بخدالعمليات التشغيلية

تحسين العمليات وتقليل ، ووحدة االقتصاديةتحدث نتيجة استثمار الفرص من اجل تحقيق اهداف ال

بيان في  البحثوتمحورت منهجية  ،التعرض للمخاطر من خالل الخدمات االستشارية والتوكيدية

في المديرية العامة لتربية نينوى إذ  عدمهعلى الموازنة من  تأثيرهالتدقيق الداخلي ومدى  واقع

التي  النتائج من اهم ومديرية الالعاملين في  التدقيق الداخليعينة من موظفي وحدة  استطلع البحث

هو قصور أجهزة التدقيق الداخلي فيما يخص اعداد الموازنة التخطيطية وعملية  توصل اليها البحث

 نوصي الىلذا  المتابعة والتنفيذ والرقابة على التخصيصات المرصودة لتنفيذ خطط الوحدة المبحوثة

خالل فريق من المدققين الداخليين من صياغة واجبات التدقيق الداخلي وذلك من اعادة  ضرورة

ذوي الخبرة والتخصصات المالية والمحاسبية الذين يمتازون بعقلية تحليلية واسعة وخبرة عميقة 

بمجال الرقابة والتدقيق الداخلي لدراسة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل بهدف اعداد الموازنة وحصر 

 .الحكومية ككل المؤسسات يقها علىطبومن ثم ت انحرافات تنفيذها في الوحدة المبحوثة
 

Measuring the effectiveness of the internal audit instruments of government 

institutions in influencing the implementation of the budget items 

A field study in the Directorate of Education of Nineveh 

Abstract: 

  The objective of the research is to measure the efficiency of the internal auditing 

services in influencing the balance sheet items and discovering implementation errors 

when they first occur. This subject is considered as an important issue, as internal 

auditing is considered as the first line of defense of the entity or its units against any 

risks that these institutions may face. Internal auditing improves the opportunities for 

achieving the objectives of the internal auditing unit and identifies opportunities of 

improvements in operational processes by providing assurance and advisory services. It 

also improves the value arising from investment of opportunities to achieve economic 

objectives of the unit. Additionally, it improves operations and reduces the risk 

exposure through advisory and affirmative services. The methodology adopted in this 

research has focused on the reality of internal auditing and the extent of its impact on 
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the budget in the Directorate General of Education in Nineveh. The research surveyed a 

sample of the staff of the Internal Audit Unit working in the Directorate. The most 

important findings the research arrived at was the failure of Internal Auditing to account 

for the preparation of budget planning, and follow-up processes; the implementation 

and control of the allocations earmarked for the realization of the plans of the unit under 

study. Therefore, the researchers recommend the need to reformulate the duties of 

internal auditing, through a team of specialized internal auditors with experience in 

financial and accounting disciplines who have a broad analytical mentality and a deep 

experience in the field of inspection and internal auditing. In order to study the present, 

and predict the future, and to prepare the budget and limit any implementation 

deviations in the unit under investigation, and then to apply that to government 

institutions as a whole. 
 

 المقدمة:

ان التدقيق الداخلي مهنة تتطلب من المدقق تقديم خدمات أولى من اكتشاف األخطاء والغش   

 تتالءموغيرها من األهداف التقليدية ليقوم بعملية التدقيق من اجل تحقيق األهداف العصرية التي 

ءة وفاعلية إدارة ، إذ يستطيع المدقق الداخلي من خالل عمله الحكم على كفاوبيئة األعمال الحالية

الوحدة االقتصادية وتقييم جودة أدائها وذلك عبر قسم متخصص ومستقل في تلك الوحدة ونتيجة 

، حيث بين مجمع المراجعين الداخليين واتجاهات حديثة للتدقيق الداخلي لذلك فقد ظهرت مفاهيم

داخلي على انه التدقيق ال 1791في عام  (Institute of Internal Auditing: IIA)األمريكي 

، كخدمة اإلدارة وهو وسيلة لمراجعة العملياتنشاط تقويمي مستقل ينشأ داخل الوحدة االقتصادية 

وعليه فقد تم تقسيم البحث الى  األخرى، التدقيقرقابة إدارية تعمل على قياس وتقويم فاعلية وسائل 

، التدقيق الداخلي للموازنة العامة : المحور الثاني ،)المحور االول: اإلطار المنهجيالمحاور التالية 

 .(فيذ الموازنة العامة لعينة البحثاثر التدقيق الداخلي على تن: المحور الثالث

 

 منهجية البحث االول: المحور 

 مشكلة الدراسة:أوالً. 

للحد من  الموازنة بالرقابة على تنفيذ ال يقومان المدقق الداخلي  في البحثتظهر مشكلة   

مما انعكس  عينة البحث ي الوحدات الحكومية والمتمثلة بالمديرية العامة لتربية نينوىف انحرافاتها

 .على كفاءة اجهزة التدقيق الداخلي

 أهمية الدراسة:. ثانياً 

 في مساعدة اجهزة التدقيق الداخلي قدرة مدى بيانمن خالل  تظهر أهمية هذه البحث  

 المديرية العامة لتربية نينوى على التطبيقب وذلك من عدمه موازنتها تنفيذعلى  الوحدات الحكومية

 .عينة الدراسة

 :إلى االتي البحثتنصب أهداف  :أهداف الدراسة .ثالثاً 

 العراق. العامة في موازنةوواقع ال الوقوف على مفهوم الموازنة العامة. 1

و المؤسسة التي ودوره في تحقيق اهداف الوحدة ا بأدائهاالتدقيق الداخلي المكلف  مهامتوضيح . 8

 .يعمل لديها
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في تنفيذ الموازنة من خالل عرض بيان  االنحرافاتقدرة اجهزة التدقيق الداخلي في اكتشاف قياس  .3

بين ما هو مخطط  انحرافاتالموازنة لمديرية تربية نينوى وبيان بنودها االساسية وما تحتويه من 

 فعلي.وما هو 

 :فرضيات الدراسة .رابعا

 االتية: الفرضيةول الى أهداف البحث تم صياغة من اجل الوص  

م ان نظام الرقابة الداخلية لمديرية تربية محافظة نينوى يمتاز بالفاعلية الذي يمكن من خالله االلتزا

 .بتنفيذ الموازنة ومنع انحرافها

 :منهج الدراسة خامساً.

راء األدبيات اعتمدت الدراسة على منهجين أساسيين هما المنهج االستقرائي باستق  

والنشرات العلمية ذات الصلة بها، من كتب ودوريات علمية ورسائل جامعية ومقاالت وأبحاث من 

والمنهج االستنباطي، باستنباط العالقة بين متغيرات الدراسة  ،المواقع اإللكترونية عربية وأجنبية

 العالقة.لمديرية تربية نينوى ومن ثم اختبار هذه 

 :ة. عينة الدراسسادساً 

لتطبيق الجانب  تم اختيار المديرية العامة لتربية نينوى احدى الوحدات الحكومية في العراق  

التي لها على مستوى الدولة العراقية و مديريات التربية أقدممن كونها  العملي لمجتمع الدراسة في

 )المصدرمدرسة  8411من  وأكثر 42111لغ عدد منتسبيها ب اذ المحافظة،أهمية بالغة في هذه 

وقد تم  المديرية،في  التدقيق الداخلياما عينة مجتمع الدراسة فقد شملت قسم  نينوى(،إعالم تربية 

( استمارة وكانت 66( استمارة استبيان على عينة من مجتمع الدراسة وتم استرداد )66توزيع )

 .صالحة للدراسة

 التدقيق الداخلي للموازنة العامة :المحور الثاني

 :ثانيا التدقيق(انواع  مخاطر، أهداف، مفهوم،التدقيق الداخلي ) :اوالهذا المحور الى تم تقسيم  

استراتيجية  :رابعاً  العراقية،واقع الموازنة : ثالثاً  خصائص( أهمية، مفهوم،الموازنة العامة من )

 .التدقيق الداخلي للحد من انحراف الموازنة

 التدقيق الداخلي: .والأ

 :الداخليالتدقيق  مفهوم2-1-1

الفعالة تنشئه  التدقيق الداخليوسائل  أحدوهو جهاز تقويمي ضمن تشكيالت الوحدة ويعتبر   

اإلدارة للقيام بخدماتها وطمأنتها على ان وسائل الضبط الموضوعة مطبقة وكافية من خالل 

ت مجموعة من الضوابط واإلجراءات لتحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانا

المحاسبية واإلحصائية وللتأكد من حماية أصول أموال الوحدة االقتصادية والتحقق من إتباع 

الدليل التدقيقي ) موظفي الوحدة االقتصادية للسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة لهم

 المالية العراق(. التدقيقالصادر عن ديوان  4رقم 

ية والدقة الحساب للتأكدور الذي يقوم به المدقق الداخلي الد يمثلان التدقيق الداخلي  كما  

يتناول ثالثة الذي ( )التشغيلي ليشمل وقد توسع(، ick and turn) والمحاسبية والذي يطلق عليه

 (126 :8116 )حمد، .(الفاعليةالكفاءة، االقتصاد، الوحدة وهي ) إلدارةاساسية بالنسبة  عناصر

وهي التي تتعلق بالشروط  الممكنة،التكاليف  بأقلانجاز االعمال " فتعني Economy" االقتصاد .1

  (.87-82 :8117، لها )الذيبانوالبنود التي تحصل المنشأة من خاللها على الموارد الالزمة 
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 بأقلفتعني العالقة بين المدخالت والمخرجات اي بتحقيق االهداف " Efficiency" الكفاءة .2

ات باستخدام القدر نفسه من الموارد المحددة او تقليل المدخالت يعني تعظيم المخرج التكاليف،

 المخرجات.لتحقيق القدر المحدد من 

 التأثير" فتعني تحقيق االهداف المرسومة للبرامج واالنشطة وتحقيق Effectiveness" الفاعلية .3

 المختلفة.المطلوب وذلك بقيام التدقيق الداخلي بتقويم العمليات التشغيلية 

عليه نجد انه تعددت التعاريف والمفاهيم والصفات للتدقيق الداخلي حتى وصف المفهوم و  

 :باآلتيالحديث للتدقيق الداخلي 

 تامة،: يعني االستقالل إفساح المجال أمام المدقق الداخلي ألداء واجباته المهنية بحرية نشاط مستقل. 1

واالحتفاظ باالستقالل التنظيمي بما يمكنه  ايأو منهج التدقيق،وبعيداً عن أية ضغوط في تحديد نطاق 

وتجنب االشتراك  تامة،إلى المستويات المناسبة بحرية  وتوصيل النتائجمن إتمام عمليات الفحص 

 .(66 :8111 )عبدهللا،في فحص انشطة قد يكون شارك فيها 

غرض توفير ب لألدلة،: المقصود بالنشاط التأكيدي هو الفحص الموضوعي يعطي تأكيد موضوعي. 8

والموضوعية هي ذهنية غير متحيزة تسمح للمدقق الداخلي  والتدقيق،المخاطر  لإلدارةتقويم مستقل 

، ويجب ان زالت جوهرية تؤثر على جودة العملوبانه لم يقدم أي تنا مقنع،بان يقوم بعمله بشكل 

وان  اآلخرين،هم بآراء احكام ال تتأثرالداخليين موضوعيين عند أدائهم للتدقيق وان  المدققينيكون 

 (Wright, 2009, 2)يؤدوا أعمالهم وهم مقتنعون بصدق وأهمية ما يؤدونه من أعمال 

هي عبارة عن الخدمات االستشارية التي تتعلق بالوحدات، مثال ذلك  :استشاريةذو طبيعة  .3

افها من وتساعد هذه الخدمات الوحدة االقتصادية في تحقيق أهد والتدريب،النصيحة والمشورة 

قتراحات الالزمة التخاذ خالل تزويد اإلدارة بالتحليالت والدراسات واالستشارات واال

 (8116:11 القرارات.)لطفي،

التحسينات في وتحديد فرص  الوحدة،هو تحسين الفرص لتحقيق اهداف  :قيمةيقوم بإضفاء  .4

بخدمات التأكيد  ، أو تخفيض درجة التعرض للمخاطر عن طريق القيامالعمليات التشغيلية

فضال عن القيمة التي تحدث نتيجة استثمار الفرص من اجل تحقيق اهداف  االستشارية،والخدمات 

وتحسين العمليات وتقليل التعرض للمخاطر من خالل الخدمات االستشارية  االقتصادية،الوحدة 

 (.467 :8116 رشيد،والتوكيدية )

 :هداف التدقيق الداخليأ 2-1-2

 (611)المعيار الدولي للمراجعة رقم  :باآلتيهذه األهداف جنة التدقيق الدولية ل لقد حددت  

  .ىنظمة والمتطلبات الخارجية األخرفحص االلتزام بالقوانين واال. 1

  اختبار المعلومات المالية والتشغيلية.. 8

 (.8117:127 )ذيبان،فحص الجدوى االقتصادية للعمليات وكفايتها وفعاليتها  .3

ادة تقييم الوحدة االقتصادية في ضوء األداء الحالي لها وتقييمها للرؤية المستقبلية ولتحديد إع. 4

والكفاءات وسبل تطوير ذلك  عليها،المنتجات واألسواق والطبيعة الجغرافية التي تتطلب التركيز 

 .(638 :8119 تنافسية )علي،لضمان استقرار الوحدة على المدى الطويل ولتحقيق ميزة 

التأكد من صحة البيانات المالية وغير المالية ذات تتمثل في عليه فان اهداف التدقيق و  

وتقييم إدارة  الداخليودارسة الضبط  العملياتالعالقة ومدى اعتمادها من خالل مراجعة وفحص 
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( 46: 8119 واحمد، )محمد.داخليالمخاطر وتدقيق البيانات المالية وهو يمثل أهم اهداف التدقيق ال

 عن:ان هذه االهمية ستجعل المدقق مسؤوالً و

 يجب أن يتأكد المدقق الداخلي من جودة معايير العمل لقياس االستخدام الفعال واالقتصادي للموارد. .1

والبد للمدقق الداخلي  العاملين،ان معايير العمل للوحدات االقتصادية والخدمية مفهومة من جانب  .8

 . (871 :8119 )ملك،المعايير التأكد من مدى التزامهم بهذه 

 .التصحيحيةتحديد أي انحرافات عن هذه المعايير وتحليلها وتوصيلها للمسؤولين التخاذ اإلجراءات  .3

 (.167 :8111 اتخاذها )السيد،التأكد من ان هنالك اجراءات تصحيحية تم  .4

 :مخاطر عدم تحقيق أهداف التدقيق الداخلي 2-1-3

أو أكثر من هدف يؤدي إلى مخاطر منها  الداخلي في تحقيق هدف ان عدم نجاح التدقيق  

والخطط واإلجراءات الموضوعة في إتباع السياسات  قة المعلومات المالية والتشغيليةعدم د

وضياع أو فقدان الموجودات واالستخدام غير االقتصادي  بها،والقوانين والموازنات المعمول 

( 3ذ تنص الفقرة )إ .(46 :8119 والمخططة )محمد،وعة وعدم تحقيق األهداف الموض للموارد،

هي الداخلي على ان مخاطر التدقيق  ( تقييمات مخاطرة التدقيق411من معيار التدقيق الدولي )

المعيار )المخاطر التي يعطي فيها المدقق رأي غير مالئم عندما تكون البيانات المالية محرفة 

ييمات المخاطر حيث ان التدقيق الداخلي عملية تقييم المدقق معيار تقاليوضح  (400الدولي للتدقيق 

وكيف تؤثر هذه التقييمات على طبيعة وتوقيت ومدى اجراءات  التدقيقومخاطر  الموروثةللمخاطر 

كما يشير المعيار إلى ان إدارة التدقيق الداخلي يجب ان تساهم في  ،(19: 8119)النواس ، التدقيق 

الجوهرية  تعرضها للمخاطر مدى ظمة التدقيق عن طريق تقييم وتحديدتحسين إدارة المخاطر وان

لمخاطر مرة واحدة سنوياً على األقل المبنية على أساس تقييم اخطة التدقيق الداخلي  من خالل

 (.7 :8113، )العقدة واخرون

ق الداخلي وادارة المخاطر تحديد المناطق واالنشطة التي تتضمن يدقتلا إلدارةوالبد   

ويتم تحديد مواطن المخاطر من خبرة المدقق السابقة في  عنها،واعالم اإلدارة  عالية،طر مخا

ذات نشاط مشابه أو من معلومات مستقاة من مصادر  وجوده في منظمات اخرى أو من الوحدة،

بالمراجعة الشاملة  والتي تتمثل مزايا التدقيق الداخلي تبرزو (.Stanciu, 2016, 1004اخرى )

الداخلي بالتركيز على النقاط المهمة من وجهة نظر  المدققويقوم  السنة،كافة وعلى مدار  للعمليات

العاملين بنتائج التدقيق بطريقة غير مباشرة واكتشاف األخطاء من نتائج التدقيق الداخلي واستفادة 

 (.89 :8118 )المطيري، ،(46 :8119 الداخلي )محمد،المدقق باقتراحات العاملين في التدقيق 

وقصورها وعدم دقة اجراءات  التدقيق الداخليوعليه نجد أّن للمخاطر مسببات منها ضعف انظمة 

التكامل بين المدقق الداخلي والمدقق  عوامل تحقيق تبرز ضرورة الخارجية، وهنا التدقيق

 :هي العوامل الداعمة لتحقيق التكامل بين مدقق الداخلي والمدقق الخارجي ومن الخارجي،

إذ ان عدم وجود استقالل كامل للمدقق الداخلي يجعل من  الطرفين،ة االستقاللية التي يتمتع بها درج .1

 (.146 :8116 ،حليحل وكريمكاملة )الضرورة وجود مدقق خارجي لما يتمتع به من استقاللية 

فان  دواتهاوتقييم أمن حيث تحسينها ودعمها  التدقيق الداخلياهتمام مدقق الحسابات الداخلي بعملية  .8

  (.Wright, 2009, 37) المدقق الخارجي يحتاج إليها لتحديد نطاق فحصه ومراجعته
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ان وجود مدقق الحسابات الداخلي كموظف داخل الوحدة االقتصادية على مدار العام كله يعطيه  .3

با ما يقوم بينما المدقق الخارجي غال والشاملة،الفرصة للقيام بإجراءات الفحص التحليلية والتفصيلية 

  (.891 :8112 )دحدوح،بالفحص االختباري وليس الشامل 

ما إذا كان لمعرفة يستطيع المدقق الخارجي االعتماد إلى حد كبير على اجراءات المدققين الداخليين . 4

لما يقدمه من مزايا تتمثل في ان المدقق نظراً  ال،ينفذ بطريقة مرضية أم  التدقيق الداخلينظام 

كونه متواجد في الوحدة  التدقيق الداخليمل على قياس وتقييم فاعلية نظام الداخلي يع

 (Ho & Hatchinsonb, 2010, 11.)االقتصادية

 :دقيقنواع التأ 2-1-4

 للتقسيم اال ان هناك اجماع ،ختالف بين بعض الكتاب في تقسيم انواع التدقيقالمازال ا  

  (84-83: 8116)التميمي، :اآلتيةاألنواع  علىالحديث للتدقيق 

حيث يكون الهدف منه هو الخروج برأي فني محايد عن مدى عدالة البيانات تدقيق القوائم المالية: . 1

واألرباح والخسائر( وقائمة  األعمال )المتاجرةالمالية وحقيقة تمثيلها للمركز المالي ونتيجة 

وان هذا النوع من  ،المستفيدة منهالتقديمها إلى الجهات  المحاسبيةالتدفقات النقدية وفقاً للمعايير 

لممارسة  اً ومجاز اً ياً ومحايدالتدقيق هو التدقيق الخارجي الذي يقوم به شخص مؤهل علمياً وعمل

 .المهنة

يتعلق هذا التدقيق بالحصول على أدلة تدقيقية وتقيمها من اجل تحديد مدى التزام تدقيق االلتزام: . 2

يكون  العالقة وقدداف والقوانين والتعليمات والشروط المحددة ذات األنشطة المالية والتشغيلية باأله

مصدرها اإلدارة أو هيئة معينة أو الحكومة وعادة توجه تقارير التدقيق إلى الجهة التي وضعت 

القواعد أو الشروط مثالً التفتيش الذي يقوم به البنك المركزي على المصارف التجارية لغرض 

 صحيحة.والقوانين الصادرة من قبله قد تم تطبيقها بصورة التأكد من أن التعليمات 

بعملية  التشغيلية أووهذا النوع من التدقيق يتضمن الحصول على أدلة باألنشطة تدقيق النشاط: . 3

واحدة للمنشأة وتقييمها من اجل الحكم على كفاءة وفاعلية هذه األنشطة مقارنة مع األهداف المحددة 

ي يراها المدقق ضرورية ويطلق من هذا النوع أحياناً التدقيق اإلداري أو ثم تقديم التوصيات الت

تدقيق األداء وأكثر ما يقع تحت اختصاص المدققين الداخليين مثل تدقيق األنشطة الخاصة 

 بالمبيعات أو المشتريات أو المخازن وغيرها.

اليه سنتطرق ا ما وهذ حيث التوقيت الزمني للتدقيق هو التدقيق منخرى االنواع اال منو  

 :والذي يشتمل الميدانية والعملية التدقيق إجراءات على من أثرله  لما

المعاملة المالية قبل تنفيذها للحيلولة  هدف إلى تدقيقيسبق الصرف والذي ي وهو التدقيق السابق:  .أ

إلدارات في أجهزة التدقيق الداخلي التي تتبع ا ويمارس هذا النوع ،دون ارتكاب أي مخالفات مالية

والتدقيق  (12 :8116لطفي، ) فات المالية المخالفة للقوانين.إيقاف كل التصر والبد منكل األحوال 

توالها ُشعب التدقيق الداخلي للتأكد من صحة تنفيذ األقسام يالتي  التدقيقأنواع نوع من  السابق

القوانين والتعليمات المالية والُشعب المالية للعمليات المالية المختلفة وفقا لألصول واألعراف و

 (.119 :8118 )عبيد،النافذة 

على التصرفات  تدقيقالشمل ييات تنفيذ الموازنة وتي بعد إتمام عملهو الذي يأو :التدقيق الالحق ب.

هدف إلى اكتشاف المخالفات المالية التي وقعت ومعاقبة مرتكبي هذه يو وإنفاقا،المالية جباية 

من شأنه أن يؤدي إلى وؤدي إلى إيقاع العقاب بالمخالفين ي ألنهرادع طابع  وذ والمخالفات وه
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 مثال منها .دةع شكاالً ا الالحق التدقيقأخذ ياحترام االنظمة وعدم ارتكاب المخالفات عند التنفيذ و

مراجعة التصرف باألموال العامة لكشف التالعب والتزوير واالختالس واألخطاء الفنية كما ان هذا 

 (47 :1772 )الهور،يفحص مدى تطابق الصرف مع االعتمادات المخصصة  لتدقيقاالنوع من 

ما السلطة التنفيذية المتمثلة برقابة ممثلية وزارة المالية أو رقابة إ تتواله حق للصرفالالوالتدقيق 

والتدقيق الداخلي عند تنفيذ  التدقيقالمالية قسم  الرقابةالسلطة التشريعية المتمثلة بديوان 

 (119 :8118 عبيد،).ازنةالمو

مثل مجموعة من اإلجراءات التي يتم اتخاذها بهدف تصحيح أي أخطاء وقعت وي التصحيح: تدقيق ج.

فهو تدقيق تالي  اخرى،نع تكرارها مرة فعال وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها وكل ذلك بهدف م

 (. 894 :8113وتركي،  )طاهر سمى كذلك التدقيق العالجييلتدقيق االكتشاف و

فاعلية لتالفي وكفاءة بعد من أهم الوظائف التي تعمل على تحقيق وتقييم األداء ي التوجيه: تدقيق د.

ويتم استخدام هذا النوع عند وجود ، على تصحيح االنحرافات أوال بأول الوقوع في األخطاء والعمل

 (. 894 :8113وتركي،  )طاهربرامج ومشاريع متعددة داخل الوحدة االقتصادية 

 ثانيا: الموازنة العامة

 مفهوم الموازنة العامة للدولة: 2-2-1

كان ينظر قديما إلى الموازنة على أنها مجرد جداول العتمادات النفقات التي تشبع حاجات   

اإلدارة العامة للحكومة، مقابل إيرادات تغطي هذه االعتمادات وان أهداف الموازنة ال تتعدى تحقيق 

 )الزهاوي،قدر ممكن ملتزمة بمبدأ التوازن والحياد، كما تلتزم بمبدأ التوازن هذا اإلنفاق بأقل 

(. وأما حديثا فقد تطورت النظرة للموازنة بحيث أصبحت أداة تتدخل بواسطتها الدولة 86 :8112

في مختلف المجاالت مما أدى إلى زيادة عائدات الحكومة من الجباية، وقد أحدث ذلك تغييرات 

يات الموازنة وفي األساليب الفنية المستخدمة إلعدادها وتنفيذها، وخالل العقود جذرية في محتو

الخمسة الماضية فان الموازنة العامة قد تطورت بصورة طبيعية وتلقائية وبطريقة مخططة، وان 

تطورها تجريبي أكثر مما هو نظري وقد تأثرت بصورة شديدة باألنظمة السياسية والنظرية 

 أن الموازنة لوك اإلدارة العامة. ويمكن القولخل اإلداري ومبادئ المحاسبة وساالقتصادية والمد

لتحقيق األهداف  خطة سنوية ترتكز على التخطيط والتنسيق والرقابة واستخدام المواردهي 

وعليه "فان الموازنة هي حزمة مستندات تابعة للحكومة ومؤسساتها، وتسن ، المطلوبة بكفاءة

 ,Utomoلمال العام المتاح كإيراد واوجه انفاقه خالل مدة زمنية معينه" )بقانون ينظم مقدار ا

 هي:زنة العامة للدولة في عدة اهداف ومما تقدم يمكن تلخيص اهداف الموا (.18 ,2015

. اهداف تخطيطيه: نتيجة لتدخل الدولة الحديثة في مختلف االنشطة االقتصادية واالجتماعية 1

لالقتصاد القومي، أصبح ينظر الى الموازنة العامة كأداة للتخطيط، ايجاد توازن حقيقي  وضرورة

وأصبح الربط بين التقديرات وبين األهداف مسألة  واجبة التحقيق،تركز على االحداث المستقبلية 

 (. 21: 8116اساسية ضمن المدة الزمنية المعتمدة للموازنة )الغبان 

بأفضل الوسائل. ومن ذلك  هكون مسؤولة عن تحقيق. اهداف رقابية: ترتبط الرقابة بهدف معين وت8

يمكن ان يحدد الهدف الرقابي للموازنة العامة بكونها االداة للرقابة المركزية على المال العام وان 

تحقيق التقديرات عند تنفيذ الموازنة واقتراب التخطيط من التنفيذ الفعلي وتعديل االنحرافات يعتبر 

اذ من خالل ذلك يمكن قياس االداء الفعلي للبرامج واالنشطة  ،لرقابيةالمهمة االساسية لألهداف ا

 (.49: 8111الحكومية )سلوم، 
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. اهداف سياسية وقانونية: البد من تحقيق اهداف الدولة السياسية عن طريق الموازنة، فالموازنة 3

ددة من خالل برامج تعبر عن أرقام ترغب بها السلطة السياسية بتنفيذها بأقل الكلف خالل المدة المح

توضح فيها مصادر األموال الداخلة واستعماالتها الخارجة لتمويل البرامج للوحدات، ويعد فقهاء 

ألنها تمر بنفس اإلجراءات التي يمر بها تشريع أي قانون  ،القانون بان الموازنة العامة هي قانون

 (.38 :8112وشمولها على أحكام قانونية تنظم مالية الدولة )الزهاوي، 

. اهداف سلوكية: تهدف الموازنة الى التأثير في سلوك واتجاهات العاملين بالجهاز الحكومي للدولة 4

وتركز على الدور الذي تؤديه الموازنة في قياس االداء، وطرائق هذا القياس والتقارير الخاصة 

لحكومية مما يعطي ببيانات اداء العمل لألفراد بحيث تساعد على توجيه وتطوير وتنظيم االدارة ا

مساهمة العاملين في اعداد الموازنة ووضع اهداف ومعايير مقبولة على اعتبار ان هذا الجهاز يمثل 

 (.42: 8111الجهات االستشارية لإلدارة العليا )سلوم، 

ي ـوازن االجتماعـق التـد تحقيـي بقصـل القومـع الدخـادة توزيـتعمل إلعـتسو. االهداف االجتماعية: 6

 (.Utomo, 2015, 19تعمال الضرائب التصاعدية او الدعم للسلع والخدمات الضرورية )واس

وهذا يعني التصرف باألموال بعقالنية وحكمة وعلى اساس  ،. اهداف ترشيديه: اي ترشيد االنفاق6

رشيد وطبقا لما يمليه العقل، وتقليل التبذير واالسراف الى الحد االدنى وتالفي النفقات غير 

 .ارد االقتصادية والبشرية المتاحةية، ومحاولة االستفادة القصوى من الموالضرور

 :أهمية الموازنة العامة للدولة 2-2-2

ان الموازنة العامة للدولة ضرورة البد منها لكل دولة ألنها ترفد الخزينة العامة باألموال   

صادي واجتماعي تستخدم من المطلوبة لتغطية النفقات العامة وقد اضحت الموازنة اداة توازن اقت

اجل دعم التنمية االقتصادية، وحماية الصناعات الوطنية الناشئة فضال عن صون االقتصاد من كل 

اضطراب او اختالل في بنيانه، وقد تم بيان اهمية الموازنة على مستويين األول على مستوى الدولة 

ول( الكلي تستمد الموازنة أهميتها والثاني على مستوى الوحدات الحكومية فبالنسبة للمستوى )اال

 ( 41: 8111من اآلتي: )سلوم، 

 . أداة فعالة لتنفيذ السياسات المالية التي عبرها يمكن معالجة أثار التضخم والكساد.1

 . أداة رقابية يمكن من خاللها أن تفرض السلطة التشريعية اإلشراف على السلطة التنفيذية.8

حلية التي يمكن استخدامها أداة فعالة لحماية المنتج المحلي من منافسة . أداة لحماية الصناعات الم3

 لمنتجات والسلع التي يتم استيرادها عن طريق فرض الضرائب والرسوم الكمركية.

 . أداة اجتماعية يمكن من خاللها إعادة توزيع الدخل بين الطبقات االجتماعية.4

 كومية المختلفة من وزارات ومؤسسات.. أداة فعالة للتنسيق بين أنشطة األجهزة الح6

 . تُعد أداة لتحفيز العاملين للمشاركة في تنفيذها من خالل مشاركتهم بعملية اإلعداد.6

 (71: 8118)عبيد،  :اما على المستوى الثاني )الوحدات الحكومية( فهي  

 لمختلفة. . تحديد كمية االموال التي يجب ان على الوحدات الحكومية ان تحصيلها بطرقها ا1

 . تحديد االموال التي يتم انفاقها من قبل هذه الوحدات وعدم التجاوز باإلنفاق عما مخصص.8

 :خصائص الموازنة العامة 2-2-3

 للموازنة عدة خصائص نذكر منها:  

ديرية: لم يعـد النشاط المالي للدولـة يمارس وفقاً الجتهادات شـخصية . الموازنة العامة خطة مالية تق1

تعريفات آنية غير مدروسة ومخطط لهـا بل بات هــذا النشاط محكوماً بخطــة ماليــة محكمة، أو 
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أي برنامــج مالــي معــد سـلفاً، ينـظم القـرارات المتعلقـة بصـرف النفقـات وجبايـة اإليـرادات 

ط في هذا التقدير إن تنظيم الموازنة يشمل تقديرات احتمالية للنفقات واإليرادات العامة ويشتر العامة

 (89: 8112)الزهاوي، أمران هما:

 إن توضع التقديرات بصورة تفصيلية. -

إن توضع التقديرات لمدة زمنية عادة ما تكون سنة، وهذا يعني إن الموازنة هي تخمين لنفقات لم  -

 تصرف بعد، وإيرادات عامة لم تجبى بعد. 

إساءة الحكام لصالحياتهم المالية، وقيامهم بصرف . الموازنة العامة خطة مالية تجاز تشريعيا أدت 8

الموارد العامة في ملذاتهم إلى يقظة الشعوب، وإرغامهم على استحصال اإلجازة التشريعية قبل 

قيامهم بصرف النفقات، وجباية اإليرادات العامة فبات اعتماد السلطة التشريعية لمشروع الموازنة 

رسخت في الوثائق الدستورية الالحقة لتستقر في اغلب دساتير مبدأ دستوريا نبتت في بريطانيا ثم ت

 (.4: 8118دول العالم )عبود، 

. الموازنة العامة خطة لسنة قادمة: تُعّد الموازنة العامة من الناحية االقتصادية والمالية بمثابة خطة 3

لدولة ويضمن مالية تعد في ضوء تفصيل اقتصادي، يعبر عن االختيارات السياسية واالقتصادية ل

تخصيص موارد معينة في استخدامات محددة، على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى إشباع ممكن 

للحاجات العامة. خالل مدة زمنية قادمة هي سنة، وهذا األمر الذي يضفي عليه كذلك خصائص 

اتها من قانونية وإدارية وسياسية تنعكس بشكل واضح فيما تتطلبه من إجراءات وما تقوم عليه تقدير

 (66-8113:66اعد وأسس )المهياني، قو

 :واقع الموازنة العراقية. ثالثا

كانت الموازنة التخطيطية التقليدية الى الوقت الحاضر هي المعتمدة في تقدير المصروفات   

واإليرادات المتوقعة للسنة الالحقة وكيفية التصرف بالمال العام وإدارته في الدوائر الحكومية 

العراق التي يتم تمويلها مركزيا من قبل البنك المركزي العراقي وفروعه بعد موافقة  الخدمية في

وزارة المالية على ذلك استناداً إلى تخصيصاتهم السنوية، بالرغم من كثرة االنتقادات التي وجهت 

لكثرة  إلى الموازنة التقليدية )موازنة البنود( من قبل الباحثين والدارسين على مدار سنوات التطبيق

( من 1السلبيات التي يرافق تطبيقها، وقد عرفها قانون أصول المحاسبات العراقي المعدل بالفقرة )

المادة الثانية بأنها الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في 

 (.21: 8116قانون الموازنة )الغبان، 

العمل المحاسبي في الوحدات الحكومية يتأثر الى حد كبير . مراحل إعداد الموازنة العامة: ان 1

بالقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المركزية في الدولة التي تحدد أساليب العمل وتتضمن 

قواعد ومعايير ملزمة تهدف الى تحقيق التماثل واالنسجام في طرائق القياس والعرض وضمان 

 دد مساراته وتوجيه اعماله وتحكمهالمعلومات، وهي التي تحجانب العدالة والموضوعية في تقديم 

تشريعات الوتهدف الى ضمان النوعية في اداء العمل والتي تأتي من مصادرها المختلفة وهي 

 (.71: 8118ارات االدارية )عبيد، الحكومية والقر

ة العامة "قانون الموازن 1726لسنة  119بالقانون رقم تحكم لموازنة العامة العراقية وا  

المعدل، ويوضح هذا القانون  1741لسنة  82الموحد للدولة" وقانون أصول الحسابات رقم 

 (64: 8112إجراءات تحضير الموازنة العامة وكما يأتي: )الزهاوي، 

 مرحلة التوجيهات العامة. -
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 مرحلة التعليمات لتقدير الموازنة. -

 مرحلة تجميع التقديرات. -

التقديرات للفترة الزمنية القادمة من أبرز المراحل التي تمر بها تعد مرحلة إعداد و    

الموازنة، لكونها تتضمن التعرف على األهداف الرئيسة والفرعية لكل وحدة حكومية ضمن هيكل 

الدولة وفي ضوء األهداف المقررة ضمن الخطة العامة لسياسة البلد، ففي العراق تكون المهمة من 

التي تعمل بضوء التوجيهات المركزية. إذ تحضر الوزارات والدوائر مهام السلطة التنفيذية 

المصروفات واإليرادات المختصة بها وتودعها لدى وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة 

وعلى وزير المالية بعد تدقيقها وإجراء التعديالت التي يراها ضرورية بالنظر إلى الوضع المالي 

 (.21: 8116ليها وعليه تحضير الموازنة العامة للدولة )الغبان، للخزينة أن يوافق ع

 (8113-8116)جريدة الوقائع العراقية  :. اإليرادات والنفقات في الموازنات العراقية8

أ. اإليرادات وتفاصيلها: تمثل اإليرادات العامة األموال التي تحصل عليها الحكومة سواء أكان ذلك 

ب، أو من أنشطتها، أو أمالكها الذاتية، أو من مصادر خارجية منها بصفتها السيادية " الضرائ

القروض الداخلية والخارجية أو من مصادر تضخمية، لتغطية اإلنفاق العام " من خالل دراسة 

 هيكلية اإليرادات العامة في الموازنة العراقية نجد أنها تتألف من عدة مصادر اإليرادات منها:

 مثل )النفط، الغاز، الكبريت، الفوسفات(. إيرادات متأتية من مصادر طبيعية -

ع ـرادات بيـة، إيـاهمات االجتماعيـرائب، المسـل )الضـمث ياديةـن مصادر سـة مـرادات متأتيـإي -

 دات غير المالية(.الموجو

ات النفطية في الموازنات وقد تم فصل اإليرادات النفطية عن غير النفطية لبيان حجم االيراد         

 لموازنة العراقية والمصدر الرئيسالعراقية، إذ تشكل إيرادات بيع النفط النسبة األكبر في ا

 ،(8113-8114( كمعدل للفترة من )%76.66اإليرادات نسبة )هذه تشكل ف العامةلإليرادات 

 ،تصديرها من النفط الخامويالحظ تذبذب إيرادات النفط الن ذلك مرتبط بتقديرات الكميات المتوقع 

إضافة إلى تقدير أسعار النفط العالمية المتوقعة، وعندما تنخفض أسعار النفط تنخفض معها 

وعندما ال تتخذ الترتيبات الالزمة لتعويض تقلب األسعار تتعرض تخصيصات نفقات  ،دـالعوائ

بة ـض نسـادي، ولتخفيـالقتصناخ اـى تقلب يضر بالعملية التنموية ويؤثر سلباً في المــالموازنة إل

 (. 411: 8118ز )القريشي، ـالعج

ب. النفقات وتفاصيلها: اما النفقات العامة وهي مقسمة على عدة وزارة او هيئات وكل وزارة او هيئة 

مقسمة على عدة دوائر واقسام وهي كاالتي )نفقات االمن والدفاع، ونفقات التربية والتعليم، 

، والخدمات االجتماعية، والماء والمجاري والصرف الصحي، والنقل والطاقة، والبيئة والصحة

والمواصالت، والقطاع الزراعي، والقطاع الصناعي، والتشييد واالسكان، والطاقة والشباب 

والرياضة، واالدارة العامة والمركزية والمحلية، وااللتزامات والمساهمات الدولية والديون، واقليم 

(. وتقسم النفقات في الوزارة الى تشغيله )جارية( 8113-8116ع العراقية كردستان( )جريدة الوقائ

واستثمارية وهي كاالتي: )تعويضات الموظفين، والسلع والخدمات، والفوائد، واالعانات، والمنح، 

ومنافع اجتماعية، ومصروفات اخرى، والموجودات غير المالية، والرواتب التقاعدية، ومشاريع 

 (9: 8112المهياني، ) اعادة االعمار(.
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 استراتيجية التدقيق الداخلي للحد من انحراف الموازنة:. رابعا

تسعى أجهزة التدقيق بمختلف أنواعها وأشكالها إلى تحقيق األهداف والغايات التي تكونت   

من اجلها فهي تحتاج إلى وسائل وأدوات تستخدمها ألحكام التدقيق على تنفيذ الموازنة ومن 

 ( 331: 8118د واخرون، أهمها:)رشي

ى متابعة تطبيق القوانين ـق علــي التدقيـيز فــاذ ان الترك ،ي ينظمهاــ. التشريع المالي واألعمال الت1

 واالنظمة والتعليمات التي تصدر مع قانون الموازنة.

 . رقابة داخلية فعالة )التدقيق الداخلي( تسهم في تحسين أداء أجهزة التدقيق الداخلي.8

وفير األرضية القانونية من خالل تطوير القوانين واألنظمة والتعليمات لكل الممارسات المالية . ت3

 واإلدارية وبما يقلل حجم االجتهادات الشخصية.

 . اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح في تنفيذ الموازنة.4

ها وتمنعهم من اهدار . تفعيل وسائل المحاسبة والمساءلة في المخالفات المالية لتوفر رادع لمرتكبي6

 المال العام.

. تحديث وسائل التدقيق الداخلي واساليبها بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية وثورة المعلوماتية 6

 باستخدام برامجيات حديثة ووسائل التدقيق التحليلية واألساليب الكمية الحديثة.

تدقيق الداخلي من قبل ديوان الرقابة المالية، . التأكيد على ضرورة االستمرار في تقييم فاعلية نظام ال9

فهو نقطة االنطالق التي عندها يبدأ عمله وعلى ضوء ما يسفر عنه الفحص والتقييم سيتم تحديد 

 تدقيق الداخلي للوحدات الحكومية.مواطن الضعف والقصور والثغرات في أجهزة ال

في تنفيذ الموازنة واكتشافها أوالً بأول  وضع نظام الرقابة يعمل على استباق ومنع حدوث االنحراف .2

 واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها ومنع تكرارها.

 والمخصص.ايجاد تعاون بين المدقق الداخلي والحسابات لمنع الهدر في المال العام  .7

تدريب الكوادر المختصة الذي يمكنهم تدقيق مراجعة بنود الموازنة على نحو مستمر ويومي  .11

 كل الذي يتواءم والقوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.بالش

 

 التدقيق الداخلي على تنفيذ الموازنة العامة لعينة البحث  أثر المحور الثالث:

المديرية العامة  عينة الدراسة والمتمثلة على تم االعتمادلقياس كفاءة اجهزة التدقيق الداخلي   

 ى ثالثة جوانب وهي: وتم تقسيم الدراسة اللتربية نينوى 

 :قياس بنود الموازنة وبيان االنحراف في تنفيذها األول.الجانب 

ونفقات مديرية التربية لبياان االنحاراف  إيراداتلقياس بنود الموازنة البد من التعرف على   

 يلي:فيها وكما 

 ونفقاتها:ايرادات المديرية العامة لتربية نينوى 

ديرية العامة لتربية نينوى احدى الدوائر الخدمية إذ إن خدمة التعليم تقدم تعد الم المديرية:ايرادات  .1

من المؤسسات اإلنتاجية بالتالي سوف  ولذلك ال تعدجميعهم وفي مستوياتها كافة  للطلبةمجانا 

 نخفاض إيراداتها مقارنة بالنفقات.نالحظ ا

ضرائب على رواتب منتسبي )ال التالي:تقسم إيرادات تربية نينوى حسب االبواب الرئيسة و  

والغراماات  والمجاالت،وبياع الكتاب  المالياة،ورساوم الطواباع  ساكنية،وايجار مبااني  الدولة،دوائر 

 بالدراسااة،ونفقااات مسااتردة ماان الطااالب الفاشاالين  العامااة، باااألموالوالتعويضااات علااى االضاارار 
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 الخزيناة،ات المعاادة الاى والرواتاب والمكافا الساابقة،ونفقات مستردة عن نفقات اخرى عن سانوات 

 (.وبيع الموجودات الغير مالية اآلالت والمعدات المتنوعة، واإليرادات

اما بالنسبة للنفقات فقد بوبت الى عدة ابواب تم اخذ االبواب الرئيسة وهي  المديرية:نفقات . 2

الصيانة و السلعية،والمستلزمات  الخدمية،والمستلزمات  واجور،)تعويضات الموظفين من رواتب 

 (1) جدولالوتم وضع  المالية،وشراء الموجودات غير  متنوعة،ونفقات اخرى  الموجودات،

 منها.يحتوي على االيرادات والنفقات في المديرية المذكورة ونسب نمو كل 

 (ينيالمبلغ بالمال) 2013-2004مديرية تربية نينوى للفترة  االيرادات والنفقات في( 1جدول )ال

 نسب نمو النفقات النفقات الفعلية نسب نمو االيرادات ات الفعليةااليراد السنة

2004 2,019 ------ 77,920 ------ 

2005 4,264 1.11 94,669 0.21 

2006 4,270 0.00 98,593 0.04 

2007 1,613 -0.62 134,888 0.37 

2008 2,032 0.26 238,773 0.77 

2009 1,097 -0.46 333,666 0.40 

2010 1,828 0.67 323,609 -0.03 

2011 2,839 0.55 486,287 0.50 

2012 3,230 0.14 549,970 0.13 

2013 3,132 -0.03 605,632 0.10 

 0.28 294,401 0.18 2,632 المتوسط

 0.77 605,632 1.11 4,270 اعلى قيمة

 0.03- 77,920 0.62- 1,097 قيمة أدني

 على:د باالعتما ان: الجدول من اعداد الباحثالمصدر

 بيانات المسجلة في سجالت تربية نينوى والخاصة االيرادات والنفقات.ال -

 ./دائرة تدقيق المنطقة االولى/الموصلتقارير ديوان الرقابة المالية -

ان المديرياة العاماة لتربياة نيناوى هاي دائارة خدمياة أسسات لتاوفير  :(1الحظ من بيانات الجدول )ي

 علاى مااحافظاة نيناوى اساوة باالتعليم فاي العاراق وتعتماد فاي نفقاتهاا خدمة التعلايم المجااني لطلباة م

مخصص لها في الموازنة العامة للدولاة واماا ايراداتهاا فهاي رمزياة وال تشاكل اال نسابة ضائيلة مان 

ايرادات الدولة وعليه فان الجزء األكبر منه يقتصر على الضرائب المساتقطعة مان رواتاب منتسابي 

 االخرى.رسوم واثمان بيع الكتب وبعض االيرادات البسيطة تربية نينوى فضال عن ال

مئات  النفقات تجاوزتفي حين ان  (،2,632خالل فترة البحث في المتوسط ) اإليراداتاذ بلغت . 1

وان الجزء االكبر من هذه  (294,401المرات مقدار االيرادات اذ بلغت هذه النفقات بالمتوسط )

 انتاجية.وذلك العتبار المديرية مؤسسة خدمية وليست  وظفين،المالنفقات تذهب تعويضات رواتب 

اثناء متابعة جانب النفقات وجود انحراف بين ما هو مخصص من قبل وزارة التربية لمديرية  لوحظ. 8

وفيما يلي توضيح لنسب التنفيذ لجانب االنفاق في الفقرات  فيها،تربية نينوى وبين ما هو منفق فعليا 

خالل  من الموازنة بين ما هو مخصص وبين ما تم انفاقه فعال في المديرية االساسية من بنود

 (.8الجدول )
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 8113-8114الفترة  نينوى خاللالعامة لتربية  الموازنة للمديريةالنسب المئوية لتنفيذ  (8)الجدول 

 السنة
تعويضات 

 الموظفين

المستلزمات 

 الخدمية

المستلزمات 

 السلعية

الصيانة 

 الموجودات

ات اخرى نفق

 متنوعة

شراء الموجودات 

 ماليةالغير 

2004 99.4 70 54 74 41 90 

2005 109.25 50.43 53.97 29.36 0 55.93 

2006 104.51 71.93 110.46 152.18 0 68.29 

2007 115.51 68.36 105.14 88.43 69.2 48.31 

2008 106.85 85.81 83.69 93.35 86.28 47.29 

2009 99.37 97.15 92.02 98.8 79.09 90.48 

2010 96.76 160.43 83.76 131.5 118.24 123 

2011 136.29 99.61 47.95 103.41 130.77 35.8 

2012 102.64 36.84 38.94 44.01 59.75 5.16 

2013 99.35 52.73 47.36 153.42 141.55 107.55 

 67.18 90.74 96.85 71.73 79.33 106.99 المتوسط

 123 141.55 153.42 110.46 160.43 136.29 اعلى قيمة

 5.16 41 29.36 38.94 36.84 96.76 أدني قيمة

 :ل من اعداد الباحثان باالعتماد علىالجدو المصدر:

 .بيانات المسجلة في سجالت تربية نينوى والخاصة االيرادات والنفقاتال -

 ./دائرة تدقيق المنطقة االولى/الموصلتقارير ديوان الرقابة المالية -

التقديرية فقط في النسب ن نسب االنجاز تقترب النسب الفعلية من أ :(2يالحظ من بيانات الجدول )

( %116.77واعلى قيمة ) )76.69نت النسبة بين ادنى قيمة )فقرة تعويضات الموظفين وقد كا

القوانين وال يمكن التالعب  وذلك بسبب ان تعويضات الموظفين هي مقننه اي تصرف بموجب

بينما باقي الفقرات الرئيسة لوحظ وجود تقلبات في نسب التنفيذ وقد سجل اعالها في فقرة  ،فيها

ن واحد ونصف مما خصص لهذه م بأكثر( اي %161.43بنسبة ) 8111المستلزمات الخدمة لسنة 

بنسبة  8118لمالية لسنة ، في حين سجل ادنى نسبة للتنفيذ في فقرة شراء الموجودات غير االفقرة

ل الموجودات غير ، حيث تشمباالحتياجات لهذه الموجودات( وهذه ادنى قيمة مقارنة % 6.16)

المالية كل من )اآلالت والمعدات، ووسائط نقل، وسيارات الحمل، وسيارات العمل، واألثاث 

، فهل تم تحقيق االكتفاء في الخشبي، واألثاث المعدني، والمكائن، األجهزة المكتبية والحواسيب(

ي العامة لتربية نينوى بتربيات االقضية ومدارسها ومعاهدها من هذه المستلزمات لكالمديرية 

 .تنخفض هذه النسبة الى هذا الحد

 ولوحظ وجود ،تم قياس االنحراف وذلك بإيجاد الفرق بين ما هو مقدر من مبالغ وما هو فعلي. 8

وقد  ،نوى وبين ما تم إنفاقه فعالانحراف بين المبالغ المقدرة لإلنفاق في الموازنة العامة لتربية ني

 .(3) في الجدول مبينكما  رقمياً ترجم هذا االنحراف 
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لتربية  العامة والفعلي للمديريةاالنحراف في تنفيذ الموازنة بالمبالغ بين التقديرية  (3) الجدول

 (ينيالمبلغ بالمال) 2013-2004نينوى خالل الفترة 

بيانات المسجلة في سجالت تربية نينوى الباالعتماد على  انمن اعداد الباحثالجدول  المصدر:

 والنفقات.والخاصة االيرادات 

مما  أكبرت الجدول جميعها اعاله انحرافات في التنفيذ في بعض األحيان اشهدت فقر  

وفي أحيان أخرى كان التنفيذ اقل مما خصص له وكانت  موجبة،مخصص لها وكانت إشارتها 

وكال الحالتين تشير الى إشارة غير مرضية على تنفيذ فقرات الموازنة والبد للتدقيق  سالبة،إشارته 

الداخلي ان يكون له دور في تصحيح هذه االنحرافات وتخفيض الفوارق الكبيرة بين ما هو مخطط 

  ألجله.ما هو فعلي وذلك لتحقيق أهداف الموازنة وما وضعت و

 الداخلي:قياس كفاءة اجهزة التدقيق  .الجانب الثاني

بالرغم من أن جميع وسائل التقييم تجتمع في عيب رئيس هو نقص الموضوعية في التقييم   

ام االستبيان في التقييم اال اننا نجد أن استخد وانشائيا،حيث نجد أن نتائج التقييم يعبر عنها وصفيا 

ومرونة األسئلة بما يضمن إبراز معظم  الوحدات،وذلك لسهولة تطبيقه لمختلف  االفضل،هو 

في الحكم على فعالية  تحقيق الموضوعيةخصائص النظام المحاسبي والرقابي ألي وحدة. كما يمكن 

ه المختلفة ويتم ذلك باتباع نظام التدقيق الداخلي في استعمال االستبيان إذا ما أعطيت قيم لعناصر

 (197-196 ،8111 عبدهللا،) :الخطوات التالية

تصميم استبيان شامل لكل نواحي نظام التدقيق الداخلي في المشروع والسيما تلك المتعلقة بالتدقيق  .1

 المحاسبية العتماد رأي المدقق عليها.

 ناحية،لتسهيل عملية التقييم الكمي من مراعاة أن تكون اإلجابة عن جميع األسئلة )بنعم( أو )ال(  .8

 .ن ناحية أخرىتجنب الوقوع في الحكم )االجتهاد( الشخصي م

 كان تقسيمومن هنا  المشروع،تقسيم االستبيان على مجاالت متخصصة تتفق مع طبيعة عمل  .3

   خاصة.االستبيان المرفق على نواح عامة وأخرى 

 متفاوتة.األهمية النسبية يحتم إعطاءها قيما  مجاالت التدقيق الداخلي من حيث تفاوت .4

 إعطاءها قيما متفاوتة أيضا. مجال يتمتفاوت األهمية النسبية لألسئلة ضمن كل  .6

 السنة
تعويضات 

 الموظفين

ات المستلزم

 الخدمية

المستلزمات 

 السلعية

الصيانة 

 الموجودات

نفقات اخرى 

 متنوعة

شراء الموجودات 

 ماليةالغير 

2004 -437,555 -1,603,356 -949,864 -15,853 -720,800 -3,298 

2005 7,940,919 -514,504 -172,842 -266,501 0 -37,790 

2006 4,183,766 -314,010 38,146 126,662 0 -33,298 

2007 17,802,910 -188,808 49,920 -74,153 -39,112 -237,785 

2008 14,990,616 -328,898 -140,166 -133,100 -16,656 -254,562 

2009 -2,070,669 -55,343 -89,300 -48,018 -33,304 -23,614 

2010 -10,481,840 991,000 -401,250 1,246,000 27,000 72,000 

2011 126,762,905 -9,000 -1,723,000 173,000 80,000 -1,344,925 

2012 13,875,021 -3,919,000 -2,488,000 -6,677,000 -229,000 -13,799,925 

2013 -3,667,170 -3,720,110 -3,913,705 5,648,760 533,978 1,426,250 

 1,426,250 533,978 5,648,760 49,920 991,000 126,762,905 اعلى قيمة

 13,799,925- 720,800- 6,677,000- 3,913,705- 3,919,000- 10,481,840- قيمة أدنى



 8112/ 1ج (44( العدد )4كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد ) -امعة تكريت ج

 

114 

 

وهذه القيم  ككل.تحديد قيم رقمية لكل إجابة لتكون في مجموعها القيم القياسية للرقابة الداخلية  .6

والمتمثلة بإجابة نقاط القوة  الفعلية المعطاة )البسط(الذي تنسب إليه القيم  (المقام)القياسية هي 

تحت التدقيق  الوحدةنتيجة االستبيان للحكم على درجة فعالية التدقيق الداخلي في ب )االجابة بنعم(

 :يأتيوكما 

 درجة فعالية نظام التدقيق =
 اجابة االستمارة بنقاط القوة )االجابة بنعم(

 ×111 
 القيم القياسية

إذ تفاوتت هذه  سؤال،ذا تبقى المشكلة الرئيسة هنا هي تحديد القيمة المقدرة لكل مع ه  

والسبيل إلى ذلك هو الرجوع إلى الحكم الشخصي  الرقابية،األسئلة في درجة أهميتها من الناحية 

ومن الضروري  االستبيان،للمدقق في تعيين األوزان المختلفة ألسئلة االستبيان وهذا ما يعاب على 

مدقق أن يستعمل مدى معينا من القيم )النقاط( ألسئلة االستبيان بحيث تتناسب القيمة المقررة لكل لل

 11إلى  1أو من  61إلى  1أو من  111إلى  1فقد يكون هذا المدى من  النسبية.سؤال مع أهميته 

العالية  بحيث تعطى القيم الكبيرة لألسئلة ذات األهمية النسبية 3إلى  1أو من  6إلى  1او من 

ديرية ه لقياس كفاءة التدقيق الداخلي لموعلي . (341-312، 8118 واخرون، )رشيدلفاعلية التدقيق 

تربية نينوى من خالل اعتماد استمارة االستبيان وتوزيعها على مجتمع الدراسة قسم التدقيق الداخلي 

 االستمارة الى ثالثة محاور هي: اسئلة في المديرية وقد تم تقسيم

 الداخلي:والتدقيق  التدقيقوحدة  .ر األولالمحو

فقد  الوحدة المبحوثةوالتدقيق الداخلي في  التدقيقمن اجل الوقوف على واقع متغير وحدة   

التدقيق  توصل إلى االفادة من اجابات المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرة عن متغير وحدةال

نالحظ القيمة  حيث( Q1-Q15ثلته المتغيرات ). والذي م(4وكما يظهر بالجدول رقم )الداخلي 

 /ال.د االجابات لكل سؤال بنعملكل سؤال وعد المعطاة القياسية التقديرية

 (بنعم و ال) وعدد االجابات من االستبيانالقياسية للمحور االول  االرقام( 4) جدولال

 المحور االول

 القيمة القياسية رمز السؤال
 االجابة نتيجة االستبيان

 ال نعم

Q1 3 3  

Q2 2 2  

Q3 5 5  

Q4 5  ال 

Q5 3 3  

Q6 3  ال 

Q7 3 3  

Q8 2  ال 

Q9 3 3  

Q10 5  ال 

Q11 2 2  

Q12 3 3  

Q13 5  ال 

Q14 4  ال 

Q15 2 2  

 50 24  

  9 بـ "نعم" اجابات المحور االول
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وان ( 50) ( هيQ15-Q1) ان القيمة القياسية لمجموع االسئلة من الحظي( 4) من الجدول  

 ومجموع القيم القياسية بنعم هو (9) هو( على فقرات هذا المحور االجابات بنقاط القوة )نعم عدد

 (.6هم ) )ال(وعدد الذين اجابوا بـ  (24)

  . الموازنة:المحور الثاني

ن عن من اجابات المبحوثي تم التوصل اجل الوقوف على واقع الموازنة في الوحدة المبحوثة من 

الحظ القيمة يحيث (، Q28-Q16) الذي مثلته المتغيرات المتغيرات الفرعية المعبرة عن الموازنة

 .(6) م/ال وكما يظهر بالجدولالقياسية التقديرية المعطاة لكل سؤال وعدد االجابات لكل سؤال بنع

 (و ال ني من االستبيان وعدد االجابات )بنعماالرقام القياسية للمحور الثا( 5) الجدول

 المحور الثاني

 القيمة القياسية رمز السؤال
 االجابة نتيجة االستبيان

 ال نعم

Q16 5   ال 

Q17 4 4   

Q18 2 2   

Q19 3 3   

Q20 3 3   

Q21 5   ال 

Q22 5 5   

Q23 3 3   

Q24 2 2   

Q25 5   ال 

Q26 5   ال 

Q27 3 3   

Q28 5   ال 

  50 25   

  8 بـ "نعم" الثاني اجابات المحور

 (50) هي (Q28-Q16)( تالحظ ان القيمة القياسية لمجموع االسئلة من 6) من الجدول  

( ومجموع القيم القياسية بنعم 2وان عدد االجابات بنقاط القوة )نعم( على فقرات هذا المحور هو )

     (. 6( وعدد الذين اجابوا بـ )ال( هم )86هو )

 :على تنفيذ بنود الموازنة قالتدقي المحور الثالث.

من اجل الوقوف على واقع هذا المتغير في الوحدة المبحوثة توصل الباحث إلى االفادة من   

على تنفيذ بنود الموازنة الذي  التدقيقاجابات المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرة عن نشاط 

قديرية المعطاة لكل سؤال وعدد حيث نالحظ القيمة القياسية الت( Q40-Q29مثلته المتغيرات )

 .(6)بنعم/ال وكما يظهر بالجدول االجابات لكل سؤال 
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 (لث من االستبيان وعدد االجابات )بنعم و الاالرقام القياسية للمحور الثا( 6) الجدول

 محور الثالث

 القيمة القياسية رمز السؤال
 االجابة نتيجة االستبيان

 ال نعم

Q29 4   ال 

Q30 5 5   

Q31 5   ال 

Q32 4 4   

Q33 5 5   

Q34 3   ال 

Q35 5   ال 

Q36 4   ال 

Q37 5   ال 

Q38 4   ال 

Q39 3   ال 

Q40 3   ال 

  50 14   

  3 بـ "نعم" اجابات المحور الثالث

 (50هي ) (Q40-Q29)( تالحظ ان القيمة القياسية لمجموع االسئلة من 6من الجدول )  

( ومجموع القيم القياسية بنعم 3جابات بنقاط القوة )نعم( على فقرات هذا المحور هو )وان عدد اال

 (.7ن اجابوا بـ )ال( هم )( وعدد الذي14هو )

 :كفاءة وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الوحدة المبحوثة نتائج قياس الجانب الثالث.

 االتي:استمارة االستبيان اتضح  درجة فعالية ومتانة نظام الرقابة باستخدام اختبارتم   

( سؤال 13( سؤال والثاني على)16) احتوى المحور االول على سؤال،( 41احتوت االستمارة ). 1

 سؤال.( 18والثالث على)

عدد االجابات بإجابة نقاط القوة )االجابة بنعم( بنتيجة االستبيان للحكم على درجة فعالية التدقيق . 8

القياسية المحاور فهي  ( والقيم3( المحور الثالث )2المحور الثاني ) (7الداخلي المحور االول )

 (.14( و )86) ( و84على التوالي )

تم قياس درجة الفاعلية للتدقيق الداخلي لمديرية تربية محافظة نينوى باستخدام المعادلة السابق . 3

( وباحتساب %82) ( والثالث%61( الثاني)%42النتائج اآلتية المحور االول )ذكرها وكانت 

( وهذا يعني أن نسبة االختبار سالبة  و %48المتوسط الحسابي للمحاور الثالثة كانت النتيجة هي )

يجب رفض الفرضية وهي )ان نظام الرقابة الداخلية لمديرية تربية محافظة نينوى يمتاز بالفاعلية 

ول الفرضية البديلة )ان نظام الذي يمكن من خالله االلتزام بتنفيذ الموازنة ومنع انحرافها( وقب

الرقابة على عدم الفاعلية الذي يمكن من خالله بالرقابة الداخلية لمديرية تربية محافظة نينوى يمتاز 

 .تنفيذ الموازنة ومنع انحرافها(

 االستنتاجات

ضعف اجهزة التدقيق الداخلي العاملة في المديرية العامة لتربية نينوى في متابعة تنفيذ بنود . 1

 االنحرافات.الموازنة ومقارنتها فيما هو مخصص وتحديد 
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 الموازنة.قلة خبرة منتسبي الوحدة المذكورة في مجال متابعة تنفيذ  .8

 الموازنة.عدم اشراك منتسبي الوحدة المذكورة في دورات تخصصية في مجال متابعة تنفيذ .3

وايضا  المبحوثة،لتخطيطية للوحدة فيما يخص اعداد الموازنة االتدقيق الداخلي غياب دور قسم . 4

بحيث نجد ان  المديرية،عملية المتابعة والتنفيذ والرقابة على التخصيصات المرصودة لتنفيذ خطط 

 حد كبير.إلى اقتصر على تدقيق الرواتب  هااذ نجد ان عمل يهناك قصور في وحدات التدقيق الداخل

فظة نينوى اتضح ان هناك انحراف بين المخصص من خالل قياس بنود الموازنة لمديرية تربية محا .6

 ال يمكن تجاوزها.ومقننة  ألنهاالرواتب  باستثناءي على مستوى جميع البنود والتنفيذ الفعل

 المقترحات

يحدد بدقة العقوبات القانونية على األفراد الذي تقع عليهم عنصر المسائلة" "وضع إطار قانوني . 1

 وازنة والمبالغ المخصصة لها.عن تنفيذ الم االنحرافمسؤولية 

إعادة صياغة واجبات التدقيق الداخلي وذلك من خالل فريق من المدققين الداخليين من ذوي الخبرة . 8

والتخصصات المالية والمحاسبية الذين يمتازون بعقلية تحليلية واسعة وخبرة عميقة بمجال الرقابة 

بل بهدف اعداد الموازنة وحصر انحرافات تنفيذها والتدقيق الداخلي لدراسة الحاضر والتنبؤ بالمستق

 المبحوثة.في الوحدة 

االمر على العوامل  ال يقتصروان  الداخلي،االهتمام بالعوامل المؤثرة على استقاللية المدقق . 3

 سابقا.الموضوعية من حيث االرتباط االداري او عدم تكليفه بمهام قام بتنفيذها 

اخلي في دورات تخصصية تزيد من خبراتهم وكفاءتهم في مجال متابعة ك منتسبي التدقيق الداشرإ .4

 الموازنة.

 قائمة المراجع

 العربية:المراجع باللغة 

 الوثائق والتقارير الرسمية اوالً.

 العراق. الموصل، ،8119 نينوى،المديرية العامة لتربية  اعالم .1

 العراق. ،ةالماليالرقابة  ديوان، 8118 (،4)الدليل التدقيق رقم  .8

 العراق. الموصل، (8113-8114)للفترة  نينوى،المديرية العامة لتربية محافظة  سجالت .3

 RISK ASSESSMENT AND، )الداخليةالمخاطر والرقابة  تقدير ،400الدولي للتدقيق  المعيار .4

INTERNAL CONTROL.) 

 CONCIDERING، )يق الداخليعمل التدق مراجعة، 8111 ،611يار التدقيق الدولي للمراجعة مع. 6

THE WORK OF INTERNAL AUDITING) 

 الرسائل واألطاريح ثانياً.

على  وأثرهامهنة التدقيق  وآدابقواعد سلوك  ،8118 عريج،عبد الرحمن مخلد سلطان  المطيري، .1

  األوسط.جامعة الشرق  ،ماجستير ، رسالةالكويتيةجودة عملية التدقيق في الشركات الصناعية 

 المجالت والدوريات لثاً.ثا

دور اجراءات المدقق الخارجي في بيان قدرة  ،8116 صالح،حسين  كريم، عيدان،جليلة  حليحل،. 1

 العراق. ،46العدد  ،83المجلد  المحاسب،مجلة  ،االستمراريةالشركات على 

اد المالي دور االتجاهات المعاصرة للتدقيق الداخلي في الحد من الفس ،8116 كامل،منى  حمد، .8

 العراق. النهرين،جامعة  ،46العدد  ،83 المحاسب، المجلدمجلة  ،واالداري
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دور لجنة المراجعة في تحسين كفاية نظم الرقابة الداخلية وفاعليتها  ،8112 احمد،حسين  دحدوح، .3

عدد ال ،84المجلد  والقانونية،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  ،ميدانية( )دراسةفي الشركات 

 دمشق.جامعة  االول،

فاعلية نظام  ،8118 سالم،عدنان  االعرجي، ابراهيم،رافعة  الحمداني، محمود،انصاف  رشيد، .4

مجلة  ،الموصلالرقابة المالية وأثره على الفساد المالي في العراق/ دراسة تطبيقية على جامعة 

 العراق. الموصل،جامعة  ،2العدد  ،4المجلد  واالدارية،جامعة االنبار للعلوم االقتصادية 

دور التدقيق الداخلي وفقاً للمفاهيم واالتجاهات الحديثة في الرقابة  ،8111 عبد،ناظم حسن  السيد،  .6

مجلة العلوم  ،طاسلوجةميدانية في معمل سمنت  )دراسةعلى تكاليف الجودة ومؤشراتها 

 العراق. البصرة،جامعة  ،86االصدار  ،9المجلد  االقتصادية،

متطلبات الرقابة الداخلية في ظل الحكومة  ،8113 رشيد،حاتم  تركي، محمد،كبرى  طاهر، .6

 تكريت، العراق.جامعة  ،82، العدد7المجلد واالقتصادية،مجلة تكريت للعلوم االدارية  ،اإللكترونية
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