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ليةالداخالرقابةتعريف1.

ومكوناتها
ساتالمؤسرعايةلجنةعنالصادرهوشيوعا ًواألكثرتعريفأحدث

 COSOإختصارا ً

(The Committee of Sponsoring Organization of The Trade way 

Commission)

مفنمهنيفةومعاهفدجمعيفاتخمساللجنةهذهرعايةعلىوتقو 

معهففففد:)وهففففياألمريكيففففةالمتحففففدةالواليففففاتفففففيالمؤسسففففاتأكبففففر

، ةاألمريكيففالمحاسففبينجمعيففة، األمريكففيالقففانونيينالمحاسففبين

، اإلداريفينالمحاسفبينمعهفد، األمريكفيالداخليينالمدققينمعهد



إدارةبمجلففستتفف ثرعمليففاتهففيالرقابففة)هففووالتعريففف

يفففت ، المؤسسفففةففففياآلخفففرينواألففففرادواإلدارةالمؤسسفففة

افهاألهفدالمؤسسفةتحقيفقحفولمعقفولت كيدلتعطيتصميمها

:  ي تيكماوذلكواإلمتثالوالماليةالتشغيلية

وفاعليةكفاءةذاتالعملياتإن.

عليهااإلعتمادويمكنمالئمةالماليةالتقاريرإن.

والتشريعاتوالقوانينباألنظمةإلتزا هناكإن. اإلدارةمجلففسيضفعهاتنظيميفةخطفةهفي، آخفروبمعنفى

علفى، الفوظيفيالسفلوكوقواعفدوالماليةالتشغيليةللعمليات

قبفلمفناإلتبفا واجبةتنظيميةوإجراءاترقابيةضوابطشكل

.العاملين



هفابواإللتفزا وضفعهايفت ضوابطهي

قبفففلواإلنحراففففاتاألخطفففاءإلكتشفففاف

حدوثها

األخطاءلتحديدتصميمهايت 

وقوعهاعندواإلنحرافات

اإلنحرافاتتصحيحمتابعةإجراء

حدثتالتيوالمخالفات

نظام 
الرقابة 
الداخلية

الضوابط 
الوقائية

ضوابط 
كاشفة

الضوابط 
ةالتصحيحي

ثثالمنالداخليةالرقابةنظا ويتكون

:الضوابطمنأنوا 



التدقيق الداخلي تعريف -أ

 Institute of Internalالدوليةالداخليينالمدققينجمعيةعرفت

Auditors  (IIA)مسففففتقلنشففففاط)ب نفففف الففففداخليالتففففدقيق

إضففافةبهففدفإستشففاريةوخففدماتت كيففداتيقففد وموضففوعي

تحقيفففقففففيويسفففاعد، عملياتهفففاوتحسفففينللمؤسسفففةقيمفففة

 لتقيفيمفنظ منهجفيأسفلوبإتبفا خفاللمنالمؤسسةأهداف

(.والرقابةالمخاطروإدارةالحوكمةفاعليةوتحسين

وأنواع الداخليالتدقيقتعريف



يتضفح، التعريففمن

:ي تيما

: نشاط إستشاري
يقدم اإلستشارة 
التي تطلب من 

قبل اإلدارة العليا، 
.أي بموجب تكليف

نشاط يتسم 
بالموضوعية، أي 

التوجيهات الذهنية 
غير المتحيزة، 
وعدم وجود 
تعارض في 

.المصالح

: نشاااااط توكياااادي
تقيااايم موضاااوعي
لألدلاااة مااان قبااال 
الماادقق الااداخلي 
لتقااااااااااديم  را  أو 

:إستنتاجات بشأن

نشاط التدقيق 
الداخلي نشاط 

مستقل عن اإلدارة 
التنفيذية، ويرتبط
بأعلى سلطة 
إشرافية في 

.المنشأة

الجهات المرتبطة 
بخدمات التوكيد

أعمال أو وظائف أو 
أنظمة أو عمليات 

المؤسسة



طريفففقعفففنذلفففكيفففت 

:داءاألتدقيق

اإلقتصففففففففادتفففففففدقيق•

والكفاءة

البرامجتدقيق•

خفففدماتخفففاللمفففنذلفففكيفففت 

زوتعزي، الموضوعيةالت كيد

عمليفففففففاتوكففففففففاءةفعاليفففففففة

المخفففففففاطروإدارةالحوكمفففففففة

.فيهاوالرقابة

ي تقيففنشفاططريففقعفنذلففكيفت 

المصففم الداخليففةالرقابففةنظففا 

وواجفففبالعليفففااإلدارةقبفففلمفففن

المفففففوظفينقبفففففلمفففففناإللتفففففزا 

تالففيلالعمليةالتوصياتوتقدي 

.اإلنحرافات

أهداف التدقيق الداخلي-ب

إضافة 

للمؤسسةقيمة 

تحسين 

المؤسسةعمليات 

مساعدة المؤسسة 

تحقيق أهدافهاعلى 



تدقيق 
أنظمة 

المعلومات

التدقيق 
التشغيلي

تدقيق 
اإلمتثال

التدقيق 
المالي

تدقيق 
األدا 

التدقيق 
الداخلي

أنواع التدقيق الداخلي-جا

تدقيق 
البرامج

تدقيق 
الكفا ة 
واألدا 



المهارة-أ

التنفيذفيوسرعةبإتقانمعينةمهمةإنجازمنالتمكن

منالمطلوبةالقدراتأووالكفا اتالمعارفمجموعة

فعالنحو  علىالمهنيةبواجباتهمللقيامالداخليينالمدققين

يتمالتيالمواقففيالمعرفةإستخدامعلىالقدرة

النحوعلىإزا هاالتصرفيتسنىبحيثلهاالتعرض

إلىمعمقبشكلالرجوعإلىالحاجةودونالمناسب

األبحاث

الالزمةوالمهنيةوالعنايةالمهارات-3

الداخليللتدقيق



ىإلالداخليالتدقيقمعاييروتشير

:مستويينعلىالمهارة
المستوىعلىالداخليالمدققمهارة

الفردي
تمرالمسفالفتعل خفاللمنالمهاراتيطورواانالداخليينالمدققينمنيتطلب•

ومففنالمهففا مفف تتناسففبالتففيالمختصففةالمهنيففةالشففهاداتعلففىوالحصففول

.بهامعترفمهنيةجمعيات

ي تقيففمففنيففتمكنلكففياإلدارةلمبففاد الفهفف يمتلففكأنالففداخليالمففدققعلففى•

دا إسفتخعلفىالقدرةيتطلبوهذا، الصحيحةالعملأساليبعناإلنحرافات

راففاتاإلنحعلىللتعرف، لهايتعرضالتيالمواقففيالعامةالمعرفةتلك

.الجسيمة

،المحاسففبة)مثففلمعينففةعلميففةبمففوادالمتعلقففةباألساسففياتاإللمففا يجففب•

، الكميففةاألسففاليب، والماليففةالضففرائب، التجففاريالقففانون، اإلقتصففاد

(.واإلحتيالالمخاطرإدارةالمعلوماتتكنولوجيا



.الداخليونالمدققونيفتقدهاوالتيالمطلوبةالمهاراتتحديد•

.المستقلةالتدقيقلجنةبمساعدةالداخليونالمدققونمهاراتتطوير•

.الوظيفيالتوصيفوفقعلىوالتوظيفالتدريب•

راءخبف):علفىوتشتمل، خارجيةجهةمنتوفيرهايت التيالمهاراتتحديد•

، الجيولوجيففون، المحففامون، المهندسففون، التقيففي خبففراء، التفف مين

.(المعلوماتتكنولوجيااخصائيو

فينبغففي، الخففدماتبعففضلتففوفيرخارجيففةجهففةبإعتمففادالقففرارتفف وإذا

التجاريففففةوالسفففمعة، التخصصفففيةوالشفففهاداتاإلسفففتقالليةتفففوافرمراعفففاة

..(.المؤسسةنشاططبيعةفيوالخبرةالمعرفةومستوى

عفففاييرمتطبيفففقالفففداخليللتفففدقيقالتنفيفففذيالفففرئيسيراعفففيأنينبغفففيكمفففا

دماتخفتقفد التفيالخارجيفةالجهفةقبفلمفنالفداخليللتدقيقاألخالقيالسلوك

.الداخليللتدقيق

المستوىعلىالداخليالمدققمهارة

الجماعي



الالزمةالمهنيةالعناية-ب

وإعتباراتها
، رعايففة، إهتمففا )لغففة ًالعنايففةعرفففت

واإلجتهففادالشففيءإلففىاإلنتبففاهأو( حفففظ

معففاييرفففياإلجرائففيمعناهففاامففا، فيفف 

قالمففدقيبففذلأن)فهففيالففداخليالتففدقيق

بالمسفففتوىوالمهفففاراتالعنايفففةالفففداخلي

يتمتف آخفرداخلفيمفدققأيمفنالمتوق 

فيرواإلقتداالتبصرمنمعقولبمستوى

(.الظروفنفس



مفففنأعمفففقالتبصفففرإنبالفففذكروالجفففدير

لنظفراإستقصاء)لغة ًيعنيفهو، العناية

، (جوانبهفففففاجميففففف مفففففنالمهمفففففةففففففي

ذينففففلففف مفففاوالرعايفففةيكففففيالوبالتفففالي

النظفففرإستقصففاءبدرجففةالتففدقيقأعمففال

.جوانبهاجمي منبالمهمة



نأالففداخليينالمففدققينعلففىالعمففو وعلففى

-:إلىينتبهوا

.متعمدإضرارأوإحتيالحدوثإحتمال•

.الكفاءةضعفأوالهدر•

.واإلهمالاألخطاء•

.الفعاليةإنعدا أوالتقصير•

.المصالحتضارب•

حفففدوثيمكفففنالتفففياألنشفففطةأوالظفففروف•

.فيهاإنحرافات

.الوافيةغيرالرقابةوسائلتحديد•



علففففىالمهنيففففةالعنايففففةتشففففتملكمففففا

دوقواعففالمهنففةأخالقيففاتبمبففاد اإللتففزا 

إال، المؤسسففةفففيبفف المعمففولالسففلوك

شافإكتتعنيالالالزمةالمهنيةالعنايةأن

المففدققيقففو أنتعنففيوانمففااألخطففاءكففل

لفففىإوتدقيقاتففف ومراجعاتففف بإستقصفففاءات 

.المعقولالحد



إعتبارات وضمان العناية المهنية الالزمة-ثانيا  

: الالزمةالعناية المهنية إعتبارات -أ

:عام يراعي المدقق الداخلي اإلعتبارات اآلتيةبشكل 

إحتمال حدوث 
أخطا  جسيمة 

أو إحتيال أو 
عدم التقيد 
بالتعليمات

درجة تعقيد أو 
أهمية المسائل 
التي تطبق عليها
إجرا ات التأكيد

مدى كفاية 
وفاعلية عمليات 
الحوكمة وإدارة 

المخاطر

مدى العمل 
الالزم لتحقيق 
أهداف المهمة

تكلفة أعمال 
التأكيد مقارنة 

بالمنافع 
المحتملة



الالزمةالعناية المهنية ضمان -ب
:اإلشراف على مهام التدقيق، وتشتمل علىتعني 

تقديم تقييماته إلى 
المدققين الداخليين 
الذين نفذو مهمة 

التدقيق

الحصول على آراء 
ينالموظفين التنفيذي

مراجعة أوراق العمل 
واإلستنتاجات التي 
توصل اليها المدقق



:  المستمرالمهني التطوير -جا

ن على المدققين الداخليين أن يطـوروا معـرهتهم ومهـاراتهم وءفـاءاتهم ا خـر  عـينبغي 
-:طريق التطوير المهني المستمر، وءما يأتي

يمكنوهذان،الداخلييللمدققينالمهنيللتطويروتطبيقخطةوضعالداخليالتنفيذيالرئيسعلى

همومهاراتمعرفتهمتعززوإختصاصاتمجاالتعلىتوزيعهمأوالعمل،تأديةأثنا التطويريتمأن

منمهاراتهمعلىالمحافظة

تعليمهممواصلةخالل

اإلطااااااالع المسااااااتمر علااااااى 

التحسااااااااينات والتحااااااااديثات 

والتطااورات التااي تسااتجد فااي 

معااااايير وإجاااارا ات التاااادقيق 

.الداخلي

التطوير 
المهني 
المستمر



الداخليوالتدقيقاإلستقاللية-4

1100الفففففداخليالتفففففدقيقمعيفففففارتنفففففاول

 Independence andوالموضفوعيةاإلسفتقاللية

Objectivity التفففدقيقنشفففاطيكفففونأنيجفففب

ونالمفدققيكفونأنويجب، مستقال ًالداخلي

. عملهأداءأثناءفيموضوعيينالداخليون



غيففففففاببففففففـ نهاتعففففففرفواإلسففففففتقاللية

الففداخليالتففدقيقنشففاطتهففددالتففيالظففروف

ةحياديففبصففورةبمسففؤوليات النهففوضعلففى

أناإلسفتقالليةجوانفبابفرز,، منحازةغير

 الوضفففففيمسففتقلالففداخليالتففدقيقيكففون

يةاإلستقاللأنأي، المنش ةداخلالتنظيمي

أنيجفبOrganization Independenceالتنظيمية

تابعفا ًليالداخللتدقيقالتنفيذيالرئيسيكون

مكفني ًالمنش ةفيتنظيميأوإداريلمستوى

.ت بمسؤوليالوفاءالداخليالتدقيقنشاط



اما مسؤوال ًالداخليللتدقيقالتنفيذيالرئيسيكونأن1.

،القراراتإتخاذفيعلياصالحيةذاتجهةاوشخص

.للمنش ةوالتوجي واإلشراف

دقيقالتإرتباطشكليحددأنينبغي:المزدوجاإلرتباطخطوط2.

المدير/العلياواإلدارة،اإلدارةمجلس):منكلم الداخلي

(التنفيذي

اإلستقالليةتتحققكيف
والموضوعية



إستقالليةعناصر
الداخليالتدقيق

عناصر إستقاللية 
التدقيق الداخلي

حرية مناقشة الموظفين 

ةالمسؤولين عن األعمال التنفيذي

حرية اإلطالع على الملفات 
والمستندات والسجالت

عدم وجود منفعة خاصة 
وشخصية نتيجة أعمال التدقيق

في التحرر من تدخل اإلدارة 
برامج التدقيق

التحرر من تدخل اإلدارة في 
إجراءات التدقيق

التحرر من أي ضغط لتعديل 
الحقائق واإلستنتاجات

التحرر من أي ضغط لحذف 
جزء من الحقائق من التقرير



الموضوعية

أن ال تخضع  را  
المدقق وأحكامه 

آلرا  وأحكام غيرهم

أن يتجنب 
المدقق الداخلي 
تضارب المصالح

يففزتحدونالتدقيقيففةأعمالفف يففؤديبحيففثالففداخليللتففدقيقذهنففيتوجفف هففي

، إلسفتنتاجات ( كافيفةمالئمفة)أدلفةعلفىوالحصول، معينةجهةأولشخص

:الموشوعيةمقتضياتومن

إسناد عمليات 
التدقيق إلى موظفي 

التدقيق الداخلي



تعريف : المخاطرإدارة-أ

األحففداثوإدارةوتقيففي تحديففدعمليففةهففي

الرقابففففففةوتفففففف مينالمحتملففففففةالمواقفففففففأو

معقففولت كيففدإلففىالتوصففلبهففدف، عليهففا

.األهدافتحقيقبش ن

الداخليالتدقيق-5

المخاطروإدارة



توثيق معلومات المخاطر ذات

ت الصاالة وتبيلغهااا فااي الوقاا

المناسب مماا يمكان مجلاس 

تهماإلدارة من تنفيذ مسؤوليا

تحديااااد اإلسااااتجابة 

المناسبة للمخاطر

التأكد من أن األخطار

الهامااة تاام تحدياادها 

وتقييمها

اتإسففتراتيجيمففنالففرئيسالهففدفإنالتعريفففمففنيتضففح

قتحقيففحففولمعقففولت كيففدتقففدي هففوالمخففاطرإدارةوتقنيففات

:المها طريقعنالمنش ةأهداف



إدارةفوائدتلخيصويمكن
المخاطر

دعم الخطط اإلستراتيجية وخطط العمل

ير التوزيع األفضل للموارد المالية، بحيث توف
موارد أكثر للعمليات واألكثر خطورة

اإلسهام في تحديد مقدار الخسائر 
المحتملة لتمكين إدارة المؤسسة من 
توفير المبالغ الالزمة لتغطية الخسائر 

المتوقعة

توقع وتحديد المخاطر في وقت 
مبكر للتخفيف من النتائج 

السلبية

4

3

2

1

5

6

7

دعم التطوير المستمر

عةالتخفيف من التقلبات غير المتوق

اإلستفادة من الفرص الجديدة



تعريف :الحوكمة-أ

زيجمف: )الداخليينالمدققينجمعيةتعريف•

ايعتمفففدهالتففيوالهيكليفففاتالعمليففاتمففن

وتوجيففف تبليففف أجفففلمفففناإلدارةمجلفففس

بغيفففةالمؤسسفففةأنشفففطةومراقبفففةوإدارة

(.أهدافهاتحقيق

الداخليالتدقيق-6

والحوكمة



ممارسفة: )King ivتقريفرففيالحوكمفةتعريفف•

الهيئفففةقبفففلمفففنوالفعالفففةاألخالقيفففةالقيفففادة

ليففةالتاالنتففائجتحقيففقنحففوللشففركةالحاكمففة

:الحوكمةلعمليات

والمسففففؤوليةالنزاهففففة)األخالقيففففةالثقافففففة

(والشفافيةوالعدلوالمساءلة

الجيداألداء

الفعالةالرقابة

المشروعية



ةوالتنميففاإلقتصففاديالتعففاونمنظمففةتعريففف•

OECD( :الشفركةإدارةبفينالعالقاتمجموعة

واألطفففففرافومسفففففاهميهاإدارتهفففففاومجلفففففس

العالقففففةوالغايففففة، (بهففففاالمعنيففففةاألخففففرى

الحقفوقحيفثمناألطرافهذهبينالمتوازنة

.متساويةبصورةواإللتزامات

المففففففوظفينبففففففينالعالقففففففات: )S-OXقففففففانون•

والمسففففففففاهميناإلدارةمجلففففففففسوأعضففففففففاء

التنظيمفففففاتوواضفففففعيالمصفففففالحوأصفففففحاب

افاألطرهذهبينالتفاعلوكيفية، الحكومية

(.الشركةعملياتعلىاإلشراففي



ففففيالفففداخليالتفففدقيقدور-د

الحوكمةعمليات

 تقيففيطريففقعففنالحوكمففةفففيالففداخليالتففدقيقدوريتمثففل

 نهاشفمفنالتيالتوصياتوتقدي المؤسسةفيالحوكمةعمليات

التفدقيقمها بخصوص2110المعيارصدروقدأساليبهاتحسين

:األهدافوتتمثلالحوكمةازاءالداخلي

وتشغيليةإستراتيجيةقراراتإتخاذ-أوال ً

عليهاوالرقابةالمخاطرإدارةعلىاإلشراف-ثانيا ً



سةالمؤسضمنالمناسبةوالقي األخالقتعزيز-ثالثا ً

توىمسفعلىوالمساءلةاألداءإدارةفعاليةضمان-رابعا ً

المؤسسة

إلفىابفةوالرقبالمخاطرالمتعلقةالمعلوماتتبلي -خامسا ً

المؤسسةفيالمناسبةالجهات

المعلوماتوتبادلاألنشطةتنسيق-سادسا ً



اتالمؤسسففففيالفداخليالتففدقيقواقف يتسف 

يقالتففففدقبمعففففاييرمقارنففففة ًبالتففففدنيالحكوميففففة

.الدوليةالممارساتوأفضل، الدوليةالداخلي

:ي تيكماالضعفجوانببيانويمكن

الداخليللتدقيقالصحيحغيرالفه •

اإلستقالليةضعف•

والمهاراتالعلميالت هيلضعف•

الداخليةالرقابةنظا تقيي ضعف•

يفففالففداخليالتففدقيقواقفف -7

العراقيةالبيئة



لتطفويرمحفاوالتعفدةجفرتب نف العلف م 

ةالرقابفديفوانأصدرحيث، الداخليالتدقيق

للتفففففدقيقإرشففففاديدليفففففلاإلتحففففاديالماليففففة

ومفؤهالتتفدقيقبفرامجعلفىيحتويالداخلي

وففقعلىتحديث وجرى، 2007عا المدقق

، 2019عففا الدوليففةالففداخليالتففدقيقمعففايير

قالتفففدقيإسفففتقالليةلتعزيفففزمحفففاوالتوجفففرت

ا ألقسففالفنففياإلرتبففاطبجعففلوذلففكالففداخلي

المفتشففففففففينبمكاتففففففففبالففففففففداخليالتففففففففدقيق

الصففناعة)وزارةفففيطبففقوقففد، العمففوميين

( والزراعة، والتعميرواإلسكان، والمعادن



عليففادراسففةبإسففتحداثمحاولففةجففرتكمففا

اتللدراسففالعففاليالمعهففدفففيالففداخليللتففدقيق

العامففةاألمانففةمففنبمبففادرةوالماليففةالمحاسفبية

قس إنشاءوأيضا ً، 2015عا الوزراءلمجلس

، مفالاألعإقتصادياتكليةفيالداخليالتدقيق

كليةيفالداخليالتدقيقفيالماجستيرودراسة

، المستنصففففريةالجامعففففة/ واإلقتصففففاداإلدارة

الففففداخليينالمففففدققينمعهففففدت سففففيسوأخيففففرا ً

الففذي، 2020لسففنة( 10)رقفف القففانونبموجففب

(.2022-2021)الدراسيعام سيبدأ



ليالففداخوالتففدقيقالرقابففةأقسففا دورتفعيففل-أ

رمعففاييمتطلبففاتوفففقعملهففانطففاقوتوسففي 

فقفطاإلقتصفارولفيسالدوليفةالداخليالتدقيق

.السابقةالرقابةعلى

 عمفالبللقفائمينالفوظيفيبالوصففاإللتزا -ب

تالمفؤهالتفوفرضفرورةم الداخليالتدقيق

، والقفدرات، المعفارف)علىتشتملوالتي

والمفففؤهالتوالتفففدريب، والخبفففرةوالتعلفففي 

ةالمطلوبففالمهففا تنفيففذيضففمنوبمففا( االخففرى

.   وج أكملعلى

اخليالدالتدقيقلتطويرمقترحات-8

العراقيةالبيئةفي



ليالفداخالتفدقيقأقسفا ففيالعفاملينإشفراك-جـ

وبمففامسففتمرةبصففورةتدريبيففةدوراتفففي

ويفنعكسومعفارفه مهاراته بناءإلىيؤدي

.أدائه فاعليةعلىإيجابا ً

الجامعفففففاتففففففيالعلميفففففةالنفففففدواتتكثيفففففف-د

نعف، تنفيذيةكجهةالوزاراتم بالتنسيق

وتصففحيح، الففداخليالتففدقيقوأهميففةمهففا 

.الداخليالتدقيقعنالخاطئةالتصورات

اخليالدالتدقيقلتطويرمقترحات-8

العراقيةالبيئةفي



قبلمنالداخليالتدقيقعنمجلةإصدار-ه

نقابة موبالتنسيقالداخليينالمدققينمعهد

.العراقيينوالمدققينالمحاسبين

(10)رق قانونمن(1-ب)البند-6المادةتنفيذ-و

الدوائرتلتز )نصتوالتي،2021لسنة

العامةوالشركاتكافةالحكومية

رمروبعدالحكوميةوالمصارفوالمؤسسات

إناطةفيالمعهدهذات سيسعلىسنتين

ىعلللحاصلينالداخليالتدقيقمديرمها 

هذامنالمعتمدالداخليالمدققشهادة

اخليالدالتدقيقلتطويرمقترحات-8

العراقيةالبيئةفي



شكرا ً
لحضورك 

وإصغا
ئك 


