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 ال�ل��

, الى جان. اس,�الع ��ق) ال�اخلي في ال&%ف ع" االخ�اء والغ� في الق�ائ� ال�ال�ةالدور  ه�ف ال�� الالي الى مع�فة الىی
ت�ف� الق�رة وال&فاءة ل�2 ال��قق�" ال�اخل��" في ال�@س?ات ال=�م�ة في إدارة :�م�ان في ال&%ف ع" رأ7 م6,�ع ال�� ح�ل م�2 

.�  االخ�اء والغ
ی,�ف� ل�2 ال��ق) ال�اخلي ال�ع�فة ال&اف�ة �Kعای�� ال,�ق�) ال�ول�ة ال,ي ت�=Jه م"  أن وق� ت�صل ال�� الى ع�ة ن,ائج أه�ها:

�Lوال ��� Pق�م. أاك,%اف الغK  K .ع�ل�ة ال,�ق�) ح?. ال�عای�� والق�ان�" وال,عل��ات Qف�J,ة لRل��م%ار:ةاالج�اءات ال� �,Sو 
�Lوال � ح?. معای�� ال,�ق�). أال��قق�" ال�اخل��" في دورات خاصة في اك,%اف الغ

الذي يُعد بمثابة خط الدفاع االهتمام بدعم وتطوير أداء المدقق الداخلي وفي ضوء النتأئج توصل البحث إلى عدة توصيات أهمها  
  األول للوقاية من الغش والخطأ لذا يجب العناية به وتطويره.
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Abstract 

The research aims at identifying the role of the Internal Auditor in the detection of errors and fraud 

in the financial statements, as well as the opinion of the research community about the availability of 

competence and competence of internal auditors in government institutions in the management of 

Germyan in the detection of errors and fraud. 

Study findings: 

The research has reached many results, the most important of which is that the internal auditor has 

sufficient knowledge of international auditing standards that enable him to detect fraud and error. So 

that the procedures required to carry out the audit according to standards, laws and instructions. 

Internal auditors are involved in special sessions in the detection of fraud and error according to 

auditing standards. 

Study recommendations: 

The research reached several recommendations, the most important of which is the importance of 

supporting and developing the performance of the internal auditor, which serves as the first line of 

defense for the prevention of fraud and error and should be taken care of and developed 

  المقدمة:

، ووجوده في أي مجتمع من المجتمعات دليل تعد ظاهرة الغش من الظواهر الس<<<<لبية التي يمكن أن تعبر عنها : بأنها آفة اجتماعية 
وهي ليست ظاهرة حديثة بل موجودة منذ القدم، ولكنها أخذت منحى  على ابتعاده عن التمسك بالقيم وأحكام الدين واألخالق العامة.

تس<<<<تعمل مص<<<<طلحات أو أش<<<<كال مختلفة وكثيراً ما نجها في الكتب المحاس<<<<بية أو القانونية بأنها ال تأخذ مص<<<<طلح الغش بمفرده بل 
أخرى مرادفة أو مقابلة لمص<<<<<<<<طلح الغش وهي كثيرة نذكر منها على س<<<<<<<<بيل المثال ال الحص<<<<<<<<ر: التالعب، اإلحتيال، التزوير، 

في الحس<<ابات يؤثر بدرجة كبيرة على ص<<حة نتائج االعمال  أوجود غش او خط نّ إحيث إذ  واالختالس، والخطأ العمدي، وغيرها.
و الجهل وعدم المعرفة الكافية أالس<هو  عننما ينتج إو دافع وأدون س<بب  اً منال ينتج تلقائي أالمالية, ولعل الخطقوائم الومدى عدالة 

  بمعايير التدقيق.

وجه في تحديد ما يهدد مص<<<<<<<<الح  أتممدقق الداخلي في س<<<<<<<<بيل إتمام واجبه المهني على الوال يمكن إنكار الدور المهم الذي يلعبه 
هتمام إللذا تزايد ا ،خطاء والغشألوخطر البيانات المض<<<<للة نتيجة وجود ا دوائرلمس<<<<تفيدة من التقارير المالية للواألطراف ا دارةاال

ن بوص<<<فهم موظفين يمدققين الداخليالن إبمنع وكش<<<ف االخطاء والغش من قبل المنظمات المهنية المعنية بالمحاس<<<بة والتدقيق وبما 
وبذل العناية الالزمة  أ،فنيين وراء الحقيقة فان عليهم دور مهم في الكشف عن الغش والخطباحثين  يوصفهمودائميين داخل المنشأة 

  )٢٬٢٠٠٩(فتالوي,في ضوء المعايير الدولية المعتمدة في عملية التدقيق.

  :وت� تJاول ال��ض�ع م" خالل

 ال��� االول: مJه�6ة ال�� وع�د م" ال�راسات ال?اKقة -1

 ال7�ZJ.ال��� الYاني: االXار  -2

 ال��� الYال�: ال�راسة ال���ان�ة. -3

 ال��� ال�اKع االس,J,اجات وال,�ص�ات -4
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  ال���� االول
  سا"قة ة ال��� ودراساتٌ �م�ه�

  همية البحث:أاوالً: 

تزايد اإلهتمام بمنع وكش<<<<<<ف الغش والخطأ من قبل المنظمات المهنية المعنية بالمحاس<<<<<<بة والتدقيق، وجرى  همية البحث فيأظهر ت
إصدار الكثير من المعايير والتوصيات للمدققين الداخليين الحكوميين في الكشف عن الغش والخطا، وتأتي أهمية البحث كمساهمة 

االخطاء والغش في ظل هذا االهتمام مع ض<<<<<<<عف البيئة الرقابية في الوقت  الظهار وتحديد كفاءة المدقق الداخلي في الكش<<<<<<<ف عن
  الراهن لدى اغلب المنشآت في اقليم كردستان بصورة عامة وادارة كرميان بصورة خاصة.

  البحث: مشكلةثانياً: 

  :تمثل فيتمشكلة البحث عن ن التساؤالت إ

 دور ال��ق) ال�اخلي في ال&%ف ع" االخ�اء والغ� في الق�ائ� ال�ال�ة؟ ه� ما .1
  ك,%اف الغ� واالخ�اء في الق�ائ� ال�ال�ة؟الزمة ل�2 ال��ق) ال�اخلي على الهل ت,�ف� ال&فاءة ال  .2

  ثالثاً: فرضيات البحث:

  : يما يأتي ف البحث فرضيات  تتمثل البحث مشكلة تساؤالت ضوء في  

 ل�اخلي �Kعای�� ال,�ق�) في اك,%اف االخ�اء والغ�.یل,_م ال��ق) ا  .1
2.  .�  ت,�ف� الق�رة وال&فاءة ال&اف�ة ل�2 ال��ق) ال�اخلي في اك,%اف  االخ�اء والغ
  هداف البحث:أرابعاً: 

ن التس<<اؤالت في إطار مش<<كلة أا, والتوص<<ل إلى نتائج معينة بش<<مالس<<ابق ذكره ض<<يتينإّن الهدف الرئيس للبحث هو التحقق من الفر
  :تيينالقسمين الرئيسين األ علىالبحث ويمكن تحقيق ذلك من خالل تقسيم أهداف البحث 

ت?ـــــــــــــل�b الaـــــــــــــ�ء على ال,ع�ف على ماه�ة ال,�ق�) ال�اخلي وماه�ة الغ� واالخ�اء و ال,ع�ف على م�2 ال,_ام ال��قق�"  .1
 االخ�اء والغ�.ال�اخل��" �Kعای�� ال,�ق�) ال�ول�ة في اك,%اف 

 دور ال��ق) ال�اخلي في ال&%ف ع" االخ�اء والغ� في الق�ائ� ال�ال�ة.ت?ل�b ال�aء على  .2
  
  

  خامساً: التعريفات االجرائية:

ه�ن%اf هادف وم?,قل بQاته, وS@د7 ع�ًال اس,%ارSًا, ص�� خd�dًا ل_Sادة ق��ة ال%�:ة وت���S ع�ل�اتها,  ال+)ق�( ال)اخلي: .1
ول�?ــــــــاع�تها ل�ل�غ أه�افها ع" S�X) إ6Pاد ســــــــل�:�ات وأن�اf ت���ZJة ل,ق��� وت?ــــــــ�" فعال�ة إدارة ال�Lا�X و ضــــــــ�b وgدارة 

  )٤٦٬٢٠١٠(ص�ح,.واألن�Zة ال�ع,��ةالع�ل�ات وال,ق) م" فعال�ة إج�اءات الb�a ال�اخلي 
 ماس�ي تق�ی� في أو معال6,ها في أو ب�انات ج�ع في خ�أ مYل ال�ال�ة، ال,قار�S مق�dدة في غ�� ت�Sفات PعJي ال�-أ: .2

 االع,�اف أو Kالق�اس ال�,علقة ال�اس��ة ال��ادu ت���) في خ�أ أو للقائ)، مغل�f تف?�� أو ال?ه� ع" ص�ح ناتج غ��
  )٧٧٬٢٠٠٧" (٢٤٠(ال�عای�� ال,�ق�) ال�ول�ة, مع�ار رق�" اإلفdاح. أو الع�ض أو ال,�Jdف أو

 أو اإلدارة م" أشLاص ع�ة أو واح� ق�ل شL{ م" مق�dد فعل إلى) وال,الع. ال,�S| (الغ� مd�لح  P%�� الغ.: .3
  )٧٧٬٢٠٠٧" (٢٤٠(ال�عای�� ال,�ق�) ال�ول�ة, مع�ار رق�" ال�ال�ة. في ال��انات ت�S| عJه یJ,ج وال7Q ال���ف�"،
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     سا"قة: سادسًا: دراساتُ 

ال,ع�ف �� . ه�ف المGEول�ة م3اجع ال�Eا"ات في الCDف ع@ الغ. واالخ-اء في الق=ائ; ال�ال�ة ):٢٠١٥ج�ال م�34 ( .1
� ال�راسة وق� ت�صل . والغ� في الق�ائ� ال�ال�ة م�2 ال,_ام ال��ق) ال�اخلي �Kعای�� ال,�ق�) ال�ول�ة في ال&%ف ع" االخ�اءعلى 

ن ع" اك,%اف االخ�اء والغ� رغ� م?@ول�,ه ال��ن�ة وال6_ائ�ة. أل م�ق) ال?اKات ل�� م?@والً  نّ أ :ه�هاأ  ال�+ائج الى م��6عة
 ,� ال��وق� خ ه�Jة.داء واج�اته ال�أو تق��d م" جان. م�ق) ال?اKات في أه�ال إ هات�" االخ��ت�" ال تJعق� اال ع�J ح�dل 

K"اله�ها اأ  ال+=ص�ات ���6عة مK ل م?,��.أ,اله,�ام=%K ادائه� �S��ات وتKا? ه�ل العل�ي والع�لي ل��ق) ال

. ه�ف والغ. في الق=ائ; ال�ال�ة أ: ال�GEول�ة ال�ه��ة ل�)ققي ال�Eا"ات في اك+Cاف ال�-)٢٠١٢= (ش�M3@ م4-فى حل .2
�ال� �Lوال �في الق�ائ� ال�ال�ة وفقا ل�عای��  أالى ال�ق�ف على ال�6ان. ال�?@ول�ة ال�ه�Jة ل��ققي ال?اKات ن� اك,%اف الغ

ال?اKات ال�_اول�" لل�هJة في ق�اع غ_ة ب,�ق�) الق�ائ�  يه�ها ال,_ام م�ققأ  ن+ائجالى ع�ة  ��ال,�ق�) ال�ول�ة. وق� ت�صل ال
ان على ال��ZJات ال�ه�Jة الق�ام ب,�ی�  :ه�هاأ  ال+=ص�اتم"  ��6�Kعة ��ال ,� ) ال�ول�ة. وق� خال�ال�ة وف) معای�� ال,�ق�

  م?@ول�ات ال��قق�" K%=ل دق�) مع وضع الق�اع� وال�aاbK ال�,علقة Kاك,%اف الغ� والL�ا في ال,قار�S ال�ال�ة.

غ�3 القان=ن�ة "الق=ائ;  ول�ة ال�3اجع ال�ارجي ع@ اك+Cـــــــاف ال�-أ والغ. Gو م)W مEـــــــ :)٢٠٠٤(ی=ســـــــف م��=د جS3=ع  .3
ولة ع" إقامة نZام ســـــل�� لل�قاKة @ الى إ�هار أن إدارة ال�J%ـــــأة هي ال�?ـــــ ��ه�ف ال ال�ال�ة في ق-اع غ\ة ب)ولة فلEــــ-�@,

 وتایل أو تdــــــــــــ�فات غ�� أو غ� خ�اء أوأولة ع" وج�د @ ال�اخل�ة ، وال�افZة عل�ه ، وم�اعاة ت���قه ، وأنها هي ال�?ــــــــــــ
ع�J ال,L��b إلج�اءات ال��اجعة وتJف�Qها  وتق��� الJ,ائج  :ه�هاأ  ن+ائجالى ع�ة  ��قان�ن�ة Kالق�ائ� ال�ال�ة. وق� ت�صــــــــــــــل ال

واإلبالغ عJها ، أن PأخQ ال��اجع في االع,�ار وج�د ت�S| ماد7 في الق�ائ� ال�ال�ة ناتج ع" خ�أ أو غ� أو تdــــ�فات غ�� 
أن خ�� اك,%ــاف الغ� وال,dــ�فات غ�� القان�ن�ة في الق�ائ� ال�ال�ة  :ه�هاأ  ال+=ص�ات ��6�Kعة م" ال�� ,�قان�ن�ة . وق� خ

ه� أعلى م" خ�� ع�م اك,%ــــــــــــــاف ال,�Sفات ال�ادPة الJات6ة ع" األخ�اء ، وذل� ألن الغ� وال,dــــــــــــــ�فات غ�� القان�ن�ة ق� 
 غ�� القان�ن�ة . ?ل�:�اتK%=ل حQر ص��� إلخفاء الغ� والف�ه م%ارSع وخ�b معق�ة ومُ&�ة  ع�لت?,

  

  االطار النظري: المبحث الثاني

  أوالً: مفهوم التدقيق الداخلي: 

ً لزيادة قيمة الشركة وتطوير عملياتها,  التدقيق الداخلي هو نشاط هادف ومستقل بذاته, ويؤدي عمالً استشارياً, صمم خصيصا
بلوغ أهدافها عن طريق إيجاد سلوكيات وأنماط تنظيمية لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر و ضبط وإدارة  على ولمساعدتها

  ).٤٦٬٢٠١٠(يوسف, العمليات والتحقق من فعالية إجراءات الضبط الداخلي واألنظمة المعتمدة

يقوم بها فئة من الموظفين لحماية األصول تحقيق العمليات و القيود بشكل مستمر في بعض األحيان و" وتعرف أيضاً على أنها 
وخدمة اإلدارة العليا ومساعدتها في التوصل إلى الكفاية اإلنتاجية القصوى والعمل على قياس مدى صالحية النظام المحاسبي و 

  ).١٠٬٢٠١٠(عبد ربه,  طرف المراقبات األخرى

ً على أنها هي الفحص والتدقيق للعمليات التي قامت بها في الدفاتر من واقع المستندات بواسطة  يتهاثبتم المنشأة و وتعرف أيضا
وتهدف عملية التدقيق الداخلي  ،بحكم الموظفين فيها ،موظفين في المنشأة, او من خارج المنشأةه عضاؤاجهاز داخلي تابع لإلدارة، 

  )١٩٤٬٢٠٠٦(صبح,إلى تحقيق اإلشراف والرقابة في المنشأة والعمل على رفع درجة الكفاءة والفعالية فيها 

كما يعرف بأنه نشاط توكيدي واستشاري مستقل وموضوعي صمم إلثراء وتطوير عمليات االدارة وذلك بمساعدتها إلنجاز أهدافها 
  ).١٠٦٬٢٠٠٩بطريقة منهجية منظمة لتقييم وتطوير فعالية مخاطرها وضوابطها واإلجراءات المؤسسية (الحسبان, 
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  الداخلي:ثانياً: أهداف التدقيق 

  يهدف التدقيق الداخلي إلى جملة أمور وهي: 

ة وسل��ة .1� .ال,أك� م" أن ال�عل�مات ال�ع�وضة على اإلدارة دق�قة و:اف�ة وأنها م" واقع م?,�Jات ص
 ف{ ج��ع ع�ل�ات ال�%�وع ال,ي ی,Lللها ق�� للJق�د و الع�ل�ات ال,ي ی,Lللها ص�ف للJق�د, وق�ام ال��اجعة ال�اخل�ة بهQه  .2

خ�اء و هQا ی@د7 إلى تع_S_ الYقة في ال�فات� و مJع الغ� و ال,_و�S و ال,الع. و اك,%اف اال إلى ال�هام ی@د7 في الJهاPة
 ).٨٧٬٢٠٠٩(س�اد, ال?6الت,  و:Qل� في ال��انات و ال�عل�مات

اءات المعتمدة خالل فترة زمنية كد من التزام اإلدارات والدوائر خالل ممارسة أعمالها بتحقيق األهداف والسياسات واإلجرأالت .3
 ).١٦٣٬٢٠٠٩الدهراوي ومحمد السيد,(أو مالية معينة

 .)٦٠٬٢٠٠٩(الحسبان, توفير حماية ألصول وسجالت الشركة من الضياع والسرقة واالختالس والتزوير وسوء االستعمال  .4
 

  ثال^ًا: أن=اع ال+)ق�( ال)اخلي: 
  �ن ف�ها وهي:لال,�ق�) في ال�ح�ات ال,ي Pع��Pارس ال��قق�ن ال�اخل��ن ان�اعا ع�ة م" 

  ال+)ق�( ال�الي:  .1
ن�Zة ال�اســــــــ��ة وان�Zة ال�عل�مات وال,قار�S ال�ال�ة وم�2 وSقdــــــــ� Kه تل�ل الJ%ــــــــاf االق,dــــــــاد7 لل�ح�ة االق,dــــــــادPة وتق��� األ

  )٣٨٬٢٠١١سع��,االع,�اد عل�ها. (
  ال+)ق�( ال+Cغ�لي: .2

ق,dــادPة، وتق��P تق��S إلج�اءات م�ZJة ل,ق��� فاعل�ة و:فاءة ن%ــاf ال�ح�ة اإنه (أال,�ق�) ال,%ــغ�لي Kف معه� ال��قق�" ال�اخل��" �ّ عَ 
 .)٣٥٥٬٢٠٠٦(ال�رادات, مJاس. إلى االدارة ال�d,Lة ح�ل الJ,ائج واع�اء ال,�ص�ات ال�aورSة لالصالحات)

  دارc: إلال+)ق�( ا .3
�ة وما له عالقة Kالق�ان�" وال,��ZJات ل,�ی� م�2 االل,_ام Kال�عای�� ال�ع,��ة وه� ع�ارة ع" م�اجعة ال�aاbK ال�ال�ة وض�اbK األن%

  .)٥٢٬٢٠١٠وال,�قعات ولل,أك� م" م�اKق,ها مع ما ه� م�ض�ع ومع� م?�قًا وم�2 االل,_ام Kالق�ان�" وال,��ZJات ال�ع��ل بها(ص�ح,
  ل+\ام:إل ت)ق�( ا .4

ك� م" أن�Zة ال,ي ت� وضــــعها لل,ل,%ــــغ�ل�ة والع�ل�ات لل=� على ج�دة ومالئ�ة األوه� ع�ارة ع" ت�ق�) الaــــ�اbK ال�قاب�ة ال�ال�ة وا
  )٢٢٬٢٠٠٩(ب�ر,ج�اءات.إلن�Zة وال,%�Sعات وال?�اسات وااالل,_ام Kاأل

  
  را"عًا: ال�GEول�ات القان=ن�ة لل�)ق(:

ال,ي �P=" أْن ی,ع�ض لها ال�ه��Jن ع��مًا ت,&�ن هQه ال�?ــــــــــــــ@ول�ات م" ثالثة أن�اع أو أف�ع ُت&�ن معًا ال�?ــــــــــــــ@ول�ة القان�ن�ة و     
  ): ١٩١٬٢٠١٢(ومJه� ال�اس��ن وال��قق�ن) ع�J م�ارس,ه� ل�هJه� وهQه االن�اع هي(اب� ه��ة, 

فق� dPـــ�ح ال��ق) ع�ضـــة لل�?ـــ@ول�ة الJ6ائ�ة إذا اق,�ف إح�2 ال�6ائ� ال�dJـــ�ص عل�ها قان�نًا Kاع,�ار  ال�EــGول�ة ال��ائ�ة: .1
 أنها تل) اض�ارًا Kال�6,�ع :=ل.

ی,ع�ض لل�?@ول�ة ال��ن�ة Kاع,�ار أّن  ض�رًا ق� أصاب شdLًا لL�أ أو إه�ال م" ال��ق) س�اء إن :ان  ال�GEول�ة ال�)ن�ة: .2
 عاق�Pة معه أم ال.لهQا ال%L{ عالقة ت

ق� P=�ن أaPـــًا في إخالل ال��ق) Kق�اع� وأداب ال?ـــل�ك ال�هJي أســـاســـًا ل,ع�ضـــه لل�?ـــ@ول�ة ال,أدی��ة أمام  ال�EــGول�ة ال+أدی��ة: .3
 ال,��ZJات الJقاب�ة ال,ي یJ,�ي إل�ها.
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  : مفهوم الغش والخطأ:خامساً 

, مثل األخطاء الحسابية أو ةلك األخطاء العفوية غير المقصوديقصد باألولى ت أذ, غشمن الضروري أن تفرق بين األخطاء وال 
ة العرض ءعني إسايأخطاء تطبيق مبادئ المحاسبة نتيجة التفسير الخاطئ للحقائق الموجودة وقت إعداد القوائم المالية. أما الغش ف

  ).١٧٧٬٢٠٠٩(سواد , لمبادئ المحاسبةالمتعمد للحقائق بالقوائم المالية, مثل التالعب بالسجالت و تعمد التطبيق الخاطئ 

إهتمام اإلدارة وغيرها من األطراف المعينة في كل المنظمات, فالغش   طومن الطبيعي أن تكون األخطاء والمخالفات والغش مح
ها تحتاج نإن المسؤولية األولى تقع على عاتق اإلدارة, إال أينبغي اكتشافه, والغش المحتمل ينبغي العمل على منع وقوعه, ورغم 

  ).٢٩٩٬٢٠١١(القريشي, المساعدة وتضع عيونها على المدقيقين خاصة للحصول على مساعدة ممكنة

(ع�� ) القان�ني الخ�S" الق?ام شئ ما ذ7 ق��ة, او إلن,هاك ألPع,�� الغ� إساءة إس,ع�ال للYقة ع" ق�d به�ف إغ�اء ا أذ
ن الغ� م��6عة م" ال�Lلفات أو ال,�dفات غ�� القان�ن�ة ال,ي ت,�اف� ف�ها ن�ة الق�d أو الع��, أ :خ�األ �فهٌ وSع ).١٦٥٬٢٠١٠رRة,

  ). ٤٩٬٢٠١١(ع�Yان,وت�ت&. ب�اس�ة أ�Xاف م" داخل ال��ZJة أو خارجها ل�dلة ال��ZJة أو ض�ها 
ق�ق و مdالح االخ�S" نه ال�Lاع ال�,ع�� ل,ق�) مJافع ش�dLة ب�جه غ�� عادل یJ,ج عJهُ أP: Kع�ف الغ� و ك�اK ج�عة, أض�ار)

نه ت�Sفات غ�� مق�dدة فى ال,قار�S ال�ال�ة مYل خ�أ فى ج�ع ال��انات أو معال6,ها أو أK: (الغ�) أaPاً وSع�ف   .)٥١٠٬٢٠١١
K اس��ة ال�,علقةالق�اس فى تق�ی� ماس�ى غ�� ص�ح ناتج ع" ال?ه� أو تف?�� مغل�f للقائ) أو خ�أ فى ت���) ال��ادu ال�

  ).٤٩٬٢٠١٠(الL��., أو االع,�اف أو ال,�Jdف أو الع�ض أو اإلفdاح

  خطاء المحاسبية:أنواع أساً: ساد     

  )١٨٩٬٢٠٠٩,ن�اع م" االخ�اء ی�ت&�ها ال��ق) مJها:(س�ادأهJاك ع�ة 
و ال��م�ات أ?ــــــــــــــ6ل ال��مي الو اح� ا�Xافها في أع�ل�ة Kاك�لها  ت���Yن,�6ة ع�م  أخ�اء ال,ي تJ%ــــــــــــــوهي األ خ-اء ال�hف:أ .1

 ح�اه�ا في ال?اKات ال�d,Lة.أو أو K?�. ع�م ت�ح�ل �Xفي الق�� (م�ی"/ دائ") أال�?اع�ة 
و ع�م دراPة م" ق�ل ال�اســ. Kال��ادu ال�اســ��ة ال�,عارف عل�ها في أن,�6ة جهل  أخ�اء ال,ي تJ%ــوهي األ: الف��ةخ-اء ألا .2

 ث�� على ن,�6ة الJ%اf .أخ�اء م,ع��ة Kق�d ال,وق� ت&�ن هQه األت?�6ل وت��S. وع�ض ال��انات ال�اس��ة 
وهي األخ�اء في الع�ل�ات ال?ـــاب�ة أو خ�أ في ال,�ح�ل أو ت�صـــ�� ال?ـــاKات و�S=" أن ت&�ن األخ�اء األخ-اء إالرتDاب�ة:  .3

 م,ع��ة أو غ�� م,ع��ة.
� على ت�ازن م�_ان ال��اجعة، لQل� ض�" الdع. وهي األخ�اء ال,ي Pع�ض Kعaها Kع�، فهي ال ت@ثاالخ-اء االم+Dافkة:  .4

 اك,%افها إال ع" S�X) ال,�ق�) ال&امل ل��6ع الع�ل�ات ال�اس��ة.
وهي األخ�اء ال,ي تZه� تلقائ�ًا ن,�6ة إلت�اع الق�� ال�_دوج في إث�ات الع�ل�ات ال�اســـــ��ة وال7Q أخ-اء تCDـــف ع@ نفEـــها:  .5

ع ال��احــل فعــ�م ال,�ازن دل�ــل على وج�د خ�ــأ في أ7 م�حلــة م" م�احــل الع�ــل ی,�تــ. عل�ــه ت�ازن م�_ان ال��اجعــة في ج��
 ال�اس�ي.

  سا"عًا: ان=اع الغ.:
  )٢٧٢٬٢٠١٠هJاك ن�ع�" ال�ئ�?�" للغ� ه�ا:( ل�في,

 ال+ق3M3 ال�الي اإلح+�الي:  .1
ال�ع��J", وت,�a" معK �Zأنه: ع�ارة ع" ت�S| ع��7 أو حQف أو افdاحات ب�Jة خ�اع أو تaل�ل ال�?,�Lم�"  Pُع�ف    

  حاالت ال,ق��S ال�الي اإلح,�الي عادة ال,�S| الع��7 للق�� ول�� االفdاحات.
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 اخ+الس األص=ل:  .2
يمثل اختالس األصول الغش الذي يتضمن سرقة أصول المنشأة, وفي كثير من الحاالت فإن القيم المتضمنة ال تكون جوهرية أو 

  ذات أهمية للقوائم المالية.

  
  دوافع اإلقدام على الغش: :ثامناً 

 )١٥١٬٢٠١١هناك عدة دوافع  تدفع الموظف الى الغش أهمها: (سعيد,

إّن م" Kع� األس�اب ال,ي ت�فع ال%L{ لالخ,الس ه� ال�افع الJف?ي ن,�6ة إصاب,ه ��Kض نف?ي ی@ث�  ال)وافع ال�ف�Eة: .1
.���aه االح?اس ب,أن�. ال�Jت ع��Sها ل�ل�غ رغ�اته و�?Kائ) وا��ن,�6ة ذل� ع" اسهل ال ��Sه وسل�:ه و,�dLفي ش 

 الZه�ر Z�Kه� االغ�Jاء :�ازة دار أو س�ارة. ومJها ال�غ�ة في ال,�اهي وح. الZه�ر وRاألخ{ ال)وافع االج+�اع�ة: .2
�ه�ر حاجات ض�ورSة لل%L{ ت,�ل. ام�ال :��Yة مYل مdارS| العالج وما شاKه ق� ت�فعه  ال)وافع االق+4ادoة: .3

 الإلخ,الس ل��اجهة هQه الاجة.
  

  :غشمؤشرات ال تاسعاً:

وأس<<<بابه البد من التعرف على أهم مؤش<<<راته أي البيانات التي تدل على إمكانية احتوائها على أخطاء جوهرية  غشبعد التعريف بال
معي<<<<ار مع<<<<ايير الت<<<<دقيق ال<<<<دولي<<<<ة,( غش، ويمكن تلخيص أهم الح<<<<االت التي ت<<<<دل على إمك<<<<اني<<<<ة الغشن<<<<اتج<<<<ة عن ال

  ):١٩٦٬٢٠٠٧٬٢٤٠التدقيق

ذل� معامالت غ�� م?6لة Kأسل�ب :امل أو في ال�ق� ال�Jاس. أو م?6لة �Kا في  :االخ+الفات في ال�Eالت ال��اس��ة .1
أرص�ة أو معامالت غ�� م�ع�ة أو و  K%=ل غ�� مJاس. ف��ا ی,عل) Kال��لغ أو الف,�ة ال�اس��ة أو ال,�Jdف أو س�اسة ال�J%أة

ى إم=ان�ة وصـــــــــ�ل ال���ف�" أدلة عل، و تل��ات في آخ� لZة ت@ث� K%ـــــــــ=ل ج�ه�7 على الJ,ائج ال�ال�ة، و غ�� مdـــــــــ�ح بها
تل��ات أو شـــــــ=او2 إلى ال��ق) K%ـــــــأن و  ه�.�لإلألن�Zة وال?ـــــــ6الت �Kا ال ی,ف) مع ما ه� ضـــــــ�ور7 ألداء واج�اته� ال��Lلة 

  عى Kه.ح,�ال م�ّ إ
ع�م ت�ف� و  م?ــــــــ,�Jات ت��و انها ت� إج�اء تغ��� بها.و  م?ــــــــ,�Jات ناقdــــــــةل� �Kا في ذ :األدلة ال�+عارضــــــة أو ال�اق4ــــــة .2

J,ــ�رة أو ال��ســلة م?ــdات ال��J,ال%ــ=ل األصــلي -ال&,�ون�اً –�ات ع" ال�?ــK ات�J,ما ی,�قع وج�د م?ــ�Jقات ، و عKا�د أو م�JR
ال��انات ال�ال�ة والعالقات  ?ــــــــــْ. تغ��ات غ�� عادPة في ال��_ان�ة الع��م�ة أو تغ��ات في االت6اهات أو نَ ، و غ�� مف?ــــــــــ�ة ه�ةم

اســ,6اKات غ�� م,?ــقة أو غامaــة أو غ�� مقJعة م" ، و ة تK ��J%ــ=ل أســ�ع م" اإلی�ادات�الQم� ال��ن :ب�Jها على ســ��ل ال�Yال
اخ,الفات غ�� عادPة ب�" ســ6الت ال�J%ــأة وال�dــادقات و  االســ,ف?ــارات أو اإلج�اءات ال,ل�ل�ة. ع"اإلدارة أو ال���ف�" ناج�ة 

  )٢٠٠٩، ٦٢,.(الف,الو7 أو ال,أك��ات
  

  +ق3M3 ع�ه: الفي أك+Cاف الغ. و  دور ال�ـــ)قـــ( ال)اخليعاش3ًا: 
المدقق الداخلي يمارس عمله في نطاق تدقيق تفصيلي لجميع المعامالت المالية . بناًء على هذا باإلمكان القول أن المدقق الداخلي 

ي حاالت ختالس فنجد أن الجانب المأساوي لعمل المدقق الداخلي هو الفحص المتطلب فاالمسؤول عن أكتشاف األخطاء والغش أما 
االختالس أو االشتباه في االختالس , وفي ظل المهام المعقدة للمشروعات البد أن يكون كل من يعمل فيه موضع ثقة ال العكس إذ 

  من الممكن أن تتعرض النفس البشرية في بعض األحيان لمواقف يظهر فيها ضعفها تجاه مواقف فيها مغريات .
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التالعب لغرض  فرصة إذ عليه أن يتأكد من أنه ليس هناك ظروف تتيح ،لمدقق الداخليومواطن  الضعف هذه يجب أن يبحث عنها ا
أن يتأكد من أن مديري المشروع قد اتخذوا كافة االحتياطات واالختالس و على المدقق الداخلي بفحصه المتعمد لكل النظم و الوسائل 

  . طن الضعف في النظم الموجودة لمنع التالعب وإال فإن عليه أن يتقدم بتقارير عاجلة إلظهار موا

مكان أن تتبع إدارة التدقيق الداخلي وهذا اليعني أن  المدقق الداخلي اليتمتع باالستقالل والحرية التي تمكنه من القيام بذلك إذ باال
  ).٤١٬٢٠١١(عثمان, اإلدارة العليا بصورة مباشرة حتى تتمتع بقدر كاف من االستقالل

 :بما يلي التدقيقخلي في الكشف عن الغش او الخطأ خالل مراحل ويتمثل دور التدقيق الدا

يتوقع الحصول على واألخذ في االعتبار خطر الغش او الخطأ عند تقييم أساليب الرقابة وتحديد إجراءات التدقيق الالزمة لذلك،  .1
 .تأكيد معقول بأن أهداف بيئة األعمال للعمليات قد تحققت

حاالت الغش او الخطأ لتحديد مؤشرات الغش وهذه المعرفة تشمل معرفة خصائص وعوامل الغش توفير المعرفة الكافية عن  .2
 .والتقنيات المستخدمة الرتكاب عمليات الغشأ

مثال على ذلك الضعف أساليب الرقابة، إذا ما تم الكشف عن أوجه قصور هام في  الغشالتأهب ألي فرصة قد تسمح الرتكاب  .3

 .غشاختبارات إضافية بواسطة المدققين الداخليين لتحديد مؤشرات الأساليب الرقابة يجب إجراء 
 .واتخاذ أي إجراءات أخري ضرورية أو إجراء التحقيق إذا تطلب األمر ذلك غشتقييم مؤشرات ال .4
احتيال للتوصية بالبدء بإجراء غش او اإلبالغ والتقرير للسلطات المختصة داخل المنشأة إذا ما تم التوصل لحدوث  .5

 www.internalauditor.me/ar/article)(يقالتحق

  

  المبحث الثالث: الدراسة الميدانية

  المطلب االول:

  ح)ود ال��� وصع=Sاته                         

 :���ح)ود ال .1
  ف��ا Pأتي: ا ال��,�Yل ح�ود هQی     
 -ال,ع�ف على دور ال,�ق�) ال�اخلي في اك,%اف الغ� والL�أ في االق�ائ� ال�ال�ةه�  ��ال�ود ال�=ان�ة: الغ�ض م" ال  .أ

 غ�ض ال�dل على أك�� ع�Jة م�=Jة. ل:�م�ان,  ادارةفي ح�ود  ��ن�d الإلQا دراسة م��ان�ة في إدارة :�م�ان. 
 .٢٠١٧ولغاPة :ان�ن االول  ٢٠١٧الالي م" ب�اPة ن�?ان  ��ال Qام,� هإال�ود ال_م�Jة:   .ب
أصاب خ��ة و أكاد���P" ومه��J" أصاب شهادات عل��ة في م6ال ال�اس�ة وال,�ق�), ��ال اال�ود ال�%�Sة: ش�ل هQ  .ت

 مه�Jة في ال�6ال نف?ه.
�ال اه,� هQإ ال�ود ال��ض�ع�ة:   .ث� K"�?رئ� "Sر�, وم�2 إم=ان�ة م�اءم,ها مع ال�اقع في ��Kف�ض�ات ال �"م�ت�� �

 .دارة :�م�انإ
 : ���Sات الصع=  .2

و�S=" ت�ض�ح  ،Lلُ م" Kع� الdع�RاتPل�  ��ل,�dل ن,ائج م�ض�ع�ة, إال أّن ال �اح�Yن سعي الو رغ� أه��ة ال��ض�ع       
� اآلتي:Jأه�ها على ال  

 إلى ت�ج�ة اس,�ارة االس,��ان إلى اللغة ال&�دPة. �اح�Yن Kاللغة الع��Rة, م�ا اض�� ال ��ع�م مع�فة أغل. أف�اد ع�Jة ال   .أ
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ب�" ال�@س?ات ,Jقل الإلى ال�اح�Yن ف�اد الع�Jة في ق?� ال�اس�ة وال,�ق�), م�ا اض�� أإش�اك ج��ع  �اح�Y":ان على ال   .ب
  إدارة :�م�ان. ال=�م�ة في

  المطلب الثاني      

  ال-M3قة واالج3اءات
  تمهيد:

يتناول هذا المبحث تص<<<<ميم البحث واإلجراءات التي تس<<<<تعمل فيها، والتي تتض<<<<من وص<<<<فاً لمفردات البحث وطرق المعاينة        
  وثبات أداتها وإجراءات تصميمها وجمع بياناتها والمعالجات االحصائية المستعملة.

  اوالً:منهج البحث:

  ) أه�اف ال��.Pق�م ال�� الالي على ال�Jهج ال�صفي ال,ل�لي ل,ق�
  ثان�ًا: م�+�ع ع��ة ال���:

،  ›çbïà@, وبالذات الدوائر التابعة  لوزارة المالية في إدارة  ›çbïà@يتكون مجتمع  البحث من المحاس<<<<<<<<بين والمدققين في إدارة      

اختيار عينة البحث من أفراد وتم  (جامعة كرميان , المعهد التقني/ كالر),ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إدارة كرميان 
كما موضح في الجدول رقم ), %١٠٠) استبانة صالحة للتحليل اي بنسبة (٥٠) شخصاً وقد تم استرداد (٥٠المجتمع تشتمل على (

)١.(  

  )1الجـدول (

  عينة البحث

  الردود النسبة المئوية
   المؤسسة العينة

  مديرية خزينة كرميان ٣ ٣ ٦٫٠

 ضد المرأةمديرية العنف  ٧ ٧ ١٤٫٠
 جامعة كرميان ١٥ ١٥ ٣٠٫٠
 المعهد التقني / كالر ١٠ ١٠ ٢٠٫٠
  مديرية الزراعة  ٧  ٧  ١٤٫٠

  معهد القلعة لإلدارة والمحاسبة  ٨  ٨  ١٦٫٠

  مجموعال ٥٠ ٥٠ %١٠٠٫٠

  ثالثاً: خصائص عينة البحث:

  الع�=ان ال=�rفي: .1
  )٢الجـدول (

  "الوظيفةعنوان ال " توزيع أفراد عينة البحث وفقاً 

 التكرارات و النسب المئوية
  عنوان الوظيفة 

 تكرارات النسب المئوية
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 مدقق داخلي ٨ ١٦٫٠

 مدير التدقيق ٧ ١٤٫٠

 معاون محاسب ١٢ ٢٤٫٠

 محاسب ١٢ ٢٤٫٠

 مدير الحسابات ١١ ٢٢٫٠

  مجموعال  ٥٠  %١٠٠٫٠

) %٢٤٫٠(معاون محاسب و محاسب ) بنسبة مئوية ( يالوظيفعنوان الغلبية العينة هم من حاملي أن أ) ٢يتضح من الجدول (      
) من عينة البحث هم من حاملي %١٦٫٠) و نسبة (%٢٢٫٠(مدير الحسابات)  بنسبة مئوية ( يعنوان الوظيفالقلية من ذوي واأل

  اد العينة.) من افر%١٤٫٠(مدير التدقيق) بلغت نسبتهم ( يعنوان الوظيفالعنوان الوظيفة (مدقق داخلي) بينما حملة 

 ال�Gهل العل�ي: .2
  )٣الجـدول (

  "مؤهل العلميلل " توزيع أفراد عينة البحث وفقاً 

 التكرارات و النسب المئوية
  المؤهل العلمي

 تكرارات النسب المئوية
 دبلوم ٣٠ ٦٠٫٠
 بكالوريوس ١٤ ٢٨٫٠
 دبلوم عالي فما فوق ٦ ١٢٫٠
  مجموعال  ٥٠  %١٠٠٫٠

قلية من ذوي المؤهل ) واأل%٦٠٫٠غلبية العينة هم من حاملي المؤهل العلمي (دبلوم) بنسبة مئوية (أن أ) ٣يتضح من الجدول (     
) من عينة البحث هم من حاملي المؤهل العلمي (دبلوم عالي فما %١٢٫٠) و نسبة (%٢٨٫٠العلمي (بكالوريوس)  بنسبة مئوية (

  فوق). 

  ال+��4: .3
  )٤الجـدول (

  "ختصصلل قاً " توزيع أفراد عينة البحث وف

 التكرارات و النسب المئوية
  االختصص

 تكرارات النسب المئوية
 محاسبة ٢٠ ٤٠٫٠
 دارة اعمالإ  ١٠ ٢٠٫٠
 علوم مالية و مصرفية  ٢٠ ٤٠٫٠
  مجموعال  ٥٠ %١٠٠٫٠

أن أعلى نسبة من أفراد عينة  أذ)  ٤يمكن مالحظة التوزيع الطبيعي من حيث االختصاص ألفراد عينة البحث من الجدول (      
  %). ٢٠٫٠%), يليها ادارة اعمال, إذ بلغت نسبتها ( ٤٠٫٠بلغت نسبتهم ( أذاالختصاص (محاسبة و علوم مالية و مصرفية) , 
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  ��vعة س�=ات ال��3ة: .4
  )٥الجـدول (

  "عدد سنوات الخدمةل " توزيع أفراد عينة البحث وفقاً 

 التكرارات و النسب المئوية
  سنوات الخدمةعدد 

 تكراراتال النسب المئوية
 ١٠اقل من  ١٥ ٣٠٫٠
  ١٥-١١من   ١٨ ٣٦٫٠
 ٢٠-١٦من   ١١ ٢٢٫٠
 فما فوق ٢١من   ٦ ١٢٫٠
  مجموعال  ٥٠ %١٠٠٫٠

بلغت نسبتهم  إذ ،سنة )١٥ -١١(غلبية العينة هم من التدريسيين ذوي عدد سنوات الخدمة بين أن أ) ٥يتضح من الجدول (       
فراد العينة. كما يتضح من أ) من %٣٠٫٠و بنسبة ( واتسن ) ١٠ ( قل منأالفئة من ذوي عدد سنوات الخدمة  ميليه ، )%٣٦٫٠(

) من ذوي عدد %١٢٫٠) ونسبة (%٢٢٫٠سنة, يشكلون نسبة ( )٢٠-١٦(ن التدريسيين ذوي عدد سنوات الخدمة بين أالجدول 
  سنة فما فوق. )٢١ (كثر منأسنوات الخدمة و 

  ال+�ل�ل االح4ائي:  .5
تم إعداد اس<<تبانة كأداة لتحقيق أهداف البحث, وتقس<<م االس<<تبانة على قس<<مين رئيس<<ين, األول: معلومات عامة عن عينة البحث,      

  والثاني: معلومات خاصة بالبحث لتكون من اسئلة تغطي فقراتها محاور البحث.

  س متغيرات البحث:وفيما يأتي جدول يوضح الفقرات التي تقي

  )٦ج�ول رق� (
  ق�اس م,غ��ات ال�� م" خالل فق�ات االس,�انة

  الفق�ات  ال��ر  الف�ض�ة 

  ١١-١  األول  األولى

  ١٠-١  الYاني  الYان�ة

  وقد تم االعتماد على المقياس الخماسي لقياس متغيرات البحث، إذ تم إعطاء األوزان األتية لمقياس البحث كما يأتي:

  )٧(ج�ول رق� 
�  ال�ق�اس ال�?,�Lم في ال�

  أتف) ت�اماً   أتف)  مای�  ال أتف)  ال أتف) اXالقاً 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ال�عال�ات االح4ائ�ة ال�E+ع�لة في ال���: .6
بتجميع البيانات المحصلة وتفريغها في  باحثونبغية تسهيل عملية التحليل, وعقب التحصيل النهائي الستمارات االستبيان, قام ال     

  حسب طبيعة المعلومة. ) Package – SPSS For Social Sciences (Statistical) وبرنامج EXCELكل من برنامج (
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  تحليل الوصفي لمتغيرات البحث واختبار الفرضيات:الرابعاً:    

  ال�اخلي �Kعای�� ال,�ق�) في اك,%اف االخ�اء والغ�.یل,_م ال��ق)  :ن4هاولى وعلى صلة Kالف�ض�ة األ ول:الGEال األ 
  خ�اء والغ�.,�ف� الق�رة وال&فاءة ال&اف�ة ل�2 ال��ق) ال�اخلي في اك,%اف  األل: ون4هاعلى صلة Kالف�ض�ة الYان�ة  الGEال ال^اني:

  ): 8الجدول (

 (التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المجيبين عن أسئلة المحور االول 
  مدى التزام المدقق الداخلي بمعايير التدقيق في اكتشاف االخطاء و الغش)

  المحور

تفق أ
  تماماً 

 فقأال ا كدأغير مت  تفقأ
ال 

فق أا
 المتوسط تماماً 

Mean 

 االنحراف المعياري

S.D  
  ترتيبال

  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

% % % % % 

1X 

38  11  0 0 1 
4.71 .67 1 

76.0 22.0 0.0 0.0 2.0 

2X  

27 21  0 0 2 
4.42 .85 3 

54.0 42.0 0.0 0.0 4.0 

3X 
24 19  6 1 0 

4.32 .76 4 
48.0 38.0 12.0 2.0 0.0 

4X  

20  23 4 2 1 
4.18 .89 5 

40.0  46.0 8.0 4.0 2.0 

5X  

13 13 22 1 1 
3.72 .94 10 

26.0 26.0 44.0 2.0 2.0 

6X 
15 24 10 1 0 

4.06 .76 6 
30.0 48.0 20.0 2.0 0.0 
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7X 
16 11 18 2 3 

3.84 1.11 8 
32.0 22.0 36.0 4.0  6.0 

8X  

18 17 8 4 3 
3.86 1.17 7 

36.0 34.0 16.0 8.0 6.0 

9X 
16 18 9 4 3 

3.80 1.16 9 
32.0 36.0 18.0 8.0 6.0 

10X 
37 8  1 4 0 

4.56 .88 2 
74.0 16.0 2.0 8.0 0.0 

11X 
31 13 0 3 3 

4.32 1.15 4 
62.0 26.0 0.0 6.0 6.0 

  مجموعال

255 178 78 22 17 
4.16 0.94  

46.3 32.3 14.2 4.0 3.2 

خطاء (مدى التزام المدقق الداخلي بمعايير التدقيق في اكتشاف األ :ن الوسط الحسابي العام لمتغيرأ) ٨يتضح من الجدول (     
) , إذ تبين أن الوسط الحسابي العام أكبر من الوسط الحسابي للمقياس ٠٫٩٤نحراف المعياري البالغ () وباإل٤٫١٦والغش) بلغ (

لوجهة نظرهم. وكما  ) وفقاً %٧٨٫٦تفاق اجمالي بلغ (أفراد عينة البحث بنسبة ن مؤشرات المتغير يعد واضحاً ألأ) وهذا يعني ٣(
فراد أ) من تماماً ) عند مستوى (ال اتفق, ال اتفق %٧٫٢لك. وان نسبة (فراد العينة غير متأكدين من ذأ) من %١٤٫٢أن نسبة (

) واالنحراف ٤٫٧١وسط الحسابي (اليشير إلى أن  أذ) X1( برز الفقرات التي ساهمت في اغناء هذا المتغير منهاأومن  العينة.

المعرفة الكافية بمعايير التدقيق الدولية التي تمكنه (يتوفر لدى المدقق الداخلي أن  ) من أفراد العينة يتفقون على٠٫٦٧المعياري (
  ). أمن اكتشاف الغش و الخط

  ): 9الجدول (

 (التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المجيبين عن أسئلة المحور الثاني 
  ء والغش)ااكتشاف  االخط فيلدى المدقق الداخلي  فاءةتتوفر القدرة والك

تفق أ المحور
  اً تمام

 تفقأال  كدأغير مت  تفقأ
ال 

فق أا
 تماماً 

 االنحراف المعياري المتوسط
  هميةاأل

 نسبيةال
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  Mean S.D  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

% %  % %  % 

X1 
19  29 0 1 1 

4.28 .75 3 
38.0 58.0 0.0 2.0 2.0 

X2  

13 34 0 1 2 
4.10 .83 4 

26.0 68.0 0.0 2.0 4.0 

X3 
17 25 4 1 3 

4.04 1.02 6 
34.0 50.0 8.0 2.0 6.0 

X4  

18  25 1 2 4 
4.02 1.13 7 

36.0  50.0 2.0 4.0 8.0 

X5  

29 15 3 3 0 
4.40 .85 1 

58.0 30.0 6.0 6.0 0.0 

X6 
27 16 6 1 0 

4.38 .77 2 
54.0 32.0 12.0 2.0 0.0 

X7 
18 19 11 2 0 

4.06 .86 5 
36.0 38.0 22.0 4.0 0.0 

X8  

13 21 10 5  1 
3.80 1.01 8 

26.0 42.0 20.0 10.0 2.0 

X9  

14 20 7 8  1 
3.76 1.09 9 

28.0 40.0 14.0 16.0 2.0 
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X10  

18 17 2 7  6 
3.68 1.40 10 

36.0 34.0 4.0 14.0 12.0 

  مجموعال

186 221 44 31 18 
4.05 .97  

37.2 44.2 8.8 6.2 3.6 

اكتشاف االخطاء  في) ان الوسط الحسابي العام لمتغير (تتوفر القدرة الكافية لدى المدقق الداخلي ٩يتضح من الجدول (        
) , إذ تبين أن الوسط الحسابي العام أكبر من الوسط الحسابي للمقياس ٠٫٩٧نحراف المعياري البالغ () وباإل٤٫٠٥والغش) بلغ (

لوجهة نظرهم. وكما  ) وفقاً %٨١٫٤جمالي بلغ (إتفاق إالفراد عينة البحث بنسبة  ةعد واضحت) وهذا يعني ان مؤشرات المتغير ٣(
 فراد العينة.أ) من تماماً تفق أتفق, ال أ) عند مستوى (ال %٩٫٨ن نسبة (أ. وفراد العينة غير متأكدين من ذلكأ) من %٨٫٨أن نسبة (

) واالنخراف المعياري ٤٫٤٠وسط الحسابي (اليشير إلى أن  أذ) X5( غناء هذا المتغير منهاإومن ابرز الفقرات التي ساهمت في 

للقيام باجراءات جديدة على القوائم المالية بعد حدوث  قانونياً  (يكون المدقق الداخلي ملزماً أن  ) من أفراد العينة يتفقون على٠٫٨٥(
  غير قانونية مؤكدة).  سلوكياتخطأ أو غش أو

  )١٠الجدول (

فر القدرة والكفاءة الكافية لدى المدقق الداخلي في  اكتشاف  االمدقق الداخلي بمعايير التدقيق و تو التزامرتباط بين العالقة ا
  الغشواالخطاء 

  اكتشاف االخطاء الغش  رتباطالعالقة ا

  ٠٫٠١١  **٠٫٧٨٠  يلتزيم المدقق الداخلي بمعايير التدقيق 

  ٠٫٠٠٠  **٠٫٨٢١  لكفاءة الكافية لدى المدقق الداخلياتتوفر القدرة و

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).- 

) ومن خالل ٠٫٠١١معنوي (المستوى ال)عند ٠٫٧٨٠) يالحظ أن قيمة معامل االرتباط بينهم يساوي (١٠من خالل الجدول (        
م المدقق التزادالة احصائيا ويوجد عالقة ارتباط بين الفرضية نأ) وهذا يعني ٠٫٠٥قل من (أن قيمته أمقارنة القيمة المعنوية نرى ب

معنوي المستوى ال)عند ٠٫٨٢١ساوي (تأن قيمة معامل االرتباط بينهم و. الغشوخطاء الداخلي بمعايير التدقيق على اكتشاف األ
دالة  الفرضية نأ) وهذا يعني ٠٫٠١ن قيمته اقل من (أ) ومن خالل مقارنة القيمة المعنوية نرى ب٠٫٠٠) إذ بلغ قيمته (٠٫٠٠(

  الغش. والداخلي على اكتشاف االخطاء فر القدرة و الكفاءة الكافية لدى المدقق ااحصائيا ويوجد عالقة ارتباط قوية بين تو

يلتزيم المدقق الداخلي بمعايير التدقيق و  الفرضيتين( بين ملخص قيم االنحدارات والتوزيعات لمتغيرات البحث ):١١الجدول (
  )الغشوتتوفر القدرة و الكفاءة الكافية لدى المدقق الداخلي في  اكتشاف االخطاء 

  

  

  الغشوالمتغير التابع: اكتشاف االخطاء   نحدارإعالقة 
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 .Beta F T  2R Sig  المتغير المستقل

  ٢٨٫٢١  ثابت

٥٫٠٢  

-٦٫٠٢  

٠٫٨٩٧  

٠٫٠٠٠  

  ٠٫٠٢٠  ١٨٫٦٥  ٠٫٣٢  يلتزيم المدقق الداخلي بمعايير التدقيق 

 تتوفر القدرة و الكفاءة الكافية لدى المدقق

  الداخلي
٠٫٠٠٠  ٥٣٫٢٠  ٠٫٣٦  

لكل من المتغيرين   T )و (Fنحدار وقيم معامل بيتا و تربيع قيمة االرتباط و قيم توزيعي ) عالقات اإل١١يوضح الجدول (       

الداخلي بمعايير التدقيق و تتوفر نه " يلتزم المدقق أالمستقلين والمتغير التابع. ويمكن اختبار صحة الفرضية الرئيسية التي تنص ب
) وجود تأثير معنوي لكل من ١١يتضح من الجدول ( أذلداخلي في اكتشاف االخطاء والغش" القدرة و الكفاءة الكافية لدى المدقق ا

المتغيرين بإعتبارها متغيراً تابعا. وقد  )يلتزيم المدقق الداخلي بمعايير التدقيق و تتوفر القدرة و الكفاءة الكافية لدى المدقق الداخلي( 
 ،الغشواكتشاف االخطاء  يجاد تأثير المتغيرين معاً مع عنوان البحث الحالي إل اً االنحدار الخطي المتعدد كونه مالئم عمالتم است

خر على نفس المتغير التابع ن تأثير كل متغير مستقل من المتغيرين الحاليين يكون بداللة تأثير المتغير المستقل األأوهذا يعني 
  الغش. واكتشاف االخطاء في المتمثلة 

نحدار ن قيمة معامل اإلولى, وذلك ألنموذج يصلح الختبار الفرضية األن األأ) ١١المبنية في الجدول (تشير النتائج اإلحصائية      

)Beta) كتشاف االخطاء إلى إعزى ) ُي %٣٢٫٠( )يلتزيم المدقق الداخلي بمعايير التدقيق( ) يدل على أن التغير في ٠٫٣٢) والبالغ

) قدرهُ R2) وبمعامل تحديد (٠٫٠٠معنوي (المستوى ال) ضمن ٥٫٠٢لبالغة () المحسوبة واFالغش. وَيدعم هذا التأثير قيمة (و

 ) يلتزم المدقق الداخلي بمعايير التدقيق و تتوفر القدرة و الكفاءة الكافية لدى المدقق الداخلي ( نأ) %٨٩٫٧) وهذا يعني (٠٫٨٩٧(
ة ال يُمكن السيطرة عليها أو أنها غير داخلة في ) إلى متغيرات عشوائي%١٠٫٣الغش ويعود الباقي (وكتشاف االخطاء التفسرها 

) Tويتم التعبير عن معنوية هذا التـأثير من خالل قيمة ( لالنحدار ىولنموذج اإلنحدار أصالً. و يمكن اختبار صحة الفرضية األأ

تم قبول الفرضية الفرعية ) وبهذا ٠٫٠١معنوي (المستوى العند  ) وهي دالة احصائياً ٠٫٠٢٠) وبمستوى داللة (١٨٫٦٥وقد بلـغت (
االخطاء   يلتزم المدقق الداخلي بمعايير التدقيق على اكتشاف (حصائيةإداللة  ونه "يوجد تأثير معنوي ذأالتي تنص على وولى األ
  .) الغش و

ائج اإلحصائية تشير النت إذ )٨ ( ج الصالح لالختبار والمبين في الجدولذخالل النمو من ويمكن اختبار صحة الفرضية الثانية    

) يعزى الى %٤٤٫٠الغش بنسبة (و) يدل على أن التغير في اكتشاف االخطاء ٠٫٣٦) والبالغ (Betaقيمة معامل االنحدار ( نّ أ

) المحسوبة Tويتم التعبير عن معنوية هذا التـأثير من خالل قيمة ( )،تتوفر القدرة و الكفاءة الكافية لدى المدقق الداخلي( :متغير

ً ٠٫٠٠٠) وبمستوى داللة (٥٣٫٠٢(والبالغة  ).  وبهذا تم قبول الفرضية الثانية التي ٠٫٠١عند مستوى معنوي ( ) وهي دالة احصائيا
يوجد تأثير معنوي ذات داللة احصائية تتوفر القدرة و الكفاءة الكافية لدى المدقق الداخلي على اكتشاف االخطاء (نه أتنص على 

  .)الغش و

  المبحث الرابع

  االسنتاجات والتوصيات

  أوالً: اإلستنتاجات:
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  لقد تم التوصل الى االستنتاجات األتية: 

1. �Lوال ��� Pق�م. أی,�ف� ل�2 ال��ق) ال�اخلي ال�ع�فة ال&اف�ة �Kعای�� ال,�ق�) ال�ول�ة ال,ي ت�=Jه م" اك,%اف الغK K االج�اءات
 ,عل��ات. ال��ل�Rة ل,Jف�Q ع�ل�ة ال,�ق�) ح?. ال�عای�� والق�ان�" وال

  ال��قق�" ال�اخل��" في دورات خاصة في اك,%اف الغ� ح?. معای�� ال,�ق�). م%ار:ة .2
مع�فة و7 :فائ,ه� ال�ه�Jة م�ا ی@هله�  ل�=�ن�ا ذ  _Sادةداء ال��قق�" ال�اخل��" لأه,�ام ب,���S دارة ال�@س?ة على اإلإت�ص  .3

�Lوال �  . أكاف�ة Kاج�اءات اك,%اف الغ
 .ت�ام ع�لها ��Kض�ع�ة ومه�Jة ح?. ال�عای��إلى إت�ج� ال�@هالت العل��ة ال,ي ت,�ل�ها وح�ة ال,�ق�) ال�اخلي م�ا ی@د7  .4
�=Jه� م" أداء 7Q Pه� ال�هارة وال�ع�فة وال,dL{ الال�یی,� ت�ف�� ف�S) ع�ل م,dL{ م" ال��قق�" ال�اخل��" م�" ی,�اف�   .5

  أع�اله� �dKرة مه�Jة.
6.  �Y&ة ال��ج�دة في معای�� ال,�ق�).ی�اعي الJم" ال��ققي ال�اخل��" اخالق�ات ال�ه �  
  .خالق�ات ال�هJةأج�اءات رادعة تف�ض على ال��قق�" ال�اخل��" الQی" LPالف�ن معای�� ال,�ق�) و إت�ج�  .7
  في اك,%اف �اع�ه,��ZJي الLاص 6Kهاز ال,�ق�) ال�اخلي في ال�@س?ة ح?. ال�عای�� م�ا P?الهJاك اه,�ام ج�� ب�ضع اله�=ل  .8

  ,الغ� واالخ�اء
�Kه�Jة تامة و:Qل� ت�ی� نقاf الق�ة والaعف  ا@د7 ع�لهت فهي �ض�ح في ت�ی� م?@ول�ات أجه_ة ال,�ق�) ال�اخلي وRال,اليال .9

 K?ه�لة. 
 لل�عای�� وال�,�ل�ات ال�ه�Jة. ت�ج� س�اسات واج�اءات م=,�Rة وواضة ت?اه� في تJف�Q خ�ة ال,�ق�) وفقاً  .10

  ًا: ال+=ص�ات:ثان�
  يوصي الباحثون بما يلي:

االه,�ام ب�ع� وت���S اداء ال��ق) ال�اخلي ال,ي تع� Y�KاKة خb ال�فاع األول لل�قاPة م" الغ� والL�أ لQا 6P. العJاPة Kه  .1
 وت���Sه.

2.  .6Pام�L,ل�ج�ة وسائل إس�J&م,ق�مة ت �Yل اك=%K  (م" :فاءة ومهارة ال��ق) ال�اخليم�ا في ال,�ق� �S_ی  �على اك,%اف الغ
 او الL�ا.

3. .6P  ه� م" أداءJ=ال,ي ت� }dL,م" ال��قق�" ال�اخل��" م�" ی,�اف� ف�ه� ال�هارة وال�ع�فة وال }dL,ع�ل م (Sت�ف�� ف�
 أع�اله� �dKرة مه�Jة.

 .ل�" Pع�ل على اك,%اف الغ� او الL�ا لل��قق�" ال�اخل��" م=اف¿ات ت%6ع�ة ی�Jغي اع�اء .4

 ال,���ف ح?. ال&فاءة العل��ة والع�ل�ة ل�" Pع�ل�ن :��قق�" ال�اخل��". ی�Jغي .5
  قائ�ة ال�4ادر وال�3اجع

  الكتب:

 .٢٠١١اح�� حل�ي ج�عة, ال,�ق�) ال�اخلي وال=�مي, دار صفاء للJ%� وال,�زSع, ع�ان, االردن, .1

2. f ,ق�ًا���ًاو تS�Zهج عل�ي نJارجي مLي ,ال,�ق�) ال%Sاد رش�� الق�Pغ�اد , , ١أK , ٢٠١١ال�غ�ب. 

3. f ,ل�ة اب� ه��ة, اص�ل ال��اجعةX ٢٠١٢, زم_م ناش�ون وم�زع�ن, ع�ان, االردن, ١حام�. 
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, م=,�ة ال��6ع الع�Rي ١, ال�فاه�� ال�یYة في ال�قاKة ال�ال�ة وال�اخل�ة في الق�اع العام والLاص, fالL��. خال� راغ. .4

  .٢٠١٠للJ%�, ال�,�اء, األردن,

 .٢٠٠٦, م=,�ة صادر ناش�ون, ب��وت, ل�Jان, ١ص�ح, ت�ق�) ال��انات ال�ال�ة, fداود ی�سف  .5

  .٢٠١٠, اتحاد المصارف العربية, بيروت, لبنان, ٢داوود يوسف صبح, دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية, ط . 6

عي ال�ی�, اإلس=�JرSة, م�d, ال�ه�او7, :�ال ال�ی" مd�فى, وس�اPا, م�� س��, ال�اس�ة وال��اجعة, ال�=,. ال6ام .7

٢٠٠٩.  

  ٢٠١٠رائ� م�� ع�� رRه, ال��اجعة ال�اخل�ة. الJ6ادرSة للJ%� وال,�زSع, ع�ان, االردن, .8

 .٢٠٠٩زاه�ة ت�ف�) س�اد, م�اجعة ال?اKات وال,�ق�), دار ال�اPة للJ%� وال,�زSع, ع�ان, االردن, .9

 .٢٠١١, ال�ار ال��Jذج�ة , ب��وت , ل�Jان , �١ة, fع��ال�زاق م�� ع�Yان, أص�ل ال,�ق�) وال�قاKة ال�اخل .10

11. f,ل�ج�ا ال�عل�مات�J&ة في ب�¿ة تKان, ال,�ق�) وال�قا�?, دار ال�اPة للJ%� وال,�زSع, ع�ان, ١ع�ا هللا س�Sل� ال

 .٢٠٠٩االردن,

12. f,اس��ةللJ%� وال,�زSع, ع�ان, , دار ال�اPة ١ع�ا هللا س�Sل� ال?�ان, ال,�ق�) وال�قاKة في ب�¿ة ن�Z ال�عل�مات ال�

 .٢٠٠٩االردن,

ك�ال ال�ی" مd�فى ال�ه�او7, م�� ال?�� س�اPا, دراسات م,ق�مة في ال�اس�ة وال��اجعة, م=,. ال6امعي ال�ی�,  .13

,�dة, مSر�J=٢٠٠٨االس. 

 .٢٠١٠م�d،, ال�ار ال6امع�ة ،دراسات ال�,ق�مة في ال��اجعة وخ�مات ال,أك� ل�في ،أم�" ال?�� اح��، .14

, م@س?ة ١ردات, خلف ع��هللا , ال,�ق�) ال�اخلي ب�" الS�ZJة و ال,���) وفقًا ل�عای�� ال,�ق�) ال�اخلي ال�ول�ة, fال�ا .15

 .٢٠٠٦ال�راق للJ%� وال,�زSع, ع�ان, االردن ,

  ال��=ث وال)راسات:

� الف,الو7, دور م�اق. ال?اKات في ال&%ف ع" االح,�ال في ال��انات ال�ال�ة,  .1K انJي اح�� شRرسالة د:,�راه, معه� الع�

 .٢٠٠٩لل�اس��" القان�ن�", Kغ�اد, الع�اق, 

اس�اء زه�� ب�ر, العالقة ال,&امل�ة ب�" ال,�ق�) ال�اخلي وال,�ق�) الLارجي على ج�دة الع�ل ال,�ق�قي, رسالة د:,�راه, معه� الع�Rي  .2

  .٢٠٠٩لل�اس��" القان�ن�", Kغ�اد, الع�اق, 

3.  "?سع��, العالقة ب�" ال,�ق�) ال�اخلي وال,�ق�) الLارجي لل� م" �اه�ة الف?اد اإلدار7 وال�الي, رسالة ز:�Sا, أرج�ان م

 .٢٠١١ماج?,��, ال�عه� العالي لل�راسات ال�ال�ة واإلدارSة, Kغ�اد, الع�اق,

 ٢٠٠٧, ٢٤٠معای�� ال,�ق�) ال�ول�ة, مع�ار رق�  .4

  االن+3ن��:

1. www.internalauditor.me/ar/article 

2.  
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  )١ملحق رقم (

        ستمارة االستبانة إ                     

                                                          / ٢٠١٧ /٩   

  المجيب المحترم ... حضرة السيد

  بإجراء بحث بعنوان: ونيقوم الباحث

  

  -المدقق الداخلي في الكشف عن االخطاء والغش(دور  

  دارة كرميان).دراسة ميدانية في المؤسسات الحكومية إل

ستخالص نتائج أفضل وأكثر فائدة؛ إتحقيق أهداف البحث و يف ينإن تقديمكم للمعلومات المطلوبة سيؤدي إلى مساعدة الباحث      
ً لذا نرجو التكرم باإلجابة على أس<<<<ئلة االس<<<<تبانة بد م ألغراض البحث عأن البيانات التى س<<<<توفرها االس<<<<تبانة تس<<<<تب قة وعناية، علما

  وستعامل بسرية تامة. يالعلم

  شاكرين لكم حسن تعاونكم 

  مع خالص التقدير.....

  الباحثون  

pìóÙ“ïq عبدهللا عبد الكريم  

  سوران محمد امين حبيب                                                    

  ارينا مصطفى فرج                                             

                                                    

  

   الجزء االول:

  جابة المناسبة.مام اإلأ)الرجاء وضع اشارة (

  البيانات الشخصية:

  عنوان الوظيفة: -١

 محاسب (  )         معاون محاسب ( )  مدير التدقيق (  )      مدقق داخلي ( )
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أتفق   الغشوالمدقق الداخلي بمعايير التدقيق في اكتشاف االخطاء المحور االول: مدى التزام 
ال  محايد أتفق تماماً 

 أتفق
ال أتفق 
 إطالقاً 

تشاف الغش يتوفر لدى المدقق الداخلي المعرفة الكافية بمعايير التدقيق الدولية التي تمكنه من اك - 1
 والخطا.

          

           نين والتعليمات.جراءات المطلوبة لتنفيذ عملية التدقيق حسب المعايير والقوااإلبيقوم المدقق الداخلي   - 2

           حسب معايير التدقيق. أيشارك المدققين الداخليين في دورات خاصة في اكتشاف الغش والخط - 3

لمهنية مما لرفع من كفائتهم الداء المدققين الداخليين أدارة المؤسسة على االهتمام بتطوير إتحرص  - 4
 .أمعرفة كافية باجراءات اكتشاف الغش والخط وييؤهلهم  ليكونوا ذ

          

ً توجد سياسات واجراءات مكتوبة وواضحة تساهم في تنفيذ خطة التدقيق وفق - 5 تطلبات للمعايير والم ا
 المهنية.

          

           الداخليين اخالقيات المهنة الموجودة في معايير التدقيق. نيراعي الكثير من المدققي - 6

التخصص توافر فيهم المهارة والمعرفة وتيتم توفير فريق عمل متخصص من المدققين الداخليين ممن  - 7
 التي تمكنهم من أداء أعمالهم بصورة مهنية.

          

 ت�ام ع�لها ��Kض�ع�ةإلى إت�ج� ال�@هالت العل��ة ال,ي ت,�ل�ها وح�ة ال,�ق�) ال�اخلي م�ا ی@د7  - 8
 ومه�Jة ح?. ال�عای��.

          

هJة ت�ج� اج�اءات رادعة تف�ض على ال��قق�" ال�اخل��" الQی" LPالف�ن معای�� ال,�ق�) واخالق�ات ال� - 9
 خ�اء والغ�.األ �=انه� م" ال&%ف ع"توRال,الي ت@د7 الى ع�م 

     

,��ZJي الLاص 6Kهاز ال,�ق�) ال�اخلي في ال�@س?ة ح?. ال�عای�� الهJاك اه,�ام ج�� ب�ضع اله�=ل  -10
 &,%ف ع" الغ� واالخ�اء.لم�ا P?اع�ه في ا

     

ی� �Kه�Jة تامة و:Qل� ت� ا@د7 ع�لهت�ض�ح في ت�ی� م?@ول�ات أجه_ة ال,�ق�) ال�اخلي وRال,الي ال  -11
 نقاf الق�ة والaعف K?ه�لة.

     

   والغش. المدقق الداخلي على اكتشاف االخطاءالمحور الثاني: مدى توفر القدرة والكفاءة لدى 

و الق�d به�ف الغ� أه�ال إ لل&%ف ع" وج�د ت�Sفات نات6ة ع" ی�Qل ال��ق) ال�اخلي جه�ه  - 1
 و ت�S| الق�ائ� ال�ال�ة.أ

     

      دارة.مر مع اإلخطاء وغش يقوم المدقق الداخلي ببحث األأفي حالة التاكد من وجود  - 2

      وج�د نZام رقاKة فعالة في ال�@س?ة J�Pع وج�د تالع. في الق�ائ� ال�ال�ة. - 3

      ال&فاءة في ال�@س?ات ی_�S م" م�dاق�ة الق�ائ� ال�ال�ة. 7 وج�د ال��قق�" ال�اخل��" ذو  - 4

وث خ�أ ق�ام Kإج�اءات ج�ی�ة على الق�ائ� ال�ال�ة Kع� ح�KالP=�ن ال��ق) ال�اخلي مل_مًا قان�ن�ًا  - 5
 غ�� قان�ن�ة م@:�ة.  سل�:�اتأو غ� أو 

     

غ�� القان�ن�ة  ?ـــــل�:�اتان ق�رة و:فاءة ال��ق) ال�اخلي ع" اك,%ـــــاف ن�ع الL�أ أو الغ� أو ال - 6
 ال,�ق�).ل,_ام �Kعای�� الPع,�� م" م@ش�ات ا

     

ن ال&فاءة والق�رة ل�2 ال��ق) ال�اخلي P?ـــــــهل عل�ه  اك,%ـــــــاف ع�ل�ة االح,�ال ال,ي ت�ث في إ - 7
 ال�@س?ة.

     

 و الL�ا ی_�S م" ال��قق�" ح�صاً أك,%اف الغ� أان وج�د م=اف¿ات ت%6ع�ة ل�" Pع�ل على  - 8
�Yومهارة اك 

     

      Pع�ل�ن :��قق�" داخل��". ی,� ال,���ف ح?. ال&فاءة العل��ة والع�ل�ة ل�" - 9
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  اخرى، يرجى ذكرها.(   )    مدير الحسابات ( )

  المؤهل العلمي: -٢

  )  فما فوق ( دبلون عالي    )  دبلوم (  )                   بكالوريوس (

  االختصاص: -٣

  دارة اعمال (  )إ                                           (   )   محاسبة 

  خرى، يرجى ذكرها.(   )أ               )    علوم مالية ومصرفية (

  

  عدد سنوات الخدمة: -٤

  (    )   ١٥-١١من                           )  ( ١٠قل من أ

  فما فوق (   ) ٢١من                          )  ( ٢٠-١٦من 

  

  سئلة االستبانةأالجزء الثاني: 

  .يلتزم المدقق الداخلي بمعايير التدقيق في اكتشاف  االخطاء والغش"السؤال االول: على صلة بالفرضية االولى ونصها "

  "..المدقق الداخلي في اكتشاف  االخطاء والغش تتوفر القدرة والكفاءة الكافية لدى السؤال الثاني: على صلة بالفرضية الثانية "

  بداء مدى موافقتك على كل منها:إبعض المؤشرات التي تؤيد ذلك فيرجى  أتيوفيما ي

 

ى في ال,�ق�) ی_�S م" :فاءة ومهارة ال��ق) ال�اخلي عل م,ق�مة ت&�Jل�ج�ة وسائل إس,�Lام -10
�Lاو ال � .أاك,%اف الغ

     


