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 الملخص
 

نتيجة للتطورات الحديثة في بيئةة األعمةال وتوسةج  جةم الشةركات فبةد وصةبحت وتيفةة التةدقيق الةداخلي مة       

بالهيئةات المتتصةة الداعمةة الوتائف المهمة التي تهدف إلى تحبيق وهداف تةتالءم مةج تلةل التطةورات، ممةا دفةج 

هةدف البحةإ إلةى اختبةار ولةر التةمام المةدقق الةداخلي فةي  لتلل الوتيفة لتشريج قواعةد ومعةايير وخالقيةة تحكمهةا 

المصارف العراقية ببواعةد السةلوك المهنةي فةي تحسةي  جةودة المعلومةات المحاسةبية، يتكةون مجتمةج البحةإ مة  

سوق العراق لألوراق المالية، وما عينة البحإ فتتمثل في عينة مة   مجموعة م  المصارف العراقية المدرجة في

المةدقبي  الةداخليي  والمحاسةبي  العةاملي  فةي تلةل المصةارف، ولجمةج البيانةات قةام البا ثةان باعةداد اسةتبيان لهة ا 

ة، وقد (استمار48( م  االفراد عينة البحإ العاملي  في المصارف، وتم استرداد )55الغرض، وتم توزيعه على)

توصةةل  ( SPSS( اسةةتمارة صةةالحة للتحليةةل، تةةم تحليةةل البيانةةات باسةةتتدام البرنةةام  ا  صةةائي)46كانةةت منهةةا)

بصورة اجمالية اقةو  بالمبارنةة مةج  وولر  بي  متغيرات البحإ  عالقة ارتباط  إلى استنتاجات منها وجود البحإ

التي قدمها البحإ توجيةه اهتمةام المصةارف بتلةل ، وم  التوصيات م  متغيرات قواعد السلوك المهني كل متغير

البواعد بشكل اكبر، وذلل ألهميتها ووهمية المردود االيجابي ال ي يعود عليها)وي المصارف( بتعميم الثبةة بينهةا 

 وبي  الجهات التي تتعامل معها ومما يساهم في تعميم عجلة التنمية االقتصادية في البلد عموماً 
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Abstract 
 

 As a result of the recent developments in the business environment and the expansion of the size of companies, the 

internal audit function became important.  Aiming at achieving the goals that are consistent with those developments, 

which prompted the competent bodies in support of that function to legislate rules and ethical standards are governed.            

The research aims at testing the impact of the internal auditor's commitment in Iraqi banks by the rules of 

professional conduct in improving the quality of accounting information. The research community consists of a group 

of Iraqi banks listed on the Iraq Stock Exchange, while the research sample is represented by a sample of internal 

auditors and accountants working in those banks. The researchers relied on a questionnaire as procedure of  collecting 

data.  Fifty-five questionnaires have been distributed on the research sample ,   and only  forty-eight forms have been 

retrieved, of which forty-six have been valid for the analysis. The data has been analyzed using the statistical program 

(SPSS). The research set some  conclusions :  there is a stronger correlation and impact between the variables of the 

research in general when compared with each  variable of professional conduct rules. In addition, the researchers 

have set some recommendations: pay an attention to these rules more due to their importance that leads to enhance 

the trust of the authorities in devoting them , which in turn contributes in enhancing the wheel of economic 

development in the country in general. 

  Keywords: professional conduct rules, Accounting Information Quality, Iraqi commercial banks. 
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 المقدمة

تمثل الهدف الرئيسي مة  التةدقيق الةداخلي فةي  ةمان وت كيةد      

الثبةةةة فةةةي المعلومةةةات المحاسةةةبية التةةةي ينتجهةةةا ن ةةةام المعلومةةةات 

سةواء كانةت هة ل المعلومةات للمسةتتدم  المصةارفالمحاسةبية فةي 

الداخلي وو التارجي، لكةون هة ل المعلومةات تسةاعد متتة  البةرار 

فةةي  المصةةارف  كفةةاءة فةةي تبيةةيم البةةدائل المتا ةةة، ممةةا يميةةد مةة

لتوفر معلومةات مالئمةة ومولوقةة  ن راً تتصيص الموارد النادرة 

 اعترافاً بالةدور الة ي تيديةه مهنةة المصارفتعكس قدرة وداء تلل 

التدقيق الداخلي م  قبل ا دارة ووصةحا  المصةالح التةارجيي  ، 

فبةةد كةةان البةةد مةة  التةةمام المةةدقق الةةداخلي بمجموعةةة مةة  المبةةاد  

عد السلوكية التي تحكم عمله وبمةا يهةدف الةى رفةج مسةتو  والبوا

تلل المهنةة وتحسةي  اداء وعئةائها واكتسةا  لبةة المسةتفيدي  مة  

ويتمثةةةل التةةةمام المةةةدقق بتلةةةل المبةةةاد  والبواعةةةد عبةةةر ، خةةةدماتهم

يعمةةل بةةه،  الةة ي للمصةةرفالتمسةةل بالمعةةايير األخالقيةةة والمهنيةةة 

ا يتعلق بتحسي  جودة التدقيق فالمشكلة التي قد يواجهها المدقق فيم

ولناء إجراء  المصرفهي كيفية تحسي  سلوكه وموقفه تجال إدارة 

عملية التدقيق، بحيإ تكون تلل العمليةات المنفة ة معبولةة وفعالةة، 

وتلعة  البواعةةد األخالقيةة دوراً مهمةةاً فةي ونشةةطة التةدقيق، فعنةةدما 

 ةوعية يكون للمدقق صفات شتصةية مثةل الكفةاءة المهنيةة والمو

فلة  يكةون هنةةاك شةل با كامةةه المهنيةة التةي يصةةدرها بعةد وجةةراء 

   عملية التدقيق

 منهجيةال

 مشكلة البحث

إلةةى مةةد  ا تيةةا   بوتيفةةة التةةدقيق الةةداخلييرجةةج االهتمةةام      

مسةةتتدمي البيانةةات المحاسةةبية وكةة لل المسةةتفيدي  مةة  نتةةائ  تلةةل 

البيانات،  يإ كلما ازداد  جم الشركات سةيمداد عةدد مسةتتدمي 

البيانةةات الماليةةة والمحاسةةبية، ممةةا يميةةد مةة  الصةةعوبات التةةي تبةةج 

تمكةةةي  مسةةةتتدمي  بهةةةدفعلةةةى عةةةاتق وتيفةةةة التةةةدقيق الةةةداخلي 

ذات مصةداقية  معلومةاتم  الحصول علةى  ةالمحاسبي المعلومات

ومولوقيةةة مةة  خةةالل قيةةام المةةدقق الةةداخلي بالرقابةةة علةةى جةةودة 

المالية وون مة عمل الشركات، ومة  لةم فةان لبةة البوائم والتبارير 

الشةةركة بالمةةةدقق الةةةداخلي ال يمكةة  تعميمهةةةا اال بوجةةةود معةةةايير 

سةلوك المهنةي وخالقية تحكم عمله، وتتمثل ه ل المعةايير ببواعةد ال

التي  ددتها المن مةات المهنيةة المتتصةة، وممةا تبةدم فةان مشةكلة 

 : البحإ الرئيسية تتمثل بالتساؤالت اآلتية

هل هناك عالقة ذات داللة معنوية بةي  التةمام المةدقق الةداخلي   و 

في المصارف العراقية ببواعد  السلوك المهني وتحسي  جةودة 

 المعلومات المحاسبية؟

ذو داللةة إ صةائية اللتةمام المةدقق الةداخلي فةي هل هنةاك ولةر     

المصارف العراقية  ببواعد السلوك المهني  في تحسةي  جةودة 

 المعلومات المحاسبية؟

  أهداف البحث

 : يهدف البحإ إلى تحبيق األهداف التالية

التعريف ببواعد السلوك المهني للمدقق الةداخلي  التةي  ةددتها   و 

 الداخلي   الهيئات المتتصة بمهنة التدقيق

التعريةةف بجةةودة المعلومةةات المحاسةةبية والصةةفات التةةي ينبغةةي     

 توفرها في المعلومات المحاسبية  

اختبةةار ولةةر التةةمام المةةدقبي  الةةداخلي  العةةاملي  فةةي المصةةارف     

 العراقية بتلل البواعد في تحسي  جودة المعلومات المحاسبية 

 أهمية البحث

ر المهةم الة ي تلعبةه قواعةد تنبج وهميةة البحةإ مة  وهميةة الةدو     

السلوك المهني للتدقيق الداخلي في رفج كفاءة وداء المدقق الداخلي 

وزيةةادة الثبةةة بمهنةةة التةةدقيق الةةداخلي باعتبارهةةا تبةةوم اساسةةاً علةةى 

الثبةةةة فةةةي ت كيةةةدها المو ةةةوعي بشةةة ن إدارة المتةةةاطر والرقابةةةة 

، سيسةةةاهم هةةة ا البحةةةإ فةةةي تحسةةةي  إدراك المةةةدقبي   والحوكمةةةة

لةةداخليي  لبواعةةد السةةلوك المهنةةي والممارسةةات الصةةحيحة التةةي ا

يج  اتباعها لغرض وداء مهامهم بشكل مهني، بما فيها تبييم ن ام 

الرقابة الداخلية ون ام المعلومات المحاسبية باعتبار ون مترجاتةه 

تتمثل بالمعلومات المحاسبية التةي يسةتفيد منهةا المسةتتدمي  سةواء 

جيي  فةةي عمليةةة اتتةةاذ البةةرارات ا داريةةة كةةانوا داخليةةي  وو خةةار

 واالستثمارية  

 فرضيات البحث

بناًء على مشكلة البحإ والتساؤالت المطرو ة يمك  صةياةة      

 الفر يات على النحو اآلتي:

: هنةةاك عالقةةة ارتبةةاط ذات داللةةة معنويةةة بةةي   الفر ةةية األولةةى

السةةلوك التةةمام المةةدقق الةةداخلي فةةي المصةةارف العراقيةةة ببواعةةد  

 المهني وتحسي  جودة المعلومات المحاسبية 

: هنةةاك ولةةر ذو داللةةة إ صةةائية اللتةةمام المةةدقق  الفر ةةية الثانيةةة

الةةداخلي فةةي المصةةارف العراقيةةة  ببواعةةد السةةلوك المهنةةي  فةةي 

 تحسي  جودة المعلومات المحاسبية 

 مناهج البحث

جةي  م  اجل تحبيةق وهةداف البحةإ اعتمةد البا ثةان علةى منه     

 : م  مناه  البحإ العلمي وكما يلي

المةةةةنه  الوصةةةةفي: باالعتمةةةةاد علةةةةى االدبيةةةةات ذات العالقةةةةة   و 

بمتغيرات البحإ مثل الرسائل واألطةاريح والةدوريات العلميةة 

 والكت  والمواقج االلكترونية 

المنه  التحليلي: م  خالل اعداد استمارة اسةتبيان تةوزع علةى     

عينةةةةةة البحةةةةةإ يةةةةةتم تحليةةةةةل بياناتهةةةةةا باسةةةةةتتدام البرنةةةةةام  
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( واالسالي  ا  صةائية المتنوعةة لغةرض  SPSSا  صائي)

البحةةةإ  ، كمةةا تئةةم الوصةةول إلةةى نتةةائ  فر ةةيات البحةةإ

نةةةوعي  مةةة  المتغيةةةرات، المتغيةةةر المسةةةتبل المتمثةةةل ببواعةةةد 

السلوك المهني ب بعادل النماهة والمو وعية والسرية والكفاءة 

المهنية، والمتغير التةابج المتمثةل بجةودة المعلومةات المحاسةبية 

ب بعادها التصائص االساسية والتصائص المعمزة، وتبتصةر 

المدقق الداخلي ببواعد السلوك الدراسة على اختبار ولر التمام 

يو ةةةح و المهنةةةي فةةةي تحسةةةي  جةةةودة المعلومةةةات المحاسةةةبية 

 ( ونموذ  متغيرات البحإ1) الشكل

 

 البحإ متغيرات ونموذ ( 1) الشكل

 
 

 دراسات سابقةال

 : هنالك عدة دراسات تناولت متغيرات البحث منها ما يلي

   ( بعنةةوا) يدور التةةدقيق الةةداخلي فةةي 2015دراسةةة: يفيصةة

هة ل الدراسةة  هةدفت:  تحسين جودة المعلومات   المحاسةبية(

إلى اختبار دور التدقيق الداخلي فةي تحسةي  جةودة المعلومةات 

الدراسة عينة م  المةدقبي  الةداخليي  ،  تناولتالمحاسبية، وقد 

( اسةةةتمارة اسةةةتبيان وتةةةم تحليةةةل البيانةةةات 40إذ تةةةم توزيةةةج )

الدراسةة  توصةلت(، و  SPSSباستتدام البرنةام  ا  صةائي)

كبير فةي تعميةم الثبةة بالمعلومةات إلى ون للمدقق الداخلي دور 

المحاسةةبية بشةةرط التمامةةه باأل كةةام والبةةواني  والمبةةاد  التةةي 

الدراسةةة بمجموعةةة  أوصةةتتحكةةم مهنةةة التةةدقيق الةةداخلي، وقةةد 

توصيات منها  رورة اهتمام المدقق الداخلي بتطةوير قدراتةه 

المعرفيةةةة والمهنيةةةة بشةةةكل مسةةةتمر  تةةةى يكةةةون مواكبةةةاً لكةةةل 

تطةرو علةى المعةايير والبواعةد التةي تحكةم مهنةة  التغيرات التي

 التدقيق الداخلي 

 دراسةي(Rahahle,2017 (بعنوا: 

 Extent of Compliance with Code of Ethics 

and its Impact on Internal Audit Effectiveness                                                                               

يمدى االلتزام بقواعد األخالقيات وتأثيرها في كفةاءة التةدقيق 

هدفت ه ل الدراسة إلى قياس مةد  التةمام المةدقبي  :  (الداخلي

الداخليي  ببواعد السلوك المهني  الصادرة ع  معهةد المةدقبي  

الةةةداخليي  وهي)النماهةةةة والمو ةةةوعية والسةةةرية والكفةةةاءة( 

، وقد تناولت الدراسةة عينةة وت ليرها في كفاءة التدقيق الداخلي

مةة  اعئةةاء لجةةان التةةدقيق والمةةدقبي  الةةداخليي  فةةي الشةةركات 

االردنيةةة المسةةاهمة،  اعتمةةد البا ةةإ فةةي جمةةج البيانةةات علةةى 

اسةةتمارة اسةةتبيان كونهةةا مةة  ادوات البحةةإ المهمةةة فةةي مجةةال 

( اسةةةتمارة اسةةةتبيان وتةةةم تحليةةةل 363التةةةدقيق، إذ تةةةم توزيةةةج)

برام  ا  صائية، وقد توصلت الدراسة ون بياناتها باستتدام ال

هناك التمام م  المدقبي  الداخليي  ببواعد السلوك المهني، وقد 

جةةةاءت الكفةةةاءة بالمسةةةتو  األول مةةةة   يةةةإ االلتةةةمام بتلةةةةل 

البواعةةةد، يليهةةةا المو ةةةوعية بالمسةةةتو  الثةةةاني لةةةم السةةةرية 

بالمسةةتو  الثالةةإ ووخيةةراً النماهةةة بالمسةةتو  الرابةةج، وكةةان 

تمام بالنماهة هو األكثر تة ليًرا فةي كفةاءة التةدقيق الةداخلي، االل

يليها ت لير االلتمام بالكفاءة في كفاءة التةدقيق الةداخلي بالمرتبةة 

الثانية، لم تليها السرية، وكانت المو وعية وقل تة ليًرا، كة لل 

لم تك  هناك فروق ذات داللة إ صائية في آراء اعئاء لجان 

داخليي   ةول تة لير االلتةمام بتلةل البواعةد التدقيق والمدقبي  الة

 في كفاءة التدقيق الداخلي 

   يقيةةاج جةةودة االفصةةا  : ( بعنةةوا)2017دراسةةة:يعبدالعمي

المحاسةةةبي وفةةةق المةةةار المفةةةاهيمي لخصةةةا ص المعلومةةةات 

 -2015المحاسةةةبية فةةةي ضةةةوء معةةةايير المحاسةةةبة المصةةةرية 

مبتةةر  هةةدفت الدراسةةة إلةةى تبةةديم نمةةوذ  : نمةةو م مقتةةر (

لبيةةاس جةةودة االفصةةا  المحاسةةبي باالعتمةةاد علةةى لتصةةائص 

المعلومةةات المحاسةةبية بحسةة  اخةةر تحةةديإ لمعةةايير المحاسةةبة 

(، وقةةةةةةد تناولةةةةةةت 2015المصةةةةةةرية الصةةةةةةادرة فةةةةةةي عةةةةةةام)

بنةةداً لبيةةاس جةةودة االفصةةا  المحاسةةبي اعتمةةاداً ( 23)الدراسةةة

علةةةةى التصةةةةائص االساسةةةةية)المالءمة، التمثيةةةةل الصةةةةادق(، 

ائص الثانوية)البابليةةة للمبارنةةة، البابليةةة للفهةةم، البابليةةة والتصةة

للتحبق، التوقيةت المناسة (، وتوصةلت الدراسةة إلةى ان هنةاك 

عدة طرق مستتدمة لبياس جةودة االفصةا  المحاسةبي، وتعةدد 

الجهود المب ولة م  قبل الهيئات المهنية والعلمية بهدف تحبيق 

اال ان النمةوذ  المبتةةر   الجةودة فةي البةوائم والتبةارير الماليةة،
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يعةةد نموذجةةاً شةةامالً لبيةةاس جةةودة االفصةةا  المحاسةةبي، والةة ي 

يمك  استتدامه م  قبل الهيئة العامةة للرقابةة الماليةة مة  اجةل 

قيةةةاس جةةةودة االفصةةةا  للشةةةركات المدرجةةةة فةةةي البورصةةةة 

المصةةرية وذلةةل مةة  خةةالل اسةةتتدام اسةةلو  تحليةةل المحتةةو  

البةةوائم والتبةةارير الماليةةة والت كةةد  للمعلومةةات المبل ةةن  عنهةةا فةةي

 م  توافر الجودة المناسبة وفباً للنموذ  المبتر   

 الجانب النمري
 

 قواعد السلوك المهني للمدقق الداخلي : اوالا 

( قواعةةةد السةةةلوك IIAوصةةةدر معهةةةد المةةةدقبي  الةةةداخليي )    

المهني وذلل لالرتباء بمهنة التةدقيق الةداخلي، وكةان االصةدار 

(  يإ طببهةا المعهةد علةى 1968) لتلل البواعد في عاماألول 

وعئائه في  ينها، اما النستة النهائية كانت في شهر  ميران 

( وقةةد تنةةاول العديةةد مةة  2015:79( )شةةربة،2000مةة  عةةام)

البا ثي  والميلفي  عةدة تعةاريف لبواعةد السةلوك المهنةي، فبةد 

بهةا مة   عرفت ب نها قواعد السلوك التي يةتم توجيههةا والةتحكم

خةةالل مجموعةةة مةة  البةةيم والمعتبةةدات التةةي تشةةكل تفسةةيرات 

شتصةةية ومهنيةةة وكةة لل المعةةايير والمواليةةق المحةةددة، وتمثةةل 

قواعد السةلوك المهنةي ا رشةادات التفصةيلية التةي يجة  علةى 

المةةدقق اتباعهةةا مةة  وجةةل االلتةةمام بالمعةةايير األخالقيةةة العامةةة  

(ALBeksh.2016:613) 

السةةةلوك المهنةةةي علةةةى كةةةل مةةة  االفةةةراد  تسةةةري قواعةةةد    

والشةةةةةةركات الةةةةةة ي  يةةةةةةيدون خةةةةةةدمات التةةةةةةدقيق الةةةةةةداخلي  

(IIA,2013:1 وقةد  ةدد معهةد المةدقبي  الةداخليي  مجموعةةة )

مةة  مبةةةاد  السةةلوك المهنةةةي للمةةدقق الةةةداخلي وتتئةةم  هةةة ل 

المبةةاد  مجموعةةة قواعةةد تصةةف السةةلوك المتوقةةج مةة  المةةدقق 

ترجمةةةة تلةةةل المبةةةاد  إلةةةى الةةةداخلي، كمةةةا انهةةةا تسةةةاعد علةةةى 

تطبيبةةات عمليةةة تهةةدف إلةةى توجيةةه السةةلوك األخالقةةي للمةةدقق 

 (IPPF,2019: 1الداخلي وكما يلي: )

 مبدأ النزاهة .1

يبصد بنماهة المدقق الداخلي ومانته وعدالته واستبامته، إذ      

ون التمامه بتلل المتطلبات ييدي إلةى زيةادة الثبةة والمصةداقية 

صةةل اليهةةا، ومةة  لةةم تةةوفر األسةةاس لالعتمةةاد بالنتةةائ  التةةي يتو

يشةةمل هةة ا المبةةدو مجموعةةة مةة  البواعةةد يتحةةتم  علةةى  كمةةه،

االلتةةةةةمام بهةةةةةا مةةةةة  قبةةةةةل المةةةةةدقق الةةةةةداخلي وكمةةةةةا يلةةةةةي: 

(Dumitru,2016:111)    

 ممارسة مهنته ب مانة وبحس  نية ومسيولية   و 

 االلتمام بالبانون والعمل وفبًا لمتطلبات المهنة      

في ونشطة ةير قانونية  والتمامات تشةول مهنةة   عدم المشاركة    

 المدقق وو الشركة 

 مراقبة األهداف األخالقية المشروعة للشركة والمساهمة فيها   د 

 مبدأ الموضوعية .2

يجةةة  علةةةى المةةةدقق الةةةداخلي مراعةةةاة اعلةةةى مسةةةتو  مةةة      

المو وعية المهنية في جمج وتبييم وإيصال المعلومةات  ةول 

ي يجةري تةدقيبها، إذ يبةوم بةاجراء تبيةيم األنشطة والعمليات الت

لتلةةل األنشةةطة والعمليةةات دون االهتمةةام لمصةةالحه التاصةةة وو 

يتئم  ه ا المبدو مجموعة  مصالح اآلخري  عند وبداء الروي،

م  البواعةد يجة  االلتةمام بهةا مة  قبةل المةدقق الةداخلي وكمةا 

 ( Rahahle,2017: 42) يلي:

المحتمةةل ون تمةةس بتبييمةةه عةةدم مشةةاركته فةةي وي ونشةةطة مةة    و 

المحايةةد، ويعنةةي ذلةةل عةةدم المشةةاركة فةةي األنشةةطة التةةي قةةد 

 تتعارض مج مصالح الشركة التي يعمل بها 

عةةدم قبةةول األشةةياء التةةي قةةد تةةيدي إلةةى سةةوء تبةةديرل وو  كمةةه     

 المهني 

الكشةف عة  المعلومةات والحبةائق الجوهريةة التةي يةيدي عةةدم     

ق الةداخلي عة  األنشةطة الكشف عنها إلةى تشةويه تبريةر المةدق

 التي تم تدقيبها 

 مبدأ السرية .3

تعني السرية ونه يج  على المدقق الداخلي ان يحتةرم قيمةة     

وملكية وسرية معلومات الشركة والتي يتلباها بحكةم عملةه وال 

يفصةةح عنهةةا دون تفةةويب مناسةة  مةةا لةةم يكةة  هنةةاك التةةمام 

مجموعةة مة   قانوني وو مهني للبيام ب لل، ويتئم  ه ا المبدو

البواعد يج  االلتمام بها مة  قبةل المةدقق الةداخلي وكمةا يلةي: 

(Pappa.& Filos, 2019:32)   

يجةةةة  علةةةةى المةةةةدقق الةةةةداخلي تةةةةوخي الحةةةة ر فةةةةي اسةةةةتتدام   و 

المعلومةةةات التةةةي يةةةتم الحصةةةول عليهةةةا و مايتهةةةا ولنةةةاء وداء 

 واجباته 

سةةةتتدم المعلومةةةات التةةةي ان ال ييجةة  علةةةى المةةةدقق الةةداخلي     

عليهةةا ولنةةاء وداء مهامةةه ألي مكسةة  شتصةةي وو بةة ي  يحصةةل

طريبةةة تتعةةارض مةةج البةةانون وو تئةةر باألهةةداف المشةةروعة 

 .واألخالقية للشركة

 مبدأ الكفاءة المهنية .4

على المدقق الداخلي تطبيق المعرفة والمهارات والتبةرات     

المطلوبة عند وداء مهام التدقيق الةداخلي، ويتئةم  هة ا المبةدو 

م  البواعد يج  االلتمام بها م  قبل المدقق الداخلي مجموعة 

    (Станіславівна 2015:23,وكما يلي: )

يج  على المدقق الةداخلي ون يعطةي  كمةاً فةي االنشةطة التةي   و 

 .يمتلل فيها التبرات والمهارات المعرفة الالزمة

يجةة  علةةى المةةدقق الةةداخلي وداء مهةةام التةةدقيق الةةداخلي وفبةةاً     

 .الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخليللمعايير 

يج  على المدقق الةداخلي تحسةي  كفاءتةه باسةتمرار وتحسةي      

 جودة التدمات التي يبدمها  

قواعد السةلوك المهنةي للمةدقق ومما  تبدم ير  البا ثان ان     

منهجاً وخالقيةاً فةي توجيةه سةلوك ممارسةي وتيفةة تعد الداخلي 

اللتمام بها م  قبلهم يعد مة  اهةم السةبل التدقيق الداخلي، وان ا

 لرفج مستو  الوتيفة وكس  لبة المستفيدي  منها 

 جودة المعلومات المحاسبيةثانيا : 

هناك عدة تعةاريف لجةودة المعلومةات المحاسةبية وقةد اختلفةت      

تلل التعاريف مةج اخةتالف الغةرض مة  اسةتتدام تلةل المعلومةات 

 البرار وك لل سلوك واتجال متت  
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( ب نهةةةةا مةةةةا تتمتةةةةج بةةةةه 2019:75 فبةةةةد عرفهةةةةا )العبةةةةادي،    

المعلومةةةات مةةة  مصةةةداقية  وخلةةةو مةةة  التالعةةة  والتئةةةليل 

والتحريةةةف، ومةةةا تحببةةةه مةةة  منفعةةةة للمسةةةتتدمي ، وان يةةةتم 

اعدادها وفق مجموعةة مة  المعةايير وبمةا يسةاعد علةى تحبيةق 

الهةةةةدف المةةةةراد مةةةة  اسةةةةتتدامها  تتمثتةةةةل جةةةةودة المعلومةةةةات 

المحاسبية في الصفات التي يج  توفرها في المعلومات بحيإ 

 Karagul & Özdemirتمكنها تلبية ا تياجات مستتدميها )

,2012:48) 

يةةةرتبف مفهةةةوم جةةةودة المعلومةةةات ارتباطةةةاً مباشةةةراً بكيفيةةةة     

مساعدة متت  البةرار علةى تحبيةق وهةداف الشةركة، ويمكة  ون 

والشةةركات علةةى وداء  تسةةاعد المعلومةةات ذات الجةةودة االفةةراد

( وتلعة  Fardinal,2013:157المهام بكفةاءة وفعاليةة وكبةر )

جةةودة المعلومةةات المحاسةةبية دوراً رئيسةةياً فةةي الحةةد مةة  عةةدم 

تمالةةةل المعلومةةةات بةةةي  إدارة الشةةةركة ووصةةةحا  المصةةةالح 

الرئيسيي ، وك لل فهةي تبلةل مة   الةة عةدم تمالةل المعلومةات 

المال التةارجيي  وتميةد مة  بي  إدارة الشركة وممودي روس 

 ( de Moura et al.,2017:323كفاءة االستثمارات )

 خصا ص جودة المعلومات المحاسبية : ثالثا

لكةةةةي تكةةةةون المعلومةةةةات المحاسةةةةبية التةةةةي يةةةةتم تبةةةةديمها     

للمستتدمي  مفيدة في اتتةاذ قةراراتهم االقتصةادية، فانةه يجة  

خصائص جةودة ون تتوفر فيها مجموعة م  التصائص، وتعد 

المعلومةةات المحاسةةبية العامةةل المهةةم الةة ي يجعةةل المعلومةةات 

مفيدة بالنسبة للمستتدمي ، وم  لم فانها تُمثل الهدف االساسةي 

ال ي يج  ون تسعى الية الشركة عند تصميم ن ةام المعلومةات 

 (Mueedh & Suryawanshi,2019:28المحاسبية لديها  )

 المعلومات المحاسبيةالخصا ص االساسية لجودة  -

 . المالءمةأ 

تُعرف خاصية المالءمة ب نها إ د  التاصيتان األساسيتان     

التةةةي تجعةةةل المعلومةةةات المحاسةةةبية مفيةةةدة فةةةي عمليةةةة اتتةةةاذ 

البةةرار، ولكةةي تكةةون المعلومةةات المحاسةةبية مالءمةةة يجةة  ون 

تكةون لهةا البةةدرة علةى إ ةةداي فةرق فةةي البةرارات، بمعنةةى ون 

ار ال يمكة  المعلومات التي ليس لها ت لير في عملية اتتاذ البةر

  (Kieso et al., 2014:32اعتبارهةا معلومةات مالءمةة ) 

ولكي تكون المعلومات المحاسبية مالءمة التتةاذ البةرار يجة  

 ,.Kieso et al ون تتةةوفر فيهةةا الصةةفات الفرعيةةة اآلتيةةة:)

  (2016:36(،)الججاوي والعبيدي،2014:32

وتعنةةي هةة ل التاصةةية تةةوفر معلومةةات  ةةول  القيمةةة التنبةيةةة: -

قةةةدرة الشةةةركة علةةةى توليةةةد تةةةدفبات نبديةةةة مسةةةتببلية، وي ان 

المعلومةةات المحاسةةبية تمتلةةل المبةةدرة علةةى اسةةتعمالها كمةةدخل 

للعمليةةةةات المتبعةةةةة مةةةة  قبةةةةل المسةةةةتتدمي  للتنبةةةةي بالنتةةةةائ  

المستببلية، إذ تعتبر البيمة التنبييةة ميشةراً مهمةاً للمالءمةة مة  

   (Mbobo & Ekpo,2016:186ل اتتاذ قرارات مفيدة  )اج

ي هةةةة ل التاصةةةةية ون المعلومةةةةات نةةةةوتع لقيمةةةةة التوكيديةةةةة: -

المحاسبية تمتلل البدرة على توفر تغ ية عكسية  ةول عمليةات 

 ( 336: 2017التبييم الساببة )الجنابي وا مد،

يكةةون للمعلومةةات المحاسةةبية البةةدرة علةةى  االهميةةة النسةةبية: -

الت لير في البرارات المتت ة م  قبل المستتدمي  عنةدما تكةون 

لها وهمية نسةبية بمعنةى ون المعلومةات المحاسةبية تكةون مهمةة 

وان إتهارهةةا وو  ةة فها وو إسةةاءة فهمهةةا يمكةة  ون يةةيلر علةةى 

 تلل البرارات التي يتت ها المستتدمي  على اساس المعلومات

 Kieso etالمحاسةةةةبية الةةةةواردة فةةةةي البةةةةوائم الماليةةةةة )

al.,2014:33 ) 

 التمثي  الصادق . ب

لكي تكون المعلومات المحاسبية مولوقة، يجة  ون تمثةل ب مانةة     

العمليات واأل داي االقتصادية التي يُمعم ونها تمثلهةا وو يتوقةج ان 

( تُعتبةةر خاصةةية التمثيةةل الصةةادق مةة  Sarkar,2018:53تمثلهةةا )

التصائص االساسية لجودة المعلومات المحاسةبية والتةي تعنةي ون 

جميةةج المعلومةةات المحاسةةبية التةةي تحتويهةةا البةةوائم الماليةةة يجةة  

تمثيلهةةا ب مانةةه ومصةةداقية، ومةة  اجةةل تحبيةةق ذلةةل يجةة  ون تكةةون 

-AL) هةةة ل المعلومةةةات كاملةةةة وخاليةةةة مةةة  األخطةةةاء والتحيةةةم

Dmour et al.,2018:7)  

التصائص الفرعية التي يجة  توفرهةا فةي خاصةية  يُمك  بيان    

التمثيل الصادق لكي تسةاعد مسةتتدمي المعلومةات المحاسةبية فةي 

 ( 55: 2018 اتتاذ البرارات وكما ي تي:) سي  وذيا ،

 : يبصةةد بهةةا ون المعلومةةات المحاسةةبية يجةة  ون ت عبتةةر  االكتمةةا

عةةةة  جميةةةةج المعلومةةةةات المطلوبةةةةة لفهةةةةم المسةةةةتتدمي  لتلةةةةل 

المعلومات، وك لل المعلومات الوصفية والتو ةيحية المتعلبةة 

 (2018:297بالعمليات التي يتم التعبير عنها )عيسى وموسى،

 :بةديم تعني ه ل التاصية عدم وجود تحيتم في اختيار وت الحياد

المعلومات المحاسبية، إذ يج  ون تكون المعلومات المحاسةبية 

خالية م  التشةوية والتحريةف، وي بمعنةى ون التحيتةم فةي تبةديم 

واختيار المعلومةات قةد يةيدي إلةى ا تماليةة قبولهةا وو رفئةها 

م  قبل المستتدمي ، وم  لم فان ه ا ال يعنةي بة ن المعلومةات 

لوك وقةةرارات المسةةتتدمي ، المحايةةدة لةةيس لهةةا تةة لير علةةى سةة

فالمعلومات المالءمة بحكم تعريفهةا، لهةا المبةدرة علةى إ ةداي 

: 2018تغيير في البرارات التةي يتتة ها المسةتتدمي  )عبد ،

611)   

 :ال يعني التلو م  األخطاء الدقة في جميج  الخلو من األخطاء

الجوان  ولك  يعني عدم وجود األخطاء وو السهو فةي وصةف 

رة، وقد تم اختيار العمليةة المسةتتدمة  نتةا  المعلومةات ال اه

المبلن عنها وتطبيبها بدون وي وخطاء في العملية، وفي السياق 

نفسةةه، ال يعنةةي التلةةو مةة  األخطةةاء ان هنةةاك دقةةة متكاملةةة فةةي 

جميج النوا ي، فعلى سبيل المثال ال يُمكة  تحديةد تبةدير لسةعر 

قيبةة وو ةيةر دقيبةة، ومةج وو قيمة وال يُمك  مال  تها لتكةون د

ذلل، يُمك  ون يكون تمثيل ه ا التبةدير عةادالً وصةادقاً فيمةا لةو 

تم وصف المبلن بشكل دقيق على ونةه تبةدير، وإذا مةا تةم ايئةاً 

االفصةةا  عةة  طبيعةةة وقيةةود عمليةةة التبةةدير ولةةم يةةتم ارتكةةا  

وخطةةاء فةةي اختيةةار وتطبيةةق العمليةةة المالئمةةة لتحديةةد البيمةةة وو 

     (2018:69 ل ي تم تبديرل )عالوي،المبلن ا
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 الخصا ص المعززة لجودة المعلومات المحاسبية:  رابعا

تتئةةةم  التصةةةائص المعةةةمزة لجةةةودة المعلومةةةات المحاسةةةبية     

وربعة خصةائص، إذ تعةمز هة ل التصةائص مة  فائةدة المعلومةات 

المالئمة وذات التمثيل الصادق، كما ونها تساعد في تحديةد وي مة  

التاصةةةيتي  االساسةةةيتي )المالءمة، التمثيةةةل الصةةةادق( يجةةة  ون 

تستتدم لتصوير الحدي االقتصادي اذا ما تم اعتبارهما متسةاويان 

 (Kieso et al.,2016:46باألهمية، وه ل التصائص هي: )

ويبصةةةد بتلةةةل التاصةةةية ون المعلومةةةات  : القابليةةةة للمقارنةةةة  و 

ةةةة  مسةةةةتتدميها مةةةة  تحديةةةةد نةةةةوا ي  التشةةةةابه المحاسةةةةبية تمكت

واالختالف بي  وداء الشركة ووداء شةركة وخةر ، وكة لل وداء 

نفةةس الشةةركة لفتةةرات زمنيةةة متتلفةةة، وعليةةة فةةان المعلومةةات 

تكةةون اكثةةر فائةةدة اذا مةةا تةةم مبارنتهةةا بهةة ل الطريبةةة )النعيمي، 

2019 348: )  

 تةةةى تكةةةون المعلومةةةات التةةةي يةةةتم تبةةةديمها القابليةةةة للفهةةة :     

يج  ون ت عد بطريبة تمكةنهم مة  فهمهةا، للمستتدمي  مفهومة، 

إذ ون بعب المستتدمي  ال يمتلكون البدرة والدرايةة علةى فهةم 

ونشطة الشركة، كمةا يجة  ون تتئةم  بعةب المعلومةات التةي 

ةة   يةةتم عر ةةها فةةي البةةوائم الماليةةة المسةةائل المعبةةدة التةةي تمكت

المسةةتتدمي  الةة ي  يمتلكةةون التبةةرة والدرايةةة فةةي فهةةم ونشةةطة 

كة، وبمعنى اخر ون يتم عرض وتبةديم المعلومةات بشةكل الشر

 (Masruki et al.,2018:6وا ح وموجم )

تعنةةةةي هةةةة ل التاصةةةةية ان المعلومةةةةات  التوقيةةةةت المناسةةةةب:    

المحاسةةبية تكةةون متا ةةة التتةةاذ البةةرار  ينمةةا يكةةون لهةةا تةة لير 

علةةةى البةةةرار، ومةةة  اجةةةل ذلةةةل يجةةة  اعةةةداد تبةةةارير ماليةةةة 

ي الوقةت المناسةة  وقبةل اتتةةاذ وعر ةها علةةى المسةتتدمي  فةة

 (AL-Shatnawi,2017:164البرار  )

يبصد بهة ل التاصةية ان النتةائ  التةي توصةل  القابلية للتحقق:  د 

إليها شتص معي  باستتدام اسالي  محةددة للبيةاس واالفصةا  

البيةةةاس بامكةةةان شةةةتص آخةةةر مسةةةتبل عةةة  الشةةةتص األول 

التوصةةةةةةل إليهةةةةةةا وباسةةةةةةتتدام نفةةةةةةس االسةةةةةةالي  )الججاوي 

 (2016:45العبيدي،و

للمعلومات المحاسبية دور مهةم تبدم ير  البا ثان ان ومما     

واساسةةةي فةةةي عمليةةةة اتتةةةاذ البةةةرار، وان تةةةوافر التصةةةائص 

النوعيةةةةة التةةةةي  ةةةةددها ا طةةةةار المفةةةةاهيمي فةةةةي المعلومةةةةات 

، كمةةا تةةمداد وهميةةة تلةةل المحاسةةبية سةةوف يحسةة  مةة  جودتهةةا

 المعلومات بالنسبة لمستتدميها كلما امتازت بالجودة  

  ت لير قواعد السلوك المهني في تعميم جودة المعلومةات رابعاً 

مةة  خةةالل تعريةةف التةةدقيق الةةداخلي والةة ي يةةنص   المحاسةةبية

على انه نشاط استشاري ومو وعي مستبل يهدف إلى ا افة 

ة، تتجلةةى وهميةةة ودور المةةدقق قيمةةة وتحسةةي  عمليةةات الشةةرك

الةةداخلي فةةي ا ةةافة قيمةةة للشةةركة التةةي يمكةة  ان تتئةةح مةة  

خالل تع يم المنفعة وزيادة األربا  وتحبيق البدرة علةى خلةق 

بيئة تنافسية عبر استبطا  المسةتثمري  وتمكةنهم مة  االعتمةاد 

على البوائم والتبارير المالية في ترشيد قةرارتهم االسةتثمارية، 

ف ن تدقيق تلل المعلومات الةواردة فةي التبةارير الماليةة وم  لم 

يتمتج بالكفاءة  المصرفم  قبل مدقق داخلي داخل  للمصارف

 للمصةرفوالتبرة والنماهةة ويح ةى بةدعم مة  ا دارة العليةا 

وبما يمكنه م  اداء مهامه بمو وعية قد يسةاهم فةي الحةد مة  

 لية   االت التط  التي تحدي عند اعداد البوائم الما

كمةةةةا ان للمةةةةدقق الةةةةداخلي دور كبيةةةةر فةةةةي تعميةةةةم الثبةةةةة     

بالمعلومات المحاسبية، بشرط التمامه بالمباد  والمعايير التي 

(، وبمةةا ان قواعةةد 2015تحكةةم مهنةةة التةةدقيق الداخلي)فيصةةل،

السةةلوك المهنةةي تعةةد مةة  المبةةاد  التةةي تحكةةم عمةةل المةةةدقق 

مهامةةه، لةة ا يتوقةةج الةةداخلي التةةي يجةة  عليةةه اتباعهةةا عنةةد اداء 

البا ثةةةان ان االلتةةةمام بهةةةا مةةة  الممكةةة  ان يعةةةمز مةةة  جةةةودة 

  للمصةارفالمعلومات المحاسبية التي تحتويهةا البةوائم الماليةة 

وكمةةةا ون هنةةةاك تةةة لير ايجةةةابي لكفةةةاءة ومو ةةةوعية  المةةةدقق 

الةةةةةةةداخلي علةةةةةةةى جةةةةةةةودة معلومةةةةةةةات التبةةةةةةةارير الماليةةةةةةةة 

(Gamayuni,2018:258)     
 

 االمار العملي

 مجتمع وعينة البحث :أوالا 

 التجاريةةة يتكةةون مجتمةةج البحةةإ مةة  مجموعةةة مةة  المصةةارف    

العراقيةةة المدرجةةة فةةي سةةوق العةةراق لةةألوراق الماليةةة، امةةا عينةةة 

البحإ فتمثلةت بالمحاسةبي  والمةدقبي  الةداخليي  العةاملي  فةي تلةل 

المصةةارف، وانسةةجاماً مةةج توجهةةات البحةةإ تةةم توزيةةج اسةةتمارة 

اسةةةةةةةتمارة، تةةةةةةةم اسةةةةةةةترداد اسةةةةةةةتمارات  55)اسةةةةةةةتبيان عةةةةةةةدد)

االسةةتمارات  وكانةةت عةدد  %88)(اسةةتمارة اي بنسةبة)48عةددها)

( وصةف 1  ويو ح الجةدول)( استمارة46التي خئعت للتحليل)

 متتصر للمصارف عينة البحإ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    188 

 201-182( 2020) – (0العدد ) (10)  المجلد    مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصاديةنعمة وجحيل

( وصف متتصر للمصارف عينة البحإ1) جدول
 

روس المةةةةةال   عدد الفروع اسم المصرف ت

)مليةةةةةةةةةةةةةةةةار 

 دينار(

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

اجمةةةةةالي  فروع الموتفي 

 المحاف ات بغداد الفروع

مصةةرف اشةةور الةةدولي  1

 لالستثمار

3 6 9 250 198 

المصةةةةةةةةرف المتحةةةةةةةةد  2

 لالستثمار

9 13 22 300 670 

مصةةةةةةةةةةرف سةةةةةةةةةةومر  3

 التجاري

7 3 10 250 256 

مصةةةةةةةةةةرف الشةةةةةةةةةةرق  4

 االوسف

6 12 18 250 661 

مصةةةةةةةةةةرف التلةةةةةةةةةةي   5

 التجاري

7 14 21 300 352 

 

 وصف أداة البحث : ثانياا 

تتكةةون اسةةتبانة البحةةإ مةة  محةةوري  رئيسةةيي ، تنةةاول المحةةور     

األول المعلومةةةةات الشتصةةةةية والعامةةةةة لألفةةةةراد عينةةةةة البحةةةةإ 

سنوات التبرة، العنوان وهي)العمر، الميهل العلمي، التتصص، 

الوتيفي، عدد الدورات(، اما المحور الثاني فبد ركةم علةى قيةاس 

متغيرات البحةإ وقةد تئةم  قسةمي ، تنةاول البسةم األول مبةاييس 

قواعد السلوك المهني والتةي اشةتملت المتغيةرات اآلتيةة:) النماهةة 

والمو وعية والسرية والكفاءة المهنيةة( وقةد اعتمةد البا ثةان فةي 

 ديةد تلةل االبعةاد علةى دليةل وخالقيةات معهةد المةدقبي  الةداخليي تح

الدولي، وتةم قيةاس المتغيةرات بموجة  اسةتمارة اسةتبيان باالتفةاق 

(، امةةةا البسةةةم الثةةةاني فبةةةد تنةةةاول Rahahle,2017)مةةةج دراسةةةة 

مبةةةاييس جةةةودة المعلومةةةات المحاسةةةبية والتةةةي تتئةةةم  األبعةةةاد 

اآلتية:)التصةةةةةةائص االساسةةةةةةية والتصةةةةةةائص المعمزة(اعتمةةةةةةد 

 IASB)البا ثان في اختيار تلل االبعاد على االطار المفاهيمي لـ)

، وتةةةم قيةةةاس المتغيةةةرات بموجةةة  اسةةةتمارة اسةةةتبيان 2010عةةةام 

 (2015)فيصل، باالتفاق مج دراسة

 اختبار ثبات االستبانة ثالثا : 

يعطةي نفةس النتةائ  اذا مةا تةم يعني لبات االستبانة ان المبيةاس     

تطبيةةةق االسةةةتبانة  ألكثةةةر مةةة  مةةةرة وبةةةنفس ال ةةةروف، وقةةةد قةةةام 

البا ثان بالتحبق م  لبات عبارات االستبانة باسةتتدام معامةل الفةا 

كرونباخ، إذ تتراو  قيمته ما بي )الصةفر والوا ةد الصةحيح( وان 

( فةةة كثر ليكةةةون %70البيمةةةة المببولةةةة ا صةةةائيا لمعامةةةل االلفةةةا)

مبياس جيدا  يإ تم ا تسا  معامل االلفا لكةل فبةرات االسةتبانة ال

 ( 2وكما مو ح في الجدول )

 ونباخ كر ( اختبار لبات معامل الفا2جدول)

 معامل الفا كرونباخ عدد فبرات االستبانة

35 0.941 

 

 

 

 البحث الديموغرافي لعينةالتحلي   : رابعاا 

يو ةح فيما يتعلق بالتحليل الديموةرافي لإلفراد عينة البحةإ،     

 التصائص الديموةرافية لألفراد عينة البحإ  3)) الجدول
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 االفراد عينة البحإ ( خصائص3جدول)

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةبة  التكرار التصائص الديموةرافية

 المئوية

  العمر

 %2.1 1 سنة فما دون   25

 %37 17 سنة 35إلى  26

 %30.4 14 سنة45 إلى  36

 %19.6 9 سنة55 إلى  46 

 %10.9 5 سنة ف كثر56 

 %100 46 المجموع

  العلميةالميهالت 

 %8.7 4 دبلوم تبني

 %69.7 32 بكالوريوس

 %6.5 3 دبلوم عالي

 %13 6 ماجستير

 %0 0 دكتورال

 %2.1 1 اخر 

 %100 46 المجموع

  التتصص

 %37 17 محاسبة

 %32.6 15 علوم مالية ومصرفية

 %4.3 2 اقتصاد

 %6.5 3 إدارة وعمال

 %19.6 9 اخر 

 %100 46 المجموع

  التبرةعدد سنوات 

 %21.7 10 سنوات ف قل   5

 %26.1 12 سنوات 10إلى 6 م  

 %23.9 11 سنة 15إلى  11م 

 %10.9 5 سنة20 إلى   16م 
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 %17.4 8 سنة ف كثر21 

 %100 46 المجموع

  العنوان الوتيفي

 %13 6 م  محاس 

 %28.4 13 محاس 

 %21.7 10 مدقق داخلي

 %6.5 3 مدير تدقيق داخلي

 %30.4 14 اخر 

 %100 46 المجموع

  الدورات التي اشترك بها

 %43.4 20 دورة تتص التدقيق الداخلي

 %26.1 12 دورة تتص قواعد السلوك المهني 

 %2.1 1 عدم االشتراك بدورات

 %28.4 13 اخر 

 %100 46 المجموع

 

 : ي تي( اعالل يتئح ما 3وم  الجدول رقم)

(  صلت على اعلى نسبة سنة 35 -26)العمر: يتئح ان الفئة  1

( علةةةى سةةةنة 45 -36)(، فيمةةةا  صةةةلت الفئةةةة%37إذ بلغةةةت)

( علةى سةنة فمةا دون  (25(، في  ي   صةلت فئةة%37نسبة)

( وه ا يتوافق مج الفئةات العمريةة سةنوات %2.1اقل نسبة إذ )

 التبرة 

فةةردا   32)البكةةالوريوس)المةةيهالت العلميةةة: بلةةن  ملةةة شةةهادة   2

( وهي تمثل اعلى نسبة قياسةا  مةج بةاقي افةراد %67.9وبنسبة)

( 3عينة البحإ، إذ بلن عدد ا فراد  ملة شهادة الدبلوم العالي)

(، فةةي  ةةي  كةةان عةةدد الحاصةةلي  علةةى شةةهادة %6.5وبنسةةبة )

(، اما بالنسبة لحملة شهادة دبلوم %13( وبنسبة )6الماجستير)

وبلةةةةن  ملةةةةة الشةةةةهادات %8.7)( وبنسةةةةبة)4تبنةةةةي فبةةةةد بلةةةةن)

  %2.1)وبنسبة) 1)األخر )

: يتئح ون تتصص المحاسبة وعلوم مالية  التتصص العلمي  0

ومصرفية هما وعلى نسبة بي  مفردات عينةة البحةإ، إذ بلغةت 

( علةى التةوالي، ويشةير ذلةل %37,%32.6 نسةبة كةال منهمةا)

االعتبةار عنةد ن ةر إلى ون ا دارة العليا فةي المصةارف ت خة  ب

تعيةةي  المحاسةةبي  والمةةدقبي  ان يكونةةوا  اصةةلي  علةةى شةةهادة 

البكالوريوس في المحاسبة وو علوم مالية ومصرفية، فةي  ةي  

  %4.3) صل تتصص االقتصاد على وقل نسبة إذا بلغت)

سنوات التبرة: تبي  ون سنوات التبرة كانت متباربة نوعا  ما،   4

سةةةةةةةةنوات( كانةةةةةةةةت وعلةةةةةةةةى نسةةةةةةةةبة إذ  10-6اال ان لفئةةةةةةةةة)

سةةنة( وقةةل  20-16 (، فةةي  ةةي   صةةلت فئةةة) %26.1بلغةةت)

 (   %10.9نسبة إذ بلغت )

، امةا %13)يمثل عنوان)م  محاس ( نسةبة) العنوان الوتيفي:  5

، فةةةي  ةةةي  مثةةةل %28.4)عنوان)محاسةةة ( فبةةةد بلةةةن نسةةةبة )

، امةا عنوان)مةدير تةةدقيق %21.7)عنوان)مةدقق داخلي(نسةبة)

، واخيةةرا بلغةةت نسةةبة %6.5) صةةل علةةى نسةةبة)داخلةةي( فبةةد 

  %30.4)عنوان)وخر ()

االشتراك بالةدورات: تبةي  اهتمةام إدارات المصةارف بتطةوير   6

مهارات العاملي  في مجال التةدقيق والرقابةة الداخليةة، وكانةت 

اعلةةةةةى نسةةةةةبة لفئةةةةةة) دورات تتةةةةةص التةةةةةدقيق الةةةةةداخلي(إذ 

 ( تليهةةةا فئةةةة)دورات تتةةةص قواعةةةد السةةةلوك%43.4بلغةةةت)

( فةةةي  ةةةي   صةةةلت %21.6المهنةةةي( التةةةي بلغةةةت نسةةةبتها)

 ( %2.1فئة)عدم االشتراك بدورات(اقل نسبة إذ بلغت )

 التحلي  الوصفي لمتغيرات البحث : خامساا 

قةةام البا ثةةان بةةاجراء التحليةةل الوصةةفي لمتغيةةرات البحةةإ مةة      

اجةةل التعةةرف علةةى االوسةةاط الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة 

 (   4,5سبية وكما مو ح بالجدولي )واالهمية الن
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 ( التحليل الوصفي للمتغير المستبل) قواعد السلوك المهني(4) جدول

الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف  االبعاد متغيرات البحإ

 الحسابي

 االهمية النسبية االنحراف المعياري

ببواعةةةد االلتةةةمام 

 السلوك المهني

 %88.152 44833. 4.4076 النماهة

 %87.282 43367. 4.3641 المو وعية

 %88.152 47539. 4.4076 السرية

 %83.26 53805. 4.1630 الكفاءة المهنية

 

ادراك عينةةة البحةةإ ألهميةةة  يال ةة  4)رقةةم) مةة  الجةةدول     

قواعةةد السةةلوك المهنةةي التةةي  ةةددها معهةةد المةةدقبي  الةةداخليي  

االمريكةةةي وخاصةةةة فيمةةةا يتعلةةةق  بالنماهةةةة، إذ تبةةةي  ان عينةةةة 

البحةةإ تةةدرك اهميةةة عدالةةة وامانةةة المةةدقق الةةداخلي واسةةتبامته 

 يةةةإ ون تةةةوفر هةةة ل المتطلبةةةات مةةة  شةةة نها ون تةةةوفر الثبةةةة 

المةةةدقق الةةةداخلي، وقةةةد بلةةةن الوسةةةف  واالعتمةةةاد علةةةى ا كةةةام

(، اما بالنسةبة لمبةدو المو ةوعية  4.4076الحسابي له ا المبدو)

( ممةةا يعنةةي ان عينةةة 4.3641فبةةد بلةةن الوسةةف الحسةةابي لةةه )

البحةةإ لةةديها ادراك ألهميةةة مو ةةوعية المةةدقق الةةةداخلي، إذ 

يتحتم عليه مراعاة اعلى مستو  مة  المو ةوعية المهنيةة فةي 

وإيصال المعلومةات المتعلبةة باألنشةطة والعمليةات جمج وتبييم 

التةةةي يبةةةوم بتةةةدقيبها، وان يبةةةوم بةةةاجراء تبيةةةيم لتلةةةل األنشةةةطة 

والعمليةةةةات دون االهتمةةةةام لمصةةةةةالحه التاصةةةةة وو مصةةةةةالح 

اآلخري  عند وبداء الروي، وك لل الحال بالنسبة  لمبةدو السةرية 

و فةةي إذ تبةةي  ان عينةةة البحةةإ لةةديها ادراك ألهميةةة هةة ا المبةةد

تحسةةي  جةةودة اداء المةةدقق الةةداخلي مةة  خةةالل ا ترامةةه لبيمةةة 

وملكية وسرية معلومات الشركة والتي يتلباها بحكةم عملةه وال 

يفصةةح عنهةةا دون تفةةويب مناسةة  مةةا لةةم يكةة  هنةةاك التةةمام 

قةةانوني وو مهنةةي للبيةةام بةة لل، وقةةد بلةةن الوسةةف الحسةةابي لهةة ا 

اءة المهنيةةة فبةةد بلةةن (، امةةا بالنسةةبة لمبةةدو الكفةة4.4076المبةةدو )

( ويعنةي ان عينةة البحةإ لةديها 4.1630المتوسف الحسابي لةه)

ادراك ألهميةة تةوفر المعرفةةة والمهةارات والكفةاءات المطلوبةةة 

بالمدقق الداخلي عند اداء مهامه، كما يال   ان قواعد السلوك 

( إذ  %80المهني قد  ببت اهمية نسةبية مببولةة اي وكثةر مة )

( %88.152-%83.26لنسةةةبية مةةةا بةةةي  )تراو ةةةت االهميةةةة ا

ويفسةةةر ذلةةةل ان عينةةةة البحةةةإ متفبةةةة علةةةى المبيةةةاس المعتمةةةد 

 للمتغيرات 

 

 ( التحليل الوصفي للمتغير التابج) جودة المعلومات المحاسبية(5) جدول

المتغيةةةةةةةةةةةر 

 التابج

 االهمية النسبية االنحراف المعياري الوسف الحسابي االبعاد

جةةةةةةةةةةةةةةةةودة 

المعلومةةةةات 

 المحاسبية

التصةةةةةةةةةةةةةةائص 

 االساسية
4.0771 .44782 

81.542% 

التصةةةةةةةةةةةةةةائص 

 المعمزة
4.1440 .52504 

82.88% 

 

 ( ادراك عينةة البحةإ ألهميةة تةوافر5يتئح م  الجدول رقةم)     

خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية التي تعدها المصةارف 

العراقيةةةةة، بلةةةةن الوسةةةةف الحسةةةةابي لبعةةةةد التصةةةةائص االساسةةةةية 

( وهةةةةو اعلةةةةى مةةةة  4.1440و 4.0771والتصةةةةائص المعةةةةمزة)

(، ممةا يعنةي ون عينةة البحةإ 3الوسف الحسابي االفترا ي البالن)

تةةةدرك مةةةد  وهميةةةة تةةةوفر خصةةةائص الجةةةودة فةةةي المعلومةةةات 

لمحاسةةةبية التةةةي تعةةةدها الشةةةركات ممةةةا لهةةةا الةةةر فةةةي قةةةرارات ا

المسةةةتتدمي  علةةةى اخةةةتالفهم، كمةةةا يال ةةة  ان جةةةودة المعلومةةةات 

( إذ  %80المحاسبية قد  ببت اهميةة نسةبية مببولةة اي وكثةر مة )

( ويفسةر %82.88-%81.542تراو ت االهمية النسبية ما بةي  )

 للمتغيرات  ذلل ان عينة البحإ متفبة على المبياس المعتمد

 اختبار الفرضيات : سادساا 

  هنةةاك عالقةةة ارتبةةاط ذات التةةي تةةنص على: الفرضةةية األولةة

داللةةةة معنويةةةة بةةةي  التةةةمام المةةةدقق الةةةداخلي فةةةي المصةةةارف 

  العراقية ببواعد  السلوك المهني وجودة المعلومات المحاسبية 

ولغرض اختبار صحة الفر ية قام البا ثان باستتدام معامل  

قيمة معامل االرتباط بةي   (6بيرسون، يو ح الجدول) ارتباط

المعلومةةةات  التةةةمام المةةةدقق ببواعةةةد السةةةلوك المهنةةةي وجةةةودة

  المحاسبية 
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المهني وجودة المعلومات المحاسبية( معامل االرتباط بي  التمام المدقق الداخلي ببواعد السلوك 6) جدول
 

 جودة المعلومات المحاسبية                          

 قواعد السلوك المهني

 معامل االرتباط

 )بيرسون(

 439. النماهة

 558. المو وعية

 530.  السرية

 619. الكفاءة المهنية

 682. مجتمعاً  قواعد السلوك المهني

 

( اعالل ان هناك عالقة ارتباط ذات داللة 6) يتبي  م  الجدول     

( بةي  التةمام المةدقق ببواعةد  0.01إ صائية عند مستو  معنويةة)

السلوك المهني ب بعادهةا وجةودة المعلومةات المحاسةبية،  يةإ بلةن 

امةا فيمةا يتةص االبعةاد فبةد كةان اعلةى (، 0.682معامل االرتباط)

مسةةةةةةتو  لالرتبةةةةةةاط لبعةةةةةةد الكفةةةةةةاءة المهنيةةةةةةة إذ بلةةةةةةن معامةةةةةةل 

( ، يليةةةةةةةةه بعةةةةةةةةد  المو ةةةةةةةةوعية بمعامةةةةةةةةل 0.619االرتبةةةةةةةةاط)

(، لةةةةةةم بعةةةةةةد السةةةةةةرية  يةةةةةةإ بلةةةةةةن معامةةةةةةل 0.558ارتبةةةةةةاط)

،  0.439)(، ووخيراً بعد النماهة بمعامةل ارتبةاط)0.530االرتباط)

 ولى وه ا يعني قبول الفر ية األ

 هناك ولر ذو داللة إ صةائية  التي تنص على: الفرضية الثانية

اللتةةةمام المةةةدقق الةةةداخلي فةةةي المصةةةارف العراقيةةةة  ببواعةةةد 

 السلوك المهني  في جودة المعلومات المحاسبية 

  ولغرض اختبار صحة الفر ية قام البا ثان باسةتتدام معامةل

 وكما ي تي: االنحدار التطي البسيف
 

 جودة المعلومات المحاسبية تحسي  في بالنماهة( الر التمام المدقق الداخلي 7) جدول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           المحاسبية جودة المعلومات 

 

 قواعد السلوك المهني

 

R
2

 β  Α F Sig 

 0.445 193. النماهة

 

2.143 

 

10.533 .002 

 

 ( المحسةةةةةةةةوبةFقيمةةةةةةةةة)ان ( 7يال ةةةةةةةة  مةةةةةةةة  الجةةةةةةةةدول)     

وهةةةي اقةةةل مةةة   (002.) (عنةةةد مسةةةتو  معنويةةةة10.533)بلغةةةت

(  βامةا معامةل بيتةا)(، 05.المعنويةة االفترا ةي للبحةإ)مسةتو  

بمعنةةةى ان الميةةةادة بمبةةةدار و ةةةدة وا ةةةدة فةةةي  0.445)فبةةةد بلةةةن )

فةةي المتغيةةر  0.445)المتغيةةر المسةةتبل ينةةت  عنهةةا زيةةادة بمبةةدار)

كمةا يسةتدل مة  خةالل قيمةة ، α ((2.143)التابج وبلن معامل الفةا)

Rمعامل التحديد)
2

فسةر مةا لتةمام بالنماهةة ياال ( ان193.( البالغةة)

م  التغيةرات التةي تطةرو علةى جةودة المعلومةات  %19.3)نسبته)

 ، ويمك  صياةة معادلة االنحدار كما ي تي:المحاسبية

Y= α +β x 

 = جودة المعلومات المحاسبية2.143+0.445)النماهة) 
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 جودة المعلومات المحاسبية تحسي  في بالمو وعية( الر التمام المدقق الداخلي 8) جدول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           المحاسبية جودة المعلومات 

 

 قواعد السلوك المهني

 

R
2

 β  Α F Sig 

 1.554 585. 312. المو وعية

 

19.921 .000 

 

(عنةد 19.921)بلغت ( المحسوبةFقيمة)ان (8يال   م  الجدول)

المعنويةةةةة وهةةةةي اقةةةةل مةةةة  مسةةةةتو   (000.) مسةةةةتو  معنويةةةةة

 0.585)( فبةد بلةن ) βامةا معامةل بيتةا)(، 05.االفترا ي للبحةإ)

بمعنةى ان الميةادة بمبةدار و ةدة وا ةةدة فةي المتغيةر المسةتبل ينةةت  

 α)في المتغير التابج وبلن معامل الفا) 0.585)عنها زيادة بمبدار)

Rكمةةةا يسةةةتدل مةةة  خةةةالل قيمةةةة معامةةةل التحديةةةد)، 1.554))
2

 )

 %31.2)ما نسةبته) فسرلتمام بالمو وعية ياال( ان 312.البالغة)

، ويمكة  م  التغيرات التي تطرو على جودة المعلومات المحاسبية

 صياةة معادلة االنحدار كما ي تي:

 Y= α +β x 

 = جودة المعلومات المحاسبية1.554+0.585)) المو وعية

 

 

 جودة المعلومات المحاسبية تحسي  في بالسرية( الر التمام المدقق الداخلي 9) جدول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           المحاسبية جودة المعلومات 

 

 قواعد السلوك المهني

 

R
2

 β  Α F Sig 

 1.876 506. 280. السرية

 

17.150 .000 

 

 ( المحسةةةةةةةةةوبةFقيمةةةةةةةةةة)ان (9يال ةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة  الجةةةةةةةةةدول)     

وهةةةي اقةةةل مةةة   (000.) (عنةةةد مسةةةتو  معنويةةةة17.150)بلغةةةت

(  βامةا معامةل بيتةا)(، 05.المعنويةة االفترا ةي للبحةإ)مسةتو  

بمعنةةةى ان الميةةةادة بمبةةةدار و ةةةدة وا ةةةدة فةةةي  0.506)فبةةةد بلةةةن )

فةةي المتغيةةر  0.506)المتغيةةر المسةةتبل ينةةت  عنهةةا زيةةادة بمبةةدار)

كمةا يسةتدل مة  خةالل قيمةة ، α ((1.554)التابج وبلن معامل الفةا)

Rمعامل التحديد)
2

 فسرلتمام بالمو وعية ياال( ان 280.( البالغة)

م  التغيرات التةي تطةرو علةى جةودة المعلومةات  %28)ما نسبته)

 ، ويمك  صياةة معادلة االنحدار كما ي تي:المحاسبية

 Y= α +β x 

 = جودة المعلومات المحاسبية1.876+0.506)) السرية 

  

 

 جودة المعلومات المحاسبية تحسي  في بالكفاءة المهنية( الر التمام المدقق الداخلي 10) جدول
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           المحاسبية جودة المعلومات 

 

 قواعد السلوك المهني

 

R
2

 β  Α F Sig 

 1.931 522. 383. الكفاءة المهنية

 

27.289 .000 

 

 ( المحسةةةةةةةةوبةFقيمةةةةةةةةة)ان (10يال ةةةةةةةة  مةةةةةةةة  الجةةةةةةةةدول)     

وهةةةي اقةةةل مةةة   (000.) (عنةةةد مسةةةتو  معنويةةةة27.289)بلغةةةت

(  βامةا معامةل بيتةا)(، 05.مسةتو  المعنويةة االفترا ةي للبحةإ)

بمعنةةةى ان الميةةةادة بمبةةةدار و ةةةدة وا ةةةدة فةةةي  0.522)فبةةةد بلةةةن )

فةةي المتغيةةر  0.522)المتغيةةر المسةةتبل ينةةت  عنهةةا زيةةادة بمبةةدار)

كمةا يسةتدل مة  خةالل قيمةة ، α ((1.931)التابج وبلن معامل الفةا)

Rمعامةةل التحديةةد)
2

االلتةةمام بالكفةةاءة المهنيةةة ان  (383.( البالغةةة)
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مةة  التغيةةرات التةةي تطةةرو علةةى جةةودة  %38.3)مةةا نسةةبته) فسةةري

 ، ويمك  صياةة معادلة االنحدار كما ي تي:المعلومات المحاسبية

 Y= α +β x 

 = جودة المعلومات المحاسبية1.931+0.522)الكفاءة المهنية)

 

 

جودة المعلومات المحاسبية تحسي  في ببواعد السلوك المهني ككل( الر التمام المدقق الداخلي 11) جدول

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           المحاسبية جودة المعلومات 

 

 قواعد السلوك المهني

 

R
2

 β  α  F Sig 

 523. 826. 466. قواعد السلوك المهني ككل

 

38.340 .000 

 

 ( المحسةةةةةةةةوبةF) قيمةةةةةةةةةان (11يال ةةةةةةةة  مةةةةةةةة  الجةةةةةةةةدول)    

اقةةةل مةةة   وهةةةي (000.) (عنةةةد مسةةةتو  معنويةةةة27.289)بلغةةةت

(  βامةا معامةل بيتةا)(، 05.مسةتو  المعنويةة االفترا ةي للبحةإ)

بمعنةةةى ان الميةةةادة بمبةةةدار و ةةةدة وا ةةةدة فةةةي  0.826)فبةةةد بلةةةن )

فةةي المتغيةةر  0.826)المتغيةةر المسةةتبل ينةةت  عنهةةا زيةةادة بمبةةدار)

كمةا يسةتدل مة  خةالل قيمةة ، α ((0.523)التابج وبلن معامل الفةا)

Rمعامةةل التحديةةد)
2

االلتةةمام ببواعةةد السةةلوك ( ان 466.غةةة)( البال

مةة  التغيةةرات التةةي تطةةرو  %46.6)مةةا نسةبته) فسةةرالمهنةي ككةةل ي

، امةا النسةبة المتببيةة ف نهةا تعةود على جودة المعلومةات المحاسةبية

لمتغيرات اخر  خار  نمةوذ  االنحةدار، ويمكة  صةياةة معادلةة 

 االنحدار كما ي تي:

 Y= α +β x 

= جةةةةةةودة 0.523+0.826)) قواعةةةةةةد السةةةةةةلوك المهنةةةةةةي ككةةةةةةل 

 المعلومات المحاسبية

نستنت  مة  ذلةل ون هنةاك ولةر اللتةمام المةدقق الةداخلي ببواعةد     

جةةودة المعلومةةات المحاسةةبية بشةةكل تحسةةي  السةةلوك المهنةةي فةةي 

اجمالي، وكانت طبيعة الت لير اقةو  بالمبارنةة مةج كةل متغيةر مة  

 ك المهني  مما يعني قبول الفر ية الثانية متغيرات قواعد السلو

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

فةةةي  ةةةوء مشةةةكلة البحةةةإ وفر ةةةياته والنتةةةائ  التةةةي تةةةم     

 : التوصل إليها، خلص البحإ بجملة م  االستنتاجات هي

هناك التمام مة  قبةل المةدقبي  الةداخليي  اكدت عينة البحإ ون   1

العراقيةة ببواعةد السةلوك المهنةي التةي العاملي  في المصةارف 

 ددتها الهيئات المتتصة والتةي تشةمل النماهةة والمو ةوعية 

  والسرية والكفاءة المهنية

اكةةدت عينةةة البحةةإ علةةى اهميةةة تةةوافر خصةةائص الجةةودة فةةي   2

المعلومات المحاسبية التي تعدها المصارف العراقية كون تلةل 

تدمي  علةةةى المعلومةةةات ذات ولةةةر كبيةةةر فةةةي قةةةرارات المسةةةت

 اختالفهم 

بصةةورة  وتةة لير بةةي  متغيةةرات البحةةإ  هنةةاك عالقةةة ارتبةةاط   0

اجماليةةة اقةةو  بالمبارنةةة مةةج كةةل متغيةةر مةة  متغيةةرات قواعةةد 

 السلوك المهني 

 التوصيات

 م  وهم التوصيات التي يبدمها البحإ هي:

الهيئةةةات والمن مةةةات الراعيةةةة لمهنةةةة التةةةدقيق  ةةةرورة قيةةةام   1

لاللتةةمام ببواعةةد السةةلوك المهنةةي مةة  الةةداخلي بو ةةج اسسةةاً 

جانةةة  ممارسةةةي تلةةةل المهنةةةة وبمةةةا يئةةةم  المسةةةتو  العةةةالي 

 ألدائهم وبما ينعكس على لبة المستفيدي  م  خدماتهم 

قيةةام ا دارات العليةةا للشةةركات بتبةةديم الةةدعم المةةدقق الةةداخلي   2

بالشكل ال ي يسمح له وداء مهامه بمو وعية دون  ةغوطات 

 يئم  جودة عملية التدقيق     م  جهات وخر  وبما

ن راً لوجود عالقة وولر كبير لاللتمام ببواعةد السةلوك المهنةي   0

فةةةي تحسةةةي  جةةةودة المعلومةةةات المحاسةةةبية، نوصةةةي بتوجيةةةه 

االهتمةةةام بتلةةةل البواعةةةد بشةةةكل اكبةةةر فةةةي المصةةةارف وذلةةةل 

ألهميتهةةةا ووهميةةةة المةةةردود االيجةةةابي الةةة ي يعةةةود عليهةةةا)وي 

بينها وبي  الجهات التي تتعامةل معهةا المصارف( بتعميم الثبة 

وممةةا يسةةاهم فةةي تعميةةم عجلةةة التنميةةة االقتصةةادية فةةي البلةةد 

   عموماً 
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المعلومات المحاسةبية االلكترونيةة وولرهةا فةي خصةائص جةودة 
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 )استمارة استبيان( (1ملحق رقم)

 وزارة التعليم العالي والبحإ العلمي

 جامعة تكريت

 كلية ا دارة واالقتصاد

 العلياقسم المحاسبة/الدراسات 

 )استمارة استبيان(

 

 األستاذ الفا ل   /األستاذة الفا لة   

اسةةتمارة االسةةتبيان المرفبةةة تتعلةةق باكمةةال متطلبةةات رسةةالة الماجسةةتير الموسةةومة)ت لير وخالقيةةات وعمةةال المةةدقق الةةداخلي فةةي جةةودة 

دة فةي محةاور االسةتبيان، والتةي سةيكون لهةا ولةر المعلومات المحاسبية( وي مل البا إ في تعاونكم معه با جابة على االسئلة الموجةو

كبير في اتمام الدراسة والوصول إلى نتائ  قيمة سوف ترتبي بالمجتمج المالي العراقي، علماً ان المعلومةات فةي هة ا االسةتبيان سةيتم 

 التعامل معها بسرية تامة وتستتدم لألةراض العلمية فبف  

 والتبدير   مج فائق الشكر                         

 المشرف                                                                   البا إ                                                             

 و م  عماد صالح نعمة                                                                          قاسم لوفان جحيل                                    

 

 ( في مكان االجابة التي تراها مناسبة:يرجى و ج عالمة)

 المحور األول: المعلومات الشتصية

   العمر1

 سنة45 إلى  36 -                سنة 35إلى 26  -               سنة فما دون   25-و  

       

 سنة ف كثر56  -ل               سنة 55 إلى  46 -د  

  

   الميهالت العلمية2

 دبلوم عالي -بكالوريوس                  -دبلوم تبني              -و  

 

 ذكرها(اخر )يتم  -دكتورال              و -ماجستير                 ل-د   

 

 التتصص 3.

 اقتصاد            -               علوم مالية ومصرفية -             محاسبة  -و   

 

 اخر )يتم ذكرها(   -إدارة وعمال            ل -د   

          

   عدد سنوات التبرة4

  سنة   15إلى  11م  -             سنوات 10إلى 6 م   -سنوات ف قل               5-و  

       

 سنة ف كثر21  -ل            سنة 20 إلى   16م  -د  

 

 العنوان الوتيفي 5. 

 مدير تدقيق داخلي                                        -د               مدقق داخلي -              محاس  -                م  محاس   -و   

 

 اخر )يتم ذكرها(  -ل  

      

 الدورات التي اشتركت بها 6.

 دورة خاصة ببواعد السلوك المهني                            -         دورة تتص التدقيق الداخلي            -و   
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 دورة اخر )يتم ذكرها(                    -د   عدم االشتراك بدورات                        -  

 

 : قياس المتغيرات المحور الثاني

 البسم األول: المتغير المستبل )وخالقيات وعمال المدقق الداخلي(

 يلتمم المدقق الداخلي في المصارف العراقية ببواعد السلوك المهني 

 

 بالنماهة ووالً  يلتمم المدقق الداخلي في المصارف العراقية  

ةير  محايد موافق موافق وبشدة االسئلة ت

 موافق

ةير 

موافق 

 وبشدة

      ييدي المدقق الداخلي وعماله ب مانه   1

يلتمم المدقق الداخلي بالبانون والعمل وفباً  2

 لمتطلبات المهنة 

     

يحترم المدقق الداخلي األهداف المشروعة  3

 للمصرف ويساهم فيها 

     

ال يشارك المدقق الداخلي في األنشطة ةير  4

البانونية التي تشول سمعة المهنة والمصرف 

 ال ي يعمل به  

     

 لانياً  يلتمم المدقق الداخلي في المصارف العراقية بالمو وعية

ةير  محايد موافق موافق وبشدة االسئلة ت

 موافق

ةير 

موافق 

 وبشدة

المدقق الداخلي ال يشارك في وي نشاط وو  5

عالقة قد تئعف وو يفترض ونها تئعف 

تبييمه ةير المتحيم، وتتعارض مج مصالح 

 المصرف  

     

المدقق الداخلي ال يببل وي شيء قد يئعف  6

وو يفترض ونه يئعف  كمه المهني مثل 

 الهدايا وةيرها 

     

المدقق الداخلي يكشف ع  جميج الحبائق  7

المادية المعروفة له والتي إن لم يتم الكشف 

عنها، قد تشول ا بال  ع  األنشطة تحت 

 التدقيق  

     

إذا كان هناك ما ييلر على النطاق العام  8

لنشاط التدقيق الداخلي، يتم مناقشة ه ا 

األمر مج ا دارة العليا لمعرفة ت لير ذلل 

 وعية تنفي  وعمال التدقيق على مو

 الداخلي   

     

 لالثاً  يلتمم المدقق الداخلي في المصارف العراقية بسرية المعلومات 

المدقق الداخلي يتوخى الح ر في استتدام  9

المعلومات التي يتم الحصول عليها ويعمل 

 على  مايتها ولناء وداء واجباته  
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1

0 

ال يستتدم المدقق الداخلي المعلومات التي 

يحصل عليها ولناء وداء مهامه ألي مكس  

شتصي وو ب ي طريبة تتعارض مج البانون 

 وو تئر باألهداف المشروعة للمصرف  

     

1

1 

يكشف المدقق ع  نتائ  تبريرل  بناًء على 

إجراء محدد يئم  إبال  الجهة المسمو  

 ر التدقيق الداخلي لها فبف برؤية نتائ  تباري

     

1

2 

يستتدم المدقق الداخلي بعب الوسائل م  

اجل الحفات على سرية وعماله مثل كلمة 

مرور وو  ف  الملفات في خمانه بحيإ ال 

 يتمك  شتص آخر م  الوصول إليها 

     

 رابعاً  يلتمم المدقق الداخلي في المصارف العراقية بالكفاءة المهنية 

ةير  محايد موافق موافق وبشدة االسئلة ت

 موافق

ةير موافق 

 وبشدة

1

3 

يبوم المدقق الداخلي بتبديم التدمات في 

 األنشطة التي لديه الكفاءة والتبرة بها 

     

1

4 

يتم وداء مهمة التدقيق الداخلي وفباً للمعايير 

المهنية الدولية لممارسة وعمال التدقيق 

 الداخلي    

     

1

5 

الداخلي يستمر في تحسي  مهاراته المدقق 

وخبراته وبما يئم  جودة التدمات التي 

 يبدمها 

     

1

6 

تتالءم مهمة التدقيق الموكلة للمدقق الداخلي 

 مج طبيعة ميهالته وتتصصه العلمي 

     

 : )جودة المعلومات المحاسبية( البسم الثاني

 تعدها المصارف العراقية تتوافر خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية التي 

 اوالً  تتوافر التصائص االساسية للجودة في المعلومات المحاسبية التي تعدها المصارف العراقية 

ةير  محايد موافق موافق وبشدة االسئلة ت

 موافق

ةير موافق 

 وبشدة

1

7 

تمتلل المعلومات المحاسبية لديكم قدرة تنبييه 

 بنتائ  األداء للمصرف 

     

1

8 

يوفر المصرف معلومات محاسبية مالئمة 

 لمتت ي البرارات 

     

1

9 

ييلر التحريف في المعلومات المحاسبية التي 

 يبدمها المصرف على متت ي البرارات 

     

2

0 

تتمتج المعلومات المحاسبية بالبدرة على تصحيح 

 التوقعات الساببة 

     

2

1 

تساهم التغ ية العكسية للمعلومات المحاسبية في 

 الرقابة على تصحيح األخطاء  

     

2

2 

تتميم المعلومات المحاسبية التي يبدمها المصرف 

 بالحياد 

     

2

3 

يبدم المصرف معلومات محاسبية تتدم وطراف 

 معينة على  سا  وطراف وخر    
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2

4 

عنها في تبدم المعلومات المحاسبية المفصح 

البوائم المالية وصفاً كامالً ع  جميج األ داي 

 المالية للمصرف 

     

2

5 

يعد المصرف معلومات محاسبية يستفاد منها 

 جميج المستتدمي  

     

2

6 

يبدم مصرفكم معلومات محاسبية خالية م  

 األخطاء 

     

2

7 

تمتاز المعلومات المحاسبية التي يبدمها المصرف 

 بالدقة 

     

 لانياً  تتوافر التصائص المعمزة للجودة في المعلومات المحاسبية التي تعدها المصارف العراقية 

2

8 

يبدم المصرف معلومات محاسبية مفهومة 

 ووا حة 

     

2

9 

فهم المعلومات المحاسبية م  قبل مستتدميها 

نهم م  سهولة تحليل وتفسير تلل المعلومات   يُمكت

     

3

0 

والسياسةةةةةات المحاسةةةةةبية المتبعةةةةةة فةةةةةي الطةةةةةرق 

 .مصرفكم متسبة في جميج الفترات

     

3

1 

يُمك  مبارنة المعلومات المحاسبية لمصرفكم مج 

المصارف األخر  المماللة لنفس الفترة وك لل 

 مبارنتها لنفس المصرف لفترات متتلفة 

     

3

2 

يُمك  لمتت ي البرارات االعتماد على المعلومات 

 التي يبدمها المصرف المحاسبية 

     

3

3 

تتصف المعلومات المحاسبية التي يبدمها 

 المصرف بالمو وعية 

     

3

4 

يبدم المصرف معلومات محاسبية للمستتدمي  

 عند الحاجة إليها 

     

3

5 

تبدم المعلومات محاسبية  في الوقت المناس  

  تى ال تفبد قيمتها 
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