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مدى إمكانية مراقبي الحسابات من تطبيق معيار 

 (717التدقيق الدولي رقم )
 دراسة استطالعية آلراء مراقبي الحسابات في إقليم كوردستان/العراق( (

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة
تحظى المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق بقبول واسع من الجمعيات والمنظمات المهنية المحاسبية نتيجة 

التطورات الواسعة والتحوالت التي شهدتها الساحة االقتصادية من انفتاح اقتصادي وظهور شركات متعددة 

قد تطلّب إعداد وإصدار هذه المعايير الجنسية، فضالً عن وجود تباين في الممارسات المحاسبية بين الدول، و

( IASBالكثير من الجهود والوقت من الجمعيات المحاسبية وبشكل خاص مجلس معايير المحاسبية الدولية )

ً أن هذه ( IAASBومجلس المعايير الدولية للتدقيق والتأكيدات ) إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اآلن، علما

في مهنة المحاسبة والتدقيق تبقى مجاالً إلعادة النظر والتعديل حيثما توّجب  المعايير شأنها شأن بقية المعايير

ذلك، وقد أصدر مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق التابع لديوان الرقابة المالية قراراً 

( اعتباراً من سنة 8) (، والمعيار المحاسبي الدولي رقم1يقضي بتطبيق كل من: المعيار المحاسبي الدولي رقم )

، ومن المتوقع أن يحمل المستقبل في طياته قرارات لتطبيق معايير التدقيق الدولية وال سيما معايير التدقيق 8118

(، لذا وفي خطوة استباقية وجدنا أنه من الضروري أن نستكشف 8( و)1ذات العالقة بالمعيارين المحاسبيين )

( والمرتبط بالمعيار المحاسبي الدولي 011ق معيار التدقيق الدولي رقم )مدى استعداد مراقبي الحسابات لتطبي

 (.1رقم )

(، 011(، معيار التدقيق الدولي رقم )1ويتناول الجانب النظري للبحث كل من : معيار المحاسبة الدولي رقم )

ل الجانب العملي دراسة (، ويتناو011فضالً عن أدلة التدقيق في العراق ومقارنتها بمعيار التدقيق الدولي رقم )

استطالعية آلراء مراقبي الحسابات في إقليم كوردستان /العراق، للتعرف على مدى إمكانيتهم لتطبيق معيار 

(، وبشكل أكثر تحديداً مدى استعدادهم لتنفيذ إجراءات التدقيق وتقارير المدقق كما 011التدقيق الدولي رقم )

 وردت في المعيار.
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ABSTRACT 
     International Accounting and Auditing standards are widely accepted by 

Professional Accounting Associations and Organizations as a result of the wide 

developments and transformations witnessed in the economic arena from economic 

openness and the emergence of multinational Companies. As well as a discrepancy in 

accounting practices among States, the preparation and issuance of these standards 

required a lot of effort and time from the accounting associations, in particular the 

International Accounting Standards Board (IASB) and International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) to be as they are now, these standards, like the 

rest of the standards in the Accounting and Auditing profession, remain an area of 

revision and amendment where necessary. 

     The Board of Accounting and Auditing Standards in the Republic of Iraq issued by 

the Federal Board of Supreme Audit issued a decision to apply the following: 

International Accounting Standards (IAS) (1) and International Accounting Standards 

(IAS) (8) As of the year 2018.The future is expected to involve decisions to apply 

International Standard on Auditing (ISA), particularly Auditing standards related to 

International Accounting Standards IAS (1) and International Accounting Standards 

IAS (8). So, in a proactive step we found it necessary to explore the Auditors' 

readiness to apply International Standard on Auditing (ISA) (710), which is related to 

International Accounting Standards IAS (1). 

     The theoretical aspect of the research is International Accounting Standards IAS 

(1) and International Standard on Auditing (ISA) (710), As well as Audit Evidence in 

Iraq and its comparison with International Standard on Auditing (ISA) (710). The 

practical aspect of the research is a prospective study on opinions of the auditors in 

the Kurdistan Region / Iraq, to identify the extent to which they can apply the 

International Standard on Auditing (ISA) (710). And more specifically their 

willingness to implement audit procedures and auditor's reports as set out in the 

Standard. 
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 المقدمة
لقد حذت الجهات المنّظمة لمهنة المحاسبة والتدقيق في العراق حذو الجمعيات والمنظمات المهنية المحاسبية 

في بلدان العالم في تبني المعايير المحاسبية الدولية فأصدر مجلس المعايير المحاسبية والرقابية التابع لديوان 

يقضي بتطبيق معايير المحاسبة الدولية على الحسابات الختامية للسنة  81/3/8118ي الرقابة المالية قراراً ف

)السنة  8118، على أن يتم البدء بتطبيق معيارين من تلك المعايير اعتباراً من سنة 8181المالية المنتهية في 

( 8المحاسبي الدولي رقم ) ( "عرض القوائم المالية"، والمعيار1الحالية ( وهما المعيار المحاسبي الدولي رقم )

"السياسات المحاسبية والتغييرات بالتقديرات المحاسبية واألخطاء"، وبينما يبدأ المحاسبون باالستعداد لتطبيق 

معايير المحاسبة الدولية، يبنغي أن يبدأ استعداد لمراقبي الحسابات لتطبيق معايير التدقيق الدولية، حيث إن تطبيق 

( 1لية سيترتب عليه تطبيق معايير التدقيق الدولية، وبما أن المعيار المحاسبي الدولي رقم )معايير المحاسبة الدو

"عرض القوائم المالية" هدفه الرئيس تحديد أساس عرض القوائم المالية لضمان قابليتها للمقارنة، لذا نتوقع أن 

األرقام المقابلة والقوائم المالية -قارنة( "المعلومات الم011تظهر الحاجة إلى تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم )

 يتم تسليط الضوء عليهوبالتالي نجد أنه من المناسب في المرحلة الحالية وقبل تطبيق هذا المعيار أن  المقارنة"،

 .دراسة مدى إمكانية تطبيقه والتعرف على مكوناته، فضالً عن

 

منهجية البحث
1
  

 

: أوالً : مشكلة البحث  
( سيؤثر بشكل كبير على القوائم المالية وهذا التأثير سينعكس 1التحول إلى معيار المحاسبة الدولي رقم ) إن

وبينما (، 011فتظهر الحاجة إلى تطبيق معيار التدقيق الدوبي رقم )بدوره على عملية تدقيق هذه القوائم المالية، 

ايير الدولية فإنه في الجانب األخر هنالك من يعارض ل إلى المعفكرة التوجه نحو التحوّ  ن يؤيدنجد أن هنالك م

 هذا التوجه ويشّكك في إمكانية التطبيق، لذا جاء هذا البحث في محاولة لإلجابة عن التساؤل اآلتي:

هل يستطيع مراقبو الحسابات في إقليم كوردستان/العراق بما يمتلكونه من تأهيل علمي وخبرة عملية أن يطبقوا 

 ن هما:افرعي نويندرج تحت هذا التساؤل سؤاال؟ (011)معيار التدقيق الدولي رقم 

هل يستطيع مراقبو الحسابات في اإلقليم بما يمتلكونه من تأهيل علمي وخبرة عملية تنفيذ إجراءات التدقيق  -1

 ؟(011)التي يتطلبها معيار التدقيق الدولي رقم 

هل يستطيع مراقبو الحسابات في اإلقليم بما يمتلكونه من تأهيل علمي وخبرة عملية إعداد تقارير التدقيق وفق  -8

 ؟(011)ر التدقيق الدولي رقم متطلبات معيا

 :ثانياً :أهمية البحث
مع -ة الدولية ومعايير التدقيق الدوليةبيسمعايير المحاالتسليط الضوء على  في  مساهمتهتكمن أهمية البحث في  

، كما أدلة التدقيق المحليةتطرقت إليها األدبيات المحاسبية ، فضالً عن  والتي -(011التركيز على المعيار رقم )

إمكانية مراقبي الحسابات في اإلقليم لتطبيق مدى في اكتشاف تساعد يقدم مساهمة متواضعة من شأنها أن أنه 

 .(011المعيار رقم )

 :ثالثاً : أهداف البحث
 تي :تتمثل أهداف البحث في اآل 

 .(1رقم ) ار المحاسبي الدوليمعياللى التعرف ع -1

 .(011الدولية مع التركيز على المعيار رقم )معايير التدقيق  استعراض أهم فقرات -8

 .(011معيار التدقيق الدولي رقم ) والمقارنة بينها وبينأدلة التدقيق المحلية التعرف  -3

  .(011استكشاف مدى إمكانية مراقبي الحسابات في اإلقليم لتطبيق المعيار رقم ) -4

 

 

                                                           
املعيار رقم إاّل أن أاًي منها مل يتناول موضوع -اليتسع اجملال لعرضها -هنالك العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت معايري التدقيق الدولية 1
(017.) 
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 فرضيات البحث:رابعاً : 

  :الفرضية الرئيسة   

وجد فروقات ذات داللة احصائية بين ما يمتلكه مراقبو الحسابات في إقليم كوردستان/العراق من تأهيل علمي ت

األرقام المقابلة والقوائم -المعلومات المقارنة" (011)وخبرة عملية وإمكانية تطبيقهم معيار التدقيق الدولي رقم 

      ."المالية المقارنة

 الفرضيات الفرعية:
وجد فروقات ذات داللة احصائية بين ما يمتلكه مراقبو الحسابات في إقليم كوردستان/العراق من تأهيل ت -1

 .(011)علمي وخبرة عملية وإمكانية تنفيذهم إجراءات التدقيق التي يتطلبها معيار التدقيق الدولي رقم 

كوردستان/العراق من تأهيل  وجد فروقات ذات داللة احصائية بين ما يمتلكه مراقبو الحسابات في إقليمت -8

 .(011)علمي وخبرة عملية وإمكانية إعدادهم تقارير التدقيق وفق متطلبات معيار التدقيق الدولي رقم 

 :مجتمع البحث والعينةساً: خام
( مراقب وبحسب 08يتكون مجتمع البحث من مراقبي الحسابات في إقليم كوردستان/ العراق، والبالغ عددهم ) 

( مراقب30ويبلغ حجم عينة البحث )، 8118قليم لسنة إلالصادرة عن نقابة المحاسبين والمدققين في ا لنشرةا
2
 

( 46( مراقب حسابات، وتم استعادة )56على ) 8118خالل شهر كانون أول وقد تم توزيع استبانة البحث ،

 وهي نسبة جيدة.من االستبانات الموّزعة ( %56أي بنسبة )وتحليلها،استبانة 

 

ألولالمبحث ا  

الجانب النظري   

 

   مقدمة

( أنه في المجتمع الدولي هنالك اهتمام كبير من قبل المحاسبين والمنّظمين Robertson&Louwersيذكر )    

معايير التدقيق الدولية  ، وتعدّ في كافة أنحاء العالم -إن لم تكن مّوحدة-بموضوع التوافق، أي جعل المعايير متّسقة

تطوير ودعم مهنة محاسبة دولية  ويعدّ (، Robertson&Louwers,2002:26الخطوة األولى في هذا االتجاه )

 International( IFACمترابطة ضمن إطار قواعد متناسقة هو الهدف الرئيس لإلتحاد الدولي للمحاسبين )

Federation of Accountantsلتدقيق والتأكيداتالدولية لمعايير ال مجلسنشأ االتحاد ، ولتحقيق هذا الهدف أ 

(IAASB )International Auditing and Assurance Boardتولى تطوير وإصدار أدلة دولية ي، ل

متعارف عليها لتدقيق الحسابات وشكل ومحتوى تقرير التدقيق بقصد توحيد وربط الممارسات المهنية في كافة 

ق على تدقيق القوائم المالية وقد أصدر هذا المجلس المعايير التي يجب أن تطبّ (، 65:8114أرجاء العالم )عبدهللا،

وقد كانت معايير التدقيق الدولية  ،التاريخية وكذلك أعمال التأكيدات لتسهيل مهمة فهم وتطبيق مايصدره المجلس

ص لكل منها ( خصّ مجاميع 5) أبواب رئيسةعلى شكل تم تبويبها  1664تصدر حسب تسلسلها، إالّ أنها بعد سنة 

أقوى من المعايير الدولية، ولكن -إن وجدت-، والقاعدة العامة أن المعايير المحلية866-811رموزاً خاصة وهي 

مجلس المعايير الدولية يطلب من أعضائه عند وضع أو حذف أو تعديل معيار)قاعدة( جديدة أن يأخذوا بنظر 

  (.34-33: 8115الجديدة مع المعايير الدولية )التميمي، االعتبار تطابق المعيار)أو المعايير(

سيحمل في طياته توجهات لتطبيق معايير التدقيق الدولية كما هو الحال في العراق ونتوقع أن المستقبل      

 على 8181بالنسبة إلى معايير المحاسبة الدولية والتي صدر األمر بتطبيقها اعتباراً من الحسابات الختامية لسنة 

، من 8118( وذلك بالنسبة للحسابات الختامية لسنة 8( والمعيار رقم )1أن يتم البدء بتطبيق كل من المعيار رقم )

( الذي يتعلق بعرض القوائم المالية ومن 1هنا نرى أنه من المناسب أن نعرض أوالً معيار المحاسبة الدولي رقم )

 .ضوع المعلومات المقارنة( ألنه يتناول مو011ثم معيار التدقيق الدولي رقم )

 

 (1معيار المحاسبة الدولي رقم ): أوالً 
تعد خاصية القابلية للمقارنة إحدى الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية، ويرى )خنفر والمطارنة( أن هذه     

الخاصية تكتسب أهميتها نتيجة حاجة مستخدمي المعلومات المحاسبية إلى إجراء المقارنات لهذه المعلومات مع 

                                                           
2

)https://www.surveymonkey.com/mp/sample- (30)% فإن حجم العينة هو11% وهامش خطأ 61عند مستوى ثقة  

)calculator-size 

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator
https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator
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وتتمثل حاجة مستخدمي المعلومات (، 8111:81ألداء )خنفر والمطارنة،عدم توفر مقاييس مطلقة لتقييم ا

المحاسبية إلى مقارنة هذه المعلومات في اتجاهين، األول: مقارنة المعلومات المحاسبية لمنشأة معينة مع منشآت 

لمقارنة يمكن أخرى في القطاع )الصناعة( نفسه وذلك لغرض تقييم أداء المنشأة مع أداء المنشآت مثيالتها، وهذه ا

، أما االتجاه اآلخر فهو مقارنة المعلومات نفسها أن نطلق عليها تسمية "المقارنة األفقية" ألنها عن السنة المالية

المحاسبية لمنشأة معينة لسنتين أو أكثر وذلك لغرض تقييم أداء المنشأة على مدى هذه السنوات وتشخيص 

 في اتخاذ القرارات المناسبة.االنحرافات والتنبؤ بمستقبلها، وبما يساعد 

النظر لوجود العديد من نقاط الضعف في القوائم المالية التي تعدها المنشآت من أهمها: استخدام مبدأ التكلفة بو   

 د الطرائق والسياسات المحاسبية، وغيرها من األمورالتاريخية، االعتماد على الحكم الشخصي والتقديرات، تعدّ 

مصداقية هذه القوائم المالية وإمكانية االعتماد عليها وينعكس ذلك على عملية المقارنة مما يلقي بظالله على 

كان لذا األفقية والعمودية للمعلومات المحاسبية فيرى البعض أن هذه العملية لن تحقق األهداف المرجوة منها، 

لجنة معايير المحاسبية وهنا نجد أن البد أن يتم إعداد القوائم المالية بطريقة تجعلها مفيدة ألغراض المقارنات، 

وفي محاولة منها لتخفيف أثر  International Accounting Standard Committee(IASCالدولية )

في أيلول  "عرض القوائم المالية"( 1ي رقم )السلبيات المذكوره أعاله قامت بإصدار معيار المحاسبة الدول

 :(https://mf.rks-gov.net/desk/inc)المعايير اآلتية  محلهذا المعيار ، وقد حل 1660

والذي تمت الموافقة عليه في سنة  "االفصاح عن السياسات المحاسبية" (1)المعيار المحاسبي الدولي رقم  .1

1604. 

والذي تمت " المعلومات التي ينبغي االفصاح عنها في القوائم المالية( "6)المعيار المحاسبي الدولي رقم  .8

 .1600قة عليه في سنة المواف

والذي تمت  "عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة( "13)المعيار المحاسبي الدولي رقم  .3

 .1606الموافقة عليه في سنة 

 ،أول معيار محاسبي شامل يتعامل مع عرض القوائم المالية (1)وقد كان المعيار المحاسبي الدولي رقم      

ويهدف إلى وصف أساس عرض القوائم المالية ذات الغرض العام، وذلك لضمان قابلية مقارنتها مع كل من 

القوائم المالية للمنشأة في الفترات السابقة، والقوائم المالية للمنشآت األخرى، ولتحقيق هذا الهدف، فإن هذا المعيار 

دات الخاصة بهيكلها والحد األدنى من المتطلبات المتعلقة يحدّد المتطلبات الكلية لعرض القوائم المالية واالرشا

االعتراف، القياس، واالفصاح لمعامالت معيّنة واألحداث األخرى يتم التعامل معها في معايير  ،بمحتوياتها

 .(https://mf.rks-gov.net/desk/inc) وتفسيرات أخرى

د تسميتها بإسم مجلس معايير المحاسبة الدولية وأعي 8111في أبريل/نيسان وقد تم إعادة تشكيل اللجنة      

(IASB)International Accounting Standard Board وذلك نتيجة الضغط الدولي الذي تزايد حتى ،

تصبح جهة مستقلة، أما المعايير التي نشرها المجلس فقد أطلق عليها معايير اإلبالغ 

فيما و(، 864-868:8111)لطفي، International Financial Reporting Standards(IFRSالمالي)

ى هذا لجنة معايير المحاسبية الدولية  تبنّ محل  حلّ عندما ( فإن المجلس 1ولي رقم )ديخص المعيار المحاسبي ال

 31/11/8118 ولغاية 18/18/8113منذ  تطويرهعمليات  تواستمر المعيار

(https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias1.) 

وبما أن تقرير مراقب الحسابات ومايتضمنه من رأي في القوائم المالية بعد إتمام إجراءات التدقيق يضفي       

هتمام بمعيار تدقيق يوضح إجراءات تدقيق هذه القوائم المقارنة المصداقية على القوائم المالية، كان البد من اال

    (.011وكيفية إعداد تقرير التدقيق الخاص بها وهذا ماجاء به معيار التدقيق الدولي رقم )

 

 (717) معيار التدقيق الدولي رقمثانياً: 
ً إلى ( وآخرون أنه خالل تدقيق القوائم المالية للفترة Boyntonيرى )        الحالية يجب أن يكون المدقق منتبها

الظروف واألحداث المتعلقة بالقوائم المالية للفترة السابقة، وهذه الظروف قد تتضمن: آراء مختلفة للمدقق، 

وقد جاء المعيار رقم ، (Boynton,Johnson&Kell,2001:884تحديث رأي، والتغييرات في المدققين )

ويتكون لقوائم المالية للفترة السابقة وما تكتنفها من ظروف، لوإعداد التقرير  إجراءات التدقيقمتطلبات ( ب011)

 (:IAASB,2016:849-853المعيار من خمس فقرات وكاآلتي )

 وتتضمن: الفقرة األولى: المقدمة

https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias1
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المالية امل هذا المعيار مع مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات المقارنة عند تدقيق القوائم عنطاق المعيار: يت - أ

عندما تكون القوائم المالية للسنة السابقة قد تم تدقيقها من قبل مدقق سابق أو لم تكن قد دققت، كما يتم تطبيق 

 ( فيما يخص األرصدة االفتتاحية.611المتطلبات والدليل في معيار التدقيق الدولي رقم )

ات المدقق في إعداد التقرير فيما طبيعة المعلومات المقارنة: في هذه الفقرة توضيح ألسلوبين لمسؤولي - ب

يخص هذه المعلومات المقارنة، علماً أن اختيار أي منهما غالباً ما يتم تحديده عن طريق القانون أو التشريع أو 

 ربما في شروط التعاقد مع العميل، وهذا األسلوبان:

 فقط.األرقام المقابلة: رأي المدقق في القوائم المالية يشير إلى الفترة الحالية  -1

 القوائم المالية المقارنة: رأي المدقق يشير إلى كل فترة تم عرض القوائم المالية عنها. -8

   .16/18/8116تاريخ السريان: يبدأ العمل بهذا المعيار لتدقيق القوائم المالية للفترة التي تبدأ في أو بعد   - ت

 وتتضمن أهداف المدقق كل من : الفقرة الثانية: األهداف

ليل تدقيق كاٍف ومناسب حول فيما إذا كانت المعلومات المقارنة التي تتضمنها القوائم المالية قد الحصول على د - أ

ً لمتطلبات المعلومات المقارنة في إطار إعداد التقارير المالية  تم عرضها، من جميع النواحي الجوهرية، طبقا

 المطبّق.

 إعداد التقرير طبقاً لمسؤوليات المدقق في إعداد التقارير. - ب

لمصطلحات الواردة في هذه الفقرة كما تكون المعاني لالفقرة الثالثة: تعاريف: ألغراض معايير التدقيق الدولية 

 مبيّن إزاء كل منها:

هي المبالغ واالفصاحات التي تتضمنها القوائم المالية  :(Comparative Information)المعلومات المقارنة  - أ

 فيما يتعلق بفترة واحدة سابقة أو أكثر وفقاً الطار إعداد التقارير المالية المطبّق.     

 المبالغ: هي المعلومات المقارنة حيث تكون (Corresponding Figuresاألرقام المقابلة)المماثلة() - ب

بقة مضّمنة كجزء أساسي من القوائم المالية للفترة الحالية، والقصد منها أن واالفصاحات األخرى للفترة السا

)يشار إليها بـ"أرقام الفترة الحالية"(، واالفصاحات األخرى المتعلقة بالفترة الحالية بالمبالغتقرأ فقط بعالقتها 

الءمتها ألرقام ويخضع مستوى التفصيل المعروض في المبالغ واالفصاحات المقابلة بشكل أساسي لمدى م

 الفترة الحالية.    

هي المعلومات المقارنة حيث  (:Comparative Financial Statementsالقوائم المالية المقارنة ) - ت

واالفصاحات األخرى للفترة السابقة مضمنة لغرض مقارنتها بالقوائم المالية للفترة الحالية، ولكن في  المبالغ

مدقق، ومستوى المعلومات المدرجة في تلك القوائم المالية المقارنة تعد قابلة حال تدقيقها يشار إليها في رأي ال

 للمقارنة مع القوائم المالية للفترة الحالية.

لبات: وتتضمن نوعين من المتطلبات التي ينبغي أن يأخذها المدقق بنظر االعتبار سواًء عند : المتطالفقرة الرابعة

تنفيذ إجراءات التدقيق
3
د تقرير التدقيقأو عند إعدا 

4
. 

التي وردت  المتطلباترى: وتتضمن هذه الفقرة تفسيرات لبعض خالفقرة الخامسة: التطبيق والمواد التفسيرية األ

 الفقرة الرابعة، كما تتضمن ملحقاً يحتوي على نماذج توضيحية لتقارير المدققين.في 

 

  العراقجمهورية في أدلة التدقيق ثالثاً: 

تم تأسيس مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراقديوان الرقابة المالية  على مقترح بناءً         
5
  

العراقية  وتم نشر النظام الداخلي للمجلس في جريدة الوقائع، 88/3/1688في رئاسة الجمهورية  بموجب كتاب

 ،(http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/1854.html)10/11/1688في (3880)ذي العدد 

الصادر عن ديوان الرقابة المالية أصدر المجلس نظاماً داخلياً  1666لسنة  (1)وبموجب التعليمات ذي العدد

 (،http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/1999.html)السابق جديداً ألغى بموجبه النظام الداخلي 

هذا  -موضوع بحثنا -قاعدة محاسبية، أما ما يتعلق بأدلة التدقيق (14)ومنذ انشائه وإلى يومنا هذا أصدر المجلس 

أدناه أدلة وكما في  (0)فقد بلغ عدد األدلة الصادرة عنه

(https://www.fbsa.gov.iq/ar/wiki/view/check-local دليل                                                 :)

                                                           
3

 المحور األول من استبانة البحث.متطلبات إجراءات التدقيق بحسب المعيار يتضمنها  
4

 متطلبات إعداد تقرير التدقيق بحسب المعيار يتضمنها المحور الثاني من استبانة البحث. 
5

 يلتزم مراقبو الحسابات في اإلقليم بما يصدر عن هذا المجلس بإعتبارهم أعضاء في الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين. 

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/1854.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/1999.html
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عام اإلطار ال : يتضمن31/18/1660" تم إقراره في مسؤولية مراقب الحسابات عن األحداث الالحقة( "1رقم )

ينبغي االفصاح عنه من معلومات في البيانات المالية ومالإلجراءات الواجب القيام بها، 
6

عن األحداث الالحقة  

 لتأريخ الميزانية العامة وإصدار البيانات المالية.

القواعد : يتضمن 16/0/1666" تم اقراره في تقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية( "8دليل رقم )

 ابات، وأنواع الرأي بالنسبة لمراقب الحسابات.واالرشادات حول شكل ومحتوى تقرير مراقب الحس

وصف المعايير األساسية التي : يتضمن 8/11/1666" تم إقراره في المعايير األساسية للتدقيق( "3دليل رقم )

يجب على مراقب الحسابات أن يلتزم بها لضمان تحقيق أعلى مستويات األداء المهني المطلوبة ولتحديد مسؤوليته 

 المهنية.

اإلرشادات الواجب يتضمن  :16/18/8111" تم إقراره في  دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية( "4رقم ) دليل

إعتمادها من قبل مراقب الحسابات للتحقق من مدى االلتزام بالمبادئ األساسية لنظام الرقابة الداخلية المعمول به 

والتدقيق األساسية المطلوبة وبما يمّكنه من إبداء من قبل إدارة المنشأة بقصد تحديد نوع وحجم إجراءات الفحص 

                                   رأيه.

إرشادات تخص التوثيق المتعلق بتدقيق البيانات يتضمن  :14/1/8118" تم إقراره في التوثيق( "6دليل رقم )

        المالية.

معايير وإرشادات يتضمن  :84/8/8118" تم إقراره في تخطيط عملية التدقيق واالشراف عليها( "5دليل رقم )

سيقوم به مراقب الحسابات في وقت معيّن  التخطيط عملية تدقيق البيانات المالية وإعطاء صورة واضحة لم

   باستخدام عدد من المساعدين.

األول: مسؤوليات ديوان الرقابة  محورين:يتضمن  :88/18/8115" تم إقراره في  رقابة الجودة ( "0دليل رقم )

المالية االتحادي ومكاتب التدقيق الفردية وشركات التدقيق المتعلقة بنظام رقابة الجودة لديهم على عمليات تدقيق 

: المسؤوليات المحدّدة للمدقق فيما يتعلق واآلخرالبيانات المالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة. 

مسؤوليات مدقق رقابة جودة  -عند االقتضاء-ابة الجودة لعملية تدقيق البيانات المالية، كما يتناول بإجراءات رق

 العمليات.

 (5)شهدت إقرار  8118ولغاية سنة  1660ومن المعلومات الواردة أعاله يتبين أن الفترة الممتدة من سنة      

حيث شهدت  8115بعدها وإلى غاية سنة ة التدقيق أدلة تدقيق، بينما توقف عمل المجلس عن إصدار وإقرار أدل

 .(0إقرار دليل التدقيق رقم )

 

 ً  ( وأدلة التدقيق في العراق717: مقارنة بين معيار التدقيق الدولي رقم )رابعا
 يتبيّن اآلتي: أعالهمن استعراض أدلة التدقيق في العراق الموّضحة 

األرقام المقابلة والقوائم المالية  -م نجد أي دليل تدقيق في العراق يختص بموضوع المعلومات المقارنةل - أ

ذا كان البد من القراءة والمراجعة المتأنية لكل ما ورد في أدلة ل(، 011معيار رقم )الالمقارنة، كما هو الحال في 

ومضمون المعيار الدولي من حيث إجراءات  تالتدقيق السبعة فربما نجد ضمن محتوياتها ما يتعلق بفقرا

 التدقيق وإعداد تقرير التدقيق.

 بخصوص إجراءات التدقيق: - ب

( ضمن متطلبات إجراءات التدقيق مسؤولية مراقب الحسابات عن المعلومات 011معيار رقم )التضمن  -1

تصنيفها ، إعداد القوائم الماليةتضمينها في القوائم المالية وبما يتوافق مع إطار  المقارنة من نواحي عدة أهمها:

                                                           
 (.Financial Statements)يقصد هبا القوائم املالية  6
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مع المبالغ واالفصاحات األخرى المعروضة في الفترة السابقة، أو أنه تم إعادة اتفاقها  ، بشكل مناسب

احتمال  ،قة في الفترة الحاليةالسياسات المحاسبية التي تعكسها مع السياسات المطبّ اتساقها مع ، صياغتها

تأثرها بأي ، مع القوائم المالية المعدّلة )قوائم الفترة السابقة(مدى اتفاقها ، تحريف جوهريتعرضها ألي 

ونالحظ في  ،تحريف جوهري في القوائم المالية للفترة السابقة والتعديالت التي تم إجراؤها ألغراض التصحيح

نظر االعتبار الفترة أو الفقرات السابقة أنه من ضمن إجراءات التدقيق للفترة الحالية أن يأخذ مراقب الحسابات ب

 الفترات السابقة لما تحتويه من معلومات مقارنة تتطلبها عملية تدقيق القوائم المالية.   

بالنسبة إلى أدلة التدقيق في العراق لم نجد أية إشارة أو ذكر لمصطلح المعلومات المقارنة، أما مصطلح  -8

مراقب الحسابات عنها فالمقصود به الفترة المالية  الفترة المالية الذي ورد في هذه األدلة من حيث مسؤولية

الحالية التي يقوم بتدقيق قوائمها المالية وذلك لألحداث التي وقعت في هذه الفترة واألحداث الهامة الالحقة التي 

تخص الفترة ووقعت قبل تاريخ تقرير المراقب، أي أن مسؤولية مراقب الحسابات تجاه القوائم المالية والرأي 

ذي يبديه في هذه القوائم يتحدّد في تلك األحداث الموّضحة أعاله، بمعنى أن مسؤليته ال تمتد لتشمل المعلومات ال

ً من متطلبات إجراءات التدقيق التي نص عليها  الواردة في القوائم المالية للفترة السابقة، وبالتالي ال نجد أيا

 (. 011معيار رقم )ال

 بخصوص إعداد تقرير التدقيق: - ت

تقسيمها -ألغراض هذا البحث-( مجموعة من متطلبات إعداد تقرير التدقيق ويمكن011معيار رقم )الضمن ت -1

 في ثالث حاالت:

 الحالة األولى:إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة قد تم تدقيقها من قبل مراقب حسابات سابق، في هذه الحالة:

  ًمتحفّظاً، أو امتناع عن إبداء رأي أو رأيا ً إذا كان تقرير مراقب الحسابات السابق للفترة السابقة يتضمن رأيا

سلبياً ولم يتم حل األمر الذي أدّى إلى التعديل، فإن مراقب الحسابات يجب أن يعدّل رأيه في القوائم المالية للفترة 

المراقب، يجب على المراقب أن يشير إلى كل من أرقام الفترة  الحالية، وفي فقرة "أساس التعديل" في تقرير

الحالية واألرقام المقابلة في وصف األمر الذي أدّى إلى التعديل عندما يكون تأثير هذا األمر أو التأثيرات 

 المحتملة على أرقام الفترة الحالية جوهرية. 

  ًمتحفّظاً، أو امتناع عن إبداء رأي أو رأيا ً إذا كان تقرير مراقب الحسابات السابق للفترة السابقة يتضمن رأيا

سلبياً ولم يتم حل األمر الذي أدّى إلى التعديل، فإن مراقب الحسابات يجب أن يعدّل رأيه في القوائم المالية للفترة 

المراقب، يجب على المراقب أن يوّضح أن رأي التدقيق قد تم  الحالية، وفي فقرة "أساس التعديل" في تقرير

تعديله بسبب التأثيرات أو التأثيرات المحتملة لألمر الذي لم يتم حلّه على قابلية أرقام الفترة الحالية واألرقام 

 المقابلة.  

 ترة السابقة والتي إذا حصل مراقب الحسابات على دليل تدقيق عن وجود تحريف جوهري في القوائم المالية للف

سبق وأن صدر بها رأي غير معدّل، ولم يتم إعادة عرض األرقام المقابلة بشكل صحيح، ولم يتم إجراء 

ً في تقريره عن القوائم المالية للفترة  ً سلبيا ً أو رأيا ً متحفّظا االفصاحات المناسبة، فيجب عليه أن يبدي رأيا

 رنة الواردة فيها.  الحالية، معداّلً فيما يتعلق باألرقام المقا

  إذا لم يكن هنالك قانون أو نظام يمنع مراقب الحسابات من االشارة إلى تقرير مراقب الحسابات السابق وقّرر أن

أن -باإلضافة إلى إبداء الرأي عن القوائم المالية للفترة الحالية-يفعل ذلك عندئذ يجب على مراقب الحسابات

لى أن القوائم المالية للفترة السابقة قد تم تدقيقها من قبل مراقب حسابات ينص في فقرة "أمر آخر" في تقريره ع

 سابق، نوع الرأي الذي أبداه مراقب الحسابات السابق وأسباب تعديله إذا كان معداّلً، وتاريخ ذلك التقرير.

  والتي سبق وأن إذا توصل مراقب الحسابات إلى وجود تحريف جوهري يؤثر على القوائم المالية للفترة السابقة

أعدّ مراقب الحسابات السابق تقريراً بدون تعديل، فعندها ينبغي على مراقب الحسابات إبالغ المستوى اإلداري 

 المناسب والمسؤولين عن الحوكمة ويطلب اطالع مراقب الحسابات السابق.

 السابقة والتي سبق وأن  إذا توصل مراقب الحسابات إلى وجود تحريف جوهري يؤثر على القوائم المالية للفترة

أعدّ مراقب الحسابات السابق تقريراً مع إجراء تعديل عليها، ووافق مراقب الحسابات السابق على إصدار 

تقرير جديد عن القوائم المالية المعدّلة للفترة السابقة ، فيجب على مراقب الحسابات أن يكون تقريره عن الفترة 

 الحالية فقط.

إعداد تقرير عن القوائم المالية للفترة السابقة بالتزامن مع عملية التدقيق للفترة الحالية، إذا كان عند  الحالة الثانية:

رأي مراقب الحسابات عن القوائم المالية لهذه الفترة السابقة مختلفاً عن الرأي الذي أبداه سابقاً، ينبغي عليه 

 آخر".ختالف الرأي في فقرة "أمر االفصاح عن األسباب األساسية ال
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الحالة الثالثة: إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة غير مدقّقة: يجب على مراقب الحسابات أن يذكر في فقرة 

"أمر آخر" أن األرقام المقارنة غير مدقّقة، وعليه أن يحصل على أدلة تدقيق مناسبة وكافية بأن األرصدة 

 ي على القوائم المالية للفترة الحالية.  االفتتاحية ال تحتوي على تحريفات تؤثر بشكل جوهر

أما أدلة التدقيق في العراق فلم نجد سوى فقرة "أثر الرأي لسنة سابقة على رأي السنة الحالية" وذلك ضمن   -2

إن أول خطوة من خطوات التدقيق، هي الرجوع " حيث نّصت هذه الفقرة على اآلتي:(، 8دليل التدقيق رقم )

في التقرير عن حسابات السنة السابقة، والتأكد من إتخاذ اإلجراءات الالزمة بصدد ما إلى المالحظات المثبتة 

ورد فيها، وعليه فإن الرأي المقدّم عن حسابات السنة الحالية قد يتأثر بشكل كبير بالرأي المقدّم عن حسابات 

السنة الحالية بنفس األسلوب أو  السنة السابقة، فإذا كان هذا الرأي متحفظاً وجب تقييد الرأي المقدّم عن حسابات

 . "بآخر وحسب اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة بشأن مالحظات التقرير

وفق ( نجد 011وبمقارنة هذه الفقرة مع ما ورد في فقرة متطلبات إعداد تقرير التدقيق ضمن المعيار رقم )       

كان الرأي المقدّم عن أن  يقيّد رأيه إن  اليةعن السنة الح دليل التدقيق المحلي يجب على مراقب الحسابات

( وبحسب أول فقرتين ضمن الحالة األولى فإن 011حسابات السنة السابقة متحفظاً، بينما في المعيار رقم )

يجب أن يعدّل رأيه في القوائم المالية للفترة الحالية ويوّضح السبب، لذا ال نجد أي عالقة مراقب الحسابات 

 ( مما يؤيد الحاجة إلى تطبيق هذا المعيار.011التدقيق المحلي والمعيار رقم )واضحة بين دليل 

 

نيالمبحث الثا  

دراسة االستطالعيةال  

 
من خالل استبانة تم تصميمها للتعرف على آراء عينة البحث، وتتكون  االستطالعيةتم إجراء الدراسة      

 من فرضيات البحث، وتم اتباع الخطوات اآلتية: ص الختبار فرضيةكل محور منها خصّ  محوريناالستبانة من 

 

 صدق اإلستبانة  : أوالً 
تم عرض اإلستبانه بشكلها األولي على مجموعة من األساتذه المحكمين المتخصصين في مجال المحاسبة  

(، وباالستفادة من آرائهم تم تعديل بعض فقرات االستبانه وذلك للتأكد من الصدق 3بلغ عددهم ) الحصاءوا

 ( أدناه يوضح أسماء المحكمين.1الظاهري ومما يزيد من درجة مصداقيتها، والجدول رقم )

 

 (1جدول رقم )

 أسماء األساتذة المحكمين لالستبانة

 جهة العمل اللقب العلمي االسم

 قسم المحاسبة/جامعة صالح الدين/أربيل. مساعد أستاذ عثمان محمودغازي د.

 (.خبيرمصرف كوردستان/أربيل ) حساباتمراقب  د.خالد ياسين القيسي

 .قسم االحصاء/جامعة صالح الدين/أربيل أستاذ مساعد د.رزكار مغديد دمحم

 

 ثبات االستبانة      -ثانياً 
 بعد توزيع االستبانة على عينة البحث واستعادتها تم التحقق من ثبات االستبانة من خالل معامل ألفا كرونباخ      

(Cronbachs Alpha( الذي بلغ )04)%( ،للمحورين األول والثاني على التوالي84 ،)%  وتعتبر القيمة

 فأكثر وهذا يعني أن معامل ألفا كرونباخ لإلستبانة مقبول.   )%51المقبولة لمعامل ألفا )

 ً  عرض وتحليل آراء عينة البحث وإختبار الفرضيات  -ثالثا
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل بيانات المستجيبين في االستبانة وباستخدام برنامج الحزمة      

تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف وقد    ( SPSSاالحصائية للعلوم االجتماعية )

إجابات عينة البحث على أساس مقياس ليكرت الخماسي الختبار هذه الفرضية وترتيب فقراتها، حيث تحددت 

ال أتفق أبداَ(، وبموجب هذا المقياس يتم قبول الفرضية إذا كان  -ال أتفق –محايد  –أتفق  -وكاآلتي )أتفق تماماً 

وجاءت (،3( ، ويتم رفضها إذا كان الوسط الحسابي العام للمحور أقل من )3الوسط الحسابي العام للمحورأكبرمن )

 لنتائج كاآلتي:ا
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يوجد فروقات ذات داللة احصائية بين ما  وخصص الختبار الفرضية األولى للبحث ومفادها " المحور األول : -1

يمتلكه مراقبو الحسابات في إقليم كوردستان/العراق من تأهيل علمي وخبرة عملية وإمكانية تنفيذهم إجراءات 

 ( أدناه.8، وكما في الجدول رقم )"717التدقيق التي يتطلبها معيار التدقيق الدولي رقم 

 

 (2جدول رقم ) 

 النسب المئوية وترتيب اإلجابات لفقرات المحور األول

 األسئلة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف%

1 
يجب أن يحدّد مراقب الحسابات فيما إذا كانت القوائم المالية تتضمن المعلومات 

 إطار إعداد التقارير المالية.المقارنة التي يتطلبها 
4.16 .824 19.84 

8 
يجب أن يحدد مراقب الحسابات فيما إذا كانت المعلومات المقارنة في القوائم 

 المالية مصنّفة بشكل مناسب.
4.18 .777 18.60 

3 
 المبالغيجب أن يقيّم مراقب الحسابات فيما إذا كانت المعلومات المقارنة تتفق مع 

 واالفصاحات األخرى المعروضة في الفترة السابقة، أو أنه تم إعادة صياغتها.
4.18 .747 17.89 

4 
يجب أن يقيّم مراقب الحسابات فيما إذا كانت السياسات المحاسبية التي تعكسها 

 المعلومات المقارنة متسقة مع تلك المطبقة في الفترة الحالية.
4.18 .747 17.89 

6 

تغيير في السياسات المحاسبية فإن مراقب الحسابات يجب أن يقيّم إذا كان هنالك 

فيما إذا كانت هذه التغييرات قد تمت المحاسبة عنها بشكل صحيح، وتم عرضها 

 واالفصاح عنها بشكل كاف.

4.27 .751 17.60 

5 

إذا علم مراقب الحسابات بأي تحريف جوهري محتمل في المعلومات المقارنة 

أثناء أدائه تدقيق الفترة الحالية فإنه يجب أن يقوم بإجراءات التدقيق االضافية التي 

تستلزمها الظروف للحصول على دليل تدقيق مناسب وكاف ليحدّد فيما إذا كان 

 هنالك تحريف جوهري. 

4.24 .883 20.81 

0 
إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة قد تم تعديلها فإن مراقب الحسابات يجب أن 

 يحدّد أن المعلومات المقارنة تتفق مع القوائم المالية المعدّلة.
4.09 .701 17.15 

8 
ينبغي على مراقب الحسابات أن يطلب إفادات خطية لكل الفترات المشار إليها 

 في رأيه.
3.91 .874 22.36 

6 

ينبغي على مراقب الحسابات الحصول على إفادة خطية خاصة فيما يتعلق بأي 

تعديل  أجري لتصحيح تحريف جوهري في القوائم المالية للفترة السابقة والتي 

 تؤثر على المعلومات المقارنة.

4.09 .848 20.74 

 10.9923 45543. 4.1432 اإلجمالي 

(، كما نالحظ من الجدول 3الفقرات كان أكبر من ) لكل فقرة مننالحظ من الجدول أعاله أن الوسط الحسابي     

مما ( 0.455وبإنحراف معياري )( 5-4( ويقع بين )3( وهو أكبر من )4.14الوسط الحسابي للمحور ) أعاله أن

من الجدول   ، كما يتضح(011ار رقم )إمكانية تطبيق المعييدل على إتفاق أراء عينة البحث وبشكل كبير على 

%( مما يدل 10.99%( وبمتوسط عام بلــغ )22.36 -% 17.15بين ) ه أن معامل إختالف الفقرات تراوحأعال

 .(أدناه 3وكما في الجدول رقم ) tكد من معنوية الوسط الحسابي نختبر قيمة  أوللتعلى قبول جيد  للفرضية، 

 

 ( 3جدول رقم )

 األولللمحور    T-Testاختبار 

One-Sample Test 

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference  

16.839 44 .000 1.1432099 
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الجدولية التي بلغت   t( وهي أكبر من قيمة 16.839المحسوبه حيث بلغت  )   t( قيمة  3يبين الجدول رقم  ) 

 وقد بلغت مستوى الداللة لهذه الفرضية (  a=0.05الداللة )( و عند مستوى ( 44( عند درجة حريه  ) 2.015)

 وهو أقل من مستوى الداللة االحصائية، ومن ثم فإن هذا يؤدي الى قبول الفرضية  األولى. (0.000)

يوجد فروقات ذات داللة احصائية بين ما  وخصص الختبار الفرضية الثانية للبحث ومفادها " المحور الثاني :

الحسابات في إقليم كوردستان/العراق من تأهيل علمي وخبرة عملية وإمكانية إعدادهم تقارير  يمتلكه مراقبو

 ( نتائج التحليل.  4ويبين الجدول رقم )"، 717التدقيق وفق متطلبات معيار التدقيق الدولي رقم 

 

 ( 4جدول رقم )

 لفقرات المحور الثانيالوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف وترتيب اإلجابات 

 األسئلة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف%

1 
عند عرض األرقام المقابلة، فإن رأي مراقب الحسابات يجب أن ال يشير 

 إلى األرقام المقابلة عدا في ظروف خاصة تم تحديدها في المعيار.
3.93 .889 22.61 

8 

 

 

 

إذا تضّمن تقرير مراقب الحسابات السابق للفترة السابقة،كما صدر سابقاً، 

رأياً متحفّظاً، أو امتناع عن إبداء رأي أو رأياً سلبياً ولم يتم حل األمر الذي 

أدّى إلى التعديل، فإن مراقب الحسابات يجب أن يعدّل رأيه في القوائم 

يل" في تقرير المراقب، يجب المالية للفترة الحالية، وفي فقرة "أساس التعد

على المراقب أن يشير إلى كل من أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة في 

وصف األمر الذي أدّى إلى التعديل عندما يكون تأثير هذا األمر أو 

 التأثيرات المحتملة على أرقام الفترة الحالية جوهرية.  

4.18 .806 19.29 

3 

 

 

 

 

إذا تضّمن تقرير مراقب الحسابات السابق للفترة السابقة،كما صدر سابقاً، 

رأياً متحفّظاً، أو امتناع عن إبداء رأي أو رأياً سلبياً ولم يتم حل األمر الذي 

أدّى إلى التعديل، فإن مراقب الحسابات يجب أن يعدّل رأيه في القوائم 

يل" في تقرير المراقب، يجب المالية للفترة الحالية، وفي فقرة "أساس التعد

على المراقب أن يوّضح أن رأي التدقيق قد تم تعديله بسبب التأثيرات أو 

التأثيرات المحتملة لألمر الذي لم يتم حلّه على قابلية أرقام الفترة الحالية 

 واألرقام المقابلة. 

3.93 .837 21.27 

4 

 

 

 

 

إذا حصل مراقب الحسابات على دليل تدقيق عن وجود تحريف جوهري 

في القوائم المالية للفترة السابقة والتي سبق وأن صدر بها رأي غير معدّل، 

ولم يتم إعادة عرض األرقام المقابلة بشكل صحيح، ولم يتم إجراء 

 ً ً سلبيا ً أو رأيا ً متحفّظا في  االفصاحات المناسبة، فيجب عليه أن يبدي رأيا

تقريره عن القوائم المالية للفترة الحالية، معداّلً فيما يتعلق باألرقام المقارنة 

 الواردة فيها.  

3.89 1.005 25.84 

6 

 

 

 

 

إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة قد تم تدقيقها من قبل مراقب حسابات 

إلى  سابق، واليوجد قانون أو نظام يمنع مراقب الحسابات من االشارة

تقرير مراقب الحسابات السابق وقّرر أن يفعل ذلك عندئذ يجب على مراقب 

الحسابات أن ينص في فقرة "أمر آخر" في تقريره على أن القوائم المالية 

للفترة السابقة قد تم تدقيقها من قبل مراقب حسابات سابق، نوع الرأي الذي 

ن معداّلً، وتاريخ ذلك أبداه مراقب الحسابات السابق وأسباب تعديله إذا كا

 التقرير.

3.69 .874 23.70 

5 

 

 

 

إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة غير مدقّقة فإنه يجب على مراقب 

الحسابات أن يذكر في فقرة "أمر آخر" أن األرقام المقارنة غير مدقّقة، 

وعليه أن يحصل على أدلة تدقيق مناسبة وكافية بأن األرصدة االفتتاحية ال 

لية للفترة تحتوي على تحريفات تؤثر بشكل جوهري على القوائم الما

 الحالية.  

4.11 .885 21.52 
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0 

 

عند عرض القوائم المالية المقارنة فإن رأي مراقب الحسابات ينبغي أن 

يشير إلى كل فترة تم عرض القوائم المالية عنها وأبدى مراقب الحسابات 

 رأيه بشأنها.

4.00 .826 20.64 

8 

 

 

بالتزامن مع عملية التدقيق  عند إعداد تقرير عن القوائم المالية للفترة السابقة

للفترة الحالية، إذا كان رأي مراقب الحسابات عن القوائم المالية لهذه الفترة 

السابقة مختلفاً عن الرأي الذي أبداه سابقاً، ينبغي عليه االفصاح عن 

 األسباب األساسية الختالف الرأي في فقرة "أمر آخر".

4.09 .701 17.15 

6 

 

 

 

 

المالية للفترة السابقة قد تم تدقيقها من قبل مراقب حسابات  إذا كانت القوائم

سابق، فباإلضافة إلى إبداء الرأي عن القوائم المالية للفترة الحالية، يجب 

على مراقب الحسابات أن يبيّن في فقرة "أمر آخر" أن القوائم المالية للفترة 

أي الذي أبداه السابقة قد تم تدقيقها من قبل مراقب حسابات سابق، نوع الر

مراقب الحسابات السابق وأسباب تعديله إذا كان معداّلً، وتاريخ ذلك 

 التقرير.

3.84 1.043 27.14 

11 

 

 

 

إذا توصل مراقب الحسابات إلى وجود تحريف جوهري يؤثر على القوائم 

المالية للفترة السابقة والتي سبق وأن أعدّ مراقب الحسابات السابق تقريراً 

فعندها ينبغي على مراقب الحسابات إبالغ المستوى اإلداري  بدون تعديل،

 المناسب والمسؤولين عن الحوكمة ويطلب اطالع مراقب الحسابات السابق.

4.16 .767 18.47 

11 

 

 

 

إذا توصل مراقب الحسابات إلى وجود تحريف جوهري يؤثر على القوائم 

الحسابات السابق تقريراً المالية للفترة السابقة والتي سبق وأن أعدّ مراقب 

مع إجراء تعديل عليها، ووافق مراقب الحسابات السابق على إصدار تقرير 

جديد عن القوائم المالية المعدّلة للفترة السابقة ، فيجب على مراقب 

 الحسابات أن يكون تقريره عن الفترة الحالية فقط.

3.89 .832 21.39 

 13.4341 53383. 3.9737 اإلجمالي 

    

(، كما نالحظ من الجدول 3نالحظ من الجدول أعاله أن الوسط الحسابي لكل فقرة من الفقرات كان أكبر من )  

( مما 0.533( وبإنحراف معياري )5-4( ويقع بين )3( وهو أكبر من )3.79الوسط الحسابي للمحور ) أعاله أن

من الجدول   (، كما يتضح011عيار رقم )يدل على إتفاق أراء عينة البحث وبشكل كبير على إمكانية تطبيق الم

%( مما يدل 13.43%( وبمتوسط عام بلــغ )24.14 -% 17.15أعاله أن معامل إختالف الفقرات تراوح بين )

 .(أدناه 6وكما في الجدول رقم ) tوللتأكد من معنوية الوسط الحسابي نختبر قيمة  على قبول جيد  للفرضية، 

 

 ( 5جدول رقم )

   للمحور الثاني   T-Testاختبار 

One-Sample Test 

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

12.236 44 .000 .9737374 

الجدولية التي بلغت   t( وهي أكبر من قيمة 12.236المحسوبه حيث بلغت  )   t( قيمة  6يبين الجدول رقم  ) 

 وقد بلغت مستوى الداللة لهذه الفرضية ( a=0.05مستوى الداللة ) ( و عند( 44( عند درجة حريه  ) 2.015)

 يؤدي الى قبول الفرضية  الثانية.، ومن ثم فإن هذا وهو أقل من مستوى الداللة االحصائية  (0.000)
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 ثالثالمبحث ال

 االستنتاجات والتوصيات

 

 

  أوالً: اإلستنتـاجــــات:

 :أهم نتائج البحث في اآلتي تتمثل 

ً من العديد من الجهات المسؤولة  -1 إن تطبيق المعايير الدولية سواًء المحاسبية أو التدقيق يالقي قبوالً واسعا

أفرزته التغيرات والمستجدات الكثيرة والمتسارعة  التي عن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق في بلدان العالم لما 

 تحدث في العالم.

تطبيق معايير المحاسبة الدولية وعلى لمعايير المحاسبية هو التوجه الحالي في العراق فيما يخص ا -8

اعتباراً من ( 8( والمعيار المحاسبي الدولي رقم )1مرحلتين، األولى تبدأ بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم )

منتهية في ، والمرحلة الثانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الحسابات الختامية للسنة المالية ال8118سنة 

8181. 

معايير المحاسبة الدولية سيترتب عليه التحول نحو تطبيق معايير التدقيق الدولية كما هو الحال إن تطبيق  -3

  .بالنسبة إلى الكثير من بلدان العالم

حيث لم تصدر عن مجلس المعايير   إن إقرار وإصدار أدلة التدقيق في العراق يستغرق الكثير من الوقت -4

( أدلة تدقيق خالل خمس سنوات، وبعد توقف دام أربع عشرة سنة تم 5رقابية في العراق سوى )المحاسبية وال

 .(0إقرار دليل التدقيق رقم )

أدلة التدقيق في العراق في وضعها الحالي غير مالئمة بالنسبة لمراقبي الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية  -6

 (.1الدولي رقم )وخصوصاً عند تطبيق المعيار المحاسبي  8118لسنة 

ما يمتلكونه من تأهيل علمي وخبرة عملية أظهرت نتائج الدراسة االستطالعية أن مراقبي الحسابات ب -5

 (. 011بإمكانهم تطبيقهم معيار التدقيق الدولي رقم )

 

  ثانياً: التوصيـــــــــات:

 :تائج المذكورة آنفاً نوصي باآلتيعد التوصل إلى الن

 الحاصلة في مهنة المحاسبة والتدقيق من حيث تطبيق المعايير الدولية. ضرورة مواكبة التطورات -1

الحاجة إلى االهتمام بموضوع المعايير المحاسبيةالدولية ومعايير التدقيق الدولية وذلك من خالل تدريسها  -8

 ضمن المقررات الدراسية لطلبة األقسام المحاسبية في الجامعات.

تنظيم الدورات دور كبير في الية ونقابة المحاسبين والمدققين في اإلقليم ديوان الرقابة المينبغي أن يكون ل  -3

 لمراقبي الحسابات في موضوع المعايير المحاسبيةالدولية ومعايير التدقيق الدولية. والندوات وورش العمل

لى ، ويمكن من خالله  تطبيقه الوصول إ8118( اعتباراً من سنة 011تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم ) -4

   .8181تصّور إلمكانية تطبيق باقي معايير التدقيق الدولية في سنة 

 

 المصـــادر
 المصادر باللغة العربية :أوالً 

(، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، 8115التميمي، هادي،) -1

 عمان.

(، تحليل القوائم المالية، الطبعة الثالثة، دار المسيرة 8111فالح،)خنفر، مؤيد راضي والمطارنة، غسان  -8

 للنشر والتوزيع ، عمان.

 ، دار وائل للنشر، عمان.8، طالناحية النظرية-علم تدقيق الحسابات (،8114)عبدهللا، خالد أمين، -3

 القاهرة.، الدار الجامعية، المحاسبة والمراجعة الدولية (،8111)لطفي، أمين السيد أحمد، -4

 المصادر باللغة األجنبية :ثانياً 
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2-  IAASB, (2016), Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, 
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