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 شكر وامتنان

بسم هللا الذي هدانا وانار لنا طريق العلم وصلى هللا وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين 

 محمد صلى هللا عليه وسلم

اتقدم بالشكر والعرفان الى االستاذ الفاضل يطيب لي وانا اختم هذه الرسالة ان   

من  لقبوله اإلشراف على رسالتي وعلى نصائحه القيمة, لما بذله " أحمد كاظم سندو "        

جهد في اإلشراف والتوجيه العلمي السديد, أسأل هللا ان يحفظه ذخراً للمسيرة العلمية          

 ويوفقه

كما واتقدم بشكري الى السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة المحترمين لتفضلهم بقبول 

مناقشة هذه الرسالة وإبداء المالحظات القيمة التي ستسهم في اعطاء البحث القيمة والمكانة 

  العلمية .

 قسم المحاسبة في  كلية اإلدارة واالقتصاد اتقدم بالشكر الى كافة اساتذةوال يفوتني ان 

   المحترمون 

وختاماً يقضي واجب الوفاء ان اتقدم بعمق شكري وتقديري لزمالئي وزميالتي في الدراسة 

أن يجزيهم خير الجزاء والحمد هلل رب  والى كل من اسهم في تقديم المساعدة لي أسأل هللا

 العالمين.

 

 

 

 

 

 الباحث
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 المستخلص

ان اغلب األنشطة التي تمارسها المنشآت االقتصادية تواجهها العديد من المخاطر منها       

المالية والهيكل التنظيمي ما يتعلق بطبيعة النشاط ومنها ما هو متعلق بطبيعة العمليات 

االقتصادية, وان عمل مراقب الحسابات يتميز بالحساسية العالية اتجاه تلك المنشآت  للمنشآت

ومع مخاطر التدقيق من ن يتعامل مع مخاطر اعمال المنشآت االقتصادية من جهة فهو ملزم ا

جهة اخرى, فينبغي عليه ان يكون مراعياً لكافة المعايير الخاصة بعملية التدقيق والقواعد 

 المحاسبية والسلوك المهني ومتمسكاً بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً.

مخاطر التدقيق على  أثرو أهميةو مفهوم التدقيق المستند الى المخاطر يهدف البحث الى بيان    

والتعرف على انواع تقارير مراقب  ,الحسابات مراقبل ـــتخطيط وتنفيذ عم اعليةكفاءة وف

 ,لمخاطر التدقيق مختلف االنواعالتعرف على  وكذلك, الحسابات التي يصدرها ويبدي رأيه فيها

مع تلك  ب الحساباتـــكيفية تعامل مراقو ل تلك المخاطرــتحليوقييم والعوامل المؤثرة فيها, وت

المنهج االستقرائي الذي هو عبارة عن عملية دقيقة  استخدام المخاطر في القوائم المالية, وقد تم

تهدف الى جمع البيانات ومالحظة الظواهــر المتعلقة بها وتحليل تلك البيانات وتفسيرها  

الطرق واإلجراءات التحليلية وأسلوب المقارنات للحـــد  ددة, واستخدامللوصول الى نتائج مح

من هذه المخاطر ومن اجل تحقيق اهداف البحث قمنا باختيار الشركة العراقية لألعمال الهندسية 

 وتم التوصل (7171 -7102البحث للفترة ) سنواتوركزت  عينة البحث )مساهمة مختلطة (

 وبذلــه العناية فاعلةمراقب الحسابات إتباع إجراءات تدقيقية  علــىمنها ينبغي  استنتاجاتلعدة 

الحــد  والقرائن بهدف تخفيض مخاطر التدقيق إلى االدلةفي حصوله على  الالزمــة, المهنية

وظهور , هناك ضعف في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة عينة البحث , وهــالمسموح ب

ال  المخاطر الموروثة ومخاطر الرقابة كذلك فأن ,الشركة حاالت غير اعتيادية في حسابات

, وأنها جاءت بنسب وإنما تنشا مع نشاط الشركة تخضعان لسيطرة وتــحكم مراقب الحسابات

مرتفعة جداً, اما مخاطـــر االكتشاف فهي تخضع لسيطرة الـــمدقق ألنه مسؤول عن هذا النوع 

 . من المخـــاطر

 :التوصيات منها وقد اوصى البحث بعدد من

ضرورة تطبيق أسلوب التدقيق المستند الى المخاطر ألنه احد اساليب التدقيق الحديثة  .0

 وترك اساليب التدقيق التقليدية.
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يقع على عاتق مراقب الحسابات مسؤولية االخذ بإجراءات تدقيقية فعالة وبذله العناية  .7
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 الــمقدمــــــــــــة

شملت كافة الجوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتي انعكست نتيجة للتغيرات التي      

على الجهاز الرقابي في العراق, والذي يلعب دوراً بارزاً في كافة قطاعات الدولة سواء كانت 

تحقيق رقابة  االعتبار القطاعات وتقويم أدائها ولغرض االخذ بنظرانتاجية ام خدمية, برقابة تلك 

تتميز بالكفاءة والفاعلية في ظل التطور المتزايد في عمل المنشآت اصبحت مخاطر التدقيق أمراً 

خالل  وتقييمها يهدد عمل مراقب الحسابات لذا يجب دراسة هذه المخاطر والعوامل المؤثرة فيها

 عليهو ,القوائم الــمالية علىتأثيرها  درجةوتخفيض  ,التدقيق ملية عتخطيط وتنفيـذ  عملية

رأي  أذ أن ,مقبول حــدمناسب الــى ادنى الغير تدقيقي الــرأي الــمخاطر إبداء  من تقليلالــ

كون هذا ـــن يأة فعلى اساسه تتخذ قرارات عديدة لذلك ينبغي ــباألهمي يمتاز مراقب الحسابات

وتفادي  ,ةــقوائم الــماليــالمن  فيدينمستالمتطلبات  ليلبي الدقةن ــم ةعالي بدرجةالـرأي 

من  هتحدث قدوما   المتوقع حدوثها ونيةـــوالــمشاكل القان للمقاضاة مراقب الحسابات عرض ــت

 .مدققةــمالية الــلحقيقي للقوائم الال يعكس الـواقع ا اإلدالء برأير,  بسبب ــخسائ

سيؤدي الى نتائج مرضية  مشكلة البحث في تجنب تلك المخاطر بقدر المستطاعوتركزت 

تخطيط الفاءة وفاعليــة ــى كــالــمخاطر وتأثيرها عل تلك وألهمية ,لمستخدمي تلك القوائم

تأثيرها فــي ودرجة الــمخاطر  تلك في تقييم, ي أهمية هذا البحثـعمل الــمدقق تأتلتنفيــذ الو

 وبما ينسجم مع معايير التدقيق الدولية. دقيقــنفيذ الــسليم لـعملية التــتالــتخطيط وال

الفصل  فقد قسماربعة فصول ,  علىولتحقيق اهداف هذا الــبحث لــقد قام الباحث بتقسيم البحث  

 دراساتالى مبحثين تضمن الــمبحث األول الى منهجية الــبحث والمبحث الثاني  منهاألول 

الـى ثالثة مباحث  فقد قسم لفصل الثانياما ا والمساهمات التي قدمها البحث الحالي, سابقة

مراقبي الحسابات والمبحث الثاني ومخاطرة  يتضمن المبحث االول اإلطار النظري للتدقيق

في تحسين  ودوره المخاطر إلىالمستند  التدقيقعرض   فقد, اما المبحث الثالث والتقارير المالية

حيث جاء  , وعرض الفصل الثالث الجانب العملي من البحثرير مراقب الحساباتجودة تقا

اذ تضمن المبحث االول نبذه تعريفية مختصرة عن الشكة العراقية لألعمال  بثالثة مباحث

لقوائم المالية للشركة عينة ل الدراسة التحليليةالمبحث الثاني اذ جاء  اماالهندسية عينة البحث 

 استخدام التدقيق المستند إلى المخاطر لتحسين جودة التقريراما المبحث الثالث اذ تضمن  ,البحث

االستنتاجات  اما  مبحثين فعرض  المبحث االول منه علىالفصل الرابع فقد تم تقسيمه  اما

 التوصيات التي توصل اليها الباحث . فكان الثاني المبحث



 

 

 

 

 

 

 

 الفصــــــــــل األول

 البحث الحالي وإسهاممنهجية البحث ودراسات سابقة 

 منهجية البحث -المبحث األول: 

 البحث الحالي واسهامسابقة دراسات  -:المبحث الثاني
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 الفصل األول  

 تمهيد

لقد كان ظهور علم تدقيق الحسابات أمراً حتمياً بسبب توسع المنشأة وتعدد وظائفها مع      

زيادة نعقدها وتفرعها, األمر الذي زاد من صعوبة مراقبة مالك المنشأة لتسييرها من جانب 

التدفقات النقدية والمالية, لذا يستدعي لمراقبي الحسابات التخطيط لعملية التدقيق وفق اسلوب 

 . يساهم في الحد من مخاطر التدقيق المختلفة

 فقد قسم الفصل إلى المبحثين اآلتيين:

 منهجية البحث -المبحث األول: -0

  الحاليالبحث  وإسهامدراسات سابقة  -المبحث الثاني: -7
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 المبحث االول

 منهجية البحث

 مشكلة البحث:  -1-1-1

يشهد الوضع الحالي في العراق تغيير ملحوظ في المجاالت االقتصادية واالجتماعية       

والسياسية والتي صاحبتها تغيرات في مستويات االنفاق, مما يتطلب إجراء عمليات رقابية 

تتمتع بكل مقومات الكفاءة والفاعلية واالقتصادية لحماية المال العام, إال أن الوصول الى 

ليست بالعملية السهلة, فهي تواجه معوقات تتمثل في صعوبة تالفي  النتيجة المرجوة

وتنفيذ التدقيق تأثيرات مخاطر التدقيق على عملية التدقيق نفسها, وان تجاهلها عند تخطيط 

قد يؤدي الى اعطاء رأي تدقيقي مظلل عن قوائم مالية محرفة, لذا يمكن صياغة مشكلة 

 -البحث بالسؤالين اآلتيين:

المخاطر يؤدي الى تخفيض هـذه إلى التخطيط الجيد لعملية التدقيق المستند  ي مدىالى اـ 0

 المخاطر و يؤثر على ابداء رأي مراقبي الحسابات .

على  لتحليلية الخاصة بالتدقيق تساعـدهـ هـل التزام مـراقبي الحسابات باإلجراءات ا7

 في القوائم المالية . اكتشاف التحريفات

 الموضوع:اسباب اختيار  -1-1-6

 -التي ادت الى اختيار هذا الموضوع كان ابرزها: االسباب

 حداثة الموضوع وكثرة االهتمام به نظرا للتطور الكبير في بيئة االعمال. -0

 محاولة دراسة األنظمة الرقابية في المنشآت االقتصادية في العراق. -7

 تالئم الموضوع في تخصصي األكاديمي. -3

 التعرف اكثر حول التدقيق المستند الى المخاطر, ودوره في تقييم األداء.رغبة منا في  -4

 أهمية البحث:  -1-1-1

خالل التعرف على األثر الكبير الذي تحدثه مخاطر التدقيق على كفاءة تظهر أهمية البحث من 

وفاعلية أداء مراقب الحسابات الذي يسعى الى أداء مهامه بشكل افضل من خالل ابداء الرأي 

 ته واإلجراءات المتخذة من قبلهالفني المحايد حول صدق وعدالة القوائم المالية, وبيان مسؤولي

 .تلك القوائم فيتأثيرها وفي الحد من تلك المخاطر 
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 : اهداف البحث -1-1-3

ومن خالل , هو التعرف على منهج التدقيق القائم على مخاطر التدقيق  الهدف الرئيس للبحث

 -تحقيق االهداف االتية:الهدف الرئيس يتم 

 .دراسة واقع التدقيق المستند الى المخاطر في العراقـ 0

 اثناء إداء عمله. مراقب الحساباتبيان أهم المخاطر التي قد يتعرض لها ـ 7

 فرضية البحث:  -1-1-5

 فرضية مفادها:ينطلق البحث من 

 .تقارير مراقـبي الحساباتان التدقيق المستند إلى المخاطر يؤثر على 

 عينة البحث:-1-1-2

 لقد تم اختيار الشركة العراقية لألعمال الهندسية ) مساهمة مختلطة( لتكون عينة البحث.

  :العلمي حدود البحث  -1-1-9

 -:تتمثل حدود البحث في

العراقية لألعمال شركة في ال للبحث تمثلت الحدود المكانية -: البحث المكانية حدود -1

  هذهوكان السبب الرئيس الختيار في سوق العراق لألوراق المالية  الهندسية المدرجة

 سنوات البحث.البحث ألنها كانت تعاني من ضعف وعجز مالي خالل   عينة لتكون لشركةا

 .(7171 -7102تم اختيار المدة الزمنية للبحث للفترة من ) -: حدود البحث الزمانية -6

   :البياناتوسائل جمع  -1-1-0

 -قسمين : علىانات ــمع البيــية جــنقسم عملــوت

 -: ثالنظري للبحالجانب  -1

صادر العربية واالجنبية المتمثلة بالكتب ــلى المــع في كتابة الجانب النظري عتماد الباحثم اـــت

 دولية.ــدقيق الـــة التـــعايير وأدلــطاريح والمألاوالبحوث والرسائل و

 -: الجانب العملي للبحث -6

تم االعتماد على التقارير  إذاسلوب المقارنــة والتحليل والحصول علــى النتائج ,  استخدامتــم 

, للشركة العراقية لألعمال المالية المنشورة والمدققة والمدرجة في سوق االوراق المالية

 (.7171, 7109, 7108, 7102الهندسية  للسنوات )



 الفصل اَلول                                                                                      المبحث اَلول: منهجية البحث

 

 

5 

 : البحثمنهج  -1-1-5

 -م :اخدـاست البحث تملتحقيق اهداف 

ومالحظة  للجانب النظري للبحث ويعتمد على اسلوب جمع البيانات االستنباطيالمنهج  .0

 وتفسيرها من اجل الوصول الى نتائج محددة . وتحليلها الظواهر

للشركة بهدف االطالع على الواقع العملي  العملي التحليلي للجانب  االستقرائي المنهج .7

 مراقبي الحسابات. قبل من عليها واالعتماد

 البحث: متغيرات -1-1-16

 يمراقبتقـرير  فهولمخاطر اما المتغير التابع ا إلى المستنددقيق ــالمتغير المستقل هو الت

 .الحسابات 

 -: البحثيبين متغيرات  (0) والشكل 

 (1شكل )

 متغيرات البحث 

 

 متغير مستقل

 تابعمتغير 

 

 

 

 

 

 

 

 . اعداد الباحثة من المصدر :                 

مخاطر 

 الرقابة

المخاطر 

 الموروثة

مخاطر 

االكتشاف

التدقيق 

على المستند 

 المخاطر

مراقي 

الحسابات 

 والتقاريرالمالية

 المالية
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 المبحث الثاني

 واسهام البحث الحالي دراسات سابقة

من خالل االعـتماد على التسلسل  ,بعض الدراسات السابقة التي قام الباحث بجمعهاسوف يتم عرض 

 -: الىوقد تم تقسيمها الزمني لبعض الدراسات السابقة , 

 :  محلية سابقة دراسات 1 -1-6

                                           (7104دراسة ) الزهيري,  -0

 المهني لمراقب الحسابات في تقدير المخاطر وتحسين دور التخصص" عنوان الدراسة
 جودة التدقيق"  
 

 يهدف البحث الى بيان دور التخصص المهني القطاعي لمراقب الحسابات هدف الدراسة
 في قطاع معين وهو المصارف في تقدير المخاطر بكفاءة وفاعلية لكي يتم  

 للمخاطر التي تواجه المراقب لدى عملية التدقيقالتوصل الى الحد االدنى 
 تابعافي جودة العمل التدقيقي دون اللجوء الى الخبير الذي قد يكون  وتأثيرها 
 الشركة بطريقة ما, وتمت من خالل عينة من البيانات المالية وتقارير الى 
 الحسابات لمصرف الوركاء لالستثمار والتمويل للسنوات من  مراقبي 

 7101 إلى 7116
  

 / أطروحةوالتمويل بحث تطبيقي في شركة مصرف الوركاء لالستثمار الدراسة نوع
 معادلة للدكتوراه/ جامعة بغداد 

 اهم النتائج التي توصل لها البحث هو وجود معرقة وخبرات متراكمة نتيجة اهم النتائج
 المدد الزمنية التي يقضيها مراقب الحسابات في تدقيق نشاط معين, ولكن ال 
 وجود لمراقب حسابات متخصص في قطاع معين وإنما يقومون بتدقيق 
 جميع حسابات القطاعات, وان هذه المعرفة والخبرة أسهمت بشكل كبير في 
 إلى ضرورة ويوصي البحث تحديد مخاطر التدقيق بمستوى مقبول. 
 اعتماد شركات التدقيق ومكاتب التدقيق على التخصص المهني بنشاط معين 
 يوفر المعرفة الكافية لطبيعة النشاط مما يمكنها من تقدير المخاطر بكفاءة 
 عالية والعمل على تخفيضها إلى ادنى مستوى ممكن. 

 

 (7106دراسة )طه,    -7

 النسبية وحجم عينات التدقيقأثر مخاطر التدقيق في تحديد األهمية  الدراسة عنوان

 هدف الدراسة
 خطر التدقيق في العمل التدقيقي في تحديد االهمية النسبية واختياربيان تأثير 

 العينة, تخفيض مستويات الخطر الى مستوى منخفض مقبول باعتماد اجراءات
 تدقيق في ضوء االهمية النسبية واختيار حجم عينة التدقيق. 

 الدراسة نوع
وهو  للمحاسبين القانونيين فرع بغداد مقدم الى امناء المعهد العربيبحث تطبيقي 

 جزء من نيل شهادة المحاسبة القانونية.

 اهم النتائج

 ان يستند في تقديره للمخاطر الذاتية على أسلوب منطقي ينبغي على المدقق -
 بي في القوائميقوم على دراسة وتحليل العوامل المؤثرة فيها للحد من أثره السل 
 المالية وصوالً الى تقدير سليم لها. 
 ينبغي على المدقق أن يستند في تقديره لمخاطر الرقابة أن يقوم بدراسة -
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 وفهم عناصر الرقابة الداخلية الموجودة وإجراء االختبارات والفحوصات لتقدير 
 رجةكفاءتها في منع أو اكتشاف وتصحيح االنحرافات في القوائم المالية ود 
 االلتزام بها واستمرارية تطبيقها ثم تقويم نتائج اختبارات الرقابة وصوالً إلى  

 درجة من الثقة لالعتماد على الرقابة الداخلية وتقدير مخاطرها.

 

 (7102دراسة )حسن, -3

 مخاطر التدقيق إزاء مراقب الحسابات بصدق وعدالة القوائم المالية  عنوان الدراسة

 هدف الدراسة

ــر التدقيــق ودراسة وتحليل تلك التــعرف علــى االنواع المختلفة من مخاطـ  

المخاطر إزاء مراقب الحسابات  واستخدام الطرق واإلجراءات , في الحــد 

 من تلك المخاطر حسب المبادئ والمعايير التــي تحدد كيفية تــعامل مدقق

 الحسابات , مع المخاطر فـــي القوائم المالية .

 

 وع الدراسةن
 المالية تحليلية في شركة الهالل الصناعية في سوق العراق لألوراقد   دراسة 

 .ماجستير / جامعة القادسيةرسالة    ر

 اهم النتائج

 مراقب الحسابات اإلجراءات التحليلية يساعد في زيادة كفاءةا    استعمال 
 التحريفات في عمليــة التدقيق, إلنها تساعد المدقق في تقديرو   فاعلية 

 الماليـــة  وهذا يسهم فــي تخفيض مخاطر االكتشاف, وكذلكالحسابات  ال
 .النتائج على وجود مخاطر رقابية في الحساباتا   ظهرت 

 
 

   

  دراسات سابقة عربية -1-6-6    

                               (7108 دحو,دراسة ) -0

تقييم مخاطر الرقابة الداخلية ودوره في تحسين أداء التدقيق القائم على " عنوان الدراسة
 "المؤسسة االقتصادية

ابراز أهمية التدقيق القائم على تقييم مخاطر الرقابة الداخلية في التحسين من  هدف الدراسة
 .اداء الوحدات االقتصادية

 اطروحة -دراسة على عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية معسكر الدراسة نوع
 مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في علوم التسيير. 

 على هذا المنهج من خالل مساهمته في خلق المنشأةاعتماد   اع أهم النتائج

 الداخلة مضافة عــن طريق مساعدتها في تأدية مختـــلف العملياتقيمة      

  ا 

 مجال التدقيقاالقتصادية, وعرض اهم االتجاهات الحديثة في المنشأة  الو

 نظام ادارة المخاطر, ونظام الرقابة الداخلية.ا   الداخلي  
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 (7171دراسة )الميالي, -7

 .أثر مخاطر التدقيق على تأكد مراقب الحسابات عنوان الدراسة 

 بيان اثر مخاطر التدقيق على مستوى تأكد مراقب الحسابات ودوره في هدف الدراسة

 الحد من هذه المخاطر, والتعرف على خدمات التأكد التي يقدمها  

 مراقب الحسابات.

 بحث استطالعي في ديوان الرقابة المالية االتحادي وعدد من االكاديميين, الدراسة نوع

 مجلة اإلدارة واالقتصاد. 

 الحساباتا مخاطــر التدقيق من العوامــل التي تؤثر علــى رأي مراقب  أهم النتائج

 حينما يقوم مراقب الحسابات بأبداء المخاطر ترافق عملية التأكدوتلك   

 مناسب وذلك بسبب وجود تــحريف مهــم جوهري في المعلوماترأي   

 بمهمة التأكد , وايضاً توصلت الدراسة إلى انه توجد الكثير منالخاصة    

 المحددات التي تتحكم في مدى مسؤولية مدقق الحسابات عــن تقديم خدمات 

 التأكد, واتساع نطاق المستفيدين من خدمات التأكد وال سيما مع تطبيقات 

 واستعمال تقنية المعلومات علــى نطاق واسع وعالمي. 

 

                                                

 (7170عناني,)دراسة  -3

 دور المدقق الخارجي في تقييم مخاطر التدقيق في ضل معيار التدقيق" عنوان الدراسة

 "400الدولي  

 وتصنيف مخاطر التدقيق وإبراز تأثيرها على رأي مراقبتعريف    هدف الدراسة

 الحسابات في القوائم المالية وماهية اإلجراءات العــملية المتخذة من طرف  

 من هذه المــخاطر والخروج برأي محايد حــول للحدمراقب الحسابات    ا

 التقارير المالية وتعبيرها الصادق للوضعية المالية للشركة.عدالة وصدق   

 

 بحث مقدم الى جامعة تيسمسيلت, مخبر االقتصاد الحديث والتنمية الدراسة  نوع

 المستدامة, مجلة شعاع للدراسات االقتصادية. 

 مراقب الحسابات بقواعد السلوك المهني, لكي يتمكن من أداء مهمتها التزام  أهم االستنتاجات

 واعتماد رأيه الفني المحايد حول صدق وعــدالة القــوائم الــمالية ارواصد  
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 المدقق على تنويع أدلــة األثبات وحسب معايير التدقيق الدولــية سواء 

                مع التركيز على وايضا فحص مراقب الحسابات للبنود  الداخلية او الخارجية 

 التي تؤثر على تعبير الحسابات عن وضع الشركة الجوهريةعلى االخطاء 

 المــالي. 

 

     

 الدراسات االجنبية: -1-6-6

 (Rotaru,2013دراسة ) -0

 Audit Evidence in Minimizing the Financial Audit Risk عنوان الدراسة

 التدقيق الماليةأدلة االثبات في تخفيض مخاطر 

 بيان مفهوم أدلة االثبات ودورها في إجراءات المراقبة المالية مع بيان ما هدف الدراسة

 يتضمنه تقرير المدقق من رأي, ومعرفة مفهوم مخاطر التدقيق وتحديد 

 مستوى من االدلة األكثر مالءمة لمستوى التدقيق األقل جودة. 

 ECONOMY AND MANAGEMENT RESEARCHبحث منشور في  الدراسة نوع

 ليس مفتاح النجاح في جمع اكبر عدد ممكن من أدلة التدقيق قدر االمكان. - أهم النتائج

 استخدام األدلة النوعية على مستوى كاف من الكمية, مع األخذ بعين -

 االعتبار ضرورة تحديد التوقيت إلجراء عملية التدقيق. 

 

 (Zakari & Ahmad,2014دراسة ) -7

 The Role of Audit Evidence Source in Enhancing the عنوان الدراسة

 Quality and Reliability of Libyan Auditors Report 

 في تقرير المدققدور مصادر أدلة األثبات في تعزيز الجودة والموثوقية 

 الليبي. 

تحليل دراسة مجموعة التعرف على مفهوم األهمية النسبية وقياسها على أساس  هدف الدراسة 

اص الخ 371من المؤسسات بتطبيق نموذج مقترح وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 

 " األهمية النسبية وتقييم األخطاء"بـ

 Research  Integrative Business & Economicsبحث منشور في الدراسة نوع

 ق, ويعدان مصادر أدلة االثبات تؤثر بشكل جوهري على رأي المدق أهم النتائج
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البحث له دورا كبيراً في المعرفة والممارسة في مجال التدقيق في ليبيا, مع  

 االهتمام بجودة التقارير كونها العنصر األساسي لتعزيز مصداقية العمل 

 المالي.

                                                                               

 (  Elizabeth, 2012 A Samson &دراسة ) -3   

 Evaluation  of roles of auditors in the fraud detecti0n and ) عنوان الدراسة

investigation in Nigerian industries 

 من ادوار المدققين في كشف االحتيال والتحقيق في الصناعات النيجيرية

 اكتشاف االحتيال ومعالجة االعتقادتحليل دور مدقق الحسابات في عمليــة  هدف الدراسة

 بل  الخاطئ , بأن مهمة مدقق الحسابات هو الكشف عــن االحتيال فقط 

 .تدقيق البيانات الــمالية والتعبير بصدق وعدالة القوائم المالية 

 بحث منشور في الدراسة نوع

American journal of Social and management Sciences               

 

 ان سبب االحتيال المالي هو ضعف الرقابة الداخلية وغياب الخبــرة م النتائجأه

 والتعليم للمراقبين الداخليين, وكذلك سبب تعدد وتنوع حاالت الفساد هو 

 ضعف األجهزة الرقـــابية, وسيطرة المحاصصة عليها وعدم اختيار 

 العاملين المؤهلين علمياً وعملياً. 

  

 -: وإسهام البحث الحالي سابقةدراسات           

يهدف البحث  إذتشابه البحث الحالي مع البحوث السابقة من ناحية الهدف ي -أوجه التشابه : -0

في تسليط الضوء على أهــم المخاطر , الحالي وبعض الدراسات السابقة التي تناولها البحث

 صادقة وعادلــة, للحفاظ تقاريـــر وقوائم مالــية علىوضرورة وضع آليات لمعالجتها للحصول 

وبما يتالءم مع جميع االقتصادية  المنشآتعلــى مهنة التدقيق وكفاءة مراقبي الحسابات في جميع 

 .احتياجات المستفيدين

 البحث الحالي عن الدراسات السابقة انه اعتمد  الجانب العملي منهيختلف  -أوجه االختالف : -7

( لألعمال الهندسيةتمثلت في ) الشركة العراقية والتي احدى الشركات  على اساس تحليل بيانات

 إذفي حين اعتمدت الدراسات السابقة على استمارة االستبانة ما عدا دراسة ) علي ميري حسن ( 
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من اصول  البحث الجانب العملي من بحثه تحليل جميع حسابات الشركة المالية عينة تناول

 الجوهرية. والتحريفات والكشف عن التالعب  وخصوم وايرادات ونفقات 

دور  على تركزتكمن االستفادة من الدراسات السابقة بأنها  -:مدى االستفادة من الدراسات السابقة -3

ومسؤولية مراقب الحسابات المهنية في اكتشاف الغش واالخطاء في القوائم المالية, وفقاً لمعايير 

مراقبي الحسابات لمسؤوليتهم المهنية ومدى التزامهم  التزام التدقيق الدولية, من خالل تقييم

, والمعوقات التي تؤثر على التدقيقبتخطيط عــملية التدقيق, وقدرتهم على اكتشاف مخاطــر 

 قدرة المدقق في إداء مسؤوليته.



المبحث اَلول: اإلطار العام للتدقيق ومخاطرة                الفصل الثاني                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثــــــــــانــي

 ودور مراقبي الحسابات في الحد من المخاطر للتدقيق اإلطار العام 

 المبحث األول

 و مخاطرة دقيقــام للتـــار العـــاإلط

 المبحث الثاني

 والتقارير المالية الحسابات يمـراقـب

 المبحث الثالث

 يجودة تقارير مراقبفي تحسين  ودوره المخاطر إلىالتدقيق المستند 

 الحسابات
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 الفصل الثاني

 الجانب النظري

 ودور مراقبي الحسابات في الحد من مخاطر التدقيق اإلطار العام للتدقيق

 تمهيــد

وزيادة  المنشأة حجم أمرا ضروريا بسبب تــوسعيعد ظــهور علـم تدقيق الحسابات, ان 

عـلى الـنشاط  الـمؤثرةاالعمال  منشآتمــن اهم  الحكومية, إلنها نشآتمالاالخطاء المحاسبية في 

اذا تعلق االمر بمراجعة  ال سيمابالخصائص الــمتبادلة  لتميزهافــي جميع الــدول  االقتصادي

وفق برنامج يسعى للحد مــن مــخاطر الــتدقيق  ما يستدعي تخطيط عــملية التدقيقحساباتها م

 -مباحث: ثالثة إلى الفصل قسملذا  .المتنوعة

  ومخاطرة اإلطار الــعام للتدقيق -:المبحث األول -1

 مراقبي الحسابات والتقارير المالية  -المبحث الثاني: -2

 في تحسين جودة تقارير مراقب الحسابات ودوره التدقيق المستند إلى المخاطر -3
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 المبحث اَلول 

  و مخاطرة ار العام للتدقيقـــاَلط 

   :  قيقتدال تعريف - 2-1-1

فحرررص أن مرررة الرقابرررة الداخليرررة والبيانرررات والمسرررتندات والحسرررابات  بأنررر التررردقيق عرررر    

والررردفاتر الخابرررة بالمؤسسرررة قيرررد التررردقيق فحصرررا, انتقاديرررا, من مرررا,, بقصرررد الخررررو  بررررأي 

فنررري محايرررد عرررن مررردئ داللرررة القررروائم الماليرررة عرررن الوضرررع المرررالي للمنشرررأة فررري نهايرررة فتررررة 

)  ئج أعمالهرررا مرررن ربرررة أو خسرررارة عرررن تلررر  الفتررررة زمنيرررة معلومرررة ومررردئ تصرررويرها لنترررا

فحرررص يسرررمة بالتأكيرررد مرررن ان المعلومرررات   بأنررر عرررر  التررردقيق كمرررا  (7: 2112عبرررد  ,

الترررري تنتجهررررا وتنشرررررها المؤسسررررة بررررحيحة وواقعيررررة , فالترررردقيق يت ررررمن كررررل عمليررررات 

خرررارجي ومسرررتقل بهرررد  ابرررداء راي فنررري  كفررروءالفحرررص التررري يقررروم بهرررا  رررخص مهنررري 

نررررا  ( , وهـررررـ 11: 2117محايررررد عررررن مرررردئ سررررالمة وعدالررررة القرررروائم الماليررررة  )رفاعررررة,

 عرفررررا التـررررـدقيق اذ Bouquet & Becourتعريررررر اخررررر للترررردقيق مررررن قبررررل 

, وفقررررا لمعررررـايير االجررررراءات المترابـطررررـة النشرررراط الررررـذي يطبـررررـق باسررررتقاللية  بأنرررر 

ودرجرررة الثقرررة وسيرررـر جميرررع اجرررزاء النشررراط  المالءمرررةوالفحرررص , بقصرررد التقيررريم ومررردئ 

( 8:  2118روانررري, ) نقرررال, عرررن    ذا كلررر  وفرررق المعرررايير المحرررددة لررر داخرررل المؤسسرررة وهررر

ويهرررد   م عـرررـلى الجهرررد الرررذهني يقررروتررردقيق  انـرررـ  عبرررارة عـرررـن عـرررـمل ويمكرررن تعريرررر ال, 

لررر  يكرررون علرررى , وينبغررري علرررى مرررن يزاو الـرررـى تحقيرررق منفعرررة او خررردمات عرررـام  للمجتمرررع

قبررل  ة وتدريبيررة مررن المن مررات المهنيررة ويجترراز مراحررل دراسرري مررن التخصررص  قرردر عررال, 

الترررررخيص لرررر  بمزاولررررة المهنررررة ويكررررون هنررررا  نرررروال مررررن الرقابررررة الذاتيررررة علـررررـى االداء ) 

 ( 221:  2121سعيدي, وزيادي 

 للقررروائمبحرررث عرررن ادلرررة اثبرررات عمليرررة  بأنيييهوفيييي  يييوس مميييا سيييبق يمكييين تعرييييف التيييدقيق 

واعطرررراء رأيرررر  المحايررررد المسررررتقل عررررن مرررردئ موثوقيررررة مررررن قبررررل مراقررررب الحسررررابات ,الماليررررة 

 ريره لأل رررررخاج والجهررررراتــرررررـديم تقــرررررـوتق, الية ــرررررـالبيانرررررات الم تلررررر  دالةـرررررـوبرررررد  وع

   دين عليـوالمعتم ,من المستفيدة 
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 :خصائص التدقيق - 2-1-2

 ( 27: 2118لطفي, ) اهـمهاخصائص عـدة يتميز التدقيق ب 

عمليررة منهجيررة من مررة: تت ررمن الـررـمراجعة مجموعررة مـررـن الخطرروات واالجررراءات المنطقيررة ـرر 1

 والهيكلية والمن مة يحكمها إطار ن ري يتمثل في االهدا  والمعايير 

االقتصادية :التأكيردات هري اي راحات وإقررارات عملهرا عرن تأكيدات تتعلق بالتصر  واالحداث ـ 2 

طريررق المؤسسررة وتت ررمن الــررـموضوال محررل الــــررـمراجعة , مثررل المعلومررات المتــررـ منة فرري 

 الـــقوائم الـــمالية , والتقارير التشغيلية الداخلية واالقرارات ال ريبية 

قواعررد واالسررخ الخابررة بالتأكيرردات جــررـمع أدلـررـة أثبررات وتقييمهررا بشرركل موضرروعي: فحررص الـرر 3

وتـــقييم النتائج بشكل غير متحيــز ودون اهواء سواء لــرـصالة او ضـرـد االفرراد او الكيران الرذي 

 يقوم بتل  التأكيدات 

النتائج : يــتم تبليغ الـــنتائج عــن طريق تــقرير يشير الـرـى درجرة التطرابق برين التأكيردات  ـ ايصال2

 والـمعايير الـمقررة  

ملة المسررتخدمين المعنيررين: هــررـم االفررراد الـررـذين يعتمرردون علــررـى نـررـتائج الــررـمراجع, وهـررـم حـررــرر 1

 جمهور والهيئات الحكومية وال االسهم واإلدارة والـــدائنون

 :اهمية التدقيق 6-1-1

االوسببباط الماليبببة, واالوسببباط الحكوميبببة,  وفبببي االقتصببباد  يدورا مهمبببا فببب التبببدقيق يلعبببب       

وذلبببك مبببن خبببالل مدخالتبببه اال وهبببو المعلومبببات بمختلبببف انواعـبببـها حسبببب طبيعبببة ومجــبببـال 

ان اهميببة التببدقيق تكمببن وسببيلة ال غايببة ,وتهببدف هببده الوسببيلة الببى  دالتـببـدقيق ومببنهم مببن يعبب

خدمبببة عبببدة طوائبببف تسبببتخدم القــبببـوائم الماليبببة المـبببـدققة,  وتعتمبببدها فبببي اتــبببـخاد قراراتهبببا 

: ) مبببا يبببأتيورسبببم سياسبببتها ,هبببذه الطوائبببف يبببـمكن تـبببـصنيفها البببى خمسبببة اصبببناف وهبببي 

 (.00: 7118الصباغ, 

  مررررن  تعتمررررد بعررررا أجهررررزة الدولررررة علررررى البيانررررات الترررري تصرررردرها :  أجهييييلة الحكوميييية -3-1

األغرررران منهرررا مراقبرررة النشررراط االقتصرررادي أو رسرررم السياسرررات االقتصرررادية للدولرررة أو فررررن 

ضررررائب وال يمكرررن للدولرررة القيرررام بتلررر  األعمرررال دون بيانرررات موثرررو  فيهرررا ومعتمررردة مرررن جهرررات 

 الرأي الفني المحايد والعادل فيها   محايدة , بفحص هذه البيانات فحصا دقيقا وإبداء

فررري ظرررل المسرررؤولية المجتمعيرررة أو , : أبررربة للتررردقيق دور مهرررم فررري المجتمرررع  المجتمييي  -3-2

فررري إرسررراء مبررراد   ا, مهمررر ا, أن للمررردقق دور إذ, االجتماعيرررة باإلضرررافة إلرررى المسرررؤولية البيئيرررة 

   التنمية المستدامة وحماية المستهل  
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الحسببببابات  مراقبببببتعـببببـتمد هببببذه الـببببـفئة علــببببـى تقريببببر  : الملكيححححةاصحححححاب حقححححوق  -1-1

لالطمئنبببببان الـبببببـى مبببببدى دقبببببة وسبببببالمة الحسبببببابات الخــبببببـتامية , والميزانيبببببة وعدالـبببببـة 

 إفصاحها عن نتيجة انشطة المؤسسة , ومركزها المالي.

الــبببببـفئة علـبببببـى الـبببببـقوائم الـبببببـمالية  هرررررذهتعتمرررررد : المييييياليومالمسيييييتثمروم والمحلليييييوم  -3-4

والحسبببابات الختاميبببة الـبببـتي تمبببت مراجعتهبببا التخببباذ قراراتهبببا الـبببـمتعلقة بكيفيبببة اسبببتثمار 

 (.39: 7106االموال وتحديد مجاالت االستثمار المالئمة.) الشحنة, 

تقررروم مع رررم المؤسسرررات بطلرررب الحصرررول علرررى قررررون  : البنيييوا والماسسيييات الماليييية -3-5

البنرررو  ومؤسسرررات اإلقرررران وقبرررل أن توافرررق هرررذه البنرررو  علرررى مرررنة تلررر  القررررون مرررن 

فإنهررررا تقرررروم بفحررررص وتحليررررل المركررررز المررررالي ونتيجررررة األعمررررال لتلرررر  المؤسسررررات ,وذلرررر  

مواعيررررد ل ررررمان قرررردرة هررررذه المؤسسررررات علررررى سررررداد تلرررر  القرررررون مررررع فوائرررردها فرررري ال

 ( 11: 2118 ) دحو,المحددة

 داف التدقيق:ــاه -1-1-3

مبببن حقببببة  التبببدقيقانطالقبببا مبببن التطبببور التببباريخي للتبببدقيق يظهبببر لنبببا تطبببور أهبببداف 

زمنيببة إلببى أخببرى وذلببك نتيجببة للتطببور الببذي عرفتببه المؤسسببة مببن جهببة ونتيجببة لألطببراف 

)  أذ يمكببببن بيببببان أهببببداف الببببدقيق بالنقبببباط اآلتيببببة:المسببببتعملة للمعلومببببات مببببن جهببببة أخببببرى 

142 :Alvin,  2012.) 

الببرأي الفنببي المحايببد مببن قبببل مببدقق حسببابات خببارجي مسببتقل عمببا اذا كببان يببتم ابببداء  -4-0

عببرض البيانببات والقببوائم الماليببة بصببورة عادلببة مببن جميببع النببواحي الجوهريببة وفقببا إلطببار 

 المحاسبة المالية المطبق.

التحقبببق مبببن صبببحة ودقبببـة وصبببـدق البيبببـانات الحسابـيبببـة المثبـتبببـة فبببي الدفاتبببـر ومبببـدى  -4-7

 (9: 7119)سواد, ماد عليها.االعتـ

تلبببببك المخالـبببببـفات الـبببببـتي تبببببـقع مبببببن جانبببببب  وال سبببببيمااكتشببببباف الغبببببش والخطبببببأ  -4-3  

 (.00 :7106العاملـيــن بالمنشأة .) نور الدين, 

طمأنبببببة مسبببببتخدمي القبببببوائم الماليبببببـة وتـمكيبببببـنهم مبببببن اتخببببباد القبببببـرارات المناسببببببـة  -4-4 

 الستـثماراتـهم .

تبببببوفير التقبببببارير المختلفبببببة ومبببببلء االسبببببتثمارات للجهبببببات الحكوميـبببببـة مبببببن خبببببالل  -4-6 

 (07: 7108مساعدة المدقق.)دحو, 
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مببببن  تقيببببيم ادلببببـة وقببببرائن االثبببببات واختببببـيار الموضببببوعي منهببببا, للتأكببببد والتببببـحقق -4-6

 عدالــة القـوائم الــماليـة.

االهبببداف , وتحديبببد االنحرافبببات مراقببببة الخطبببط ومتـبببـابعة تبببـنفيذها ومـبببـدى تبببـحقيق  -4-2

 واسبابها وطرق معالجتها.

 ,Alvin& Arenas) :كمييا يييأتيأنييواع  عييدة إلييىيقسييم التييدقيق :نييواع التييدقيق ا 2-1-5

2012 : 12 )  

 :نطاق عملية التدقيق حيث منـ 5-1

  ينقسم التدقيق من حيث نطا  التدقيق إلى نوعين:

يشرررررمل كافرررررة المسرررررتندات وكافرررررة الررررردفاتر  وهرررررو التررررردقيق الرررررذي:  التيييييدقيق الكامـيييييـل-1-1

تررردقيق يرررؤدي الرررى ارتفررراال تكلفرررة الوكالـرررـة, لرررذل  ال يرررتم  والسرررجالت وكافرررة المعلومرررات, وهرررو

 .الرجوال الــى هذا النــوال من المراجعة اال في حاالت خابة

مرررررن القيرررررود  الرررررذي  يشرررررمل جرررررزءا مرررررن المسرررررتندات او جرررررزءا: التيييييدقيق الجلئيييييي-1-2 

وفحرررص جرررزء مرررن العمرررل المحاسررربي )عينرررة(  مراقبرررة  تررردقيق يرررأتي علرررى معلومرررات أي انررروال

 على العمل المحاسبي الكامل  المراقب ويتم تعميم النتيجة التي توبل اليها

تكرررون المنشرررأة مملوكرررة ملكيرررة عامرررة او خابـرررـة : حييييث ياويييية ملكيييية المن يييأةمييين  5-2 

 (13: 2111)مسعود,  :نوعين إلىلذل  يقسم التدقيق, 

حرررد ذاتهرررا وتخ رررع  يفرررلحكوميرررة ا نشرررآتينطبرررق هرررذا التررردقيق فررري الم: التيييدقيق العيييام-2-1

وتمتلكهرررا للقررروانين الحكوميرررة, واالمررروال المسرررتقلة فـرررـي هرررذا النـرررـوال لهرررا بررربغة المرررال العرررام, 

الدولـرررـة ويقررروم الجهررراز الترررابع للدولـرررـة, بفحرررص حسررراباتها, وتقرررديم التقريرررر السرررنوي عنـرررـها, 

 جهاز بالحفاظ على االموال العمومية المودعة لدئ خزينة الــدولة ويكون دور هذا ال

: ويعنررري تررردقيق المؤسسرررات التررري تكرررون ملكيتهرررا لألفرررراد مهمرررا كررران التيييدقيق الخيييا -2-2

الشرررركل القانـررررـوني, لتلرررر  المؤسسررررات, سررررواء كانرررر   ررررركات امرررروال, جمعيررررات او  ررررركات 

يملررر  رأال االمررروال عررردد مـرررـن خررراج الن الرررذي  تررردقيقأ رررخاج وغيرهرررا وسررربب تسرررميت  

  األفراد مثل المؤسسات الفردية

 (31: 2112مسعد, ):إلى ينقسم التدقيقحيث درجـة اَللتـلام  من -5-3 
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 التدقيق اَلللامي -3-1 

قرررانون  تـدقيرررـق الحسرررابات القانونيرررـة التررري يرررـنص علرررى ضررررورة القيرررـام بهرررا برررـموجب هرررو    

وترررـلتزم الوحررردات االقترررـصادية الـترررـي  سرررـلطة سيرررـادية ,برررادر مرررن الـرررـدولة ,لمرررا لهرررا مرررن 

نطبررررق عليهررررا نصرررروج القررررانون ب رررررورة عرررررن حسـاباتررررـها ونتررررائج اعمالهررررا ومركزهررررا ت

سررررنويا للتـررررـدقيق بمعرفررررة مرررردقق الحسابـررررـات مرررررخص لررررـ  بمزاولررررـة مهنررررـة ترررردقيق  المررررالي

الحسرررررابات  الحسابرررررـات   حيرررررـث يخ رررررع المررررردقق لشرررررروط وضررررروابط عمليـرررررـات ) تدقيرررررـق

الكامرررل( , ويـلترررـزم ببرررذل العنايـرررـة المهنرررـية الالزمرررة واعرررداد تـقريرررـر واعطررراء رأيرررـ  الفنررري 

مرررـركز المرررالي عرررن المحايرررـد يوضرررة فيررر  مررردئ داللرررة وبرررد  وعـدالرررـة نترررائج االعمرررال وال

  الفترة الماليـة

 التدقيق اَلختياري      -3-2

علررى ضررررورة القيررـام بهررا   وبرررف  االختيررـار فرررـي تم دون الررزام قانونرررـي يرر الرررذيقيررـق تدال هررو

تـدقيرررـق الحسرررابات تكرررون فقرررط للمنشرررآت الفرديرررـة , و رررركات اال رررخاج وفررري حالرررة ترررـقرر 

القيرررررام بترررررـدقيق الحسرررررابات فرررررـي هرررررذه المؤسسرررررات يـرررررـكون ذلررررر  حسرررررب رغبرررررـة واخترررررـيار 

ـكون ترررررردقيق يررررررابحابرررررـها بهررررررد  تـقديرررررـمها لل رررررررائب او الحصرررررول علررررررى قررررررون , و

لحسرررابات فررري هرررذا النـرررـوال امرررا كاملـرررـة او جزئيرررة حسرررب ظررررو  المنشرررأة, والغررررن مرررن ا

 عملية تدقيق الحسابات وحســب االتفا  الموضة في العقد المبرم بين المدقق والمنشاة 

 .(32: 2111)  ريم, ينقسم إلى :التدقيق يةحيث الجهة التي تقوم بعمل من -5-4

ويقررروم بررر   رررخص خبيرررـر ومسترررـقل عرررن ادارة المنشرررأة , يعرررر    :الخيييارجيالتيييدقيق  -4-1

بالمررردقق الخرررارجي كمرررا قرررد يطلرررق عليررر  المحاسرررب القرررانوني او المررردقق الحسرررابات , ويرررـقدم 

لحسابرررررـ  الشخصررررري علرررررى اسرررررخ تـعاقديرررررـة , وتتركرررررز اعمرررررال  ةمسرررررتقل ةخدماتـرررررـ  بصرررررف

المراجعررررة الخارجيررررة فرررري مراجعررررة القرررروائم الماليررررـة الررررى جانررررب امكانيررررـة القيررررـام بمراجعررررة 

 االلتـزام ومراجعة العمليـات 

وهدفررر  التحقرررق مرررن مررردئ اتـرررـباال االجرررراءات الرقابيـرررـة الداخليـرررـة ليييداخلي : التيييدقيق ا -4-2

امالت الماليرررة المختلفررررة داخررررل النشررررأة, ويقررروم بالمراجعررررة افررررراد موظفررررون عنرررد تنفيـررررـد المعرررر

   المراجع الخارجي ب ي يتمتــع ذبالمنشأة ال يتمتعون باالستقالل ال

 ( 21: 2112:) الفاتة, إلىينقسم  :من حيث يمن التدقيق -5-5

المررردقق  عقرررب انتهررراء المنشرررأة مرررن قفرررل  يؤديررر  هرررو التررردقيق الرررذي -: التيييدقيق النهيييائي -5-1

حسرررراباتها وعمررررل ميـررررـزان المراجعررررة واعررررداد الحسررررابات الختاميـررررـة, وتصرررروير الميزانيررررة 
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العموميرررة , وفررري المراجعرررة النهائيرررة ال يبررردأ المراجرررع عملررر  اال بعرررد ان تنتهررري ادارة حسرررابات 

 المنشأة نهائيا من عملها 

 قيق النهائي بمزايا عده منهايتميز التد :التدقيق النهائي  ملاياــ 

التررردقيق بعرررد تررروازن الميزانيرررـة هررري نقطرررة ابترررداء تررردل غالبرررا علرررى برررـحة ان برررـدء  -

 القيـود المحاسبيــة  

وهرررو   مرررن ان ينجرررز عملررر مراقرررب الحسررراباتالتررردقيق برررـعد قفرررل الدفاترررـر تمكرررن عمليرررة  - 

يتـرررـوفر فيرررـما لرررو كانررر  ي ال ذعررردم قيرررـام الموظفـيرررـن بالتالعرررب , االمرررر الررربفررري مأمرررـن 

 الدفاتر مفتوحة الستـقبال عمليـات جديدة 

 : عيوب التدقيق النهائيــ 

المراجعررررة النهائيررررـة الررررى وقرررر  طويررررل إلتمامهررررا وبصـررررـفة خابررررة فرررري المنشررررآت  تحتررررـا 

الكبـيرررررـرة ممرررررا قرررررد يرررررؤدي الرررررى ضيـرررررـق المواعيرررررد المقرررررررة لتـرررررـقديم الحسرررررابات الختاميرررررة 

لمصررررلحة ال رررررائب او الررررى الجمعيـررررـة العموميـررررـة للمسرررراهمين لرررردل  والميزانيررررة العموميررررة 

 ل يــق الفترة التي يتعين على المراجع اكمال عمل  فيــها 

 واجرررراء االختبرررارات  والفحرررص هرررو قيرررام مراقرررب الحسرررابات بالتررردقيق :التيييدقيق المسيييتمر -5-2

 المراقررررربخرررررالل السرررررنة الـرررررـمالية واعرررررداد الحسرررررابات والقررررروائم الماليرررررة الختاميرررررة , ويلجرررررأ 

 (.11 :2117 ,رفاع .) الخارجي الى هذا االسلوب في المؤسسات بغيرة الحجم

 :2111نورالررردين ,  بعررردة مزايرررا منهرررا)  المسرررتمر يتميرررز التررردقيق :ملاييييا التيييدقيق المسيييتمرـييي  

21 ) 

 طول الفترة الزمنية التي تتم فيها عملية المراجـــعة    -

اكتشرررا  االخطررراء والتالعرررب اول برررأول أي عــرررـدم وجرررود فجررروة زمنيـــرررـة كبيررررة برررين   -

 تاريخ حدوث االخطاء واكتشافها 

انتهررراء المررردقق مرررن عــرررـملية التـرررـدقيق بعرررد فتررررة قصررريرة مرررن تررراريخ انتهررراء الــرررـسنة   -

باسرررتمرار او فـــرررـي فتررررات منت مرررة  المنشرررأةلــرررـمدقق ومسررراعدي  فررري ا وجرررودالـرررـمالية   

 خالل السنة المالية   

تن رررريم العمررررل فرررري مكتررررب الترررردقيق دون ضررررغط او ارهررررا  موسررررمي أي توزيررررع العمررررل   -

 علـى العاملين بالمكتب   

 (21 :2111نور الدين,( بأن  المستمريعاب على التدقيق  :عيوب التدقيق المستمرــ   

 محل التدقيق العمل في المنشأة  با ار  -
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 قد تتحول عملية التدقيق المستمر الى عمل روتيني بح  يؤدي بطريقة آلية   -

  ب حرجا عند كتابة التقريربالت تعار  تسب  -

 : المخاطر إلىالتدقيق المستند -2-1-6

انـررررـ  نشرررراط تـررررـقويمي يقرررردم ضررررمانات مسررررتقلة المخرررراطر  إلررررى المسررررتند عررررر  الترررردقيق          

وموضرروعية هرردفها إضررافة قيمررة للمنشررأة , وتحقيررق أهرردافها عـررـن طريررق تقررديم تأكيررد معقررول 

, وتـرررـقديم النصرررائة الالزمرررة لتحسرررين بفاعليرررةلمجلرررخ اإلدارة علرررى أن مخررراطر المنشرررأة تررردار 

"  بأنررر ويمكرررن تعريفررر   كمرررا( 12: 2112ـرررـن ناحيرررة أخررررئ )كررراظم,عمليرررة إدارة الـرررـمخاطر م

المنهجيررررة الترررري ترررروفر ضررررمان ان المخرررراطر الترررري تواجههررررا المنشررررأة تــررررـدار بشرررركل منــررررـ م 

ومسررتمر فرري جميررع انحرراء المنشررأة لتحديررد وتقيرريم واتخرراذ قرررار مررن اجررل االبررال  عررن الخطررأ 

 (  222: 2112ردات,ا) الو  والتهديدات التي تؤثر على تحقيق اهدافها

 -:مخاطرال إلىفوائد تطبيق التدقيق المستند  -2-1-1

الفيفررري, ) المخررراطر المسررتند إلرررىتوجررد العديرررد مرررن الفوائررد التررري تنشرررأ عنررد تطبيرررق التررردقيق 

2118: 28 ) 

توجيررر  مهمررررة مراقرررب الحسررررابات للتركيرررز عــرررـلى األنشررررطة التررري تكررررون فيهرررا مخاطـررررـر ـررر 1

فـرررررـي تحسرررررين أدارة المخاطـرررررـر مرتفعرررررة, وترتيرررررب أولوياتهرررررا بنررررراء  علرررررى قررررروة تأثيرهرررررا 

والعمليرررات للجهرررة الخاضرررعة للرقابرررة, واي رررا, تررروفر الوقررر  والجـرررـهد فررري عمليرررة التررردقيق 

 وتحسين مستوئ الجودة 

يعطرررري انطباعررررا, للجهررررة محررررل الترررردقيق عررررن مرررردئ قرررردرة وكفرررراءة  مرررردقق الحسررررابات فـررررـي ـرررر 2

سرررو  تتقبرررل الجهرررة التررردقيق, وتررروفر قناعرررة وأهميرررة مرررا تكشرررر مرررن مالح رررات, والنتيجرررة 

 محل التدقيق اإلجراءات التصحيحية الواردة في توبيات تقرير المدقق 

 -:مفهوم مخاطر التـدقيـق - 2-1-8

عدم تأكيد حدث يمكن أن يكون ل  تأثير على تحقيق تعني كلمة المخاطر بشكل عام أنها            

 ان( الخطأ (AICPAلمحاسبين القانونيين ل المعهد االمريكي( كما عرفــ  112األهدا  ) جبار, 

مثـل خطأ  بما في ذل  حذ  مبـلغ او اي ــاح في البيانات الماليــة االنحرا  غير المقصود ان 

بحيـة ناتـج عن السهو او تفسيـر  فــي جمــع البــيانات او معالجتــها, او تـقديــر محاسبــي غير

اال , او االعتـرا  او المتــعلقة بالقيـ مباد   المحاسبيــةي تطبــيق الخاطئ  للحقائق , او خطأ فــ

واي ا,  (,18:2111او العرن او االفصاح )االتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين  التــصنيـر

بأن  الخطـر الذي يبدي المدقق رأيـا, غير مناسب حــول القوائم الماليـة نتيـجة حصول يعر  

المدقق على استنتاجات غير بحيحة اثناء عمليـة التـدقيـق وبالتالي التـعبيـر عن رأي غيـر 
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خطر فشل الـــمدقق بأنها ( واي ا, عرف  Peter ,2013:99سليــم حول القوائم المالية )

,  تعــديل رأيــ  فــي قوائم مالـــية محرفــة جوهريــا, بـــدون قصـــد )يعقوب وعلي الخارجي في

2117 :27 ) 

المخاطــر الناتــجة عن فشـل مراقب  ابانهيمكن تعرير مخاطـر التــدقيـق  وعلى  وس مما سبق

النسبية في باألهميـة فات واألخطاء الجــوهريـة التـي تتـسم االحسابــات في اكتشا  االنحر

 القوائم المالية والتي تؤثر على عدالة رأي  الفني المحايد فيها 
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 -مخاطر في التــدقـيـق:الانواع -2-1-9

فقد نص  رئيسةمكونات  ةثالث علىهنا  اجماال بين الهيـئات المهنيـة  ان مخاطر التدقيق تنقسم      

(  AICPA) عن مجمع القانونيين المحاسبين األمريكي ( الصادر27المرقم ) المعيـار الدولي

المكونات  أن  ((IFAC االتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين ( الصادر عن211والمعيار المرقم )

  ــر الرقــابة ومخاطــر االكتشا هي المخاطر الموروثـة ومخاط الرئيسة لمخاطر التدقيق

 -:المخاطر الموروثــة -9-1

 غياب رقابة داخلية أو ظلقابلية حـــساب مــعين للتــحرير بشــكل جــوهري فــي هي          

الن ام الــمحاسبي أو عدم كفاءة القائــمين علــى تشغيــل    احتيال مادي فيأو وجود اخـــطاء 

مرتبطة  بطبيـــعة عنابر الــقوائم المالــية, مــن  الموروثة بأن الــمخاطر ويمكن ان نتصور

علـــى بد  الــقوائم الــمالية  خالل احتوائها علــى اخطاء متعمدة أو غيـــر متعمدة تؤثــر سلبا, 

المخاطــر التـي تنشأ عــن احتـمال  بانها وعرف  اي ا( , 181 :2118واخرون,  ) نصر

ن او مجموعــة االنـحرافات في بنــود معيــنة ولو وجــود انحرا  مادي فـي نشـاط معيـ

عدم وجود رقابــة قبــل البدء بــعمليـة التـدقيق وهذه  ظلجــمع  مع بـع ها تكون ماديــة فــي 

موضـوال التــدقيق وبيئتـها قبل البدء بعمليــة  التـدقيق, فمثال,  المنشأةالمخـاطر مرتــبطة بطبيـعة 

او اكثــر مــن غيــرها , مثـل االخطـار التـي تتــعلق  موروثذات خطر  دبـعا البــنود تــع

 ( 122:2112)الذنيبات,  والمــخزون بالنــقدية 

احتـمالية ان في غياب الرقــابة الداخليــة حدوث  بأنهاوكما عرف  الــمخاطر الموروثة 

مادي في الن ام المحاسبي الذي يــستخدم إلعداد القــوائم الــمالية فالمخاطر  اختيال أو خطأ

 ( L owers  et  al, 2013:127 الموروثـة هي قابلية اربدة الحسابات للتحرير ) 

 إلى نــوعيـن: الموروثة قـسم المخاطر نتو

 : الناتـجة عن الظروف الموروثةالمخاطر  - أ

التـغيرات فــي ظرو  االعمال والتعليــمات الحكومية الجــديـدة , وال التــحكم بها مثــل    

 يمــكن السيـطرة على هذا النوال من المخاطر بوضع ن ــام فـعال للرقابـة المـحاسبيـة  

 ــ: الــمخاطـر الموروثة النــاتجة عــن الخصائص ب ــ 

يــمكن مواجهة هذا  إذت هر هذه المــخاطر بسبب حساب معين او ربــيد حساب معــين ,  

 ( 223, 2112النــوال من المــخاطر بوضع ن ام فعال للرقابــة المحاسبيــة ) الجمال: 

 -مخاطر الرقابة: -9-2       

الخطر الـــذي قــد يحدث فـــي عملية, تأكيد حـــول فئــة مـــن  بأن خطر الرقابة يعر    

, ويـــكون الـــخطر جوهريا,, أما منفردا, أو جمع , مــع معين الــمعامالت أو ربيد حساب
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سب, مــن األخطاء األخرئ وال يمكن منــع حدوث  أو اكتشاف , أو تصحيح  فــي الوق  المنا

المخاطر  بأنها, و عـرف  مخاطر الرقابة ( IAASB, 2014: 80) قبل الرقابــة الداخلية 

التي تنشأ عند وجود خطأ في أحد االربدة أو في نـــوال من الحسابات والــذي قـــد يكون 

جوهريا,, اذا اجتمع مـــع خطأ, فـــي أربدة اخرئ او نــوال اخر مــن العمليات, وال يمكن 

وتنتــج هذه ( , 21 :2121,)عناني الرقابـــة الداخلـــيةالل ن ام اكتشاف  فـــي وق  آخر من خ

المخـاطـر عنـــد حدوث اخطاء جوهريــة في الحسابات دون ان تتوفر امــكانيـة منعها او 

فــي الوقــ  المناسب من خالل الن ــام المحاسبــي وأن مــة الرقابـة الداخليــة , هي  اكتشافها

,  ةــشافها بعد وقوعها بفتـرة قصيـرـة الداخليـة في منــع او اكتتـشيـر الى قصور ن ام الرقابـ

الحسابــات مراقب وموثوقيــة ن ــام الرقــابــة الداخليــة فأن  فاعليةوكلـــما ازدادت قــوة و

يــقيم مخاطــر الرقابـة بقيــمة منخف ــة , واذا قيــم المدقق مخاطر الرقابــة بـقيــمة مرتفعة , 

لــن يعتـمد على ن ام الرقابـــــة  الــــداخلية , لتــخفيا مخاطـــر الــــتدقيـــق   ذل  ان فمعنـى

وبتالي سو  يــقوم باختبـــارات واجراءات موســعة بسبب انــخفان قيــمة مخاطــر 

االكتــشا  , اما اذا كانـ  قيــمة مخاطــر الرقابــة منخف ــة فان المدقق يعــتـمد بــشكل 

على جودة ن ام الرقابـة الداخليــة لتخفيــا قيــمة مخاطــر التــدقيق وبتــالي فانــ  كبيــر 

   ( 22:2112الخطيب, قــوم باختبارات واجراءات اقــل )سو  ي

 -:(  IACPA, 2008: 83)  وهناا قيود ن وس مخاطر الرقابة المتمثلة باآلتي 

تجاوز كلفـة ن ام الرقـــابة الداخــلية للمنافع المتــوقعة من المتطلبــات االعتيادية لإلدارة بــعدم أــ 

 تطبيق الن ام  

مع ــم ال ـوابط الداخليـة تــميل للتوج  الى العــمليات المتكررة وليخ الى العــمليات غــير ب ــ 

 المتكررة 

 عليمات  احتــمال خطأ من الموظفين بسبب االهمال أو اخــطاء في تــقدير وفهم التــ  ــ 

االلتفا  على ال وابط الداخليـة بسبب تواطؤ االداريين او أحد الموظفين مع اطرا  من دــ 

 خــار  او مــن داخــل المنـشأة 

قـيام أحد األ ـخاج المسؤولين عن ممارسة الــرقابة الــداخلية بإساءة , مثــل قيــام احـــد هـ ــ 

 ــلية  اإلداريين بتــجاهل الرقــابة الــداخ

قــد تـصبة اإلجراءات غيــر مالئمة, بسبب التـغيرات في ال رو  , وإمكانية تــــدهور و ــ 

  وااللتزام بـــهذه اإلجراءات 
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 :مخاطر اَلكت اف -2-3

لــقد حدد االتحاد الــدولي للمحاسبيــن مفهوم مخاطــر االكتشا  من خالل المعيــار رقم          

( هي المخاطر التي ال يــمكن إلجراءات التدقيق الجوهرية  التي يــقوم بــها المدـقق لكشر 211)

المعلومات الخاطئة الموجودة في ربــيد حساب او مجموعة حسابات والتي يمكن ان تكون 

ية منفردة او عنــدما تجمع مع المعلومات الخاطئة في اربدة حساب او مجموعات اخرئ, جوهر

الــخطر ان يــقدم المدقق رأيا مهنيا , خاطئا, , نتيجة  بأنهاكما وقد تم تعرير مخاطر االكتشا  

أن  استخدام  إلجراءات تــدقيق غــير مناسبة أو عــدم تنفيذ تــل  اإلجراءات بطريقة سليمة , إذ

رير فـــي إجراءات التــدقيق الــمطبقة لــن تــستطيع ان تــحدد االخطاء المــادية او التح

طاء بــوجود أخ المخاطر المتعلقة بأنها( , كما عرف  11: 2112,  ) دند لةالــبيانات المــالية 

مراقب الحسابات في  طعلدئ الشركة  محل التدقيق والتي لم يست جوهريــة في القوائم المالية 

المالزمة  عن المخاطر تختلر مخاطر االكتشا  في طبيعتها ( اذ21: 2121)عناني, اكتشافها 

دقيق من تان مخاطر االكتشا  تنشأ مــن طبيعــة ونــوعية إجراءات ال , اذ والمخاطر الرقابية

زمة ومخاطر مخاطر المال قبل مراقب الحسابات ومدئ كفاءة تطبيقها من قبل المدقق, اما

ـذا يجعلها خار  سيطرة وه  رو  وطبيعة نشاط العميل الرقابييــتم تقديرهما طبقا, لف الرقابية

 نها تـــقع في نطا  سيطرة المدقق ويستطيع التحكم فيهاوهذا ما يميز مخاطر االكتشا  ا المدقق

ويرجع  , (2: 2112بالة, ) وتعديلها حسب نتائج تقييــم المخاطر المالزمة ومخاطر الرقابة

   ( 112: 2112مسعود , ( آلتيةسبب القصور في اكتشا  هذه االخطاء الــى االسباب ا

 استخدام أدلة إثبات غــير قائمة علــى فرن القابلية للتدقيق  -

 االستخدام غير الصحية إلجراءات التدقيق عند تطبيقها  -

 استعمال ادلة إثبات غير كافية وغير مالئمة  -

 بالمعايير المهنية لتدقيق الحسابات  الجهل -

 عدم كفاية حجم العينة  -

 االختيار السيئ للعينة  -

وهنا  تقسيم آخر لمخاطر التدقيق يرتبط بإجراءات التدقيق والمتمثلة في االختبارات االساسية 

 ( 31: 2113)كاظم ومحمد, واختبارات االلتزام, وهي نوعان من االخطاء:

  (:Alpha Riskطئ ) مخاطر الفا مخاطر الرفض الخا -1

 ــاد على الرقابــة الداخليـــة االعتم لخطأ من النــوال االول او مخاطــروتسمى مخاطــر ا

بــدرجة اقــل مما يــجب او المخاطــر المتــرتبـــة على تــقدير مخاطر الرقابــة بأكثـر مما ينبغي 

 ات االساسيــة ,بالنسبــة الختــبارات االلتزام , ومخاطر الرفا الخاطــئ بالنــسبة لالختــبار
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 تت مــن خطأ جوهــريا, دقيــق وال يــرفا المــدقق القــوائم المالية محل التــ  ان وهي مخاطر

زيـادة االختــبارات ويترتب في حال وقوعــ   ال من المخاطر بـكفاءة التــدقيق ويرتبط هذا النــو

 االساسيـة  

 (:Beta  Risk) ) مخاطــر بيــتامخـاطر القــبول الخاطئ  -2

بدرجة اكثر مما تسمى مخاطر الخطأ من النوال الثاني ومخاطر االعتماد على الرقابة الداخلية و

او مخاطر تقدير المخاطر الرقابية بأقل مما ينبغي في حالة اختبارات االلتزام, ومخاطر  يجب

( وهي مخاطران 323: 2118  ,) زكي لبيب القبول الخاطئ في حالة االختبارات االساسية 

جــوهريا وهذه الــحالـة اخطــر من  وهي تتــ من خطأ المــاليـةائم الــقو المراقبيقــبل 

سابــقتـها إلنها قد تت من نتائج خطيــرة ثم يعد مراقــب الحسابات مسؤوال, من النــاحية 

القانونية عن االهمال وقــد يتعرن لعقــوبات , ومخاطر بيـتا هي مــقيـاال لمدئ رغبـة المدقق 

ع ذل  يصدر رأيا ن يفا, , ويــرتبط هذا النــوال في ان يقبل ان تــكون القوائـم المالية مــحرفة وم

  (122:2112) مصطفى, بفاعليــة التدقيق والهــد  من  من المخاطر 

  :تقييم مخاطر التدقيق-2-1-11

مخاطر التدقيق بكل أنواعها سواء على عمل مراقب  اتمارسه التيلآلثار السلبية  ن را,            

الحسابات او على مستخدمي التقارير المالية, البد من العمل علـــى تخفي ها والتقليل من آثارها 

, المنشأةودرجة تأثير األحداث على أهدا   كمي وتقديري الحتمال وقوال الخطرمن خالل تقييم 

)   لتحديد كيفية إدارتها المنشأة أثيرها على عملياتوتعني تحليل المخاطر مقارنة مع درجة ت

Pierre Schick, 2014: 16)  

 : المخاطر الموروثة تقييم -11-1

) ــي: ة وهـم المخاطر الموروثـييـب الحسابات تـقـاللها مراقـل يتمكن من خـوامـدة عـنا  عــه 

 (31: 2111الشاهين, 

تتأثر طبيعة عــمل العميل فــي تقييم المخاطر المالزمة, وبعا طبيعة عمــل الزبون : أ ــ 

الخطر  زاد كلما زادت مخاطر الصناعة, إذ إن الصناعات تتميز بــدرجة عالية مــن المخاطر, 

المالزم, مثال, حساب المخزون في احدئ الصناعات لصناعة االلكترونيات, وبسبب التطورات 

بينما قــد لم تكون قيمة الخطر المالزم مرتفعة, في حساب  التكنلوجية انخف   قيمة المخزون,

 لهذ نجد طبيعة عمل العميل تؤثر في انواال الحسابات, وتأثيرها المخزون في بناعة اخرئ,

في حسابات ثانية, مثل حساب النقدية, اذا, يساعد في التقييم هو فهم  وقد ال يوجد لها اي تأثير قليال, 

 طبيعة عــمل العــميل ومعرفة طبيعة اعــمال العميل 
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الجوهري الموجود عند تدقيق القوائم المالية للسنوات  االنحرا  نتائج المراجعة السابقة :ب ـ 

في السنة  تحريفات كبيرةيؤدي بشكل كبير الى حدوث  بمعالجت  لمنشأةاالسابقة وعدم قيام 

  (  (Arenas  al ,2012 : 231 الحالية عند المراجعة

تكرار عملية المراجعة مقابل اجراء المراجعة ألول مرة: ان قيام مراقب الحسابات بتدقيق   ــ 

ة عالية العميل نفس  ألكثر من مرة فأن ذل  يساعده على اكتساب على اكتساب خبرة ومهار

 معرفة التحريفات الجوهرية في 

يتم تسجيلها   تكون معرضة ألن ,لـــادية للعميــــالصفقات غير الروتينية : الصفقات غير العــ د

كتساب احريق وــدم خبرة العميل في التسجيل مثال, خسائر الــغير بحية بسبب عبشكل 

   االبول

 : تقييم مخاطر الرقابة -11-2

بات لمـررـدئ قرردرة ن ررام الــررـرقابة تــررـوقع مراقررب الحسررا بأنرر  مخرراطر الــررـرقابةيعررر  تقيرريم   

الرقابة الداخليرة, لفائردة االدارة ينبغي تقدير ن ام و الــداخلية, عــــلى منــع األخطاء عــند حدوثها 

 وذل  بقيام مراقب الحسابات, باتخاذ مجموعة مرن اإلجرراءات واالسراليب التري تسراعده فري تقردير

) -:االتيرةهرذا الن رام  وكمرا موضرح  بالنقراط فاعليرة مخاطر الرقابة الداخلية, والحكم على كفاءة و

 (22: 2111لطفي, 

تحديد اهدا  التدقيق المتعلقة بالعمليات: تمثل الخطوة االولى في تحديد أهدا  التدقيق المتعلقة أ ــ 

, للعمليات نوال من االنواال الرئيسةـام لــكل بالعمليات والتي سيتم تقديرها, ويكون بشكل عـ

 الموجودة بالمنشأة 

أساليب الرقابة الداخلية: للقيام بهذا التحليل اذ ليخ من ال روري دراسة اإلجراء الـــرقابي, ب ــ 

الرقابــية ومن المتوقع ان يكون لها االثر المهم على اهدا   د االساليبينبغي على المدقق ان يحد

لتحقيق أهدا  التدقيق المرتبطة  كافية تعدالتدقيق المرتبطة بالعمليات, والسبب فـــي ذل  

  بالعمليات وانها تــوفر الكفاءة لعملية التدقيق

على مراقب لذا ينبغي  تقييم اوج  ال عر: تعني اوج  ال عر وجود نقص في اساليب الرقابة,  ــ 

الحسابات في البداية ان يعر  اساليب الرقابــة الموجودة فعال,, فإذا كان المراقب يـــرئ توجد 

لذا يجب  رانواال رقـــابة ال تتالءم مع احــد اهدا  التدقيق, هذا يزيد من توقع  لحصول مخاط

اساال مخاطر الرقابة الفعلية التي قام لن ام الرقابة الداخلية وعلى علي  اعادة التقدير المبدئي 

اضافية  المبدئي يقوم بإجراءات رقابــية ا, فإذ كان  المخاطر الفعلية اقل من تقــديره باختبارها

  للحصول علــى ادلة اضافية 
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 : تقييم مخاطر اَلكت اف -11-3  

رأي  الفني المحايد من خالل عمل  السليم في اتباال  إجراءات عملية نجاح المدقق في إبداء  ان 

التدقيق, فــي اكتشا  مخاطر التدقيق المرتبطة بقصور اجراءاتها في اكتشا  االخطاء, لذا 

  (112: 2111) ابو بكر,  االتيةعلى المدقق اتباال النقاط يتوجب 

 كفاءة اإلجراءات المعتمدة أ ــ 

 اإلجراءات المعتمدة ءمةمال -ب 

 تمثيل العينة للمجتمع موضوال الفحص -  

 مستوئ تن يم مكتب التدقيق  -د 

 استقاللية وحيادية مراقب الحسابات ومستواه العلمي  هـ ــ

 :االتيةوتحسب مخاطر االكتشا  بالمعادلة 

  (مخاطر الرقابةمخاطر اَلكت اف = المخاطر المقبولة / ) المخاطر الموروثة * 

من فشل مراقب الحسابات  يت ة عما تــم ذكره بأن مخاطر االكتشا  هي المخاطــر التي تنتج

وتؤدي الــى عدم تمكن  مــن اكتشا  التحريفات  باإلجراءات االساسية لعملية التدقيق عند قيام 

 فــي الــقوائم المالية 

 ( (Hajiha,2012:380:لة دبالمعا وكما موضة تــم التــعبير عن هذه المخاطر بنموذ  قــدو

AR=IR*CR*DR 

  ان: إذ

ARمخاطــر التـدقيق :       -       IR    الموروثةالمخاطر 

CR مخاطر الرقابــة         -       DR  مخاطر االكتشا 

ومما هو جدير بالذكر ان  عند استخدام نموذ  مخاطر التدقيق عند مرحلة التخطيط ينبغي على 

 :(213: 2111,  مراعاة اآلتي )الناغي مراقب الحسابات

بسبب المحددات التي  ال يمكن لمراقب الحسابات وضع مخاطر الرقابــة عند المستوئ بفر, -أ

ن ام الرقابة الــداخلية في منع االخطاء الجوهرية وكشفها وتصحيحها عند وقوعها تحد من قدرة 

 في الوق  المناسب 

مخاطر  ألنها, وذل  عند المستوئ بفر الموروثةالحسابات وضع المخاطر  لمراقب مكنال ي - ب

 مالزمة لطبيعة بعا االعمال وال يمكن التخلص منها  

يمكن وضع مخاطر االكتشا  عند مستوئ مرتفع لتقليل الجهد الذي يبذل  مراقب  ال - ت

يؤدي الى عــدم كشر بعا األخطاء الجوهرية, مما يجعل عملية التدقيق  ألن الحسابات 

  غير فعالة
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ويتمثل أهم حدود تطبيق نموذ  خطر التدقيق في بعوبة قياال مكونات النموذ , بالرغم من    

الجهد الذي يبذل  المدقق في التخطيط لعملية التدقيق, اذ ان تــقدير كــل مــن خطر الـتـدقيق 

وخطر االكتشا  المخطط, يكون من خالل استعمال  والمخاطــر الموروثة والـــرقابية, المقبول,

  (322: 2118) ارينز,  الــحكم الشخصي للمدقق وهو امر تقريبي للواقع على اف ل وبر لــ 

تقييم المدققين الخارجيين لكل من المخاطر الموروثة  ةهو عدم استقالليوهنا  محدد أخر   

تل  النوعين من المخاطر معا,,  موالمخاطر الرقابية واالعتماد على عوامل خطر مشتركة لتقيي

 حول تقييم المخاطر الرقابية الى حدها االقصىوأي ا, وجود تحيز وميل طبيعي من المدققين 

 ةمنشألل مأمونية ن ام الرقابة الداخلية ة أو عدمالصادرة بشأن مأمونيبهد  تأمين احكامهم 

الخاضعة للتدقيق  ولعال  هذه الحالة ذكر مجلخ معايير التدقيق الدولية في كثير من  االقتصادية

اذ حاول مراقب  الحاالت توجد عالقة متبادلة كبيرة بين المخاطر الموروثة ومخاطر الرقابة,

طر منفصلين فقد يوجد احتمال عدم مناسبة تقديره الحسابات تقدير هذين النوعين من المخا

ربما يكون اكثر مناسبة ومن ثم ستكون عالقة  ألن فينبغي علي  عمل تقدير موحد  للمخاطر,

أي عندما يكون المستوئ عكسية بين مخاطر االكتشا  والمخاطر الموروثة والمخاطر الرقابية 

لتخفيا  ا,  لمخاطر االكتشا  يكون منخففأن المستوئ المقبول الذي يحتاج   ا, الموحد عالي

  ( 37: 2111)المجمع العربي للمحاسبين القانونيين,مخاطر التدقيق الى ادنى مستوئ مقبول 

 :  األهمية النسبية وعالقتها بمخاطر التدقيق -2-1-11

  مفهوم اَلهمية النسبية :  -11-1  

ان  مصطلة يشير الــى نسبية, أو أهمية بند معين من بنود  يقصد بمفهوم األهمية النسبية     

يسبب  فإن  القوائم الــمالية, بحيث يكون هذا البند ل  أهمية نسبية, اذا ما تم استبعاد أو تحريف 

وهذا يؤثر على الموقر تحريفا, جوهريا, علــى أهمية القوائم المالية, وما تعكس  مــن مؤ رات, 

ثم على مستخدمي القوائم المالية, مــن األطرا  الداخلية واالطرا   المالي للمؤسسة, ومن

أهمية نسبية للمستخدم اذا ما كان من  أن هذا التحرير يؤثر سلبا, او  ذاالتحرير  يعدالخارجية, و

إيجابا, على قراره, وتعتمد األهمية النسبية علــى حجم الخطأ نتيجة التحرير في بند مــن البنود 

تعر  االهمية النسبية في التدقيق و (111 -111: 2117 ) رفاع ,القوائم المالية  الواردة في

( عرن 1( فــي معيار المحاسبة الدولي رقم )IASBحسب مجــلخ معايير المحاسبة الـــدولية )

على ان المعلومات تكون ذات اهمية نسبية اذا كان حذفها او عـــرضها بـــصوره  القوائم المالية

خاطئة يؤثــر علـــى الــقرارات االقتصادية لمستخدمي المعلومات المعتمدين علــى هذه 

خطـة اعداد برنامج تدقيقي يتمثل ب بانها( , كذل  تعـر  222: 2111 ,المعلومات ) جمعة 

تائج التـي تــوبل اليــها المدقق نتــيجة لدراست  لن ام الرقابــة الداخلية مرسومة على مــدئ الن
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وتــحديد العنابــر الماديــة وغيــر الماديــة  التي يحتويها هذا الن ام, وتــعد بمثــابـة وسيــلة 

 وهييق , إلر اد هيئات التــدقيق وتــمثل مر دا, لمـساعدي  المدققين , عــلى تنفيذ اهـدا  التـدقـ

توفر توقعا الكتشا  التحريـفات المهمة ذات التأثيــر المهم على القــوائم الماليـة التي يعد على 

 هـا المـدقق عند التخطيط للتدقيقضوئها تــقريـر المــدقق , وان االهميــة النسبية التي يستـخدم

ن حجم تــل  العــنابـر التــي تكون اما لتـحديـد منهج للعنـابر التـي تنال رعايـة خابة او لبيا

  (312: 2111االتحاد الدولي للمحاسبين, تــخ ـع للفحـص )

اعطاء أهمية كبيرة للبنود على انها  يمكن تعرير األهمية النسبية ذكرةمن خالل ما تم   

عند اتخاذ قراراتهم  تؤثر على المستخدمين والمستفيدين سو المحاسبية التي اذا تم حذفها 

 االقتصادية 

 : تطبيـق اَلهميـة النـسبية  خــطوات -11-2

 ( 12: 2118باالتي:)أبراهيم, لتطبيق االهمية النسبية عـدة خطوات يمكن ايجازها  

 :التحديد األولي لحدود األهمية النسبية -الخطوة األولى:

التدقيق, والتي ينبغي مراعاتها لتقدير األهمية تحديد العالقات الخابة بمخاطــر  يجب       

 -اآلتي:بالنسبية والمتمثلة 

توجد عالقة عكسية بين البنود التي يعدها مراقب الحسابات مهمة فــي القوائم المالية, ومقدار أ ـ 

 اكمال الفحص إليصال الرأي حول عــدالة القوائم المالية 

توجد عالقة عكسية بين مخاطر االكتشا  والمخاطر الــجوهرية والرقابية, واعطاء تأكيد ب ــ 

ويحدد حجم أدلــة األثبات الواجب جمعها ورأي  خاج للعنابر من ناحية حجمها ونوعيتها, 

ـد ت هر في قالتي بعدالة التعبير عن ذل  العنصر, وهو بذل  قد حدد الحدود المقبولة لألخطاء 

 ةالهام غيرالــمالية, فهو لم يقبل بأي تحرير يقع خار  الحدود, وأي ا, حدد البنود القوائم 

أذ يمكن القول ان األهمية النسبية تعتمد علــى الحكم الشخصي ,  ال اهرة في تل  القوائم

 العلمية والعملية لألهمية النسبية  رةللمدقق والخب

 ــ:تخصيص الحكم األوليالخطوة الثانية: 

القيام بتوزيع الحكم األولي لبنود القــوائم الــمالية الى مجموعات نوعيــة أمرا, ضروريا,,  يعد        

بوبفها ألن جمع أدلة األثبات يكون على المستوئ الجزئي وليخ على مستوئ القوائم المالية 

عة   فيجب على المدقق ان يكون لدي  حكم اولي عــن األهمية النسبية لكل مجموواحدة  وحدة

جزئية في بنود القوائم الــمالية من أجل تسهيل عملية جمــع األدلــة المالئمة والكافية  ولغرن 

تحديد البديل المالئم الختيار األهمية النسبية, فيجب توزيعها علـى عنابر الميزانية الحتوائها 

ير على عدد اقـــل من الحسابات بالمقارنة مع كشر الــدخل وفي حين سو  يكون تأث
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 :Arens, et,al, 2005)   المزدو متساويا, بينهما بسبب طريقة القيد  والخطأر يالتحر

15)  

 :تقدير إجمالي الخطأ لكل حساب من حسابات القوائم المالية: الخطوة الثالثة

ان الخطوتين السابقتين لهما عالقة بعملية التخطيط لمدئ االختبارات المطلوبة , وعلى  

يقوم بتقدير أجمالي  ثمالمدقق تحديد خطة التدقيق العامة وتصميم برنامج التدقيق ومن 

التحريفات او األخطاء في الحسابات الرئيسة تح  التدقيق من خالل اعداد ورقة عمل 

وعلي  القيام بتقدير من عنابر القوائم المالية في حال توقع وجودها  للتحريفات في كل عنصر

 التحرير الكلي لمجتمع الفحص 

 تقدير التأثير الم ترا للتحريفات: : الخطوة الرابعة

التحريفات الكلية  تتطلب هذه الخطوة من المدقق ان يعد ورقة عمل اخرئ لغرن تجميع قيم   

التأثير المبا ر للتحرير وبوال, للتحرير النهائي والذي يقارن  ا  اليها قيمة لكل عنصر وي

 (28: 2112  )الكعبي , مع التحرير المقبول لكل من عنابر القوائم المالية

 لحكم اَلولي على اَلهمية النسبيةالمقارنة بين قيمة الخطأ في المجتم  م  ا: الخطوة الخامسة 

 (:311: 2111 االتحاد الدولي للمحاسبين,)

تعد من خطوات تطبيق مفهوم االهمية النسبية في التدقيق إذ يقوم المدقق ان هذه الخطوة النهائية 

الحكم االولي عن االهمية النسبية الذي تم تخصيص  بمقارنة قيم التحرير الكلي للحساب مع قيمة 

 : ــعلى الحسابات وبذل  يواج  المدقق االحتمالين اآلتيين 

اما ان تكون قيمة التحريفات المجمعة اقل من قيمة الحكم االولي المخصص وعلي  يحكم  -1

بصد  وعدالة القوائم  يحكمبصد  وعدالة هذا البند أو مجموعة البنود ومن ثم  مراقب الحسابات

  المالية

ى أو تكون قيمة التحريفات المجمعة اكبر من قيمة التحرير المقبول وفي هذه الحالة يجب عل-2

 -:باإلجراءات االتيةالمدقق القيام 

 تعديل حكم  االولي  - أ

  والمنفذةإعادة الن ر بإجراءات التدقيق المخططة  - ب

 الدارة اجراء التسويات التصحيحية يطلب من اان  - ت

 : العوامل الماثرة في تقدير اَلهمية النسبية -11-3

)هداب , هنا  عوامل كمية وعوامل نوعية يمكن ان يتأثر بها قرار المدقق بشأن االهمية النسبية 

2117  :388 ) 

 -هي العوامل التي يمكن قياسها في بورة كمية , وت م االتي :: العوامل الكمية  أ ــ
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 : اَلهمية النسبية مفهوم نسبي وليست مفهوماً مطلقاً  -1

في مؤسسة بغيرة وال مهما, في  ركة كبيرة لذل  ليخ ا, بمقدار معين مهم يكون االنحرا 

لتقدير الحكم عن االهمية النسبية يمكن تطبيق  في كل عمليات  دليال, باإلمكان وضع مبلغ معين 

 دقيق الت

  : تقييم اَلهمية النسبيةاسس   -2

بما ان االهمية النسبية مفهوم نسبي فينبغي ان توجد اسخ لتحديد ما اذا كان  التحريفات 

مهمة, وان بافي الدخل قبل ال ريبة هو اكثر االسخ اهمية لتقرير ما الذي يعد مهما, ألن  يمثل 

 ( 122: 2117) لطفي, عنصرا حيويا, من المعلومات للمستفيدين 

 هذه االسخ بعا المشاكل عند التطبيق تتمثل في: في دتوج إذ

 : اختيار اَلساس المناسب لتحديد اَلهمية النسبية -3 

سبية, حيث يعتمد لتحديد مدئ ن بافي الدخل هو االساال االكثر قبوال, لقياال االهمية النإ  

وجودات عند االهمية لفقرات قائمة الدخل والى جانب ذل  يعتمد اساال نسبة مئوية من اجمالي الم

لفقرات قائمة المركز الــمالي, فمثال, ينسب المدينون الــى مجموال  قياال االهمية النسبية 

 لموجودات لمقارنة نسبتها الفعلــي مع النسبة الــمعيارية المحددة مقدما,  ا

 : مدى ثبات األساس المتخذ للمقارنة -4 

ثبات األساال لــ  تأثير كبير في تحديد األهمية النسبية لألخطاء والعنابر, مثال, اساال  إن 

بافــي الدخل يختلر من سنة الــى سنة أخرئ, العتبارات  اقتصادية وسياسية, وثم سو  

تزداد أو تقــل أهمية خطأ او بند دون بند أخر خالل الفترات الــمالية نتيجة تقلب هذا االساال, 

  هذه الــحالة ينبغي عمل متوسطات لخمخ سنوات تستعمل لتحديد االخطاء والبنود ولعال

تم التعر  بشكل أد  علــى اتجاهات التغير فيها المهمة, ومقارنتها مــع الفترة الــحالية حتى ي

 ( 388: 2117وكذل  التعر  على اتجاهات األرباح خالل الفترات المالية ) هداب, 

 :  النوعيةالعوامل ب ــ 

يقوم مراقب الحسابات باالستعانة ببعا المؤ رات النوعية من اجل تحقيق األهدا  بالشكل 

في تحديد األخطاء, الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها المدقق   السليم, الن العوامل الكمية ليس

يرها حتى لوجود بعا انــواال التحريفات ذات أهمية كبيرة للرقيب المالي والمستخدمين من غ

تتعلق هذه الــعوامل بطبيعة البند محل التدقيق وما يحيط بها من  إذلــو تساوت القيــم الــنقدية, 

 ( 178: 2112,الصبان وابراهيم ) بما يأتيظرو  وتتمثل العوامل 

القيم التي تت من مخالفات او اخطاء مقصودة, أكثر أهمية من األخطاء غــير المقصودة حتى  -أ

 القيم النقدية لها  لو تساوت
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التحريفات الصغيرة والتي تؤثر علــى المركز المالي للشركة تعتبر تحريفات جوهرية, مثل  -ب

 التحرير الذي يحول الخسارة الــى ربة او بالعكخ وبشكل ملموال وفي ضوء األهمية النسبية 

التحريفات التي تؤدي الــى عواقب كبيرة في المستقبل بسبب التزامات تعاقدية يترتب عليها  -ت 

 حتى لو كان  ذات قيمة بغيرة  قانونيةمساءلة 

 النسبية  ألهميةخطوات تطبيق ا (1) الجدوليـوضة 

 (1) جدول

 خطوات تطبـيق األهمية النسبية

 ولـىالا خطوةال
النسبية الى تحديد الحكم األولي عن األهمية 

 مجموعات فرعية
 التخطيط مرحلة

 ثانيةال خطوةال
تخصيص الحكم االولي لألهمية النسبية الى 

 مجموعات فرعية
 التخطيط مرحلة

 ثالثةالخطوة ال
 تقدير اجمالي الخطأ لكل حساب من

 حسابات القوائم المالية
 النتائج مرحلة تقييم

 رابعةالخطوة ال
 للتحريفاتتقدير التأثير المشتر  

 
 مرحلة تقييم النتائج

 خامسةالخطوة ال
المقارنة بين قيمة الخطأ في المجتمع مع 

 الحكم االولي على االهمية النسبية
 مرحلة تقييم النتائج

 Alvin A. Arens " Auditing an Integrated Approachمن اعداد الباحثة باالعتماد على " -المصدر:

 Eighth Edition . 2002 : 251.  

تــطبيــق  المراقب( في مــعايير التــدقـيق الدولية , ينبغي على 231كما ذكر معيار رقم )    

مفهــوم األهميـة النــسبية في كل من تــخطـيط وأداء عــمليــة التدقــيق, واي ا عند وضـع 

هنــا  فئة   تحديد االهميــة النــسبية للبيانات اذا كان وعلي استــراتيجيـة التــدقيـق الشاملة , 

واحدة او اكثــر من المعامالت المــاليـة وأربدة الحسابات التي يتوقع ان تؤثر االخطاء التــي  

مبالغها  دون االهمية النسبية للبيــانات الــمالية ككل على القرارات االقتصاديــة  للمستـخدمـين 

على البيانات الــمالية , فأن عــلى الــمدقق تـحديـد مستويـات االهميــة النـسبيـة  التـي تتخذ بناء

اربدة الــحسابـات  علــى هذه الفئات مـن المعامالت اوالتي سيتــم تطبيقها 

(IFAC,2010:316 , ) وبيئتهــا يــحدد اطارا, مرجعيا, يخطـط  للمنشأةلذلــ  فأن فــهم المــدقق

اللــ  لــعمليـة التـدقيق ويــمارال الحكم المهنــي بشأن تــقييم مخاطر االخطاء من خ المراقب

  (311- 311: 2111 ,) جمعة ـالية واالستجابـة لتـل  المخاطر الجوهــريــة في البــيـانات المـ



 الفصل الثاني: اَلطار النظري                                           المبحث اَلول: اَلطار العام للتدقيق و مخاطرة

 

 
32 

 :اَلتــي  يتبينما تم  على وبناسً 

لـعـدم التأكد  الخـطر هو مقـياال, صل بينهما الن الخطر واألهمية النسبية ال يمكن الف ان

وكان الهد  من استـخدام األهمية النسبية هو لمقدار التحرير, مقياسا,  دواألهمية النسبية تـع

م تخفيا المخاطر مساعدة مراقب الحسابات في جمع األدلة المناسبة والكافية من اجل ان يت

 ـة ومصداقية عدالـ قدر المستطاال وتوبيل التقارير الى مستخدميها بأكثر
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 الثانيالمبحث 

   والتقارير المالية مراقبي الحسابات

 تعريف مراقب الحسابات:ـ -2-2-1      

هو الشخص المؤهـل علــميا, ومهنيــا,, والــمجاز رسميا, بــمزاولـة المــهنة والذي يــتم 

 وأي ا يمكن تعرير( , 121:2113) األلوسي, بل المالكيـن لمـراجعة حساباتهم تـعيين  من ق

مراقب الحــسابات من قبــل الــمجمع العــربي للمـحاسبين القــانونيين على انــ  الشـخص 

الطبيـعي او المــعنوي الذي يــمارال مهنــة التــدقيق ويــتمتـع باألهليــة واالستقالل وجودة 

من اجل اعداد تــقرير  األدلــة القــابلة للقيــاال جمعالكفاءة والمــلكة الذهنــية العاليــة والــذي يــ

حول درجة التــطابق بيــن المـعلومات القابــلة للقيــاال وبين المعايير المشرعة التـي ال تخر  

بأنــ  الشخص الذي يــقوم بإعطاء الثــقة  ويعر ( , 21:2112عن اطارهـا ) السامرائي, 

حاسبية من خالل ابــداء رأي  الفنـي المحايــد عن مــدئ بد  والــمصداقيـة فــي المعلومات المــ

وعــدالة القــوائم المــالية التــي تعدها الوحدات االقتصادية فهو يــعد عامال أساسيا, فــي التــحكم 

 (  232:2113المؤسسي ) المشهداني,

 ( Pickett,2006:76)  :مراقب الحسابات عند اعداد تقريره المبادئ التي يعتمد عليها

 من عــملية التخطيط المسبق  ا, تــحديد المخاطــر : يــعد جزءأ ــ  

, فيتم تقييم المخاطر من جانب مرحلة تـــخطيط التـدقيق الرئيخ تـجري في تـــقييــــم المخاطر: ب ــ 

 تحديد األولويات والتعر  عــلى المناطق عاليـة الـــمخاطـــر 

والتخفير مــن حـدة  ــعــد عملية التــدقيق الفعلــي طريقـة مفصـلةتـتــخفــير المخاطر:   ــ 

   المـخاطر يأتي على  كل ضوابط جديدة يــجري تــطبيقها

 صفات مراقب الحسابات:2-2-2

اكــــدت المن مات والمؤسسات ذات العالقة بمهنـة التـــدقيق , على بفات مراقب الحسابات 

 ( 113:2111) محمود واخرون,ي ما يأتي :ــ التــي البد ان يتصر بها وه

اعمــالـ  وان ال يــفصة عن اي معلومات  تدقق ان يكــون محاف ا, على اسرار العمــيل الذي -أ 

 خالل عمل  

وأن ال يقــدم مصلحتـ   الشخصية على  ير تابع ألي جــهة إال ل ــميـرهيـــكون حرا, وغب ـ 

 المصلحة العامـة  

 طبيعة عــمل  روتـينية مما قــد يؤدي الى الملل  بحيث تكونان يتــصر بالصبر   ـ 
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اذا كان مرتبطا  عندما تــطلب مــن  ان يكون عمــل  في مجال اختصاب  وأن يقدم النصيحةد ـ 

 بعمـل  

 لما هو جــــديـــد بالقوانيـــن  والـــتشريـــعات  ومــواكبا,  ان يكون عــــمليــا, هـ ـ 

 ان يتصر بالباقة بالتــعامل وأن يـــكون قادرا, على التعبير بكــل وضوح و ـ 

  ان يكون أمينا, وواقــعيا, ومستقال في رأيـــ ز ــ 

 (2) بالشكل يمكن توضية بفات مراقب الحسابات

 (2شكل)

 صفات مراقب الحسابات
 

 

عمان,  "التدقيق المستند للمخاطر"  عطازاهر  الرمحي, من اعداد الباحثة باالعتماد على -المصدر:

 6: 6616, االردن

 الحسابات: حقوق مراقب2-2-3

لمهنة المحاسبة القانونية مجموعة من الحقو  التي يقوم بـها عند القيام  ددت القوانين المن مةــح

 -بعملية التدقيق :

حق الح ور خالل أيام واوقات العمل الرسمية ألداء مهمت  سواء كــان ذل  بــغرن  -3-1

, ول  حق االطالال علــى  للمنشأةالــفحص او مشاركت  فــي إجراء الــجرد ودون سابق إخطار 

 ( 27 -22 :2113التي فيها االحداث ) سالمة, المنشأةكــافة دفاتر وسجالت 

حق طلب البيانات واالي احات : ويقصد ب  الحصول على المزيد من االي اح حول  -3-2

عملية او عمليات معينة , وهنا يلــتزم المديرون في جميع مستوياتهم بتـقديم كل ما يطلب  مراجع 

 صفات مراقب الحسابات

الباقة في التعامل و 
 الفضول واالستطالع

       
المظهرالشخصي 

 المناسب

التواضغ و االتزان 
االخالص والتفاني  والثقة بالنفس

العداله و  وعدم االستسالم
 االستقامة

الشجاعة في 
المواقف 
 الحاسمة
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الحسابات, وفي حالة عدم تـلبية طــلب  يـتعين علــي  ان يرفع ذل  الــى مجلخ ادارة الشركة , 

 ( 121 :2112ان ي هر ذلن في تقريره ) عبد  ,  ب لطلب  وجب علي م يستجواذا ل

حق  لالنعقادحق دعوة الجمعية العمومية : ان حق دعوة الجمعية العمومية للمساهمين  -3-3

 مكفول لمراقب الحسابات إذا استدعى االمر ذل  

مجلخ اإلدارة الى المساهمين: وغرن ذل   اإلخطاراتحق الحصول على بورة من  -3-2

الحسابات لميعاد االجتماعات ومكانها وجدول اعمالها, ليستطيع إعداد البيانات  مراقبمعرفة 

 الالزمة لذل  

الحسابات اذا حدث  مراقبحق حبخ المستندات واألورا  : وذل  بهد  ضمان حــق  -3-1

 الحسابات وأحد عمالئ   مراقبخال  بين 

حق الرد على اقتراح عزل  كتابة , ول   ل حق مناقشة مراجع الحسابات القتراح عزل :  -3-2

حــق الرد على االقتراح وأسباب  أمام الجمعــية العمومية قبل اتخاذ قرارها بعزل  او 

 ( 22  :2112استمراره )متولي, 

 واجبات مراقب الحسابات:-2-2-4

( لسنة 22( من قانون الــشركات رقم )172المراجع في المادة) لقد حددت واجبات 

م ويمكن 1222( لسنة 22من القانون رقم ) ( 11( ح  ) 22م وكذل  في المواد رقم )1227

 -عرن تل  الواجبات كاآلتي:

على الـمحاسب الـقانوني عند القيام بمبا رة اعمال تــدقيـق الحسابات ان يبذل الــعناية  -2-1

 واحدة   بوبفها كوحدةية الكافية في تأديــة مهامـ  , ويبدي رأيـ  في القـوائم الــمالية الـمهن

ان يـراعي االلتزام بالقوانين الـنافـذة , وان يتأكد مــن تطبيقها بصفة مستمرة من قبل  -2-2

 عمالئ  

التطورات الحديثة , وان ان يــعمل باستمرار علــى تطوير وتنمية مهارات  , بما يتالءم مع  -2-3

 يتابع البحوث والدراسات التي لها عالقة بالمهنة  

ان يقوم بالتخطيط المالئم لتنفيذ الــعمل وتقسيم  علــى المساعدين , ويجب ان يوقع بنفس  -2-2

 على اورا  العمل 

تي على المحاسب ان يمس  السجالت والمستندات المحاسبية التابعة إلعمال مكتبة , وال-2-1

 ( 83-82 :2111, بركات و  ريماملـة عن نشاط  ونتيجة اعمال   )تعطي بورة واضحة وك

 مساولية مراقب الحسابات: -2-2-5

ي  أان مسؤولية المدقق بأن يقوم بتدقيق حسابات المنشأة وفحص البيانات المالية وابداء ر

ان اخالل  في اعمالها , وال   الفني المحايد على عدالة المركز المالي للمنشاة وعلى نتيجة 
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بها على الوج  الذي يتوقع  مجتمع المال  وفائ مهنية او عدم الالمدقق بواجبات  ومسؤوليات  

 (18: 2113) متولي, ترتب علي  عدة انواال من المسؤولية  وهي:تواالعمال 

عي بسبب الخطأ تـــقوم على اساال ال ــرر الـذي يصيــب المــد -:الــمساولية المــدنية  -5-1

واالهمــال من مــراقب الحسابات وجــزاء هدا ال رر تــعويا المتــ رر عــما اباب  من 

 :الىماليــة , وتقسم المــسؤولية المدنــية  خساره

هي المسؤوليــة الــتي تــقع على عاتــق  (:) اتجاه الطرف الثالث المساولية التقصيرية5-1-1

ي ذالقوائم المالية علــــى تقرير مراقــب الحسابات ال يمراقب الحسابات بسبب اعتــماد مستخدم

يحدد فـي  مدئ بد  وعدالــة نتـيجة االعمال وقائمــة المركز المالي , فأدا المراقب قصــر فــي 

سو  يحاسب المراقب على اهمــال  فالقوائم  ذهاداء مهمت  والــحق ال رر بمستخدمي ه

 (  17 :2112 وتقصيره  ) مسعد,

  -:لتقصيرية توافر االركان الثالثةويشترط النعقاد المسؤولية ا 

مساءلة مراقب الــحسابات مدنيا, اال ادا اثب   ال يمكن إذبــدور خطأ من قبــل الــمراقب:   -

اهمل الــمراقب في الرقابــة على حسابات  الــمراقب , واذاخطـأ مــن قــبل المدعي بدور 

ل  فأن خطأ الــمراقب يــجب اثباتــ  من قبل الــدائن والمدعي ) ذالــوحدة االقتصادية لـــ

 ( 82:  2111 الرمحي,

ا هذو ي مــن اركان المسؤولية المـدنيةي يصيب المدعي: ال رر الركــن الثانذال ــرر الــ -

ان يصيب  من ليخ كافيا, ان يــصدر من الــمراقب خطأ لكي يــتم مــحاسبتـ  , البد الركــن

فأدئ انتفى الــمراقب من هدا الـــركن فال مسؤوليـة عـــلي  , لهدا ان الــمراقب  ال رر الــمدعي

ي سبب  , وال يــحاسب عن خطأ زميل  وفي حالــة ذال يمكن مساءلت  اال عن تــعويا ال رر ال

  2113 من األخــذ بمبدأ المسؤوليـة التــ امنيــة بينهم ) متولي,  عدم تحديـد الــخطأ فال مناب

: 22 ) 

لهذا يجــب ان تـــكون الجــهة الخاضــعة للـتدقــيق عندها ثــقة ان مراقب الحسابات واإلجراءات 

رة إلكــمال عملــية التــدقيق التي اتــخذها هي إجراءات مهنــية والمراقب يمتــل  النزاهة والخــب

بنـــجاح وان المراقب بذل الــعنـاية المهــنية الالزمة عند اداء مهام عمليــة التــدقيق , ويــعني ان 

بأن المــراقب غير  ـ  الكفايــة للوبول الى استنتا مراقــب الحسابات يــكون مختــصا, بــما فيـ

االعتــرا  بجميع اوج  القصور او المــخالفات في  مسؤول عــن فشل عمــلية التدقــيق في

الن مراقــب الــحسابات يستــخدم عيــنة من االعمال  لذل  تــكون درجــة الثقة غــير  الن ام

  ((Russell,   2000:  15-16دقــيقة   
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كفي مساءلة مدقق الحسابات مدنيا, ومطالبت  بالتعويا تال  رابطة السببية بين الخطأ وال رر:ال -

أحدث ضررا, بالمدعي, وانما علــى مــن يدعي حدوث ال رر أن  او اهمااللمجرد ارتكاب  خطأ 

يثب  الــى جانب انحرا  المراقب عــن مسل  المدقق المعتاد, توافر رابطة السببية بين خطأ 

 (23: 2113متولي, ) المدقق أو انحراف  وال رر الذي  اباب  

وتتحقق الرابطة السببية متى ثب  أن خطأ المدقق هو على ال رر وسبب  وان ال رر الذي 

 اباب المدعي ما كان ليحصل لو لــم يرتكب المراقب هذا الخطأ 

ويــمكن لــمراقب الحسابات اتخاذ اجراءات للتـخفيا عن المساءلــة القــانونية في المستــقبل 

 ( 111-22: 2112المطارنة, :(وهي

علي  بــذل العناية المهنــية الالزمــة عنـدما يــقوم باختيار الزبائــن الجــدد, ألن اال خاج  - أ

 الــذين لديهم مشاكــل مـاليـة هم اكثر من غيــرهم يــقومون بالتالعب بالقوائم الــمالية 

 العقـد الــمبرم , بيــن الطرفيـن علــى مراقــب الحسابات ان يعمل حسب مسؤوليت  فــي  - ب

 يجب على مراقب الحسابات يتأكد من سالمة التــطبيق للمستويات الـــمقبولـة قبوال عاما,  - ت

سبب حدوث المسؤولية التعاقدية هو االتفا  المنعقد بين مدقق التعاقدية: المساولية  -5-1-2

ان المدقق  أذو  مراقب الحسابات, الحسابات وبين الوحدة االقتصادية, لذل  تحدد واجبات وحق

عندما يكلر بتدقيق حسابات الوحدات االقتصادية يحرر كتاب اتفا  بينهم وعلى ضوء األسخ 

القانونية والمطلوب والتوقيع عليها من قبل الطرفين, وفيما يخص الرقابة المالية للمعنيين من 

خاضعة للتدقيق قبــل ديوان الرقابة الــمالية فيصدر لهم أمر بمراقبة وتدقيق حسابات المنشآت ال

المادة الرابعة ويحاسب مدقق الحسابات اذا ما  1221( لسنة 2بموجب قانون الرقابة المالية رقم )

 ( 22: 2112التزم باالتفا  بالعقد بينهم بخصوج تدقيق الحسابات) محمد, 

مساءلة مدقق الحسابات عــن اعمال مساعدي   تتم: مساعديه المساولية عن افعال -5-1-3

شتركون مع  في أداء عملية التدقيق, وليتم محاسبة المدقق عــن أعمال مساعدي  يشترط الذين ي

ان يكون مراقب الحسابات مسؤوال, عــن ال رر الذي يحدث  مساعدي  بعمل  غير المشروال متى 

 كان واقعا, منــ  عند قيام  بوظيفت  أو بسببها 

 المساولـة التــأديبية-5-2

وهي ال تــقع  حسابات بقواعــد السلو  الــمهنيعندما يتـخل مراقب التكون هذه الــمسؤولية 

اال اذا تــوفر على مراقب الــحسابات اال اذا وجدت الــجريمة , وهذه الــجريمة ال وجود لها 

  (88: 2111) الشحنة,  -ركنــان اساسيان :
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 الــركن المــادي -

تــم ابداره مــن الــمراقب , واذا لــم يصدر مــن  بالفعل االيجابي أو الــسلبي والــذيويتمثل 

الــمراقب اي خطأ او القصور بالواجب الــوظيفي فال تــوجد جريــمة تأديبية وال يمكن مساءلــة 

 لمراقب تأديــبيا ا

 المعنوي الـــركن -

يصـدر الــفعل  منبدور الخطأ مــن قبـل الــمراقب حتى يحاكم تأديبيا,, البد  ال يكفي

بشكل  يكون غالبا, متــعمداُ فقد يكون أن الخاطئ عـــن إرادة آثـمة , وال يعني الخطأ التأديبي

  متــعمد او غــير متــعمد 

 (11: 1222) عثمان,  -المراقب مخال, بآداب المــهنــة اذا: ويـكون

لمهام عمل  ولم يفصة عنها في اذا اخفى مراقب الحسابات حقيــقـة مادية علم بها اثناء ادائ    1

 تقريــره اذا كانــ  هذه باألهميــة  

 اذا اخفــق في تطبـــيق خطوات فحصة , او التــقرير عن عمليــة الفحص    2

اذا قـــام مراقب الحسابات بتوقيـــع تقريـر عن حسابات لم تــفحص بمعرفتــ  او مساعديــ    3

( 22:  2113 ,كين مع  في عملية التدقيق   )متولياو بــمعرفة زميل  او المندوبين المشتر

المعدل  1222" لسنة 3نص ن ام ممارسة مهنة التدقيق ومراقبة الحسابات رقم " هذا وقد

 181على مجموعة من العقوبات وهي االنذار والحرمان من ممارسة المهنة لمدة ال تقل عن 

الر , اضافة لذل  توجد في نقابة والغاء االجازة بممارسة المهنة  وترقين اسم المخ ا, يوم

المحاسبين والمدققين لجنة منبثقة من مجلخ النقابة مهمتها محاسبة مراقبي الحسابات الذين 

والتوبيخ , الى  ي تتراوح بين التنبي   واالنذاراخلوا بن ام ممارسة مهنة مراقبة الحسابات وه

 عقوبة  طب االسم من سجل المحاسبين والمدققين  

مراقب الحسابات رأيا بــعدم حصول  على البيـــانات الالزمة لتأيــيد أمر معيـــن ولم  اذا ابدئ  2

 يشر الى ذل  في تقريــره   

 : الجنائيةالمساولية  -5-3

 وتصرفات ضاره بمصلحة المنشأة تنشأ هذه المسؤولية عند ارتكاب المحاسب ألفعال

, فأن المراجع كل تخالر نصوج التشريعات والقوانين , وتــلحق ال رر بالعميل او بالمجتمع 

يمكن ان يساءل جنائيا, ومدنيا,, اذا ارتكب المراجع احدئ الجرائم المنصوج عليها , وقد 

حرب  دول العالم علــى تحديد مجاالت المساءلة الجنائية للمراجع من خالل ابدار التشريعات 

 وبركات نونية وذل  بهد  بيانة كرامة المهنة, والحفاظ على ثقة االطرا  المستفيدة )  ريمالقا

 ( 21: 2111ابو سرعة,  -:( وتتمثل تل  التصرفات باآلتي ( 88 :2111
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اتفا  مراقب الحسابات مع االدارة على توزيع أرباح غير حقيقية على المساهمين حتى ال  -

 في إدارة المنشأةت هر نواحي القصور واإلهمال 

اتفا  مراقب الحسابات مع مجلخ اإلدارة في مجال اتخاذ قرارات معينة في ظاهرها انها في  -

 مصلحة المنشأة وهي في حقيقتها فيها ضرر بمصلحة المؤسسة او المساهمين  

مراقب الحسابات قد يكذب في كتابة تقريره أو في  هادت  أمام الجمعية العامة لمساهمين عند  -

 مناقشة امور هامة وخطيرة بالنسبة لنشاط المنشأة ومصالة المساهمين 

اغفال مراقب الحسابات وتغاضي  عن بعا االخطاء والتحريفات التي ارتكبها بعا   -

دون االهتمام تقريره ذل  خوفا, علي مصلحت  الشخصية في المنشأة وعدم ت مين  نالمسؤولي

 بمصالة االطرا  في المنشأة 

ارتكاب المخالفات واالخطاء الجسيمة والذي ي ر بمصالة المؤسسة وذل  إفشاء أسرار   -

  المنشأة في مجاالت مختلفة الى المنشأة المنافسة لغرن يخص مدقق الحسابات 

يتعدئ ال رر فيها نطا  الطر  الذي اعتمد على المعلومات المحاسبية  ةحيث ان هذه المسؤولي

   كل التي تم مراجعتها الى المجتمع 

 لية المدقق عن اَلحداث الالحقة:ومسا -5-4

وقد  ( 121رقم ) لألحداث الالحقة المعيار الدولي ا, خصص  معايير التدقيق الدولية معيار

إلى األحداث التي تحدث فــي فترة تلي تاريخ شير يمفهوم االحداث الالحقة جاء في  على ان 

الميزانية, وقبل إبدار القوائم المالية وتقرير المدقق, ويكون لها تأثير علــى المعلومات التي 

( وينبغي على المدقق ان يراعي األحداث ,IFAC 222: 2008 تت منها القوائم المالية )

تؤثر على عدالــة الـــقوائم الــمالية, اذ ينبغي علــى المدقق ان تمتد إجراءات الالحقة والتي قــد 

,  وقبل قيام مدقق الحسابات بإبدار تقريرهالــمالية  القوائم ألعدادالـــى الفترة الالحقة  التدقيق

لها تأثير مبا ر فــي حسابات السنة موضوال التدقيق وتحتا  الــى تعديل ,  الن تل  االحداث

المشكو  فيها لقيام المنشأة بتحصيل مبالغ تمثل  تعديل على مخصص الـــديون بوبف  أجراء

اربدة كبيرة لحساب المدينين وهذا يستوجب تخفيا هذا المخصص , وتوجد احداث الحقة 

لسنة يجب االفصاح عنها دون اجراء تعديل او تسوية لها ) ليخ لها تأثير علــى حسابات ا

 :الى( وتقسم االحداث الالحقة 188: 2111جربوال, 
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) جمعة, :تقرير المدقق إصدار تاريخو بين تاريخ إصدار القوائم المالية األحداث التي تق  -4-1

2112 :118) 

ومالئمة,  أدلة تدقيق كافيةينبغي على مراقب الحسابات أداء إجراءات مصممة للحصول على 

فــي القوائم المالية, أو  قريره,  والتي قــد تتطلب تعديالعلى أن جميع األحداث حتى تاريخ ت

 اإلفصاح عنها فيما قد تم تحديدها, وتتمثل االجراءات :

  دراسة إجراءات اإلدارة الموضوعة لمعرفة األحداث الالحقة 

  ومجلخ اإلدارة ولجان التدقيق والتنفيذ التي عقدت قراءة محاضر اجتماعات المساهمين

بعد تاريخ القوائم المالية, واالستفسار عن االمور التي نوقش  في االجتماعات التي لم 

 تتوفر لها محاضر  

  قراءة الموازنات التقديرية وتوقعات التدقيق النقدي وتقارير اإلدارة االخرئ ذات العالقة 

 لية متوفرة للمؤسسة, وحسب ما هو ضروري ومناسبقراءة أخر قوائم مالية مرح 

  االستفسار من اإلدارة فيما إذا كان  أحداث واقعة قد حدث , والتي قد تؤثر علــى القوائم

تاريخ بدور الــقوائم  المالية الوقائع المكتشفة بعد تاريخ تقرير المدقق ولكن قبــل

 الــمالية 

القوائم  اصدار قبل تاريخوتقرير مراقب الحسابات  اَلحداث المكت فة بعد تاريخ -4-2-

 ( 122: 2118االتحاد الدولي للمحاسبين, ) المالية:

ال تكون هنال  أي مسؤولية إلداء اي إجراءات فيما يتعلق بالقوائم المالية بعد تاريخ 

إبالغ   فإن مسؤولية تقريره, بينما في الفترة من تاريخ تقريره حتى تاريخ بدور القوائم المالية

باألحداث التي تؤثر على القوائم المالية تقع على اإلدارة وعن حدوث ذل  أي معرفت  من الغدارة 

بشكل جوهري علــى القوائم الــمالية فينبغي علي  اتخاذ اإلجراء المناسب  ثرتؤ  بوجود أحداث قد

  ا, جيد رافي ظل تل  ال رو  والذي قد يصدر تقري

 -المكت فة بعد صدور القوائم المالية: اَلحداث -4-3

ال يقع أي التزام على مدقق الحسابات لعمل أي استفسار فيما يتعلق بهذه الــقوائم 

اكتشر أن هذه الوقائع كان  موجودة في تاريخ التقرير والتي كان من المحتمل  إذا الــمالية, اال

أن تسبب فــي تعديل التقرير, ففي هذه الــحالة ينبغي علي  مناقشة األمر مع اإلدارة واتخاذ 

 اإلجراءات التي تتناسب مع تل  ال رو , وعلى ان يدلي بتقريره الجديد الى تل  التعديالت 

تقدم يمكن تعرير مراقب الحسابات هو ذل  الشخص المسؤول عن فحص وفي ضوء ما 

, وعلي  التعبير عن النتائج التي توبل اليها بعد االنتهاء القوائم المالية وإبداء رأي  حول عدالتها

ولكن  ال يحاسب عن كل خطأ في القوائم المالية او سوء تقدير, وال  من عملية التدقيق والفحص
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يعتمد  ألن % 111امن المطلق بأن القوائم المالية خالية من الغش والتالعب يمكن ان يكون ال 

 على التدقيق االختياري لعينة المجتمع 

لذل  عند قيام المدقق بتدقيق حسابات منشأة ما ووجد ان لديها بندا, او اكثر توجد في  

 تقم االدارة بتصحية مخالفات محاسبية فيكون واجبا, علي  تنبي  االدارة وتصحية الخطأ, اذا لم

 االخطاء, واذا كان  المخالفات ليخ لها تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية للمنشأة فينبغي

علي  بيان ذل  في تقريره بتحفظ )تقرير مقيد( واذا كان  المخالفات ذات تأثير جوهري على 

  غش وتزوير وتالعب فعلي  ) عدالة القوائم المالية فيقوم بإبدار )تقرير سلبي( اما اذا كان هنا

 االمتناال عن إبداء الرأي( 

 تقرير مراقب الحسابات: تعريف2-2-6

مراقب الحسابات الركيزة االساسية التي تعتمد عليها فئات مختلفة والتي يقدم  تقريريعد       

مراقب الحسابات خدمات  اليها مثل المساهمين والمستثمرين والمقرضين ورجال االعمال عامة 

ف ال عن الدوائر الحكومية ذات العالقة ك ريبة الدخل ومسجل الشركات وديوان المحاسبة 

( أنـــ  يـجب 711ب مـا جاء في معيار الــمراجعة الـدولي رقم)وحس (12: 2118)بباح, 

عليها  ــة االثبات فــي الـمراجعة الـتي حصلتقييم االستنتاجات التي أخذت من أدل المراقبعلـى 

اذا ما كان هنا  تــأكيد  ان يـحدد المدققحــول القوائم الــمالية , وعـلى   أساسا, لتكوين رأي

سب خالية من االخطاء احتـمال أن تكون القوائم المالية الـمعدة من طر  المحا معقول

 تقليل مخاطر األخطاء الــجوهرية كافية لــ تدقيقوما اذا تــم الــحصول علــى أدلة  الــجوهرية,

بأبداء مراقب الحسابات الــى مستوئ منخفا وبشكل مـقبول وبالتالي يــقوم  القوائم الماليةفي 

 عن جميع النواحي الجوهرية  عرن القوائم المالية, حولبــحية وعادل  رأي

انــ  وثيق   علــىكذلك يعرف تقرير مراقب الحسابات ( 122: 2112) دحدوح و القاضي, 

مكتوبة يبدي مــن خاللها مراقب الــحسابات رأي  حول مــدئ مصداقية وبحــة الــقوائم الــمالية 

لي واالعتماد عليها فــي اتخاذ القــرارات   ويوج  هذا التقرير الــى وتمثيلها للمركز الــما

المستفيدين ) وغيرهم من  -----االطرا  ذات العالقة بالشركة مـــن مستثمرين ومقرضين 

 ( 22: 2112الزهراء, 

 (39: 7112سرايا, ) أهمية تقرير مراقب الحسابات-6-6-9

أنه األداة الرئيسية المستقلة والمنفصلة التي تمتاز بالحيادية التي تهدف اإلى فحص القوائم  -2-0

 المالية في المنشأة.

 في األنظمة واإلجراءات والسياسات التي تحمي اصول المنشأة.ابداء الرأي الموضوعي -2-7



 الفصل الثاني: اَلطار النظري                                    المبحث الثاني : مراقبي الحسابات والتقارير المالية

 

 

42 

واالدارية لعمليات المنشأة التحقق الموضوعي الحيادي المستقل من الكفاءة االقتصادية  -2-3

 ومطابقتها مع األهداف المرجوة.

ة موضوعية هادفة بنتائج ابالغ الجهات المعنية في الوقت المناسب وبصيغة منطقي -2-4

 التدقيق.

 :مراقب الحساباترأي انواع  -6-6-0

مجموعة من ( تــقرير الــمدقق الــمستقل حول 711كما جاء فــي معيار التدقيق الــدولي رقم ) 

( علــى الــمدقق تقييم االستنتاجات التي اخــذت من ادلة 11الــقوائم الــمالية فـي فقرت  رقم ) 

التدقيق أساسا, لــتكوين الرأي حــول الـقوائم الــمالية , وان يحصل علـى نتيجة حـول ما اذا كان  

  (  2111:) االتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين: 

السياسات المحاسبية التي تم اختيارها , وتطبيقها متفقة مع اعداد التــقارير الــمالية , ومناسبة  -أ

 .هذه ال رو   فــي

الــمعلومات الــمعروضة في القوائم الــمالية , والسياسات الــمحاسبية مناسبة وموثوقة  -ب

 ومفهومة   للمقارنة وقابلـة

 اجرتها , اإلدارة معقولة فـــي هذه الــ رو   الــتقديرات الـمحاسبية الــتي -ت

ويجب ان يــكون تقرير المدقق حسب هذا الــمعيار واضحا, ومكتـوبا, , والرأي غــير المتحفظ 

للــمدقق يــدل علـى اقتناال الــمدقق ان الــقوائم المالية تــعطي رايا بحيحا, وعادال, وان القوائم 

 من كافة النواحي الـــجوهرية   الـــمالية معروضة بـــعدالـة 

)  مراقب الحسابات يصدره الذي الرأي( انــواال 711كما حدد معيار التدقيق الدولي رقم ) 

IFAC,2010  ) 

يسمى أي ا, بالتقرير المطلق أو التقرير بــدون تحفظ ويبين عــرن القــوائم  : نظيف رأي -

للمنشأة, ونتائج اعمالها ومنسجمة مـــع الــمعايير والمباد   الـــمالية بعــدالــة الــمركز الــمالي 

 المطبقة الدولية او المحلية 

علـى الـمدقق ان يــعبر عـن رأي سلبي بعد حصول  علـى ادلــة تدقيق كافية  : سلبي رأي -

ومناسبة , الى ان األخطاء سواء أخذت علــى حــده او ككل جــوهرية وواســعة النــطا  فــي 

, وال تــعبر بصد  عــن الــمركز الــمالي للمنشأة وهو على عكخ التقرير الــقوائم الــمالية

 الن ير 

 هو التقرير الذي يعبر عــن رأي متحفظ بسبب وجود احد الشرطين: متحفظ : أير -

 توجد قيود على نطا  مراقب الحسابات  -1

 .توجد خالفات مـع الغدارة حول قــبول السياسات الــمحاسبية التي يتم تطبيقها -2
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يمتنع الــمدقق عن ابداء الرأي عندما يكون غير قادر علــى جمـع  ابداس الرأي:اَلمتناع عن  -

وذل  بسبب قيود ت عها إدارة المنشأة, وتــكون تل  االخطاء جوهرية وواسعة أدلــة كافية 

 ( 31:  2121الــنطا  ) زيادي, واخرون, 

عــن فحص  المسؤولمراقب الحسابات هو ذل  الــشخص  يمكن تعرير و في  وس ما تقدم

الــقوائم المالية وإبداء رأي  حــول عدالتها, وعلــي  الــتعبير عــن النتائج التي توبل اليها بعد 

, ولكن  ال يحاسب عن كـــل خطأ فــي القوائم المـــالية او االنتهاء من عمليــة التدقيق والفحص

المالية خالية من الغش والتالعب سوء تقدير , وال يــمكن ان يكون ال امن المطلق بأن الــقوائم 

    % , ألن  يعتمد على التــدقيق االختياري لعينة المجتمع 111

او اكثر توجد فيـــ   ا, ووجد ان لديـــها بــند ما ةبتدقيق حسابات منشأ المراقبقيام  لذل  عند

االدارة  اذا لــم تقم وتصحية الخطأ, ,مخالفات, محاسبية فيكون واجبا, عليـــ  تنبي  االدارة

لها تـــأثير جوهري علــى عدالة القوائم الـــمالية  وكان  المخالفات ليخ واذا ,بتصحية االخطاء

على  ذات تأثير جوهريتحفظ )مقيدا,( واذا كان  المخالفات م إبداء رأيفينبغي علي    ,للمؤسسة

)سلبي( اما اذا كان هنا  غش وتزوير وتالعــب فعلي  بإبداء رأيفيقوم عدالة القوائم الـــمالية 

 الرأي(  إبداء)االمتناال عن 
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 المبحث الثالث

 في تحسين ودوره المخاطر إلىالتدقيق المستند 

  جودة تقارير مراقب الحسابات

 المخاطر إلىمتطلبات التدقيق المستند  -2-3-1

المخرررراطر تعتمررررد علررررى حجررررم العمليررررات المـررررـالية  إلررررىان متطلبررررات الترررردقيق المسررررتند      

 (12: 2112كاظم, ):التيب تتمثلوطبيعتها ودرجة تعقدها 

الحسررررابات علرررررى تحررررديث إجرررررراءات تقيررررريم  يإجررررراءات تقيررررريم المخرررراطر: يقررررروم مراقبررررر -أ

 المخاطــر سنويا, او كلما دع  الحاجة 

للتررررردقيق : وتتمثرررررل فررررري تفابررررريل العمليرررررات المخطرررررط لهرررررا وينبغررررري ان وضرررررع خطرررررة  -ب

تــرررـصر اهررردا  التررردقيق, وملخرررص بتقييمرررات الـرررـمخاطر لكرررل عمليرررة والمررروارد المطلوبرررة 

 إلنجاز العمل 

 -إجرررراءات التررردقيق -بررررامج التررردقيق التررري توضرررع لكرررل عمليرررة: وتتمثرررل فررري) النطرررا  -ت 

الوقررررر  المخصرررررص للتنفيرررررذ( وينبغررررري أن  -طلوبرررررةالمررررروارد الم -االنشرررررطة المرررررراد تررررردقيقها

 العمليات واالنشطة في المؤسسة, يغطي كل 

تر رررريد مرررردقق الحسررررابات لجمررررع المعلومررررات وتوثيررررق اإلجررررراءات الترررري تررررؤدي الررررى  - ث

 الوبول لالستنتاجات وإبدار تقرير ن ير 

تقيرررررريم الـررررررـمخاطر  إلررررررىدورة الترررررردقيق: وتحرررررردد تـررررررـكرار الـــررررررـدقيق الررررررذي يسررررررتند  - 

واالنشرررطة الـرررـمراد تررردقيقها, والــرررـزمن المحررردد ولكرررن دائمرررا يكرررون اسرررتنادا, إلرررى األنشرررطة 

 االستثمار" -اإلقران -واألعمال الـــتي تتصر بالخطورة العالية مثل " التمويل

ورقرررة الـرررـعمل الــرررـوعاء الــرررـمادي الـرررـذي يحتررروي  توثيرررق اورا  عمرررل التررردقيق: تعرررد -ح

يررررع الــررررـمستندات والتحلرررريالت واالختبررررارات والمعلومررررات الترررري حصررررل عليهررررا علررررى جم

المررردققون عـرررـند قيرررامهم بتنفيرررذ األمرررر المكلفرررين بررر  , والتررري تسرررتمد كتابرررة التقريرررر وإبرررداء 

 والمالح ات والتوبيات 

عمليرررات المتابعرررة: ينبغررري عــرررـلى مراقبررري الحسرررابات متابعرررة التقرررارير للتأكـرررـد مـــرررـن  -خ

     علــــيها بشأن نتائج عـــملهم  اإلجراءات المناسبة والمتفقاتخاذ 

 مراقب الحسابات المخاطر يتطلب من  إلىلتحقيق اسلوب التدقيق المستند 

 (Griffiths, David, 2006: 26)اآلتي:

 المهمة وتحــديد المستوئ المقبول لها  تحديد المخاطـر -1

 األولويات لتقييم مستوئ خطورتها تقييم تلــ  المخاطر وترتيبها على حسب  -2
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 تقييم المستوئ المقبول لها لغرن تحديد اذا مــا تــم تجاوزها أو ال  -3

 المخاطر إلىسمات التدقيق المستند  -2-3-2

يمكرررررررن ايجررررررراز السرررررررمات التررررررري يحققهرررررررا التررررررردقيق المسرررررررتند علرررررررى المخررررررراطر بالنقررررررراط 

 (Griffith, David,2006: 26)اآلتية:

 في تدقيق عمليات المنشأة ذات الــمخاطر الكبيرة  يسهمان   -1

تشرررار  فررري هرررذه العمليرررات لرررذل   ألنهررراإن إدارة المنشرررأة تكرررون واثقرررة بعمليرررات التررردقيق  -2

 إنها تقدم الدعــم الالزم لذل  

خطررة الترردقيق ومرروارد الترردقيق ومتابعررة التقررارير تكررون موجهررة بشرركل اكثررر فاعليررة حررول  -3

واالنشرررطة واالدارات وعلرررى كفررراءة أن مرررة ن لهرررا المنشرررأة, التررري تتعرررر االخطرررار المهمرررة

 الـــرقابة الداخلية في إدارة تل  الــمخاطر 

يزيرررد مرررن خبررررة وكفررراءة مررردققي الحسرررابات وذلررر  بسررربب تررردقيقهم للعمليرررات الماليرررة وغيرررر  -2

 المالية 

 العالقة بين مخاطر التدقيق: -2-3-3

قـد أ ار مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي, الــى أن هنا  اختالفا, بين انواال المخاطر, إذ ان  

المخاطر الموروثة ومخاطر الـــرقابة, مصدرها الجهة الخاضعة للتدقيق, اما مخاطر االكتشا  

من  ونوضة العالقاتفأن سبب حدوثها هي إجراءات التدقيق, التي يتخذها مراقب الحسابات, 

 خالل االتي :ـ

 الموروثة بمخاطر الرقابة:عالقة المخاطر -3-1

ال توجـد عالقة بين المخاطر الموروثة ومخاطــر الــرقابة سواء كان  عكسية أو عالقة طردية   

بسبب عــدم وجود أي ارتباط بينهما أي أذا ارتفع  المخــاطر الموروثة, ال يكون بال رورة أن 

الرقابة, أي أذا كان  المخاطر الموروثة مرتفعة سو  يلجأ مراقب  ترتفع أو تنخفا مخاطر

الحسابات الــى إجراءات تدقيق وهو ما يساعد علــى التخفيا من مخاطر عــدم االكتشا  ) 

( فأن  لــم يشر الــى المخاطر 211( اما معيار التدقيق الــدولي رقم )11: 2117 ,ف ال 

الموروثة, بصورة منفصلة, عــن مخاطر الــرقابة وإنما أ ار اليهما معا,, مستعمال, مصطلة " 

مخاطــر وجود تحريفات جوهرية" إذن هذا المعيار تــر  الباب مفتوحا لمراقب الحسابات, فـــي 

منهجية تقييم تل  الخطرين باالعتماد علـــى الحكم الشخصي لمراقب الحسابات ) اختيار 

 ( 222: 2113الجرد,
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 -عالقة المخاطر الموروثة بمخاطر اَلكت اف : -3-2

عالقــة عكسية بيـن مخاطر االكتشا  والمخاطر الموروثة, فكلما انخف   درجة  

د انخفان المخاطر الموروثة ينبغي على وعن المخاطــر الموروثة زادت مخاطر االكتــشا 

   مراقب الحسابات بجمع ادلة اثبات أكثر لتخفيا مخاطر االكتشا 

 -:بمخاطر اَلكت اف مخاطر الرقابةعالقة  -3-3

يستطيع مدقق الحسابات التعر  على المخاطر الرقابية, اعتمادا, علـــى البيانات التي يحصل      

الحصول  ينبغيعليها عن ن ام الرقابة الداخلية, ومــن خاللها يحدد حجم أدلــة االثبات التي 

 عليها, من اجل التحقق من تل  المخاطر وثم يعمل علــى تخفي ها للحد المقبول, وعند تقييم

مة وكافية بحدود حجم استخدام أدلـة إثبات مال ينبغيفع, مستوئ مخاطر الــرقابة بشكل مرت

الـمخاطر, وهنا سو  يؤدي الى تخفيا مخاطر االكتشا , والنتيجة فأن العالقة عكسية بين 

المخاطر الرقابية ومخاطر االكتشا  , ولتوضــية العالقــة نــفترن المــخاطـر المــوروثـة 

 (32: 2117)حسن,  %10%  ومــخاطر التــدقيـق 30والمــخاطر الرقابيــة   100%

 فأن:

AR= IR*CR*DR 

10=100*30*DR 

DR=33% 

 %60وعنــدما تتم دراسـة ن ام الرقابــة الداخليــة ويجــد مراقــب الحسابــات النــسبة اببح  

  %16.7% ستنــخفا مخاطر االكتــشا  الى 30بدل من 

وهذا االنخفــان في مخاطــر االكتشا  يتطلــب زيـــادة في حجم ادلــة االثبـات والــقرائن 

التــي يسعى مراقب الحسابــات إلى الحصــول عليــها مثــل التأييدات ومقارنتها مــع السجالت 

 ( 2005)ارينز ولوب : 

  

 (3ين انواال مخاطر التدقيق بالشكل )ويمكن توضية العالقة ب
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 (3شكل )

 العالقة بين مخاطر التدقيق

 تقديرات المدقق لمخاطر الرقابة

 مرتف  متوسط منخفض

 تقديرات المدقق لمخاطر اَلكت اف

 مرتف  اَلقل قليل متوسط

تقديرات المدقق 

للمخاطر 

 الماليمة

 متوسط قليل متوسط أعلى

 منخفض متوسط اعلى اَلعلى

باَلعتماد على دحو " التدقيق القائم على تقييم مخاطر الرقابة الداخلية ودوره في المصدر: من اعداد الباحثة 

 (.89: 2118تحسين إداس الماسسة اَلقتصادية")دحو, 

 مخاطر التدقيق بأدلة اإلثبات:عالقة -3-4

تعر  أدلــة االثبات بأنها المعلومات التي يستخدمها مراقب الحسابات من اجل الوبول الى    

االستنتاجات التي يستخدمها في االدالء برأي , وتمثل البيانات الواردة فـي السجالت المحاسبية 

 ( Messier, el ,at, 2017: 135التي تستند إليها القوائم الــمالية ) 

علومات التي يستـخدمها المدقق, للوبول الى االستنتاجات التي تمكن  من ابداء وتعر  أي ا, الم

رأي  وتشمل هذه المعلومات على المعلومات المدرجة في السجالت المحاسبية المؤيدة للقوائم 

المالية والمعلومات االخرئ , ويــم الحصول عليها من خالل اجراءات المراجعة التـي يقوم بها 

 (27: 2117)رفاعة, ـي يحتاجها المدقق بأمرين هما :أثر كمية أدلة التـدقيق التالمدقق , وتت

 : يزداد احتمال طلب ادلـة تدقيق اضافية في حالة زيادة خطر التحرير   خطر التحريف -أ

   : تقل الحاجة الى األدلة اإلضافية كلما زادت جودة األدلة وجودة األدلة -ب 

 ( 332: 2111بالخصائص االتية : )) ارينز ولوب , تتمتع أدلة االثبات و

: ويتعلق ذل  بكمية األدلة التي يتم جمعها للتحقق من مصداقية تأكيدات االدارة  كفـاية األدلة -1

 المتعلقة بالبيانات المالية , وترتبط كمية االدلة بتقدير المدقق لها وبحكم  المهني 

: وتتعلق المصداقية بجودة األدلـة ونوعيتها فكلما كان  االدلة  الموثوقية او المصداقية لألدلة -2

 على درجة عالية من الجودة توفرت لها مصداقية اعلى  

: مدئ ارتباط االدلـة بهد  التدقيق للحصول على استنتا  مناسب حول البند  مناسبة األدلة -3

الذي يتم تدقيق  مثل هد  التحقق من الوجود فالدليل المناسب هو الجرد الفعلي او المالح ة وعدم 

مثال اذا كان الهد  هو التحقق من اكتمال  يمناسبة الدليل يؤدي الى تكلفة ووق  غير ضرور
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المبيعات المتعلقة بمستندات الشحن التي يتم اعدادها فعلى المدقق ان يبدأ من اعداد فواتير 

مستندات الشحن ويتحقق من ان كل مستند  حن تقابل  فاتورة بيع, ولكن اذا بدأ المدقق من فواتير 

 (37: 2118دات الشحن فأن  يحقق هد  الحدوث )دحو, البيع لمقابلتها مع مستن

حكم وتقدير مراقب الحسابات, فيما يتعلق بمطابقة ما عرن من  وأدلة االثبات تؤثر علــى

معلومات مالية للحقيقة االقتصادية, وان الجهد الذي يبذل  إلبداء رأي  في القوائم الماليــة, هو 

يتمثل في جمع وتقييم أدلــة االثبات  لهذا ينبغي علي  ان يستوفي ما جاء بمعايير العمل الميداني 

ع أدلــة اإلثبات, والتي تعمل أساسا, مناسبا, لتكوين رأي  بخصوج القوائم والذي يستوجب جم

المالية الخاضعة للفحص , اما العالقة بينها وبين مخاطر الرقابة والمخاطر الموروثة, فهي عالقة 

طردية اي كلما كان ن ام الــرقابة الداخلية فعاال, تكون مخاطر الرقابة منخف ة, وبالنتيجة ال 

لمدقق الــى حجم كبير من أدلــة االثبات, وأي ا, بالنسبة للمخاطر الموروثة,  اما مخاطر يحتا  ا

االكتشا  وعالقتها بأدلــة االثبات فهي عالقة عكسية, لذل  تحدد هذه المخاطر حجم أدلــة 

االثبات التي يخطط لها مدقق الحسابات لجمعها, اذ تــم تخفيا خطر االكتشا  المخطط يجب 

 مدقق ان يجمع اكبر قد من أدلـة االثبات علة ال

 :عالقة مخاطر التدقيق باألهمية النسبية-3-5

عالقة األهمية النسبية  بمخاطر التدقيق فهي عالقة عكسية فعند وجود خطأ او تالعبات بمبلغ  

كبير جدا, في ربيد احد الحسابات او نــوال من العمليات وما يرتبط ب  من تأكيدات ربما تكون 

منخف ة جدا, في حين ان مخاطر وجود اخطاء او تالعبات بمبلغ بغير جدا, قد تكون مرتفعة ) 

 (318: 2117داب,ه

  إجراسات مراقب الحسابات في الحد من مخاطر التدقيق2-3-4

 هنا  اجراءات عديدة يمكن من خاللها تخفيا مخاطر التدقيق ومنها:

 : اإلجراسات التحليلية -

( بأنها عملية تقييم للمعلومات المالية 121دولي رقم )تعر  اإلجراءات التحليلية وفقا, للمعيار ال   

دراسة العالقات بين كل من البيانات المالية وغير المالية على انها تتمثل ببحث  عن طريق

التقلبات والعالقات غير التي تم تحديدها والتي ال تتفق مع المعلومات االخرئ المناسبة, أو التي 

( وتعر  اي ا, في 187: 2111)الجمال, تنحر  الى حد كبير عن المبالغ التي يتم التنبؤ بها 

والتي اطلق عليها إجراءات الفحص التحليلي" بأنها  1272ر التدقيق الدولي في عام معايي

االختبارات االساسية المنصبة على البيانات المالية من خالل دراسة ومقارنة العالقات بين تل  

   (81: 2121البيانات ) حسن, 
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 (8: 2118 ) الكبيسي,:بما يأتيوتتمثل  :أهمية اإلجراسات التحليلية -

ــ تمكن مراقب الحسابات من تحديد اتجاهات عملية التدقيق عن تصميم  للبرنامج, عن طريق 

االعتماد على القيم المتوقعة التي يــمكن الـــحصول عليها ومقارنتها مع القيم الفعلية الــواردة 

  فـــي القوائم الـــمالية باستخدام اساليب التحليل الــمالي اإلحصائي

تمكن مراقب الحسابات من تلبية مستخدمي القوائم الــمالية من مساهمين, والمنشآت الحكومية ــ 

والجهات اإلدارية للمنشأة عند عــدم كفاية ن ام التقارير المعدة من قبل المنشأة او  ل الرقابة 

  اءات بسبب تبعيتها إلدارة المنشأة جرالــداخلية تل  اإل

لتحليلية الن ر إلى مقارنة المعلومات المالية للمنشأة وتت من عمليات اإلجراءات ا

 (11: 2112)ظاهر, وآخرون,كاآلتي:

 المعلومات المقارنة للمدة الزمنية السابقة  - أ

 النتائج المرتقبة للمنشأة مثل الموازنات التنبؤات وتوقعات المراقب كتقدير االستهال   - ب

المدينة لها مع  ات المنشأة الى الذممالمشاب  مثل المقارنة نسبة مبيع المعلومات الصناعية - ت

 ذات الحجم المماثل في الصناعة نفسها  ت االخرئاو مع المنشآ ةالمعدالت الصناعي

قرب نهاية عملية التدقيق التي ينبغي لمراقب الحسابات وضع وإداء اإلجراءات التحليلية  - ث

البيانات المالية مع ساعد مراقب الحسابات في تكون االستنتا  الكلي حول مدئ اتسا  

 فهم المنشأة االقتصادية 

لمدة خمخ سنوات على  المهمة تضرورة وضع كشر مقارن لبعا االرقام والمؤ را -  

ذات المؤ رات وجود تقلبات غير متسقة مع المعلومات االخرئ االقل واذا ظهرت 

ان يراقب  , فينبغي لمراقب الحساباتالمتوقعة بمقدار كبير عن القيم العالقة او مختلفة 

والحصول علي ادلة التدقيق المناسبة  االدارة من مثل هذه الفروقات من خالل االستفسار

 ( 2112:11 )ظاهر, واخرون,  والكافية وإداء اجراءات التدقيق االخرئ

 :ـوفق اسلوب المخاطر التخطيط لعملية التدقيق-2-3-1

التخطيط لعملية التدقيق وان يت من ( الى ضرورة 2211أكد معيار التدقيق الداخلي رقم ) 

والنطا  والمجال الزمني والموارد المتخصصة لعملية التدقيق اذ عنـــد وضع خطط  األهدا 

 -:يأتيلعملية التدقيق ينبغي علــى المدققين األخذ بما 

أهدا  النشاط الـــذي يقوم علي  إجراء التدقيق والوسائل التي يستخدمها النشاط لمتابعة ـ 

 إداءه 
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بنموذ  ذات  إدارة المخاطر والرقابة في مستوئ النشاط بالمقارنة وفاعلية مدئ مالءمةـ 

 بــل  

الـــى  ةباإلضافالمخاطــر المرتفعة واألهدا  والموارد والعمليات الــخابة بالنشاط , ـ 

تل  المخاطــر في مستوئ  الــوسائل ومن خاللها يــتم اإلبقاء على التأثيرات الناجمة عــن

 مقبول 

 يجب إدخال تحسينات مهمة علــى مسار إدارة المخاطر والرقابة ـ 

وعند التخطيط وفق اسلوب التدقيق المبني على المخاطر يجب مراعاة أهدا  العملية, 

 (132: 2118دحو,  (مما يأتيمكن توضية تل  المراحل وي

أولــــي للمخاطر المتعلقة بنشاط المنشأة الذي يــتم ينبغي على مراقبي الحسابات إجراء تقييم  -1

 تدقيق , ويجب أن تعكخ أهدا  مهمة التدقيق نتائج ذل  التقييم,

الحسابات في عين االعتبار عند تحديد أهدا  المهمة على احتمال  ينبغي أن يأخذ مراقبو -2

 وجود مخاطره 

وينبغي أن يتأكد  وابط الرقابية, وجود مقاييخ مالئمة وضرورية لتقييم إدارة الــمخاطر وال -3

الحسابات إلــى أي مدئ قام  اإلدارة بوضع مقاييخ لتحديد ما إذا كان  االهدا   مراقبو

والغايات قــد تـــم تحقيقها, وأن تل  المقاييخ مالئمة لذل  ينبغي على مراقبي الحسابات أن 

غي عليهم الـــعمل مــع اإلدارة ينب فإن كان  غير مالئمة  إذايستخدموها فــي تقييمهم وأما 

  إلعداد مقاييخ مناسبة 

أن يشمل  ينبغيالمخاطر  إلىاسلوب التدقيق المستند  وفقأن التخطيط  يتبين وعلى  وس ذلك

أهدا  عملية التدقيق وأن يأخذ بالمخاطر المهمة في المنشاة ومدئ قدرة المنشأة تقبلها 

 واالستجابة لــها 

 : ـ التدقيق على تقرير مراقب الحساباتأثر مخاطر  -2-3-8

استعمال تقارير مدققي الحسابات في الوق  الحالي لما لــ  مزايا وفوائد كبيرة, ولقد انتشر     

تزايدت أهمية هذه التقارير بعد تنامي وكبر حجم المؤسسات االقتصادية , ويقوم مدقق الحسابات, 

من عملية التدقيق والفحص, من خالل تقريره والذي هو بتقديم النتائج التي توبل لها بعد انتهائ  

يرفق تقرير مدقق الحسابات القوائم الــمالية المعدة  اذ(17: 2112) سليمان, المنتج النهائي لعمل  

ويقوم مدقق الحسابات من خالل هذا التقرير بإظهار نتيجة تدقيق  لهذه القوائم ومدئ دقة 

حال المنشأة عن فترة زمنية محددة, وكما ثيلها الصحية لواقع المعلومات الموجودة فيها  ومدئ تم

يبين مدقق الحسابات رأي  بمدئ توافق إعداد تل  القوائم والمباد  المحاسبية المتعار  عليها 

وكذل  بيان رأي  عن كفاية المعلومات الواردة في القوائم المالية, وان اهم ما يــوفره هذا التقرير 
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نية الوثو  واالعتماد على التقارير المنشورة بشهادة طر  خارجي محايد للمستفيدين هو إمكا

ان مخاطر التدقيق تؤثر على السجالت المحاسبية ( 131 :2112كمدقق الحسابات) الحسبان, 

وعلى المستندات المؤيدة لحدوث المعامالت الــمالية, لذل  ان مدقق الحسابات سو  يكون لدي  

الــى حالــة عــدم التأكد, وهذا  سو  ينتج عن هذا النقص وبول مات والنقص الفعلي للمعلو

سو  ينتج عن  قرار خاطئ بخصوج رأي , أو استنتاجات م للة, وأن تل  االستنتاجات 

 ( 22: 2112حنان,  و مباركة)  -اآلتية:الم للة تأخذ االمور 

المنشأة أعدت بصورة عادلة, وإنها أن الـــقوائم الــمالية والتي تـــم عرضها من قبل إدارة ـ 1

تعبر عن الــمركز الــمالي ونتائج األعمال المدققة مع المباد  المحاسبية العامة, ورغم عدالتها 

غير سليم بخصوج تل  الــقوائم بسبب اعتماده علــى الفحص  افإن مدقق الحسابات يصدر قرار

 االختباري, ويصدر تقرير متحفظ عن تل  القوائم 

الـــقوائم الــمالية والتي تـــم عرضها من قبل إدارة المنشأة أعدت بصورة غير عادلة,  أنـ 2

وإنها ال تعبر عن الــمركز الــمالي ونتائج األعمال المدققة  وغير متسقة مع المباد  المحاسبية 

 وهي فيبخصوج تل  الــقوائم  ا, ن يف االعامة, ونتيجة لذل  فإن مدقق الحسابات يصدر قرار

  الحقيقة عكخ

ن اغلبية المستخدمين للقوائم المالية أن تقرير التدقيق الن ير يدل على إمكانية استمرار  يـ 3

على فشل المدقق في عملية التدقيق ويوج   يدلف المؤسسة االقتصادية, اما اذا حصل العكخ

 ة وغير متوقعة االتهام الى مدقق الحسابات باإلهمال والتقصير حتى لو كان السبب نتيجة فجائي

 ولــ  اضرار كبيرة ومن عدة نواحي ولذل  يعد رأي مراقب الحسابات األهمية البالغة الــخطورة

 (222: 2111)الذنيبات,  -:بما يأتيمتمثلة 

ربما يتسبب رأي مراقب الحسابات بإلحا  ال رر باألموال العامة بسبب عــدم المحاف ة   1

 عليها 

الحسابات بألحا  ال رر بالموظفين عن طريق توجي  التهم لهم قــد يتسبب رأي مراقب   2

 ومقاضاتهم 

 ي مراقب الحسابات في اهتزاز المركز الــمالي لمنشاة ما وثم فقدان الثقة فيها, أربما يتسبب ر  3

 مؤسسة موضع التدقيق بالمقرضين وهذاربما يؤثر رأي مراقب الحسابات فـــي عالقة ال  2

 ن االقران أو زيادة تيسير منحها يؤدي الــى امتناعهم عــ

اذا اثب  عــدم  ال سيماربما يكون لرأي مراقب الحسابات عواقب غير مرغوبة علي , و  1

 سالمة الرأي وان  مبني على اسخ غير سليمة 
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قــد يولد رأي مراقب الحسابات نوعا, من الثقة بالبيانات المدققة من قــبل المستفيدين منها   2

استثماراتهم في االنشطة  ي قراراتهم االستثمارية المختلفة, وثم توجوعدها مدخالت لصنع 

نون حسب رأي مراقب الحسابات على انها ناجحة, اذا كان  التي ي والمنشآت االقتصادية

ذل  الرأي غير سليم فأن  يسبب في ت ليل اولئ  المستفيدين والتأثير سلبا, على مصالحهم, 

 بات وعدم االعتماد عليهم مراقبي الحساوفقدان الثقة بآراء 

يؤدي التقرير الخطأ لمدقق الحسابات الــى  إذتؤثر مخاطر التدقيق علــى تقرير المدقق  اذاو  

يسبب التقرير الذي سؤول المختص ولربما عزل  عن مهنت  , اذ توجي  االتهام للموظفين أو الم

ن لها, والمستثمرين فيها مثال, يحتوي على مخاطر على عالقة المنشأة الخاضعة للتدقيق بالمقرضي

 :2118وآخرون,  جيزية ) غنيةيؤثر على منة القرون فيها او يتم منحها ولكن بشروط تع

182 ) 

 المخاطر إلىالتقرير حسب التدقيق المستند  -2-3-9

( يجب على مراقب الحسابات توبيل نتائج مهمة 2221نص معيار التدقيق الداخلي رقم ) 

الجهات التي يمكن ان تــوفر ال مان على ان تل  النتائج ستح ى بالعناية الـتدقيق الــى 

المطلوبة, وان يقوم قبل توزيع النتائج إلى اطرا  ال ينتمون الى المنشأة وان يراعي االمور 

 -االتية:

 ــ تقييم المخاطر المحتملة بالنسبة للمنشاة 

 حيثما تطلب االمر ــ التشاور مع اإلدارة العليا أو المستشار القانوني 

 ــ الرقابة على نشر النتائج من خالل فرن قيود على استعمالها 

 -:يأتيان يحدد في مستوئ التبليغ عن رأي  ما وكما ينبغي على مراقب الحسابات 

  النطا  والمجال الزمني الــذي يشمل  لرأي 

   التحديد من النطا 

  لصياغة الرأي الــعام  أساسا, اإلطار المرجعي للمخاطر او للرقابة او اي معيار يستخدم 

  كيفية السيطرة على مخاطر التدقيق -2-3-11

مدقق الحسابات لمستوئ منخفا من مخاطر التدقيق فهذا يــدل أن مدقق الحسابات عند قبول 

من التأكد على عدالة ومصداقية القوائم المالية وعدم  مولها  يريد الحصول عــلى درجة عالية

على تحريفات مادية واالطمئنان على بحة ما يصدره مدقق الحسابات من اراء حول القوائم 

المالية وتأكيد على مسؤولية مدقق الحسابات في االبال  عن نقاط ال عر في الرقابة الداخلية, 

ان  يجب على مدقق الحسابات ابال   (22( من الفقرة )2م )حيث اكد دليل التدقيق العراقي رق

اإلدارة عن نقاط ال عر التي اكتشفها اثناء دراست  وتقييم  لن ام الرقابة الداخلية من خالل 
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وهنا  عدة وسائل ينبغي اتباعها من قبل المدقق من اجل مساعدت  في  تقرير موج  الى اإلدارة 

  وحنان, ) مباركة يأتي:ما  كماا الى المستوئ المقبول والتحكم بمخاطر االكتشا  وتخفي ه

2112 :13 ) 

 ر تدقيق كرء ومؤهل علميا, وعمليا االستعانة بإطا - أ

 استخدام أساليب المعاينة اإلحصائية  - ب

 االستعانة باألدلة  الكفؤة والكافية في االثبات  - ت

 استخدام االجراءات التحليلية بوبفها اداة ل بط المخاطر  - ث

 المخاطر في تحسين جودة القوائم المالية إلىدور التدقيق المستند  -2-3-11

التي يــتم من احدئ الوسائل العامة في الهيكل الرقابي إلنها الوسيلة  تعد بما أن القوائم المالية

المخاطر في  إلىخاللها توبيل المعلومات الى المستفيدين, لذا يكمن دور التدقيق المستند 

 (11: 2111) هدئ,  -:اآلتي

 ومصداقية القوائم المالية, وزيادة كفاءة وفعالية ن ام الرقابة الداخلية  موثوقية زيادة -1

زيادة القدرات التنافسية للمنشآت من خالل توفير الموثوقية والشفافية في قوائمها الـــمالية  -2

 المنشأة التسويقية مما ينعكخ أثره في خفا التكلفة واالرتقاء بجودة المنتجات وزيادة حصة 

في بيئة الــرقابة تحقيق مزايا ضريبية اثناء التحاسب ال ريبي لثقة المأمور الفاحص  -3

  والقوائم المالية ومصداقية التقارير

 زيادة ثقة المتعاملين بالبوربة مما ينعكخ اثره على ارتفاال حجم التداول وأسعار األسهم  -2

جودة القوائم الــمالية من جودة عملية التدقيق في معلوماتها ومدئ االلتزام بتطبيق  نتكم -1

 المعايير والطر  المحاسبية المتعار  عليها 

)ريان, :آلتيالتدقيق في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وذل  من خالل ا يسهملذل  

2111 :22) 

 تالي الحصول على معلومة محاسبية التدقيق في اكتشا  االخطاء والتحريفات وبال يسهم

  خالية من االخطاء

  في المنشاة يعمل على التحقق من بحة المعلومات والبيانات المستخدمة 

  يعمل على تدقيق القوائم المالية وبالتالي الحصول على معلومات يعتمد عليها في اتخاذ

 المعلومات 

 يعد دورا, هاما, ورئيسا,   في حماية المنشأة من عمليات التالعب واالحتيال وهو يسهم  

  يعمل على فحص وتقييم ن ام الــرقابة الداخلية في المنشأة, ومدئ تحقيق اهدافها ودقة

 تجها الن ام المحاسبي في المنشأة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية والتي ين



الفصل الثاني: اَلطار النظري             المبحث الثالث : التدقيق المستند الى المخاطر ودوره في تحسين جودة 

تقارير مراقب الحسابات                                                                         

 

 

54 

المعلومات المفيدة  فــــي تـــوفير اكبير اللقوائـــم المالية دورأن  وعلى  وس ما تم ذكره

والمالئمة حول المركز المالي للمنشأة وإيصالها الى مستخدميها من أجل بنع قراراتهم 

االقتصادية, مما ينبغي على مراقب الحسابات إبداء رأي فني محايد في تقريره مع ضرورة 

 إيصال  الــى المستفيدين من , مما يترتب على ذل  تحقيق جودة القوائم المالية  

 العالقة بين اَلهمية النسبية ورأي مراقب الحسابات الي يصدره -2-3-12

ره مراقب الحسابات عند إبدار تقري يعتمد عليهاهنا  ثالثة مستويات لألهمية النسبية والتي 

 (72: 2111)أرينز, لوب , :ما يأتيهي 

 القـيم التي َل تتسم باألهمية النسبية-12-1

المالية ولكن ال تؤثر في قرارات المستفيدين فهي ال تتسم بأهمية وجود تحريفات بالقوائم عند 

, على سبيل المثال ان إدارة المنشأة سجل  مبلغ التأمين النسبية, وسيصدر تقرير ن ير

في حساب الموجودات في سنة سابقة ومن ثم قررت جعل  مصروفا في الفترة  المستنفذ

 هذه الحالــة تكون الغدارة فشل  في اتباالالــحالية لتخفيا تكالير امسا  الدفاتر ففي 

ولكن عندما تكون قيمة التحرير بغيرة سيعتبر المباد  المحاسبية المتعار  عليها, 

 ن ير لمراقب الحسابات  التحرير غير هـــام وسيصدر تقرير

 بوصفها وحدةالقيم التي تتسم باألهمية النسبية ولكنها َل تاثر على البيانات المالية -12-2

بالقوائم المالــية على قرار المستفيد ولكن مع استمرار البيانات المالية  عندما تؤثر التحريفات

كوحدة تتسم بالــعدالة ومن ثم تـــعد نافعة, على سبيل المثال قـــد تؤثر وجود تحريفات كبيرة 

بالموجودات الثابتة علــى قرار المستفيد بمنة المنشأة قرضا, ويكون ال مان في الموجودات 

القوائم المالية او قائمة وباقي بنود  بالمخزون يعني النقدية والمدينين ن التحريرالثابتة, ولك

غير بحيحة على نحو متسم باألهمية سو  يتم اعتبارها  بوبفها وحدةالــمركز الــمالي 

النسبية , ولكن عندما يستنتج مدقق الحسابات أن هذا التحرير يتسم باألهمية النسبية ولكن  

 باستخدام امقيد ايتم إبدار تقرير يت من رأي بوبفها وحدة,ئم الــمالية يؤثر على القوا

 )ر الحساب الذي يحتوي على التحرير(  عبارة فيما عدا

 القيم تتسم باألهمية النسبية ال ديدة وتجعل مدى عدالة البيانات المالية محل شك.-12-3

لألهمية النسبية عندما يكون اتخاذ المستخدم لقرارات غير بحيحة إذا ما  يتحقق المستوئ األعلى

, ولمعرفة ما إذا كان التحرير يتسم باألهمية النسبية بوبفها وحدةاعتمد على القوائم الــمالية 

التحرير أو االستثناء علــى البنود الــمدئ الــذي يؤثر في  الشديدة ينبغي أن يؤخذ فــي االعتبار 

تلفة للقوائم الـــمالية, وعلى سبيل المثال التصنير الخاطئ بين النقدية والمدينين يؤثر فقط المخ

ولهذا ال ينتشر أثره, ولكن عند عـــدم تسجيل قيمة للمبيعات تتسم باألهمية  علـــى هذين الحسابين
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دخل, ضريبة النسبية ينتج أثـــر واسع االنتشار ألن  يؤثر فـــي المدينين, مصرو  ضريبة الــ

الــدخل المستحقة, االرباح المحتجزة وبالتالي يؤثر على كــل الموجودات الثابتة, وسيؤدي الــى 

 إبدار راي سلبي بدل المقيد 

 :الخالصة

تم ذكره في هذا الفصل تم التعر  على اإلطار العام للتدقيق من حيث مفهوم  على ضوء ما 

وأهميت ,  أهداف  وانواع , كما تعرفنا على مخاطر التدقيق وانواعها وخصائصها وما لها من أثر 

كبير على كفاءة وفاعلية عمل مراقب الحسابات والمسؤولية التي تقع على عاتق  بصف  خابة 

يق بصفة عامة, وبيان كيفية تعامل مراقب الحسابات مع هذه المخاطر من أجل وعلى عملية التدق

الحصول على رأي فني مهني محايد حول بد  وعدالة التقارير المالية وايصالها إلى المستفيدين 

منها التخاذ قراراتهم المهمة, اال أن الوبول الى التقرير المالي ليخ باألمر السهل وال يتم اال من 

 حذر المهني لمراقب الحسابات   خالل ال
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 المبحث االول

 نبذة تعريفية مختصرة عن الشركة العراقية لألعمال الهندسية

تحت اسم شركة المعجنات 0986في عام  العراقية لألعمال الهندسيةسست الشركة أ-3-0-0

( ماليين 8وبرأسمال اسمي قدره ) 0983لسنة 36العراقية بموجب قانون الشركات رقم 

 ثمانية ماليين سهم. علىدينار عراقي , مقسمة 

تم تغيير اسم ونشاط الشركة في الفقرتين األولى والرابعة من عقد التأسيس لتصبح الشركة  -

وحسب ما جاء في قرار الهيئة العامة  –المساهمة المختلطة  –هندسية العراقية للصناعات ال

 .78/9/0988ي انعقد بتاريخ ذللشركة في اجتماعها ال

مساهمة خاصة  –تم دمج الشركة العراقية لصناعة األدوات اإلحتياطية  0989في عام  -

يين وسبعمائة ثمانية مال 8.2في الشركة العراقية الهندسية , وتم تعديل رأسمالها ليصبح 

 ألف دينار . 

 تم زيادة رأسمال الشركة خالل السنوات الموضحة بالجدول اآلتي: -

هي احدى شركات القطاع الصناعي  العراقية لألعمال الهندسية نوع عمل الشركة -1-1-6

ت, كلجات, فالتر, انتاج المختلط واستمرارها في تجهيز منتجاتها من المواد االحتياطية ) دسكا

 .(نمطي, بنزات ثقيلة , بنزات متوسطةغير 

 1500000000( ليصبح 7103 -0998تم زيادة رأسمال الشركة خالل السنوات )  -1-1-1

 .7103/ 7/ 08وتمت موافقة مسجل الشركات بتاريخ 

إن  إذتعتمد الشركة على النظام المحاسبي الموحد في جميع إعمالها الحسابية والمالية  -1-1-3

 جميع السجالت والقيود هي بموجب هذا النظام.

 -914محله -67بغداد / حي الوحدة/ شارع  –المقر الرئيس للشركة : العراق  1-1-5

 (.6عقار ) –( 27زقاق)

نشاط الشركة: نتيجة للوضع العام للصناعة الوطنية والطلب على المنتج المحلي في  1-1-2

لدرجات متدنية  ) فالتر, دسكات, كلجات( بات التجهيزفي طل النقصالوقت الحالي ادى الــى 

عالوة على النقص في تجهيز الطاقة الكهربائية والوقود فقد انخفضت معدالت  ,على منتجاتها 

عجزاً خالل سنوات البحث  عن المخطط في مصنع الشركة , لذلك حققت الشركة االنتاج
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, 60108628, 044264666, 036217374( مقداره )7171,7109,7108,7102)

 .( على التوالي71336761

 -:اآلتيةتتمثل بالنقاط  هناك مجموعة من االهداف للشركة العراقية لألعمال الهندسية  1-1-2

 انشاء خطوط انتاج جديدة بمواصفات معينة تزيد من معدل الوحدات المنتجة للشركة . .0

 عن جودة المنتج. الزبائنالعمل على رضا  .7

ة ونسبة العائد على االستثمار نتيجة تشغيل رأس مال الشركة وتقديم زيادة الربحي .3

االستثمارات الالزمة لميرو االدارات والعاملين بالشركة بخصوص تقديم الدعم الالزم 

 إلدارة العنصر البشري بالشركة   

العمل مع المديرين والعاملين بالشركة لتطوير وتحسين عالقات العمل عن طريق بناء  .4

 وثبات العمالة بالشركة.االنتاجية  الذاتية والحث على زيادةالقدرات 

 .المساهمة في وضع المؤشرات االنتاجية الجديدة للفترات القادمة .6

 تخفيض التكلفة من خالل التوسع في حجم االنتاج. .6

 تحقيق العديد من االرباح من خالل تخفيض تكاليف االنتاج. .2

 الطاقات اإلنتاجية المعطلة وغير المستقلة  من االستفادة .8

لتوفير المواد االولية الالزمة استثنائية  ولغرض تحقيق اهدافها المرسومة بدأت اإلدارة جهوداً  .9

( جلسة اعتيادية وطارئة خالل السنة كرست 07لديمومة االنتاج كماً ونوعاً وقد عقد المجلس )

السياسات المناسبة التي تؤمن مسيرة النشاط جميعها لدراسة سير االعمال ومتابعتها ووضع 

باالتجاه االفضل ووضع الخطط والحلول المناسبة لتفادي المعوقات والقضاء على نقاط 

 .الضعف

 :مدى التزام الشركة بالمعايير الدولية والقواعد المحاسبية المحلية 1-1-9 

المالية وتكون المعلومات ان المحاسبة المالية تقدم معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم 

مالئمة ومفيدة لمستــخدميها وامكانية االعتماد عليها والوثوق بها , فينبغي ان تعد وفق المبادئ 

( 0المحاسبية , الدولية او المحلية لذلك نرى التزام الشركة عينة البحث بالمعيار الدولي رقم )

( الصادرة عن مجلس الــمعايير 2و6المحلية رقم)  القاعدتينبعرض البيانات المالية و الخاص

, لذلك يهدف هذا المعيار إلى عرض البيانات المالية الخاصة بجميع االغراض المحاسبية

الــعامة المعدة والمعروضة, حسب المعايير المحاسبية الــدولية لضمان مقارنتها مع البيانات 

, اما القاعدة المحاسبية رقم خرىالشركات اال وبياناتالمالية الخاصة بالشركة للفترات السابقة 
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وسوء الفهم في البيانات  نصت على ضرورة الوضوح والتخلص من الوسائل الغامضة فقد( 6)

الــمالية لدى المستفيدين من المعلومات المالية وان تكون جميع المعلومات كاملة وصحيحة 

لتي تؤثر في قناعات وتقييمات ودقيقة وان تكشف البيانات المــالية والمعلومات, االمور المادية ا

عرض كشف التدفق  على (2. وكما نصت القاعدة الـــمحاسبية رقم ) وقرارات المستفيدين

النقدي عرض التدفقات النقدية خالل الفترة المالية حسب النشاطات, االنشطة التشغيلية 

تلك الــنشاطات يسمح للمستخدمين بتقويم أثر والتمويلية بالشكل الذي  ,واالنشطة االستثمارية

وكذلك تطبق  ومقدار المبالغ النقدية وتقويم الــعالقة بين تلك النشاطات للمركز الـــمالي للشركة

ويحدد المعيار كيفية االحتساب , ( الخاص باألدوات المالية9الشركة المعيار الدولي رقم )

خصوص كيف يتم قياسها ت المحاسبية , وعلى وجه الللموجودات والمطلوبات المالية في البيانا

 بصفة مستمرة.

بياناتها  جميع  تقوم الشركة العراقية لألعمال الهندسية ) مساهمة مختلطة( بعرض -:ثامناً 

طبقاً لمتطلبات قانون ديوان الرقابة الــمالية االتحادي  , ما عدا ) كشف التدفق النقدي (المالية

)المعدل(  0992( لسنة/ 70لمعدل وقانون الشركات رقم )ا 7100( لسنة/ 30رقم ) 

لذا يتطلب من مراقب  المجالوالتشريعات االخرى, ووفقاً للقواعد واالعراف المعتمدة في هذا 

 .الحسابات اعداد تقرير متحفظ بشأنها

 

 (3)ويتمثل بالشكل  الهيكل التنظيمي للشركة -:تاسعاً 
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 (3شكل )

 للشركة العراقية لألعمال الهندسية الهيكل التنظيمي

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من اعداد الباحثة -المصدر :

 

 

 

مجلس االدارة

  

 سكرتارية مجلس االدارة الرقابة الداخلية

 المدير المفوض

 المحاسبة الحقوق مشاوريه

 معاون المدير المفوض

 المتابعة

التخطيط 

 والدراسات

االدارة  التجارية التسويق

وشؤون 

 االفراد

البحوث والسيطرة 

 النوعية

التفتيش  المنتجات المخازن
والخدمات 
 الهندسية
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 المبحث الثاني 

 الدراسة التحليلية للقوائم المالية للشركة عينة البحث 

عبببببببرض القبببببببوائم الماليبببببببة للشبببببببركة عينبببببببة البحبببببببث للسبببببببنوات )  يبببببببأتيفيمبببببببا  1-7-1
2020,2019,2018,2017 .) 

العمومية لسنوات البحث وكما  سوف يتم عرض الميزانية قائمة الميزانية العمومية:اوالً ــ 

 بيانات.تحليل ال فيمذكورة في البيانات المالية للشركة عينة البحث ليتم االعتماد عليها 

 (2جدول)

 2020الى  2017/ من 12/ 31الميزانية العمومية للسنوات المالية المنتهية في 

 دينار( 2020(  )دينار( 2019 )دينار( 2018 ()دينار 2017 التفاصيل

الموجودات الثابتة 
 )بالقيمة الدفترية(

1074875363 1024767520 975513953 926297086 

 --- --- --- --- االستثمارات المالية 

مجموع الموجودات 
 الثابتة

1074875363 1024767520 975513953 926297086 

     الموجودات المتداولة
 126928774 151250296 152076421 152510421 المخزون
 3500000 7549750 6749740 7677942 المدينون
 64737871 127266105 110668046 38000344 النقود

مجموع الموجودات 
 المتداولة 

198188707 269494207 286066151 195166645 

 1121463731 1261580104 1294261727 1273064070 مجموع الموجودات 
  مصادر التمويل

 
   

مصادر التمويل طويلة 
 االجل 

    

رأس المال اإلسمي 
 المدفوع 

1500000000 1500000000 1500000000 1500000000 

 50117365 49852930 49621362 ( 271324223) االحتياطات
 (528786512) (392084188) (371747928) _ العجز المتراكم 

مجموع مصادر 
 التمويل طويلة االجل

1228675777 1177873434 1157768742 1021330853 

مصادر التمويل قصيرة 
 االجل 

    

 103811362 116388293 44388293 الدائنون
 

100132878 

مجموع مصادر 
 التمويل

1273064070 

 

1294261727 
 

1261580104 1121463731 
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 المصدر: أعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية

  : الموجودات الثابتةـ 1

لقد افصحت الشركة عن موجوداتها الثابتة على نحو اجمالي بالقيمة الدفترية في صلب 

 ظهرت في كشف ملحق بالقوائم الـــمالية هو كشف فقدالعمومية اما التفاصيل  الميزانية

حيث يوضح الكشف الكلفة التاريخية لكل موجود من  لموجودات الثـــابتة وإندثاراتهاا

الل السنة, وصوالً الـــى قيمتها والتسويات  واألندثارات خ دات الثابتة فـــي بــداية السنةالموجو

( المــعدل 0عرضت الموجودات الثابتة حسب المعيار الدولي رقم ) و ماليةنهاية السنة ال

 .التي تعتمد من قبل الشركةعــرض البيانات المالية 

 : النقديةـ 6

تم افصاح الشركة , عن النقود على نحو اجمالي في الميزانية العمومية اما تفاصيل حساب   

افصح عنها في كشف ملحق , كشف النقود ويتفق مـــع الــمعيار الــدولي الــمعدل  فقدالنقود , 

 عرض البيانات المالية.( 0رقم )

 : المدينين واالرصدة المدينة االخرىـ 1

قامت الشركة باإلفصاح عــن الذمم المدينة باإلجمالي بالميزانية والتفاصيل تم اإلفصاح عنها   

الية , هو كشف المدينين , وهو يتضمن تفاصيل المدينين ويتفق مع في كشف ملحق بالقوائم الم

 .عرض البيانات المالية( 0المعيار المحاسبي الدولي المعدل رقم )

 : المخزونـ 3

تم االفصاح عــن المخزون بالميزانية العمومية بشكل اجمالي والشرح المفصل يظهر في    

عرض ( 0رقم ) المعدل المعيار المحاسبي الدوليكشف ملحق في القوائم المالية . وحسب 

 البيانات المالية.

 : رأس المالــ 5

باإلفصاح عن رأس المال اإلسمي المدفوع في صلب الميزانية اما المعلومات  قامت الشركة     

االخرى عن رأس المال فقد تم تفصيلها في كشف ملحق بالميزانية يسمى كشف راس المال, 

 .عرض البيانات المالية( 0رقم ) المعدل وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي
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 : االحتياطاتـ 2

عن االحتياطات بشكل اجمالي في قائمة الميزانية العمومية اما قامت الشركة باإلفصاح    

المعلومات االخرى فقد تم االفصاح عنها بشكل منفصل في كشف ملحق بالقوائم المالية هو 

 (.0رقم ) المعدل كشف االحتياطات وحسب متطلبات المعيار الدولي

  :الدائنينــ 0

ية العمومية  ويدعى كشف الدائنين فقد تم اإلفصاح عنها في كشف ملحق في الميزان  

 ( .0رقم ) المعدل وحسب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي

يتم عرض كشف العمليات الجارية ليتم االعتماد علية في تحليل : كشف العمليات الجارية -ثانياً 

  البيانات المالية للشركة

 (3جدول)

 2020لغاية  2017من  31/12كشف العمليات الجارية للسنوات المالية المنتهية في 

 )دينار(2020 )دينار(2019 )دينار(2018 )دينار(2017 التفاصيل

 220686500 418541625 257458500 162438568 ايرادات النشاط الجاري
 ---- ---- ---- 24400000 فوائد وايجارات اراضي دائنة

     تنزل :المصروفات الجارية 

 81674350 98075500 98112000 100628250 الرواتب واالجور
 77877772 65477500 44277000 83001750 المستلزمات السلعية 
 58566500 30588500 21634750 14473500 المستلزمات الخدمية

 81986000 195148000 74757000 81732500 مشتريات بضائع بغرض لبيع
 49481302 49485135 49492802 49870324 االندثارات 

 494500 103250 628250 646800 الضرائب والرسوم
 350080424 438877885 288901802 330353124 اجمالي المصاريف الجارية

عجز النشاط التشغيلي المرحلة 
 )االولى(

(144514556
) 

(31443302) (20336260) (129393924
) 

تضاف :االيرادات التحويلية 
 واالخرى

    

    --- ايرادات االستثمارات المالية 

تنزل: المصروفات التحويلية 
 واالخرى

    

المصروفات التحويلية عدا الضرائب 
 والرسوم 

250000 2500000 ----  

 388400 ---- 17075276 ---- المصروفات االخرى
اجمالي المصروفات التحويلية 

 واالخرى
250000 19575276 ---- 7308400 

النشاط االجمالي)المرحلة عجز 
 الثانية(

144764556 (51018578) (20336260) 136702324)
) 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر :
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يظهر لنا هذا الحساب الزيادة او النقص في المنافع االقتصادية والذي يتضمن الحسابات  اذ

االيرادات , المصروفات , صافي الربح او الخسارة ( وحيث اتبعت الشركة في عرض التالية ) 

 ( المعدل.0هذه البنود المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 النقدي:قائمة التدفق  :ثالثا

بتقديم قائمة كشف التدفق النقدي وتقديمها  تقمان الشركة العراقية لألعمال الهندسية لم 

( ضمن تقاريرها السنوية 2020, 2019, 2018, 2017)  ت البحثالسابقة وسنوا للسنوات

( الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقية 2وهذا مخالف للقاعدة المحلية رقم )

والنظام المحاسبي الموحد في العراق لذلك يتطلب من مراقب الحسابات اعداد تقرير متحفظ 

 بشأنها.

 التحليلية للقوائم المالية: الدراسة 1-6-6

من اجل معرفة االنحرافات ذات التأثير الجوهري على القوائم المالية والتي يستند اليها مراقب 

يتم تطبيق االجراءات  والحسابات والخاضعة للرقابة والتدقيق ديوان الرقابة المالي االتحادي ,

التحليلية على الشركة عينة البحث , عن طريق تحليل القوائم المالية للشركة , والحصول على 

األدلة والقرائن , والتي تعزز رأي مراقب الحسابات في تقريره الذي يقدمه, وقامت الباحثة 

 , 2019, 2018) " كسنة اساس عند قيامه بالمقارنة مع السنوات "2017باالعتماد على سنة 

 ( عند تحديد الحاالت االعتيادية  وغير االعتيادية في القوائم المالية .2020

 الموجودات الثابتة –أوال 

 : يأتينجري المقارنات المالية للمعلومات لحساب الموجودات الثابتة , وكما 

 مقارنة معدل دوران الموجودات الثابتة مع السنوات السابقة .1

" مع سنة 2020, 2019, 2018مقارنة معدل دوران الموجودات الثابتة للسنوات "  عند

هذا يدل  عن مدى  قدرة ف اً "  سوف يتضح لنا انه  كلما كان المعدل مرتفع2017االساس " 

وكفاءة  االدارة على تحقيق مبيعات  وارباح من خالل  موجوداتها  الثابتة , وانخفاضها 

وجود  كة على االستفادة المثلى من االصول الثابتة , او بسببيدل على عدم مقدرة الشر

ونسبة التغير ضمن  لدى الشركة ويتم حساب مقدار التغير طاقة معطلة ضمن هذه االصول

 والتي تعتمد في معظم الجداول القادمة. المعادلتين اآلتيتين

 مقدار التغير= سنة المقارنة ــ سنة االساس

 x 166% القيمة في سنة المقارنة ـــ  القيمة في سنة االساس = نسبة التغير     

 القيمة في سنة االساس
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 :(5)ونوضح بيان هذا التحليل في الجدول 

 (4جدول )
 ( 2020,  2019, 2018, 2017مقارنة معدل دوران الموجودات الثابتة للسنوات ) 

 دينار  2020 دينار 2019 دينار 2018 دينار2017  التفاصيل 

 25806000 41664500 31504500 77162250 صافي المبيعات 

الموجودات الثابتة 

) بالقيمة 

 الدفترية(

1074875363 1024767520 975513953 926297086 

مقدار التغير في 

 المبيعات

. 45657750)) 35497750)) 51356250)) 

نسبة التغير في 

 المبيعات

1 59%)) 46%)) 67%)) 

 معدل دوران

 الموجودات الثابتة

0.0718 0.0307 0.0427 0.0279 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسيةمن المصدر: 

 -تم استخراج معدل دوران الموجودات الثابتة من خالل المعادلة اآلتية: -توضيح:

 صافي المبيعات              

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معدل دوران الموجودات الثابتة

 الموجودات الثابتة ) بالقيمة الدفترية(                   

يوضح لنا الجدول اعاله وجود تذبذب وتقلبات غير اعتيادية ومستمرة في معدل دوران 

(  0.0279,  0.0427,  0.0307  , 0.0718التوالي )  على بلغت إذالموجودات الثابتة 

( وهذا مؤشر غير جيد , ومع  مالحظة  2020,  2019,  2018,  2017للسنوات  ) 

(  (%67,   (%46),  (%59بنسبة )  تبلغ إذ لسنوات المقارنة انخفاض في صافي المبيعات

( ويعود سبب هذا االنخفاض في معدل  2017) لتوالي وبالمقارنة مع سنة االساسعلى ا

انخفضت المبيعات  إذيرات التي طرأت على الموجودات الثابتة والمبيعات , الدوران , الى التغ

هذا االنخفاض يعطي مؤشراً لمراقب فاما انخفاض الموجودات الثابتة بشكل اقل  بشكل كبير

واتخاذ  ق من السياسات المحاسبية المتبعةالحسابات بوجود تحريفات واخطاء وعليه التحق

 اإلجراءات الالزمة بشأنها.
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: ويوضح الجدول اآلتي هذه مقارنة الكلفة التاريخية للموجودات الثابتة للسنوات السابقة -6

 المقارنة

 ( 5جدول ) 

 (2020, 2018, 2018, 2017تحليل ارصدة الموجودات الثابتة للسنوات ) 

 الموجودات الثابتة السنوات

بالقيمة الدفترية 

 )دينار(

 مبلغ التغير في

الموجودات الثابتة 

 )دينار(

 نسب التغير في

 )%( الموجودات

2017 1074875363 . . 

2018 1024767520 (50107843) 5%)) 

2019 975513953 (99361410) (9%) 

2020 926297086  (148578277) (14%) 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية

الثابتة بالمقارنة مع لنا من خالل هذا الجدول عن وجود تغيرات في رصيد الموجودات يظهر 

 %9,  %5بلغت نسبة االنخفاض في الموجودات الثابتة لسنوات المقارنة ) إذ سنة االساس

( على التوالي وعند الرجوع الى بيانات الشركة اتضح لنا خالل هذه السنوات وجود فرق 14%

لتالية الظاهرة في السجالت المالية عن الرصيد الظاهر في قوائم الجرد في رصيد الحسابات ا

 (7)في الجدول وكما موضح 

 (6جدول )

 الفرق بين رصيد الموجودات الثابتة في السجالت والرصيد الفعلي

سجل  فيالرصيد  اسم الحساب

 (الموجودات الثابتة )دينار

الجرد  فيالرصيد 

 الفعلي )دينار(

 (الفرق ) دينار

 6468 644000 650468 األراضي

وسائط نقل 

 وانتقال

107407800 108328634 920834 

 135459 385809 250350 عدد وقوالب

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسيةمن المصدر: 

 يوصي مراقب الحسابات بإجراء التعديالت الالزمة لمعالجة الفرق الحاصل.



ليالفصل الثالث                                                                                                      الجانب العم  

 

 
66 

" يظهر لنا سبب االنخفاض هو قيام الشركة بشطب بعض الموجودات 2018وأيضاً خالل سنة "

على  2018/4/22( المنعقدة في 3الثابتة وحسب موافقة مجلس االدارة المتخذة في جلسته رقم )

شطب تلك المواد دون تشكيل لجنة فنية لتحديد حالة هذه المواد والتي بلغت القيمة الدفترية لتلك 

( الف دينار تم تنزيلها من حساب الموجودات الثابتة دون توسيط 9044واد المشطوبة ) الم

مخزن المخلفات والمستهلكات للسيطرة عليه . لذلك يوصي مراقب الحسابات بضرورة توسيط 

حساب مخزن المخلفات والمستهلكات وااللتزام بالنظام المحاسبي الموحد في معالجة شطب تلك 

بمعالجة رصيد القيمة الدفترية لحساب  تقمود سبب االنخفاض ان الشركة لم المواد. وكذلك يع

وللسنة الرابعة على التوالي  2018/12/31اآلالت والمعدات الظاهرة في السجالت كما في 

حيث ظهر مخالفا لطبيعته المحاسبية دون ان تتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنه ولقد اوضحت 

ساب االندثار في السنوات السابقة فأصبح مبلغ االندثار اعلى الشركة الى وجود اخطاء في احت

 من الكلفة يوصي مراقب الحسابات باتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة تلك الحالة. 

الغرض ثار مع السنوات السابقة: نقارن ارصدة اندثار الموجودات الثابتة ونسب االند -1

ـي تطبيق السياسات المحاسبية في الشركة فـمن هذا التحليل هو معرفة مدى ثبات اإلدارة 

 (7لكل سنة وكما موضح في الجدول )

 (7جدول )

  (2020, 2018, 2018, 2017) تحليل ارصدة االندثار للسنوات

 نسبة التغير)%( مقدار التغير) دينار( رصيد االندثار)دينار( السنوات 

2017 49870324 . . 

2018 49492802 (377522) (76%) 

2019 49485135 (385189) (77%) 

2020 49481302 (389022) (78%) 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على الشركة العراقية لألعمال الهندسية 

( اذ 2020,2019,2018يظهر لنا ومن خالل هذا الجدول وجود انخفاض خالل السنوات ) 

 ظل( على التوالي وهذ االنخفاض في الموجودات الثابتة في %76,%77,%78بلغ بنسبة )

الى عــدم ثبات السياسة المحاسبية في الشركة  اعــدم ثبات نسب االندثار يعطي مؤشر

 (8ابتة وكما موضح في الجدول )للموجودات الث
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 ( 8 ) جدول

 (2018,2019,2020,(2017قيم ونسب االندثار للسنوات 

 وانشاءاتمباني  التفاصيل

 وطرق )دينار(

 آالت ومعدات 

 )دينار(

 وسائل نقل

 وانتقال)دينار(

 عدد

 وقوالب

 )دينار(

 أثاث وأجهزة

 مكاتب)دينار(

 المجموع

 )دينار(

2017 251153084 8787321 56584228 295645 9669273 326489551 

  %25_10 % 20_10 % 10 % 10 %5 _3 االندثار نسبة

2018 282455275 8602411 67325008 295645 8874740 367553079 

  % 25_10 % 20_10 % 10 % 10 % 5 _3 نسبة االندثار

2019 320360412 8639111 78065788 295645 9445690 416806646 

  % 25_10 %20_10 % 10 %15  % 5 _3 نسبة االندثار

2020 358265549 8639111 88806568 295645 10016640 466023523 

  % 25_10 % 20_10 % 10 % 10 % 5_ 3 االندثارنسبة 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر:

لنا هذا التحليل ومن خالل الجدول اعاله على وجود انخفاض في كلف الموجودات الثابتة  يبين

 إذ "2020"  "2019" وفي سنة دينار مليار  1401364914 بمقدار" 2018" بلغت في سنة إذ

وعشرون الف  وثالثمائةمليون  وأثنين وتسعين ثالثمائةيار و( مل 1,392,320,599)  بلغت

دينار( مليار  1,401,364,914دينار, عن سنة االساس والتي تبلغ )  وخمسمائة وتسعة وتسعين

وكما  اً الف وتسعمائة وأربعة عشر دينار د مليون وثالثة مائة وأربعة وستينوأربعمائة وواح

, وسبب ذلك يعود الى اختالف في الطرق مذكور في الحسابات الختامية للشركة عينة البحث

المحاسبية المتبعة في حساب االندثار من قبل الشركة , وينبغي على مراقب الحسابات اصدار 

 تقرير متحفظ بشأنها .

 الموجودات المتداولة –ثانياً 

 المخزونحساب  -1

يوضح مقارنة ارصدة المخزون مع ارصدة السنوات السابقة وبالرجوع الى  اآلتيالجدول 

 البيانات المالية , للشركة عينة البحث اتضح:
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 (9جدول )

 (2017,2018,2019,2020تحليل حساب المخزون للسنوات)

 رصيد المخزون  السنوات

 )دينار(

 نسبة التغير )%( (مقدار التغير) دينار

2017 152510421 . . 

2018 152076421 (434000) (28)% 

2019 151250296 1260125)) (82)% 

2020 126928774 25581647)) 17))% 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسيةمن المصدر: 

 هناك االساس قارنة نسب المخزون مع سنةنالحظ من خالل هذا الجدول وعند اجراء م

 ,2019, 2018% ( للسنوات )17) ,(% 82)  ),%(28انخفاض في نسب المخزون بلغت 

( على التوالي ويدل هذا التذبذب في انخفاض المخزون على تنامي نشاط الشركة وأيضاً 2020

من  اً كبير اً وجود مواد مخزنيه راكدة في مخزن االنتاج التام ومنذ سنوات سابقة تشغل حيز

على ادارتها لم تتخذ الشركة االجراءات الالزمة بصددها ولكن عند  عبئامخازن الشركة وتشكل 

انخفاض رصيد المخزون لم نجد هناك زيادة في رصيد المبيعات بل انخفضت وهذا مؤشر على 

وجود حاالت غير اعتيادية, وينبغي على مراقب الحسابات متابعة حساب المخزون  واتخاذ 

والمعالجات الالزمة, واتباع إجراءات تدقيقية اضافية , ومطابقة الموجود المخزني  اإلجراءات

 الفعلي مع السجالت .

تمت مقارنة حساب النقود مع مثيالتها في القوائم المالية للسنوات السابقة  :حساب النقود -7

 للشركة قيد الدراسة اتضح لنا اآلتي:

 (10جدول )

 (2020,2019,2018,2020تحليل حساب النقود للسنوات )

رصيد النقود  السنوات

 االجمالي

 مقدار التغير) دينار(

 

 نسب التغير%

2017 38000344 - - 

2018 110668046 72667702 19% 

2019 127266105 8926576 23% 

2020 64737871 26737527 70% 

 لألعمال الهندسيةاعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية من المصدر: 
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(مقارنة بسنة االساس (%19( بنسبة2018)ارتفاع في سنة على وجود يظهر لنا الجدول

( 2020سنة ) وايضا ارتفاع في( %23) ( بنسبة2019( وكذلك ارتفاع خالل سنة )2017)

ق يوعند مراجـــعة القوائم المالية للشركة قيد الدراسة اتضح لنا عـــدم تــحق ((%70بنسبة 

كلجات( ألنها تعتمد في  ات متوسطة, دسكات,بنز ,انتاج للمنتجات ) بنزين ثقيلة ايالشركة 

وعدم دعم المنتج الوطني واغراق السوق المحـــلي بمنتجات  انتاجها على الطلبات الواردة لها

مستوردة مماثلة وبأسعار اقل ادى الى انخفاض الطلب على منتجات الشركــــة, وبالتالي 

لتحقق من وا لسجالت الشركة مراقب الحسابات عند فحصلذلك الشركة  ض في مبيعاتانخفا

قامت ببيع موجودات ثابتة لها قبل نهاية السنة  انها اتضح انسبب الزيادة في حساب النقدية 

غير اعتيادية  حاالت يولد لمراقب الحسابات عن وجود انهو وهذا مخالف للتعليمات المالية

 .ءات المناسبة بشأنهاويجب اتخاذ االجرا

 حساب المدينين -1

 (11جدول)

 (2020,2019,2018,2020تحليل حساب المدينين للسنوات ) 

 نسب التغير)%( (مقدار التغير)دينار رصيد  )دينار(ال لسنواتا

2017 7677942 - - 

2018 6749740 (928202) (12%) 

2019 7549750 (128192) (1.7%) 

2020 3500000 (4177942) (54%) 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسيةمن المصدر: 

( عن سنة %12( انخفض بنسبة )2018ان حساب المدينين في سنة ) اعالههر لنا الجدول يظ

( 2020( وفي سنة )%1.7( بنسبة )2019( ثم استمر االنخفاض في سنة )2017االساس )

وعند وهذا االنخفاض الكبير يثير الشكوك لدى مراقب الحسابات  (%54انخفض الى نسبة )

 2003)هناك مبالغ موقوفة ومدورة ما قبل سنة ) أن لوحظالمالية للشركة  اتالرجوع الى البيان

يؤدي في سجالتها  وهذا  النقدية واآلجلةعدم قيام الشركة عينة البحث بالفصل بين المبيعات و

لمعرفة االسباب  ي عليه بذل جهود تدقيقية  اضافيةية وينبغحاالت غير اعتيادوجود  الى

 ومعالجتها.

 در التمويل طويل االجل اتحليل مص –ثالثا 
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يمثل الجدول اآلتي مقارنة حساب رأس المال مع ما يماثله في السنوات  :حساب رأس المال -1

 .السابقة والظاهرة في القوائم المالية

 (12جدول )

 تحليل حساب رأس المال

رصيد رأس المال  السنوات

 )دينار(

 مقدار التغير

 ()دينار

 نسبة التغير%

2017 1500000000 - - 

2018 1500000000 - - 

2019 1500000000 - - 

2020 1500000000 - - 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر:

عندما قمنا بتحليل حساب رأس المال وبالرجوع الى البيانات المالية , للشركة قيد الـــدراسة 

 إذ( 2020,2019,2018,2017وجـــدنا ان حساب رأس المـــال لـــم يتغــــير في السنوات ) 

 يستنتج المدقق ان رصيد رأس المال ال تـــوجد به حاالت غير اعتيادية.

 (2020,2019,2018,2017)ت للسنوات تحليل حساب االحتياطا -6

 (13جدول )

رصيد االحتياطات  السنوات

 اإلجمالي

مقدار التغير ) 

 دينار(

 نسبة التغير )%(

2017 (271324223) - - 

2018 49621362 (221702861) 82% 

2019 49852930 (221471293) 82% 

2020 50117365 221206858)) 82% 

 باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسيةاعداد الباحثة من المصدر: 

في حساب االحتياطات خالل السنوات وعند الرجوع الى  اً يبين لنا الجدول ادناه هنالك انخفاض 

, بسبب  اآلتيةالسنوات  لخال اً القوائم المالية للشركة , اتضح لنا ان الشركة لم تحقق ربح

ا من ) بنزات ثقيلة , بنزات متوسطة , كلجات ( وانخفاض االنخفاض الكبير لمبيعات منتجاته

في بيع المنتج ) انتاج غير نمطي, فالتر( خالل هذه السنوات وعند استفسار مراقب الحسابات 

عن هذا االنخفاض , كان رد الشركة انها تعتمد على اساس الطلبات التي ترد للشركة من قبل 

كثرة المعروض  السببقلة الطلب على منتجات الشركة   ىإلالدوائر المختلفة , وان التدني يعود 
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في االسواق وفتح االستيراد دون ضوابط . وكذلك اظهرت نتيجة النشاط عجزاً خالل المرحلة 

( 136702الثانية  الى)  حلة(, ثم ارتفع هذا العجز ليصل في المر129394االولى مقداره ) 

مراقب الحسابات بدراسة هذا التدني في  الف دينار من عجز السنوات السابقة لذلك يوصي

 المبيعات وتحسين نوعية االنتاج بما يضمن المنافسة المطلوبة للمنتجات في االسواق المحلية.

 تحليل مصادر التمويل قصيرة االجل -رابعاً 

 -:يأتيتبين لنا ما اآلتي  الجدولمن خالل  :حساب الدائنين -1

 (14جدول )

 االساسرنة رصيد الدائنين مع سنة مقا

 السنوات
رصيد الدائنين 

 االجمالي
 نسبة التغير% مقدار التغير) دينار(

2017 44388293 - - 

2018 116388293 72000000 162% 

2019 103811362 59423069 134% 

2020 100132878 55744585 126% 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر:

( بنسبة ) 2018ارتفع في سنة )  لقد ,نتيجة تحليل رصيد الدائنين ادناهيظهر لنا الجدول  

ولكن  (2019(  في سنة ) %134بنسبة ) ارتفع( وثم 2017( عن سنة االساس ) (126%

( ان هذه التذبذبات %126( بنسبة )2020في سنة )  ارتفعاً وايض بنسبة اقل عن السنة السابقة

الى القوائم المالية لدى الشركة اتضح  وعند الرجوعتدل على وجود حاالت غير اعتيادية, 

ثمانية وعشرون ( الف دينار ) 28132بلغت )  2003وجود مبالغ موقوفة ومدورة ما قبل سنة 

( من االرصدة الدائنة لم تتخذ %29الف دينار ( والتي تشكل نسبة ) مليون ومائة واثنين وثالثين

وينبغي على  مراقب الحسابات  اتخاذ اإلجراءات التدقيقية الشركة اإلجراءات الالزمة لتصفيتها 

 لتالفي تراكمها. االضافية بشأنها

 ساسايرادات النشاط الجاري مع سنة اال مقارنة: تحليل ايرادات النشاط الجاري -خامسا

 موضح بالجدول اآلتي: وكما
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 ( (15جدول 

ايرادات النشاط  السنوات

 الجاري

 %نسبة التغير (مقدار التغير)دينار

 ()دينار

2017 161438568 - - 

2018 257458500 96019932 59% 

2019 418541625 257103057 159% 

2020 220686500 59247932 37% 

 باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسيةاعداد الباحثة من المصدر: 

 ((%59( بنسبة 2018ان رصيد ايراد النشاط الجاري قد ارتفع في سنة )  ادناهيظهر الجدول  

وعند  (2018مقارنة بسنة ) %159) )( وبنسبة 2019عن سنة االساس وكذلك ارتفع في سنة ) 

سبب االرتفاع يعود الى ارتفاع النشاط الخدمي  أن لناالرجوع الى القوائم المالية للشركة اتضح 

( الف دينار ) مائة وثمانية واربعين 148800) ايجار موجودات ثابتة عدا االراضي ( بمقدار ) 

( مقارنة بالسنة السابقة ويعود 2018( خالل سنة )%100مليون وثمانمائة الف دينار( وبنسبة ) 

لكن  (2020في سنة ) ارتفع ثم  الشركة عقد ايجار معمل المنيقات, هذا االرتفاع الى ابرام

سبب هذا االنخفاض في هذه  أن وعند التحليل والرجوع للقوائم المالية اتضح ( %37)بنسبة اقل

 السنة  يعود الى  :

انخفاض ايراد نشاط الصناعات التحويلية والذي يمثل صافي مبيعات الشركة من منتجاتها  -0

الف دينار) خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين الف  (15858)المختلفة بمقدار 

الى  تعوداسباب االنخفاض  أن ( عن السنة السابقة وبينت الشركة%38دينار( وبنسبة ) 

 الواردة الى الشركة من قبل دوائر الدولة المختلفة للتجهيز.االنخفاض في الطلبات 

انخفاض ايراد النشاط التجاري ) صافي مبيعات بضائع بغرض البيع ( والذي يمثل )  -7

%( عن 68( الف دينار وبنسبة ) 116516مبيعات االنتاج غير النمطي , فالتر ( بمقدار ) 

 السنة السابقة.

انخفاض ايراد النشاط الخدمي ) ايجار موجودات ثابتة عدا االراضي ( بمقدار )  -7

 إلى( عن السنة السابقة ويعود هذا االنخفاض %37( الف دينار وبنسبة ) 66035

موافقة مجلس االدارة على اعفاء مستأجري امالك الشركة من دفع بدل ايجار 

 رونا.المستحق عليهم لفترة شهرين اثناء فترة جائحة كو
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 (166في التدقيق وحسب المعيار الدولي رقم )  النسبيةتطبيق االهمية  1-6-1

( في البنود التي ظهرت فيها حاالت غير اعتيادية من 371المعيار الدولي رقم ) سنقوم بتطبيق 

اجل معرفة الحاالت المهمة وتقليل االخطاء المرتكبة في القوائم المالية. سوف نعتمد في تجديد 

اعلى لتحقيق قناعة عن صدق وعدالة القوائم  حداً ( %10ادنى و )  حداً ( %5ية على ) االهم

 المالية .

 (2018,2019,2020تعيين الحدود الدنيا والعليا لألخطاء للحسابات للسنوات)  -1

 وعن طريق المعادلتين التاليتين يتم تحديد الحدود الدنيا والعليا لألخطاء:

 ("%5نسبة الحد االدنى )  *" الحد االدنى لألخطاء = رصيد البند 

 ( "%10نسبة الحد األعلى )  *" الحد األعلى لألخطاء = رصيد البند 

)هذه النسب تم اعتمادها استناداً الى الخبرات الشخصية للمدققين فضال عن ان معظم 

 حوث اعتمدت هذه النسبة(بالدراسات وال

 (16جدول )

 ( 2018الدنيا والعليا لألخطاء لسنة)الحدود 

الحدود الدنيا لألخطاء  لحساب) دينار(رصيد ا الحساباسم 

 )دينار(

 الحدود العليا لألخطاء

 )دينار(

   

   102476752 51238376 1024767520 الموجودات الثابتة

الموجودات 

 المتداولة

269494207 13474710 26949420   

اجمالي 

 الموجودات

1294261727 64713086 129426173   

المطلوبات طويلة 

 االجل

1177873434 58893671 588936717   

المطلوبات قصيرة 

 االجل

116388293 5819414 11638829   

   129426173 64713086 1294261727 اجمالي المطلوبات

   3150450 1575220 31504500 صافي المبيعات

 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر: 
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 (17جدول )

  (2019الحدود الدنيا والعليا لألخطاء لسنة )

الحساب) رصيد  لحساباسم ا

 دينار(

الحدود الدنيا 

 لألخطاء )دينار(

الحدود العليا لألخطاء 

 )دينار(

الموجودات 

 الثابتة

1024767520 48775697 97551395 

الموجودات 

 المتداولة

269494207 14303307 28606615 

اجمالي 

 الموجودات

1294261727 63079005 126158010 

المطلوبات طويلة 

 االجل

1177873434 57888437 115776874 

المطلوبات 

 قصيرة االجل

116388293 5190568 10381136 

اجمالي 

 المطلوبات

1294261727 63079005 126158010 

 4166450 2083225 31504500 صافي المبيعات

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر: 

 (18جدول )

 (2020الحدود الدنيا والعليا لألخطاء لسنة )

الحدود الدنيا لألخطاء  الحسابرصيد  اسم الحساب

 )دينار(

 الجدود العليا لألخطاء

 ()دينار

 92629708 463148543 1024767520 الموجودات الثابتة

 19516664 9758332 269494207 الموجودات المتداولة

 119146373 56073186 1294261727 اجمالي الموجودات

المطلوبات طويلة 

 االجل

1177873434 51066542 102133085 

 10013287 5006643 116388293المطلوبات قصيرة 
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 االجل

 112146373 56073186 1294261727 المطلوبات اجمالي

 2580600 1290300 31504500 صافي المبيعات

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسيةمن المصدر: 

الحدود الدنيا والعليا لألخطاء وكما موضح في الجداول السابقة سوف يتم عندما قمنا باستخراج 

 األهمية النسبية للبنود التي توجد فيها تحريفات جوهرية.توزيع 

لحسابات التي توجد بها تحريفات جوهرية, ومنها ل طرق عدة لتوزيع األهمية النسبية هنالك

للقوائم المالية على اساس نسبة رصيد  كل حساب نسبة من األهمية النسبيةطريقة تخصيص ل

لكل( مثال نقسم حساب النقود على مجموع )الجزء/االحساب الى اجمالي ارصدة الحسابات

وضرب النسبة في صافي المبيعات للحد  الموجودات المتداولة وهكذا الستخراج بقية النسب

 االدنى والحد االعلى وحسب المعادلة االتية:

 للحد االدنى * صافي المبيعات = نسبة البند النسبية للحد األدنى مقدار االهمية

 المبيعات للحد األعلى * صافي األعلى = نسبة البند للحدمقدار األهمية النسبية 

 (19جدول)

 (2018توزيع األهمية النسبية لسنة )

رصيد  اسم الحساب
 الحساب)دينار(

نسبة 
 الحساب)دينار(

مقدار األهمية 
النسبية 

الموزعة للحد 
 االدنى)دينار(

مقدار األهمية 
النسبية 

الموزعة للحد 
 األعلى)دينار(

الموجودات 
بالقيمة لثابتة ا

 الدفترية

1024767520 100% 1575220 3150450 

 176425200 88212600 %56 152076421 المخزون

 7876125 3938062.5 %2.5 6749740 المدينين

 129168450 645842.25 %41 110668046 النقود

 12601800 6300900 %4 49621362 االحتياطات

 3150450 1575225 %100 116388293 الدائنين

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسيةمن المصدر: 

 



ليالفصل الثالث                                                                                                      الجانب العم  

 

 
76 

 (20جدول)
 (2019توزيع األهمية النسبية لسنة )

 الحساباسم 
رصيد 

 البند)دينار(
ة نسب

 الحساب)%(
مقدار األهمية 

النسبية الموزعة 
 للحد األدنى

مقدار األهمية 
النسبية الموزعة 

 االعلىللحد 

الموجودات 
الثابتة بالقيمة 

 الدفترية

975513953 100% 2083225 4166450 

 2208218 1104109.25 %53 151250296 المخزون

 12499350 6249675 %3 7549750 المدينين

 183323800 91661900 %44 127266105 النقود

 166658 8332900 %4 49852930 االحتياطات

 4166450 2083225 %100 103811362 الدائنين

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر: 

 (21جدول)

 (2020توزيع األهمية النسبية لسنة)

رصيد  اسم الحساب

 الحساب)دينار(

نسبة 

 الحساب)%(

مقدار األهمية 

النسبية 

الموزعة للحد 

 األدنى

مقدار األهمية 

النسبية 

الموزعة للحد 

 األعلى

الموجودات 

بالقيمة )الثابتة 

 (الدفترية

926297086 100% 1290300 2580600 

 167739000 83869500 %65 126928774 المخزون

 77218 3870900 %3 3500000 المدينين

 851598 42579900 %33 64737871 النقود

 12903000 6451500 %5 50117365 االحتياطات

 2580600 1290300 %100 100132878 الدائنين

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسيةمن المصدر: 
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 رأي مراقب الحسابات الذي يصدره وحسب مستويات األهمية النسبية -6

االعتيادية والحاالت  غيرسوف نقوم بتطبيق مستويات االهمية النسبية على الحاالت 

 :اآلتيةاالعتيادية لمعرفة الرأي الذي يصدره مراقب الحسابات ومن خالل الجداول 

 (22جدول )

 (2018رصيد الحاالت غير االعتيادية لسنة )

رصيد الحاالت  اسم البند

غير االعتيادية 

 )دينار(

الحد االدنى 

لألهمية 

 النسبية)دينار(

الحد األعلى 

لألهمية النسبية 

 )دينار(

مستوى 

 األهمية

تقييم 

مراقب 

 الحسابات

الموجودات الثابتة 

 بالقيمة الدفترية

 تقييم مهم 3150450 1575220 ((50107843

 شامل

تقييم  مهم 1764252 88212302 (434000) المخزون

 شامل

تقييم  مهم 7876125 39380 (928202) المدينين

 شامل

تقييم  مهم 1291684 645840 72667702 النقود

 شامل

تقييم  مهم 126018 63008 (221702861) االحتياطات

 شامل

تقييم  مهم 3150450 1575220 72000000 الدائنين

 شامل

تقييم  مهم 3150450 1575220 45657750 صافي المبيعات

 شامل

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسيةمن المصدر: 
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 (23جدول )

 (2019رصيد الحاالت غير االعتيادية لسنة )

رصيد الحاالت  اسم البند

 غير االعتيادية

الحد االدنى 

لألهمية 

النسبية 

 )دينار(

الحد األعلى 

لألهمية 

النسبية 

 )دينار(

مستوى 

 األهمية

 )دينار(

تقييم مراقب 

 الحسابات

 )دينار(

الموجودات  

الثابتة بالقيمة 

 الدفترية

 تقييم شامل مهم 4166450 2083225 (99361410)

 تقييم شامل مهم 2208218 1104109 (1260125) المخزون

 تقييم شامل مهم 124993 62496 (128192) المدينين

 تقييم شامل مهم 1833238 916619 8926576 النقود

 تقييم شامل مهم 166658 83329 (221471293) االحتياطات

 تقييم شامل مهم 4166450 2083225 29423069 الدائنين

صافي 

 المبيعات

 تقييم شامل مهم 4166450 2083225 53497750

 الهندسيةاعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال من المصدر: 

 (24جدول )

 (2020رصيد الحاالت غير االعتيادية لسنة )
رصيد الحاالت غير  اسم البند

 االعتيادية)دينار(
الحد االدنى 
لألهمية 
النسبية 
 )دينار(

الحد االعلى 
لألهمية 

 النسبية)دينار(

مستوى 
األهمية 

 (النسبية)دينار

تقييم 
مراقب 
 الحسابات

الموجودات 
الثابتة بالقيمة 
 الدفترية

تقييم  مهم 2580600 1290300 (714857827)
 شامل

تقييم  مهم 1677390 838690 (25581647) المخزون
 شامل

تقييم  مهم 77418 38709 (4177942) المدينين
 شامل

تقييم  مهم 851598 425799 26737527 النقود
 شامل

تقييم  مهم 129030 64515 (221206858) االحتياطات
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 شامل

تقييم  مهم 2580600 1290300 55744585 الدائنين
 شامل

صافي 
 المبيعات

 تقييم مهم 2580600 1290300 51356250
 شامل

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية 

 ((25جدول 

 (2018,2019,2020رصيد الحاالت االعتيادية للسنوات)

 الحاالت االعتيادية اسم الحساب
 )دينار(

رأي مراقب  األهمية النسبية
 الحسابات

 نظيف غير مهم صفر رأس المال
 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر: 

 

نالحظ من تلك الجداول ان الحسابات التي توجد فيها تحريفات تتسم باألهمية النسبية ينبغي على 

مدقق الحسابات اتخاذ اإلجراءات التدقيقية واالختبارات االساسية لتلك الحاالت غير االعتيادية 

ن وتقييم المخاطر المالزمة والرقابية واالكتشاف, ونسبة التدقيق التفصيلية لكل حساب م

الحسابات والتي يوجد فيها اهمية نسبية عالية , من اجل اصدار رأي سليم فيها, اما الحسابات 

يتم اصدار تقرير نطيف مالئم , فالتي تحتوي على تحريفات منخفضة وال تتسم باألهمية النسبية 

 ر على مستخدمي القوائم المالية .وإنها ال تؤثر على تقرير مراقب الحسابات , وال تؤث
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 المبحث الثالث.

 اإلجراءات المتخذة لتقييم مخاطر التدقيق

 تقييم مخاطر التدقيق -أوالً 

 هذه المخاطر باالعتماد على تقييم سوف يتمبعد تحديد مخاطر التدقيق ألرصدة الحسابات 

" منهج التدقيق وفق اسلوب  إلىوالمستند  (154:  2016, محسنمن قبل )  انموذج مقترح

قياس لنموذج هو اهذا  يعدو  االتحادي المـــعد من قــــبل ديـــوان الـــرقابة الـــمالية المخاطر"

 -:وهي كاآلتيبعض المؤشرات  مخاطر التدقيق والذي يعتمد على

, خـــالل  اقتناؤهايمثل هذا المؤشر االضافات المخطط  و:  مؤشر الموجودات الثابتة --1

مدى قدرة الشركة على  بمقارنتها بما تم فعالً , وان هذا المؤشر يمثلالسنـــة الـــمالية وثم القيام 

تعاني من التعثر المالي ال تقوم باقتناء موجودات ثابتة , وإنما  التيالن المؤسسة  االستمرار

 من اجل توفير السيولة النقدية. من بعضها تعمل على التخلص 

يمثل هذا المؤشر صافي الرصيد النقدي في نهاية السنة المالية, وانه يبين  و:  مؤشر النقدية -6

مدى قدرة الشركة على االحتفاظ بالسيولة النقدية , في نهاية السنة المالية وبعد قيام المؤسسة 

 بتسديد كافة التزاماتها .

على هو مؤشر مهم جداً ألنه يقوم بتحديد قدرة الشركة :  مؤشر الرواتب واألجور -1

االستمرارية بنشاطها , فاذا قلصت الوحدة االقتصادية عدد العاملين عندها , حينئذ يقوم مراقب 

الحسابات بتقييم الوضع االقتصادي ., للشركة محل التدقيق عن طرق هذه الرواتب واالجور 

 المدفوعة . 

مليات في يمثل هذا المؤشر صافي العجز او الفائض من خالل الع و:  مؤشر االحتياطات -3

نهاية السنة المالية , وأيضاً من خالله يمكن تحديد الحالة االقتصادية للشركة هل هي متعثرة 

 اقتصادياً او ال.

 لتطبيق للوصول الى مخاطر التدقيقخطوات ا -ثانياً 

نحسب مقدار االنحراف من خالل طرح الناتج المخطط من الفعلي لكل مؤشر وعن طريق  -0

 : اآلتيةالمعادلة 
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 المخطط –"" بدون المدور السابق مقدار االنحراف = " المتحقق فعالً للسنة الحالية 

نحسب نسبة االنحراف عن طريق قسمة االنحراف على المقدار الفـــعلي لكل مؤشر  -7

 -وكاآلتي:

 مقدار االنحراف  

 %100*  ----------------------------نسبة االنحراف عن الفعلي= 

 المقدار الفعلي

تقدير مستوى "المخاطر الموروثة او الضمنية " : يتم تقدير المخاطر الضمنية عن طريق  -3

 :اآلتيةاستخدام مؤشري النقدية واالحتياطات ومن خالل المعادلة 

 () النهما مؤشران 7 /مــعــدل المخاطر الموروثة = مجموع انــحراف المؤشرات 

اج مخاطر الرقابة من خالل مؤشري تقدير مستوى المـــخاطر الرقابية : ويتم استخر -4

 -:كاآلتيموضح كما الموجودات الثــابتة والرواتب واألجور و

 ()ألنهما مؤشران7نحراف المؤشرات / مستوى مخاطر الرقابة = مجموع ا

 -:كاآلتيموضح كم تقدير مستوى المخاطر الممكن قبولها و -6

ية + معدل المخاطر " معدل المخاطر الضمن -% 100مستوى الخطر الممكن قبوله = 

 الرقابية "

 : اآلتيةتقدير مستوى مخاطر االكتشاف: حيث يتم تحديدها عن طريق تطبيق المعادلة  -6

      الخطر الممكن قبوله                                  

 % 100*  -------------------------------------نسبة مخاطر االكتشاف = 

 الموروثةمخاطر الرقابة * المخاطر 

تقدير نسبة التدقيق التفصيلي: ويتم تحديد هذه النسبة عن طريق مخاطر االكتشاف وكما في  -2

 :اآلتيةالمعادلة 

 نسبة مخاطر االكتشاف -% 100نسبة التدقيق التفصيلي = 

سوف يتم تطبيق هذه الخطوات على الشركة قيد الدراسة ) الشركة العراقية لألعمال 

 طة .الهندسية ( مساهمة مختل

 تحليل وتطبيق المؤشرات السابقة : -أوالً 

خالل تطبيق  الموروثة منيستخدم هذا المؤشر لتحديد المخاطر  مؤشر النقدية: -0

 :اآلتيةالمعادلة 
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صافي النقدية  –مقدار االنحراف = صافي النقدية المتحقق فعال للسنة الحالية  

 المخطط

 مقدار االنحراف

 %100*  -------------------------------------نسبة االنحراف = 

 صافي النقدية الفعلي

سوف يتم تطبيق المعادلة على االرقام المتوفرة في الحسابات الختامية والموازنات 

 (26وكما موضح في الجدول )التخطيطية للشركة قيد الدراسة لكل سنة 

 (26)جدول 

 تحليل انحراف مؤشر النقدية

صافي النقدية  السنة

 الفعلي

صافي النقدية 

 المخطط

نسبة  االنحراف

 االنحراف 

2017 (10408777) 4656985 (5751792) 55.26% 

2018 72667702 661949 72005753 99.9% 

2019 16571944 4593842 11978102 72.28% 

2020 90899506)) 874223 (90025283) 99.4% 

 باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسيةاعداد الباحثة من المصدر: 

 استخدامومن خالل  الموروثةمستوى المخاطر  يحدد هذا المؤشر :مؤشر االحتياطات 

 :اآلتيةالمعادلة 

 –مقدار االنحراف = صافي النشاط الفعلي للسنة الحالية "بدون المدور السابق" 

 صافي النشاط المخطط

 

 مقدار االنحراف                   

 %100*  -------------------------------نسبة  االنحراف= 

 صافي النشاط الفعلي                          

وسوف ينم نطبق هذه المعادلة على االرقام المتوفرة في الحسابات الختامية والموازنات 

 ولكل سنة وكاالتي: البحث عينةالتخطيطية للشركة 
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 ((27جدول 

 تحليل انحراف مؤشر االحتياطات

صافي النشاط  السنة

 الفعلي

صافي النشاط 

 المخطط

 نسبة االنحراف االنحراف

2017 (144764556) 6351750 (138412806) 95.61% 

2018 (51018578) 2805091 (48213487) 94.50% 

2019 (20336260) 5483615 (14853045) 73.37% 

2020 (136702324) 4483521 (132218803) 96.72% 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر: 

 : اآلتيةيحدد هذا المؤشر مستوى مخاطر الرقابة وباستخدام المعادلة  مؤشر الموجودات الثابتة:

مقدار االنحراف = صافي الموجودات الثابتة المضافة فعال للسنة الحالية "بدون 

 لحيازتهاتة المخطط صافي الموجودات الثاب –المدور السابق" 

 

 مقدار االنحراف

 %100نسبة االنحراف= ________________________ *

 صافي الموجودات الثابتة المضافة فعالً             

 (28جدول )

 انحراف الموجودات الثابتة المضافةتحليل 

صافي  السنة

الموجودات 

 الثابتة المضافة 

صافي 

الموجودات 

 المخطط اضافتها

 نسبة االنحراف االنحراف

2017 15137200 1753000 13384200 88.42% 

2018 75246753 1753200 73493553 97.76% 

2019 6416901 1751000 3665901 %72.71 

2020 6551690 1751000 4800690 73.27% 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر: 

 اآلتية:المعادلة  : يحدد هذا المؤشر مستوى مخاطر الرقابة وباستخداممؤشر الرواتب واالجور

الرواتب  –"مقدار االنحراف= الرواتب واالجور الفعلية للسنة الحالية" بدون المدور السابق 

 واالجور المخططة
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 مقدار االنحراف                               

 %100نسبة االنحراف= ______________________* 

 الرواتب واالجور الفعلية            

 

 (29جدول )                              

 حليل انحراف الرواتب واالجورت                   

الرواتب واالجور  السنة

 الفعلية

الرواتب واالجور 

 المخططة

 نسبة االنحراف االنحراف

2017 100628250 2340000 98288250 97.67% 

2018 98112000 2440000 95672000 95.67% 

2019 98075500 2453000 95622500 97.49% 

2020 81674350 2542000 79132350 96.88% 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر: 

تستعمل معدالت االنحراف لتلك المؤشرات من اجل تحديد مستويات مخاطر التدقيق  -ثانيا :

 -:يأتيوكما 

 مستوى المخاطر الموروثة:تحديد  -0

 (30جدول )

 مستوى المخاطر الموروثة

 المؤشرات

 

 

 معدل االنحراف

2017 2018 2019 2020 

 %99.4 %72.28 %99.9 %55.26 مؤشر النقدية

 %96.72 73.37 %94.50 %95.61 مؤشر االحتياطات

 %196.12 %145.65 %194 %150.87 المجموع

معدل المخاطر 

 الموروثة

75.44 97 72.82 98 

 اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية من المصدر: 

 -اآلتية:وتم استخراج معدل المخاطر الموروثة من خالل المعادلة 

 "2" مجموع انحراف المؤشرات / 
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الرقابة ينبغي على مراقب الحسابات دراسة وفهم نظام  -تحديد مستوى المخاطر الرقابية: -7

ات التدقيقية , لذلك النظام بالتفصيل , حتى يستطيع من وضع مجموعة شاملة من اإلجراء

دقيق , وقد استعانت ــملية التــعلى ع ةــداخليــرقابة الــفهم وادراك مدى تأثير نظام ال بهدف

 لدراسة.الرقابة لدى الشركة قيد ا الباحثة بما قام به , ديوان الرقابة المالية من فحص نظام

 (31جدول )

 مستوى المخاطر الرقابية

 المؤشرات

 

 

 معدل االنحراف

2017 2018 2019 2020 

مؤشر الموجودات 

 الثابتة

88.42% 97.76% 72.71% 73.27% 

مؤشر الرواتب 

 واالجور

97.67% 95.67% 97.49% 96.88% 

 170.15 170.2 193.43 186.9 المجموع

معدل المخاطر 

 الرقابية

93.45 96.72 85 85 

 الهندسيةاعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال من المصدر: 

 -:اآلتيةوتم استخراج معدل مخاطر الرقابة من خالل المعادلة 

 "2مستوى مخاطر الرقابة = " مجموع انحراف المؤشرات /

لتحديد   %5لقد اعتمد ديوان الرقابة المالية نسبة  تحديـــد مستوى الخطــر المــقبول : -1

الخطر المقبول اعتماداً على الخبرة التراكمية لمعدي البرامج التدقيقي وفق اسلوب المخاطر 

عنــد تــدقيق الحسابات الختامية .ولقد رأت الباحثة ان تكون هناك معادلة , لتحديد االخطاء 

االنحراف لجميع المؤشرات وطرحها من  المسموح بها وذلك عن طريق جمع معدالت

 -: وكاآلتي %100معدل 

" معدل المخاطر الموروثة + معدل مخاطر  -% 100=  مستوى الخطر الممكن قبوله

 2الرقابة" / 

 84.445 -% 100=  2017مستوى الخطر الممكن قبوله لسنة 

15.56 =% 
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 96.86 – 100%= 2018لسنة   مستوى الخطر الممكن قبوله

 =3.14% 

 78.91 -100=  2019مستوى الخطر الممكن قبوله لسنة 

 =21% 

 91.5 -100= 2020مستوى الخطر الممكن قبوله لسنة 

 =8.5% 

 , 2019 , 2019  , 2017  (يظهر لنا ان مستوى الخطأ المسموح به خالل السنوات 

 % ( على التـــوالي وذلك8.5  ,%21 ,% 3.14 ,% 15.56( يتراوح بين )  2020

قانــونية فيجب ان يكون الخطأ ومهنــية  مسائلةمراقب الحسابات  مساءلة الى يؤدي

 %.5المسموح به ال يتجاوز 

بعد ما تم حساب المخاطر الموروثة والمخاطر الرقابية , تحديد مستوى خطر االكتشاف :  -4

  -:اآلتيةسوف يتــم تحديد خطر االكتشاف وذلك من خالل تطبيق المعادلة 

 الخطر الممكن قبوله                              

 %100*  ---------------------------------------------مخاطر االكتشاف = 

 مخاطر الرقابة * المخاطر الموروثة 

15.56 

 0.22% = 100*  ---------------------=  2017مخاطر االكتشاف لسنة 
93.45* 75.44 

 
3.14 

 0.033% = 100* -----------------------------= 2018مخاطر االكتشاف لسنة 
97* 96.72 

 

21% 

 0.034% = 100*  ------------------------------= 2019مخاطر االكتشاف لسنة 
85* 72.82 

 

8.5% 

 0.10% = 100*  -------------------------------= 2020مخاطر االكتشاف لسنة 
85* 98 
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ويتم تحديد هذه النسبة باالعتماد على نسب مخاطر  -: تحديــد نــــسبة التدقيــق التفصيلي= -6

  -اآلتية:االكتشاف التي توصلنا لها ويمكن بيانها بالمعادلة 

 

 0.22 -% 100=  2017نسبة التـــدقيق التـفصيلي لسنة 

=99.78 

   0.033 -%   100= 2018نسبة الـتــدقيق التفصيلي لسنة 

 =99.97 

 0.034 -% 100= 2019نسبة التــدقيق التـــفصيلي لسنة 

= 99.97 

 0.10 -% 100=  2020نسبة التدقيق التفصيـــلي لــسنة 

 =99.9 

ويمكن عرض نتائج التطبيق على الشركة عينة البحث ) الشركة العراقية لألعمال 

 -الهندسية ( من خالل الجدول االتي:

 (32جدول )

 (2020 ,2019 ,2018 ,2017مقارنة نتائج التطبيق بين السنوات) 

 الشركة العراقية لألعمال الهندسية

 المعدل نوع المخاطر

2017 2018 2019 2020 

  %98 %72.82 %97 %75.44 المخاطر الموروثة 

  %85 %85 96.72% %93.45 المخاطر الرقابية

 %8.5 %21 %3.14 %15.56 الخطر المسموح به

 %0.10 %0.034 %0.033 %0.22 مخاطر االكتشاف

نسبة التدقيق 
 التفصيلي

99.78% 99.97% 99.97% 99.9% 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الشركة العراقية لألعمال الهندسية

اذاً تــم التوصل الى ان الشركة العراقية لألعمال الهندسية تعاني من ضعف في اعداد 

تقديراتها المالية, حيث كانت بعيدة جداً عن الفعل مما ادى الى االرتفاع بنسب المخاطر 

الموروثة والرقابية, لهذا على مراقب الحسابات ان يقوم عمله على اساس التــدقيق 

ليتمكن مراقب الحسابات من اصدار  رأيه المهني الصحيح  التفصيلي وليس على اساس العينة

 حول حسابات الشركة الختامية.
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 الفرضية:اختبار 

 التدقيق المستند إلى المخاطر يؤثر في تقارير مراقبي الحسابات. أن: الفرضية األولى      

مخاطر أثر من خالل تناولنا للفصل النظري من هذا البحث تطرقنا في المبحث االول إلى 

التدقيق على تقارير مراقبي الحسابات ووجدنا هناك عالقة تأثيرية بين مخاطر التدقيق وتقرير 

مراقب الحسابات, حيث تؤثر مخاطر التدقيق بدرجة كبيرة على تقرير مراقب الحسابات, وهذا 

 يؤكد الفرضية ان التدقيق المستند إلى المخاطر يؤثر في تقارير مراقبي الحسابات.
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 المبحث األول

 االستنتاجات: -3-1

مخاطر التدقيق واألثر الذي تسببه هذه  إلىلقد تــم التطرق في الفصلين النظري والتطبيقي 

ومدى تأثيرها على التقارير والقوائم  علية وتنفيذ اداء مراقب الحساباتالمخاطر علــى كفاءة وفا

 المالية وتقييم تلك المخاطر ولقد توصلنا الى عدة نتائج منها :

يلقى اهتماماً متزايداً من المخاطر من االساليب الحديثة الذي  إلىان اسلوب التدقيق المستند  -0

يهدد نتائج  قبل المنظمات المعنية بالتدقيق, فقد اصبحت المخاطر في التدقيق أمراً واقعاً 

تقارير التدقيق, ويعد التعرف عليها وتقديرها أمراً بالغ األهمية في مساعدة مراقبي 

الحسابات في تخطيط وتنفيذ العمل التدقيقي بشكل أثر كفاءة وفاعلية مما يمكن مراقبي 

الوصول إلى نتائج أكثر منطقية ثم تحقيق الهدف المتمثل بإبداء الرأي المهني الحسابات 

  .يدالمحا

يعتمد قرار مراقب الحسابات في تحديد المستوى المقبول للخطر الكلي للتدقيق على دراسة  -7

وتحليل مجموعة من العوامل تعد مفيدة في هذا المجال تتمثل في حجم الشركة وطبيعة 

عملها, وشكل التمويل, وطبيعة ومقدار المطلوبات, وارباح وخسائر السنوات السابقة, 

 دارة.وكفاءة ونزاهة اإل

على مراقب الحسابات دراسة وتحليل العوامل المؤثرة في المستوى المقبول للخطر الكلي  -3

للتدقيق لما لها من أهمية في تحديد هذا المستوى من المخاطر, ويعتمد وصول مراقبي 

الحسابات إلى تقدير سليم للمخاطر الرقابية على فهم ودراسة عناصر الرقابة الداخلية 

 بها واستمرارية تطبيقها ونتائج اختباراتها.ودرجة االلتزام 

ال يستعمل مراقبي الحسابات في العراق مخاطر التدقيق عند تدقيق القوائم المالية للمنشآت  -4

 االقتصادية.

يعد مراقب الحسابات الطرف الثالث الذي يعمل وفقاً للمعايير مما يضفي الدقة والثقة على  -6

االقتصادية اذ يعمل على تحديد مدى مطابقة الواقع  المعلومات التي تقدمها ادارة المنشآت

 الفعلي مع ما هو وارد في القوائم المالية ومدى توافقها مع المعايير المحلية.

تقاس المخاطر الموروثة عن طريق التقدير الكمي لدرجة المخاطر في القوائم المالية, ويتم  -6

قابة, وكالهما يعتمد على الحكم قياس مخاطر الرقابة عن طريق تقييم نتائج اختبارات الر

الشخصي للمدقق وخبرته في العمل التدقيقي, واعتماده على الوسائل اإلحصائية والرياضية 

في التدقيق, أما مخاطر االكتشاف فيتم تقديرها عن طريق استخدام االنموذج الرياضي 
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لكلي للتدقيق للمخاطر في التدقيق الذي يتطلب استخدامه تحديد المستوى المقبول للخطر ا

 للوصول المستوى المسموح به لمخاطر االكتشاف.

تبقى دوماً مخاطر االكتشاف, إذ من الصعب على مراقب الحسابات تخفيضها الى الصفر  -2

بسبب وجود محددات تقترن بالعمل التدقيقي, ولهذا يجب ان يفهم ان المدقق في رأيه يبين 

م المالية خالية من األخطاء والتالعب والتزوير تأكيداً وليس حاسماً أو مطلقاً على ان القوائ

 المادي.

لوحظ عند تطبيق اإلجراءات التحليلية للشركة قيد البحث ان هناك حاالت غير اعتيادية في  -8

 حساباتها.
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 المبحث الثاني

 :التوصيات -3-6

خاطر تخفيض م إلىالحسابات  مراقبتم التوصل الى مجموعة من التوصيات تساعد 

 -:التدقيق 

التدقيق الحديثة ضرورة تطبيق أسلوب التدقيق المستند غلى المخاطر ألنه أحد اساليب  .0

 وترك أساليب التدقيق التقليدية.

ينبغي على مراقب الحسابات أن يستند في تقديره للمخاطر الموروثة على أسلوب منطقي  .7

يقوم على دراسة وتحليل العوامل المؤثرة فيها للحد من أثره السلبي على القوائم المالية 

 والتقارير المالية وصوالً إلى تقدير سليم لها.

ة ديوان الرقابة المالية إلدارات الشركات باعتباره جهة رقابية عليا بضرورة تقدير توعي .3

وقياس أجهزة التدقيق الداخلي للمخاطر الموروثة ومخاطر الرقابة تعزيزاً لعمل تلك 

طمئنان بسالمة نظام الرقابة الداخلية لزيادة الاألجهزة وإلعطاء مراقبي الحسابات الثقة و

وجيه الجهد والوقت نحو المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من االهتمام عليه ولتاالعتماد 

 في التدقيق الخارجي.

ضرورة قيام الجهات الرقابية بالزام مراقبي الحسابات في العراق باستعمال مخاطر  .4

 .التدقيق عند تدقيق القوائم المالية للمنشآت االقتصادية

منظمة من خالل جمع األدلة ضرورة قيام مراقب الحسابات بالعمل وفق منهجية  .6

والقرائن بشكل موضوعي ومحايد وابالغ الجهات المعنية برأيه الفني المحايد حول 

القوائم المالية وبذلك سوف يتجنب كافة المسؤوليات التي من الممكن ان تعرض سمعته 

ه للخطر وان يجعل من مهنته وسيلة لالرتقاء بالمجتمع ككل وال سيما الجانب وعمل

 ادي منه.االقتص

ضرورة اهتمام الباحثين بالدراسات والبحوث الخاصة بموضوع المخاطر على اختالف  .6

انواعها في التدقيق لتوسيع آفاق مهنة التدقيق وربطها بالعلوم الرياضية األخرى فضالً 

عن ضرورة تبني ديوان الرقابة المالية ونقابة المحاسبين والمدققين إقامة دورات تدريبية 

وقياس المخاطر في التدقيق لوضع األبعاد العلمية والعملية لهذا الموضوع حول تقدير 

 لجعل مراقبي الحسابات اكثر كفاءة في ايجاز واجباتهم.

التمسك بمعايير التدقيق المقبولة قبوالً عاما وبقواعد السلوك المهني والمحافظة على  .2

 االستقاللية وبذل العناية المهنية الكافية.
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اقب الحسابات مسؤولية األخذ بإجراءات تدقيقية فعالة وبذله العناية يقع على عاتق مر .8

 المهنية الالزمة بهدف إبداء رأيه الفني المحايد حول صدق وعدالة القوائم المالية.
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 المراجع -أوالً 

  ن الكريمآالقر

  المصادر العربية -ثانياً 

 الوثائق والتقارير الرسمية -أ

 ( " القوانين والمراسيم".76( الفقرة رقم ) 4العراقي رقم ) الدليل .0

 " العراق , بغداد مجلسدليل دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية "ديوان الرقابة المالية .7

الرقابة الداخلية  ( : دراسة وتقويم نظام4دليل تدقيق رقم ) المعايير المحاسبية والرقابية,

 .7111العراق, بغداد,

" منشورات وبرنامج منهج التدقيق وفقا ألسلوب المخاطر "ال شحيت, وآخرونظاهر, نظ.3

 .7104, 0مقترح ديوان الرقابة المالية, بغداد, ط

( من 47والمادة رقم )  09992( لسنة 77رقم )  ( من قانون الشركات029المادة رقم ) .4

 .09999لسنة  (76القانون رقم )

" بموجب المنهاج الدولي  المبادئ االساسية للتدقيقالمجمع العربي للمحاسبين القانونيين ".6

االردن  –(, عمان UNCTAD -الذي اقره مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ) االونكتاد

 ,7110. 

" تعريب جمعية المجمع العربي للمحاسبين "التدقيقالمجمع العربي للمحاسبين القانونيين, .6

 .7116القانونيين, عمان, االردن, 

الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ ( "711ار التدقيق الدولي رقم ) معي.2

 العامة التي تحكمها "

 "" توثيق اعمال المراجعة( 731معيار التدقيق الدولي رقم ) .8

 ( 74معيار التدقيق الدولي رقم ) .9

 " تقدير المخاطر والرقابة الداخلية.( 411معيار التدقيق الدولي رقم ) .01

 ( الصادر عن االتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين.42معيار التدقيق الدولي رقم ) .00

 " اإلجراءات التحليلية.( 3( الفقرة رقم ) 671معيار التدقيق الدولي رقم ) .07

 .0988( الصادر عام 66معيار التدقيق الدولي رقم ) .03

" التخطيط للمهمة( "7711( رقم ) IIAالمعيار الدولي المهني للممارسة التدقيق الداخلي ).04

 0التفسيرات رقم  7102معهد المدققين الداخليين, إصدار 
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معهد  ( "نشر النتائج"7441( رقم ) IIAالمعيار الدولي المهني لممارسة التدقيق الداخلي ) .06

 7و 0, التفسيرات رقم 7102المدققين الداخليين, إصدار 

 ".لمالية" عرض القوائم ا( 0معيار المحاسبة الدولي رقم ) .06

" الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ ( 711معيار المراجعة الدولي رقم ) .02

 العامة.

"تكوين رأي واعداد تقرير تدقيق ( 7 1( فقرة رقم 211معيار المراجعة الدولي رقم ) .08

 حول البيانات المالية".

 الكتب-ب

تعريب ومراجعة محمد عبد القادر " "المراجعة مدخل متكاملارينز, الفين, جيمس لوبك, .0

 7101الديسطي واحمد حامد حجاج, دار المريخ , الرياض,.

 .7113, طرابلس , ليبيا ,الطريق الى علم المراجعة والتدقيق االلوسي, حازم هاشم, .7

حداثة وتطور, مكتبة المجتمع  –التدقيق القائم على مخاطر االعمال  ايهاب, نظمي ابراهيم .3

 .7119, 0لتوزيع طالعربي للنشر وا

, الجزائر , pages Bleues ",المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية"محمد , بوتين, .4

7101. 

, دار وائل للنشر ,  "مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعملية"هادي,  ,التميمي.6

 .7116,عمان , االردن , 3ط

, مؤسسة الفراق , " ظرية والتدقيقمراجعة الحسابات بين الن"جربوع , يوسف محمد , .6

 .7111عمان , االردن, 

" والمعايير –المبادئ  –المفاهيم  –"نظرية المحاسبة: الفروض جربوع, يوسف محمود, .2

 .7110مكتبة الطالب الجامعي, الطبعة االولى , فلسطين, غزة,

, 0" , دار الكتاب الجامعي, ط المراجعة  وحوكمة الشركاتالجمال, جيهان عبد المعز , ".8

 .7104العين , االمارات العربية المتحدة , 

ء , الطبعة االولى , دار صفا "تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية", جمعة احمد حلمي .9

 .7119للنشر والتوزيع ,عمان , االردن, 

, الدولية للتدقيق " المدخل الى التدقيق والتأكيد الحديث وفقا للمعايير جمعة, احمد حلمي ".16

 6616, 1,طعمان , االردن 
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," دار صفاء للنشر والتوزيع , عمان , المدخل الى التدقيق الحديث" حلمي احمد جمعة,.00

 .7116االردن,

االطار الدولي , ادلة ونتائج ,  –المدخل الى التدقيق والتأكيد الحديث احمد حلمي , جمعة, .07

 .7119, دار صفاء للنشر والتوزيع , عمان , االردن 

, 7, ط "المدخل الى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق" جمعة, أحمد حلمي,.03

 .7106دار صفاء للنشر والتوزيع , عمان و االردن 

", دار صفاء للنشر والتوزيع, لمدخل الحديث لتدقيق الحسابات"جمعة, أحمد حلمي, .04

 .7110االردن, عمان,

 المعلومات" الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنلوجياالحسبان, عطا هللا احمد سويلم, " .06

 .7119, عمان, 0دار صفاء الراية للنشر والتوزيع, ط

النظري  "مراجعة الحسابات المتقدمة : االطار ن احمد دحدوح , حسين يوسف القاضيحس.06

 .7107الثقافة للنشر والتوزيع , االردن , , دار " واالجراءات العملية

, دار وائل للنشر , " الناحية النظرية –"علم تدقيق الحسابات خالد امين عبد هللا , .02

 .7114,عمان , 7ط

" الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات, تدقيق الحساباتخالد أمين عبد هللا" .10

 .7104القاهرة, مصر,

مجلة الساتل , ليبيا  مقترح لتقييم عناصر خطر المراجعة ""إطار خرواط عصام , .09

(7118.) 

 نظرية – " تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدوليةالذنيبات, علي عبد القادر حسن.71

 .7101االردن,  –, دار وائل للنشر, عمان 3, ط"وتطبيق

علم تدقيق  الحسابات "وعمر محمد زريفات ,  ,واحمد يوسف كلبونه ,رأفت سالمة محمود.70

 .7100ة للنشر , عمان , االردن , , دار السير0ط, "النظري –

 " اصول تدقيق الحسابات وتطبيقاته على دوائر العمليات في المنشأةرفاعه , تامر مزيد.77

 .7102, جامعة فيالدلفيا, عمان , دار المناهج , للنشر والتوزيع,"

" مطبوعة مقدمة لطلبة المحاسبة والتدقيق  بيالتدقيق المالي والمحاسرواني , بوحفص , ".73

, دروس نظرية , جامعة غرداية , كلية العلوم االقتصادية , التجارية وعلوم التسيير , 

7108. 

 . 6وص7101, عمان , االردن و  التدقيق المستند للمخاطر زاهر الرمحي,.74
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 دراسة"زكي لبيب, خالد عبد المنعم , امال محمد كمال, عطية فراج, سمية امين علي,  .76

 .7108, جامعة القاهرة, 0" ,طفي المراجعة

 شهادة المحاسبة, "تقويم تقارير مراقبي الحسابات في العراق"السامرائي, عمار عصام , .76

 .7116عة بغداد, ية والمالية , جامالمعهد العالي للدراسات المحاسب , القانونية

( مكتبة المجتمع العربي 0" )"تدقيق الحساباتالوقاد, لؤي محمد وديان, سامي محمد .72

 7101, 0للنشر والتوزيع , عمان االردن, ط

, االسكندرية, المكتب الجامعي 0" طأصول وقواعد التدقيق الشاملسرايا, محمد السيد, " .78

 الحديث.

فؤاد,  , مكتبة الجامعة بيور والعملية في المراجعةاالصول العلمية نبيل فهمي " سالمة, .79

 .7113بور سعيد , 

الدار الراية للنشر والتوزيع , االردن , , "التدريب المحاسبي والمالي"سيد عطا هللا, السيد, .31

7103. 

"  " تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدوليةالشحنة , رزق ابو زيد , .30

 .7106, عمان دار وائل للنشر ,  0االردنية , طجامعة الزيتونة 

االمين للنشر والتوزيع "اصول مراجعة الحسابات "لطف حمود  بركات, عبيد سعد, شريم, .37

 .7100, 3, صنعاء, ط

الصباغ, احمد عبد المولى, كامل السيد احمد العثماوي, عادل عبد الرحمن احمد, .33

 .7118, جامعة القاهرة اساسيات المراجعة ومعاييرها""

 " اصول المراجعة الخارجية المفاهيم العلميةالصبان, محمد سمير وإبراهيم حسن إبراهيم.34

 .7107, االسكندرية, مصر,0", دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر, ط

", دار الكتب, موصل , "اصول التدقيق والرقابة الداخليةعثمان, عبد الرزاق محمد, .36

 .0999العراق, 

الجزء االول , الدار الجامعية ,  "المراجعة الخارجية الحديثة ,علي, عبد الوهاب نصر , .36

 .7119عمان , 

 حسابات البنوك التجارية والشركاتعلي شحاتة السيد شحاتة, "وعبد الوهاب نصر, علي, .32

ار الد", العامة في مجال االوراق المالية وفقا للمعايير الدولية للمراجعة والتأكيد المهني

 .7118, 086ة , االسكندرية, مصر, الجامعي

القاهرة, دار النهضة العربية , المراجعة وخدمات التأكد" " مين السيد احمد,لطفي, ا.38

7118. 
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, 0" طإعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبةلطفي, أمين السيد أحمد," .39

 .7118الدار الجامعية, اإلسكندرية, 

" الدار الجامعية, االسكندرية, مصر المحاسبة والمراجعة الدوليةلطفي, امين السيد احمد," .41

7101. 

 .7119, 0" صنعاء, طالمراجعة وتدقيق الحساباتعصام الدين محمد "متولي, .40

" , دار الكتاب 7-المراجعة وتدقيق الحسابات الجزئي"," متولي, عصام الدين محمد.47

 .7103صنعاء , اليمن الجامعي للنشر والتوزيع , 

, جامعة الموصل, العراق, 7محمد, عثمان عبد الرزاق" دار الكتب للطباعة والنشر,ط.43

7114. 

, 1دراسة مقدمة في تدقيق الحسابات" طمسعد, محمد فضل , الخطيب , خالد راغب , ".44

 .7111العلمية للنشر والتوزيع ,  دار كنوز المعرفة

," جامعة ," دراسة متعمقة في تدقيق الحساباتمسعد, محمد فضل , الخطيب خالد راغب.46

 .7119, 0البتراء , دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع , عمان , ط

"دار الجنان للنشر والتوزيع التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية احمد فايد "نورالدين, .46

 .7106, 0, المملكة االردنية الهاشمية ط

" , الوراق , عمان دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الصادرة", الواردات, خلف عبد هللا.42

 .7104, االردن,

" IIA:" دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن ردات, خلف عبد هللا, االو.48

 .7104دار الوراق للنشر والتوزيع, عمان, االردن, الطبعة االولى, 

مكتبة المجتمع العربي 0,ط ""تدقيق الحسابات د , لؤي محمد وديان سامي محمالوقاد, .49

 7101 للنشر والتوزيع , االردن 

 البحوث والدوريات: -ت

وفقا  مخاطر التدقيق , "دور االجراءات التحليلية في تخفيضابو ميالة, سهيل, سعيد زباينة.0

, 7والدراسات, المجلد ( جامعة القدس المفتوحة لألبحاث, 566لمعيار التدقيق الدولي ) 

 .7107, 30العدد 

بحث مقدم  "اثر مخاطر التدقيق على جودة اداء مراقب الحسابات "بان, رياض يوسف , .7

 7119الى مجلس امناء المعهد العربي للمحاسبين القانونيين, لنيل شهادة المحاسبة القانونية 
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مد بوقرة بومرداس, مجلة " جامعة امحمخاطر التدقيق المحاسبيبالل شيحي, سامية فقير, ".3

( جوان, جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي, 0( العدد)3المنهل االقتصادي, المجلد)

 .384-323, ص7171الجزائر,

 "دور المدقق في الحد من الممارسات السلبية للمحاسبةالجبوري, علي عبودي نعمة, .4

والمحاسبة واالدارية,  " كلية الكاظم, النجف/ العراق, مجلة الدراسات الماليةاالبداعية

 .2020جوان  - -01العدد  07المجلد, 

أثر تقييم مكونات الرقابة الداخلية على تقدير خطرها في الشركات الجرد, رشا بشير, " .6

" بحث منشور المجلة الجامعية, المجلد الثالث, المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية

 .7103, دمشق, سوريا,06العدد

 اإلجراءات التحليلية ودورها في كشف التصرفات غير القانونية في" حسن, علي ميري,.6

" مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واالدارية والمالية, القوائم المالية

 .7171, ص, 0, العدد07المجلد

" , بحث منشور مجلة الرقابة مخاطر التدقيق والحد من اثارهادندشلة , حسن عبد هللا , ".2

 .7104, 64المالية , العدد 

," مدى فاعلية استخدام تكنلوجيا المعلومات في عملية التدقيق وأثره زقوت, محمود يحيى.8

" بحث ماجستير , في برنامج المحاسبة في تحسين جودة خدمة التدقيق في قطاع غزة

 .7106والتمويل بكلية التجارة في الجامعة االسالمية بغزة, 

 منهجية التدقيق في ظل معايير التدقيقعافية , صالح سراي ,  زيادي ,سامي , سمير بو.5

 .36-19, ص2020, 1, العدد4, مجلة العلوم االدارية , المجلد  الدولية

" جامعة  متطلبات ممارسة مهنة التدقيق في ظل معايير التدقيق الدوليةزيادي, سعيدي, " .01

 .7170, 0, العدد6حاسبة , المجلد المسيلة , الجزائر ,مجلة البحوث في العلوم المالية والم

" مسؤولية المراجع الخارجي في الحد من مخاطر صالح, خالد عبد العزيز حافظ .00

 .7106, 04, العدد4" مجلة الدراسات العليا , جامعة النيلين, المجلدالمراجعة

" " أثر مخاطر التدقيق في تحديد االهمية النسبية وحجم عينات التدقيقطه, احمد ياس, .07

 .7106العراق  –بحث غير منشور, المعهد العربي للمحاسبين القانونيين / بغداد 

االهمية النسبية ومدى تأثيرها على ابداء الرأي لمراقب العرداوي , حسن علي خشان ," .03

بحث غير منشور , المعهد العربي للمحاسبين القانونيين, بغداد , العراق, الحسابات ", 

7103. 
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دور لجان التدقيق في التقليل من خطر نير , ويعقوب , فيحاء عبد هللا " نوار محمد م علي,.04

العراقية الخاصة ومكاتب التدقيق ,  -ارتباط المدقق الخارجي وحكمه بشأن قبول التكليف

 .7102, 38, العدد07مجلة دراسات محاسبية ومالية , مجلد 

 التدقيق في ضل معيار التدقيقدور المدقق الخارجي في تقييم مخاطر عناني, عبد هللا " .06

" جامعة تيسمسيلت, مخبر االقتصاد الحديث والتنمية المستدامة مجلة شعاع 400الدولي 

 7170لسنة 011-82( ص 2( العدد)5للدراسات االقتصادية, المجلد )

" دور معايير التدقيق الدولية في تقليص فجوة التوقعاتغنية, بن حركو, زواش زهير," .06

, جامعة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 49النسانية, المجلد ب, العددمجلة العلوم ا

 .7108, الجزائر, 7التسيير, جامعة فلسطينية 

 " تقييم المخاطر الركيزة االساسية في اختيار مهام المراجعة الداخلية"الفيفي, محمد, .02

 .7118, الرياض, السعودية73بحث منشور مجلة المراقبة, العدد

اثر أهمية تطبيق اسلوب المعاينة ال محمود , محمد, موفق عبد الحسين," كاظم, آم.08

بحث تطبيقي في ديوان  االحتمالية في تخفيض مخاطر الحكم المهني لمراقب الحسابات "

 -الرقابة المالية/ حسابات الشركة العامة للصناعات القطنية, مجلة دراسات محاسبية ومالية

 .7103ل االول ,الفص -77العدد  -المجلد الثامن

" اإلفصاح المحاسبي كاظم, تيسير جواد, حيدر كريم كاظم, عبد الزهرة سلمان الروازق, .09

انموذج حديث مقترح للوحدات الحكومية في  في القوائم والتقارير المالية الحكومية "

 .7171, كانون االول 69العراق, مديرية التربية/ النجف االشرف, العدد 

," تقييم فعالية اإلجراءات التحليلية لتدقيق القوائم المالية الستار عبد الجبارالكبيسي, عبد .71

مجلة  دراسة ميدانية في مكاتب وشركات التدقيق في االردن( 6لشركات المساهمة العامة 

 .7118, جامعة االنبار, العراق.  7جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية, ع

عمل  "األهمية النسبية لمخاطر التدقيق ودورها في جودةالكعبي, رفيق حميد عطية, .70

–", بحث غير منشور , المعهد العربي للمحاسبين القانونيين بغداد المدفف الخارجي

 .7104العراق.

تدقيق التحكم المؤسسي في ظل معايير التدقيق المتعارف عمر اقبال توفيق , " المشهداني,.77

ات الجزائرية , العدد الثاني و جامعة جرش , مجلة اداء المؤسس عليها /اطار مقترح "

 .7103االردن ,

",  مدخل كمي مقترح لترشيد تكاليف تخطيط عينات المراجعةمصطفى , صادق حامد ," .73

 .7114, 0,ع08مجلة جامعة الملك بن عبد العزيز, االقتصاد واالدارة, م
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, دار المسيرة 0,ط ية "تدقيق الحسابات المعاصرة الناحية العلمالمطارنة , غسان فالح , ".74

 .7116للنشر والتوزيع والطباعة , عمان , االردن , 

" بحث استطالعي  ," اثر مخاطر التدقيق على تأكد مراقب الحساباتالميالي, والء حيدر .76

في ديوان الرقابة المالية االتحادي وعدد من االكاديميين , مجلة االدارة واالقتصاد , العدد 

  .7171, 9, المجلد 34

   الرسائل واألطاريحــ  ث

" وهي مخاطر التدقيق واألهمية النسبية وأثرهم على عملية التدقيقأبراهيم, زينب خليل," .0

جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي في تدقيق ومراجعة الحسابات في المحاسبة, 

 . 7108جامعة الموصل/ العراق, 

", الخارجية  بين المراجعة الداخلية والمراجعةالتكامل ابو سرعة, عبد السالم عبد هللا, ".7

 . 7101, 3رسالة ماجستير , جامعة الجزائر 

مذكرة  " دور التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية"رحمة عنان, و ه,ايمان دغ.3

ورقلة   , جامعة قاصدي مرياحمقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي

 .7109الجزائر,

" دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية ع,  بوبكر,.4

" مذكرة ماجستير, كلية العلوم االقتصادية والتجارية لعمليات المخزون داخل المؤسسة

 .7100وعلوم التسيير, جامعة فرحات عباس سطيف, الجزائر.

كفاءة وفعالية تخطيط وتنفيذ عمل اثر مخاطر التدقيق على بورقعة مباركة , وجلودي حنان" .6

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي في العلوم المالية  مراقب الحسابات"

 .7109والمحاسبية / قسم محاسبة,

المالية"  " مخاطر التدقيق ازاء مراقب الحسابات بصدق وعدالة القوائم علي ميري, حسن.6

  القادسية / العراق جامعة ,وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم المحاسبة 

6619. 

"تقارير المراجعة الخارجية في ضل تطبيق معايير المحاسبة الدولية في حكيمة مناعي , .2

 .7119رسالة ماجستير , تخصص محاسبة جامعة باتنة ,  الجزائر" ,

ة المهنية لمدققي الحسابات في اكتشاف الغش واألخطاء المسؤوليالحلو, شرين مصطفى, " .8

غير منشورة , الجامعة اإلسالمية , غزة, مذكرة لنيل شهادة ماجستير, في القوائم المالية " 

 .7107فلسطين, 
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) "التدقيق "مدى التزام مكاتب التدقيق في االردن بنموذج مخاطرالخطيب, رائد صالح , .9

 .7107ر و كلية االعمال الشرق االوسط.دراسة ميدانية(, رسالة ماجستي

رسالة مخاطر التدقيق وأثرها في مصداقية النتائج , الرباعي , يوسف عبدو راشد , .01

 .7117ماجستير مقدمة الى كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد/ بغداد 

"تطوير اسلوب التدقيق المبني على المخاطر لدى المصارف الرمحي , زاهر عطا , .00

 .7114اطروحة دكتوراه تخصيص محاسبة مقدمة الى جامعة عمان / االردن االردنية" 

" إسهامات حوكمة المؤسسات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيةرياض, زالسي, " .07

االقتصادية والتجارية العلوم مذكرة لنيل شهادة ماجستير, قسم علوم اقتصادية, كلية العلوم 

 .7101التسيير, جامعة قاصدي مرياح ورقلة.

المسؤولية المهنية لمحافظ الحسابات في اكتشاف الغش الزهراء , بن كردة فاطمية , ".03

مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر  واالخطاء في القوائم المالية"

 .7109تغانم, اكاديمي , جامعة عبد الحميد بن باديس مس

دور التخصص المهني لمراقب الحسابات في تقدير الزهيري , رجاء محمد عبد الرحيم , ".04

بحث تطبيقي في شركة مصرف الوركاء لالستثمار  المخاطر وتحسين جودة التدقيق "

والتمويل , اطروحة معادلة للدكتوراه / المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية جامعة 

 .7104بغداد , 

التقارير المالية للمراج  وآثارها على اتخاذ القرارات في ظل سعاد,  دري معمر, "  11

أطروحة مقدمة لنيل  هادة الدكتوراه في:  عبة علوم التسيير ,  األيمات المالية العالمية"

   2111كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 

المراجع الخارجي في تحديد المخاطر المالية في أهمية تقرير سليمان, نصيرة, " .06

مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير, كلية العلوم االقتصادية  االقتصادية" المؤسسة

 .7106-والتجارية وعلوم التسيير جامعة محمد خيضر بسشكرة

تطبيقية, " دراسة أثر تقييم مخاطر التدقيق في جودة التدقيقالشاهين, عصام تركي," .02

 .7106اطروحة لنيل درجة الدكتوراه, كلية االقتصاد قسم المحاسبة, جامعة دمشق, ,

"مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعلومات الشلتوني, فايز زهدي, .08

رسالة مقدمة  , الجامعة اإلسالمية بغزة,الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية"

 .7116ت الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل, استكماالً لمتطلبا
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أثر التعديالت الخاصة بتقرير مدقق الحسابات وفقا صباح, حسام محمد عبد المطلب" .09

( في تحسين جودة تقرير المدقق وجودة 961لمعيار التدقيق والتوكيد الدولي رقم )

رسالة قدمت استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير  المالية المدققة" البيانات

 .7108في المحاسبة, كلية االعمال, جامعة الشرق االوسط,

 أثر القياس الكمي لمخاطر األخطاء الجوهرية في تحسين دقة تقييمالصباغ, سامر هايل," .71

 .7106" ) دراسة تطبيقية( أطروحة دكتوراه, جامعة دمشق, سوريا, خطر التدقيق

اطروحة دكتوراه غير  "نحو اطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر"  , مسعودصديقي.70

 . 7114 وعلوم التسيير , جامعة الجزائر , منشورة , كلية العلوم االقتصادية

 التدقيق القائم على تقييم مخاطر الرقابة الداخلية ودوره في تحسين اداءعامر حاج دحو " .77

جامعة احمد دراية كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ",المؤسسة االقتصادية

 .2018, اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في علوم التسيير.

 "مدى اعتماد المدقق على األهمية النسبية ومخاطر التدقيق فيفضاله, صدام ابراهيم , .73

 .7102لمحاسبة , جامعة كربالء, " رسالة ماجستير في علوم اتحديد أدلة األثبات

 التدقيق المستند الى المخاطر وتأثيره على راي مراقب الحسابات فيكاظم, محمد جابر, " .74

" دراسة تطبيقية على عينة 315 -330 -700 -705 -706ضوء معايير التدقيق الدولية 

درجة من مراقبي الحسابات في العراق, رسالة اعدت كجزء من متطلبات الحصول على 

الماجستير في التدقيق المحاسبي, الجامعة االسالمية في لبنان, كلية االقتصاد وإدارة 

 .7104االعمال, ماجستير/ تدقيق محاسبي, 

" تأثير استعمال مخاطر التدقيق على جودة تقديرات االدارة محسن, عواطف جلوب, .76

 –ة االدارة واالقتصاد أطروحة مقدمة الى مجلس كلي للوحدات االقتصادية المتعثرة ماليا"

 .7106جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في المحاسبة,

لعوامل المؤثرة في تحديد مستوى األهمية النسبية وأثرها في التخطيط لعملية ا" هداب,.76

مجلة كلية بغداد للعلوم , الجامعة التقنية الوسطى/ معهد اإلدارة/ الرصافة التدقيق"

 .7102تصادية الجامعة, العدد الثالث والخمسون االق

" مذكرة مقدمة  دور التدقيق المحاسبي في تحسين جودة القوائم الماليةهدى, عواج," .72

 .7106ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر ) أكاديمي( في العلوم التجارية, محاسبة وتدقيق,

ا المعلومات وفق معايير المراجعة الداخلية وتكنلوجييونس, زين, ومصطفى, عوادي, " .78

 .7100مطبعة سخري, الوادي, الجزائر,  المراجعة الدولية"
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 المالحق

 

 
I 

 

 لقد اعتمدت الباحثة على البيانات المالية للشركة العراقية لألعمال الهندسية عينة البحث

 (0الملحق رقم )

 

 (2020,2019,2018,2020الميزانية العمومية للسنوات )

 التفاصيل
2017 

 ()دينار

2018 
 )دينار(

2019 

 )دينار(

2020 
 دينار((

الثابتة الموجودات 
 )بالقيمة الدفترية(

1074875363 152076421 975513953 926297086 

 --- --- --- --- االستثمارات المالية

مجموع الموجودات 
 الثابتة

1074875363 152076421 975513953 926297086 

     الموجودات المتداولة

 126928774 151250296 152076421 152510421 المخزون

 3500000 7549750 6749740 7677942 المدينون

 64737871 127266105 110668046 38000344 النقود
مجموع الموجودات 

 المتداولة
198188707 269494207 286066151 195166645 

 1121463731 1261580104 1294261727 1273064070 مجموع الموجودات

 مصادر التمويل
 
 

   

مصادر التمويل 
 طويلة االجل

    

رأس المال اإلسمي 
 المدفوع

1500000000 1500000000 1500000000 1500000000 

 االحتياطات
(271324223 

) 
49621362 49852930 50117365 

 (528786512) (392084188) (371747928) _ العجز المتراكم

مجموع مصادر 
 التمويل طويلة االجل

1228675777 1177873434 1157768742 1021330853 

مصادر التمويل 
 قصيرة االجل

    

 100132878 103811362 116388293 44388293 الدائنون

مجموع مصادر 
 التمويل

1273064070 1294261727 1261580104 1121463731 
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II 

 (2ملحق رقم )

 (2020,2019,2018,2017ك ف العمليات الجارية للسنوات )

 )دينار(2020 )دينار(2019 )دينار(2018 )دينار(2017 التفاصيل

 220686500 418541625 257458500 162438568 ايرادات النشاط الجاري
فوائد وايجارات اراضي 

 دائنة
24400000 ---- ---- ---- 

تنزل :المصروفات 
 الجارية 

    

 81674350 98075500 98112000 100628250 الرواتب واالجور
 77877772 65477500 44277000 83001750 المستلزمات السلعية 
 58566500 30588500 21634750 14473500 المستلزمات الخدمية

مشتريات بضائع بغرض 
 لبيع

81732500 74757000 195148000 81986000 

 49481302 49485135 49492802 49870324 االندثارات 
 494500 103250 628250 646800 الضرائب والرسوم
اجمالي المصاريف 

 الجارية
330353124 288901802 438877885 350080424 

عجز النشاط التشغيلي 
 المرحلة )االولى(

(144514556) (31443302) (20336260) (129393924) 

تضاف :االيرادات 
 التحويلية واالخرى

    

ايرادات االستثمارات 
 المالية 

---    

تنزل: المصروفات 
 التحويلية واالخرى

    

المصروفات التحويلية 
 عدا الضرائب والرسوم 

250000 2500000 ----  

 388400 ---- 17075276 ---- المصروفات االخرى
اجمالي المصروفات 
 التحويلية واالخرى

250000 19575276 ---- 7308400 

عجز النشاط 
 االجمالي)المرحلة الثانية(

144764556 (51018578) (20336260) 136702324)) 
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 III 

 7102/ كانون االول/ 30كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في (    3) رقم ملحق

 االراضي الموجودات الثابتة
مباني وانشاءات 

 وطرق
 وقوالبعدد  وسائل نقل وانتقال آالت ومعدات

اثاث وأجهزة 
 مكاتب

 المجموع

الكلفة كما في 

1/1/2017 
650468 1271865565 8267189 108328634 385809 11867249 1401364914 

تضاف: اإلضافات 
 المشترات

     15137200 15137200 

تنزل: الموجودات 
 المشطوبة والمباعة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

نسبة االندثار/ قسط 
 ثابت

 3-5% 10% 10% 10-20% 10-25%  

مخصص االندثار 
المتراكم كما في 

1/1/2017 
 277129069 9061523 295645 45843448 8750621 213177832 ــ

يضاف: اندثار السنة 
 الحالية

 49870324 726657 6303 10740780 164856 38231728 ــ

ينزل: االندثار المتراكم 
للموجودات المشطوبة 

 والمباعة
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ

ينزل: االندثار المحول 
الى حساب االحتياطات 

واحتياطي استبدال 
 الموجودات الثابتة

 ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ

رصيد االندثار المتراكم 

 31/12/2017في 
 326489551 9669273 295645 56584228 (520132) 102071241 ـــ

القيمة الدفترية كما في 

31/12/2017 
650468 1020712481 (520132) 51744406 90164 2197976 1090012563 
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 IV 

 7108/ كانون االول/ 30كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في (  4) رقم ملحق

 االراضي الموجودات الثابتة
مباني وانشاءات 

 وطرق
 عدد وقوالب وانتقالوسائل نقل  آالت ومعدات

اثاث وأجهزة 
 مكاتب

 المجموع

الكلفة كما في 

1/1/2018 
650468 1271865565 8267189 108328634 385809 11867249 1401364914 

تضاف: اإلضافات 
 المشترات

   75246753   75246753 

تنزل: الموجودات 
 المشطوبة والمباعة

 ــ 1450600 ــ ــ 221610 7372105 ــ

االندثار/ قسط نسبة 
 ثابت

 3-5% 10% 10% 10-20% 10-25%  

مخصص االندثار 
المتراكم كما في 

1/1/2017 
 326489551 9669273 295645 56584228 8787321 251153084 ــ

يضاف: اندثار السنة 
 الحالية

 49492802 680044 6303 10740780 153771 37911904 ــ

ينزل: االندثار المتراكم 
المشطوبة للموجودات 

 والمباعة
 8213039 1388483 ــــ  221610 6602946 ـــ

ينزل: االندثار المحول 
الى حساب االحتياطات 

واحتياطي استبدال 
 الموجودات الثابتة

 216235 86094 6303 ـــ 117071 6767 ـــ

رصيد االندثار المتراكم 

 31/12/2017في 
 367553079 8874740 295645 67325008 8602411 282455275 ـــ

القيمة الدفترية كما في 

31/12/2017 
650468 982038185 (556832) 41003626 90164 1541909 1100014273 
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 V 

 7109/ كانون االول/ 30كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في (  5) رقم ملحق

 االراضي الموجودات الثابتة
مباني وانشاءات 

 وطرق
 عدد وقوالب وسائل نقل وانتقال آالت ومعدات

اثاث وأجهزة 
 مكاتب

 المجموع

الكلفة كما في 

1/1/2017 
650468 1264493460 8045579 108328634 385809 10416649 1392320599 

تضاف: اإلضافات 
 المشترات

    6416901  6416901 

تنزل: الموجودات 
 المشطوبة والمباعة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

نسبة االندثار/ قسط 
 ثابت

 3-5% 15% 10% 10-20% 10-25%  

مخصص االندثار 
المتراكم كما في 

1/1/2017 
 367553079 8874740 295645 67325008 8602411 282455275 ــ

يضاف: اندثار السنة 
 الحالية

 49485135 672377 6303 10740780 153771 37911904 ــ

 ينزل: االندثار المتراكم
للموجودات المشطوبة 

 والمباعة
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ

ينزل: االندثار المحول 
الى حساب االحتياطات 

واحتياطي استبدال 
 الموجودات الثابتة

 231568 101427 6303 ــــ 117071 6767 ـــ

رصيد االندثار المتراكم 

 31/12/2017في 
 416806646 9445690 295645 78065788 8639111 320360412 ـــ

القيمة الدفترية كما في 

31/12/2017 
650468 944133048 (593532) 30262846 90164 970959 981930854 
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 VI 

 7171/ كانون االول/ 30كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في  (6) رقم ملحق

 االراضي الموجودات الثابتة
مباني وانشاءات 

 وطرق
 عدد وقوالب وسائل نقل وانتقال آالت ومعدات

اثاث وأجهزة 
 مكاتب

 المجموع

الكلفة كما في 

1/1/2017 
650468 1264493460 8045579 108328634 385809 10416649 1392320599 

تضاف: اإلضافات 
 المشترات

     6551690 6551690 

تنزل: الموجودات 
 المشطوبة والمباعة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

نسبة االندثار/ قسط 
 ثابت

 3-5% 10% 10% 10-20% 10-25%  

مخصص االندثار 
المتراكم كما في 

1/1/2017 
 416806646 9445690 295645 78065788 8639111 320360412 ــ

يضاف: اندثار السنة 
 الحالية

 49481302 668544 6303 10740780 153771 37911904 ــ

ينزل: االندثار المتراكم 
للموجودات المشطوبة 

 والمباعة
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ

ينزل: االندثار المحول 
الى حساب االحتياطات 

واحتياطي استبدال 
 الموجودات الثابتة

 264435 97594 6303 ــــ 153771 6767 ـــ

رصيد االندثار المتراكم 

 31/12/2017في 
 466023523 10016640 295645 888806568 8639111 358265549 ـــ

القيمة الدفترية كما في 

31/12/2017 
650468 906227911 (593532) 19522066 90164 400009 932848776 



 

 

 

Abstract 

The study aims to demonstrate the importance and impact of audit risks 

on the efficiency and effectiveness of planning and implementing the 

work of the auditor, the honesty and fairness of the financial  

statements, and identifying the various types of audit risks, and the 

factors affecting them. The assessment and analysis of those risks and 

how the auditor deals with those risks in the financial statements. The 

descriptive analytical approach was used, which depends on the method 

of data collection, analysis and interpretation to reach specific results. 

And the use of analytical methods and procedures and the method of 

comparisons to reduce these risks and in order to achieve the objectives 

of the research, we chose the Iraqi Company for Engineering Works as 

the research sample (mixed contribution) Several conclusions were 

reached, including the auditor should follow effective auditing 

procedures and exercise the necessary professional care, in obtaining 

evidence and clues in order to reduce audit risks to the permissible 

extent, And there is a weakness in the internal control system of the 

research sample company, and the emergence of unusual cases in the 

accounts of the company under study, and we also concluded that the 

inherited risks and control risks appeared at very high rates. 
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