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 الملخص
 

 وفقووا   مختلفووة بطوور  وعرضووها قياسووها يووت  والتووي العراقيووة الشوورتات تمتلكهووا التووي الماليووة االصووول تنووو  ان     

 علوى يوثرر(  االسوه ) االصوول هوذه قيواس إعواد  وان ، الدولية المالي االبالغ معايير وفق االصول هذه لتصنيف

 المودقق مو  يتطلو  لوذل  ، لالسوه  العادلوة القيموة فوي التغيور حسو  وذلو  للشرتات المالي والمرتز الدخل قائمة

 الوسووائل اسووتعمال منهووا االصووول لهووذه والعوور  القيوواس موو  التحقووق لغوور  متعوودد  توودقيق وسووائل اسووتعمال

 وبيان االلكتروني التدقيق ماهية بيان الى البحث هدف يكم ( .الحاسوب بواسطة التدقيق)  التدقيق في االلكترونية

 توودقيق برنووام  اعووداد الووى باإلضووافة( IFRS - 9)الوودولي المووالي االبووالغ معيووار وفووق القيوواس متطلبووات وتحليوول

 شورتتي اختيوار وتو  ، للشورتات الماليوة لألصوول والعور  القياس إعاد  م  التحقق في المدقق يساعد الكتروني

 والمشواريع السياحية لالستثمارات الوطنية الشرتة – التمور وتسويق لتصنيع العراقية الشرتة)  مختلطة مساهمة

 النشواط لنتيجوة محاتوا  بوججرا  والقيوام 2212/  للسونة الماليوة بيانواته  تحليول خوالل مو  للتطبيوق مجواال  ( العقارية

 المتوقوع والنتوائ  الفعليوة النتوائ  بي  االختالف إلظهار الكتروني تدقيق برنام  باستعمال للشرتة المالي والمرتز

 اسوتعمال ان الى الباحثان وتوصل ، الدولية المالي االبالغ معايير ظل في المعتمد  القياس اسس ظل في اظهارها

 وتنوعهووا لتعووددها وذلوو  المختلفووة الماليووة لألصووول التوودقيق عمليووة إجوورا  الموودقق يسوواعد االلكترونيووة الوسووائل

 الوودخل قائمووة علووى تأريرهووا وبيووان االخطووا  تحديوود موو  الموودقق ويمكوو  ، لهووا السوووقية القووي  تنووو  الووى باإلضووافة

 نحوو التوجو  بضورور  الباحثوان اوصوى وقود ، الماليوة البيانوات في النهائي الرأي الى التوصل وبالتالي والميزانية

 لغوور  العالقووة ذات والجهووات المهنيووة المنظمووات قبوول موو  التوودقيق عمليووات فووي االلكترونيووة الوسووائل اسووتعمال

 بموا المختلفوة التودقيق ألغرا  الكترونية برام  اعداد ضرور  تذل  ، التدقيق عمليات انجاز في والدقة السرعة

 .البرام  هذه مثل استعمال على المدققي  وتدري  للتدقيق الخاضعة الجهات نشاط مع يال م
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Abstract  
 

The diversity of financial assets owned by Iraqi companies, which are measured and presented in different ways 

according to the classification of these assets according to international financial reporting standards, and that re-

measuring these assets (shares) affects the income statement and the financial position of companies according to the 

change in the fair value of shares. The auditor uses multiple auditing methods for the purpose of verifying the 

measurement and presentation of these assets, including the use of electronic means in auditing (computer 

auditing .( The aim of the research is to clarify what electronic auditing is and to explain and analyse the measurement 

requirements in accordance with the International Financial Reporting Standard (IFRS - 9), in addition to preparing 

an electronic audit program that helps the auditor to verify the re measurement and presentation of the companies 

’financial assets. Two mixed joint stock companies (Iraqi Company for Manufacturing and Marketing Dates - the 
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National Company for Tourism Investments and Real Estate Projects) are adopted as a field of application by 

analysing their financial data for the year / 2018 and conducting a simulation of the outcome of the activity and the 

financial position of the company using an electronic audit program. This is to show the difference between the actual 

results and the results expected to be shown in light of the measurement principles adopted under international 

financial reporting standards. The researchers have concluded that the use of electronic means helps the auditor to 

conduct the audit process for the various financial assets due to their multiplicity and diversity in addition to the 

diversity of their market values. In addition, this enables the auditor to identify errors and indicate their impact on the 

income statement and budget and thus reach a final opinion on the financial statements towards the use of electronic 

means in auditing operations by professional organizations and relevant authorities for the purpose of speed and 

accuracy in completing auditing operations. Moreover, the necessity to prepare electronic programs for various 

auditing purposes in line with the activity of the bodies subject for auditing and training auditors in the use of such 

programs.  

 المقدمة

إن التحول نحو تطبيق معايير االبالغ الموالي الدوليوة مو  قبول      

قيواس االصوول الماليوة ) االسوه  الشرتات العراقية يتطلو  إعواد  

والسندات( التي تمتلكها باستعمال اسس ومداخل قياس متعودد  بموا 

يتوافق مع طبيعة هذه االصول ، ويت  قياس االصول الماليوة وفوق 

( وذلو  باسوتعمال التكلفوة IFRS-9معيار االبالغ الموالي الودولي )

ل منهوا علوى المطفا  او القيمة العادلة تأساس للقياس والتي يثرر ت

قائمووة الوودخل والميزانيووة للشوورتات  ، وبالتووالي فووان تعوودد اسووس 

ومداخل القياس المستعملة سثف يثرر على عمليوة التودقيق و رأي 

الموودقق النهووائي فووي البيانووات الماليووة وبالتووالي يتطلوو  موو  الموودقق 

اسووتعمال اسووالي  وطوور  توودقيق متعوودده منهووا اسووتعمال االسووالي  

دقيق بواسووطة الحاسوووب ( وذلوو  لتنووو  وتعوودد االلكترونيووة ) التوو

االصووول الماليووة باالضووافة الووى تنووو  اسووس ومووداخل القيووواس ، 

لغر  التحقق م  صحة القياس والعر  في القوائ  المالية وبما 

 .ع معايير االبالغ المالي الدوليةيتوافق م

 منهجية البحث

 مشكلة البحث

تسواعد المودقق فوي  ياإللكترونهل أن استعمال اسالي  التدقيق     

التحقووق موو  إعوواد  قيوواس االصووول الماليووة وفووق معووايير االبووالغ 

متعودد   ( باستعمال اسس ومداخل قياسIFRS -9المالي الدولية )

 .م  قبل الشرتات العراقية

 اهمية البحث

تتمثول اهميوة البحووث فوي بيووان مودا اهميووة اسوتعمال االسووالي       

االلكترونية في التدقيق لغور  تحديود االخطوا  فوي إعواد  القيواس 

علوووى قائموووة الووودخل  تأريرهووواموو  قبووول الشووورتات العراقيوووة وبيوووان 

 والميزانية للشرتات .

 هدف البحث

يتمثوول الهوودف الرئيسووي لهووذا البحووث فووي معرفووة موودا اهميووة      

اسووتعمال التوودقيق اإللكترونووي فووي إجوورا  عمليووة توودقيق االصووول 

تو  الوصوول اليو  مو  خوالل األهوداف  المالية للشورتات ، وهوو موا

 -الفرعية اآلتية :

 بيان ماهية التدقيق االلكتروني  .1

تحليوول متطلبووات القيوواس وفووق معيووار االبووالغ المووالي الوودولي  .2

(IFRS - 9). 

اعووداد برنووام  توودقيق الكترونووي لتوودقيق القياسووات المحاسووبية  .3

 المالية )االسه ( لألصول

 فرضية البحث

تتمثوووول فرضووووية البحووووث فووووي أن اسووووتعمال اسوووولوب التوووودقيق      

االلكترونووي ) التووودقيق بواسووطة الحاسووووب ( يسوواعد المووودقق مووو  

تحديد أخطا  إعاد  قياس االصول المالية بما يعزز م  قدرتو  فوي 

 دا  الرأي الفني المحايد في البيانات المالية .اب

 حدود البحث

يووت  تطبيووق البحووث فووي توول موو  ) الشوورتة  -الحوودود المكانيووة : .1

الشووووورتة الوطنيوووووة  –العراقيوووووة لتصووووونيع وتسوووووويق التموووووور 

 . مشاريع العقارية ( مساهمة مختلطةلالستثمارات السياحية وال

للشرتات عينة البحث للسنة البيانات المالية  -الحدود الزمانية : .2

 .31/12/2212المالية المنتهية تما في 

 دراسات سابقةال

  ،  تووووارير تطبيووووق متطلبووووات القيوووواس 2217دراسووووة )طوووو ( )

واالفصوا  لمعووايير االدوات الماليووة الدوليوة فووي نطووا  التوودقيق 

  .ومسثوليات المدقق(
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هوودف الدراسووة هووو التوصوول إلووى أهميووة وتووأرير تطبيووق معووايير     

االدوات المالية في نطا  التدقيق الذي يتحرك ب  المدقق للوصول 

الووى  باإلضووافةالووى النتيجووة النهائيووة عوو  ابوودا  الووراي الخووا  بوو  

التوصوول الووى موودا تووأرير معووايير االدوات الماليووة فووي مسووثولية 

زام بحوودود المسووثولية التووي الموودقق الخووارجي فووي حووال عوودم االلتوو

يتحملها عند عدم االشار  اليها في تقريره او صدار تقريور نظيوف 

بووالرغ  موو  ضووعف التووزام المصووارف بمعووايير االدوات الماليووة 

الدولية ونوو  هوذه المسوثولية ، واسوتخدم الباحوث البيانوات الماليوة 

المالية م   لألورا للمصارف الخاصة المدرجة في سو  العرا  

ل تحليل مدا التزامها بمتطلبات القياس واالفصا  الوارد فوي خال

فوي النطوا  ، فضوال   تأريرهامعايير االدوات المالية الدولية لتحديد 

ع  تطبيق تل  المتطلبات في البيانوات الماليوة لتحليول االختالفوات 

فوي مسوثولية المودقق الخوارجي ، حيوث توصولت  تأريرهواومعرفة 

المحليووة  تواال فصوواحابووي  القياسووات  الدراسووة وجووود اختالفووات

والدوليووة فووي القوووائ  الماليووة اذ بلووا التبوواي  الحاصوول فووي االوزان 

%( علوووى 32%( و )42النسوووبية الخاصوووة بالقيووواس واالفصوووا  )

التوالي ، وبالتالي يتطل  قيام مجلس المعايير المحاسبية والرقابية 

لووة التوودقيق ، بالتحووديث المسووتمر للقواعوود المحاسووبية العراقيووة واد

وتطووير مهووارات الموودققي  الخووارجيي  فوي مجوواالت توودقيق القيمووة 

العادلة لتغطية نطا  التدقيق وتقليل المسوثولية الملقوا  علوى عاتقو  

 مما ينعكس على جود  عملية التدقيق .

  ، التودقيق االلكترونوي واروره 2227دراسة )شكر و حمدان ( )

 على جود  االدلة( 

هدفت الدراسة الى التعمق بالتودقيق االلكترونوي ومعرفوة مودا     

الووى تحديوود  باإلضووافةاسووتعمال التوودقيق االلكترونووي فووي فلسووطي  

االروور المتوقووع للتوودقيق االلكترونووي علووى جووود  االدلووة ، وان ادا  

الدارسة تمثلت في استخدام استبانة تتضوم  مجموعوة مو  االسو لة 

سوووطي  باعتبارهوووا مجتمعوووا  وزعوووت علوووى مكاتووو  التووودقيق فوووي فل

واضوووحا  للدراسوووة ، و توصووولت الدراسوووة الوووى ان المووودققي  فوووي 

فلسووطي  يسووتخدمون التوودقيق االلكترونووي فووي التخطووي  والرقابووة 

%( ، وان اسوتعمال التودقيق 02والتوريق الوى حود فوو  المتوسو  )

االلكترونووي يسوواعد فووي تحسووي  جووود  االدلووة ، ولووذل  توصوولت 

قيوووام الجهوووات المنظموووة للمهنوووة بمتابعوووة الدراسوووة الوووى ضووورور  

التوودقيق االلكترونووي موو  خووالل  ألسوولوباسووتعمال مكاتوو  التوودقيق 

 س  التشريعات والرقابة على الجود  .

 ( دراسةcerullo, & cerullo , 2003  ) 

Impact of SAS No. 94 on Computer Audit 

Techniques 

التودقيق االلكترونوي  ( على تقنياتSAS no 94معيار ) تأرير     

علووى تقنيووات  (SAS no 94معيووار ) تووأريرهوودف الدراسووة بيووان 

تدقيق الكمبيوتر ، وقد استخدم الباحث مصفوفة لغر  تقيي  نقاط 

القو  والضعف في الرقابة الداخلية التوي تانوت موجوود  فوي نظوام 

االجوووور للشووورتة عينوووة البحوووث وتحديووود تيفيوووة معالجوووة برنوووام  

ت موو  خووالل اجوورا  المحاتووا  للبرنووام  واجوورا  الرواتوو  للبيانووا

مقارنة بي  النتائ  الفعلية والنتائ  التي توصل اليها المراجع يدويا   

، حيوث توصوولت الدراسوة الووى ان تكنولوجيوا المعلومووات اصووبحت 

اتثر تعقيدا  مو  اي وقوت مضوى ، وان نسوبة تبيور  مو  الشورتات 

تقريور عو  البيانوات تعتمد عليها فوي عمليوات تسوجيل ومعالجوة وال

هوذا  توأريرتقنيوات التودقيق باالعتبوار  تأخذالمالية ، ولذل  يج  ان 

االعتموواد فووي توودقيق البيانووات الماليووة ، ويجوو  علووى الموودقق تقيووي  

مخوواطر الرقابووة عوو  طريووق اجوورا ات اختبووارات الرقابووة ويجوو  

استعمال التدقيق م  خوالل الكمبيووتر مثول البيانوات االختباريوة او 

المحاتووا  المتوازيووة او التوودقيق الضوومني الختبووار الرقابووة عنوودما 

 ة تكنولوجيا المعلومات المتطور  .يكون لدا الشرتة انظم

تبي  م  الدراسات السابقة ان استعمال التدقيق االلكتروني لو  ارور 

فوي اجوورا ات التوودقيق والحصووول علووى ادلووة االربووات لوودع  الوورأي 

النهائي للمدقق في البيانات المالية ، وان التحول نحو تبني معوايير 

قق صوعوبة وتعقيود ، االبالغ المالي الدولية قود زاد مو  مهموة المود

مما يتطل  اسوتعمال بورام  تودقيق الكترونيوة لحول تلو  التعقيودات 

 .لحالي اعتماده في مباحث  الالحقةوهو ما يحاول البحث ا

 االطار النظري

 تعريف التدقيق االلكتروني واساليبه المختلفة 

ويمكووووو  تعريووووووف تقنيوووووات التوووووودقيق بمسووووواعد  الحاسوووووووب      

(CAATs بانها برنام  تدقيق يستخدم المواصفات التي يوفرهوا )

 & Romney)نشووا  برنووام  يقوووم بوظووائف التوودقيقالموودقق ال

Steinbart ,2018: 362) . وان هوذه البورام  يسوتخدمها المودقق

تجوووز  مووو  اجووورا ات التووودقيق لمعالجوووة البيانوووات ذات االهميوووة 

، وقد تكون بيانوات  الشرتاتالرقابية الوراد  في انظمة معلومات 

 .(IFAC,2014)المعوووامالت التوووي يرغووو  المووودقق باختبارهوووا . 

 وتوجد اسالي  مختلفة للتدقيق االلكتروني وهي تاالتي :

 التدقيق حيل الحاسيب : اوالً 

وفووق هووذا االسوولوب يقوووم الموودقق باتبووا  مسووار التوودقيق حتووى      

النقطة التي دخلت فيها البيانات المحاسبية الوى الحاسووب واختيوار 

هذه البيانات مر  اخرا عند ظهروها في شكل معوال  تمخرجوات 

للحاسوب ، ويفتر  المدقق ان وجود مخرجات دقيقة يتحقق مو  

ن هووذا النووو  موو  التوودقيق عمليووات المعالجووة المناسووبة ، ولووذل  فووا

اليأخووووووذ باالعتبووووووار اجوووووورا ات الرقابووووووة داخوووووول الحاسوووووووب . 

(Bagranoff et al.,2010: 460  وفووي ظوول هووذا الموونه ، )

يتوصل المدقق الى فهو  الرقابوة الداخليوة وادا  تول مو  اختبوارات 

الرقابوة واالختبوارات الجوهريوة للعمليوات واجورا ات التحقوق موو  
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فس المنه  الذي يت  تنفيذه فوي ظول الونظ  ارصد  الحسابات على ن

( ، وعنود تنفيوذ التودقيق Arens et al., 2014: 380اليدويوة ، )

حول الحاسوب يج  ان يتمك  المدقق م  التوصل الى قدر تواف 

م  المستندات االصلية وقائمة تفصيلية للمخرجات في شوكل قابول 

  -ت اآلتيوة:للقرا   ، ويكون ذل  ممكنا فق  عند التحقق مو  الحواال

 (022 : 2222 ،)ارينز و لوب  

 توافر المستندات االصلية في شكل  واضح قابل للقرا   .1

 يوتال ميت  حفظ المستندات بشوكل يمكو  معو  البحوث عنهوا بموا  .2

 .مع اغرا  التدقيق

يت  اعداد قائموة للمخرجوات بتفصويل تواف لتمكوي  المودقق مو   .3

تتبووع العمليووات الماليووة الفرديووة موو  المسووتندات االصوولية الووى 

المخرجوووات وبوووالعكس ، اي مووو  ان يوووتمك  المووودقق مووو  تتبوووع 

توودفقات العمليووات الماليووة موو  المسووتندات االصوولية الالمووام موو  

حورك باتجاهوات خالل مسار التدقيق وحتى االستاذ العام مع الت

 .معاتسة 

 التدقيق من خغل الحاسيب  :ثانياً 

عنوودما تكووون المنشووا  تسووتخدم التقنيووات االلكترونيووة فقوو  فووي      

عملياتهوووا ، وعنووودما تكوووون الوروووائق والمسوووتندات مثووول الفوووواتير و 

اوامر الشرا  وسجالت الفواتير والسجالت المحاسوبية مثول سوجل 

والسووجالت الفرعيووة االخوورا للحسووابات المبيعووات وقوووائ  الجوورد 

الكترونية فق  ، يج  على المدقق تغيير منه  التدقيق م  المونه  

التقليدي الوى مونه  الكترونوي ويطلوق علوى هوذا االسولوب التودقيق 

( ، ويقووم Arens et al., 2017 : 386مو  خوالل الحاسووب ، )

تموت  هذا االسلوب على التحقوق مو  دقوة البيانوات المحاسوبية التوي

معالجتها ، نظرا  الن هوذا النوو  مو  التودقيق يختبور وجوود وعمول 

اجوورا ات الرقابووة  ، وعوواد  مووا يفتوور  هووذه االسوولوب ان وحوود  

،  صوحيحي المعالجة المرتزية واالجهوز  االخورا تعمول بصوور  

حيث يترك للمدقق التحقق م  صحة المعالجات والرقابة بودال  مو  

( ، ويسوتخدم Bagranoff et al.,2010 : 461دقة الحاسوب ، )

المدقق رالث مناه  الختبار فعالية الرقابة االلكترونية عند اجورا  

 –وهووي )موونه  البيانووات االختباريووة  الحاسوووبالتوودقيق موو  خووالل 

 . منه  نموذج التدقيق الضمني( –المحاتا  المتوازية 

 التدقيق بياسطة الحاسيب  :ثالثاً 

يشووومل التووودقيق بواسوووطة الحاسووووب مجموعوووة متنوعوووة مووو       

تقنيوووات التووودقيق بواسوووطة  باسووو التقنيوووات وغالبوووا  موووا يشوووار اليهوووا 

( ، وغالبوووا  موووا تتضوووم  اسوووتعمال اجهوووز  CAATsالحاسووووب )

 ,cerullo, & cerulloتمبيووتر صووغير  لمسواعد  الموودقق ، )

( و يقووووم هوووذا االسووولوب علوووى اسوووتعمال تكنولوجيوووا 2 : 2003

( IT( فووي عملووة التوودقيق ، حيووث يووت  اسووتعمال )ITالمعلومووات )

بعض اعمال التدقيق التوي توان يجو  القيوام بهوا يودويا  ، ولو   ألدا 

( م  المدققي  اختياريوا  ، ويعتبور امور ضوروري ITيعد استعمال )

وذلو  الن معظو  البيانووات اصوبحت موجوود  الكترونيووا  ومو  غيوور 

 ألغورا ترونيوة الوى شوكل ورقوي المنطقي تحويول البيانوات االلك

( ضوووروري لزيووواد  فعاليوووة وتفوووا   ITالتووودقيق ، وان اسوووتعمال )

( ، Bodnar & Hopwood ,2013 : 485عمليوة التودقيق . )

يمكوو  للموودقق موو  تنفيووذ عمليووة التوودقيق موو  خووالل بوورام  توودقيق 

خاصووة بالحاسوووب ، سوووا  تانووت مكتوبووة موو  قبلوو   او يسووتخدم 

موضوووو  التووودقيق ، او يمكووو  اسوووتعمال  البووورام  لووودا المنشوووا 

البرنووام  العووام الووذي يووت  تصووميمها بواسووطة منشووا  المحاسووبة او 

منظمة اخرا ، ويتكوون البرنوام  العوام مو  مجموعوة مو  بورام  

الحاسووووب التوووي توووثدي معوووا  وظوووائف مختلفوووة لتشوووغيل البيانوووات ، 

ويمك  وصف هذه البرنوام  بانو  معوال  للبيانوات ، ويوت  اسوتعمال 

بعوووض التطبيقوووات المعينوووة علوووى نحوووو متكووورر ، مثووول المعاينوووة 

العشوائية وتجميع االعمود  الرقميوة ، حيوث يوت  برمجتهوا وتمثيلهوا 

 .في صور  اوامر في البرنام  

 (IFRS - 9االصيل المالية وفق معيار االبغ  المالي الدولي )

  مفهيم االصيل المالية 

االدوات الماليووة التووي يووت  تعتبوور االصووول الماليووة احوود انوووا      

( IFRS - 9االعتوراف بهوا وقياسوها وفوق معيوار االبوالغ الموالي )

( الوذي IASBالصادر م  قبل مجلوس معوايير المحاسوبة الدوليوة )

( االدوات الماليوة ، IAS - 39حل محل معيار المحاسبة الودولي )

عوو   وان الهوودف موو  المعيووار هووو وضووع مبووادل االبووالغ المووالي

ويعوووووورف االصوووووول المووووووالي  وااللتزمووووووات الماليووووووة ،االصووووووول 

(financial asset:  بان )-  (BDO , 2019 : 8) 

  .النقد -

حق تعاقدي الستالم النقد او اصل مالي اخر م  منشوا  اخورا  -

 ظوروف، او تبادل االصول المالية موع منشوا  اخورا فوي ظول 

 .مالئمة للمنشا  

  .ادا  حقو  ملكية لمنشا  اخرا -

ضا  بان  اي عقد ينت  ع  تل م  اصل موالي لمنشوا  ويعرف اي    

 , Wileyما والتزام موالي او ادا  حقوو  ملكيوة لمنشوا  اخورا . )

2019 : 605).  

      تصنيف االصيل المالية 

يج  علوى المنشوا  ان تصونف االصوول الماليوة علوى انهوا يوت       

او بالقيموة العادلوة مو  خوالل الودخل  قياسها الحقا  بالتكلفوة المطفوا 

الشامل االخر او بالقيمة العادلوة مو  خوالل الوربح او الخسوار  ، و 

   -يعتمد هذا التصنيف على تل م :
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 Business model االصول المالية  إلدار نموذج االعمال : اوال  

for managing the financial asset   :-  يشووير نموووذج

الماليوة مو  اجول توليود  ألصوولهااالعمال الى تيفيوة ادار  المنشوا  

تدفقات نقدية ، اي م  جميع التدفقات النقديوة التعاقديوة او البيوع او 

تليهمووووا ، ويووووت  تحديوووودها موووو  قبوووول موووووظفي االدار  الرئيسوووويي  

(Wiley , 2019 : 611). 

 Theالموالي  لألصوولخصووائا التودفق النقوودي التعاقودي  : رانيوا  

contractual cash flow characteristics of the 

financial asset :-  تشووير خصووائا التوودفق النقوودي الووى تيفيووة

قيووام المنشووا  بتحصوويل التوودفقات النقديووة المسووتقبلية موو  االصووول 

  الرئيسوية ربواالمالية ، وما اذا تانوت تتعلوق بودفعات الفائود  او اال

 .(Wiley , 2019 : 612) او االربا  االخرا

 

  قياس االصيل المالية 

يت  قياس االصوول الماليوة وفوق معيوار االبوالغ الموالي الودولي      

(IFRS - 9)  في المخط  التالي :االصول المالية تما موضح- 

 

 المالية ( تقيي  االصول1الشكل رق  )

 التكلفة المطفاة :اوالً 

تمثوول التكلفووة المطفووا  هووي مبلووا اإلربووات االولووي مضووافا  اليهووا      

الحقا   قياس االصل المالييت  الخص  او مطروحا  منها العالو  ، و

( اذا اسوتوفى IFRS - 9بالتكلفة المطفا  بموج  المعيار الودولي )

     -الشرطي  التاليي  :

يووت   -: Business model testاختبووار نموووذج االعمووال  .1

موو  اجوول جمووع التوودفقات النقديووة التعاقديووة ،  باألصوولاالحتفوواظ 

ويووت  االسووتفا  موو  التوودفقات النقديووة حتووى توواريخ االسووتحقا  ، 

جووة وفووي حوواالت اسووتثنائية محوودد  يووت  بيووع االصووول الماليووة نتي

 -BDO , 2019 : 16) لألصوولد  مخواطر االئتموان لزيوا

15). 

اختبوار التودفقات النقديوة التعاقديوة  .2
1
(SPPI  )Contractual 

cash flows test :-  تمثول التودفقات النقديوة التعاقديوة دفعوات

الووى المبلووا االصوولي والفائوود  ، وان االصوول يجوو  ان يسووتوفي 

( ، ويمثوول SPPIاختبووار خصووائا التوودفق النقوودي التعاقوودي )

الماليوة عنود االعتوراف  لألصوولالمبلا االصلي القيموة العادلوة 

االولي وقود تختلوف عو  االصول المنصوو  عليو  فوي العقود ، 

                                                           
1
 Solely payment of principal and interest (SPPI)  االصل

 ومدفوعات الفوائد عليه حصرا  
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مثل السندات التي يت  شراؤها او الحصول عليها مقابل عوالو  

 (BDO , 2019 : 17او خص  . )

القيمة العادلة م  خالل الدخل الشامل االخر  :رانيا  
2
(FVOCI ) 

تتكون هذه الف ة م  استثمارات الدي  )السندات( التي تسوتوفي      

اختبووار التوودفقات النقديووة التعاقديووة ، والتووي يووت  االحتفوواظ بنوووذج 

اعمالهوووا مووو  اجووول تحصووويلها وبيعهوووا ، الغووور  مووو  هوووذه الف وووة 

االعتراف بالواقع العملي الذي يونا علوى ان المنشوا  قود تسوتثمر 

لحصول على العائد ولكنها قد يت  بيعها ايضا  اذا في ادوات الدي  ل

تان السعر مفيدا  او تان مو  الضوروري تعوديل او إعواد  التووازن 

الصووافي لمخوواطر المنشووا  او وضووع السوويولة ، وتتكووون هووذه الف ووة 

ايضا  م  اسوتثمارات االسوه  التوي اليوت  االحتفواظ بهوا للمتواجر  ، 

ات االسوه  غيور المتداولوة ويمك  للمنشا  اختيار تصونيف اسوتثمار

                                                                               فوووووووووووووي هوووووووووووووذه الف وووووووووووووة علوووووووووووووى أسووووووووووووواس تووووووووووووول ادا  . 

(Ramirez , 2015 : 6). 

 (FVTPLم  خالل الربح او الخسار   ) القيمة العادلة :رالثا  

لمثهلة للتكلفة المطفوا  او تمثل الف ة المتبقية لالدوات المالية غير ا

  -ف ات القيموة العادلوة مو  خوالل الودخل الشوامل االخور ، وتشومل :

(Ramirez , 2015 : 6) 

 االصول المالية المحتفظ بها لغر  المتاجر  .1

االصول المالية التي تدار على أسواس القيموة العادلوة لتعظوي   .2

 التدفقات النقدية م  خالل بيوع االصوول الماليوة بحيوث يكوون

 تحصيل التدفقات النقدية بشكل عرضي فق 

االصول المالية التي تدار ويت  تقيي  ادائها على أساس القيمة  .3

 العادلة

االصول المالية التي اليكون فيها جمع التدفقات النقدية جز ا   .4

 اليتجزا م  تحقيق هدف نموذج االعمال ويعتبر عر  لها 

 (SPPIاالصول المالية التي تفشل في اختبار ) .1

 ومما سبق يمك  تقسي  االصول المالية الى صنفي  رئيسيي  هما 

والتوي تشومل السوندات  -: Debt Instrumentsادوات الودي   .1

او بالقيمة العادلة م  خوالل  التي يت  قياسها اما بالتكلفة المطفا 

الوودخل الشووامل االخوور او بالقيمووة العادلووة موو  خووالل الووربح او 

الخسار  ، وان األساس المستخدم في تصنيف هذه االنوا  هوو 

 نموذج االعمال واختبار التدفقات النقدية التعاقدية .

                                                           
2
 Fair Value Through Other Comprehensive Income  القيمة

 العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

والتي تشمل  -: Equity Instrumentsادوات حقو  الملكية  .2

قياسها بالقيمة العادلة م  خالل الودخل الشوامل االسه  التي يت  

االخر او م  خالل الربح او الخسار  ، والتي تمثل نسبة تملو  

% (  مووع وجووود تووارير ضوو يل او  22المنشووا  بهووا اقوول موو  )

معدوم على المستثمر ، وان الهدف م  اقتنوا  هوذه االسوه  هوو 

كووو  االحتفووواظ بهوووا لالسوووتفاد  مووو  التغيووورات فوووي القيموووة ، ويم

تصنيف هذه االستثمارات على أسواس الهودف مو  االقتنوا  هوو 

االحتفووواظ بهوووا مووو  اجووول االسوووتفاد  مووو  التغيووورات فوووي القيموووة 

)المتاجر ( او الغرا  اخرا ليست م  ضم  نشاط المنشوا  

مثل الزام الشرتات بشرا  اسه  مو  نوو  معوي  مو  اجول بيوع 

 . منتجاتها او تقدي  خدماتها )ليست بغر  المتاجر (

 المالية  لألصولاالعتراف والقياس االولي  رابعا : 

موالي فقو  عنودما تصوبح المنشوا  طرفوا  فوي  بأصلتعترف المنشا  

ماليوة ، ويوت  قيواس االدوات الماليوة بالقيموة  ألدا االحكام التعاقدية 

العادلة بما في ذل  تكاليف المعاملة موا لو  يوت  ادراج االدا  الماليوة 

بالقيمة العادلة م  خالل الربح او الخسوار  ، وفوي هوذه الحالوة يوت  

االعتووراف بتكوواليف المعووامالت مباشوور  فووي الووربح او الخسووار  ، 

( قيواس القيموة IFRS - 13ا  لمعيار )ويت  تحديد القيمة العادلة وفق

 .(BDO , 2019 : 35العادلة )

 المالية   لألصولالقياس الالحق  خامسا :

بعوود االعتووراف االولووي يووت  قيوواس االصووول الماليووة امووا بالتكلفووة 

    -المطفا  او القيمة العادلة وتما مبي  في المخط  التالي :



 

    231 

 247-229( 2221) – (1العدد ) (11). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية داوود والمعيني

 

 المالية لألصول( القياس الالحق 2الشكل رق  )

 (Ramirez , 2015 : 7)المصدر :                   

 Debt Instruments atادوات الودي  بالتكلفوة المطفوا   :اوال  

Amortized Cost :-    يت  تصنيف ادوات الدي  بالتكلفوة المطفوا

في قائمة المرتز المالي ، اما الفوائود فيوت  ارباتهوا فوي قائموة الوربح 

 او الخسار  ، وال تخضع إلعاد  التقيي  .

ادوات الدي  بالقيمة العادلة م  خالل الودخل الشوامل االخور  :رانيا  

Debt Instruments at FVOCI :-   يووت  تصوونيف ادا  الوودي

المصنفة بالقيمة العادلة م  خالل الودخل الشوامل االخور فوي قائموة 

المرتووز المووالي بالقيمووة العادلووة ، وذلوو  موو  خووالل اجوورا  التقيووي  

للسند في نهاية السنة المالية واالعتوراف بالفروقوات )المكاسو  او 

المطفووا   الخسووائر غيوور المتحققووة ( الناتجووة موو  الفوور  بووي  التكلفووة

والقيموة العادلوة فووي قائموة الوودخل الشوامل االخوور ، ويمكو  للمنشووا  

تعديل قيمة السند في قائمة المرتز الموالي الجزئيوة بالقيموة العادلوة 

 بووجيرادمووع االحتفوواظ بسووجل بالتكلفووة المطفووا  لغوور  االعتووراف 

 (Kieso et al. , 2018: 1288الفوائد . )

 Debtلووووربح او الخسووووار  ادوات الوووودي  موووو  خووووالل ا :رالثووووا  

Instruments at FVTPL :-  يووت  اربووات مكاسوو  وخسووائر

االدوات في هذه الف ة الناتجة م  إعاد  التقيوي  فوي قائموة الوربح او 

الخسووار  ، ويووت  تعووديل قيمووة السووندات لتظهوور بالقيمووة العادلووة فووي 

( ، ونالحوظ Kieso et al., 2018: 1292قائمة المرتز الموالي )

ف بووي  ادوات الوودي  بالقيمووة العادلووة لغوور  التحصوويل ان االخوتال

والبيع وبي  هوذه الف وة مو  ادوات الودي  هوو االعتوراف بالمكاسو  

والخسائر غير المتحققة حيث يوت  االعتوراف بهوذه الف وة فوي قائموة 

الربح او الخسوائر باعتبارهوا مقتنوا  الغورا  تجاريوة ويوت  بيعهوا 

 سعرها.عند ارتفا  

حقووو  الملكيووة بالقيمووة العادلووة موو  خووالل الوودخل  ادوات: رابعووا  

يووت   -:  Equity Instruments at FVOCIالشووامل االخوور 

االعتراف بالمكاسو  او الخسوائر غيور المتحققوة مو  إعواد  التقيوي  

فووي الوودخل الشووامل االخوور ، ويووت  تعووديل قيمووة االسووه  فووي قائمووة 

للسونة الالحقوة ،  المرتز المالي بالقيمة العادلة وتعتبر قيمة االسه 

مع االعتراف بالمكاسو  او الخسوائر غيور المتحققوة ضوم  حقوو  

 (Kieso et al., 2018: 1298الملكية .)

ادوات حقو  الملكية بالقيموة العادلوة مو  خوالل الوربح او  :خامسا  

يت  االعتوراف  -: Equity Instruments at FVTPLالخسار  

بالمكاس  او الخسائر الحياز  غير المتحققوة مو  إعواد  التقيوي  فوي 

 التجاريوووة غيووورقائموووة الووودخل باعتبارهوووا تجاريوووة علوووى عكوووس 

الموضحة سابقا ، ويت  تعديل قيمة االسه  في قائمة المرتز الموالي 

 .(Kieso et al., 2018: 1296) .بالقيمة العادلة

العالقوووة بوووي  التووودقيق االلكترونوووي وتقيوووي  االصوووول الماليوووة   .3

 .)االسه (

يجري تدقيق االصوول الماليوة )االسوه  ( يودويا  فوي نطوا  التودقيق 

التقليدي ، وأن االمر قد يبدو سهال  عندما تستثمر الشرتة في عودد 

قليل م  االستثمارات في شورتات اخورا ، ولكو  عنود االسوتقرار 

السووو  يعوود ذلوو  اتثوور صووعوبة عنوود تعوودد وتنووو   ألسووعارالنسووبي 
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االسووتثمارات ، وتنووو  مووداخل قياسووها ، وتصوونيف تلوو  االصووول 

لمعووايير مختلفووة تاختبووار نموووذج االعمووال واختبووار التوودفق النقوودي 

(SPPI والتغير فوي القيموة ، مموا يسوتدعي وجوود برنوام  تودقيق )

 قيق.الكتروني يساعد في سرعة ودقة وموروقية نتائ  التد

 االطار العملي

 مقدمة عن برنامج التدقيق االلكتروني  اوال :

م  خالل هذا البحث ت  تصمي  برنوام  تودقيق الكترونوي )التودقيق 

باسوووتخدام الحاسووووب( بأسوووتعمال واالسوووتفاد  مووو  الميوووزات التوووي 

فوي  ( Microsoft Excelيوفرها برنام  مايكروسووفت اتسول )

، حيث يقوم هوذا البرنوام  علوى التحقوق مو   جان  قواعد البيانات

عمليووات األحتسوواب القياسووات المحاسووبية لالصووول الماليووة وفوووق 

( والتووي غالبووا  IFRSمعووايير المحاسووبة واالبووالغ المووالي الدوليووة )

موواتكون اتثوور تعقيوودا  بسووب  التحووول موو  اسووتخدام أسوواس التكلفووة 

جوود نمواذج التاريخية الى اسس القياس المتنوعوة باالضوافة الوى و

نموووذج  –نموووذج إعوواد  التقيووي   –قيوواس متعوودد  )نموووذج التكلفووة 

القيمووة العادلووة ( فضووال  عوو  تنووو  المعالجووات المحاسووبية فووي ظوول 

النماذج ذاتها ، مما يلقي على المدقق مهام جديد  للتاتد مو  صوحة 

قائمووة  –عوور  االصووول فووي البيانووات الماليووة )قائمووة الميزانيووة 

ا  عمليات القياس لكل نو  م  انوا  االصوول ، الدخل ( بعد اجر

وبووذل  يسووتطيع الموودقق موو  التوصوول الووى النتووائ  لعمليووات قيوواس 

االصول للشرتات الخاضعة للتدقيق ومقارنة النتائ  مع موا قدمتو  

والنافوووذ  االدار  مووو  بيانوووات ومعلوموووات فوووي البيانوووات الماليوووة ، 

االلكترونووووي  الرئيسووووية اآلتيووووة توضووووح لنووووا محتويووووات البرنووووام 

باالضووافة الووى ذلوو  سوويت  بيووان محتويووات نافووذ  االصووول الماليووة ) 

ادوات حقوووو  الملكيوووة / االسوووه  ( تعينوووة للنوافوووذ التوووي يحتويهوووا 

  -البرنام  تما يلي :
 

للبرنام  الرئيسية النافذ ( 3) رق  الشكل

م  خالل النافذ  اعاله نالحظ وجود رالث انوا  م  االصوول      

وهووي ) الممتلكووات واالالت والمعوودات ، االسووتثمارات العقاريووة ، 

الى موداخل القيواس المحاسوبي وقائموة  االصول المالية ( باالضافة

 الميزانية وقائمة الدخل الشاملة .

 نافذ  ادوات حقو  الملكية )االسه (( 4الشكل رق  )
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 (تجارية/  العادلة بالقيمة اسه ) الملكية حقو  ادوات نافذ ( 1) رق  الشكل

ايقونوات ، علموا ان  سوتةم  خالل النافوذ  اعواله نالحوظ وجوود     

االيقوونتي  التوي يسوتطيع المودقق العمول عليهموا هوي ايقونوة ادخووال 

البيانات االولية وايقونة ادخال نتائ  الشورتة ، اموا بقيوة االيقونوات 

تعموول تلقائيووا علووى اجوورا  عمليووات  ألنهوواالووتحك  بهووا  عال يسووتطي

ئيوة االحتساب والترحيل وصوال  الى الميزانية وقائموة الودخل الجز

، ويت  االستفاد  منها م  قبل المودقق باعتبارهوا اجورا ات تحليليوة 

 لعمليات االحتساب .

 تدقيق االصيل المالية )االسهم (   ثانيا : 

موو  خووالل عينووة البحووث توو  اختيووار شوورتتي  لغوور  اجوورا       

عملية التدقيق على إعواد  قيواس االصوول الماليوة حيوث تو  اختيوار 

   -ادوات حقو  الملكية ) االسه  ( تعينة لالختبار وتما يلي :

اسهم مالية قصايرة االلال )اصايل مالياة بالقيماة العادلاة مان  .1

 خغل قائمة الربح او الخسائر(

فية عان الشارتة العراقياة لتصاني  وتساييق التماير نبذة تعري -

 )ش.م( مختلطة

بموج  شوهاد   تأسستهي احدا الشرتات العراقية المساهمة     

الصوووادر  عووو   1222( فوووي عوووام /3127المرقموووة )س/ التأسووويس

وزار  التجار  ، لغر  القيام بعمليوات االسوتالم وتصونيع وتعب وة 

اضووافة الووى التسووويق وتسووويق التمووور الووى االسوووا  الخارجيووة 

الوووداخلي ) المحلوووي( ، وسوووتترتز دراسوووة البحوووث علوووى اسوووتعمال 

التوودقيق االلكترونووي للتحقووق موو  إعوواد  قيوواس عينووة موو  االصووول 

المالية للشرتة والمتمثلة بـ )االسوه  قصوير  االجول ( خوالل السونة 

والتي يوت  إعواد  قياسوها باسوتعمال اسوس وموداخل القيواس  2212/

 -( االتي :1موضحة في الجدول )المحاسبي وتما 

( اسه  قصير  االجل1جدول رق  )
 

 1123رق  الدليل :  نو  الموجود الثابت : اسه  قصير  االجل / قطا  مختل 

سووووووعر االغووووووال  /  التكلفة / دينار عدد االسه  المستثمر بهاالجهة  ت

 دينار

 القيمة العادلة /دينار

 217422 2.122 04043112 1432222 الشرتة الحديثة لالنتاج الحيواني 1

الشوورتة العراقيووة النتوواج وتسووويق  2

 اللحوم

1222222 00012222 4.222 2221222 

 2332222  131210212 3212222 المجمو 

 1124رق  الدليل :  نو  الموجود الثابت : اسه  قصير  االجل / قطا  خا 

سووووووعر االغووووووال  /  التكلفة / دينار عدد االسه  الجهة المستثمر بها ت

 دينار

 القيمة العادلة /دينار
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 3217247 2.222 02122314 13127742 مصرف االتحاد العراقي 1

 132222222 2.132 171122222 1222222222 مصرف دار السالم 2

 113712777 2.222 107142222 022223132 شرتة الخير لالستثمار المالي 3

 21 2.222 1723371 22 مصرف االستثمار العراقي 4

 10021011 2.112 24411271 111772314 مصرف الشمال 1

 121222222 2.012 224771442 322222222 شرتة الصناعات الكيمياوية 0

 77232322 1.212 122022722 02311112 شرتة الكندي للقاحات 7

الشووووووورتة الوطنيوووووووة لالسوووووووتثمار  2

 السياحي

121222 4412232 7 4221222 

 121420212  721271223 2227120122 المجمو 

 

عند اجرا  عملية التدقيق باستعمال الحاسووب يتطلو  مو  المودقق 

 -اتخاذ الخطوات اآلتية :

يووت  اختبووار  -اختبووار تصوونيف االصووول الماليووة )االسووه  ( : :اوال  

تصوونيف االصووول الماليووة بانهووا ضووم  االصووول الماليووة بالقيمووة 

العادلووة موو  خووالل الووربح او الخسووائر ، وذلوو  موو  خووالل اختبووار 

نموذج االعمال واختبار التودفق النقودي لالصول وتموا موضوح فوي 

 -( ادناه :0النافذ  المبينة في الشكل )

 (االسه ) الملكية حقو  ادوات تصنيف نافذ ( 0) رق  الشكل

لغر  اجورا  عمليوة التودقيق يوت   -ادخال البيانات االولية : :رانيا  

ادخوال البيانووات التووي تخوا االسووه  قصووير  االجول الووى البرنووام  

  لغر  بد  عملية إعاد  االحتساب تلقائيا  وتما موضح فوي النافوذ

 -( ادناه :7المبينة في الشكل )
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 ( نافذ  ادخال البيانات االولية7الشكل رق  )

يت  احتسواب التغيور فوي  -احتساب التغير في القيمة العادلة : :رالثا  

القيمووة العادلووة موو  خووالل طوور  القيمووة العادلووة لالسووه  موو  القيمووة 

للوصووول الوى التغيور فوي القيمووة  31/12االسوه  الدفتريوة تموا فوي 

العادلووة سوووا  تووان بالزيوواد  او االنخفووا  وذلوو  وفووق متطلبووات 

( وتما موضوح فوي النافوذ  IFRS-9)معيار االبالغ المالي الدولي 

 -( ادناه :2المبينة في الشكل )
 

 ( نافذ  جدول االحتساب2الشكل رق  )

تمثوول نتووائ  الشوورتة المحصوولة  -ادخووال نتووائ  الشوورتة : :رابعووا  

النهائية لعملية القياس التي قامت بها الشرتة وفوق معوايير االبوالغ 

المالي الدولية ، والتي يت  اجرا  المقارنة بينهوا وبوي  النتوائ  التوي 

توو  التوصوول اليهووا موو  قبوول الموودقق عنوود إعوواد  القيوواس باسووتعمال 

 ( .2ت  ادخال البيانات المبينة في الشكل )البرنام  االلكتروني وي
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 ( نافذ  جدول نتائ  الشرتة2الشكل رق  )

عمليووة  بووأجرا يقوووم البرنووام   -اجوورا  عمليووة التوودقيق : :خامسووا  

التدقيق م  خالل اجرا  المقارنة بي  النتائ  التي ت  التوصل اليها 

م  قبل المدقق باستعمال البرنام  االلكتروني موع النتوائ  التوي تو  

التوصل اليها م  قبل الشرتة ، حيث تظهر لنوا النفواذ  المبينوة فوي 

باللون االحمر في حالة  وتأشيرادناه ظهور فر  في نتائ  التدقيق 

جود اختالف بوي  النتوائ  ، وفوي حالوة عودم وجوود اخوتالف فوان و

 النتائ  تلون باللون االخضر .

 

 التدقيق نتائ  نافذ ( 12) رق  الشكل

موو  النافووذ  اعوواله نالحوووظ وجووود فوور  بوووي  النتووائ  التووي تووو      

التوصل اليها م  قبل المدقق باستعمال البرنام  االلكتروني وبوي  

النتائ  النهائيوة للشورتة ، حيوث يمثول الفور  االخوتالف فوي القيموة 

 –العادلة والتغير في القيمة العادلة لكل مو  )مصورف دار السوالم 

( الووف دينوووار 401222ة ( بمقوودار )شوورتة الصووناعات الكيمياويووو

وذلوو  بسووب  اعتووراف الشوورتة بالزيوواد  فووي القيمووة العادلووة السووه  

( مليون وبالتالي 122( مليون الى )132مصرف دار السالم م  )

ارر علوى حسواب التغيور بالقيموة العادلوة مو  تحقوق خسوائر بمقودار 

( الووف 4122( الووف دينووار الووى تحقووق مكاسوو  بمقوودار )41122)

باالضافة الى االعتراف بالزياد  في القيمة العادلة السوه   ،  دينار

( مليوون 322( مليون الى )121شرتة الصناعات الكيمياوية م  )

وبالتالي ارر على حساب التغيور بالقيموة العادلوة مو  تحقوق خسوائر 

( 71221( الف دينار الى تحقق مكاس  بمقودار )22771بمقدار )

ياخووذ باالعتبوار نسووبة الخطوأ وفووق  الوف دينووار  وبوذل  فووان المودقق

مفهوم االهمية النسبية والحك  المهني للمدقق لغر  ابودا  الوراي 

النهائي في البيانات المالية ، وبموا ان الخطوأ ضوم  القيموة العادلوة 

والتغيوور فووي القيمووة العادلووة وبالتووالي فانوو  يووثرر علووى قائمووة الوودخل 

بووالغ المسووتوا وقيمووة االصووول فووي الميزانيووة ، وعلووى الموودقق ا

االداري المناس  ع  الخطأ لغور  التصوحيح ، فواذا لو  تسوتج  

االدار  للموودقق ولوو  يووت  اجوورا  عمليووة تصووحيح الخطووأ ، وبالتووالي 
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يتوصل المودقق الوى اصودار رأي موتحفظ فوي البيانوات الماليوة موع 

 االشار  الى الخطأ الذي حدث عند إعاد  القياس .

عر  االصول المالية بالقيمة العادلة في قائمة الميزانيوة  :سادسا  

يووت  التاتوود موو  صووحة العوور  فووي  -وقائمووة الووربح او الخسووائر:

القوائ  المالية وذل  م  خالل المقارنة التلقائية بي  نتائ  البرنوام  

ونتائ  الشرتة التي ت  ادخالهوا مسوبقا  ، حيوث يالحوظ وجوود فور  

يمة العادلة و القيموة العادلوة ومكاسو  او في احتساب التغير في الق

( الووف دينووار، وهووو 111222خسووائر حيوواز  غيوور متحققووة بمبلووا )

يمثوول الخطووأ فووي حسوواب اصووول ماليووة بالقيمووة العادلووة موو  خووالل 

 الربح او الخسائر .

 

( نافذ  الميزانية وقائمة الدخل11الشكل رق  )

 -انعكووواس خطوووأ القيووواس فوووي تقريووور المووودقق الخوووارجي : :سوووابعا  

( الووى 721أ( موو  معيووار التوودقيق الوودولي ) – 7اشووارت الفقوور  )

)يج  على المدقق ابدا  رأي موتحفظ عنودما يسوتنت  بعود حصوول  

م  ادلة التدقيق المناسبة ، ان االخطا  منفرد  او فوي  على مايكفي

مجملها تعد جوهرية بالنسبة للبيانات المالية ، لكنها ليست منتشور  

فيهووا ( وعلووى الموودقق ان يووذتر فووي تقريووره صوويغة وأسوواس الووراي 

( فوي 1المقترحة اآلتية المشوار اليهوا فوي المثوال التوضويحي رقو  )

       -( وتما يلي :721ولي )المحلق ضم  معيار التدقيق الد

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية للشورتة العراقيوة لتصونيع وتسوويق 

التمور ش .م.مختلطة ، والتي تشمل قائمة المرتز الموالي تموا فوي 

وقائمة الدخل الشامل ع  السونة المنتهيوة  2212/تانون االول/31

 في ذل  التاريخ .

المر الموضح فوي أأسواس الورأي وفي رأينا ، وباستثنا  تاريرات ا

المتحفظأ ، فان البيانات المالية المرفقوة تعور  بشوكل عوادل مو  

جميوووع الجوانووو  الجوهريوووة ، او تعطوووي صوووور  حقيقيوووة وعادلوووة 

وادائهوا  2212/توانون االول /31للمرتز المالي للشورتة تموا فوي 

 المالي .... ، وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد  . 

وأن أسووواس الوووراي الموووتحفظ هوووو االعتوووراف بالزيووواد  فوووي قيموووة 

االصول المالية بالقيمة العادلة م  خالل الربح او الخسائر ) اسه  

( الووف دينووار وهووو اتثوور موو  112222قصووير  االجوول ( بمقوودار )

 المبلا الواج  االعتراف ب  . 

اسهم مالية طييلاة االلال ) اصايل مالياة بالقيماة العادلاة مان  .2

 الدخل الشامل االخر( خغل

نبااذة تعريفيااة عاان الشاارتة اليطنيااة لغسااتثمارات السااياحية  -

 والمشاري  العقارية )ش.م( مختلطة

بموجووو   تأسسوووتهوووي احووودا الشووورتات العراقيوووة المسووواهمة      

الصادر   1227( في عام/ 1071المرقمة )مش /  التأسيسشهاد  

م  دائر  التسجيل العقاري ، وان طبيعة نشاطها هو انشا  وادار  

وشرا  مختلف المرافق السوياحية )فنواد  ، مطواع  ، المخيموات ، 

المنتجعات السوياحية ، دور االسوتراحة ، السوينمات ( وايوة مرافوق 

راسوة البحوث علوى اخرا تخدم االغرا  السوياحية ، وسوتترتز د

اسووتعمال التوودقيق االلكترونووي للتحقووق موو  إعوواد  قيوواس عينووة موو  

االصول المالية للشرتة والمتمثلة بـ )االسه  طويلة االجل ( خالل 

والتووي يووت  إعوواد  قياسووها باسووتعمال اسووس ومووداخل  2212السوونة /

 -( االتيي  :3( و )2القياس المحاسبي وتما موضحة في الجدول )
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( اسه  طويلة االجل / قطا  مختل 2جدول رق  )
 

 1113رق  الدليل :  نو  الموجود الثابت : اسه  طويلة االجل / قطا  مختل 

التكلفووووووووووووووة /  عدد االسه  الجهة المستثمر بها ت

 دينار

سوووووووعر االغوووووووال  / 

 دينار

القيمووووووووة العادلووووووووة 

 /دينار

 3772431 2.112 441222 441222 فند  بغداد 1

 323443 7.222 13210 13210 فند  اشور 2

الشووووورتة الوطنيوووووة لصوووووناعة االرووووواث  3

 المنزلي

34224242 3422424 2.222 32023030 

 12347222 4.122 13122227 13122227 الشرتة العراقية النتاج البذور 4

 1122122 2.712 1102232 1102232 الشرتة العراقية للنقل البري 1

 21211722  12041340 42242222 المجمو 

 خا ( اسه  طويلة االجل / قطا  3جدول رق  )

 1114رق  الدليل :  نو  الموجود الثابت : اسه  طويلة االجل / قطا  خا 

القيموووووووة العادلوووووووة  سعر االغال  / دينار التكلفة / دينار عدد االسه  الجهة المستثمر بها ت

 /دينار

مصوووووووووورف الموصوووووووووول للتنميووووووووووة  1

 واالستثمار

4213320 4213320 2.102 722142 

 23001221 2.122 2404722 2404722 مصرف دجلة والفرات 2

 31212132 2.222 31322422 31322422 المصرف الوطني االسالمي 3

 4320212 2.372 11214121 11214121 المصرف العراقي االسالمي 4

 12321142 2.222 11342727 44232011 مصرف االستثمار العراقي 1

 34121223 2132 202312327 202312327 العراقي مصرف الشر  االوس  0

 21223222 2.032 32722444 32722444 مصرف المنصور لالستثمار 7

 10237312 2.122 27012024 27012024 شرتة الخلي  للتامي  وإعاد  التامي  2

 12222127 2.422 41222472 41222472 شرتة الحمرا  للتامي  2

 107244077  427212343 422242127 المجمو 

 

عند اجرا  عملية التدقيق باستعمال الحاسووب يتطلو  مو  المودقق 

 -اتخاذ الخطوات اآلتية :

يووت  اختبووار  -اختبووار تصوونيف االصووول الماليووة )االسووه  ( : :اوال  

تصوونيف االصووول الماليووة بانهووا ضووم  االصووول الماليووة بالقيمووة 

العادلة م  خالل الدخل الشوامل االخور ، وذلو  مو  خوالل اختبوار 

وتموا موضوح فوي  لألصولنموذج االعمال واختبار التودفق النقودي 

 -النافذ  اآلتية :
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 (االسه ) الملكية حقو  ادوات تصنيف نافذ ( 12) رق  الشكل

لغر  اجورا  عمليوة التودقيق يوت   -ادخال البيانات االولية : :رانيا  

ادخووال البيانووات التووي تخووا االسووه  طويلووة االجوول الووى البرنووام  

لغر  بد  عملية إعاد  االحتساب تلقائيا  وتما موضح فوي النافوذ  

 -( ادناه :13المبينة في الشكل )

 االولية البيانات ادخال نافذ ( 13) رق  الشكل

يت  احتسواب التغيور فوي  -احتساب التغير في القيمة العادلة : :رالثا  

القيمووة العادلووة موو  خووالل طوور  القيمووة العادلووة لالسووه  موو  القيمووة 

للوصووول الوى التغيور فوي القيمووة  31/12فوي االسوه  الدفتريوة تموا 

العادلووة سوووا  تووان بالزيوواد  او االنخفووا  وذلوو  وفووق متطلبووات 

( وتما موضوح فوي النافوذ  IFRS-9معيار االبالغ المالي الدولي )

 -( ادناه :14المبينة في الشكل )
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( نافذ  جدول االحتساب14الشكل رق  )
 

تمثوول نتووائ  الشوورتة المحصوولة  -ادخووال نتووائ  الشوورتة : :رابعووا  

ق معوايير االبوالغ النهائية لعملية القياس التي قامت بها الشرتة وفو

المالي الدولية ، والتي يت  اجرا  المقارنة بينهوا وبوي  النتوائ  التوي 

توو  التوصوول اليهووا موو  قبوول الموودقق عنوود إعوواد  القيوواس باسووتعمال 

البرنام  االلكتروني ويت  ادخال البيانات المبينوة فوي النافوذ  اآلتيوة 

 -( ادناه :11، وتما مبي  في الشكل )

 ( نافذ  ادخال نتائ  الشرتة11الشكل رق  )

عمليووة  يقوووم البرنووام  بوواجرا  -اجوورا  عمليووة التوودقيق : :خامسووا  

التدقيق م  خالل اجرا  المقارنة بي  النتائ  التي ت  التوصل اليها 

م  قبل المدقق باستعمال البرنام  االلكتروني موع النتوائ  التوي تو  

التوصل اليها م  قبل الشرتة ، حيث تظهر لنوا النافوذ  المبينوة فوي 

ادناه ظهور فر  في نتائ  التدقيق وتاشير باللون االحمر في حالة 

جود اختالف بوي  النتوائ  ، وفوي حالوة عودم وجوود اخوتالف فوان و

 النتائ  تلون باللون االخضر .
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( نافذ  نتائ  التدقيق10الشكل رق  )
 

م  النافذ  اعاله نالحظ  ان الفروقات بمقدار دينوار واحود بوي       

النتائ  التي ت  التوصول اليهوا مو  قبول المودقق باسوتعمال البرنوام  

االلكتروني وبي  النتائ  النهائية للشرتة ، وبذل  فان المدقق ياخوذ 

وم االهميوة النسوبية والحكو  المهنوي باالعتبار نسبة الخطأ وفق مفه

للمدقق لغر  ابدا  الراي النهائي فوي البيانوات الماليوة ، وبموا ان 

الخطأ ليس ل  على قائمة الدخل وقيموة االصوول فوي الميزانيوة ، ، 

 فان  يمك  للمدقق اصدار راي غير معدل في البيانات المالية .

عر  االصول المالية بالقيمة العادلة في قائمة الميزانيوة  :سادسا  

يووت  التاتوود موو  صووحة العوور  فووي  -وقائمووة الووربح او الخسووائر:

القوائ  المالية وذل  م  خالل المقارنة التلقائية بي  نتائ  البرنوام  

ونتووائ  الشوورتة التووي توو  ادخالهووا مسووبقا  ، حيووث يالحووظ ان الفوور  

 ل  تارير على البيانات المالية .مقداره دينار واحد وليس 

 ( نافذ  الميزانية وقائمة الدخل17الشكل رق  )

 -انعكووواس خطوووأ القيووواس فوووي تقريووور المووودقق الخوووارجي :: سوووابعا  

( الوى )يجو  722( م  معيار التدقيق الودولي )10اشارت الفقر  )

على المودقق ان يبودي رأيوا  غيور معودل عنودما يسوتنت  ان البيانوات 

الماليووة معوود  موو  جميووع النووواحي الجوهريووة وفقووا  الطووار التقريوور 

ي تقريره صيغة وأسواس المالي المطبق ( وعلى المدقق ان يذتر ف

( 1الراي المقترحة اآلتية المشار اليها في المثال التوضيحي رق  )

  -( وتما يلي :722في الملحق ضم  معيار التدقيق الدولي )
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لقوود قمنووا بتوودقيق البيانووات الماليووة للشوورتة الوطنيووة لالسووتثمارات 

السياحية والمشواريع العقاريوة ش.م.مختلطوة ، والتوي تشومل قائموة 

، وقائموة الودخل  2212ل //توانون االو31مرتز المالي تموا فوي ال

 الشامل .

وفي رأينا ، فان البيانات الماليوة المرفقوة تعور  بشوكل عوادل     

موو  جميووع الجوانوو  الجوهريووة للمرتووز المووالي للشوورتة تمووا فووي 

، وفقووا  للمعووايير الدوليووة  وادائهووا المووالي 2212نون االول //تووا31

وأن أسوواس الووراي غيوور المعوودل هووو  عتموود  . للتقريوور المووالي الم

اجرا  عملية التودقيق وفقوا  لمعوايير التودقيق الدوليوة  وفوي اعتقادنوا 

فووان ادلووة التوودقيق التووي حصوولنا عليهووا تعوود تافيووة ومناسووبة لتوووفير 

 أساس لرأينا .                    

 خغصة اعمال التدقيق االلكتروني .3

موو  خووالل اجوورا  عمليووة التوودقيق االلكترونووي للبيانووات الماليووة      

للشرتات عينة البحث فان  يمك  توصل الباحثان الى النتائ  اآلتية 

وبيووان تووارير توول خطووأ علووى الوورأي النهووائي للبيانووات الماليووة وتمووا 

 -موضح في الجدول االتي :

 صة اعمال التدقيق االلكتروني( خال4جدول رق  )

 أساس ابدا  الرأي راي المدقق أس  الحساب أس  الشرتة

الشووورتة العراقيوووة 

لتصوونيع وتسووويق 

 التمور

اسووووه  قصووووير  االجوووول 

بالقيمة العادلة م  خوالل 

 الربح او الخسائر

 رأي موووتحفظ بسوووب  عووودم اسوووتجابة االدار  الجووورا 

عمليووة التعووديل وان الخطووأ لوو  تووارير جوووهري علووى 

 البيانات المالية ولكن  ليس خطأ منتشر .

 

االعتووراف بالزيوواد  فووي قيمووة االصووول 

الماليووة بالقيمووة العادلووة موو  خووالل الووربح 

( مليووون دينووار 112اوالخسووائر بمقوودار )

وهو اتثر م  المبلوا الواجو  االعتوراف 

 ب 

الشووورتة الوطنيوووة 

لالسوووووووووووووتثمارات 

السووووووووووووووووووووووياحية 

والمشوووووووووووووووووواريع 

 العقارية

اسوووووه  طويلوووووة االجووووول 

بالقيمة العادلة م  خوالل 

 الدخل الشامل االخر

رأي غيووور معووودل بسوووب  ان الخطوووأ لووويس لووو  توووارير 

 جوهري على البيانات المالية

 

ان ادلة التدقيق التوي تو  الحصوول عليهوا 

 تعد تافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا

 

 االستنتالات والتيصيات

 االستنتالات

توو  بحثووو  والنتووائ  التووي افرزهوووا برنووام  التووودقيق  فووي ضووو  موووا

االلكتروني المعتمد يمك  التوصل الى مجموعوة مو  االسوتنتاجات 

 -وم  اهمها:

ان االخوووتالف فوووي طووور  قيووواس وعووور  االصوووول الماليوووة )  .1

يتطل  م   IFRSاالسه  ( وفق معايير االبالغ المالي الدولية 

المدقق ان يكون على اطال  بوالتغيرات والتحوديثات المسوتمر  

 بالمعايير الدولية .

ان استعمال الوسائل االلكترونية يساعد المدقق في التحقق مو   .2

الماليووة وفووق معووايير االبووالغ صووحة قيوواس وعوور  االصووول 

المالي الدوليوة وذلو  لتعودد وتنوو  االصوول الماليوة )االسوه  ( 

للشرتات العراقية باالضافة الى اخوتالف االقيوام السووقية لهوذه 

 االسه  .

يعوود التحووول نحووو اسووتعمال البوورام  االلكترونيووة فووي التوودقيق )  .3

ي التوودقيق باسووتعمال الحاسوووب ( موودخال  مناسوو  لغوور  تالفوو

عدم الخبر  والمعرفة الكافية لبعض المدققي  في مجال تطبيوق 

 معايير االبالغ المالي الدولية .

يعد تنو  طر  قيواس وعور  االصوول الماليوة )االسوه  ( لو   .4

تووارير علووى قائمووة الوودخل والميزانيووة للشوورتات وبالتووالي يمكوو  

تغييووور نتيجوووة النشووواط للشووورتات مووو  الوووربح الوووى الخسوووائر او 

 العكس .

 لتيصياتا

فووي ضووو  مووا توو  تناولوو  موو  اسووتنتاجات فووي الفتوور  السووابقة يمكوو  

 -االيصا  بما يلي :

علوووى المووودقق ان يكوووون علوووى اطوووال  ودرايوووة تافيوووة بمعوووايير  .1

االبووالغ المووالي الدوليووة وذلوو  موو  خووالل االشووتراك بالنوودوات 

والدورات التدريبية النظرية والعملية م  اجول تطووير مهارتو  

. 

التوجووو  نحوووو اسوووتعمال الوسوووائل االلكترونيوووة فوووي ضووورور   .2

عمليووات التوودقيق موو  قبوول المنظمووات المهنيووة والجهووات ذات 

 العالقة لغر  السرعة والدقة في انجاز عمليات التدقيق .
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ضووورور  اعوووداد بووورام  الكترونيوووة الغووورا  التووودقيق وفوووق  .3
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