مرفق عدد 9
التعقيب على املالحظات الواردة من األجهزة األعضاء على مرحلة التقرير
المالحظة

م
مالحظات ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمملكة البحرين
بشكل عام:
1
 المسودة غير معدة بلغة مهنية سلسة تضمن االستفادة والفهم الكامل للدليل




التعقيب


المسووووووودة تم اعدادءا بنا ت على ترفمة حرفية اذمر الب ترتب عليو عدم وضوووووووح بع الم وووووو لحا
والفقرا مما يسوووتدعي اعادة النظر في الترفمة لتبسوووي اترشوووادا واسوووت دام الم ووو لحا المتعارف
عليها.
تضمن المسودة عدد من اذ ا اللغوية والكلما المت لة ببعضها فيما يلي بع
 القسم الرابع مرحلة التقرير (القسم الرابع مرحلة الرأي المهني). التحريفا (اذ ا ). تقويم (تقييم) -تعر بعدل (تعر ب ورة عادلة)

اذمثلة:



رأى اللجنة
الموافقة على التعقيب

اللغة التي تم االلتزام بها تتفق مع المعايير ولم
تضرب أمثلة لتوضيح الملحوظة.
تم اسوووووووت وووودام الترفمووووة المعتموووودة للمعووووايير
واسوووووووت دام الم ووووووو لحا الواردة بها والتي
تحظى بقبول عام من فميع اذفهزة ولم تدعم
المالحظة بأمثلة.
 قد يكون وفود بع الكلما الملت ووووووقة الموافقةنتيفة ا تالف ا ووودار برنام wordعند
ارسوووووووالو للمانة العامة للمنظمة لنشووووووور
فضووال عن انو تم ارسووال نس و ة من الدليل
 PDFلتفنب مثل ءب اذمور.
 بالنسبة للمثلة: التسمية المناسبة لهب المرحلة ءي مرحلةالتقرير وءو المعمول بو في معظم اذدلة
ال ادرة من اذفهزة الرقابية المتقدمة.
 المسوووووووميان مقبوالن وقد ورد بكرءما فيمعايير اتنتوسووووووواي فضوووووووال عن أن لفظ
التحريفا لها معنى أوسع من أ ا .
 كلمة تقويم ءو الم ووو لح ال وووحيح لغويافضوووووووال ءو مووا تم اسوووووووت وودامووو بمعووايير
اتنتوساي.

م

المالحظة
-

2

أوال :تقويم التحريفا المتعارف عليها الل عملية التدقيق من الل القيام باتفرا ا
دم البندين  7 6لت بح كالتالي مع اعادة الترقيم:

التالية:

التعقيب
بعوووودل ءو المعرو
لفظ تعر
نموبج التقرير بمعايير اتنتوساي.

رأى اللجنة
في

ال ياغة تتفق مع ما ورد بمعيار التدقيق  054البند
 14والبند .11
فضوووووووال عن أنو ال يفوز الدم نظرا ت ذن لكل فقرة الموافقة على التعقيب
معنى منف ل على النحو التالي:
 ان اعوادة تقييم اذءميوة النسوووووووبيوة في ضوووووووو
التحريفا المكتشفة والتي قد تلقى الضو على
ا تالف تقييم م ووووا ر الرقووووابووووة والم ووووا ر
المتأ ووووووولة و ما يتبع ها من تغيير في م ا ر
الرقابة فضووووووال عن ا تالف القيم الفعلية للبنود
عن القيم المقوودرة لهووا ومووا يتبعهووا من تحووديوود
التحريفا المقبولة.
 يلي بلك تقدير أثر التحريفا غير الم وووووححة
على الرأي في البنود أو القوائم
وبنووا على مووا تقوودم فال ينبغي افرا عمليووة
الدم حيث أنها يفب ان توضح تف يال.

م

المالحظة

3

مالحظات ديوان المحاسبة بدولة قطر
ثانيا :محتويا تقارير التدقيق ص 212-211
1
[ ] 3رأ المدقق :يقترح حبف عبارة رأي المدقق واستبدالها بعبارة رأ الفهاز اذعلى للرقابة.
1.1

رأى اللجنة
التعقيب
تم تناول بلك في مرحلة التنفيب ووضوووووووع نموبفين الموافقة على المالحظة
اذول ورقة العمل لكل بند والثاني ورقة عمل لكل
قائمة وحيث أن الدليل يكمل بعضوووووووو بع فيمكن
الرفوع لمرحلة التنفيب لال الع عليو.



تم تحديد أنواع الرأي بالدليل وعند شووووووورح الموافقة على التعقيب
محتويا تقرير المدقق تم تحديد موضووووع فقرة
الرأي ويمكن ببلك التعرف عليها في النمابج
المرفقوة والتي تم اعودادءوا بم يتفق مع النموابج
الواردة بمعايير اتنتو ساي دون حافة الى لون
م تلف.

يتم اتبقا على رأي المدقق في ضوووووووو المبررا
التالية
 أن ءناك مسئولية قانونية على المدقق.
 أن رأي الموودقق قوود يرد عليووو وقوود يوفووو لووو
بع المرافعووة من قبوول الفهووة المشووووووومولووة
بالرقابة
 قد تأ ب الفمعيا العامة برأ المدقق وقد ال
تأ ب بو.

الموافقة على التعقيب

م

المالحظة
[" ] 13اسووم الشووريك المسوو ول عن االرتبا " يسووت دم لفظ الشووريك في مكاتب المرافعة ال ارفية وال يسووت دم
عادة في أفهزة الرقابة لبا يقترح اسووتبدال بالمسوومى الوظيفي المناسووب ذفهزة الرقابة مثل مدير اتدارة أو
المدير العام  ......الخ.

1.2

2

االستمرارية ص :216
"االسوووتمراية :يفب على المدقق أن يبين ح وووولو على ما يكفي من ادلة التدقيق حول مناسوووبة اسوووت دام اتدارة
لفر االستمرارية"
ال ين بق فر االسووووتمرارية على الوزارا والم سووووسووووا والفها الحكومية وين بق عادة على الشووووركا
الهادفة للربح والمق ود بو قدرة المنشأة على االستمرار في العمل لمدة معينة من الزمن عادة سنة.
ونقترح توضيح بلك بشئ من التف يل لبتوافق مع العديد من الفها التي يتم مرافعتها من قبل أفهزة الرقابة.

3

اذمور الرئيسية للتدقيق ص 216
" عدم قدرة المدقق على االن سحاب من االرتبا ب سبب قيد فرضتو اتدارة على ن اق التدقيق .والتأثير المحتمل
لعدم القدرة على الح ول على ما يكفي من أدلة التدقيق المناسبة .لتوضيح أسباب عدم القدرة على االنسحاب"
قد ال تن بق ءب الفقرة على أفهزة الرقابة حيث أن القدرة على االنسووووحاب من االرتبا بالقيام بعملية المرافعة
ال يتم عادة اال في مكاتب المرافعة ال ارفية فق وتقوم أفهزة الرقابة عادة بالمرافعة بقا ت ذحكام قانون تنظيم
أعمالها.

رأى اللجنة

التعقيب
وحفووا ت
ظ على مكووانووة الفهوواز اذعلى للرقووابووة يتم
االبقا على مسمى رأ المدقق.
نقترح اضووافة عالمة مرفعية توضووح أن المق ووود الموافقة على التعقيب
بالشووريك المس و ول ءو المسووتو الوظيفي المناسووب
بأفهزة للسباب اآلتية:
 ا تالف المسميا الوظيفية للش ص المس ول
عن اعتمووواد تقرير التووودقيق بووواذفهزة العليوووا
للرقابة.
 أن معايير اتنتوسوواي لم تغيير ءبا المسوومى في
المعيار.
نقترح عدم التعديل للسباب اآلتية:
 أن ءبا الدليل م وووووووص للرقابة المالية على الموافقة على التعقيب
الوحدا االقت وووووووادية وال ي بق على الرقابة
المالية على الوزارا والم سوووسوووا والفها
الحكومية.
 أن اللفنة ب ووووودد ا ووووودار دليل رقابة مسوووووتقل
لرقابة الم ابقة وااللتزام لي بق على الوزارا
والم سسا والفها الحكومية.
الموافقة على المالحظة
نقترح عدم التعديل للسباب اذتية:
 أن اذفهزة العليا للرقابة ليس لديها القدرة على
االنسوووووووحاب وبالتالي فهى الفها التي تحتاج
الى ءووب الفقرا أكثر من مكوواتووب المرافعووة
ال ارفية.
 أن معياري اتنتوسووووووواي 1741 :تكوين الرأي
واعووووداد التقووووارير حول البيووووانووووا الموووواليووووة
1745الت عديال الرأي رأي في تقرير ال مدقق
المسوووتقل لم يشووويرا الى عدم اتفاق ءب الفقرا

م

المالحظة

0

اذمور اذ ر في التدقيق ص217
"اسم الشريك المس ول عن االتبا "
ال ين بق المسوومى الوظيف (اسووم الشووريك) عادة على الفهزة العليا للرقابة ويقترح اسووتبدالها بالمسوومى الوظيفي
المناسب لكل فهاز رقابي مثل مدير اتدارة أو المدير العام كما يقترح حبف المسمى من كافة المسودة.

5

عدم اذ ب بهبا التعقيب للسباب اآلتية:
مرفق رقم ( )1ص 222
"تقرير المدقق المستقل"
 أسووت دم معيار اتنتوسوواي  1745اسووت دم ءبا
يقترح حوبف عبوارة "المسوووووووتقول" حيوث أنوو من المفتر أن الفهواز العلى للرقوابوة وفريق المرافعوة يتمتعون
التعبير.
باالستقاللية.
 أن ءبا المسمى اقرار الستقاللية اذفهزة العليا
للرقابة ولتمييز تقارير تدقيق التي ت وووووووودرءا
عنها عن تقارير التدقيق الدا لي.
الموافقة على التعقيب
نتفق مع المالحظة ونر التعديل
مرفق رقم ()2
" المت لبا اذ القية با ال لة التي ت بق على التدقيق ءي قواعد و سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة
العربية السعودية"
استبدال المملكة العربية السعودية بمنظمة اتنتوساي.

6

التعقيب
مع الرقووابووة على الوحوودا
الق اع العام.

رأى اللجنة
االقت ووووووووواديووة في

تم الرد على ءبا التعقيب في البند اذول

الموافقة على التعقيب

الموافقة على المالحظة

التعديالت المقترحة من طرف مجلس المحاسبة الجزائري:
1

إبداء الرأي فيما يخص الشكل:

1.1

"يمثل تقارير التدقيق" ص 214الفقرة اذولى الى "تمثل تقارير التدقيق"

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب

1.2

"إلي" صفحة  012الفقرة األخيرة إلى "إلى"

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب

1.3

"المسئولين" مواضع متعددة الى " المسؤولين"

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب

م
1.0

المالحظة
“والحصول على أدلة دقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه” ص  ،012النقطة  – 0أ
إلى " والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه".
"كما يمكن أن يشار لمسئولياته في موقع الكتروني  "...ص  ،012النقطة 7
إلى "كما يمكن أن يشار لمسؤولياته في موقع الكتروني "...
"قد تلقي شكا بشأن قدرة المنشأة على االستمرار ".....ص  ،012الفقرة الثانية (االستمرارية)
إلى "قد تلقى شكا بشأن قدرة المنشأة على االستمرار".....
"وقد يتطلب  .......أشرافه  .....تقضى به  -012 " ....الفقرة السادسة.
إلى "........إشرافه ...........تقضي به " .....
"المسئول /المسئولة" متكررة إلى "المسؤول /المسؤولة"
"ثالثا :أنواع الرأي في تقرير مدقق المدقق واألسباب التي تؤدي إلى إصدار رأي معدل في تقريره" ص 012
إلى " ثالثا :أنواع الرأي في تقرير المدقق واألسباب التي تؤدي إلى إصدار رأي معدل في تقريره"

1.14

"...أدلة التدقيق التي يبنى عليها ...البيانات الوردة في القوائم  "....ص 002نقطة د
إلى "...أدلة التدقيق التي يبني عليها ...البيانات الواردة في القوائم "....

1.11

"التأثيرات المحتملة لألمر الذي لم يتم حله علي قابلية األرقام "......ص  000الفقرة األولى إلى " التأثيرات الموافقة على التعقيب وتنفيب
المحتملة لألمر الذي لم يتم حله علي قابلية األرقام"......
الموافقة على التعقيب
الموافقة على التعقيب وتنفيب
" ....للقوائم المالية التي تمت تدقيقها" ص  222النق ة ب " ..المالية التي تم تدقيقها"
إبداء الرأي فيما يخص المضمون:
يقترح إضافة الشكل البياني أدناه ،في الصفحة  ،912تحت العنوان ثالثا :أنواع الرأي في تقرير
الموافقة على التعقيب مع اضووووووافة ما يلي لمزيد من الموافقة على التعقيب
التوضيح
المدقق واألسباب التي تؤدي إلى إصدار رأي معدل
مفهوم شووائع (الوارد بالمعايير) :م و لح يسووت دم
الشكل رقم :...اعتبارات صياغة أنواع مختلفة من الرأي المعدل
في سوووياق التحريفا لو وووف تأثيرا التحريفا
على القوائم الموووواليووووة أو التووووأثيرا المحتملووووة
للتحريفا على القوائم المالية  -ان وفد  -والتي
لم يتم اكتشووووافها بسووووبب عدم القدرة على الح ووووول
على موووا يكفي من أدلوووة المرافعوووة المنووواسوووووووبوووة.

1.5
1.6
1.7
1.1
1.2

1.12
2
2.1

التعقيب
الموافقة على التعقيب وتنفيب

رأى اللجنة
الموافقة على التعقيب

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب

عدم الموافقة حيث أن الحرف يا وليس ألف لينة

الموافقة على التعقيب

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب

الموافقة على التعقيب وتنفيب
الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب
الموافقة على التعقيب

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب
الموافقة على التعقيب

المالحظة

م

جوهرية ولكن
ليست شائعة
الرأي المتحفظ

2.2

التعقيب
والتأثيرا الشووووووووائعة على القوائم المالية ءي التي
بحسب حكم المرافع:
أ) ال تقت وووور على عنا وووور أو حسووووابا أو بنود
معينة في القوائم المالية.
ب) وابا اقت ر على بلك تمثل أو يمكن أن تمثل
فز ا ت كبيرا ت من القوائم المالية؛ أو
ج) فيما يتعلق باتف وووواحا فإنها تكون أسوووواس ا ت
لفهم المست دمين للقوائم المالية.
 وببلك فتكون فوءرية وليسووو شوووائعة ابا
لم تتعد حدود قيمة ال أ المحدد كأءمية
نسبية وكان با قيمة كبيرة بالنسبة للبند
أو القائمة.

 .1يقترح إضافة الفقرة التالية في الصفحة  ،919تحت العنوان رأي المدقق.
ال يتم اذ ب بالتعقيب في ضو ما يلي:
"تعتمد صياغة فقرة الرأي في تقرير المدقق على نوع إطار إعداد التقارير الذي تستخدمه الجهة في  ءووبا الوودليوول يسوووووووت وودم للرقووابووة على الوحوودا
االقت ووووووووادية فق والتي تلتزم بإ ار العر
(  .)ISSAI 1700.35 ,36كما يوضحه
إعداد القوائم المالية ،أي إطار العرض العادل أو إطار االلتزام"
العادل
المثال التالي:
 أن رقابة الم ابقة وااللتزام سوووويتم في المراحل
القادمة عند اعداد دليل رقابة الم ابقة وااللتزام
وال حافة لإلشارة اليو في ءبا الدليل.

رأى اللجنة

الموافقة على التعقيب

م

2.3

المالحظة
أ .رأي المدقق وفق إطار العرض العادل
في رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع
النواحي الجوهرية ،عن المركز المالي للجهة في  11ديسمبر ××،02
واألداء المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا إلطار
إعداد التقارير المالية المعمول به (تسمية االطار معايير المحاسبة
الوطنية التي تتفق مع المعايير الدولية ،معايير المحاسبة الدولية في
القطاع العام أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن
مجلس معايير المحاسبة الدولية).
ب .رأي المدقق وفق إطار االلتزام
في رأينا ،تم إعداد القوائم المالية المرفقة ،من جميع النواحي الجوهرية،
وفقا لقانون  .....المتعلق بـ.....
 .9يقترح إضافة الفقرة التالية في الصفحة  ،919تحت العنوان رأي المدقق .

التعقيب

نقترح عدم اذ ب بالمالحظة للسباب اآلتية:
 أن ءووبا الوودليوول ي تص بووالرقووابووة الموواليووة على
الوحدا االقت وووووووادية الملتزمة بإعداد قوائمها
"تعتمد صياغة فقرة الرأي في تقرير المدقق على نوع إطار إعداد التقارير الذي تستخدمه الجهة في
الموواليووة وفق وا ت ت ووار عووادل للقوائم الموواليووة وال
إعداد القوائم المالية ،أي إطار العرض العادل أو إطار االلتزام" (  .)ISSAI 1700.35 ,36كما يوضحه المثال
ي بق على الرقوووابوووة المووواليوووة على الوزارا
التالي:
والم سسا والفها الحكومية.
ت .رأي المدقق وفق إطار العرض العادل
 أن الرقووابووة على الوزارا والم سوووووووسوووووووووا
والفهوووا الحكوميوووة والتي تمثووول الموازنوووا
في رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع
المعتموودة بقوانين والتووأشووووووويرا المرافقووة لهووا
النواحي الجوهرية ،عن المركز المالي للجهة في  11ديسمبر
والتي ت وووووودر من الوزارا المسوووووو ولة كما
×× ،02واألداء المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ
تلتزم بت بيق النظووووام المحوووواسوووووووبي الحكومي
وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به (تسمية االطار معايير
المعتمد بقوانين تعتبر ات ار البي يتم القياس
المحاسبة الوطنية التي تتفق مع المعايير الدولية ،معايير المحاسبة
عليوووو وءموووا يمثالن ات وووار العوووادل للقيووواس
الدولية في القطاع العام أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
للحسووابا ال تامية التي ت وودرءا تلك الفها
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية).
ت
و بق وا لمعيوواري اتنتوسووووووووواي 1741 :تكوين
الرأي واعداد التقارير حول البيانا ال مالية
ث .رأي المدقق وفق إطار االلتزام

رأى اللجنة

الموافقة على التعقيب

م

المالحظة
في رأينا ،تم إعداد القوائم المالية المرفقة ،من جميع النواحي
الجوهرية ،وفقا لقانون  .....المتعلق بـ.....


التعقيب
1745الت عديال الرأي رأي في تقرير ال مدقق
المستقل تعتبر الرقابة عليو رقابة التزام.
أن اللفنة ب ووووودد ا ووووودار دليل رقابة مسوووووتقل
لرقابة الم ابقة وااللتزام لي بق على الوزارا
والم سسا والفها الحكومية.

رأى اللجنة

2.0

 .2يقترح إعادة صياغة الفقرة التالية من الصفحة :912
العرضوووووووان يحققان نفس الهدف ولكن نر عر
"يتنوع رأي المدقق في القوائم المالية إلى أربع أنواع من الرأي هي :الرأي النظيف (غير معدل) ،أنواع الرأي في الدليل أفضل.
الرأي المتحفظ ،الرأي السلبي (المعارض) ،االمتناع عن إبداء الرأي".
لتصبح كما يلي:
"يتنوع رأي المدقق في القوائم المالية إلى نوعين هما :رأي غير معدل ورأي معدل الذي ينقسم بدوره
إلى ثالثة أنواع هي :الرأي المتحفظ ،الرأي السلبي واالمتناع عن ابداء الرأي".
الموافقة على المالحظة
 .2لم يتضمن الدليل إجراءات المتابعة التي يقوم بها الجهاز األعلى للرقابة بعد تبليغ تقرير الرقابة المالية تم تناول بلك بشكل عام في كل من:
بشأن تحفظات الرقابة وأوجه القصور المبلغ عنها وكذا مسائل الرقابة المعلقة والتوصيات المصاغة في مرحلةةة التنذي ة  :في بنوود التوا ووووووووول مع اذ راف
المكلفة بالحوكمة
تقريره.
مرحلةة التقرير :في بنود افرا ا تقويم التحريفوا
المتعرف عليها في مرحلة التدقيق.
أما افرا ا المتابعة بشووكل مف وول فقد ت تلف بين
فهاز أعلى للرقابة آل ر.
فضوووال عن أن معايير اتنتوسووواي لم تتضووومن تحديد
افرا ا معينة للمتابعة.

2.6

 .2لم يتضمن الدليل مراجعة ضمان الجودة بعد اكتمال الرقابة وإعداد التقرير،
نر عدم اذ ب بالتعقيب حيث أن مرافعة ضووووومان الموافقة على التعقيب
وإن كانت ممارساات ضامان الجودة تلتلف بين األجهزة العليا للرقابة من حيط طريقة تطبيقها (بصافة رسامية أو الفودة بعد اكتمال الرقابة واعداد التقرير لها دليل
غير رساااامية) ،إال أنها تهدي جميعها إلى تعزيز وتصااااحيت ممارسااااات الجهاز األعلى للرقابة باسااااتلدام معايير مستقل سبق للفنة ا دار في افتماعها عام 2417
وءو ما تناول ءبا الموضوع بشكل مف ل.

2.5

الموافقة على المالحظة

التعقيب

رأى اللجنة

المالحظة
م
اإلنتوساااااي وأفضاااال الممارسااااات كمعيار ،وهذا لارتقاء بالجهاز ليصاااابت قدوة يحتذد به من حيط المصااااداقية
والمهنية وفقا لمعيار اإلنتوساي ( .(ISSAI 12
مالحظات جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان
يقترح إضافة قسم في بداية التقرير يوضت المصطلحات الرئيسية الهامة
اقتراح دراسووة ملحق بالدليل بالم و لحا في كافة الموافقوووة على المالحظوووة
1
أفزا الدليل يعر على اللفنة في االفتماع القادم مع التف ووووووويووول بووواعوووداد
الملحق الل شهر فبراير
ليرفق بالدليل.
2424
يقترح عمل رسم توضيحي أو هيكل للتقرير في بداية القسم لتوضيت اإلجراءات.
اال ب بمالحظة الفهاز
نقترح عدم اذ ب بالتعقيب للسباب اآلتية:
2
 بووالنسوووووووبووة لهيكوول التقرير فموفود في نمووابج لب بيان توضووووويحي من
عمان تعهد بتقديمو ممثلتا
التقرير في تام المرحلة.
 بالنسووبة لعمل رسووم توضوويحي أو ءيكل للتقرير فهاز سل نة عمان
في بداية القسوووووووم فلم يتبع أسووووووولوب الرسووووووووم
التوضوووويحية للدليل في كل من مرحلة الت ي
والتنفيوووب واللوووبان تم اعتموووادءموووا من المفلس
التنفيب .
 أن مراحل اعداد التقرير واضوووووحة من السووووورد
ولن يمثل وفود ءي كل توضووووووويحي اضووووووووافوة
لمست دم الدليل.
يستحسن استبدال كلمة (التحريفات) ب (أخطاء) وذلك كما وردت في دليل الرقابة المالية مرحلة التنفيذ.
نر اتبقووا اسوووووووت وودام كلمووة التحريفووا حيووث أن اذ ب بمالحظة الفهاز
3
المسوووووووميوان مقبوالن وقود ورد بكرءموا في معوايير
اتنتوسوواي فضووال عن أن لفظ التحريفا لها معنى
أوسع من أ ا .
اذ ب بمالحظة الفهاز
فيما يتعلق ب (أوالً البند  )0دراسة الحاجة إلى تعديل االستراتيجية العامة للتدقيق يجب أن تكون في مرحلة التنفيذ نر عدم اذ ب بالتعقيب للسباب التالية:
0
 أن تعديل االسوووووووتراتيفية العامة للتدقيق تتم في
(صفحة )012
ضوووووووو النتوائ النهوائيوة للمرافعوة التي تظهر
اال تالف في اذءمية النسوووووووبية المقدرة للبنود
ومقدرا اذ ا الفعلية المقدرة وما يتبعها من

م

التعقيب
المالحظة
دراسووووووة أسووووووباب ءب اال تالفا
اذرقام ال تامية للقوائم المالية.
 في مثل ءب الحا لة يتم اعادة تقييم الم ا ر
للبنود التي ا تلف أءمية النسووبية وتقدير أءمية
نسوووووووبيووة فووديوودة لهووا والقيووام بووإفرا ا فحص
اضافية لتلك البنود فق للو ول للرأي النهائي
فيها.
نقترح إضافة جملة " وإذا لم يتمكن المدقق من التوصل إلى نتيجة نهائية فيجب عليه تعديل التقرير اللاص بالقوائم نر عدم اضووووووووافة الفملة حيث أنو في حالة عدم
المالية من خال إضافة فقرة ايضاحية وعرض رأي متحفظ أو ملالف.
تمكن المدقق من التو ووووووول الى نتيفة نهائية فيفب
عليو االمتناع عن ابدا الرأي وال يفب عليو ابدا
في فقرة الظروي التي تؤدي إلى إصدار تقرير برأد غير معدل (نظيف) (صفحة )012
رأي متحفظ أو رأي سووووووولبي (م الف) وفقا لمعيار
اتنتوساي .1745
نقترح تعديل الفقرة (ب) صفحة .000
المق ود الفقرة (ب) فحة .225
نر عوووودم اذ ووووب بووووالمالحظووووة حيووووث أن الفقرة
المعلومات األخرد المرافقة للقوائم المالية التي تم التدقيق عليها.
من ووووووووص علي ها في معيار اتنتوسوووووووواي 1724
" مسووووووو وليا المدقق المتعلقة بالمعلوما اذ ر
الواردة في الوثووائق المتضووووووو نمنووة للبيووانووا الموواليووة
المدققة"
الدليل يحتاج إلى تدقيق إمائي.
تم اذ ب بفميع الت وووويبا اتمالئية التي أرسووولتها
كل اذفهزة.
والمالحظة لم تتضمن ت ويبا محددة

رأى اللجنة

في ضووووووو

5
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الموافقة على التعقيب

الموافقة على التعقيب
اسوووووووتبدال
ب فحة 224

وووووووفحة 222

اال ب بالتعقيب

مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي بدولة العراق
 1تعدل محتويا التقرير (فقرة اذمور الرئيسوووووووية في التدقيق) الواردة في المسوووووووودة نر عدم اذ ب بالمالحظة للسوووووووباب مووووع عوووودم اذ ووووب
بوووووالوووووموووووالحوووووظوووووة
لتت ابق مع المالحق الواردة في المسودة كبلك مع المعايير الدولية ال ا ة بالتقرير اذتية:
واالحتفاظ بالترتيب

م

المالحظة

لتكون بعد فقرة الرأي (أو فقرة لف االنتبا واذمور اذ ر ابا كان تلك الفقرتين
تتميز بأءمية نسبية بالنسبة للمست دمين

2

أن الفقرة ( )7و ف ل بيعة مس وليا المدقق عن تدقيق القوائم المالية ليس فقرة
مسوووتقلة في التقرير وانما تد ل في الفقرة (( )6مسووو وليا المدقق عن عملية تدقيق
القوائم المالية) أما ما يتعلق بالفقرة رقم (( )2االسوووتمرارية) فهي تد ل ضووومنية مع
فقرة ( )6-5مس وليا اتدارة والمدقق.

التعقيب

رأى اللجنة

 لم تضووووومن ووووولب المعايير تحديد الوووووبي فوووووا فوووووي
لموضووووووووع فقرة اذمور اذ ر ال ووووووووفحتين 211
للتووودقيق حيوووث أن تلوووك الفقرة ال و.212
يفب ادرافها ضووووووومن التقرير اال
في حالة شرو معينة.
 أن المقترح أشوووار الى وضوووعها في
أكثر من موضوووووووع وءو مووا يظهر
أنهووا يمكن أن توودرج في أكثر من
رأي في التقرير.
 أن المقترح لم يوودرج في ووووووولوب
المعيووار المشوووووووووار اليووو ولكن في
المسوووووووودة وقد وووووووار الدليل على
نفس منه المعووووايير في ءووووبا
ال وص.
نر عدم اذ ب بالمالحظة للسوووووووباب  -نر امكووووانيووووة
اذتية:
دم الفقرتين 6
 أن الفقرة رقم  6تتضمن مسئوليا
و7
المدقق ومنها تقدير قدرة المنشوووووووأة  -ضوووووووووووووووووووورورة
االحتفاظ بفقرة
على االسوووووووتمرارية أما الفقرة 2
وووا ووووووووووة تهم
فتوضوووووح الكيفية التي تو ووووول لها
"مووووووووووووووبوووووووووووووودأ
المدقق في الو وووووووول للحكم على

م

المالحظة

3

تضاف الفقرة أدنا الى شرح رأي المدقق وتكون (و) وكما مبين أدنا :
(و) قد تعد القوائم المالية طبقا ً إلطارين (دولي ،محلي) للتقرير المالي ويعد كالهما
إطار تقرير مالي منطبقة .وبالتالي ،يتم أخ كل إطار في الحسةةبان بلةةكل منذنةةل عند
تكوين رأي المدقق حول القوائم المالية ويشوووووووير رأي المدقق الى كل من ات ارين
كالتالي:
 ابا أعد القوائم المالية وفق ات ارين أعال كال على حدي يتم ابدا رأيين :ءماأن القوائم ال مال ية م عدة ب قا ت ت ار من أ ر التقرير ال مالي المن ب قة (م ثل ات ار
المحلي) ورأي أن القوائم ال مال ية م عدة ب قا ت ار تقرير مالي آ ر من بق (مثل
المعايير الدولية للتقرير المالي) وقد يتم ابدا رأي بشوووووأن القوائم المالية بفملة واحدة
(مثال بلك تعر القوائم المالية بعدالة من فميع الفوانب الفوءرية بقا ت للمبادئ
المحاسووووووبية المقبولة قبوالت عاما في دولة (س) و بقا ت للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمد محليا ت (حسب الدولة).
 ابا أعد القوائم المالية وفق أحد ات ارين ولكنها فشل في االلتزام بات ار اآل ريمكن ابدا رأي غير معدل (ايفابي) بأن القوائم المالية معدة بقا ت ت ار واحد (على
سوووووووبيل المثال ات ار المحلي) لكن مع ابدا رأي معدل (متحفظ امتناع عن ابدا

التعقيب

توافر فر االسوووووووتمراريووووة من
عدمو واتفرا ا الوافب ات ابءا
في حالة وفود شووووك في توافر ءبا
الشوور واتف وواح عن اتفرا ا
التي تم ات اب ءا للو وووووووول لرأيو
النهائي بشأنها.
نري عدم اذ ب بالمالحظة للسوووووووباب
التالية:
 أن الفقرة متضوووومن آ ر الفقرة (د)
تحتو.
و ا ة ما تم وضع
 ابا كوووان ات وووار المحلي يتفق مع
المعايير الدولية للتقرير المالي فلن
يكون ءنوواك ا ووارين ولكن ا ووار
واحد.
 ال يمكن االمتنوواع عن ابوودا الرأي
ابا قوووام المووودقق بوووإبووودا رأي في
القوائم المعدة وفقا ت ذحد ات ارين
ذن االمتناع عن ابدا الرأي يكون
في حووالووة عوودم قوودرة الموودقق على
ابدا رأي فق .

رأى اللجنة

اسوووووووووتوومووراريووووة
المنشووووووووأة" كموا
ينص على بلووك
المعيار 574
نتفق مع الفهوووواز
الم ووووري وما فا
في ال وووووفحة 211
من الدليل.

م

المالحظة

الرأي) في ما يتعلق بات ار اآل ر (على سبيل المثال المعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة) بقا ت لمعيار (التدقيق )1745

0

5

التعقيب

 تم اتشووووارة الى اف وووواح اضووووافى
م لوب في ءووووب البنوووود الفرعي
اذ ير تح عنوان " فقرة اذمور
اذ ر للتدقيق.
نر عدم اذ ب بالمالحظة للسوووووووباب
حيث أن وفقا لنص المعايير فق أشوار
الى بع فقرا لف االنتبا التي من
الضروري ادرافها.
وبالتالي فالفقرا اذ ر يمكن عدم
ادرافهووا ولكن الموودقق ير ادرافهووا
لتوفير معلوما اضووووووووافية وال يوفد
الزام بهوووا ولوووبلوووك تعتبر غير ملزموووة
وغير ضروري ادرافها.

رأى اللجنة

نتفق مع الفهوووواز
أشووووار المسووووودة في فقرة لف االنتبا الى (ويمكن أن ير المدقق لف االنتبا في
الم ووووووري لكن مع
بع الحاال التي ال تعتبر ضوووورورية) وبكر عدة نقا منها ما يتعلق بحاال عدم
اتشوووووارة في الفقرة
التأكد بالنتائ المسوووتقبلية لت ووورف اسوووتثنائي قضوووائي أو تنظيمي حدث الحق مهم
الى ضووووووورورة أن
الت بيق المبكر لمعيار محاسبي لو تأثير وال تزال ت ثر على المركز المالي.
يشوير المدقق بشوكل
وفي رأينوا أن عبوارة (ال تعتبر ضوووووووروريوة) فوا ك وأ بواعي كون أن معيوار
واضوووووووح الى عوودم
التدقيق الدولي رقم ( )1746اعتبر با النقا أعال فوءرية في فقرة لف االنتبا .
الزامية اتف وووووووواح
عن تلك اذمور في
الووقوووائووم الوومووووالوويووووة
(الووفووقوورة  A15موون
المعيار)706
لم تشوور مسووودة التقرير في فقرة (اذمور اذ ر في التدقيق) الى موقعها في تقرير  لم تتضمن المالحظة تحديد موضع نتفق مع نتفق مع
محدد مقترح لفقرة اذمور اذ ر الفهاز الم وووووووري
المدقق في حين أن معيار التدقيق الدولي رقم  1746عندما أشار الى اذمور اذ ر
لووكوون مووع اقووتووراح
للتدقيق.
في التدقيق لم تكن منف ووووووولة عن فقرة لف االنتبا التي أورد موقعها أعال حسوووووووب
اذءمية النسبية للمالحظة والحكم المهني للمدقق اما قبل أو بعد فقرة اذمور الرئيسية  لم يحووودد معيوووار  " 1746فقرا اعتمووواد ال ووووووويغوووة
التووووأكيوووودا الفقرا اذ ر في الواردة في المعيووار
في التدقيق.
تقرير المدقق المسووووووتقل" موضووووووع  :746موووووووووقووووووووع

م

المالحظة

التعقيب

للمور اذ ر في التوودقيق وبلووك
لمووا يلي حيووث أنووك تلووك الفقرة قوود
توفد مفمعة في مكان واحد تح
عنوان اذمور اذ ر للتوودقيق او
تحو عنوواوين م تلفووة فرعيووة كمووا
ءو موضوووووووح في الرابع من فقرة
اذمور اذ ر للتدقيق.
وقد توفد ضمن فقرا أ ر مثل
اذمور المتعلقوووة بوووالت ي البنووود
اذول من اذمور اذ ر تووودرج
ضوووومن و ووووف بيعة مسووووئوليا
المدقق وكبلك اذمر بالنسووبة لعدم
قدرة المدقق من االنسحاب.
ولوووبلوووك فقووود لم يترك الووودليووول وال
المعايير لموضوووووووع تلك الفقرة ذن
بلووك يرفع ل بيعووة الفقرة والحكم
الش ص للمدقق.

رأى اللجنة

"اذمووور اذ وور "
في تقرير المووودقق
يتوفق على بيعوووة
المعلومووا التي تم
اتف وووووووووواح عنهوووا
وعلى الحكم المهني
للمدقق ب ووووووص
أءميتها النسبية.

