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  دور معاییر التدقیق في تقلیص فجوة التوقع
  

  عمر علي كامل الدوري.د

  كلیة المنصور الجامعھ

 

  : المستخلص

  

یخلص ھذا البحث الى ان وجود فجوه بین ما یتوقع المستفیدون اداءه من قبل المدققین وبین ما ھو واقع حال أھداف  
ولیاتھم وحدود عملھم ھو حقیقھ واقعھ الیمكن تجاوزھا بل التدقیق المعلنھ وقدرات ھؤالء المدققین وواجباتھم ومسؤ

ینبغي مواجھتھا ومحاولة أیجاد الحلول لھا بصفتھا واحده من أبرز المشاكل التي تواجھ مھنة التدقیق ، ولعل معاییر 
في تحدید  التدقیق سواء أكانت الدولیھ منھا أم المحلیھ ھي أحدى أھم آلیات ووسائل حل ھذه المشكلھ من خالل دورھا

مسؤولیات وواجبات ومھام المدققین وبیانھا للمستفیدین من نتائج العملیھ التدقیقیھ كي یتم تقلیص الفارق والتباین بین 
وعلیھ فأن وجود فجوة التوقعات یمثل مشكلة البحث الذي یقوم على فرض فحواه أن لمعاییر . المدقق والمستفیدین منھ

فجوة التوقع ومن ثم حل تلك المشكلھ أو تحجیمھا على االقل في سبیل الوصول الى التدقیق دورا أیجابیا في تقلیص 
ھدف البحث المتمثل في أبراز دور معاییر التدقیق وأھمیتھا في تقلیص فجوة التوقعات وطرح ھذه المعاییر كآلیة البد 

  .  من أعتمادھا لحل المشكلھ المتمثلھ بتلك الفجوه
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  :المقدمة 

من جھة وبین ) مراقبي الحسابات(ظاھرة تضارب المصالح والتوقعات والتوجھات بین المدققین الخارجیین بدأت 
مستخدمي البیانات المالیة المدققة او المستفیدین من نتاج العملیة التدقیقیة من جھة اخرى تظھر للعیان في أواخر العقد 

لم تعرف آنذاك ولم تحدد مالمحھا وأبعادھا أال فیما بعد عندما  السادس وأوائل العقد السابع من القرن المنصرم، ولكنھا
سمیت بفجوة التوقعات أو التوقع في التدقیق التي تمثل التباین بین توقعات وطموحات مستخدمي البیانات المالیة أو 

تبرز أكثر مع مرور وبدأت ھذه الفجوة . المستفیدین من التدقیق وبین أھداف التدقیق وواقع مھنة التدقیق وأمكانیاتھا
الزمن بل وتزداد، وتزداد معھا اآلثار السلبیة على مھنة التدقیق بكل ما تحملھ من أنعكاسات وتأثیرات على المدققین 

وبدأ التفكیر بوضع الحلول لھذه المشكلة المتزایدة بل المتفاقمة یومًا بعد آخر، ومن ھنا تأتي . والمستفیدین في آن واحد
لذي یحاول ان یبرز مشكلة فجوة التوقعات كمشكلة حقیقیة ملموسة على ارض الواقع تھدد مھنة أھمیة ھذا البحث ا

التدقیق وتؤرق القائمین علیھا، أذ یمثل ھذا البحث محاولة ألقتراح معاییر التدقیق الدولیة كحل لھذه المشكلة على 
المحلي بوضع ھذه المعاییر كآلیة وأداة فاعلة التدقیق العراقیة كحل لھا على الصعید ) ادلة(الصعید الدولي ومعاییر 

  .تساھم بشكل حقیقي في تقلیص فجوة التوقعات من خالل تقریب وجھة نظر طرفي ھذه الفجوة

ویقع ھذا البحث في ثالثة محاور؛ یتناول أولھا فجوة التوقع من الناحیة النظریة، أما الثاني فیتطرق الى مسؤولیات 
وبات العمل التدقیقي، في حین یستعرض الثالث واالخیر ویحلل معاییر التدقیق الدولیة وواجبات المدقق ومحددات وصع

والعراقیة التي یعتقد الباحث بانھا تؤثر على فجوة التوقعات بشكل مباشر وفاعل وتساھم في تقلیصھا، وینتھي 
مثلة في وجود وأتساع فجوة بإستعراض جملة نتائج ومقترحات یتوقع الباحث انھا قد تفید في حل مشكلة البحث المت

  .التوقعات في التدقیق

 

  خطة البحث

  : مشكلة البحث

تع   د فج   وة التوقع   ات بح   د ذاتھ   ا أح   دى أھ   م المش   كالت الحقیقی   ة الت   ي تواج   ھ مھن   ة الت   دقیق وتمث   ل تح   دیًا حقیقی   ًا      
ث  ر الس  لبي  ص  عوبة تحدی  د فج  وة التوقع  ات ف  ي الت  دقیق وف  ي اال      "لھ  ا، وھن  ا تكم  ن مش  كلة البح  ث الت  ي تتجس  د ف  ي        

المتزای  د لھ  ذه الفج  وة أو الثغ  رة اآلخ  ذة ف  ي االتس  اع یوم  ًا بع  د آخ  ر بس  بب أزدی  اد متطلب  ات المس  تفیدین م  ن مھن  ة                
  ".التدقیق من جھة وأزدیاد وتعاظم الصعوبات والتحدیات التي تكتنف مھنة التدقیق من جھة أخرى

  :فرضیات البحث 

  -:في اآلتي یقوم ھذا البحث على فرضیتین یمكن تلخیصھما

ان لمع  اییر الت   دقیق اھمی  ھ كبی   ره ف  ي مھن   ة الت  دقیق كونھ   ا تع  د مرش   دًا عملی  ًا لمراقب   ي        : الفرض  یة األول   ى  - 1
 .الحسابات یعتمدون علیھا ویرجعون الیھا في عملھم التدقیقي 

ر أث   ر مباش   ر وغی   ر مباش    –س  واء أكان   ت الدولی   ھ منھ   ا ام العراقی  ھ    –لمع   اییر الت   دقیق : الفرض  یة الثانی   ة  - 2
عل   ى فج   وة التوقع   ات ف   ي الت   دقیق ف   ي اتج   اه تقل   یص ھ   ذه الفج   وة والعم   ل عل   ى تحجیمھ   ا لك   ون ان ھ   ذه     
المع   اییر تع   د مرش   دًا مھنی   ًا یح   دد واجب    ات ومس   ؤولیات وح   دود وأمكانی   ات مراق   ب الحس   ابات ومھنت    ھ           

 .-اي لطرفي الفجوة  –للمستفیدین من التدقیق من جھة ولمراقب الحسابات نفسھ من جھة أخرى 
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  :ھدف البحث

یھ  دف البح   ث ال   ى اثب   ات الوج   ود الفعل   ي والحقیق   ي لفج   وة التوقع  ات ف   ي الت   دقیق وأثرھ   ا ف   ي مھن   ة الت   دقیق، كم   ا     
یھ   دف ال   ى بی   ان دور وأث   ر مع   اییر الت   دقیق الدولی   ة والعراقی   ة ف   ي تقل   یص وتحج   یم ھ   ذه الفج   وة م   ن خ   الل اثب   ات     

الخ    اص أو المباش    ر ل    بعض مع    اییر الت    دقیق علیھ    ا ومحاول    ة      االث    ر الع    ام لك    ل مع    اییر الت    دقیق علیھ    ا واالث    ر    
  .تقلیصھا والحد من أتساعھا

  خلفیة نظریة–فجوة التوقع : المحور االول 

  

  : التعریف والمفھوم –فجوة التوقع 

م   ن المع   روف ب   أن مس   تخدمي البیان   ات المالی   ة یعتم   دون عل   ى تقری   ر مراق   ب الحس   ابات م   ن خ   الل ق   راءتھم ل   ھ،         
ولك    ن الواق    ع . لق    ائم ھن    ا ب   أن ھن    اك فھ    م ت    ام لفح   وى تقری    ر مراق    ب الحس    ابات وتفاص   یلھ وھدف    ھ    واالفت   راض ا 

العمل  ي یش  یر ال  ى ع  دم ص  حة ھ  ذا االفت  راض م  ن خ  الل وج  ود أخ  تالف أو تب  این ب  ین اھ  داف الت  دقیق المعلن  ة م  ن                 
التب    این  جھ    ة وب    ین توقع    ات مس    تخدمي تقری    ر مراق    ب الحس    ابات م    ن جھ    ة أخ    رى، ویع    رف ھ    ذا االخ    تالف أو  

الت   ي یكم   ن اح   د اس   بابھا ف   ي ع   دم فھ   م مس   تخدمي البیان   ات    ) Expectation Gap( بفج   وة أو ثغ   رة التوق   ع  
المالی   ة ألھ   داف الت   دقیق وم   ن ث   م ع   دم فھمھ   م أو تق   دیرھم لمس   ؤولیة مراق   ب الحس   ابات تج   اه البیان   ات المالی   ة             

  .المدققة بالشكل الصحیح والمطلوب

الفج  وة او الثغ  رة ب  ین م  ا ت  نص علی  ھ مع  اییر الت  دقیق فیم  ا یتعل  ق بمھم  ة مراق  ب            ل  ذا تع  رف فج  وة التوقع  ات بأنھ  ا    
، ) 500:  1997:فض     ة ( الحس     ابات وب     ین توقع     ات مس     تخدمي البیان     ات المالی     ة أزاء م     ا یقدم     ھ المراق     ب         

وتس    مى فج    وة التوقع    ات أیض    ًا ب    الفجوة ب    ین الواق    ع والمتوق    ع ویقص    د ب    الواقع ھ    و واق    ع مھن    ة الت    دقیق أم    ا       
وتع   د فج   وة التوقع   ات واح   دة م   ن أھ   م المش   اكل      . توق   ع فھ   و م   ا یتوقع   ھ المس   تخدمون م   ن مراق   ب الحس   ابات      الم

والتح   دیات الت   ي تواج   ھ مھن   ة الت   دقیق ل   ذا فق   د لقی   ت أھتمام   ًا كبی   رًا م   ن قب   ل الب   احثین واألك   ادیمیین المختص   ین          
أول م  ن أش  ار ال  ى وج  ود أخ  تالف       1969ع  ام   Leeمن  ذ أوائ  ل العق  د الس  ابع م  ن الق  رن المنص  رم، ھ  ذا ویع  د ل  ي          

لك    ن لیجی    و . ف   ي آراء المجتم    ع ح    ول ال    دور ال    ذي یق    وم ب    ھ مراق   ب الحس    ابات والھ    دف م    ن العملی    ة التدقیقی    ة   
Liggio  ھ   و اول م   ن أس   تخدم مص   طلح فج   وة التوقع   ات ف   ي الت   دقیق اذ عرفھ   ا بأنھ   ا الفج   وة ب   ین           1974ع   ام

توق    ع من    ھ أن یحقق    ھ عل    ى اس    اس الج    ودة والمع    اییر        مس    توى االداء المھن    ي لمراق    ب الحس    ابات وب    ین م    ا ی     
  .المھنیة

ومن    ذ ذل    ك الح    ین ب    دأ األھتم    ام بدراس    ة فج    وة التوق    ع ف    ي الت    دقیق باالزدی    اد اذ اص    بحت االدبی    ات المحاس    بیة      
والتدقیقی    ة تض    م العدی    د م    ن الدراس    ات ف    ي ھ    ذا المج    ال، أم    ا عل    ى ص    عید الجھ    ات والھی    آت المنظم    ة لمھن    ة       

ومعھ   د ) AICPA( ق والمعنی   ة بھ   ا فق   د ق   ام ك   ل م   ن المعھ   د االمریك   ي للمحاس   بین الق   انونیین      المحاس   بة والت   دقی 
) CICA(ومعھ     د المحاس     بین الق     انونیین ف     ي كن     دا     ) ICAEW( المحاس     بین الق     انونیین ف     ي أنكلت     را وول     ز     

) ICAS(ومعھ     د المحاس     بین الق     انونیین ف     ي اس     كتلندا    ) ICAI(ومعھ     د المحاس     بین الق     انونیین ف     ي ایرلن     دا    
بدراس    ة مش    كلة فج    وة التوقع    ات م    ن خ    الل أقام    ة الم    ؤتمرات وأنش    اء الھی    آت واللج    ان وتق    دیم العدی    د م    ن            

الت   ابع للمعھ   د االمریك   ي للمحاس   بین     ) ASB(التوص   یات والمقترح   ات، ھ   ذا وق   د اص   در مجل   س مع   اییر الت   دقیق         
 )AICPA(القانونیین 
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ع ف   ي الت   دقیق تھ   دف ال   ى تق   دیم الحل   ول كمحاول   ة       تس   عة مع   اییر عرف   ت بمع   اییر فج   وة التوق         1988ف   ي ع   ام   
لتقل   یص آث   ار ھ   ذه الفج   وة الت   ي ق   د ال تنحص   ر ف   ي المس   اس بالھ   دف ال   رئیس لمھن   ة الت   دقیق فق   ط وأنم   ا تتج   اوز       

ھ    ذا ). 144-143:  2009: القرن    ي ( ذل    ك ال    ى االس    ھام ف    ي عملی    ة أتخ    اذ ق    رارات أقتص    ادیة غی    ر رش    یدة        
اكث    ر الب    احثین أس    ھامًا ف    ي دراس    ة فج    وة التوقع    ات ف    ي الت    دقیق ب    أن      الت    ي تع    د م    ن  Porterوت    رى بروت    ر 

التع   اریف الموج   ودة ض   یقة وال تتض   من حقیق   ة ان مراقب   ي الحس   ابات ق   د ال یقوم   ون ب   االداء المتوق   ع م   نھم وف   ق         
االنظم   ة والمع   اییر المھنی   ة الت   ي تحك   م عملھ   م، وم   ن ث   م ف   أن تل   ك التع   اریف ال تعب   ر تعبی   رًا ك   امًال ع   ن مفھ   وم             

الف  رق ب  ین م  ا یتوقع  ھ    " ل  ذا فق  د عرف  ت فج  وة التوقع  ات عل  ى انھ  ا       . وطبیع  ة وحقیق  ة فج  وة التوقع  ات ف  ي الت  دقیق     
  ).147:  2009: القرني " ( المجتمع من مراقب الحسابات وادائھ الفعلي

 

   ) 147: 2009: القرني (: وبناءًا على ذلك یمكن تقسیم فجوة التوقعات في التدقیق الى نوعین رئیسین ھما

) الم    دقق( وتنش    أ نتیج    ة التب    این ب    ین م    ا یتوق    ع المجتم    ع م    ن مراق    ب الحس    ابات    : فج    وة المعقولی    ة  .1
 .انجازه وبین مایستطیع المدقق انجازه بشكل معقول

وتنش    أ نتیج    ة التب    این ب    ین التوقع    ات المعقول    ة للمجتم    ع لم    ا یج    ب ان یق    وم ب    ھ الم    دقق   : فج    وة االداء .2
یم فج    وة االداء ال    ى فج    وة تنش    أ نتیج    ة لقص    ور المع    اییر المھنی    ة،   وق    د ت    م تقس     . وب    ین ادائ    ھ الفعل    ي

 .وفجوة تنشأ نتیجة للقصور في اداء مراقب الحسابات نفسھ

  

  :والشكل اآلتي یوضح أنواع وأشكال فجوة التوقعات في التدقیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ))انواع فجوة التوقعات في التدقیق –) 1(الشكل (( 

 .الباحث اعداد من:  المصدر

  

  

 التوقعات فجوة

فجوة قصور 
 ةالمعاییر المھنی

 فجوة اإلداء فجوة المعقولیة

فجوة قصور 
 اداء المدقق
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  ) 30: 1993:السویج:(ھذا ویتوقع مستخدمو البیانات المالیة من مراقبي الحسابات كل من اآلتي

 .انجاز عملیة التدقیق بالكفایة الفنیة والنزاھة واالستقالل والموضوعیة .1

 .اكتشاف االخطاء الجوھریة التي تؤثر على نتیجة االعمال والمركز المالي .2

 .ةمنع اصدار البیانات المالیة المضلل .3

وعلیھ فقد یصل بعض مستخدمي البیانات المالیة الى ان ھذه التوقعات لم یتم تحقیقھا مما یؤدي الى ظھور الفجوة 
اذ انھ ال توجد عملیة تدقیقیة تستطیع ان تقدم تأكیدات تامة وكاملة بأن البیانات المالیة خالیة من االخطاء . المتوقعة

كما ان معاییر التدقیق التي تحكم وتنظم وتؤطر مھنة تدقیق . االخطاءوذلك لتعدد وتشعب اسباب وظروف حدوث تلك 
الحسابات قد اعترفت صراحة بوجود قیود ومحددات على العملیة التدقیقیة اذ انھا ال تتطلب أكثر من حصول مراقب 

لیس بالدقة المتناھیة أو الحسابات على االثباتات الكافیة والمالئمة لتكوین رأیھ بشأن البیانات المالیة بطریقة معقولة و
وأن ذلك معروف وواضح لمراقبي الحسابات لكنھ غیر معروف وال . الكاملة التي ال یمكن ان تحدث في عملیة التدقیق

واضح الى المستفیدین أو مستخدمي البیانات المالیة، ھذا فضًال عن انھم على قناعة بأن مستوى ونوعیة االداء الذي 
ل من المتوقع تقدیمھ، لذا تكون توقعات مستخدمي البیانات المالیة من العملیة التدقیقیة أكبر یقدمھ مراقب الحسابات أق

  ) .30-28: 1998: جربوع( من االنجازات التي یقدمھا مراقب الحسابات مما تسبب في ظھور فجوة التوقعات 

فة التي تبعد المستخدمین او وبناءًا على ما تقدم یمكن الخروج بتعریف شامل لفجوة التوقعات وھو انھا المسا
المستفیدین عن مراقب الحسابات وتجسد التباین الموجود بین ما یتوقعوه أو یطلبوه ھم من مراقب الحسابات من جھة 

  .وبین ما یمكنھ تقدیمھ لھم وما یقدمھ فعلیًا لھم من جھة أخرى

  

  

  :االسباب والظروف –فجوة التوقعات 

التوقعات والظروف المحیطة بھا في النقاط اآلتیة وفقًا للدراستین المیدانیتین  یمكن حصر االسباب التي ولدت فجوة
والمعھد الكندي للمحاسبین القانونیین ) AICPA(اللتین قام بھما كل من المعھد االمریكي للمحاسبین القانونیین 

)CICA (–  في ھذا المجال –كل على حدة) : 502-501: 1997: فضة (  

رام الكبیر الذي یكنھ مستخدمو البیانات المالیة لمراقب الحسابات، اال انھم یكونون عمومًا على الرغم من االحت .1
على جھل كبیر بحدود مسؤولیاتھ، لذا فأن ثقتھم بھ قد تھتز تمامًا في حال فشلھ في تلبیة إحتیاجاتھم 

 .ومتطلباتھم المشروعة

ا قد ال تلبي توقعاتھم السیما االمور المتعلقة ھناك بعض النواحي التي یجد مستخدمو البیانات المالیة بأنھ .2
 .بأستقاللیة وكفاءة مراقب الحسابات وعدم خضوعھ للضغوط

مما ال شك فیھ ان أحد اسباب فجوة التوقعات ھو عدم معرفة مستخدمي البیانات المالیة بمسؤولیات مراقب  .3
اضحة لمستخدمي البیانات ویمكن تحسین مستوى ھذه المعرفة عن طریق أعطاء الصورة الو. الحسابات

 .المالیة عن دور كل من االدارة ومراقب الحسابات بشأن البیانات المالیة
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في ابداء الرأي بشأن البیانات المالیة المعدة من قبل  -وفقًا لمعاییر التدقیق  –یتلخص دور مراقب الحسابات  .4
مع االدارة بشأن ھذه البیانات مما یتسبب  وعلیھ فأنھ یلجأ الى التحفظ في تقریره عند وجود أختالف. االدارة

ان  -كي ال یفقد الجمھور ثقتھ بھ  - لذا یكون لزامًا على مراقب الحسابات . في تعكیر العالقة بینھ وبین االدارة
 .یتحلى بالموضوعیة حتى لو أدى ذلك الى خالف مع االدارة

ومات على قدر كبیر من االھمیة في إتخاذ یرى العدید من مستخدمي البیانات المالیة بأنھا قد ال تضم معل .5
 .القرارات، لذا فأنھ ال بد من تحسین او تطویر مستوى معاییر التدقیق

یتوقع البعض من مراقب الحسابات بأن یعطیھم إنذارًا مبكرًا عن المالءة المالیة للشركة أو ان یسلط الضوء  .6
 .جدوى منتج معینعلى قرار مالي غیر سلیم متخذ من قبل االدارة او على عدم 

یرغب البعض في ان تتضمن البیانات المالیة تحلیالت اضافیة لبعض المعلومات فضًال عن التوقعات والتنبؤات  .7
المستقبلیة فیما یتعلق بسیر العمل، علمًا بأن ذلك ھو لیس من اختصاص مراقب الحسابات بل من اختصاص 

 .االدارة التي تّعد البیانات المالیة

مي البیانات المالیة بأنھ ینبغي تحدید وتحلیل المخاطر التي قد تواجھ الشركة في المستقبل یرى بعض مستخد .8
 .المنظور وتضمینھا في تقریر مراقب الحسابات، ھذا على الرغم من عدم التأكد الذي یكتنف المستقبل

الرغم من ان  یعتقد البعض ان من مسؤولیة مراقب الحسابات كشف االختالس واالحتیال والتالعبات، وعلى .9
ھذا ال یعد جزءًا من مسؤولیات مراقب الحسابات اال ان علیھ ان یأخذ متطلبات مستخدمي البیانات المالیة 

 .بنظر االعتبار وان یولي اھتمامًا أكبر لھذا الموضوع عند تخطیط العمل ووضع برامج التدقیق

  

لمالیة ھي توقعات مشروعة ینبغي على مھنة ویتضح مما تقدم بأن بعض توقعات الجمھور او مستخدمي البیانات ا
التدقیق تلبیتھا والعمل على تحقیقھا لھم، لذا ینبغي ان یتجھ الجھد نحو تقلیص أو تضییق فجوة التوقعات بین الجمھور 
ومراقب الحسابات ومن الجانبین، بمعنى انھ ال یتم العمل على تضییق ھذه الفجوة او الثغرة من جانب الجمھور فقط من 

الل تثقیفھ وأعالمھ بحدود مسؤولیات وواجبات مراقب الحسابات ومحددات عملھ وأنما من جانب مراقب الحسابات خ
ایضًا من خالل زیادة االھتمام بعملھ وبألتزامھ بمعاییر التدقیق وبتوسیع نطاق مھام مراقب الحسابات ومجال عملھ في 

  .بیانات المالیة المدققةسبیل تلبیة وتحقیق االحتیاجات المشروعة لمستخدمي ال

 

 

  .مسؤولیات وواجبات مراقب الحسابات ومحددات عملھ:المحورالثاني

لمھنة التدقیق حالھا حال باقي المھن مسؤولیات وواجبات ومحددات تؤطر وتحدد عمل مراقب الحسابات، ولعل المعاییر 
یق نجد بأن معاییر أو قواعد التدقیق ھي التي تحدد المسؤولیات والواجبات في ایة مھنة مھما كانت، وفي التدق

والتي یرمز لھا ) Generally Accepted Auditing Standards(المتعارف علیھا او المقبولة قبوًال عامًا  
ھي التي تحدد وتبین مواصفات ومسؤولیات وواجبات مراقب الحسابات وتعد المرشد ) GAAS(اختصارًا بالرمز 

وللمعھد االمریكي للمحاسبین . نة التدقیق وكذلك للدارسین والمدرسین لعلم التدقیقللقضاء وللمحاكم وللممارسین لمھ
ضمن كتیب صادر  1954السبق في ھذا المجال كونھ اول من عمل على وضع معاییر أداء عام ) AICPA(القانونیین 

 ).GAAS(عامًا والذي تضمن معاییر التدقیق المقبولة قبوًال " معاییر التدقیق المتعارف علیھا"بعنوان 
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  )63 -55: 2007:عبداهللا: (وقد صنفت ھذه المعاییر الى ثالث مجموعات رئیسة یمكن تلخیصھا كاآلتي

  

  :General or Personal Standards –المعاییر العامة أو الشخصیة  :أوًال 

  :وتتضمن ھذه المعاییر كل من اآلتي  

یكون المدقق على مستوى مناسب من الكفاءة العلمیة  التدریب والكفاءة أو التأھیل العلمي والعملي؛ أي ان .1
والعملیة التي تؤھلھ للقیام بمھامھ وعملھ التدقیقي على اكمل وجھ كما انھ ینبغي ان یخضع للتدریب والتطویر 

 .المستمر لكي یتمكن من القیام بواجباتھ المتزایدة والمتطورة بأستمرار

الحیاد من واجبات مراقب الحسابات االساسیة ویكون االستقالل في  االستقالل أو الحیاد؛ اذ یعد االستقالل أو .2
تفكیر وفي عمل مراقب الحسابات كما ینبغي ان یكون االستقالل ظاھریًا وواقعیًا في نفس الوقت اذ یعد مراقب 

 .الحسابات خبیرًا مستقًال محایدًا

سابات التي یساءل علیھا ھي بذلھ العنایة العنایة المھنیة الالزمة أو الواجبة؛ اذ انھ من واجبات مراقب الح .3
المھنیة الواجبة في عملیة التدقیق برمتھا وفي اعداد ووضع تقریر التدقیق النھائي، وتكون العنایة والجھد 
المبذول بالقدر المعقول أي انھا ال تعني بأن العمل الذي یتم تكون نسبة النجاح بھ مائة بالمائة ومن دون اي 

د من قبل مراقب الحسابات ببذل العنایة المھنیة الواجبة یقصد بھ التعھد بحسن النیة واالمانة خطأ، اذ ان التعھ
ولیس العصمة عن الخطأ كونھ مسؤوًال أمام من یستخدمھ عن االھمال وسوء النیة وعدم االمانة ال عن ایة 

 .جوة التوقعات في التدقیقخسائر قد تنتج عن مجرد خطأ في التقدیر، ویمثل ھذا االلتباس جزءًا مھمًا من ف

  

  :Standards of Field Work - معاییر العمل المیداني: ثانیًا 

  :وتتضمن ھذه المعاییر كل من اآلتي   

التخطیط واالشراف؛ اذ تعد مھمتي التخطیط واالشراف من واجبات ومسؤولیات مراقب الحسابات وذلك للقیام  .1
بصفتھ الناتج النھائي للعملیة  –وج بتقریر مراقب الحسابات بعملیة التدقیق بالشـــكل المطلوب ولیتم الخر

 .بالشكل الذي یلبي طموحات ومتطلبات المستفیدین منھ - التدقیقیة

دراسة وفحص نظام الرقابھ الداخلیھ؛ اذ تقع مھمة دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلیة والضبط الداخلي من  .2
مدى كفایتھما في سبیل تحدید نطاق عملیة التدقیق وحدود ضمن واجبات ومسؤولیات مراقب الحسابات لتحدید 

 .عمل المدقق للوصول الى المستوى المطلوب

التي تعد  –التي قد تسمى باالدلة والقرائن  -االثباتات؛ إذ ان من واجبات المدقق االساسیة جمع االثباتات  .3
ابات في تكوین وبناء رأیھ النھائي لذا االساس الذي تقوم علیھ العملیة التدقیقیة اذ یستند علیھا مراقب الحس

 .یجب ان تكون االثباتات مالئمة وكافیة لألعتماد علیھا

  : Standards of Reporting–معاییر اعداد أو وضع التقریر : ثالثًا 

 :وتتضمن ھذه المعاییر كل من اآلتي  
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 Generally Accepted Accounting ( )Principlesالمباديء المحاسبیة المقبولة قبوًال عامًا  .1
؛ إذ انھ من واجبات مراقب الحسابات ان یبین في تقریره ما اذا كانت )GAAP(ویرمز لھا أختصارًا بالرمز 

 ) .GAAP(البیانات المالیة موضع التدقیق قد اعدت وفق المباديء المحاسبیة المقبولة قبوًال عامًا 

یعد من واجب مراقب الحسابات وفي اطار مسؤولیتھ ان الثبات او االتساق في تطبیق المباديء المحاسبیة؛ اذ  .2
یبین في تقریره ما اذا كانت المبادئ المحاسبیة المطبقة في المنشأة موضع التدقیق وفي الفترة المالیة موضع 

اي انھ لم یتم تغییرھا وھنالك استمراریة وثبات في (التدقیق ھي نفسھا المطبقة في الفترة المالیة السابقة 
من عدمھ، إذ ینبغي على مراقب الحسابات ان یذكر اي تغییر یطرأ في تطبیق ) من سنة ألخرى تطبیقھا

اذ یكون مثل ھذا . المباديء المحاسبیة من فترة ألخرى في تقریره مع ذكر اآلثار الجوھریة لھذا التغییر
 .التحفظ في تقریر التدقیق واجبًا ضروریًا على مراقب الحسابات

أظھار الواقع في التقاریر؛ إذ یقع على عاتق مراقب الحسابات واجب اظھار كل الوقائع  كفایة المعلومات أو .3
كما ینبغي على مراقب . الجوھریة في تقریره والتي قد یؤدي أغفالھا أو عدم ذكرھا الى تضلیل المستفیدین

تقریره اذا اضطر  الحسابات االفصاح عن عدم أتباعھ لمعاییر التدقیق المتعارف علیھا ضمن فقرة النطاق في
لذلك، واذا لم یتیسر لھ القیام بأحد االجراآت المطلوبة منھ یقتضي ان یدرج في فقرة الرأي في تقریره تحفظًا 

 .بھذا الصدد، إذ یقع كل ذلك في إطار مسؤولیات مراقب الحسابات

یھ رأیھ الفني المحاید أبداء الرأي؛ اذ یتمثل الواجب االساسي لمراقب الحسابات في ان یصدر تقریرًا یبین ف .4
المستقل بشأن مدى صحة البیانات المالیة ككل ، أو ان یمتنع عن ابداء الرأي ضمن تقریره على ان یتضمن 

ویجسد رأي مراقب الحسابات النھائي في تقریره . ھذا التقریر االسباب التي ادت بھ الى ذلك االمتناع
 .مسؤولیتھ الكاملة عن العملیة التدقیقیة ككل

وتعد مھنة التدقیق واحدة من اكثر المھن تعرضًا للمخاطر إذا ما قورنت بالمھن األخرى كالطب والھندسة  ھذا
والمحاماة، إذ أن مراقب الحسابات یتعاطى ویتعامل مع الوحدة األقتصادیة التي تعد ظاھرة شدیدة التعقید كونھا تضم 

تتدفق داخل الوحدة األقتصادیة أفقیًا ورأسیًا ومعلومات أخرى بین طیاتھا كم من األحداث والعملیات التي تولد معلومات 
  .تتدفق من عالقات مع أطراف خارجیة ذات أھداف ودوافع سلوكیة متباینة ومتناقضة واحیانًا متضاربة

 ولعل دینامیكیة الظاھرة التي تتعامل معھا مھنة التدقیق تساھم في زیادة وتعاظم مخاطرھا، إذ أن الوحدة األقتصادیة
غالبًا ماال تمثل ظاھرة مستقرة یمكن السیطرة علیھا أو أخضاعھا لنموذج نمطي من األجراآت، لكنھا ظاھرة في تغیر 
وتطور دائم ومستمر كنتیجة حتمیة لتأثرھا الحیوي والمباشر بالظروف والعوامل البیئیة المحیطة سواء األقتصادیة 

  ).205: 1997: أبو المكارم(التكنولوجیة   منھا أو السیاسیة أو القانونیة أو األجتماعیة أو

یعد واحدًا من أھم التحدیات والصعوبات التي تواجھ مھنة تدقیق الحسابات ) Audit Risk(ولعل الخطر التدقیقي 
والذي یتمثل في المسؤولیة المھنیة والقانونیة التي تقع على عاتق مراقب الحسابات في مواجھتھ للطرف الثالث 

خدمي المعلومات المحاسبیة الذین یعتمدون على تقریره ویثقون بھ في إتخاذ قراراتھم األقتصادیة، إذ المتمثل في مست
من مراقبي الحسابات وشركات التدقیق لألتھام في دعاوى قضائیة رفعت من قبل الطرف  - بل الكثیر –تعرض العدید 

ت المالیة أو فشل مراقب الحسابات في أكتشاف الثالث بسبب األھمال العادي أو األھمال الجسیم عند تدقیق البیانا
  تحریف متعمد ما في البیانات المالیة من قبل الوحدة األقتصادیة موضع التدقیق،

ویقصد باألھمال العادي فشل مراقب الحسابات في بذل العنایة المعقولة أما األھمال الجسیم فیقصد بھ فشل المدقق في  
  .بذل الحد األدنى من العنایة
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وینعكس ذلك في تقریر مراقب الحسابات الذي یتضمن عبارتان متعلقتان بمفھومي الخطر واألھمیة بشكل مباشر، إذ 
 In All - في كل ما ھو جوھري"أما الثانیة فھي " In Our Opinion - وفي رأینا"تتمثل العبارة األولى في 
Material Respects ."صراحة بأن مراقب الحسابات قد بنى أستنتاجاتھ  ونجد بان العبارة األولى تعِلم المستفیدین

على أساس تقییم أو حكم مھني، بمعنى أنھ الیضمن والیؤكد عدالة البیانات المالیة، وھذا یؤشر وجود قدر من الخطر 
بان البیانات المالیة قد تنطوي على أخطاء أو مخالفات لم یتمكن مراقب الحسابات من أكتشافھا على الرغم من أن 

أما العبارة الثانیة فإنھا تعِلم المستفیدین بأن رأي مراقب الحسابات یقتصر على المعلومات . ره لم یكن متحفظًاتقری
المالیة الجوھریة لیس إال، إذ تعد األھمیة من المفاھیم األساسیة والراسخة ألنھ من غیر المنطقي من الناحیة العملیة أن 

لمالیة صحیحة وسلیمة بشكل مطلق في حین أن إجراآت التدقیق تقتصر على یكون رأي مراقب الحسابات بأن البیانات ا
  ).219 - 218: 1997: أبو المكارم(العینات سواء یتم أختیارھا حكمیًا ام أحصائیًا 

یتضح مما تقدم بأن ھنالك مسببات عدیدة تساھم في دعم وزیادة أتساع فجوة التوقعات في مھنة التدقیق وتمثل تیارات 
 جاه تعظیم الفارق بین توقعات جمھور المستفیدین من مھنة التدقیق وبین أمكانیات مراقب الحسابات ضاغطة بأت

 

الفعلیة، كما أنھا تضغط باتجاه تحجیم وتحدید امكانیات مراقب الحسابات العملیھ بصفتھا صعوبات عمل حقیقیھ تواجھھ 
جھ عملھ وواجبات ومسؤولیات ملقاة على عاتقھ، إذ لذا فإن مراقب الحسابات محاط بصعوبات توا. في عملھ التدقیقي

تعمل ھذه الصعوبات والمحددات على أضعاف وتقلیص وتحجیم أمكانیات مراقب الحسابات العملیة أو الفعلیة في حین 
تعد واجباتھ ومسؤولیاتھ عبئًا على كاھلھ، فینبغي على مراقب الحسابات أن یؤدي واجباتھ ومسؤولیاتھ كما یجب من 

إن لم یكن  –وأن یواجھ صعوبات ومحددات المھنة ویتغلب علیھا بكفاءتھ من جھة أخرى في سبیل تقلیص جھة 
  .فجوة التوقعات في التدقیق لكي تحقق مھنة تدقیق الحسابات أھدافھا المطلوبة - القضاء على

  معاییر التدقیق الدولیة والعراقیة ذات األثر على فجوة التوقع: المحور الثالث

 

الصادرة عن  - International Auditing Standards) (IASsل مراجعة معاییر التدقیق الدولیة من خال 
التابعة  International Auditing( )Practices Committee-IAPCلجنة التطبیقات التدقیقیة الدولیة 

معاییر ومراجعة  International( )Federation of Accountants-IFACلألتحاد الدولي للمحاسبین 
التدقیق العراقیة التي تسمى باألدلة الرقابیة العراقیة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقي التابع 
لدیوان الرقابة المالیة العراقي، نجد بأن ھناك بعض المعاییر واألدلة التدقیقیة الدولیة والعراقیة ذات العالقة المباشرة 

لتوقعات في التدقیق، إذ تؤثر بشكل أو بآخر على ھذه الفجوة؛ ولكن یرد ھنا تساؤل مھم أال وغیر المباشرة بفجوة ا
ھل أن تأثیر ھذه المعاییر واالدلھ التدقیقیة یتجھ نحو اتساع ھذه الفجوه ام تقلیصھا ؟ والجواب ھنا الیقبل : وھو

تدقیق، والسبب في ذلك ھو أن المعاییر غیراحتمال مساھمة ھذه المعاییر واالدلھ في تقلیص فجوة التوقعات في ال
لیعرف حدود عملھ " مراقب الحسابات"واالدلة تحدد عمل المدقق وتؤطره وتبینھ لطرفي العملیة التدقیقة وھما 

لیعرفوا صالحیات وواجبات وامكانیات مراقب الحسابات، " جمھور المستفیدین والمستخدمین"ومسؤولیاتھ وواجباتھ و
  .این والتباعد والتناقض بین الطرفین مما یؤدي بالنتیجة الى تقلیص فجوة التوقعات في التدقیقفإن تم ذلك یقل التب

وفیما یأتي أستعراضًا ملخصًا لمعاییر وأدلة التدقیق الدولیة والعراقیة التي یرى الباحث بانھا تؤثر بشكل مباشر وفاعل  
  :على فجوة التوقعات في التدقیق مع بیان ھذا األثر

 :التدقیق الدولیة المؤثرة على فجوة التوقعمعاییر   .أ 
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األھداف والمبادئ العامة التي تحكم تدقیق البیانات المالیة؛ إذ یؤثر ھذا  - ) 200(معاییر التدقیق الدولي رقم  .1
 -213: 2007: األتحاد الدولي للمحاسبین : (المعیار على فجوة التوقعات من خالل بعض فقراتھ المتمثلة في 

229 ( 

إذ تحدد ھذه الفقرة نطاق التدقیق الذي ینبغي أن یلتزم بھ مراقب الحسابات : تدقیق البیانات المالیةنطاق  -
والمتمثل في إجراآت وعملیات التدقیق فضًال عن المتطلبات المھنیة والقانونیة والتنظیمیة الملزمة 

 .لمراقب الحسابات، أي أنھا تحدد واجبات ومسؤولیات مراقب الحسابات

إذ تلزم ھذه الفقرة مراقب الحسابات بإتخاذ موقف الشك المھني بأحتمال وجود حاالت : مھنيالشك ال -
تتسبب في عدم صحة وسالمة البیانات المالیة بشكل جوھري، أي انھا تقع ضمن إطار واجبات ومھام 

 .مراقب الحسابات

قولة بشأن صحة البیانات إذ تلزم ھذه الفقرة حصول مراقب الحسابات على تأكیدات مع: التأكید المعقول -
المالیة وخلوھا من األخطاء الجوھریة، لكنھا تؤكد بأنھ ال یستطیع الحصول على تأكیدات مطلقة لوجود 

 .محددات في العملیة التدقیقیة، أي أنھا تحدد واجبات مراقب الحسابات وأمكاناتھ ومحددات عملھ

عنایة مراقب الحسابات الى مخاطرة التدقیق إذ تلفت ھذه الفقرة : مخاطرة التدقیق واألھمیة النسبیة -
الناتجة عن أبداء مراقب الحسابات رایًا غیر مناسبًا بشأن البیانات المالیة والتي تقسم الى مخاطرة 
األخطاء الجوھریة ومخاطرة األكتشاف، إذ یجب أن یخطط مراقب الحسابات عملیة التدقیق لتقلیل مخاطرة 

 .مراقب الحسابات وصعوبات وسلبیات عملھالتدقیق، أي أنھا تحدد واجبات 

إذ تحدد ھذه الفقرة مسؤولیة مراقب الحسابات تمامًا وتفصلھا عن : المسؤولیة عن البیانات المالیة -
 .مسؤولیة اإلدارة، أي أنھا تجنب المستفیدین الخلط بین مسؤولیات مراقب الحسابات واإلدارة

الفقرة عملیة إبداء مراقب الحسابات لرأیھ بشأن البیانات  إذ تؤطر ھذه: أبداء رأي حول البیانات المالیة -
المالیة موضع التدقیق وتصوغ نتائج العملیة التدقیقیة، أي أنھا تحدد الجزء األھم من مسؤولیات مراقب 

 .الحسابات تجاه المستفیدین من عملھ

ة التوقعات من خالل بعض الغش والخطأ؛ إذ یؤثر ھذا المعیار على فجو -)240(معیار التدقیق الدولي رقم  .2
 )313 - 268: 2007: األتحادالدولي للمحاسبین: (فقراتھ المتمثلة في 

إذ یتم ھنا توضیحھما لمراقب الحسابات بشكل تام وتفصیلي بحیث ال یتم الخلط : التمییز بین الغش والخطأ -
 .بینھما ومن ثم معرفة واجبھ تجاھھما

یتم ھنا الفصل بین مسؤولیة كل من المكلفین بالرقابة واإلدارة إذ : مسؤولیة المكلفین بالرقابة واإلدارة -
تجاه الغش والخطأ الحاصل في المنشاة وتحدیدھا لمراقب الحسابات بشكل واضح، أي أنھ ھنا یعرف 

 .مسؤولیات غیره لكي یعرف مسؤولیاتھ

تحدد ھذه الفقرة  إذ: مسؤولیات مراقب الحسابات في أكتشاف األخطاء الجوھریة بسبب الغش أو األحتیال -
 .مسؤولیات مراقب الحسابات المتعلقة بأكتشافھ األخطاء الجوھریة فقط بسبب الغش أو األحتیال

إذ تلزم ھذه الفقرة المدقق ان یأخذ موقف الشك المھني أثناء التدقیق منطلقًا من أحتمال : الشك المھني -
 .ب الحسابات وواجباتھوجود أخطاء جوھریة بسبب الغش، وفي ھذا تحدید لمسؤولیات مراق
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إذ یتضمن ھذا المعیار فقرات عده تتعلق بمخاطر الغش وأحتمال : كل ما یتعلق بمخاطر الغش أو األحتیال -
وجود أخطاء جوھریة ناتجة عنھ ضمن البیانات المالیة موضع التدقیق، إذ توضح ھذه الفقرات واجبات 

 .ومسؤولیات مراقب الحسابات إزاء تلك المخاطر

 

مراعاة القوانین واألنظمة في تدقیق البیانات المالیة؛ إذ یؤثر ھذا المعیار  -)250(التدقیق الدولي رقم  معیار .3
 )323 -314: 2007: األتحاد الدولي للمحاسبین: (على فجوة التوقعات من خالل بعض فقراتھ المتمثلة في

مسؤولیة اإلدارة الكاملة عن التزام إذ تحدد ھذه الفقرة : مسؤولیة اإلدارة لأللتزام بالقوانین واألنظمة -
المنشأة باألنظمة والقوانین ومسؤولیتھا عن منع وأكتشاف عدم األلتزام باألنظمة والقوانین، وذلك لكي ال 

 .یقع إلتباسًا بأن یعد ذلك من مسؤولیة مراقب الحسابات

على عدم مسؤولیة مراقب إذ تؤكد ھذه الفقرة : نظرة مراقب الحسابات حول األلتزام بالقوانین واألنظمة -
الحسابات عن منع عدم ألتزام المنشأة موضع التدقیق بالقوانین واألنظمة لكن إجراآت التدقیق من شأنھا 
أن تكون رادعًا لذلك السیما عند تخطیط وتنفیذ عملیة التدقیق بأسلوب الشك المھني الذي قد یكشف 

 .یق بالقوانین واألنظمةحاالت أو أحداث تبین مدى ألتزام المنشأة موضع التدق

إذ تحدد ھذه الفقرة مسؤولیة وواجب مراقب الحسابات إزاء األبالغ عن عدم : األبالغ عن عدم األلتزام -
التزام المنشأة موضع التدقیق بالقوانین والتعلیمات، وأنسحابھ من مھمة التدقیق في حال عدم أستجابة 

 .المنشأة لألجراآت المطلوبة من قبلھ

تقدیر المخاطر والرقابة الداخلیة؛ إذ یؤثر ھذا المعیار على فجوة التوقعات  - ) 400(یق الدولي رقم معیار التدق .4
من خالل تناولھ لمخاطر التدقیق المتأتیة من المسؤولیة المھنیة والقانونیة التي تقع على عاتق مراقب 

ر المقصود في أبداء رایھ بشأن والناتجة عن فشل المدقق غی" المستفید"الحسابات في مواجھة الطرف الثالث 
ویحاول ھذا المعیار مساعدة مراقب الحسابات . البیانات المالیة موضع التدقیق التي تتضمن أخطاءًا جوھریة

في تقدیر مخاطر التدقیق وتقلیصھا لزیادة ثقة جمھور المستفیدین بھ مما یؤثر على فجوة التوقعات باتجاه 
  .)219: 1997: ابو المكارم(تقلیصھا 

اثباتات التدقیق؛ اذ یؤثر ھذا المعیار على فجوة التوقعات من خالل تناولھ  -) 500( معیارالتدقیق الدولي رقم .5
الثباتات التدقیق التي تعد القاعدة الرئیسة والمصدر االساس الذي یبني مراقب الحسابات عملھ ورأیھ علیھ، اذ 

ة ومن مصادر موثوقة ومعتمدة ومستقلة لكي تكون ینص ھذا المعیار على أن تكون األثباتات كافیة ومناسب
: الدوري(نتائج العملیة التدقیقیة موثوقة ومعتمدة، األمر الذي یؤثر بشكل أیجابي على فجوة التوقعات 

2003 :151.( 

أستمراریة المنشأة؛ إذ یؤثر ھذا المعیار على فجوة التوقعات من خالل  - )570(معیار التدقیق الدولي رقم  .6
مسؤولیة مراقب الحسابات في تحدید مدى استمراریة المنشأة موضع التدقیق في المستقبل، إذ أنھ تحدیده ل
عن النظر في مدى مالءمة أستخدام اإلدارة لفرض أستمراریة المنشأة في أعداد  - طبقًا لھذا المعیار –مسؤوًال 

بشأن قدرة المنشأة على األستمرار،  البیانات المالیة وفیما إذا كانت ھناك شكوكًا مادیة تحتاج لألفصاح عنھا
وال یستطیع المدقق التنبؤ باألحداث أو الظروف المستقبلیة التي قد تسبب عدم أستمراریة المنشأة، وعلیھ فإن 
عدم إشارة مراقب الحسابات الى الشك بأستمراریة المنشأة في تقریره ال یعد ضمانًا لقدرة المنشأة على 

 ).531: 2007: للمحاسبیناألتحاد الدولي (األستمرار 
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من  -إقرارات اإلدارة؛ ویعد ھذا المعیار أحد عوامل تقلیص فجوة التوقعات  -)580(معیار التدقیق الدولي رقم  .7
من خالل إلزام مراقب الحسابات بأن یحصل على دلیل بأعتراف اإلدارة بمسؤولیتھا عن  -وجھة نظر الباحث

ماشى مع األطار المناسب للتقاریر المالیة وإنھا قد قامت بالموافقة على تقدیم البیانات المالیة بشكل عادل ویت
األتحاد الدولي (البیانات المالیة، وبذلك ستقل المسؤولیة الملقاة على عاتق مراقب الحسابات تجاه المستفیدین 

 ).540: 2007: للمحاسبین

نات المالیة؛ إذ یؤثر ھذا المعیار على تقریر مراقب الحسابات حول البیا - )700(معیار التدقیق الدولي رقم  .8
فجوة التوقعات من خالل تناولھ لكل ما یتعلق بتقریر مراقب الحسابات الذي یمثل  الناتج النھائي للعملیة 
التدقیقیة والذي یعتمد علیھ المستفیدون في إتخاذ قراراتھم األقتصادیة، إذ ینظم ھذا المعیار شكل التقریر 

دقق النھائي فیھ وبھذا فإن ھذا المعیار یوضح مسؤولیة وواجب مراقب الحسابات تجاه وفحواه وأبداء رأي الم
 ).305: 2004: حماد(جمھور المستفیدین 

 

مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة في : (العراقیة المؤثرة على فجوة التوقع) األدلة الرقابیة(معاییر التدقیق    .ب 
 )2005: جمھوریة العراق

 

  

مسؤولیة مراقب الحسابات عن األحداث الالحقة؛ ویؤثر ھذا المعیار أو الدلیل  -)1(العراقي رقم  دلیل التدقیق .1
على فجوة التوقعات من خالل تحدیده لمسؤولیة مراقب الحسابات عن األحداث الالحقة وھي األحداث المھمھ 

 .تأریخ تقریر مراقب الحسابات التي تقع بعد تاریخ المیزانیة وتأریخ تقریره فضًال عن الحقائق المكتشفة بعد

تقریر مراقب الحسابات حول البیانات المالیة؛ إذ یؤثر ھذا المعیار أو الدلیل  -)2(دلیل التدقیق العراقي رقم  .2
على فجوة التوقعات من خالل تحدیده وبیانھ لمسؤولیة وواجب مراقب الحسابات تجاه المستفیدین من عملھ 

 .ذي یتضمن رأیھ األجمالي والنھائي بشأن البیانات المالیة المدققھ من قبلھضمن التقریر الذي یقدمھ لھم وال

المعاییر األساسیة للتدقیق؛ ویؤثر ھذا المعیار أو الدلیل على فجوة التوقعات  -)3(دلیل التدقیق العراقي رقم  .3
التي ) إعداد التقریرالعامة واألخالقیة والعمل المیداني و(من خالل أعطائھ وصفًا كامًال للمعاییر األساسیة 

ینبغي على مراقب الحسابات أن یلتزم بھا لضمان تحقیق اعلى مستویات األداء المھني المطلوبة ولتحدید 
 .مسؤولیاتھ المھنیة

دراسة وتقویم نظام الرقابة الداخلیة؛ إذ یؤثر ھذا المعیار أو الدلیل على فجوة  - )4(دلیل التدقیق العراقي رقم  .4
حدیده ألحد الواجبات المھمة لمراقب الحسابات والمتعلقة بدراسة وتقویم نظام الرقابة التوقعات من خالل ت

الداخلیة للمنشأة موضع التدقیق لبناء إجراآت تدقیقیة سلیمة وفعالة، فضًال عن تحدید ھذا المعیار لمخاطر 
 .التدقیق واثرھا على التدقیق وعلى نتائجھ
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  األستنتاجات

  :ملة نتائج أو استنتاجات یمكن تلخیصھا في النقاط اآلتیةیخلص ھذا البحث الى ج 

یش  یر واق  ع مھن  ة الت  دقیق عب  ر ال  زمن المنص  رم ال  ى الوج  ود المتزای  د لفج  وة حقیقی  ة وواقعی  ة ب  ین توقع  ات         .1
المستفیدین من مھنة الت دقیق وب ین واق ع ھ ذه المھن ة، وال دلیل عل ى وجودھ ا المتزای د ھ ذا الدراس ات الكثی رة             

 .ھذا المجال منذ أربعة عقود مضت والمستمرة لحد اآلنالسابقة في 

إن كانت دون المستوى المطلوب في وجود وزیادة فجوة التوقعات  -كمعاییر مھنیة –قد تتسبب معاییر التدقیق  .2
والدلیل على ذلك فجوة التوقع ات الت ي تن تج ع ن قص ور المع اییر المھنی ة والت ي تع د أح د ن وعي فج وة األداء،             

ور مع اییر الت  دقیق ف ي تقل یص فج  وة التوق ع أن كان ت بالمس توى المطل  وب منھ ا كمع اییر مھنی  ة         وھ ذا یع زز د  
 .متخصصة عالیة المستوى

تساھم معاییر التدقیق الى حد كبیر في تعریف مستخدمي البیانات المالی ة بمس ؤولیات مراق ب الحس ابات وف ي       .3
ر وواجب  ات إدارة المنش  أة مم  ا یتس  بب ف  ي   الت  رویج ألس  تقاللیتھ وكفاءت  ھ وف  ي فص  ل دوره وواجبات  ھ ع  ن دو   

 .تضییق فجوة التوقع

توضح معاییر التدقیق مخاطر التدقیق ومحددات وصعوبات العملیة التدقیقی ة لمس تخدمي البیان ات المالی ة مم ا       .4
یخف  ف م  ن الع  بء ال  ذي یلقی  ھ ھ  ؤالء المس  تخدمین عل  ى مراق  ب الحس  ابات وم  ن ث  م تقل  یص فج  وة التوقع  ات     

 .التدقیقیھ

ور معاییر التدقیق المستمر وزیادة مستواھا المھني دور كبیر ومھم وفاعل في زیادة مستوى مھنة التدقیق لتط .5
واألرتق اء بھ ا بش  كل مس تمر مم ا یس  اھم وال ى ح د بعی  د ف ي تلبی ة وتحقی  ق األحتیاج ات والمتطلب ات المتزای  دة           

 .لمستخدمي البیانات المالیة ومن ثم تقلیص فجوة التوقعات في التدقیق

إن لمعاییر التدقیق أثر واضح ومھم في تقلیص فجوة التوقع ات ف ي الت دقیق، إذ س بق لمجل س مع اییر الت دقیق         .6
)ASB ( التابع للمعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین)AICPA ( تسعة معاییر عرف ت   1988أن اصدر عام

ة، ف ي ح ین توص ل الباح ث ال ى أن      بمعاییر فجوة التوقع في التدقیق تھدف الى محاولة تقلیص آثار ھ ذه الفج و  
تدقیق عراقیة تؤثر بشكل مباشر في فجوة التوقعات التدقیقیة ) أدلة(ثمانیة معاییر تدقیق دولیة وأربعة معاییر 

وت  ؤدي ال  ى تقلیص  ھا بینم  ا یك  ون ت  أثیر ب  اقي المع  اییر الدولی  ة والعراقی  ة غی  ر مباش  رًا بأتج  اه تقل  یص فج  وة      
 .التوقعات وتحجیمھا

 

 



       AL-Mansour Journal / No.14/ Special Issue /( Part One)     2010)       الجزء االول (  /   خاص 14/عدد /مجلة المنصور  
  

  10th Scientific Conference 24-25 Oct.2009                                           2009تشرین االول  25- 24ر ــاشـي العــر العلمــالمؤتم

 

  صیاتالتو

یمكن بناء عدة مقترحات أو ما یمكن تسمیتھ توصیات استنادًا الى جملة األستنتاجات التي تم الخروج بھا من خالل ھذا  
  :البحث، ولعل ھذه المقترحات أو التوصیات تتلخص في اآلتي

  

ة المھمة من زیادة الوعي واألدراك العام بمشكلة فجوة التوقعات في التدقیق بصفتھا تحٍد حقیقي لھذه المھن .1
خالل أقامة الدورات والمؤتمرات والندوات التثقیفیة التي یطرح فیھا الحلول المقترحة لھذه المشكلة من قبل 

 .أعضاء المھنة والمھتمین بھا والمستفیدین منھا

 

األستمرار في عمل الدراسات والبحوث في سبیل تطویر وتحدیث وتعدیل معاییر وادلة التدقیق الدولیة  .2
ة لكي تكون بالمستوى المطلوب الذي یواكب تطور مھنة التدقیق ویواجھ الزیادة المضطردة في والمحلی

متطلباتھا وتحدیاتھا لكي تضطلع ھذه المعاییر بدورھا الفاعل في تقلیص ومعالجة فجوة التوقعات، السیما أن 
منذ فترة لیست بالقلیلة األمر الذي  التدقیق العراقیة لم یتم تحدیثھا أو تطویرھا أو األضافة علیھا) ادلة(معاییر 

 .قد یضعفھا أزاء معالجة فجوة التوقعات في العراق

  

 

ضرورة عمل استطالعات رأي مستمرة من فترة ألخرى على جمھور المستفیدین من مھنة التدقیق لغرض  .3
طریق تطویر  التعرف المستمر على متطلباتھم وأحتیاجاتھم المتجددة والمتطورة في سبیل محاولة تلبیتھا عن

معاییر التدقیق وألزام المدققین بھا لغرض تحجیم وتقلیص فجوة التوقعات التدقیقیة أو على األقل منع اتساعھا 
 .وازدیادھا
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Abstract: 

 

 This research aims at identifying the expectation gap between those who take 
benefit from auditors and auditing actual reality represented by its public 
purposes, auditors' real qualifications, actual duties and responsibilities, and 
their domains. This unavoidable, real gap must be fronted and treated as one 
of the main outstanding auditing difficulties. The auditing standards, local or 
international, is one of the procedures and tools to solve this problem by 
defining its auditing and auditors' actual responsibilities and tasks to those 
beneficent of the results of the auditing process .This in turn will help to 
decrease this misunderstanding between the two parties. The present research 
hypothesized that auditing standards play such an influential role in reducing 
this expectation gap, which in turn will achieve the research main aim at 
defining the role of these auditing standards in reducing this expectation gap. 
This can lead to adopt these standards as a procedure for solving the problem 
under study. 

 


