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 المستخلص

 
يعتبر التدقيق حقآل من حقول المعرفة و مينة تتطمب االلمام المعرفي و التعميم المتخصص و التدريب 

و تنال مينة التدقيق اىتمامآ متعاظمآ في االوساط المالية و  . و ثقـة الجميور في خدماتـو لالمتواص المنظم
آ لما لرأي المدقق الخارجي من اىمية اساسية عند اتخاذ القرارات ، نظر كافةاالقتصادية و القانونية المعاصرة 

  .المناسبة من االطراف المختمفة المستفيدة من القوائم المالية المنشورة
تستند الى تقديرات قائمة عمى اجتيادات بعض بنود عناصر القوائم المالية تتضمن ارقامآ  ن  إ و حيث 

الخارجي في التحقق كان ، و الحال ىذه ، ال بد من دور لممدقق شخصية لمشخص المسؤول عن اعدادىا ، ف
جرائية اقرتيا معايير دولية لمتدقيق تيتم بيذا الشأن إيرات المحاسبية ، من خالل سمسمة من موضوعية قياس التقد

. 
ال حالنظر اليو فقط من زاوية واقع  بقاء الوحدات االقتصادية فاعمة في بيئة االعمال ال يتم ن  إ كما 

ثاره عمى نشاط الوحدة ، حيث ينبغي آد ان يكون لممستقبل ارىاصآ يترك الوحدة في الوقت الحاضر ، بل الب
 االستجابة الى المستقبل و ما يجب ان يكون عميو واقع حال الوحدة مستقبآل .

لؤلطراف معمومات عن تصوراتيا المستقبمية دارات الوحدات االقتصادية ، و بغية توفير لذلك كان عمى أ 
من ىيكل المعمومات اليامة التي جزء ن المعمومات المالية المستقبمية كالمختمفة ، ان تفصح بما فيو الكفاية ع

اتجاىات القرار لؤلطراف ذات الصمة بمستقبل الوحدة  فيو التي تؤثر بصيغة او بأخرى  ينبغي االفصاح عنيا
 .االقتصادية 

في التحقق من كفاية االفصاح عن المعمومات المالية يمآ دورآ ملممدقق الخارجي فإن   ناىو من  
 المستقبمية ضمن اطار ما نظمتو معايير التدقيق الدولية .

االقتصاد المعاصر ، تممي عميو بالضرورة و لعل اتساع اىمية الدور الذي يمعبو المدقق في احداثيات  
بالقوانين و المعايير التي اميا من قبمو و معرفتو المينية و العممية المامو بالطرائق االحصائية و كيفية استخد

 في ميامو التدقيقية غير االعتيادية . و تحدد منيجيتو تحدد مسؤوليتو تجاه الغير
و تأسيسآ عمى ما تقدم ، جاءت ىذه الدراسة لتتناول دور المدقق الخارجي في التحقق من موضوعية  

 المعمومات المالية المستقبمية في ظل المعايير الدولية . قياس التقديرات المحاسبية و كفاية االفصاح عن
 ن المدقق الخارجي منيا، تفترض أ فرضيات االولىاربعة و عمى ىذا ، وضعت الدراسة ضمن نطاق  

ت جاء الفرضية الثانيةيمتزم بالمعايير الدولية لمتحقق من موضوعية قياس التقديرات المحاسبية ، في حين ان 
م المدقق الخارجي بالمعايير الدولية في التز ا ب الفرضية الثالثةالمدقق بتمك المعايير ، و ترتبط ال يمتزم لتقول 

متعمقة بأفتراض عدم   الرابعة و االخيرةالتحقق من كفاية االفصاح عن المعمومات المالية المستقبمية  ، و 
 االلتزام بذلك .

بانة و دراسة حالة متمثمة بخمسة مكاتب مراقبي ىذه الفرضيات استخدم الباحث اسموب االستالختبار و  
 حسابات يمارسون مينة التدقيق في القطاع الخاص .



جية يصياغة االطار العام ليذه الدراسة في مضمون فصوليا الخمسة ، تعمق االول منيا بالمن و فييا  
في الفصل الثاني الى ، اما الجانب النظري فقد وقع في فصمين ، حيث سعت الدراسة  ووصف عينة الدراسة 

و دور المدقق في التحقق من موضوعيتيا و ذلك عبر ثالثة لمحاسبية أالتطرق الى موضوع قياس التقديرات 
حد الوظائف االساسية في المحاسبة و اىم أ موضوع القياس المحاسبي كونو يعد مباحث فأالول تناول

ئص فر فييا الخصااثير عمى متخذ القرار ان تتو التي ىي مثار تأفي القياسات الموضوعات فييا ، حيث ينظر 
 و موثوق بيا ، و صالحة ألجراء المقارنة و التنبؤ . مالئمة  مفيدة و االتية ان تكون

قرارات مستخدمييا ، فيفترض و الحال ىذه ، ان  فيو لكون القوائم المالية ذات غرض عام و تؤثر  
المشار الييا آنفآ الظاىرة في ىذه القوائم ، تتمتع بذات الصفات  اقيام التقديرات المحاسبية لبعض بنود الحسابات

. 
مورآ أالقياس يتناول  ن  إ إذ)) قياس التقديرات المحاسبية ((  فيو ىكذا جاء المبحث الثاني لنخصصو  

ر الثالثة المختمفة حول دو االراء  ضت  استعر ، و قابمة لمتحديد النيائي و أمورآ اخرى تخضع لمتقدير الشخصي 
عممية التقدير و عالقتيا بالقياس المحاسبي و كذلك موقع عممية التقدير في ظل المعايير الدولية مع تأثير 

 التغييرات في التقديرات المحاسبية عمى القوائم المالية المنشورة .
التقديرات المحاسبية ، واسعة و لى الرأي الشخصي في وضع إألن مساحة االجتياد و االستناد  و 

عة بتنوع القناعات و االفتراضات التي تحددىا ادارة الوحدة االقتصادية ، من ىنا ال بد من جيد حيادي تنو م
مستقل يبذل من جية خارجية تمتاز بالمعرفة و الدراية و الخبرة المتراكمة و تبذل العناية المينية المناسبة عند 

 ابداء رأييا بالتقديرات المحاسبية .
رجي لمتحقق من موضوعية التقديرات المحاسبية اث الثالث حول دور المدقق الخكل ذلك تعمق المبحب و 

" تحقيقآ لذلك "  ان  ، فالمدقق مسؤول عن تقويم معقولية التقديرات المحاسبية المعدة بمعرفة االدارة ، و ينبغي 
و الموضوعية التي تقوم عمييا التقديرات  تجاه التشكيك الميني  (( كآل من العوامل الذاتيةايدرس  )) ب

 داء االجراءات لتقويم تمك التقديرات .أعند التخطيط و  المحاسبية 
و عميو تطرقنا الى المنيج العممي المتبع في التحقق من تقويم التقديرات ، و كذلك التخطيط لتدقيق  

ة و أخيرآ ـرات المحاسبيـديـالتقتدقيق   اجراءاتو   ، و ايضآ اساليبو ـالتقديرات المحاسبية و العوامل المؤثرة في
 اح عنيا .ـة و االفصـرات المحاسبيـي لمتقديـالنيائ ا اجراءات التقويم ـتناولن

و في مسعى مماثل ، جاء الفصل الثالث من الجانب النظري ليبحث في المستقبل المالي لموحدة  
ذلك ،  لية المستقبمية و دور المدقق في التحقق مناالقتصادية من خالل كفاية االفصاح عن المعمومات الما

في المحاسبة كون االفصاح عنصرآ اساسيآ لنجاح الوظيفة  مفيوم و طبيعة االفصاح حيث تناول المبحث االول
المحاسبية ، فتم تحديد مفيوم االفصاح و مداخمو و كذلك المقومات االساسية لؤلفصاح عن المعمومات 

 المحاسبية الدولية و التشريعات القانونية .االفصاح في ظل المعايير  المحاسبية و التطرق الى
، فكان يدور حول كفاية االفصاح عن المعمومات المالية المستقبمية ، و ليذا تناولنا الثاني أما المبحث  

المؤسسي و المالية المستقبمية من خالل التحكم  مسؤولية االدارة في تعزيز الشفافية و االفصاح عن المعمومات 



لة و االفصاح و ءبعة المتمثمة بالمسؤولية و المساضمن االطار العام ليذا التحكم الذي يرتكز عمى اركانو االر 
 الشفافية .
كما تم التطرق الى التنبؤ و المعمومات المالية المستقبمية ، و ذلك ان التنبؤ قيمة فضولية ال وجود ليا  

المستقبمية  الحدث في المستقبل و بصورة عممية ، و ان المعمومات المالية تتخذ من الحدث الحالي اساسآ لبرىنة 
ال تحدث في المستقبل و افعال محتممة لموحدة  ربماافتراضات ألحداث قد تحدث و  لىإمستندة ىي معمومات 

و ىي بذلك ذات طبيعة غير موضوعية و ان اعدادىا يتطمب الحكم الشخصي و بذل اجتيادات االقتصادية 
 رة .كثي

في التنبؤ بالمعمومات المالية المستقبمية  و الكميو تناول الباحث ايضآ استخدام اساليب التحميل المالي  
 و تحديد االعتبارات االساسية في اختيار اسموب التحميل المالي و أيضآ اسموب التحميل و التنبؤ .

مية تقع عمى عاتق ادارة الوحدة التوقعات و التنبؤات المالية المستقبو اذا كانت مسؤولية اعداد  
من التساؤالت المرتبطة بالدور الذي يجب ان يقوم بو المدقق الخارجي في التحقق  آاالقتصادية ، فأن ىناك عديد

من صحة و موضوعية  ىذه التوقعات  و منطقية االفتراضات التي قامت عمييا عممية التوقع في ظل ما 
 ينية سواء المحمية منيا او الدولية .تفرضو عمييم االنظمة و المعايير الم

و تأسيسآ عمى ذلك جاء المبحث الثالث ليبحث في دور المدقق الخارجي في التحقق من كفاية االفصاح  
دولية ، حيث اختمفت االراء حول الموقف من االفصاح عن عن المعمومات المالية المستقبمية في ظل المعايير ال

ما تقميدي ، و الثاني مدخل و ما تتضمنو من تنبؤات و خمصت الى مدخمين ، اوليالمعمومات المالية المستقبمية 
كما تناولنا االختالفات في المواقف بين الجيات المينية حول مسؤولية المدقق الخارجي في فحص  حديث .

ءات تدقيق ىذه لفحص المعمومات المالية المستقبمية و اجراالمعمومات المالية المستقبمية ، و ليذا كان التخطيط 
البد من اتباع مجموعة خطوات و تنفيذ  إذ،  لمبحثأالمعمومات وفق معايير التدقيق الدولية ، حيزآ في ىذا 

 سمسمة اجراءات لغرض التخطيط لبرنامج تدقيق المعمومات المالية المستقبمية و ابداء الرأي حوليا .
التي من خالل مباحثو الثالثة   الرابع ،  أما الجانب العممي من ىذه الدراسة فقد تبمور في الفصل 

المتعمق بتدقيق التقديرات   540ر الدولية بالمعاييدور مراقب الحسابات في العراق بااللتزام  دتاحاطت و حد  
  الذي تناول تدقيق المعمومات المالية  ألمستقبمية . 810المحاسبية و 

عينة من مكاتب مراقبي الحسابات ) دراسة حالة (  فالمبحث االول ، جاء متناوآل االجراءات المتبعة في 
و المعمومات المالية المستقبمية  تدقيق التقديرات المحاسبية يعمى االجراءات المتبعة فو فيو تم تسميط الضوء 

و  المذكورة آنفآمقارنتيا مع االجراءات التي وردت في المعايير الدولية من قبل خمسة مكاتب مراقبي حسابات و 
 ، االبتعاد عن المعايير الدولية لمتدقيق . / أومدى التطابق في بيان 

في العراق بااللتزام بالمعايير الدولية و  الحسابات مراقبو تحديد دور البحث و بغية اختبار فرضيات  
، لذا خصص المتعمق بتدقيق التقديرات المحاسبية 540بمعيار التدقيق الدولي  المتمثمة عمى وجو الخصوص 

 ث الثاني لوصف و تحميل النتائج المتعمقة بااللتزام بمعيار التدقيق اعاله .المبح
جاء المبحث الثالث ليتناول فحص و تحميل النتائج المتعمقة بااللتزام بمعيار  ،و عمى ذات المنحى 

 . 810التدقيق الدولي 



من التوصيات عرض الباحث مجموعة من االستنتاجات و عدد  فقد أما الفصل الخامس و االخير ، 
لؤلرتقاء بمستوى كفاءة التي أرتأى وضعيا امام انظار الميتمين و القائمين عمى شؤون التدقيق عممآ و مينة 

 االداء الميني لممدقق في العراق .
 

  
 


