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 المستخلص

مورد اخر من موارد  أيعن  أهميةقل تكبيرة ال  ةقيم اوذ امهم اتعد المعلومات المالية في الوقت الحاضررررر مورد        

تحقق قيمة اقثصررررراداة م رررررافة  ومن ثمالعناصرررررر الحاكمة الثي تيثر في مميص مااصرررررل الوحدة  أحدالوحدة. حيث تعد 

سراعة في تكنلوميا االتصاالت والمعلومات وكذلك تثابص  .للوحدة سية حداثاألان العولمة والثطورات ال سيا  ،بأنواعها  

الثي تدخل كمثغير على االداء الحالي والمسررررثقبلي للوحدة وتوثر على وضررررعها الثنافسرررري وحجم  امثماعية ،اقثصرررراداة

سة االداء المالي المسثقبلي للوحدة  أهميةومن هنا برزت  ،تيثر بقوه على ومود الوحدة ككل ومن ثموهيكل تموالها  درا

الوحدة في  أوضررررا وتقصرررري المي رررررات والمعطيات الحالية ووضررررص االفثراضررررات والثصررررورات لما قد تكون علية 

والمساهمين ومميص  اإلدارةضص ومن ثم الحصول على معلومات مالية مسثقبلية عن اداء الوحدة اساهم في و، المسثقبل

ونظرا لثعدد اسثخدامات المعلومات المالية المسثقبلية  .في المسثقبل األحوال هسثيول اليالمهثمين بالوحدة في صورة ما 

المالية والسرررررندات الى الجمهور لغرت االكثثاا العام من امل الحصرررررول على  أوراقهاابثداء من الوحدات الثي تطرح 

الوحدة  إدارةوانثهاء باسررررثخدامها في وضررررص الخطز والموازنات من قبل  الثموال،البنوك الثجاراة وهيئات  الثموال الى

وبناء على ما سرربق ونظرا لعدم  .األخرىودراسررة الثدفقات النقداة المسررثقبلية وقرارات الثوسررعات الرأسررمالية والخطز 

قدم الباحث دليل تأكيد محلي مقثرح لاحص المعلومات ومود دليل تأكيد محلي لغرت فحص واخثبار هذه المعلومات في

  العراقية.م والبيئة ئوتكياه بما اثال 3400لي المرقم بالحسبان معيار الثأكيد الدو األخذالمالية المسثقبلية بعد 

 

 

 

A proposed confirmation manual for the examination of future financial information 

 

Abstract                                                                                                 

Financial information is currently an important resource with a significant value that is as 

important as any other resource of the unit. Where it is one of the ruling elements that affect 

all the joints of the unit and thus achieve economic value added to the unit. Globalization 

and rapid developments in ICTs, as well as the follow-up of events of various types, are 

political, economic and social, which are a variable on the current and future performance 

of the unit and affect their competitive position, size and structure of funding. Consequently, 

they affect the existence of the unit as a whole. Indicators, current data, assumptions and 

perceptions of the future status of the unit, and thus obtaining future financial information 

on the performance of the unit contributes to the management, shareholders and all 

stakeholders in the unit in the form of Status of the future.  In view of the multiplicity of 

uses of future financial information from the units that offer their securities and bonds to the 

public for the purpose of public subscription in order to obtain financing to commercial 

banks and financing bodies, and to use them in the preparation of plans and budgets by the 

Unit's management and study of future cash flows and capital expansions and other lanes. 

Based on the above, due to the absence of a local confirmation evidence for the purpose of 

examining and testing this information, the researcher presents a proposed local 

confirmation guide for the examination of future financial information after taking into 

account the international standard number 3400 and adapting it to the Iraqi environment. 
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الثقارار المالية تثير الكثير من  ان عملية تحداد اهداف

المشرررررررراكررل النرراتجررة عن تعررارت ومهررات النظر بين 

مسررررررثخدمي القوائم المالية وما ارافقه من تغلي  ومهة 

 .اآلخراننظر مجموعة معينة على ومهات نظر 

حيث نلحظ ان ومهة نظر مسررررررثخدمي الثقارار المالية 

المحاسرربة وهذا ما اعرف  هي السررائدة في تحداد اهداف

يد  باالتجاه الناعي او اتجاه فائدة المعلومات في تر رررررر

واتخاذ القرارات المهمة حيث ان رؤى هذا االتجاه هو 

االلثزام بثحداد احثيامات مسررررررثخدمي الثقارار المالية 

وتغلي  ومهات نظرهم عند اعداد وتوزاص المعلومات 

لية تطوار المحاسررربية وتقص على الوحدة والمهنة مسررريو

وتوميه امكانياتهم وقدرتهم نحو تحقيق هذه االحثيامات 

وبذلك اثم الق رررررراء على الثعارت بين ما مطلوا من 

تلك الثقارار وبين ما امكن المعلومات المعروضرررررة في 

 .هتحقيق

من الجهات الداخلية  اهثمام العدادومن هنا ماء        

والخارمية للوحدة االقثصرررراداة تهثم بالمعلومات المالية 

ية الثي ية  المسررررررثقبل مال خاذ القرارات ال تسررررررراهم في ات

فالمسررررثثمر احثاا لها من امل اتخاذ قرارات  المخثلاة،

اما ادارات المصارف فثحثاا اليها من امل  ،االسثثمار

ما المو ،قرارات االقرات والثموال ها  رداا فيحثاا الي

النقررابررات المهنيررة  ف ررررررال عنمن امررل منا االئثمرران 

)العمالية(حيث تحثاا اليها لثحداد مقدرة الوحدة على 

تحقيق االرباح في المسرررثقبل وتسرررداد االمور والحوافز 

 .وكذلك مطالبثها بزاادتها

 

 منهجية البحث 1-1 

 :ت منت منهجية البحث الاقرات الثالية

 

 البحثمشكلة  اوال /

_ قصور في اعثماد االدارة لألسالي  العلمية في اعداد 

وعرت المعلومات المالية المسررررررثقبلية اثر سررررررلبا  في 

 المالية.مصداقية المعلومات 

_عررردم ومود دليرررل ترررأكيرررد محلي لاحص او تررردقيق 

قبررل  اعثمرراده منالمعلومررات المرراليررة المسررررررثقبليررة اثم 

 .الجهات القائمة بعملية الثدقيق

 

 فرضية البحث / ثانيا

المعلومات المالية المسررثقبلية واالفصرراح  ان اعداد       

عنها بشكل مالئم اساهم في تعزاز مصداقية المعلومات 

 .واتخاذ القرارات الر يدة المالية كلها

عدم ومود دليل تأكيد محلي لاحص المعلومات           

المالية المسررررررثقبلية ايثر على رأي مراق  الحسررررررابات 

 .حول دقة ومعقولية االفثراضات

 

 اهداف البحث / ثالثا

اسرررررثعرات اسرررررالي  اعداد المعلومات المسرررررثقبلية  -1

 .واالفصاح عنها

اعرداد وتقردام دليرل ترأكيرد محلي لاحص المعلومرات  -2

المسررررررثقبلية على عرار معيار الثأكيد الدولي المالية 

 .3400رقم 

 

 اهمية البحث  / رابعا 

تنبص اهمية البحث من اهمية المعلومات المالية           

على  الثأكد واثراهاالمسثقبلية وما ارافقها من حالة عدم 

القرارات المخثلاررة وهررذا مررا اجعررل االفق واسررررررعررا في 

ثدقيق وبما  أهدافالثحول السررررررثيعاا كل معطيات  ال

داوان الرقابة المالية المثمثلة في نشرررر  وأهدافانسرررجم 

المعااير المحلية  إلىانظمة المحاسبة والثدقيق المسثندة 

 .والدولية

 

 مجتمع البحث وعينته خامسا /

في تكيف معيار الثأكيد الدولي رقم تمثلت عينة البحث 

 البيئةفحص المعلومات المالية المسررررررثقبلية مص  3400

 .يةالعراق

 

 الدراسات السابقة / سادسا

 [1]الدراسات المحلية  -أ

هدفت الدراسررررة لثحداد االفصرررراح بشرررركل عام وكذلك 

االفصررررررراح عن المعلومات المالية المسررررررثقبلية طبقا 

لمعااير الدولية وتحداد دور ادارة الوحدة االقثصرراداة 

من خالل اسررررثخدام االسررررلوا المناسرررر  في الثحليل 

المرررالي والكمي عن الثنبي برررالمعلومرررات المررراليرررة 

المسرررثقبلية ف رررال عن تحداد دور المراق  الخارمي 

عن هذه المعلومات من  احاإلفصفي الثحقق من كاااة 

وتوصررررررلررت  810خالل المعرفررة بررالمعيررار الرردولي 

 الدراسة للنثائج الثالية :

ق المعلومررات المرراليررة المسررررررثقبليررة ان مهمررة ترردقي -1

تنصرررر  بشرررركل اسررررات على امراءات المدقق في 

اعثمدتها الثحقق ومعرفة وفهم االفثراضررررات الثي 

فهم  وان عمليرررةاالدارة في وضرررررررص الثنبيات 

نقطة ارتكاز في مراحل  تعد اإلدارةافثراضررررررات 

عمليررة الثرردقيق ابررداءل من الثخطيز لعمليررة الثرردقيق 

مات المالية المسررثقبلية وصرروال والثحقق من المعلو

 .الى العرت واالفصاح عنها

في ظل االزمات المالية في العالم وما رافقها من  -2

 وابثعاد اإلداراتازمة للثقة بالميسررررسررررات المالية 

كان البد  المسرراهمين،عن الشرراافة عند تعاملها مص 

 اومحورا اضرررررررورا اللمدقق الخارمي اأخذ دور

االفصررراح عن المعلومات من امل تحقق من كاااة 

 المالية المسثقبلية.

 [ 2]الدراسات العربية   -ا

هدفت الدراسرررررة الى بيان اهمية المعلومات المالية 

المسررررررثقبلية والثقنيات المسررررررثخدمة في اسررررررثنباط 

معلومات مالية مسررررررثقبلية تثمثص بالقدر الكافي من 

بات اعدادها  يان مثطل لدقة والموضرررررروعية مص ب ا

وتوصلت الدراسة الى النثائج  .والمسيول عن ذلك

 :اآلتية
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الاثرة الثي اغطيهرررا االفصرررررررراح عن المعلومررات  1

المسرررررثقبلية تقوم بدور مهم في اتخاذ القرارات في 

 .السوق المالي

تزااررد الوعي من قبررل الجهررات ذات العالقررة حول  2

اهمية المعلومات المالية المسررررررثقبلية ودورها في 

 .عملية صنص القرار

   [3] االمنبية الدراسات  -ا

لدراسرررررررة الى  فت ا ية  هد ااف تأثير الشرررررر مدى  بار  اخث

الشررركات  ةوص المعلومات المسررثقبلية في حوكمبخصرر

ودور كررل من اإلدارة الوحرردة والمرردقق الخررارمي في 

عااير  قا لم ية وف اإلفصررررررراح عن المعلومات المسررررررثقبل

وتوصررلت   المحاسرربة والثدقيق الدولية بهذا الخصرروص

ك اثر ااجابي واضررررا للشرررراافية عند الدراسررررة الى: هنا

اإلفصراح عن المعلومات المسرثقبلية بخصروص حوكمة 

الشررررررركات ،وفي نات الوقت ال تومد رعبة لدى كل  

إدارات الوحدات االقثصرررررراداة والمدققين الخارميين ، 

في اعداد وفحص المعلومات المالية المسررررررثقبلية ،من 

   .خالل عدم تا يل الشاافية في هذا الجان 

 

 

 المحور االول

 انواع المعلومات

تيدي المعلومرررات دورال حيوارررا في نجررراح الوحررردات 

إذ تعد المعلومات  تطورها،االقثصررررررراداة واسررررررثمرار 

واحدة من اهم األدوات الثي تسرررررراعد في توميه اإلدارة 

خاذ القرارات  بات يام  اة، سررررررواءللق نت على  المخثل كا أ

ف ررررال عن شررررغيل أو اسررررثثمار أو تموال، مسررررثوى الث

سثخدام الموارد بطراقة اقثصاداة وسليمة. وهناك من  ا

اعد المعلومات بأنها سرررلعة اسرررثراتيجية، وباألخص بعد 

ثورة المعلومرات والثطور الثكنولومي الثي اشررررررهردهرا 

األسررراسرررية  من العناصررررالعالم حاليا، وتعد المعلومات 

 .للنشاط البشري، ال بل تعد موهر النشاط الاكري

 

 يف المعلوماتتعر 2-2-1

معنى  وأرقام ذاتتعرف المعلومات على أنها   حقائق 

، [4] القرارات 0وداللة امكن اسرررثخدامها في صرررناعة

 بررانهررا نرراتج عمليررة  ف للمعلومرراتاتعروامكن تقرردام 

فائدة في اتخاذ  أكثرتشرررغيل ومعالجة البيانات لثصررربا، 

المسررررثقبلية وتصررررحيا االنحرافات  القرارات الحالية او

 األهداف .وتحقيق 

 :وتصنيف المعلومات الى

 

 المعلومات المالية  / اوال

المعلومات مرتبطة بالبيانات وهي الثي احثامها        

المسرررررثايدون من امل اتخاذ قراراتهم وتلبية احثياماتهم 

ها، نات الثي  الي يا بانها  الب ية  مال وتعرف المعلومات ال

تخايض عدم  إلىاكون لها صدى لدى مسثقبلها وتيدي 

مثخذ القرار تكون قيمثها  إلىالثأكد وتوصررررريل رسرررررالة 

سثجابة مثخذ  إنهااعلى تكلاثها ومن المحثمل  سثدعي ا ت

 .[5] “القرار 

وتمثل الناتج النهائي واالسرراسرري للعمل المحاسرربي       

تنشرررأ المعلومات المالية نثيجة  اقثصررراداة،ي اي وحدة ف

امراء مجموعرررة من المعرررالجرررات المحررراسرررررربيرررة على 

البيانات، لغرت تقدامها بصورة اممالية وملخصة الى 

الثي امكن ان تسررررررثايررد منهررا في اتخرراذ  كررافررة الجهررات

وقد حددت القاعدة المحاسبية رقم  ،“القرارات المخثلاة 

  -: باآلتي( المعلومات المالية 6)

 

  -الميزانية العامة أو كشف المركز المالي: .1

 الدخل  /قائمة .2

 -صافي الدخل:/كشف توزاص -3

 -النقدي:/كشف الثدفق  -4

 

 انواع المعلومات المالية

 :[6]اآلتية امكن تبوا  المعلومات المالية الى االنوا  

 المعلومات المالية الثاراخية : -1

وهي المعلومات الثي تخثص بثوفير سرجل لألحداث     

االقثصاداة الثي تحدث نثيجة، العمليات االقثصاداة من 

 لنشرررراطها، ولبيانخالل ممارسررررة الوحدة االقثصرررراداة 

 مالية.عن فثرة نثيجة النشاط من ربا او خسارة 

  المعلومات الحالية  : -2

ت وقرر والمنشررررررورة فيوهي المعلومررات المثرراحررة       

بثوميرره اهثمررام  انهررا تخثصف ررررررال عن  اتخرراذ القرار

االدارة، وامكن الحصول على هذا النو  من المعلومات 

 .[7] بواسطة

بثوفير المعلومات المثعلقة  الثكاليف: تقوممحاسرربة  -أ

خالل الثكاليف الاعلية  االمل، منبالثخطيز قصير 

 .والثكاليف المعياراة

موازنرررات  -ا ل محررراسررررررربرررة االدارارررة من خالل ا ل ا

 .الثخطيطية

 .نظام الرقابة الداخلية -ا

 المعلومات الخاصة لحل المشكالت : -3

وهي تلرررك المعلومرررات الثي تثعلق بثقييم بررردائرررل       

بينها تعد ضررررررروراة لألمور  القرارات، واالخثبار

 عير الروتينية 

 المعلومات الداخلية  -4

تمثل المعلومات المرتبطة بالبيئة الداخلية للوحدة 

في الثي ال اسرررررما بنشررررررها اال  كافة االقثصررررراداة

ضيقة مثل خطز الوحدة تجاه توزاص االرباح  حدود

مسثقبلي وكااءة الموارد وتخطيز النمو والثوسص ال

 .[8]البشراة 

 

 المعلومات غير المالية / ثانيا

وهي المعلومات الوصرررررراية ال ررررررروراة الثي          

الخطز  تسرراعد المسررثخدمين على اتخاذ القرارات ومنها

والبرامج والسررياسررات واالهداف المسررثقبلية الثي تسررعى 

الوحدة االقثصرراداة الى تحقيقها من امل االسررثمرار في 

 المسررررررثقبل، وتحدادممارسررررررة وتطوار انشررررررطثها في 

الثي تثرت  على الخطز والسررياسررات  المعوقات واالثار

ثار ية او امثماعية مثل مسررررررثوى  اسررررررواء كانت ا بيئ
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والحالة االقثصرررراداة العامة  اإلداراةالمنافسررررة والكااءة 

 .[9]لمنثجات مدادة  وتقدام المنافسين

 

 اهمية المعلومات غير المالية 

 وتبرز اهميرررة المعلومرررات عير المررراليرررة من خالل   

[10]: -  

على ترردعم قرردرة وامكررانيررة مراقرر  الحسرررررررابررات   -1

  .الث ليل في القوائم المالية اكثشاف

ان اسررررررثخدام المعلومات عير المالية المثوفرة في  -2

األقل عند  فيالثحليل، قد ا رررررريف قيمة إضررررررافية 

  .تحداد الثغيرات في مسثوى األسعار

أن العررردارررد من المسرررررررثثمران اعثمررردون على  -3

الثنبي بحجم  عنررردالمررراليرررة، المعلومرررات عير 

  .االسثثمارات المثوقعة

أوصررررى مجلت  1998اضررررافة الى ذلك وفي عام  -4

معااير المحاسررربة المالية الشرررركات بثقدام أف رررل 

الخدمات لحمله األسررررررهم وذلك من خالل الثقرار 

عن المعلومررات الثي قررد ال تاصررررررا عنهررا القوائم 

المرراليررة مثررل بعض المعلومررات عير المرراليررة، الثي 

: معرردل دوران اإلدارة مثررلعرات تسررررررثخرردم أل

 الزبرررائن، عرررددوالء  العررراملرررة، مقررراايتاالاررردي 

 .ي اإلنثااالوحدات الثالاة او المعيبة ف

 

 المحور الثاني

 مدخل نظري حول المعلومات المالية المستقبلية

لقرررد اسررررررثقطررر  موضررررررو  المعلومرررات المررراليررة       

العررداررد من الهيئررات والجمعيررات  المسررررررثقبليررة، اهثمررام

المثخصررصررة بوضررص معااير المحاسرربة والثدقيق، وهيئة 

ية األخرى.  هد المهن عا ية والم ية األمراك مال األوراق ال

ص فح 3400 فثم وضررررررص معيررار الثررأكيررد الرردولي رقم

الذي امثل مجموعة من المعلومات المالية المسررررررثقبلية 

اقررر  القواعرررد واإلر ررررررررادات ذات العالقرررة بمهرررام مر

قيررامرره باحص المعلومررات المرراليررة  الحسررررررررابررات، عنررد

المسثقبلية. أما بخصوص اإلفصاح عن هذه المعلومات 

فأوضرررررا المعيار المذكور أن على مراق  الحسرررررابات 

 :[11] الثحقق من 

قرررد تررم عرررت تررلرررك الررمررعررلررومرررات بصررررررررورة  -أ

 م لله.وعير /واضحة

لومات قد تم أن السياسات المحاسبية المثعلقة بالمع -ا

 .اإلفصاح عنها بوضوح

ا_ بيررران الثغييرات الثي طرأت على المعلومرررات 

  .ومعرفة أسباا الثغيير وتأثيره

المالحظات المرفقة بالمعلومات المالية المسررررثقبلية    -د

الثي تسرررند  االفثراضررراتعن تاصرررا بشررركل مالئم 

  المعلومات.عليها تلك 

 

 تعريف المعلومات المالية المستقبلية

حول المعلومررات المرراليررة  تعراارراتوردت عررده         

المسررررررثقبليررة حيررث عرفهررا معيررار الثررأكيررد الرردول رقم 

  المعلومررات المرراليررة المسررررررثنرردة على ( بررانهررا3400)

افثراضررررررات ألحداث قد تحدث في المسررررررثقبل وافعال 

وهي ذات طبيعة 0 الوحدة االقثصررررراداةمحثملة من قبل 

اثطل  بذل امثهادات  عير موضرررررروعية وان اعدادها

كثيرة وامكن ان تكون المعلومات المالية المسررثقبلية اما 

قدار  كل تنبي، او ت  االثنين، مثالمزاج من  أوعلى  رررررر

 .تنبي لسنة واحدة مص تقدار لخمت سنوات 

كررذلررك عرفررت  المعلومررات المرراليررة المسررررررثنرردة على 

المسررررررثقبل وافعال افثراضررررررات ألحداث قد تحدث في 

 .[12] ة  محثمله للشرك

 بررانهررا المعلومررات الثي  اآلتيوامكن تقرردام الثعراف 

بنيت على افثراضررررات تثعلق بالمسررررثقبل سررررواء كانت 

تخ ررص الى  وصرراية، حيثكمية او  مالية،مالية او عير 

الحكم الشرخصري بشركل كبير، وترتبز بحالة عدم الثأكد 

عدمبدرمة  قاطعة لثحقق  معقولة، ل ية  له ثبوت ومود اد

افثراضرررات ان تكون على  ررركل  سرررالمثها، وامكنمن 

   .االف ل او الظنية( او مزاج من كليهما  الثقدار)

 

 ومن الثعاراف اعالة نسثنثج : 

ان المعلومات المسررررثقبلية تسررررثند على فرضرررريات  -1

 تحدث.ألحداث مثعلقة بالمسثقبل قد تحث او ال 

خ ررررررو  المعلومررات المرراليررة المسررررررثقبليررة للحكم  -2

ارتباط المعلومات  .كبير مداالشررررخصرررري بشرررركل 

المالية المسرثقبلية في حالة عدم الثأكد بدرمة عالية 

وذلك بسب  الحكم الشخص من مهة، وعدم ومود 

كافيرة ومقنعرة لثعزز المعلومات كون  له اثبرات  اد

 .هذه االدلة ذات ومهة مسثقبلية اا ا

 :اآلتيةاال كال  أحدوتأخذ المعلومات المالية المسثقبلية 

اعداد المعلومات  (: اعنيالثقدار االف رررررررل )الثنبي -1

المالية المسررررثقبلية على اسررررات افثراضررررات تثوقص 

  .االدارة حصولها ورد فعل االدارة المثوقص

ني)االسرررررررقررراط -2 اعني اعرررداد  (:االفثرات ال ررررررر

المعلومات المالية المسثقبلية افثراضات نظراة عن 

 .احداث مسثقبلية ورد فعل االدارة تجاهها

 واالفثرات ال ررررررني:من الثقدار االف ررررررل  مزاج -3

وتوضررررررا مثررل هررذه المعلومررات النثررائج المحثملررة 

ما تحققت  إذا المعلومات()وذلك في تاراخ اعداد 

 .تجاهها األفعالوردود  األحداث

 

 بعرض المعلومات المالية المستقبليةااللزام 

عن  لبيررران مررردى االلزام بعرت واالفصررررررررراح       

تقبليررة سرررررروف نسررررررثعرت  المعلومررات المرراليررة المت

القوانين واراء المنظمات المهنية بخصوص المعلومات 

 المسثقبلية.المالية 

الصادر عام  -Oxley Sarbanesلقد ومه قانون  -1

الذي تناول  المعلومات   B 401في الجزء   2002

 .المالية المسثقبلية

يذاين  -2 ماليين الثنا لدولي لل قام كل من المعهد ا كما 

العالمي والمعهد القومي لعالقات    المسررررررثثمران 
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 المسررررررثقبليبثوفير دليررل خرراص بررالثقرار المررالي 

[13]. 

هذه  المحلية: هدفت (6)المحاسرررررربية رقم القاعدة  -3

قاعدة  ية وتوفير  إلىال مال نات ال يا فهم أف رررررررل للب

الشرررركات وإعطاء  إداءمعلومات ومي ررررات عن 

صررررررورة حقيقية وواضررررررحة ومثوازنة عن نثائج 

نشاطها وأوضاعها المالية ومن مثطلبات اإلفصاح 

 .الثي ركزت عليها القاعدة

 

 متطلبات اعداد المعلومات المالية المستقبلية 

تعد وتقدم معلومات  بإمكان الوحدة االقثصررراداة ان      

مالية مسرررثقبلية تثمثص بقدر كبير من الدقة والموضررروعة 

 :[14] اآلتيةمن خالل مراعاه المثطلبات 

بذل العنااة الثامة في اخثيار االفثراضات المالئمة  -1

 المسثقبلية.الخاصة بالمعلومات المالية 

اعداد االفثراضررات بواسررطة افراد ميهلين واكااء  -2

 الثسرررررررواق، االنثررراا،) المجررراالت،في مخثلف 

 الهندسية الانية(.االبحاث والشيون  الثموال،

انبغي توفر امراءات رقابة خاصرررررة لغرت منص   -3

حدوث االخطاء واكثشافها وتصحيحها قبل ان اثم 

 وتنايذها.اعثماد هذه االفثراضات 

بيان المعالجات المحاسرررررربية المثبعة عند اعداد   -4

 إذامص بيان فيما  االفثراضررررات وتسررررجيل االحداث

كان هناك تغير عن االسررات المثبص في المعلومات 

 .الثاراخية

حيث درمة الثقة  المالئمة مناعثماد المعلومات  -5

بها وامكانية االعثماد عليها في اعداد االفثراضات 

باالعثماد على مصرادر المعلومات المثوفرة سرواء 

 .الداخلية والخارمية

ي تبنى على اسرراسررها تحداد العوامل االسرراسررية الث  -6

سية االحداث  ضات واقصد بالعوامل االسا االفثرا

المهمررة الثي من المثوقص ان تعثمررد عليهررا النثررائج 

 للوحدة.المسثقبلية 

 

  .مصادر البيانات المستخدمة في اعداد االفتراضات

بما ان االدارة هي المسرررررريولة عن اعداد وعرت       

على ارة تحصررررل فان االد المسررررثقبلية، لذلكالمعلومات 

 من عدةالمسررررررثخدمة في اعداد افثراضرررررراتها  البيانات

فعلى مراقرر   ومن ثموخررارميررة، مصررررررررادر داخليررة 

ومالئمة هذه المصادر  مدى كااءةالحسابات الثحقق من 

عند اعداد االفثراضرررررررات المثعلقة بالمعلومات المالية 

 .[15]المسثقبلية 

 االدارة:اعداد افثراضرررررات  خارمية فيالمصرررررادر   -1

الحكوميرررة االمثلرررة على ذلرررك المطبوعرررات  ومن

 االقثصررررررراداة المطبوعاتبخطة الثنمية  الخاصرررررررة

الثوقعرررات  معينرررة القطررراعيرررةالمثعلقرررة بصررررررنررراعرررة 

االقثصررررررراداة األنظمة الحالية أو المقثرحة الثقارار 

 عن الثغيرات الثكنولومية.

مصررادر داخلية في اعداد افثراضررات االدارة: ومن   -2

االخثرا   لموازنرررات، حقوقااالمثلرررة على ذلرررك 

اتااقيات االمثياز أوامر الشررررراء الثي لم اثم تورادها 

قرارات مجلت اإلدارة /إلى العمالء اتااقيات الداون

 المثعلقة بخطز الوحدة. 

 

 استخدامات المعلومات المالية المستقبلية 

 وعـررررررررت اعدادعلى عاتق االدارة مسرريولية  اقص     

تحداد  في ذلكبما  المسثقبلية،ة ـررررات الماليـررررالمعلوم

عنها، االفثراضررات الثي بنيت عليها تلك واالفصرراح 

ها او  تحثوي، علىامكن ان  حيث ية كل مال القوائم ال

من القوائم وقد اثم اعدادها لألعرات  أكثرواحد او 

 .[16] اآلتية

اقصرررد بـرررررررر االسرررثخدام العام   العام:االسرررثخدام  -1

اص اسرررثخدام القوائم المالية المسرررثقبلية من أ رررخ

ول االدارة ياو مهات ال اثااوت الطرف المسررررر

اخر ان المسررررثخدم الى  ، بمعنى“معهم مبا رررررة 

المعلومات المالية المسررررثقبلية المعدة لالسررررثخدام 

ول عن يعام ال اثمكن من سررريال الطرف المسرررال

مثال ذلك عند إصدار  عروضة.القوائم المالية الم

أسرررهم أو سرررندات الوحدة لالكثثاا العام، وامثاز 

الثوقص المالي في حالة االسررررثخدام العام باعثباره 

اعكت النثرررائج المثوقعرررة  فرررائررردة، حيرررثاألكثر 

اعثقاد الطرف  مثاحة، حسرر وأف ررل معلومات 

 المسئول.

اقصرررررد بـرررررررررر االسرررررثخدام  المحدود:االسرررررثخدام  -2

ية المسرررثقبلية من م القوائم المالالمحدود  اسرررثخدا

ول لوحده، أو من قبل الطرف يقبل الطرف المس

ول وأطراف أخرى والردخول بثارراوت يالمسرررررر

مبا ررررررر معهم  . كما في حالة اسررررررثخدام القوائم 

المسرررررثقبلية لغرت الثااوت مص أحد البنوك من 

أو عند تقدامها إلى  على قرتامل الحصررررررول 

داخل الوحدة ة داأمهة رقابية أو السررررررثخدامها ك

كررل من الثوقص المررالي أو الثصررررررور  واعرردفقز. 

المالي كالهما مالئم لالسرررثخدام المحدود في هذه 

الحالة  نظرا ألن األطراف األخرى عندما تثلقى 

الثي سرررروف تسررررثخدم القوائم المالية المسررررثقبلية 

م  توميه اصررربا في مقدوره ،اسرررثخداما محدودا

زاله الغموت ول ألياألسرررئلة إلى الطرف المسررر

على  ةعرردم الاهم او الثارراوت معرره مبررا ررررررراو 

من هنررا اث ررررررا أن القوائم المرراليرة  ،الشررررررروط

لمالي المثوقص للوحدة المسثقبلية تعرت المركز ا

ونثائج األعمال والثدفقات النقداة  ،االقثصرررررراداة

ناء على أف رررررررل  ناعة االدارة وب قال لق المعدة وف

أو أكثر المعلومات مثاحة لها وفي ضرررررروء حالة 

 .[17] من الحاالت االفثراضية

 

 مستخدمي المعلومات المالية المستقبلية 

هنرراك عررده اطراف تهثم بررالمعلومررات المرراليررة         

رارات المخثلاة ومن المسثقبلية وتسثخدمها في اتخاذ الق

 :[18] هذه االطراف
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 المساهمون  -1

بداء  نثيجة توسررررررص المشرررررراراص وزاادة انشررررررطثها

المسرررراهمون اطالبون اداره الوحدة بأعداد ونشررررر 

االفثراضرررررررررات والثنبيات والخطز والموازنرررات 

  .الثخطيطية

 المسثثمرون  - 2

احثررراا المسررررررثثمران الحرررالين والمحثملين الى 

معلومررات حول مقرردرة الوحرردة على االسررررررثثمررار 

 للوحدة.والمنافسة في السوق ونمو القيمة الكلية 

 الماليينالمحللين  -3

اقوم اعل  مثخذي قرارات الثموال واالسررررررثثمار 

بثوكيررل محللين مرراليين لغرت تحليررل المعلومررات 

ية المنشررررررورة من قبل الوحدة االقثصررررررراداة  المال

السررثخالص المي رررات المالية المهمة كمي رررات 

امل الوصررول  االسررثثمار منالربحية والعائد على 

الثموال او الى قناعة بمدى امكانية اتخاذ قرارات 

 .[19] الوحدةاالسثثمار في 

   المنظمات المهنية والعمالية: -4

المنظمات المهنية  تيديفي ضررل اقثصرراد السرروق 

ادارات  مص ماررراوضرررررررراتهرررا والعمررراليرررة دورا في

 األرباح في األمور والمشررراركة بشرررأن الوحدات

المحققة او تشغيل العمال والكوادر الانية وحقوقهم 

الثقرراعررداررة،  الرواترر  الصررررررحي، االخرى الثررامين

ا ررررررمن تحسررررررين  الخدمة بمانهااة  تعوا ررررررات

 .[20] المسثقبليةظروفهم 

 الوحدة،معهم  الذان تثعامل والموردون:الدائنون  -5

المالية، حيث اعثمدون على الثقارار والمعلومات 

كبيرة على المي رات الثي توضا  واولون اهمية

  .السيولة والربحية المسثقبلية للوحدة

 المثعاملون مص سوق االوراق المالية -6

اعثبر المثعاملون في اسررررررواق االوراق المالية من 

اهم الائرررات الثي تحثررراا الى المعلومرررات المررراليرررة 

 الخاصة بشراءالمسثقبلية من امل اتخاذ القرارات 

او بيص االسهم العائدة للوحدات االقثصاداة المدرمة 

سوق ووضص الخطز الثي ت من تحقيق   أف لبال

العوائد المطلوبة من خالل االسثثمار سواء بصورة 

مبا رررررة في الوحدة او بصررررورة عير مبا رررررة من 

 .[21] الماليخالل المحافظ المالية ضمن السوق 

 

 المحور الثالث

 الجانب العملي

تأكيد محلي مقترح حول فحص المعلومات  دليلتقديم 

 المالية المستقبلية

 

 واث من هذا الدليل الاقرات الثالية    

اهدف هذا الدليل الى وضص معااير وتوفير ار ادات  -1

فيما اثعلق بمهام الثدقيق والاحص وابداء الراي عن 

امراءات  المسرررررثقبلية، مث رررررمنالمعلومات المالية 

الثقدارات  أف ررررلالثدقيق والاحص للحصررررول على 

هذا الدليل على  وال اطبقال ررررنية، واالفثراضررررات 

ترد بشررركل  المسرررثقبلية الثيتدقيق المعلومات المالية 

عام او  رررررركل وصرررررراي من قبل االدارة في الثقرار 

الرعم من ان العررداررد من  للوحرردة، علىالسررررررنوي 

مة  قد تكون مالئ يل  لدل هذا ا االمراءات الواردة في 

 .لهذا النو  من الاحص

ية   -2 ية( وهي)المعلومات المال لومات المع المسررررررثقبل

افثراضات ألحداث تثعلق بالمسثقبل  تسثند علىالثي 

لعدم  كبير، وذلكوترتبز بحالة عدم الثأكد بشرررررركل 

ها من  قاطعة لثحقق من سررررررالمث ية  له ثبوت ومود اد

للحكم الشررخصرري من قبل القائمين  مهة، وخ رروعها

على اعدادها او اخثيارها من مهة اخرى وامكن ان 

اسررقاط او مزاج  تكون على  رركل تنبي او على  رركل

   .من كليهما

اعداد المعلومات المالية المسررررررثقبلية  ي(: اعن)الثنبي -3

سات افثراضات تثوقص االدارة حصولها ورد  على ا

فعل االدارة المثوقص عند تحقيق تلك االفثراضرررررررات 

 (.تاراخ اعداد المعلومات )الثقدار االف ل وذلك في

المعلومات المالية  المسررررررثقبلية:اقصررررررد بالثقدارات  -4

  -المسثقبلية المعدة وفقا الحد االست الثالية:

قاط االفثرات ال ررررررني -أ اعني اعداد  (:)االسرررررر

المعلومات المالية المسررررثقبلية افثراضررررات نظراة 

جاهها  عل االدارة ت ية ورد ف حداث مسررررررثقبل عن ا

مشرو   ال رورة حدوثها، مثلليت من  والثي ال

لمشررراراص الثي تدرت في مرحلة بدء الثشرررغيل او ا

 .موهري على طبيعة عملياتها امراء تغيير

مزاج من الثقررردار االف رررررررررل واالفثرات  -ا

مثل هذه المعلومات النثائج  ال ررررررني: وتوضررررررا

عداد المعلومات( تاراخ ا لك في  لة )وذ  إذا المحثم

     .)ماذا لو( ما تحققت االحداث وردود االفعال

قد تث ررررررمن المعلومات المالية المسررررررثقبلية مميص  -5

من القوائم المالية وامكن  أكثرالقوائم او واحد او 

 :اعدادها

تسررررررثخدم كأداة داخلية لمسرررررراعدة اإلدارة في  -أ

  .تقييم مدوى اسثثمار راسمالي

 للثقدام للغير مثل: -ا

   تمد المسرررثثمران الحاليين  االكثثاا: حيثنشررررة

والمثوقعين، برررالمعلومرررات ال رررررررورارررة الثي 

 .احثامونها عن الثوقعات المسثقبلية للوحدة

   اكون الزامرررا تقررردام  السررررررنوي: حيرررثالثقرار

الثنظيميرررة، معلومرررات للمسررررررررراهمين والجهرررات 

 .االخرى المهثمة بالوحدة واالطراف

  مسرررثند اقدم للجهات المقرضرررة او الممولة لثوفير

المعلومررات الالزمررة لهم مثررل توقعررات الثرردفقررات 

  .النقداة

تقص مسرررررريولية اعداد وعرت المعلومات المالية  -6

المسررررررثقبليرررة على االدارة بمرررا في ذلرررك تحررردارررد 

االفثراضرررات الثي اسرررثندت عليها تلك المعلومات 

اثطل  من المدقق ان اقوم  عنها. وقدواالفصرررررراح 

زاادة باخثبار المعلومات واصررررررردار تقرار عنها ل
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مصررررداقيثها سررررواء كان الغرت من اسررررثخدامها 

 .داخليا او بمعرفة الغير

 

 قناعة المدقق بالمعلومات المالية المستقبلية  

تثعلق القوائم المالية المسررثقبلية بأحداث لم تقص وقد  -7

ل ال تحدث اطالقا مال ومود اد  ةوبالرعم من احث

 تياد االفثراضرررات الثي اسرررثندت عليها المعلومات

في طبيعثها  ةتنبيا ةالمالية المسثقبلية وهي تعد ادل

وذلك بعكت األدلة االعثياداة المثوفرة عند تدقيق 

دقق ليت في وبذلك فان الم الثاراخية،المعلومات 

كانت النثائج  إذاي عما أموقف اسررررررما له ابداء ر

 .الثي توضحها المعلومات المسثقبلية سيثم تحقيقها

مثوفرة والمسررررررثخدمة في وبموم  انوا  االدلة ال -8

اسثندت عليها المعلومات  االفثراضات، الثيتقييم 

بة في اوامه المدقق صرررعو المسرررثقبلية، فقدالمالية 

اجابي، بان إي أبداء رالوصول الى القناعة تامة إل

خالية من الثحرااات واالخطاء  هذه االفثراضررررات

ثم تقرردام مسررررررثوى معثرردل من  الجوهراررة، ومن

اء الراي حول معقولية افثراضررررات الثأكيد عند ابد

من عند الوصررررررول الى درمة معقولة  االدارة، اما

ما امنص من  عة فال اومد  نا جابي أي أبداء رإالق ا

 :ومن ذلك نسثنثج 

عند عدم الوصرررول الى القناعة بان االفثراضرررات خالية 

المرردقق بثقرردام مسررررررثوى معقول من  االخطرراء اقوممن 

معقوليرة افثراضرررررررات االدارة عنرد ابرداء  الثرأكيرد حول

 .الراي

 

 قبول المهمة

قبل الموافقة على مهمة فحص المعلومات المالية   -9

مور من أقبلية على المدقق ان ادرت عدة المسررررررث

 منها:

 المعلومات.الغرت من اسثخدام هذه  -أ

آلية توزاص المعلومات بشررركل محدود او بشررركل   -ا

 . امل

طبيعة االفثراضرررررررات هي افثراضرررررررات الثقدار  -ا

 .)تنبي( او افثراضات ظنية )اسقاط(األف ل 

  .العناصر المكونة لثلك المعلومات -د

 .ماتالاثرة الثي تغطيها المعلو  -هـ  

اجررر  على المررردقق عررردم قبول المهمرررة عنررردمرررا   -10

اثوصرررل الى قناعة بعدم معقولية االفثراضرررات او 

من املره او  للغرت الرذي اعردت مالزمثهراعردم 

توصرررل الى تلك القناعة  إذااالنسرررحاا من المهمة 

 الاحص.بعد المبا رة بعملية 

ان اثاقا على  روط المهمة  على المدقق والعميل  -11

اقوم  والمدقق( ان)من مصررررررلحة كل من الوحدة 

المرردقق بررأرسررررررررال خطرراا قبول المهمررة )كثرراا 

ا ررررررارة الية معيار الثدقيق الدولي  الذيالثكليف( 

( والمث من مسيوليات كل من المدقق 210)رقم 

ثدقيق  مة ال باط بمه يل عند االرت لة أيوالعم  وازا

ذلك مسررررريولية االدارة عن ف رررررال عن  عموت،

االفثراضات وان تقدام الى المدقق كافة المعلومات 

والبيررانررات الثي تسررررررثخرردم بررالوصررررررول الى تلررك 

 .االفثراضات

يذ مهمة الاحص للمعلوم -12 مدقق بثنا يام ال ات عند ق

 ةعلية الحصررررول على ادل المسررررثقبلية اج المالية 

 -: اآلتيةاثبات كافية ومالئمة فيما اثعلق باألمور 

ها  -أ  أف رررررررلان االفثراضرررررررات الثي بني علي

 اسرررثخدمت فيالثي  الثنبي(االدارة )تقدارات 

الوصررررول الى المعلومات المالية المسررررثقبلية 

في حررالررة االفثراضررررررررات  معقولررة، امرراتعررد 

االسررررررقرراط(فيجرر  ان تكون تلررك النظراررة )

اعدت االفثراضررررات مثاقة مص الغرت الذي 

 .المعلومات من امله

ان المعلومات المالية المسرررثقبلية معدة أعدادا  -ب

 .ألسات تلك االفثراضات ميدا وفقا

ان اكون قررد تم عرت المعلومررات المرراليررة  -ا

المسرررررثقبلية بطراقة مناسررررربة وان اكون قد تم 

بما في  المهمة االفصاح عن كل االفثراضات

ذلك ا رررررررارة صررررررراحة عما اذا كانت هذه 

االفثراضررات تمثل افثراضررات خاصررة بالثنبي 

 .اوانها افثراضات خاصة باالسقاط

ان المعلومات المالية المسررثقبلية اعدت بشرركل  -د

مثسرق مص القوائم المالية الثاراخية وباسرثخدام 

 . مبادى محاسبية مناسبة ومقبولة

اقرارات مكثوبة من  على المدقق ان احصرررل على -13

االدارة بخصرررررروص الغرت الذي تسررررررثخدم فيه 

المعلومررات المرراليررة المسررررررثقبليررة ومرردى اكثمررال 

افثراضرررررات االدارة وقبول لمسررررريوليثها عن تلك 

المعلومات واي اقرارات اخرى كما ا رررررررار الى 

( الخرراص 580الثرردقيق الرردولي رقم ) ذلررك معيررار

  .بإقرارات االدارة

 

 معرفة طبيعة عمل الوحدة 

على المدقق ان احصررررل على مسررررثوى كاف من   -14

 إذاالمعرفة عن نشرراط الوحدة ليسررثطيص ان اقيم ما 

والمطلوبة ألعداد كانت كافة االفثراضررات المهمة 

واحثاا المدقق اا ررررررا  المعلومات قد تم تحدادها

الثعرف على الخطوات الثي تقوم بهرررا الوحررردة 

ليررة المسررررررثقبليررة واررأخررذ ألعررداد المعلومررات المررا

 -الحصر:باالعثبار العناصر االتية سبيل المثال ال 

امراءات وضرررررروابز الرقابة الداخلية على اعداد   -أ

المعلومات المالية المسرررررثقبلية ومدى خبرة وكااءة 

 .القائمين على اعداد تلك المعلومات

طبيعة المسررررثندات المسررررثخدمة في توثيق وتأكيد   -ا

 االدارة.افثراضات 

درمة اسررثخدام االسررالي  االحصررائية والرااضررية   -ا

 .ودرمة االعثماد على الحاسوا

االسررررررالي  المسررررررثخدمة لغرت الوصررررررول الى   -د

 .االفثراضات وتطبيقاتها
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صرررررحة المعلومات المالية المسرررررثقبلية المعدة في   -د

فثرات سررررابقة واسررررباا االخثالفات الجوهراة ان 

 .ومدت

مررردى امكن  على المررردقق ان اررردرت الى اي  -15

االعثماد على المعلومات المالية الثاراخية للوحدة، 

فعلى المدقق ان احصررررررل على درمة من المعرفة 

كانت  إذاعن المعلومات المالية الثاراخية لثقييم ما 

المعلومرات المراليرة المسررررررثقبليرة تم اعردادهرا وفقرا 

الثاراخية، ألسررررات مثسررررق مص المعلومات المالية 

ة امكن اسررررررثخرردامهررا لثقييم قرراعرردة ترراراخيرر لثوفير

افثراضررررررات االدارة. فعلى المراق  ان احدد على 

كانت المعلومات الثاراخية  إذاسرررررربيل المثال ما 

ذات العالقة قد تم مرامعثها او فحصرررررها فحصرررررا 

كان قدم اسررثخدام مبادى محاسرربية  إذامحدودا وما 

 .مقبولة في اعدادها

كررران تقرار الثررردقيق او الاحص الخررراص  إذا  -16

لمعلومات المالية الثاراخية للاثرة السرررابقة تقرار با

ي المرحلة االولى من كانت الوحدة ف إذامعدل او 

ء الثشررررررغيررل فينبغي على المرردقق ان اررأخررذ في بررد

تأثيرها علىاعثبراره الظروف المحيطرة  تدقيق  و

 .المعلومات المالية المسثقبلية

 

 الفترة المشمولة 

الاثرة الثي  الحسررررررباناأخذ بعين  على المدقق ان  -17

ية حيث ان  ية المسررررررثقبل مال ها المعلومات ال تغطي

االفثراضرررات الثي اسرررثندت عليها تلك المعلومات 

حيررث تزداد عرردم واقعيثهررا مص طول الاثرة الثي 

كلما طالت الاثرة كلما  ومن ثمتغطيها المعلومات 

قلت قدرة االدارة بالوصول الى افثراضات الثقدار 

مثد الاثرة الى ابعد من االف رررل لذلك اج  ان ال ت

الوقت الذي اكون لدى االدارة االسررررررت المعقولة 

بعض العوامل الثي  اأتيلهذه االفثراضررررات وفيما 

فيما اثعلق  بالحسبانانبغي على المدقق ان اأخذها 

 .بالاثرة الثي تغطيها المعلومات المالية

فعلى سررربيل المثال المشرررروعات  :دورة الثشرررغيل -أ

طلوا إلتمام المشررررررو  قد االنشرررررائي فالوقت الم

 المعلومات.احدد الاثرة الثي تغطيها 

فاذا كانت  :امكانية االعثماد على االفثراضرررررررات -ا

الوحرردة تنوي تقرردام منثج مررداررد فرران الاثرة الثي 

سرررررروف تغطيها المعلومات المالية المسررررررثقبلية قد 

 أصرررغروامكن تقسررريمها الى فثرات  أقصررررتكون 

كان النشرررراط  إذاوكبدال لذلك  )اسررررابيص،  ررررهور(

الوحيررد للوحرردة هو امثالك االراضرررررري بمومرر  

قد اكون من  لة االمل ف ية طوا جار تموال عقود اا

 .المناس  ان تغطي المعلومات فثرة اطول

احثيرررامرررات مسررررررثخررردمي المعلومرررات المررراليرررة  -ا

فقررد اثم اعرردادهررا كجزء من طلرر   :المسررررررثقبليررة

الحصررررررول على قرت عن الاثرة الالزمة لثوليد 

فية لسررررداد القرت، وامكن اا ررررا اعداد اموال كا

هررذه المعلومررات للمسررررررثثمران وذلررك فيمررا اثعلق 

الذي تسررثخدم فيه  لبيان الغرتبإصرردار سررندات 

 .حصيلة االصدار في الاثرات الالحقة

 

 اجراءات التدقيق

عنررد تحررداررد طبيعررة ومرردى وتوقيررت امراءات  -18  

     :الاحص انبغي على المدقق ان اراعي

 واخطرراء محرراسرررررربيررةومود تحرااررات  امكررانيررة -أ

 .وميثرة مهمةورااضية موهراة 

 السابقة.المكثسبة من المهام  الخبرة والمعرفة -ا

كارراءة االدارة في اعررداد المعلومررات المسررررررثقبليررة  -ا

ات مـرررـرررص المعلوـررراو م بع هاة اتساقها مص ودرم

  المعروضة.

 بيررران مررردى ترررأثير امثهرررادات االدارة واالحكرررام -د

الشخصية على االفثراضات المسثخدمة في اعداد 

 .المعلومات المالية المسثقبلية

والمعلومات مدى كاااة موثوقية وطبيعة البيانات   -ـه

الثي اعثمرردت في اعررداد المعلومررات    الجوهراررة

 .المالية المسثقبلية

على المرردقق ان اقيم مصرررررررادر األدلررة الثي تياررد  -19

حد امكن االعثماد  والى اي االفثراضرررات )الثنبي(

الحصررول على ادله كافية ومناسرربة  عليها. وامكن

مصررادر خارمية الثي  االفثراضررات منلثأايد تلك 

بما فيها  مصرررررررادر داخليةموثوقية او  أكثرتكون 

تقييم االفثراضررررررات في ضررررررل المعلومات المالية 

كانت تلك االفثراضرررررررات  إذاالثاراخية وتقييم ما 

تحقيقهررا من  ة انللوحرردمبنيررة على خطز امكن 

 .خالل قدراتها وامكانياتها المثوفرة

على المدقق عند اسررررررثخدام االفثراضررررررات الظنية  -20

المهمة االثار  الحسررربانان اأخذ بنظر  )االسرررقاط(

السرررررثخدام تلك االفثراضرررررات وعلى سررررربيل  كافة

نمو المبيعات بشرررررركل ازاد على  المثال، افثرات

الطرراقررة الحرراليررة للمصررررررنص فهنررا اجرر  اث ررررررمن 

المالئم  المسررررثقبلية، االسررررثثمارالمعلومات المالية 

لزاادة الطاقة االنثامية او تحداد تكاليف البدائل 

االخرى لموامهة المبيعات المثوقعة مثل اسررررررناد 

 .مهمة االنثاا االضافي الى مقاول ثانوي

المدقق على ادله اثبات  ولعدم حصررررررفي حال   -21

تدعيم االفثراضررررات الظنية )االسررررقاط(، فعليه ان 

احصررررررررل على درمررة من القنرراعررة الكررافيررة برران 

االفثراضررررررررات مثسررررررقررة مص الغرت من اعررداد 

ية المسررررررثق مال لك ضررررررمن المعلومات ال ية وكذ بل

ال اومد سررررررب  ادعو لالعثقاد امكانيات الوحدة 

 .بعدم معقوليثها

ص بررران المعلومرررات المررراليرررة على المررردقق ان اقثن -22

المسررثقبلية قد تم اعدادها وفقا الفثراضررات االدارة 

بشكل مناس  مثل على ذلك اعادة الثحقق من دقة 

 الحسررررررراا( وتدقيق إعادةالعمليات الحسرررررررابية )

مدى توافق االمراءات  الداخلي، بمعنىاالتسررررراق 

ها البعض  ها مص بع رررررر خاذ الثي تنوي االدارة ات
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عدم اتسررررررراق في تحداد القيم  وانه ال تومد اومه

 .المبينة في مثغيرات مشثركة مثل اسعار الاائدة

على المرردقق ان اولي اهثمررام لرردرمررة تررأثير  -23

االمور االكثر حساسية للثغيرات على النثائج 

الثي من المثوقص ان تظهرهرررا المعلومرررات 

 :سييدي الى المسثقبلية، وهذاالمالية 

اد  .أ حد ل الى ايت مدقق بجمص اد  ةمدى اقوم ال

 .مالئمة

مدى الثأثير على تقييم المدقق لمدى مالئمة  .ا

 .وكاااة االفصاح

 أكثرفي حال تكليف المدقق باحص عنصررررررر او   -24

من عناصررررررر المعلومات المالية المسررررررثقبلية مثل 

المراقرر  ان  ماردة، فعلىترردقيق قررائمررة مرراليررة 

ات اراعي توافق البيانات لهذا العنصررررررر مص البيان

ذات العالقة بالقوائم المالية االخرى. وان اراعي 

بذلك  ررررررروط الثكليف الخاص الذي ا ررررررار اليها 

 .(800معيار الثدقيق الدولي رقم )

ت منت المعلومات المالية المسثقبلية  إذافي حال  -25

لاثرة قد تم انق ررررررائها من الاثرات الحالية فينبغي 

على المدقق ان اراعي الى اي مدى اج  تطبيق 

االمراءات سررررررثخثلف وفقررا للظروف مثررل طول 

  .الاثرة الثي انق ت من الاثرة المسثقبلية

 

 العرض واالفصاح عن المعلومات   

تقييم العرت ف ررررررال عن على المدقق ان ادرت  -26

المسررررررثقبلية، واالفصرررررراح عن المعلومات المالية 

 الثي تحرررددهرررا القوانين واالنظمرررة المثطلبرررات

والثعليمات والقواعد الثنظيمية او المعااير المهنية 

 كان: إذافما 

عرت المعلومات المالية المسثقبلية اساعد مسثخدم  .أ

 .المعلومات وال ا لله

قد تم االفصرراح عن السررياسررات المحاسرربية المطبقة  .ا

مص المعلومات بشرررررركل كافي بالمالحظات المرفقة 

 .المالية المسثقبلية

عن االفثراضات  بشكل مالئم وكاف قد تم االفصاح .ا

في المالحظرررات المرفقرررة برررالمعلومرررات المررراليرررة 

انبغي توضرررريا تلك االفثراضررررات  المسررررثقبلية، كما

 (إسررررررقرراطتمثررل ) أف رررررررل، اوتقرردار  تمثررل )تنبي(

كانت االفثراضررررررات مثعلقة  إذا ظني، اماافثرات 

بأمور موهراة وخاضررررررعة الى عدم الثأكد بشرررررركل 

عنها بشرركل مناسرر  وكذلك االفصرراح  كبير، فيج 

 .عن مدى حساسية النثائج

قد تم االفصرررراح عن تاراخ اعداد المعلومات المالية  .د

المسثقبلية وان االفثراضات مالئمة في هذا الثاراخ 

الرعم من ان المعلومات  االدارة، علىحسرر  تأكيد 

 .قد تم تجميعها على مدى فثرة من الزمن

اخثيار نقاط معينة داخل  قد تم االفصاح عن استه.    

ان اكون المدى قد  الثقدار، علىمدى محثمل لهذا 

م ررررررلل، وان تم اخثياره بأسررررررلوا عير مثحيز او 

النثرررائج الثي تظهرهرررا المعلومرررات المررراليرررة  تكون

 .المسثقبلية قد تم الثعبير عنها بصورة مدى

قد تم االفصرررراح بشرررركل مناسرررر  عن اي تغيير في و.  

المطبقة عن تلك المثبعة في  السرررياسرررات المحاسررربية

بيان واا رررررراح  تاراخية، مصاعداد اخر قوائم مالية 

اسرررررربررراا الثغيير واثرة على المعلومرررات المررراليرررة 

 .المسثقبلية

 

 التقرير حول تدقيق المعلومات المالية المستقبلية

انبغي ان اث رررررمن تقرار المدقق حول تدقيق   -27

المعلومررات المرراليررة المسررررررثقبليررة العنرراصررررررر 

 -: اآلتيةاالساسية 

 اسم الجهة المسيولة عن الثدقيق .أ

 .عنوان المدقق .ا

رقم وتررراراخ الثقرار الرررذي اجررر  ان اكون هو  .ا

 تاراخ انجاز االمراءات

 .عنوان الثقرار .د

 .الجهة الثي اومه اليها الثقرار .ه

 .تعراف المعلومات المالية الثاراخية .و

اال ررررارة الى المعااير الدولية للثدقيق او المعااير  .ز

الممررارسررررررررات الوطنيررة المطبقررة على ترردقيق  او

 .المعلومات المالية المسثقبلية

االدارة عن المعلومات  الى مسرريولةعبارة تشررير  .ت

ت الثي المالية المسثقبلية ومن ضمنها االفثراضا

 .بنيت عليها تلك المعلومات

ية  للغرت مناال رررررررارة  .ش اعداد المعلومات المال

له ومود حظر على ت ية وفي حا وزاص المسررررررثقبل

تلك المعلومات تحداد االطراف الثي سرررريقثصررررر 

 .عليها الثوزاص

كرررانرررت  إذاترررأكيررردات سرررررررررالبرررة حول فيمرررا  .ص

االفثراضرررررات توفر اسررررراسرررررا معقوال للمعلومات 

 .المالية المسثقبلية

بداء راي حول فيما  .ت تم اعداد المعلومات  إذاا

 أسرررررراتالمالية المسررررررثقبلية بشرررررركل مالئم على 

قد عرضررها وفقا  نهالمسررثخدمة، وااالفثراضررات 

 .المعثمد ألعداد القوائم المالية لإلطار

تحذار مناسرررررر  عن مدى امكانية تحقيق النثائج  .ط

 المسثقبلية.اليها بالمعلومات  اإل ارةالثي تمت 

 .ل. توقيص المدقق

قسم  أوعلى مميص  تقرار المدققاث من  أناج   -28 

 :اأتي مما

ما ادعوه لالعثقاد  ماذا كان المدقق قد توصرررل الى .أ

بان االفثراضات ال توفر اسات مناس  للمعلومات 

المالية المسررررررثقبلية وذلك من خالل فحص األدلة 

 .الميادة لالفثراضات

كررانررت المعلومررات المرراليررة  إذاابررداء راي عمررا  .ا

المسرررررثقبلية قد تم اعدادها بصرررررورة مالئمة على 

االفثراضررات المسررثخدمة وقد تم عرضررها  اسررات

المحاسررررربي المسرررررثخدم في  اإلطاربما اثالءم مص 

 .اعداد القوائم المالية
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من المثوقص ان تكون النثرائج الاعليرة مخثلارة عن  -ج

 األحداثان  المسررررثقبلية، حيثالمعلومات المالية 

المثوقعررة عررالبررا مرراال تثحقق كمررا هو مثوقص وقررد 

له اكون االخثالف موهراا اا حا ما في   رررررررا، ا

الثعبير عن المعلومات المالية المسثقبلية بصورة 

مرردى فيجرر  ان النص على انرره ال امكن اعطرراء 

تأكيد قاطص بان النثائج المثحققة سررررثكون ضررررمن 

 .هذا المدى

المعلومررات المرراليررة  الثقرردارات، فررانفي حررالررة  -د

السرررب ( المسرررثقبلية قد تم اعدادها بارت )اذكر 

االفثراضررات الثي تخص  مجموعة من باسررثخدام

، أزاها اإلدارةاحداث مسرررثقبلية وعن تصررررفات 

االفثراضرررررررات، هناك احثمال لثحقق هذه  وليت

نحذر القارئ من االعثماد على المعلومات  وعلية

المالية المسررررثقبلية كونها ال ترتبز بالغرت الذي 

  .اعدت من امله

عندما اعثقد المدقق ان عرت المعلومات المالية  -29

بلية واالفصاحات الخاصة بها عير مناسبة المسثق

يا في  فعلية ان ابدي رااا مثحاظا او رااا عكسرررررر

 المسررررررثقبليررة، اوتقراره عن المعلومررات المرراليررة 

االنسررررررحاا من المهمة حسرررررربما هو مالئم، على 

سرربيل المثال قصررور المعلومات المالية في اعطاء 

كافي عن عواق  االفثراضرررررررات ذات  افصررررررراح

 .الحساسية العالية

 أكثراالفثراضات او  أحد المدقق بانعندما اعثقد   -30

ال اوفر اسررررررررات منرراسرررررررر  للمعلومررات المرراليررة 

الثقدارات  أف رررل أسررراتعلى  المسرررثقبلية، المعدة

كانت هذه االفثراضررررررات ال توفر  إذا (، أما)الثنبي

بلية في اسرررررات معقول للمعلومات المالية المسرررررثق

المدقق  (، فعلىاإلسرقاطظل االفثراضرات الظنية )

في هذه الحالة اما ابداء راي معاكت في تقراره 

 .ذلك أسباا وبيان المهمةاالنسحاا من  أو

في حالة تأثر عملية الاحص بظروف تمنص تطبيق        

الثي تعد ضررررروراة  اإلمراءاتمن  أكثر أوواحد 

اما االنسررررحاا في تلك الظروف فعلى المدقق هنا 

من المهمررة او امثنص عن ابررداء الراي في تقراره 

 أسباابيان  المسثقبلية، مصعن المعلومات المالية 

 .تقرارههذا القيد على نطاق الثدقيق في 

 

 المحور الرابع

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات /أوال 

االفصرراح عن المعلومات المالية المسررثقبلية اكثسرر  . 1

كبيرة في اتخررراذ قرارات منا الثسررررررهيالت  اهميرررة

المصرررررفية، فهذا االفصرررراح كايل بمسرررراعدة مثخذي 

قرارات االقرات على تحليررل الوضررررررص االئثمرراني 

  .للمدان وقدرته على الوفاء حاضرا ومسثقبال

عن  المرراليررة ف ررررررالان االخررذ بررالمعلومررات عير . 2

المعلومات المالية في اعداد توقعات دقيقة ومالئمة 

حداد عن  عد ضررررررروراة في ت ية الثي ت مال القوائم ال

سيعثمد  العاداة، فانالثقلبات عير  مراق  الحسابات 

خالل تحررداررد نطرراق عمليررة الثرردقيق ورفص قرردرترره 

 بها.وتعزاز ثقة الجمهور 

ان عدم ومود دليل تأكيد محلي لاحص المعلومات . 3

المحليررة المرراليررة المسررررررثقبليررة اراعي ظروف البيئررة 

الكافي من قبل  اإللمامضرررعف  إلى ضرررافةإ العراقية،

االدارة وممارسررري المهنة بمعيار الثأكيد الدولي رقم 

 لاحص واإلمراءات اإلر رررراداتاقدم  والذي 3400

بداء الراي حول  ية وا ية المسررررررثقبل مال المعلومات ال

 .دقثها ومعقوليثها

 

 التوصيات / ثانيا

 االقثصرررراداة المخثلاةالعمل على تشررررجيص الوحدات  -1

من امل توسررررريص االفصررررراح عن المعلومات المالية 

المسرررثقبلية ضرررمن الثقارار السرررنواة لثلك الوحدات 

عالية من  وصررررررراا وبدرمةوبشرررررركل واضررررررا 

ية، ااف ما  الشرررررر يان في مام  إذامص ب نت تلقى االهث كا

 الكافي والمالئم من قبل اإلدارة. 

بين الجهررات ذات العالقررة  لثحقيق اتارراقالسررررررعي  -2

ين والمحللين ومراقبي الحسرررررررابررات المرردراء المررالي

من االفصرراح عن  األدنىالحد  والمسررثثمران، حول

المعلومرات المراليرة المسررررررثقبليرة من قبرل الوحردات 

 .االقثصاداة بدال من اإلفصاح الطوعي

مام من قبل مراقبي الحسرررررررابات بالمعلومات  -3 االهث

عمليررة الثرردقيق والاحص وذلررك  عير المرراليررة اثنرراء

ثائج  قة ن با ررررررر على د ثأثيرها الم لم  إذا األعمالل

تعطى االهثمام الكافي من خالل معرفة دورها في 

 .خطز وسياسات االدارة المسثقبلية

المعلومات المالية  المقثرح لاحصالثأكيد  تبني دليل -4

ية المقثرح من قبل الجهات ذات العالقة  المسررررررثقبل

ادققون ل مراقبي الحسررررررابات الذان وتطبيقه من قب

عند فحص هذه المعلومات والذي اثالءم  المصارف

 .مص البيئة المحلية

 

 المصادر 

المررردقق  دور)صررررررررادق عبرررد الجبرررار  الوترررار، [1]

الخرررارمي في الثحقق من موضرررررروعيرررة قيرررات 

ية  قدارات المحاسررررررب عن  اإلفصررررررراحوكاااة الث

المعلومات المالية المسررررررثقبلية في ظل المعااير 

بحث منشررررور في مجلة المعهد العالي )الدولية(، 

للدراسرررررات المالية والمحاسررررربية( العدد الثالثون 

 .56الصاحة  ، بغداد، العراق2007

دور المعلومات مصررررطاى اوسررررف ) سرررربسرررربي، [2]
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