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   مقدمةال

يهدف هذا المعيار إلى إرساء معايير وتوفير إرشادات فيما يتعلق بالمهام الخاصة باختبار وإبداء الـرأي                  -١

ـ               ضل التقـديرات   عن المعلومات المالية المستقبلية متضمنة إجـراءات االختبـار للحـصول علـى أف

وال يطبق هذا المعيار على اختبار المعلومات المالية المستقبلية الواردة في شكل            . واالفتراضات النظرية 

عام أو في شكل وصفي مثل تلك التى تقدمها اإلدارة في التقرير السنوي للمنشأة بالرغم من أن العديد من                   

  .ا النوع من االختباراإلجراءات الواردة فى هذا المعيار قد تكون صالحة لهذ

 عند قيام المراجع بإجراء مهمة اختبار لمعلومات مالية مستقبلية عليه أن يحصل علـى أدلـة كافيـة                   -٢

  :ومالئمة فيما يتعلق بكل من األمور التالية

 أن االفتراضات التي بنى عليها أفضل تقديرات اإلدارة والتي تم استخدامها في الوصـول إلـى                    )أ( 

أما في حالة االفتراضات النظرية فيجب أن تكـون         . لمالية المستقبلية تعتبر معقولة   المعلومات ا 

  .تلك االفتراضات متفقة مع الغرض من المعلومات

  . أن المعلومات المالية المستقبلية معدة إعداداً جيد على أساس تلك االفتراضات )ب(و

يقة مناسبة وأن يكون قد تم اإلفـصاح        أن يكون قد تم عرض المعلومات المالية المستقبلية بطر         ) ج(و

الكافي عن كل االفتراضات الهامة بما في ذلك اإلشارة الصريحة عما إذا كانت هذه االفتراضـات          

  .تمثل االفتراضات الخاصة بأفضل التقديرات أم إنها افتراضات نظرية

 الماليـة التاريخيـة   أن المعلومات المالية المستقبلية تم إعدادها على أساس متسق مع القـوائم           )د(و

  .وباستخدام مبادئ محاسبية مناسبة

تلك المعلومات المالية المبنية على افتراضات عن األحداث التي قـد           " بالمعلومات المالية المستقبلية  " يقصد   -٣

للحكـم الشخـصي بدرجـة      تقع في المستقبل ورد فعل المنشأة المحتمل تجاهها ، وهي تخضع بطبيعتها             

وقد تكون المعلومات المالية المـستقبلية      . ادها ممارسة قدر كبير من الحكم الشخصي      ، ويتطلب إعد  عالية

في صورة تنبؤات أو تقديرات مستقبلية أو خليط من كليهما وعلى سبيل المثال قد يكون هناك تنبؤات عن                  

  .عام واحد باإلضافة إلى تقديرات مستقبلية عن خمسة أعوام

  

١-٣٤٠٠  
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لومات المالية المستقبلية المعدة على أساس افتراضات خاصـة بأحـداث مـستقبلية       المع" بالتنبؤات" يقصد   -٤

تتوقع اإلدارة حدوثها ورد فعل اإلدارة المتوقع عند تحقق تلك االفتراضات وذلك في التاريخ الذي يتم فيه                 

  ).االفتراضات المتعلقة بأفضل التقديرات(إعداد المعلومات 

  :المعلومات المالية المستقبلية المعدة في ضوء احد األسس التالية" بالتقديرات المستقبلية" يقصد -٥

افتراضات نظرية عن أحداث مستقبلية ورد فعل اإلدارة تجاهها والتي ليس مـن الـضروري أن                   )أ(

 فـي   جوهرية تغييرات   تلك التى تنوى عمل   في مرحلة بدء التشغيل أو      التى   المنشآت   مثل .تحدث

  .عملياتهاطبيعة 

وتوضح مثـل   . خليط من االفتراضات المستخدمة إلعداد أفضل التقديرات واالفتراضات النظرية            )ب(أو

إذا ما تحققت األحداث وردود     ) وذلك في تاريخ إعداد المعلومات    (هذه المعلومات النتائج المحتملة     

  ").ماذا لو"سيناريو (األفعال 

 القـوائم ويمكـن     هـذه أو واحد أو أكثر مـن       كلها  لية   قد تتضمن المعلومات المالية المستقبلية القوائم الما       -٦

  :إعدادها

  .في تقييم جدوى استثمار رأسماليمثالً  كأداة داخلية لإلدارة للمساعدة ) أ(    

  : مثلللتقديم للغير  )ب(أو 

  . التي تمد المستثمرين المرتقبين بمعلومات عن التوقعات المستقبلية– نشرة االكتئاب *

 األخـرى  واألطراف الالزم لتقديم معلومات للمساهمين والجهات التنظيمية        - التقرير السنوي  *

  .المهتمة بالمنشأة

  . للجهات المقرضة لتوفير المعلومات الالزمة لهم مثل توقعات التدفقات النقديةمستند يقدم *

االفتراضـات   اإلدارة بما في ذلك تحديـد        علىالمعلومات المالية المستقبلية    و عرض    تقع مسئولية إعداد     -٧

وقد يطلب من المراجع أن يقوم باختبار هذه المعلومات         . التي بنيت عليها تلك المعلومات واإلفصاح عنها      

  . الغيربمعرفةوإصدار تقرير عنها لزيادة مصداقيتها سواء كان الغرض من استخدامها داخليا أو 

   المراجع فيما يتعلق بالمعلومات المالية المستقبليةتأكدات

وبالرغم من احتمال وجود أدلة     . ق القوائم المالية المستقبلية بأحداث لم تقع وقد ال تحدث على اإلطالق            تتعل -٨

 إال أن هذه األدلة في حد ذاتها موجهـة           ، تؤيد االفتراضات التي بنيت عليها المعلومات المالية المستقبلية       

بعكس معظم األدلة المتوفرة عادة عنـد   ولذلك تعتبر أدلة تنبؤية في طبيعتها وذلك  ،نحو أحداث مستقبلية  

 فإن المراجع ليس في موقف يسمح له بإبداء رأي عمـا إذا كانـت               لذا. مراجعة القوائم المالية التاريخية   

  .النتائج الموضحة بالمعلومات المالية المستقبلية سيتم تحققها
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معلومات المالية المستقبلية فقد يكـون       بالنظر ألنواع األدلة المتاحة لتقييم االفتراضات التي بنيت عليها ال          -٩

 كاف من القناعة إلبداء رأي ايجابي بأن تلك االفتراضـات           رمن الصعب على المراجع للحصول على قد      

وعليه فعند إبداء الرأي على مدى معقولية افتراضـات اإلدارة فـإن            . خالية من التحريف الهام والمؤثر    

أما إذا كان في تقدير المراجع انه قد تم الحصول على درجة            . المراجع يقدم فقط مستوى معتدل من التأكد      

  .معقولة من القناعة ، فال يوجد ما يمنع المراجع من إبداء رأي ايجابي على تلك االفتراضات

  قبول المهمة 

  : منهاأمور عدة يدرسعلى المراجع أن قبل قبول مهمة اختبار معلومات مالية مستقبلية  -١٠

  . فيه هذه المعلومات الغرض الذي تستخدم* 

  . ما إذا كانت المعلومات سيتم توزيعها بشكل محدود أم بشكل عام*و

  . افتراضات نظريةأنها التقديرات أو أفضلما إذا كانت طبيعة االفتراضات تمثل * و

  . العناصر المكونة لتلك المعلومات*و

  . الفترة التي تغطيها المعلومات*و

 االفتراضات غير واقعية بدرجـة      عندما تكون عليه أن ينسحب من المهمة       على المراجع أال يقبل ، أو        -١١

واضحة أو عندما يعتقد المراجع أن المعلومات المالية المستقبلية ستكون غير مالئمة للغرض المعـدة               

  ،.من اجله

ومن مصلحة كل من المنشأة والمراجع أن يقـوم          (على المراجع والعميل أن يتفقا على شروط المهمة        -١٢

ويتعين أن يتناول   . لمراجع بإرسال خطاب قبول المهمة للمساعدة في تفادى أي سوء فهم خاص بالمهمة            ا

 وأن يحدد مسئولية اإلدارة عـن االفتراضـات         "١٠"فقرة رقم   الخطاب قبول المهمة األمور الواردة في       

  .الفتراضاتإلى الوصول لوعن إمداد المراجع بالمعلومات والبيانات المستخدمة 

  ة طبيعة النشاطمعرف

على المراجع أن يحصل على مستوى كاف من المعرفة عن نشاط المنشأة ليكون بمقدوره أن يقيم مـا                  -١٣

ويحتاج . إذا كانت كافة االفتراضات الهامة المطلوبة إلعداد المعلومات المالية المستقبلية قد تم تحديدها            

 إلعداد المعلومات المالية المـستقبلية وذلـك         المنشأة تقوم بها  التي   الخطواتالمراجع أيضا للتعرف على     

  :بأخذه في االعتبار العناصر اآلتية على سبيل المثال ال الحصر

الرقابة الداخلية على نظام إعداد المعلومات المالية المستقبلية وخبرات األشخاص القائمين على إعـداد              * 

  .تلك المعلومات

  .ل المنشأة لتأييد افتراضات اإلدارة طبيعة المستندات المستخدمة والتي تعد من قب*
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  . درجة استخدام األساليب اإلحصائية والرياضية ودرجة االعتماد على استخدام الحاسب اآللي*

  . األساليب المستخدمة للوصول الى االفتراضات وتطبيقها*

  . بها ةصحة المعلومات المالية المستقبلية المعدة في فترات سابقة وأسباب وجود اختالفات جوهري* 

فعلـى  .للمنشأة   الى أي مدى يمكنه االعتماد على المعلومات المالية التاريخيةيدرسعلى المراجع أن  -١٤

المراجع أن يحصل على درجة من المعرفة عن المعلومات المالية التاريخية لتقييم ما إذا كانت المعلومات                

 ولتـوفير قاعـدة      ، لومات المالية التاريخيـة   المالية المستقبلية قد تم إعدادها وفقا ألساس متسق مع المع         

 على سبيل المثال ما إذا كانت       يحددفعلى المراجع أن    . تاريخية يمكن استخدامها لتقييم افتراضات اإلدارة     

قد تم مراجعتها أو فحصها فحصا محدودا وما إذا كان قد تم اسـتخدام              ذات العالقة   المعلومات التاريخية   

  .عدادهامبادئ محاسبية مقبولة في إ

 إذا كان تقرير المراجعة أو الفحص المحدود الخاص بالمعلومات المالية التاريخيـة الخاصـة بـالفترة                 -١٥

السابقة تقريرا معدال وإذا كانت المنشأة في المرحلة األولى من بدء التشغيل فعلى المراجع أن يأخذ فـي                  

  .الية المستقبليةلمعلومات المه ل على اختبارو تأثيرهااعتباره الظروف المحيطة 

  الفترة التي تغطيها المعلومات المالية المستقبلية

 حيـث أن    على المراجع أن يأخذ في اعتباره الفترة التي تغطيهـا المعلومـات الماليـة المـستقبلية                -١٦

 تزداد درجة عدم واقعيتها بزيادة الفترة التي تغطيها تلـك            ، االفتراضات التي بنيت عليها تلك المعلومات     

لومات حيث انه كلما طالت الفترة كلما قلت قدرة اإلدارة على الوصول إلى افتراضات مبنيـة علـى           المع

ـ            . أفضل التقديرات   ، الفتراضـها  ةويجب أال تمتد الفترة بعد الوقت الذي يكون لدى اإلدارة أسس معقول

رة التـي تغطيهـا     وفيما يلي بعض العوامل التي ينبغي أن يأخذها المراجع في اعتباره فيما يتعلق بـالفت              

  :المعلومات المالية

 فعلى سبيل المثال في حالة المشروعات اإلنشائية فالوقت المطلوب إلتمام المشروع قد             ، دورة التشغيل  *

  .يحدد الفترة التي تغطيها المعلومات

تـي   إمكانية االعتماد على االفتراضات ، فإذا كانت المنشأة مثال تنوى تقديم منتج جديد فإن الفتـرة ال                 *

      تغطيها المعلومات المالية المستقبلية قد تكون قصيرة ويمكن تقسيمها إلـى فتـرات اصـغر كأسـابيع                 

أو شهور،  وكبديل لذلك إذا كان النشاط الوحيد للمنشأة هو امتالك األراضي بموجب عقـود إيجـار                   

  .لية فترة أطولتمويلية طويلة األجل فقد يكون من المناسب أن تغطى المعلومات المالية المستقب

احتياجات مستخدمي المعلومات المالية المستقبلية، فقد يتم إعداد تلك المعلومات كجـزء مـن طلـب                * 

ويمكن أيضا إعـداد هـذه      . الحصول على قرض عن الفترة الالزمة لتوليد أموال كافية لسداد القرض          

ض الـذي تـستخدم فيـه       المعلومات للمستثمرين وذلك فيما يتعلق بإصدار سندات وذلك إليضاح الغر         

  .حصيلة اإلصدار في الفترات الالحقة
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  إجراءات االختبار 

  : عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات االختبار يجب على المراجع أن يراعي-١٧

  .إمكانية وجود تحريفات هامة ومؤثرة   )أ( 

  . الخبرة المكتسبة من المهام السابقة)ب(و

  . المعلومات المالية المستقبلية إعدادفىكفاءة اإلدارة   )ج(و

  .مدى تأثر المعلومات المالية المستقبلية بالحكم الشخصي لالدارة   )د(و

   . البيانات التي تم استخدامها إلعداد المعلومات المالية المستقبليةموثوقية مدى كفاية )هـ(و

اإلدارة والى أي حـد يمكـن       در األدلة المؤيدة الفتراضات أفضل تقديرات       اأن يقيم مص  المراجع   على   -١٨

ويمكن الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتأييد تلك االفتراضات من مـصادر داخليـة              . االعتماد عليها   

وتقييم مـا إذا كانـت تلـك        ،   تقييم االفتراضات في ظل المعلومات المالية التاريخية         بما فيها وخارجية  

  .يمكن للمنشأة تحقيقها من خالل قدراتها المتوفرةاالفتراضات مبنية على خطط 

كافـة   االعتبـار تم األخذ في    ما إذا كان قد     الوقوف على   عند استخدام افتراضات نظرية     جع  المرا على   -١٩

اآلثار الهامة الستخدام تلك االفتراضات وعلى سبيل المثال إذا ما تم افتراض نمو المبيعات إلى ما يزيـد                  

ية الحالية للمصنع ، فيجب أن تتضمن المعلومات المالية المستقبلية االستثمار الـالزم             على الطاقة اإلنتاج  

لزيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع أو تكلفة البدائل األخرى لمقابلة المبيعات المتوقعة مثل إسناد مهمة اإلنتاج               

  .اإلضافي لمقاول من الباطن

 إال أن علـى    أدلة لتدعيم االفتراضات النظريـة        على الرغم من انه ليس من الضروري الحصول على         -٢٠

المراجع أن يحصل على درجة قناعة كافية بأن تلك االفتراضات متسقة مع الغرض من إعداد المعلومات                

  .المالية المستقبلية وأنه ال يوجد سبب يدعوا لالعتقاد بعدم واقعيتها

 قد تم إعدادها وفقا الفتراضـات اإلدارة بـشكل    على المراجع أن يقتنع بأن المعلومات المالية المستقبلية        -٢١

مناسب وذلك مثال عن طريق اختبار دقة العمليات الحسابية مثل إعادة الحساب ومراجعة مدى االتـساق                

بمعنى مدى توافق اإلجراءات التي تنوى اإلدارة اتخاذها مع بعضها وأنه ال توجد أوجه عـدم                 ،   الداخلي

  . مشتركة مثل أسعار الفائدةمتغيراتلى اتساق في تحديد القيم المبنية ع

 للتغيرات على النتائج التي تظهرهـا       األكثر حساسية  على المراجع أن يولي اهتماما لدرجة تأثير األمور          -٢٢

حيث أن ذلك سيحدد إلى أي مدى يقوم المراجع بجمـع األدلـة المناسـبة               . المعلومات المالية المستقبلية  

  .مة وكفاية االفصاحات لمدى مالءيؤثر على تقييم المراجعوأيضا س
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 عند قيام المراجع باختبار عنصر أو أكثر من عناصر المعلومات المالية المستقبلية مثـل قائمـة ماليـة     -٢٣

 يكون من المهم أن يراعي اتفاق البيانات في هذا العنصر مع البيانات ذات العالقة فـي القـوائم                   .منفردة

  .المالية األخرى

ن المعلومات المالية المستقبلية لجزء منصرم من الفترة المالية الحالية فعلى المراجـع أن             في حالة تضمي   -٢٤

ويالحظ أن تلـك اإلجـراءات      . يراعى إلى أي مدى ينبغي تطبيق اإلجراءات على المعلومات التاريخية         

  . الفترة المنقضية من الفترة المستقبليةمثل طولستختلف وفقا للظروف 

يحصل على إقرارات مكتوبة من اإلدارة بخصوص الغـرض الـذي تـستخدم فيـه                على المراجع أن     -٢٥

المعلومات المالية المستقبلية ومدى اكتمال افتراضات اإلدارة وقبول اإلدارة لمسئوليتها عن المعلومات            

  .المالية المستقبلية

  العرض واإلفصاح

الية المـستقبلية ، باإلضـافة إلـى         عند تقييم العرض واإلفصاح للمعلومات الم      يدرس على المراجع أن     -٢٦

  : المتطلبات التي تحددها القوانين المتبعة والقواعد التنظيمية أو المعايير المهنية ما إذا كان

  .عرض المعلومات المالية المستقبلية يمد القارئ بالمعلومات وال يضلله  )أ(  

ات المرفقة مع المعلومات المالية     قد تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية بشكل كاف في اإليضاح           )ب(و

  .المستقبلية

 قد تم اإلفصاح بشكل كاف عن االفتراضات في اإليضاحات المرفقـة مـع المعلومـات الماليـة                   )ج(و

 ما إذا كانت تلك االفتراضات تمثل أفضل تقديرات لإلدارة أو أنها تمثل             توضيحويجب  . المستقبلية

 متعلقة بأمور جوهرية وخاضعة لدرجة كبيرة مـن          وعندما تكون االفتراضات   .افتراضات نظرية 

  .عدم التأكد فيجب أن يتم اإلفصاح بشكل كاف عن ذلك وعن مدى حساسية النتائج

قد تم اإلفصاح عن تاريخ إعداد المعلومات المالية المستقبلية، وعلـى اإلدارة أن تتأكـد مـن أن                     )د(و

 من أن المعلومات قد تكون قد تم تجميعهـا          االفتراضات تعتبر مالئمة في هذا التاريخ على الرغم       

  .على مدى فترة زمنية

و أن هذا المـدى قـد تـم          محتمل لهذا التقدير     مدى داخل   قد تم إيضاح أسس اختيار نقاط معينة       )هـ(و

ندما تكون النتائج التي تظهرها المعلومات المالية         أو مضلل وذلك ع     اختياره بأسلوب غير متحيز   

  . مدىعبير عنها في صورة المستقبلية قد تم الت

 قد تم اإلفصاح عن أي تغيير في السياسات المحاسبية عن تلك المتبعة في إعداد أحداث قوائم مالية                  ) و(و

  .تاريخية واإلفصاح عن أسباب التغيير وأثره على المعلومات المالية المستقبلية

  



 )٣٤٠٠( رقم المصرى لمهام التأكدمعيار ال

٧  ٣٤٠٠-  

  

    اختبار معلومات مالية مستقبليةعنالتقرير 

  : تقرير المراجع عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية العناصر الرئيسية التالية ينبغي أن يتضمن-٢٧

  .عنوان التقرير      )أ(  

  الموجه إليهم التقرير     )ب(و

   تحديد للمعلومات المالية المستقبلية    )ج(و

  . باختبار المعلومات المالية المستقبليةالخاصالمعيار المصرى إشارة إلى      )د(و

 مسئوليتها عن   بما فى ذلك  عبارة تشير إلى مسئولية اإلدارة عن المعلومات المالية المستقبلية            )هـ(و

  .االفتراضات التي بنيت عليها هذه المعلومات

اإلشارة إلى الغرض من إعداد المعلومات المالية المستقبلية واألطراف التي يجب أن يقتـصر                  )و(و

  .ستقبلية عليها وذلك في وجود حظر على توزيع تلك المعلوماتتوزيع المعلومات المالية الم

  .تأكيدات سلبية عما إذا كانت االفتراضات توفر أساسا معقوال للمعلومات المالية المستقبلية     )ز(و

إبداء رأي عما إذا كانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها بشكل مالئم على أساس                    )ح(و

 المستخدمة وتم عرضها بما يتفق مع اإلطار المحاسبي المستخدم إلعداد القـوائم             االفتراضات

  .المالية

  . تحذير عن مدى إمكانية تحقيق النتائج التي تظهرها المعلومات المالية المستقبلية    )ط(و

  . تاريخ التقرير والذي يجب أن يكون تاريخ استكمال اإلجراءات    )ى(و

  عنوان المراجع     )ك(و

  توقيع المراجع     ) ل(و

  : يجب أن يتضمن التقرير ما يلي-٢٨

ما إذا كان قد نما إلى علم المراجع كنتيجة لفحص األدلة المؤيدة لالفتراضات ما يدعوه لالعتقاد بأن                    *

  .هذه االفتراضات ال توفر أساسا مناسبا للمعلومات المالية المستقبلية

مات المالية المستقبلية قد تم إعدادها بصورة مالئمة علـى أسـاس            إبداء رأي عما إذا كانت المعلو        * 

االفتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع اإلطار المحاسبي المـستخدم إلعـداد القـوائم                

  .المالية



 )٣٤٠٠( رقم المصرى لمهام التأكدمعيار ال

٨  ٣٤٠٠-  

  : ما يلى يبين*   

 حيـث أن    ،يةما إذا كان من المتوقع أن تكون النتائج الفعلية مختلفة عن المعلومات الماليـة المـستقبل                -

 وعنـدما يـتم     .األحداث المتوقعة غالبا ما ال تتحقق كما هو متوقع وقد يكون االختالف جوهريا أيضا             

 فيجب النص على انه ال يمكن إعطاء تأكيدات         مدىالتعبير عن المعلومات المالية المستقبلية في صورة        

  .المدىبأن النتائج الفعلية ستقع داخل هذا 

باسـتخدام  ) يذكر السبب (أن المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها بغرض         ،  في حالة التقديرات     -

مجموعة من االفتراضات والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات اإلدارة وليس             

وعليه فنحذر القارئ بأن المعلومات المالية المستقبلية يجب أال         . من المحتم أن تتحقق هذه االفتراضات     

 . بهادم في غير الغرض الموضحتستخ

  )تنبؤ( فيما يلي مثال لجزء من تقرير غير متحفظ عن -٢٩

يتم ذكر اسم المنشأة ، الفترة التي تغطيها التنبؤات وتوفير مرجع واضح مثل ذكـر        (قمنا باختبار تنبؤات    "

هذه التنبؤات هـي    و.  الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية     لمعيار المصرى لوفقا  ) اسم كل قائمة  

  .والتي تم بناء التنبؤات عليها(  ) مسئولية اإلدارة بما في ذلك االفتراضات المذكورة في اإليضاح رقم 

بناءا على فحصنا لألدلة المؤيدة لالفتراضات ، لم ينم إلى علمنا ما يدعو لالعتقاد بأن تلك االفتراضات ال                  

تنبؤات قد تم إعـدادها بـصورة مالئمـة علـى أسـاس             ومن رأينا أن ال   . توفر أساسا معقوال للتنبؤات   

يتم إيضاح اإلطـار المحاسـبي إلعـداد القـوائم          (االفتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع         

  ).المالية

 ال تتحقق األحداث المتوقعة كما هو       امن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث انه غالبا م           

  ".ختالف جوهرياًمفترض وقد يكون اال

  : فيما يلي مثال لجزء من تقرير غير متحفظ على معلومات مالية مستقبلية-٣٠

يتم ذكر اسم المنشأة ، الفترة التي تغطيها المعلومات وتوفير          (قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية      " 

المعلومـات الماليـة     باختبـار  الخـاص    للمعيار المـصرى  وفقا  ) مرجع واضح مثل ذكر اسم كل قائمة      

وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية اإلدارة بما في ذلك االفتراضات المذكورة في             . المستقبلية

  .والتي تم بناء التنبؤات عليها(  ) اإليضاح رقم 

  وحيث أن المنشأة مازالت في المراحل األولى       .)يذكر سبب اإلعداد  (وقد تم إعداد هذه المعلومات بغرض       

من بدء التشغيل فإن المعلومات قد أعدت باستخدام مجموعة من االفتراضات النظريـة والتـي تتـضمن      

. افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات اإلدارة وليس من الضروري أن تتحقق تلك االفتراضات             

  .اليه عالموضحةوعليه فإن هذه المعلومات قد ال تكون مناسبة لالستخدام في أغراض أخرى بخالف 

  



 )٣٤٠٠( رقم المصرى لمهام التأكدمعيار ال

٩  ٣٤٠٠-  

  

وبناءا على اختبارنا لألدلة المؤيدة لالفتراضات ، لم ينم إلى علمنا ما يدعو لالعتقاد بأن هذه االفتراضات                 

ومن رأينا أيضا أن    ) أن يتم ذكر أو اإلشارة إلى االفتراضات      (ال توفر أساسا معقوال للتنبؤات ، بافتراض        

تراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع        المعلومات قد تم إعدادها بصورة مالئمة على أساس االف        

  ).إيضاح اإلطار المحاسبي إلعداد القوائم المالية(

وحتى في حالة تحقق األحداث المتوقعة في ظل االفتراضات المستخدمة ، فقد تختلف النتائج الفعلية عـن                 

  .ن االختالف جوهرياًالتقديرات حيث انه غالبا ما ال تتحقق األحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكو

 سـليمة عندما يعتقد المراجع أن عرض المعلومات المالية المستقبلية واالفصاحات الخاصة بها غيـر         -٣١

 أو عليـه أن       أن يبدي رأيا متحفظا أو رأيا عكسيا في تقريره عن المعلومات المالية المستقبلية             يهفعل

معلومات المالية عن إعطاء اإلفصاح الكافي      ومثال ذلك قصور ال   حسبما هو مالئم ،      ينسحب من المهمة  

  .لعواقب االفتراضات ذات الحساسية العالية

 في حالة اعتقاد المراجع بأن واحد أو أكثر من االفتراضات ال يوفر أساسا مناسبا للمعلومات الماليـة                  -٣٢

أساسا معقـوال   أو إذا كانت هذه االفتراضات ال توفر        ،  المستقبلية المعدة على أساس أفضل التقديرات       

على المراجع إما أن يبدي رأيا عكسيا في         ، للمعلومات المالية المستقبلية في ظل االفتراضات النظرية        

  .تقريره على المعلومات المالية المستقبلية أو أن ينسحب من المهمة

الزمة فـي   في حالة تأثر عملية االختبار بظروف تمنع تطبيق واحد أو أكثر من اإلجراءات التي تعتبر             -٣٣

 فعلى المراجع إما أن ينسحب من المهمة أو أن يمتنع عن إبداء رأي فـي تقريـره عـن                    تلك الظروف 

  .المعلومات المالية المستقبلية وأن يصف هذا القيد على نطاق االختبار في تقريره

  
  


