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 األحداث التالية لتاريخ الميزانية
 

  المعيارهدف
 
 : ما يلى شرح يهدف هذا المعيار إلى -١

 .  بناء على أحداث تالية لتاريخ الميزانيةقوائمها الماليةمتى يجب على المنشأة أن تعدل  ) أ(  

عتماد إصدار القوائم المالية وكذلك عن      يخ ا يجب أن توفرها المنشأة عن تار     اإلفصـاحات الـتى      ) ب(و

 .األحداث التالية لتاريخ الميزانية
 

ستمرارية إذا كانت هناك داد القوائم المالية على أساس اال    كمـا يتطلب المعيار أيضاً عدم قيام المنشأة بإع        

 . ستمرارية ليس مناسباًيخ الميزانية تشير إلى أن فرض االأحداث تالية لتار
 
 

 عيارنطاق الم
 
 . هذا المعيار فى المحاسبة واإلفصاح عن األحداث التالية لتاريخ الميزانيةيطبق  -٢
 

 تعريفات
 
 : قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار   -٣
 

 تقع بين تاريخ الميزانية وتاريخ     هى تلك األحداث التى       :األحـداث التالـية لـتاريخ الميزانية      

. عتماد إصدار القوائم المالية سواء كانت تلك  األحداث فى صالح المنشأة أو فى غير صالحها          ا

 :ويمكن تحديد نوعين من األحداث

تتطلب تعديل فى   و   عن حاالت كانت قائمة فى تاريخ الميزانية         أحداث توفر أدلة إضافية    ) أ(
 .القوائم المالية

 ،  ال تتطلب تعديل فى القوائم المالية     اريخ الميزانية و  حاالت نشأت بعد ت    تشير إلى    أحداث )ب(و 
 . المالية وقد تتطلب اإلفصاح عنها فى القوائم

 
 

٧ -١ 
 
 هيكل اإلدارة والمتطلبات    باختالف إصدار القوائم المالية     العتمادتخـتلف اإلجـراءات التى تتبع         -٤

 . المالية من القوائمواالنتهاءالقانونية واإلجراءات التى تتبع فى إعداد 
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القوائم  قد تم إصدار     كون  العتمادها بعد أن  ي     بتقديم القوائم المالية للمساهمين      تلـتزم الشـركات     -٥

 وليس فى   دارةإصدارها من اإل  كون قد تم إصدارها فى تاريخ       فإن القوائم المالية ت     و بهذا    المالية

 . المساهمين قبل القوائم المالية مناعتمادتاريخ 
 
 

 : مثال 

 إدارة المنشأة من إعداد مسودة القوائم المالية عن السنة المالية           انتهـت  ٢٠٠٤ فـبراير    ٢٨ فـى 

 قام مجلس اإلدارة بفحص القوائم المالية       ٢٠٠٤ مارس   ١٨، وفى   ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١المنتهية فى   

 أعلنت المنشأة عن أرباحها وعن بعض المعلومات المالية         ٢٠٠٤ مارس   ١٩ إصـدارها، وفى     و

 تم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين اآلخرين ، وفى          ٢٠٠٤فى أول أبريل    األخرى ، و  

 السنوى القوائم المالية وتم     اجتماعها الجمعـية العامة للمساهمين فى       اعـتمدت  ٢٠٠٤ مـايو    ١٥

 .٢٠٠٤ مايو ١٧تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية فى 

تاريخ إصدارها بواسطة    (٢٠٠٤ مارس   ١٨الية فى    القوائم الم  يكون قد تم إصدار   فى هذه الحالة    

 ).مجلس اإلدارة
 
فـى بعـض الحـاالت تكون إدارة المنشأة ملزمة بإصدار قوائمها المالية إلى جهة مشرفة عليها                   -٦

فى هذه الحاالت فإن القوائم المالية يكون قد        .  لالعتماد) والمؤلفـة فقط من أعضاء غير تنفيذيين      (

 .إصدارها لهذه الجهة المشرفة عليهاقيام اإلدارة ب تم إصدارها فى تاريخ
 
 

 :مثال 

 اصدرت إدارة المنشأة القوائم المالية للجهة المشرفة عليها والمؤلفة فقط من            ٢٠٠٤ مارس   ١٨فى  

 خارجية لها مصلحة في     اًأعضـاء غـير تنفيذيين وربما قد تتضمن ممثلين عن العاملين وأطراف           

 القوائم المالية، وفى أول أبريل       على  هذه الجهة المشرفة   فقتوا ٢٠٠٤ مارس   ٢٦المنشـاة، وفى    

 اعتمدت ٢٠٠٤ مايو   ١٥ تـم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين اآلخرين، وفى           ٢٠٠٤

 السنوى القوائم المالية وتم تسليمها إلى الجهة المنظمة         اجتماعهاالجمعـية العامـة للمساهمين فى       

 .٢٠٠٤ مايو ١٧المعنية فى 

تاريخ إرسال اإلدارة    (٢٠٠٤ مارس   ١٨فـى هذه الحالة تكون القوائم المالية قد تم إصدارها فى            

 ).للقوائم المالية للجهة المشرفة
 

 
تتضمن األحداث التالية لتاريخ الميزانية جميع األحداث التى تقع حتى تاريخ إصدار القوائم المالية               -٧

 معلومات عن األرباح أو أية معلومات مالية وقبل ولو كانت هذه األحداث قد تمت بعد نشر      حـتى   

 .إصدار القوائم المالية
 

  والقياساالعتراف
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 أحداث تالية لتاريخ الميزانية تستوجب تعديل القوائم المالية
 
 أن تعدل القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس األحداث التالية لتاريخ الميزانية            علـى المنشـأة     -٨

 .يل القوائم الماليةالتى تستوجب تعد
 
فـيما يلـى أمثلة لألحداث التالية لتاريخ الميزانية والتى تستوجب أن تعدل المنشأة القيم المدرجة                 -٩

 :بالقوائم المالية أو أن تدرج بها عناصر لم تكن قد أدرجت
  

 على المنشأة وكان هذا     التزامصـدور حكم قضائى بعد تاريخ الميزانية يكشف عن وجود            )أ (

مخصصات ال تعديل قائماً بالفعل فى تاريخ الميزانية وعليه فإنه يجب على المنشأة            لتزاماال

 باإلفصاح  االكتفاء وعدم   ،   لمقابلته   مخصص جديد    تكوين أو   االلتزاممثبـتة لمقابلة هذا     ال

 . المحتمل نظراً ألن الحكم القضائى يعتبر دليالً إضافياًااللتزام  هذافقط عن

 اعتراها بعد تاريخ الميزانية تكشف أن قيمة أحد األصول قد            جديـدة  تظهـور معلومـا    ) ب (

 االنخفاض فى تاريخ الميزانية عن القيمة المثبتة فى الميزانية أو أن قيمة خسارة       انخفـاض 

 :ومثال ذلك ما يلى . السابق إثباتها لهذا األصل تحتاج إلى تعديل 

انية عادة ما يؤكد أن هناك خسارة       إفالس أحد العمالء والذى قد يحدث بعد تاريخ الميز         )١(

محققة بالفعل فى تاريخ الميزانية فى حساب العمالء وأن المنشأة فى حاجة إلى تعديل              

 .القيمة المدرجة لحساب العمالء 

 لهذا  البيعية على صافى القيمة     بـيع المخـزون بعـد تـاريخ الميزانية قد يوفر دليالً           ) ٢(  و  

 .المخزون فى تاريخ الميزانية

الـتحديد الـذى يتم بعد تاريخ الميزانية لتكلفة شراء أصل أو المتحصالت من عملية بيع                  )ج(

 .أصل تمت قبل تاريخ الميزانية

 مدفوعات المكافآت إذا    التحديد الذى يتم بعد تاريخ الميزانية لمبالغ المشاركة فى األرباح أو           ) د(

تلك المدفوعات كنتيجة ألحداث    ستداللى على المنشأة ألداء     كـان هـناك التزام قانونى أو ا       

 .تمت قبل تاريخ الميزانية 

 . إلى أن القوائم المالية لم تكن سليمةو يشيركتشاف غش أو خطأ ا )هـ(

 أحداث تالية لتاريخ الميزانية ال تستوجب تعديل القوائم المالية
 

لتاريخ الميزانية التى ال     المنشأة القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس األحداث التالية           ال تعدل   -١٠
 .تستوجب تعديل القوائم المالية

 
 االنخفاض األحداث التالية لتاريخ الميزانية التى ال تستوجب تعديل فى القوائم المالية ،              مـن أمثلة    -١١

.  بعد تاريخ الميزانية وقبل تاريخ إصدار القوائم المالية          االستثماراتفـى القـيمة السوقية لبعض       

 فى تاريخ الميزانية ولكن يعكس      االستثمار فـى القـيمة السوقية هنا ال يتعلق بحالة           فاالنخفـاض 

و بناء على ذلك ال تعدل المنشأة المبالغ المدرجة بالقوائم  . ظـروف حدثـت خالل الفترة الالحقة        

 المفصح  االستثماراتوبالمثل فليس على المنشأة أن تحدث مبالغ         . باالستثماراتالمالية والخاصة   
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من " ٢١"لفقرة  لها فى تاريخ الميزانية على الرغم من أنها قد تحتاج إلضافة إيضاح آخر طبقاً               عن

 .هذا المعيار
 

 التوزيعات
 

 الملكية بعد تاريخ الميزانية فإنه ال يجوز للمنشأة         أدوات إذا أعلنت المنشأة عن توزيعات لحائزى        -١٢
 . فى تاريخ الميزانيةكالتزامأن تدرج هذه التوزيعات 

 
بعد تاريخ الميزانية ولكن    ) تم إعتمادها بواسطة اإلدارة المعنية    ( إذا كانت التوزيعات قد تم إعالنها        -١٣

قـبل إصدار القوائم المالية ، فإنه ال يتم إثبات هذه التوزيعات كإلتزامات فى تاريخ الميزانية ألنها                 

يتم  مثل هذه التوزيعات  . ) ٢٨( رقم    المحاسبة المصري  الوارد بمعيار  الحالى التعهدال تفى بشرط    

١( المصرى رقم    لمعيار المحاسبة فى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية وذلك وفقاً         هاعناإلفصاح  

  .  عرض القوائم المالية)
 

 اإلستمرارية
 

بعد  تنوى    اإلدارة   كانت إذا   االستمراريةرض   أن تعد القوائم المالية طبقاً لف      ال يجـوز للمنشـأة      -١٤
 لديها بديل آخر    دوجي ال    أو أن تتوقف عن مزاولة النشاط و       خ الميزانـية تصفية المنشأة    تـاري 

 .معقول سوى ذلك
 

دراسة ما إذا كان    الـتدهور فى نتائج التشغيل والمركز المالى بعد تاريخ الميزانية           قـد يسـتدعى      -١٥

ناسباً ، فإن تأثير    ستمرارية م فإذا لم يعد فرض اال    . من عدمه   ستمرارية مازال مناسباً    فـرض اال  

 فى أساس المحاسبة أكثر من      ياً جوهر ذلـك يكـون خطـيراً جداً حيث يتطلب هذا المعيار تعديالً           

 .مجرد تعديل المبالغ المثبتة وفقاً ألساس المحاسبة المتبع
 

 :إفصاحات محددة عما إذا كان " عرض القوائم المالية ) "١( المصرى رقم  المحاسبةمعيار يحدد -١٦
 
 .ستمرارية رض االطبقاً لفم يتم إعداد القوائم المالية ل )أ(

إذا كانت اإلدارة على دراية بحاالت عدم تأكد هامة تتعلق بأحداث أو ظروف قد تشير إلى                 )ب(أو  

وقد تنشأ هذه   .  فى مزاولة النشاط     االستمراروجـود شـك كبـير فى قدرة المنشأة على           

 . بعد تاريخ الميزانية - عنها حوالتى تتطلب اإلفصا - األحداث أو الظروف 

 اإلفصاح
 تاريخ اإلصدار

 
 . باعتمادهايجـب على المنشأة أن تفصح عن تاريخ إصدار القوائم المالية والسلطة التى قامت                -١٧

وإذا كـان لمـالكى المنشأة أو اآلخرين الحق فى تعديل القوائم المالية بعد إصدارها فيجب على                 
 .يقةالمنشأة أن تفصح عن هذه الحق
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ن القوائم   اعتماد إصدار القوائم المالية حيث إ      مـن المهـم لمستخدمى القوائم المالية معرفة تاريخ         -١٨

 . بعد ذلكقد تتمالمالية ال تعكس األحداث التى 
 

 تحديث اإلفصاح عن الحاالت التى كانت قائمة فى تاريخ الميزانية
 

نية عن حاالت كانت قائمة فى تاريخ       إذا حصـلت المنشـأة علـى معلومـات بعد تاريخ الميزا            -١٩
الميزانـية ، فيجب على المنشأة أن تقوم بتحديث اإلفصاحات التى تتعلق بتلك األحداث فى ضوء      

 .المعلومات الجديدة
 

فـى بعض الحاالت تحتاج المنشأة إلى تحديث اإلفصاحات بالقوائم المالية لتعكس المعلومات التى               -٢٠

نية ، حتى لو لم تكن هذه األحداث تؤثر على المبالغ المدرجة         حصـلت علـيها بعـد تاريخ الميزا       

 محتمل كان   التزام دليل بعد تاريخ الميزانية عن       توافر ذلك   ومن أمثلة . بـالقوائم المالـية للمنشأة      

 ما إذا كان ذلك يستدعى تكوين       االعتباروباإلضافة إلى األخذ فى     . قائمـاً فـى تـاريخ الميزانية        

  الخاص بالمخصصات   )٢٨( رقم   نص معيار المحاسبة المصرى   ل اًطـبق أو تعديلـه      مخصـص   

 . المحتمل فى ضوء هذا الدليلااللتزامفيجب على المنشأة أن تقوم بتحديث اإلفصاحات عن 
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 أحداث تالية لتاريخ الميزانية ال تستوجب تعديل القوائم المالية
 

ستوجب تعديل القوائم المالية جوهرية ويؤثر      إذا كانت األحداث التالية لتاريخ الميزانية والتى ال ت         -٢١
عـدم اإلفصـاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية على التقييم الصحيح وإتخاذ القرارات               
السليمة بناء على هذه القوائم المالية ، فيجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية لكل                

 . األحداث  تلك مجموعة هامة من
 .ة الحدث طبيع )أ (  
 .أو ذكر عدم إمكان تقديرهللحدث تقدير األثر المالى ) ب (و

 
فـيما يلـى أمـثلة على أحداث تالية لتاريخ الميزانية ال تستوجب تعديل القوائم المالية والتى من                   -٢٢

األهمـية بحيـث يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية على التقييم الصحيح                

 .ارات السليمةوإتخاذ القر

 . إحدى الشركات التابعة الهامةاستبعاد كبيرة بعد تاريخ الميزانية أو اندماجعملية  ) أ (

 تتعلق  التزامات أصول أو سداد     استبعاداإلعالن عن خطة للتوقف عن جزء من النشاط أو           )ب(و

 سداد   لبيع هذه األصول أو    ارتباطبالتوقف عن مزاولة جزء من النشاط أو الدخول فى عقد           

  .االلتزاماتتلك 

 . أصول هامة أو مصادرة أصول هامة بواسطة الحكومةاستبعادشراء أو  )ج(و

 .تدمير أحد المصانع الكبرى بالحريق بعد تاريخ الميزانية )د(و

 .اإلعالن عن أو البدء فى تنفيذ عملية إعادة هيكلة هامة )هـ(و

محتملة على األسهم العادية بعد تاريخ      الالت  معامالهامة على األسهم العادية و    المعامالت  ال )و(و

 .الميزانية 

 .التغيرات الكبيرة غير العادية بعد تاريخ الميزانية فى أسعار األصول أو أسعار الصرف )ز(و

التغيرات فى معدالت الضرائب أو قوانين الضرائب التى تم إقرارها أو اإلعالن عنها بعد               )ح(و

ر هام على عبء الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة        تـاريخ الميزانـية والـتى لها تأثي       

 .والتزاماتكأصول 

 .إصدار ضمانات هامةالتزامات محتملة مثل  هامة أو ارتباطاتالدخول فى  )ط(و

 .الشروع فى رفع دعوى قضائية كبيرة بسبب أحداث تمت بعد تاريخ الميزانية )ى(و
 


