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  )٥٦٠( رقم معيار المراجعة المصري

  األحداث الالحقة

  مقدمةال

 المعيار إلي وضع معايير وتوفير إرشادات عن مسئولية مراقب الحـسابات تجـاه األحـداث                ا يهدف هذ  -١

ويستخدم مصطلح األحداث الالحقة في هذا المعيار لإلشارة إلي كل من األحداث التي تقع بين               ، الالحقة  

الية وتاريخ تقرير مراقب الحسابات وكذا الحقائق التي تكتشف بعد تاريخ تقرير مراقب             تاريخ القوائم الم  

  .الحسابات 
 

  .  دراسة تأثير األحداث الالحقة علي القوائم المالية وعلي تقريره مراقب الحسابات  يجب علي -٢
  

 معالجة األحداث التـي فـي       "األحداث التالية لتاريخ الميزانية   )" ٧( يتناول معيار المحاسبة المصري رقم       -٣

ـ   ( صالح المنشأة أو التي في غير صالحها والتي تقع بين تاريخ القوائم الماليـة                بتـاريخ   "هالمـشار إلي

ويحدد نوعين مـن    ،  وبين تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية       ) في معيار المحاسبة المصري     " الميزانية

   :األحداث

  . ف كانت موجودة في تاريخ القوائم الماليةتلك التي توفر أدلة عن ظرو   ) أ(  

  . عطي داللة عن ظروف ظهرت بعد تاريخ القوائم المالية تلك التي ت )ب(و

  

  تعريفات
  : فيما يلي تعريف لبعض المصطلحات-٤

آخر فترة غطتها القوائم المالية، و الذي يكون في العادة تاريخ           نهاية  هو تاريخ   " تاريخ القوائم المالية  " ) أ(

  .محل المراجعةحدث ميزانية في القوائم المالية أ

 الذين لديهم السلطة المعتـرف بهـا        هؤالء فيههو التاريخ الذى يقوم     "  القوائم المالية  إصدارتاريخ  ") ب(

 ذلـك   و تحملهـم مـسئوليتها بمـا فـى        ،  إعدادهم مجموعة القوائم المالية الخاصة بالمنشاة      بتأكيد

 القـوائم   إصدار يكون تاريخ    غراض معايير المراجعة المصرية    تحقيقا أل  و.اإليضاحات ذات الصلة  

تم إعداد مجموعة كاملة مـن       قد    هالذين يمتلكون السلطة أن   هؤالء   ه في يؤكدالمالية هو التاريخ الذي     

  . القوائم المالية

  

١-٥٦٠  
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  ٢  ٥٦٠-  

وال . قوائم المالية    ليؤرخ تقريره على ال    مراقبهو التاريخ الذى يختاره ال    " مراقب الحسابات تاريخ تقرير   ) "ج(

 كافية ومالئمة يمكـن أن      مراجعة بتاريخ يسبق تاريخ حصوله على أدلة        مراقبينبغي أن يؤرخ تقرير ال    

 الكافية و المالئمة أدلة على أن مجموعة        مراجعةو تشمل أدلة ال   . يبنى عليها رأيه الخاص بالقوائم المالية     

الء الذين لديهم السلطة المعترف بها  قد أكـدوا علـى            القوائم المالية الخاصة بالمنشاة قد أعدت و أن هؤ        

  . أنهم يتحملون مسئوليتها

 والقوائم المالية التي تمـت      مراقب الحسابات هو التاريخ الذي يصبح فيه تقرير       "تاريخ نشر القوائم المالية   ) "د(

نونية المقررة هو   مراجعتها متاحة للغير والذي يمكن أن يكون في العديد من الظروف ووفقاً لألحكام القا             

التاريخ الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة بأسبوعين على األقل أو التاريخ الذي تم فيـه إرسـال القـوائم                   

  .المالية إلى الجهة الرقابية المختصة أيهما أسبق

   مراقب الحساباتاألحداث التي تقع حتى تاريخ تقرير  
 كافية و مالئمة على     مراجعةممة للحصول علي أدلة      أن يقوم بأداء إجراءات مص     مراقب الحسابات  على   -٥

والتي قد تتطلب تعـديالت     ، مراقب الحسابات أنه قد تم تحديد كل األحداث التي وقعت حتى تاريخ تقرير            

، وتنفذ هذه اإلجراءات باإلضافة إلي اإلجراءات الروتينية األخرى التي قـد  أو إفصاح في القوائم المالية 

 خاصـة   مراجعـة ت معينة تحدث بعد تاريخ القوائم المالية للحصول علي أدلـة            يتم تطبيقها علي معامال   

وعلي سبيل المثال اختبار إجراءات قطع المخزون والمدفوعات        ، برصيد حساب في تاريخ القوائم المالية     

 بإجراء فحص مستمر لكل األمـور التـي         مراقب الحسابات ومع هذا فليس من المتوقع أن يقوم        . للدائنين

  . ن قام بتطبيق إجراءات بشأنها أدت إلي الحصول علي استنتاجات مرضيةسبق وأ

  

 يتم القيام باإلجراءات الخاصة بتحديد األحداث التي قد تتطلب تعديالت أو إفصاحات في القوائم المالية في                 -٦

  :  وعادة ما يتضمن ذلك ما يلي مراقب الحساباتتاريخ قريب من تاريخ تقرير 

  .  وضعتها اإلدارة للتحقق من أنه قد تم تحديد األحداث الالحقة فحص اإلجراءات التي •

اإلطالع علي محاضر جلسات مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية والتي عقـدت بعـد                •

تاريخ القوائم المالية ، واالستفسار عن األمور التي تم مناقشتها فـي اجتماعـات تكـون محاضـر                 

  . جلساتها غير متاحة بعد 

اإلطالع علي آخر قوائم مالية دورية متوفرة عن المنشأة وإذا كـان مـن الـضروري والمناسـب                   •

  . الموازنات التقديرية و توقعات التدفقات  النقدية  والتقارير اإلدارية األخرى المرتبطة بها 

لمنـشأة  ل المستشار القانونى   االستفسار أو التوسع في االستفسارات الشفهية  أو الكتابية السابقة من             •

  . و مطالبات أعن أي دعاوى 

االستفسار من اإلدارة عما إذا كان هناك أية أحداث الحقة قد حدثت ومن شأنها أن تؤثر علي القوائم                   •

  : ومن أمثلة تلك االستفسارات ما يلي ، المالية 
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  ٣  ٥٦٠-  

 أو علي أسـاس بيانـات غيـر         مؤقتالوضع الحالي للبنود التي تم المحاسبة عنها علي أساس           -

  . ة مؤكد

  . ما إذا كان قد تم الدخول في التزامات أو قروض أو ضمانات جديدة  -

  . خطط إلجراء ذلك م هناك تما إذا كانما إذا كان قد تم بيع أصول أو -

   . أو تصفيةاندماجما إذا كان قد تم التخطيط إلصدار أسهم جديدة أو سندات أو اتفاقيات  -

  . مثالً عن طريق حريق أو فيضان هلكتلة أو لدول هناك أية أصول آلت ملكيتها تما إذا كان -

   . الظروف المحتملة هناك أية تطورات قد طرأت علي مناطق الخطر أو تما إذا كان -

  . هناك نية إلجرائها أو أن  هناك أية تسويات محاسبية غير عادية قد تم إعدادها تما إذا كان -

ا والتي من شأنها أن تثير الجـدل         أو من المتوقع حدوثه    وقعت هناك أية أحداث قد      تما إذا كان   -

 ،حول مدي مالءمة السياسات المحاسبية التي استخدمت في إعداد القوائم المالية كما هو الحـال              

 .  لو كانت هناك أية أحداث تثير التساؤل عن مدي صحة فرض االستمرارية ،علي سبيل المثال

  

،  آخر مراقب حسابات يتم مراجعتها بمعرفة     في حالة وجود وحدة أخرى مثل قسم أو فرع أو شركة تابعة              -٧

 اآلخر بخصوص األحداث الالحقـة      مراقب دراسة اإلجراءات التي قام بها ال      مراقب الحسابات فإن علي   

مراقـب   اآلخر بالتـاريخ المخطـط لتقريـر         مراقببعد تاريخ القوائم المالية ومدى الحاجة إلى إبالغ ال        

   . الحسابات

  

  عندما يكون مراقب الحسابات علي علم بأية أحداث هامة من شأنها التأثير علي القوائم المالية تـأثيراً                 -٨

       ما إذا كانت هذه األحداث قد تم المحاسبة عنها بطريقـة مناسـبة             يدرس  أن    ه فإن علي   و مؤثراً  هاماً

  .قد تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية  أنه و

  

   القوائم المالية نشرلكن قبل تاريخ وشف بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات الحقائق التي تكت
 ال يقع علي عاتق مراقب الحسابات أية مسئولية للقيام بإجراءات أو عمل أي استفـسارات عـن القـوائم                    -٩

و خالل الفترة من تاريخ تقرير مراقب الحـسابات وحتـى           ، المالية بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات       

 القوائم المالية تقع مسئولية إبالغ مراقب الحسابات بأية حقائق من شانها أن تؤثر علي القوائم                نشريخ  تار

  . المالية علي عاتق اإلدارة 

  

 القـوائم الماليـة   نشر إذا أصبح مراقب الحسابات بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات ولكن قبل تاريخ       -١٠

 مـا إذا    يدرس أن   هأثيرا هاما علي القوائم المالية فيجب علي      علي علم بأية حقائق من شأنها أن تؤثر ت        



 )٥٦٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

  ٤  ٥٦٠-  

 اإلجراء  باتخاذوعلية أن يناقش األمر مع اإلدارة وان يقوم         ، كانت القوائم المالية في حاجة إلي تعديل        

  .المناسب طبقا للظروف 

   

تخاذ اإلجراءات التي يراها     القيام با  مراقب الحسابات فعلي  ،  في حالة قيام اإلدارة بتعديل القوائم المالية         -١١
يجب أن يـؤرخ  تقريـر   و، مناسبة طبقا للحالة وان يمد اإلدارة بتقرير جديد علي القوائم المالية المعدلة       

وبناء عليـه   ،  الجديد بتاريخ ال يسبق تاريخ الموافقة على إصدار القوائم المالية المعدلة             مراقب الحسابات 
  .  الجديدمراقب الحساباتيجب أن تمتد حتى تاريخ تقرير " ٥"رة فإن اإلجراءات المشار إليها في الفق

  

 انها بحاجة   مراقب الحسابات   في حالة عدم قيام اإلدارة بتعديل القوائم المالية في الظروف التي يري               -١٢
إلي تعديلها ولم يكن قد أصدر تقريره بعد فيجب عليه إصدار تقرير برأى متحفظ أو برأي عكسي كمـا                   

   ."التعديالت على تقرير مراقب الحسابات " ) ٧٠١(ي معيار المراجعة المصري رقمهو مبين ف
  
 قد أصدر تقريره فإن عليه إخطار األشخاص المسئولين عـن           مراقب الحسابات  أما في حالة ما إذا كان        -١٣

لمالية بعد ذلك   المنشأة بعدم نشر القوائم المالية و تقريره عليها ألية أطراف خارجية، فإذا تم نشر القوائم ا               
 في حاجة إلي اتخاذ إجراء ليمنع االعتماد علي تقريره ويتوقف اإلجـراء الـذي               مراقب الحسابات يكون  
  . على حقوقه وواجباته و توصيات مستشاره القانوني  مراقبيتخذه ال

  

   القوائم المالية نشرالحقائق التي تكتشف بعد 
  . علي مراقب الحسابات بأن يقوم باالستفسار عن هذه القوائم القوائم المالية ليس هناك التزام نشر بعد -١٤

  

 بعد نشر القوائم المالية علي علم بأية حقائق كانت موجودة فـي تـاريخ               مراقب الحسابات لو أصبح    -١٥
تقريره وكان من شأنها لو كانت معلومة لديه في ذلك التاريخ أن تؤدي به إلي تعديل تقريره ، فيتعـين          

ذا كانت القوائم المالية في حاجة إلي تعديل وعليه أن يناقش األمـر مـع اإلدارة وان                 عليه دراسة ما إ   
  . يتخذ اإلجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف 

  

 في حالة قيام اإلدارة بتعديل القوائم المالية، فعلي مراقب الحسابات أن يتخذ اإلجـراءات التـي يراهـا                   -١٦

طوات التي اتخذتها اإلدارة للتحقق من أن كل شـخص اسـتلم             أن يقوم بمراجعة الخ    هوعلي ،   ضرورية  

ـ ،  مع تقرير مراقب الحسابات عليها قد تم إبالغه بالموقف   شرهانالقوائم المالية السابق      أن يقـوم  هوعلي

  . بإصدار تقرير جديد علي القوائم المالية التي تم إعادة فحصها 

  

ت فقرة إيضاحية تشير إلي إيضاح في القوائم المالية          يجب أن يتضمن التقرير الجديد لمراقب الحسابا       -١٧

يشرح بتوسع أكبر السبب وراء تعديل القوائم المالية التي سبق إصدارها وإلي التاريخ الـسابق الـذي      

  . صدر فيه تقرير مراقب الحسابات 
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  ٥  ٥٦٠-  

، المعدلـة    القوائم المالية    إصدارويجب أن يؤرخ تقرير مراقب الحسابات الجديد بتاريخ ال يسبق تاريخ            

مراقب الحسابات   تقرير    يجب أن تمتد حتى تاريخ       "٥ "ةالفقر فإن اإلجراءات المشار إليها في       هوبناء علي 

  . الجديد 

  

 في حالة عدم قيام اإلدارة باتخاذ الخطوات الالزمة للتحقق من أن كل شخص اسـتلم القـوائم الماليـة                    -١٨

في ،  تم إبالغه بالموقف ولم تقم بتعديل القوائم المالية           عليها قد  مراقب الحسابات السابق نشرها مع تقرير     

 بأن هذه القوائم بحاجة إلي تعديلها فعليه أن يقوم بإخطار األشخاص            مراقب الحسابات الظروف التي يري    

. المسئولين عن إدارة المنشأة أن هناك إجراء سيتخذ بمعرفته ليمنع االعتماد المـستقبلي علـي تقريـره                  

  . جراء علي توصيات المستشار القانوني لهويتوقف هذا اإل

  

 قد ال يكون هناك حاجة لتعديل القوائم المالية وإصدار تقرير جديد في حالة ما إذا كانت القوائم الماليـة                    -١٩

  . للفترة التالية قد قاربت علي اإلصدار بشرط وجود إفصاح مناسب عن ذلك في تلك القوائم

  طرح أوراق مالية لالكتتاب العام 
فإن علي مراقب الحـسابات أن يأخـذ فـي االعتبـار            ، في حاالت طرح أوراق مالية لالكتتاب العام         -٢٠

فعلي سبيل المثال يطلب من مراقب الحسابات بموجب المتطلبات          . المتطلبات القانونية التي تتعلق بذلك    

عادة ما تتـضمن هـذه      و، القانونية تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية حتى آخر تاريخ لنشر نشرة االكتتاب          

 حتى أو قرب التاريخ الفعلي لنـشر        "٦"و  " ٥" تيناإلجراءات تنفيذ تلك اإلجراءات المشار إليها في الفقر       

 مطابقـة  ها قراءة نشرة االكتتاب لتقرير ما إذا كانت المعلومات الواردة ب  ه كما علي  النهائيةنشرة االكتتاب   

  . ب الحساباتمع المعلومات المالية التي يتعامل معها مراق

   

   


