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المعٌار المحاسبً الدولً العاشر 
( 1999المعدل فً عام )
 
 

األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 
 
 

 (مارس)تم اعتماد هذا المعٌار الدولً من قبل لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً شهر آذار 
 و ٌعتبر نافذ المفعول على البٌانات المالٌة السنوٌة التً تبدأ فً األول من كانون الثانً 1999

 . أو بعد هذا التارٌخ2000 (ٌناٌر)
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مقدمة 
ٌحل محل تلك " األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة " معٌار المحاسبة الدولً العاشر 

و " الظروف الطارئة و األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة"األجزاء من المعٌار العاشر 
المخصصات، " التً لم ٌتم إلغاؤها من قبل المعٌار المحاسبً الدولً السابع و الثالثون 

: المعٌار الجدٌد أحدث المتغٌرات المحدودة التالٌة". المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة
 .إفصاحات جدٌدة لتارٌخ المصادقة على البٌانات المالٌة المعدة لإلصدار

شطب الخٌار لالعتراف باألرباح الموزعة كالتزام والمشمولة بالبٌانات المالٌة للفترة، المقترحة 
وقد تضع  . منها أو المعلنة بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة و لكن قبل المصادقة علٌها لإلصدار

المنشأة اإلفصاح المطلوب عن هذه األرباح الموزعة إما فً صلب المٌزانٌة العمومٌة كجزء 
 .مستقل فً حقوق الملكٌة أو فً اإلٌضاحات الملحقة للبٌانات المالٌة

التأكٌد على أن المنشأة ٌجب أن تحدث االفصاحات المتعلقة باألحداث الواقعة بتارٌخ المٌزانٌة 
 المٌزانٌة خالعمومٌة فً ضوء الحصول على أي معلومات جدٌدة عن هذه األحداث بعد تاري

 .العمومٌة
 المٌزانٌة العمومٌة تشٌر خشطب متطلبات تعدٌل البٌانات المالٌة فً حالة أن األحداث بعد تاري

عرض  "،حسب المعٌار الدولً األول. إلى أن االستمرارٌة غٌر مالئمة لجزء من المنشأة
 .االستمرارٌة تطبق على المنشأة ككل" البٌانات المالٌة

 .عدة تحسٌنات على أمثلة ألحداث موجبة للتعدٌل وأخرى غٌر موجبة
 .عدة تحسٌنات على المسودات
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معٌار المحاسبة الدولً العاشر 

( 1999المعدل فً عام )
 

األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 
 

ٌتكون هذا المعٌار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة و بلون داكن و ٌجري تطبٌق هذا المعٌار 
فً ضوء ما جاء من مواد و إٌضاحات بباقً الفقرات و كذلك فً ضوء ما حاء بالمقدمة 

 12راجع الفترة رقم  )الخاصة بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة على البنود قلٌلة األهمٌة النسبٌة 
. (بالمقدمة

: الموضوع
: هدف هذا المعٌار هو وصف

متى ٌجب على المنشأة تعدٌل البٌانات المالٌة لألحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة و، 
االفصاحات التً ٌجب على المنشأة إعطاءها عن تارٌخ المصادقة على البٌانات المالٌة المصدرة 

 .و عن األحداث بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
إذا دلت   المالٌة على مبدأ االستمرارٌة،بٌاناتهاٌتطلب هذا المعٌار أٌضا من المنشأة عدم إعداد 

. األحداث بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة على أن مبدأ االستمرارٌة غٌر مالئم
النطاق 

ٌجب أن ٌطبق هذا المعٌار فً المحاسبة على اإلفصاح عن األحداث بعد تارٌخ المٌزانٌة 
. العمومٌة
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تعارٌف 
: تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار بالمعانً المحددة لها

هً تلك األحداث المرغوبة و غٌر المرغوبة  التً : األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
ٌمكن تحدٌد .  البٌانات المالٌةإصدارقد تقع بٌن تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة و تارٌخ المصادقة على 

: شكلٌن من هذه األحداث
أحداث )أحداث الحقة توفر إثباتات إضافٌة حول أمور كانت قائمة بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 

.  (الحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة موجبة للتعدٌل
أحداث الحقة لتارٌخ المٌزانٌة )أحداث الحقة عن أمور نشأت بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 

. (العمومٌة غٌر موجبة للتعدٌل
تختلف اإلجراءات المتبعة فً المصادقة على إصدار البٌانات المالٌة بناء على الهٌكلٌة اإلدارٌة 

 .للمنشأة، المتطلبات القانونٌة، و الطرق التً اتبعت فً إعداد و إتمام البٌانات المالٌة
 عن تقدٌم بٌاناتها المالٌة للمساهمٌن ألغراض ةفً بعض الحاالت تعتبر المنشأة مسؤول

البٌانات المالٌة  تارٌخ كونيوفً هذه الحالة . اعتمادها، و ذلك بعد إصدار البٌانات المالٌة
المصادق علٌها لإلصدار هو تارٌخ اإلصدار األساسً و لٌس تارٌخ اعتمادها من  قبل 

 .المساهمٌن
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مثال 
 20x1(دٌسمبر) كانون األول 31أتمت إدارة منشأة إعداد مسودة بٌانات مالٌة للسنة المنتهٌة فً

. 20x2 (فبراٌر) شباط 28 بتارٌخ 
 على مسودة البٌانات المالٌة و ع قام مجلس إدارة المنشأة باالطال 20x2 (مارس) آذار 18فً 

 آذار 19أعلنت المنشأة أرباحها و بعض معلومات مالٌة مختارة بتارٌخ  . صادق على إصدارها
 (أبرٌل)تم توفٌر البٌانات المالٌة للمساهمٌن وغٌرهم بتارٌخ األول من نٌسان  . 20x2 (مارس)

20x2 .  20 (ماٌو) أٌار15تم اعتماد البٌانات المالٌة من قبل المساهمٌن بتارٌخx2  و تم حفظ 
 . 20x2 (ماٌو) أٌار 17البٌانات المالٌة بملفات للجهات القانونٌة المعنٌة بتارٌخ 

بتارٌخ مصادقة  ) 20x2 (مارس) آذار18تعتبر البٌانات المالٌة مصادق علٌها لإلصدار بتارٌخ 
.   (مجلس اإلدارة

 
 

مكون فقط من )فً بعض الحاالت ٌطلب من إدارة المنشأة تقدٌم البٌانات المالٌة لمجلس إشرافً 
فً هذه الحالة تعتبر مصادقة اإلدارة على تقدٌم . للمصادقة علٌها (أشخاص غٌر تنفٌذٌٌن

. البٌانات المالٌة للمجلس اإلشرافً هو تارٌخ المصادقة على اإلصدار
 

مثال 
 صادقت اإلدارة على إصدار البٌانات المالٌة للمجلس 20x2 (مارس) آذار18بتارٌخ 

المجلس اإلشرافً مكون فقط من أعضاء غٌر اإلدارة و ممكن أن ٌتضمن ممثلٌن . اإلشرافً
البٌانات على صادق المجلس اإلشرافً .  عن الموظفٌن وعن مصالح آخرٌن من خارج المنشأة

 و بذلك أصبحت البٌانات المالٌة متاحة للمساهمٌن و 20x2 (مارس) آذار26المالٌة بتارٌخ 
تم تقدٌم البٌانات المالٌة للمساهمٌن فً االجتماع ، 20x2 (أبرٌل) نٌسان1غٌرهم بتارٌخ 
 18 و من ثم حفظها فً ملفات الجهة القانونٌة بتارٌخ  20x2 (ماٌو) أٌار15السنوي بتارٌخ 

.  20x2ماٌو 
 

هو تارٌخ مصادقة و 20x2 (مارس) آذار18تعتبر البٌانات المالٌة مصادقة لإلصدار بتارٌخ 
. اإلدارة على اإلصدار للمجلس اإلشرافً

األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة تتضمن جمٌع األحداث حتى تارٌخ المصادقة على البٌانات 
المالٌة لإلصدار، حتى لو حصلت هذه األحداث بعد نشر إعالن األرباح أو أٌة معلومات  مالٌة 

 .أخرى مختارة
 

االعتراف و القٌاس 
 

 للتعدٌل ة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة الموجبةاألحداث الالحق
 

ٌجب على المنشأة تعدٌل المبالغ المقرة فً البٌانات المالٌة لتعكس األحداث الالحقة لتارٌخ 
 .المٌزانٌة العمومٌة الموجبة للتعدٌل

 
فٌما ٌلً أمثلة على أحداث الحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة توجب التعدٌل و التً تتطلب من 

. المنشأة تعدٌل المبالغ المقرة فً البٌانات المالٌة أو إقرار بنود لم تكن مقرة من قبل
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قرار من المحكمة بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ٌصادق بأن المنشأة علٌها التزام أو دٌون بتارٌخ 
المٌزانٌة العمومٌة مما ٌتطلب المنشأة تعدٌل المخصص الموجود أصال أو إنشاء مخصص و 

. ذلك بدال من اإلفصاح عنها فً البٌانات كالتزامات محتملة فقط
استالم معلومات بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة تشٌر إلى تعرض مبلغ أحد الموجودات 

لالنخفاض أو أن المبلغ المعترف به كمخصص خسائر النخفاض مبلغ األصل ٌتطلب التعدٌل 
 : بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، فعلى سبٌل المثال

إفالس أحد العمالء بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ٌؤكد وجود خسارة بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 
 .فً الذمم المدٌنة و ٌتوجب على المؤسسة تعدٌل مبلغ الذمم المدٌنة

بٌع بضائع بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ممكن أن ٌعطً دلٌال على صافً القٌمة التحصٌلٌة 
 .بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

 
تكلفة شراء أصول أو العائد من بٌع أصول قبل تارٌخ المٌزانٌة -  بعد تارٌخ المٌزانٌة- تحدٌد

. العمومٌة
إذا كان على المنشأة ،  لمبلغ مشاركة األرباح أو عالوات- بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة- التحدٌد

التزام قانونً أو التزام حقٌقً حالً بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ٌجعل مثل تلك الدفعات كنتٌجة 
 .( منافع الموظفٌن19انظر المعٌار رقم )ألحداث قبل هذا التارٌخ 

 . البٌانات المالٌة كانت غٌر صحٌحةناكتشاف غش أو خطأ ٌظهر أ
 

األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة غٌر الموجبة للتعدٌل 
 

ٌتوجب على المنشأة أن ال تعدل مبالغ أقرت فٌها البٌانات المالٌة لتعكس األحداث الالحقة لتارٌخ 
 . المٌزانٌة العمومٌة غٌر الموجبة للتعدٌل

مثال على األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة غٌر الموجبة للتعدٌل هً انخفاض القٌمة 
السوقٌة لالستثمارات بٌن تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة و تارٌخ المصادقة على البٌانات المالٌة 

فال ٌعود االنخفاض فً القٌمة السوقٌة عادة إلى ظروف االستثمار بتارٌخ المٌزانٌة . لالصدار
و لذلك ال تقوم المنشأة بتعدٌل مبلغ . العمومٌة بل ٌعكس ظروفا نشأت فً الفترة التالٌة

وبشكل مشابه ال تقوم المنشأة بتحدٌث مبالغ االستثمارات . االستثمارات المقر فً البٌانات المالٌة
المفصح عنها بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة مع أن المنشأة قد تحتاج إلى إعطاء إفصاح إضافً كما 

 .20هو مطلوب بالفقرة رقم 
األرباح الموزعة 

، األدوات 32كما هو معرف فً المعٌار رقم )إذا كانت األرباح الموزعة لحاملً أدوات الملكٌة 
وعلى المنشأة . مقترحة أو معلن عنها بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة (اإلفصاح والعرض: المالٌة

 . فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌةكمطلوباتأال تعتبر هذه األرباح الموزعة 
ٌتطلب من المنشأة اإلفصاح عن مبلغ " عرض البٌانات المالٌة"المعٌار المحاسبً الدولً األول 

األرباح الموزعة التً اقترحت أو أعلن عنها بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة  ولكن قبل المصادقة 
المعٌار المحاسبً الدولً األول ٌسمح للمنشأة بعملٌة اإلفصاح هذه .على إصدار  البٌانات المالٌة

إما 
فً صلب المٌزانٌة العمومٌة كبند مستقل فً حقوق الملكٌة، أو  

 .فً إٌضاحات البٌانات المالٌة
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االستمرارٌة 

على المنشأة أال تجهز بٌاناتها المالٌة على أساس مبدأ االستمرارٌة فً حالة قررت اإلدارة  بعد 
تارٌخ المٌزانٌة  العمومٌة، أنها تنوي تصفٌة المنشأة أو إٌقاف العملٌات التجارٌة، أو لٌس لها 

 .بدٌل واقعً إال أن تفعل هذا
التدهور فً نتائج األعمال والمركز المالً بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ٌمكن أن ٌشٌر للحاجة 

إلى اعتبار فٌما إذا كانت  االستمرارٌة مناسبة، إذا كانت االستمرارٌة لٌست مناسبة سٌكون 
األثر كبٌراً، حٌث ٌتطلب هذا المعٌار تغٌٌر جوهري فً األساس المحاسبً ولٌس تعدٌل للمبالغ 

 . والموجودات المحاسبٌةالمقرة حسب المبادئ
 : ٌتطلب بعض اإلفصاحات إذا" عرض البٌانات المالٌة " المعٌار المحاسبً الدولً األول 

لم تكن البٌانات المالٌة معدة على أساس االستمرارٌة، أو 
إذا كانت اإلدارة مدركة أو لدٌها شك ٌتعلق بأحداث أو حاالت ٌمكن أن تسبب رٌب على قدرة 

األحداث أو الحاالت التً تتطلب إفصاح ممكن أن تظهر بعد تارٌخ . المنشأة على االستمرار
 .المٌزانٌة العمومٌة
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اإلفصاح  
تارٌخ المصادقة لإلصدار 

على المنشأة اإلفصاح عن تارٌخ  المصادقة على إصدار البٌانات المالٌة ومن أعطى صالحٌة 
إذا كان مالكً المنشأة أو غٌرهم لدٌهم القدرة على تعدٌل البٌانات المالٌة بعد  .المصادقة

. إصدارها على المنشأة  اإلفصاح عن هذه الحقٌقة
من الضروري للمستخدمٌن معرفة متى تم المصادقة على إصدار البٌانات المالٌة ألن البٌانات 

. المالٌة ال تعكس األحداث بعد هذا التارٌخ
تحدٌث اإلفصاح عن الظروف فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 

فً حال استالم المنشأة بعد تارٌخ المٌزانٌة معلومات عن ظروف وجدت أصالً فً تارٌخ 
المٌزانٌة العمومٌة، على المنشأة تحدٌث اإلفصاح المتعلق بهذه الظروف فً ضوء المعلومات 

. الحدٌثة
المالٌة لٌعكس المعلومات بٌاناتها فً بعض الحاالت تحتاج المنشأة إلى تحدٌث اإلفصاح فً 

المستلمة بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، حتى و إن لم ٌكن لهذه المعلومات تأثٌر على المبالغ  
مثال على ذلك، الحاجة لتحدٌث اإلفصاح هو عندما ٌتوفر . التً أقرتها المنشأة فً بٌاناتها المالٌة

الدلٌل بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة عن التزام محتمل والموجود أصالً بتارٌخ المٌزانٌة 
باإلضافة  العتبار فٌما إذا كان من الممكن االعتراف بمخصص كما ٌنص المعٌار . العمومٌة

 ،"المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة"المحاسبً الدولً السابع و الثالثون 
 .وعلى المنشأة تحدٌث اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة فً ضوء ذلك الدلٌل
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موجبة للتعدٌل الاألحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة غٌر 
عندما تكون األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة غٌر موجبة للتعدٌل ولكنها ذات أهمٌة 

المالٌة ألخذ  للبٌانات لدرجة أن عدم اإلفصاح عنها ٌمكن أن ٌؤثر على مقدرة المستخدم
القرارات وعمل التقٌٌمات  المناسبة، على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التالٌة لكل فئة هامة 

: من األحداث غٌر الموجبة للتعدٌل
طبٌعة الحدث ، و 

 .تقدٌر ألثرها المالً أو بٌان بعدم إمكانٌة عمل مثل هذا التقدٌر
فٌما ٌلً أمثلة على األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة غٌر الموجبة للتعدٌل والتً قد 

 للبٌاناتتكون ذات أهمٌة لدرجة أن عدم اإلفصاح عنها ٌمكن أن ٌؤثر على مقدرة المستخدم 
:  التقٌٌمات وأخذ القرارات  المناسبةلالمالٌة على عم

، المعٌار الثانً و العشرون)عملٌة اندماج أعمال رئٌسٌة الحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 
. أو التخلص من شركة تابعة رئٌسٌة (اندماج األعمال ٌحتاج إفصاح محدد فً مثل هذه الحاالت

اإلعالن عن خطة إلٌقاف عملٌة التخلص من أصل أو تسدٌد التزامات متعلقة بعملٌة متوقفة أو 
أنظر )الدخول فً اتفاقٌات ملزمة لبٌع مثل هذه  الموجودات أو تسدٌد هذه المطلوبات 

  .("العملٌات المتوقفة"المعٌارالخامس و الثالثون 
 .عملٌة شراء أو بٌع رئٌسٌة لألصول أو مصادرة ألصول رئٌسٌة من قبل الحكومة

 .دمار مصنع إنتاج رئٌسً نتٌجة حرٌق بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
المخصصات، "أنظر المعٌار السابع و الثالثون )اإلعالن أو بدء التنفٌذ لخطة إعادة هٌكلٌة 
  ("المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة

حدوث أو احتمال حدوث حركات على األسهم العادٌة بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، 
ٌشجع المنشأة لإلفصاح عن وصف لمثل هذه "  ربحٌة السهم "المعٌارالثالث و الثالثون 

. الصفقات غٌر تلك المتعلقة بقضاٌا الرسملة وتجزئة األسهم
التغٌرات الكبٌرة وغٌر العادٌة فً أسعار الموجودات أو فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة بعد 

. تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
التغٌر فً النسب الضرٌبٌة أو قوانٌن  الضرٌبة المعلنة والمسنة بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، 

أنظر المعٌار  )والتً لها تأثٌر واضح على الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة الحالٌة والمؤجلة 
 .("ضرٌبة الدخل"الثانً عشر

 الدخول بالتزامات أو مطلوبات محتملة هامة، مثل إصدار ضمانات رئٌسٌة، و
.       البدء بمقاضاة نتٌجة أحداث الحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

تارٌخ بدأ التطبٌق 
 هذا المعٌار على البٌانات المالٌة السنوٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ من أو بعد قٌبدأ تطبً

. 2000 (ٌناٌر)األول من  كانون الثانً 
الموجودات  المخصصات، المطلوبات المحتملة،" حل المعٌار السابع و الثالثون 1998فً عام 
األمور الطارئة واألحداث الالحقة "محل أجزاء من المعٌار المحاسبً الدولً العاشر " المحتملة

هذا . والتً عالجت موضوع األمور الطارئة للتعامل مع األحداث" لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
. المعٌار ٌحل محل ما تبقى من المعٌار العاشر


