




  .تقع بعد الفترة الماليةالتى  هذا المعيار فى المحاسبة واإلفصاح عن األحداث يطبق   -٢

  : قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار    -٣
التى تقع بعد الفترة المالية    

 عن حاالت كانت قائمة فى أحداث توفر أدلة إضافية  ) أ(
  .تتطلب تعديل فى القوائم الماليةو

ال تتطلب تعديل وحاالت نشأت بعد لى  تشير إأحداث )ب(و 
  . القوائم هذه  اإلفصاح عنها فى فقط ، وقد تتطلبفى القوائم المالية





لفتـرة  ل أن تعدل القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس األحداث التالية           على المنشأة    -٨
  .التى تستوجب تعديل القوائم الماليةو المالية



تقع بعد الفترة  التى المنشأة القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس األحداث ال تعدل  -١٠
  . القوائم الماليةتعديالً فى  تتطلبالتى ال و  المالية

فإنه ال يجوز الفترة المالية الملكية بعد أدواتإذا أعلنت المنشأة عن توزيعات لحائزى   -١٢
  .نهاية الفترة المالية  تاريخ  فىكالتزامللمنشأة أن تدرج هذه التوزيعات 

  اإلدارة  كانـت  إذا   االسـتمرارية رض   أن تعد القوائم المالية طبقاً لف      ال يجوز للمنشأة    -١٤
 دوجي ال    أو أن تتوقف عن مزاولة النشاط و       تصفية المنشأة الفترة المالية بعد  تنوى  

  .لديها بديل آخر معقول سوى ذلك



على المنشأة أن تفصح عن تاريخ إصدار القوائم الماليـة والـسلطة التـى قامـت                  -١٧
ذا كان لمالكى المنشأة أو اآلخرين الحق فى تعديل القوائم المالية بعد             وإ . باعتمادها

  .إصدارها فيجب على المنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة

  تاريخ عن حاالت كانت قائمة فى   الفترة المالية بعد  إذا حصلت المنشأة على معلومات        -١٩
 ، فيجب على المنشأة أن تقوم بتحديث اإلفصاحات التـى تتعلـق   نهاية الفترة المالية  

  .لومات الجديدةبتلك األحداث فى ضوء المع



 القوائم الماليـة    تعديالً فى والتى ال تستوجب    لفترة المالية ل إذا كانت األحداث التالية     -٢١
جوهرية ويؤثر عدم اإلفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية علـى التقيـيم       

على المنـشأة أن    فلسليمة بناء على هذه القوائم المالية ،        الصحيح وإتخاذ القرارات ا   
  . األحداث  تلك تفصح عن المعلومات التالية لكل مجموعة هامة من

  . طبيعة الحدث  )أ (  
  .أو ذكر عدم إمكان تقديرهللحدث تقدير األثر المالى ) ب (و


