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 االحتماالت الطارئة واألحداث الالحقة لتأريخ الميزانية العامة

Contingencies and Events Occurring After the Balance 

Sheet Date 
 

اقرررررر المعررررررلااالبرررررررقق اااليرجرررررر الاراا قر اررررررلاقرررررررامل ر  ررررررلااابرررررر ا ا معجرررررر  ااال ب رررررر  ا  ررررررر   ا
اآل الااالي لرالتاااطر ئلاراألي اثاااالي لاا ر   ااالقزا الااابرلل.اا رع  اااليرج الااا30/8/1997
ا

 والنطاق األهداف
  ررر ذا ررررعدااا رعرررر  اااررررجا ي قرررر اراجررررلااامررر الاتاراالبرامرررررتاااليرجرررر الاااالزلررررلااا رررررا جرررررع املارررر ا

ئرررلا(االرام رررلارلبرامرررلااالي لررررالتاااطر اااال شررراتااالق يرررر الااااشررر  اطرا الصررر عاا اصرررر ا ا بررررر ر
اااالي لاا أ   ااالقزا الااابرلل.اراألي اث

ا-الا ص  ا عدااا رع  ابلبراملااالي لرالتاااطر ئلااا رشئلاعنااالراجا ااا راال:
الطعربرتاش كرتااا ألقناععجااايقعلاااصريلابرا راا اااير   .

ا.أالجطر علاااإلقمر االا زالرتااا ر ملاعناااب ر ا
اااج ائباععجااا صل.

ا-:ازائ راالبر رااال ق لااأ  رداليطعيرتاا ي ابر
ا-:اContingenciesاالحتماالت الطارئة  

اا را  رقفا  قم  رااا  رئالااالكجباكر تااماصجر  ا(اععجاييرلااراعر ماااألي اث ب را عكاا
اقرااالج   لاا رااث اععجااا ار رتااالراال.األر اراع  ااأل ييرلا
 Events Occurring After the Balance  Sheetة العامدة الالحقدة لتدأريخ الميزانيد األحدداث

Date  
رااجع الااا را ييلاقراااف   ا قنا ر   ااالقزا الااابرللارق لااا ر   ااالب ل اااإلقمر الااألي اث را عكا
ا-:األي اثرالكنااا ف  ا قنا رعقنالنا عدااإلي ا  ر

ار   ااالقزا الااابرلل.كر تاقرئللا  اأرجرععناااجرقارأي اثا بطرا اااًلا
ا شأتابب ا ر   ااالقزا الااابرلل.اأرجرع  ر اععجااأي اث

ا
ا
ا



ا
 االحتماالت الطارئة

  رئم رررااآثررر اا رئلررلا  ررر   ااالقزا اررلااابرلررلار  رقررفاااألرجرررعقرر مااا ب قرر اقرررااا ار رررتااالرااررلاعررناا-4
اااصر ابرالج ي ر .ااألجرلراقرااالج   لابر برعااالق  اضاااليرج اأي اثاالراالاععجاييرلا

ااغرلجرررلاااأليررر اثاغرر ضاعلرررلا صيرررا ابرالي لرررالتاااطر ئرررلاقمررربااناقمرر  ااا لققرررزا رررقنا عرركاا-5
ايرببا ي قر ااأعبررلاال طر   اراالجر ل  اااير رثاراا ررا رراااألي اثراالشكركاقراي رث راعنا عكا
 ارلصيررر اليررر رقرتااايررر رثااالثرررلالصيررر ااال ررر ثر اأطقررر  ل ررر ا  راععرررجارمررر ااا قرررلاراط  ررررا
قبررررا عمالرررناجررر ر  ااا  ررر ق اقررررا ي قررر اقال  رررراق رررراالا ب  ررر الرررنااااشررر الاع ررر اععررراااالع لرررر ات(

ااالي لرالتاااطر ئلاال  اقرم اشكاقراي رث ر.
ق طعرربااا ب قرر اعررناااغلرررضااال بعرراابأيرر اثال  عررلا  مررلال  عررلا  مررلالررنااا قررلاالاالكررناااريرررلاا-6

اق ااالبعرلرتااال رق  ااعااالكناريف رابير  اعرللابرج بلرلاعبرر اتالناراااأليارنقرااععبااااق ر
ا   ارحا قناااااللكن(ارااااا ر  (.

اال   برررلاععق رررر ارعاررركاقرررراجررررلااراآلثرررر    ررر ق ا  ررررئمااالي لررررالتاااطر ئرررلاااإل ا  الا ررر الرررناقاررررمااا-7
يررر ا االبعرلرررتااال ررررق  ااغرارررلااا رررأ   ااالب لررر ااعليرررر قلا ال امبرررلاابرإلجررررقل ااتااالراارررلاا ار ررررارا 

ااألي اثاااالي لاا أ   ااالقزا الال ااألصعا  ظ اااص   اااصريلابلثلا عدااابلعارت.
ا

      Contingent Gain Lossالكسب والخسارة الطارئة
الا جررررملااالكرجررررباااطر ئررررلاكلجرررر ي رتاقرررررااا ار رررررتارق ررررًرااعل رررر أاااليرجرررر راااياطررررلاراايررررع االناا-8

ر جمقع اجلنااالج ي رتاابرإلق ا  االنااالع  اذاالراماق ي اا إق ا يع اع مااالع  اذال طعبرتااا
ااب را أطق ا ي   ارقرالثلا عدااايرالاالااب   النااالي لرالتاااطر ئل.

ا-:اآل ققن رق اااش طقناااعاقراكشفااا صلااكأعبرلقاللاااصجر  اااطر ئلاااظ ر قمباا-9
ز ر  اقرااالطعربررتا  رأ   ااالقزا ارلااابرلرلااأر   اقرااالرمر اتااااجاال  علاج ؤ  اااألي اثاان
اااز ر  .اأر  ظ ااالع بر الراالكنااج   ا دالناعاكااا   اااآلصعبب ا

ااا   ق ااالب رلاا اللاااصجر  اااطر ئل.االكر ال
ااإلقيررحلر اجر ر  ااعصجر  اااطر ئلاراال ي  لاقرااا ار رتااالراارلاااأل  جقم  ا جمقلاقاللاااي اا-10

اعنااالاصجر  الي لعلاق ا فر اعاكاااي .
جر اطر ذاثرارثاقررناعاركاقر اا عرلاارااأرلراا  بطرتااالطعربررتاااطر ئرلابلطرابرلاجر الير   راااعاا-11

  ظرر ااالع بررر الررراالكررنا ييررقع الررناااألصررعقم ررباصجررر  اطر ئررلا.ار مرر  ا ي قرر ااالجرر ي ر اببرر ا
ااالطرابل.



اأر ما جمقع رال ر لالصرط اعرلرلاااعا صيايرتاا  ر اطر ئلااأ  رلبراغاععجااأالالاالكنااع بر اا-12
اعق الي   االا   باابأرجرعاقرئللا  أ   ااالقزا الااابرلل.

ا
 تحديد المبالغ التي يجب ان تدرج في البيانات المالية نتيجة االحتماالت الطارئة

تااالرااررلا  قمررلااالي لرررالتاااطر ئررلااب لرر اععررجا رر  جاقرررااا ار ررراأنانا ي قرر ااالبررراغااا ررراقمررباا-13
ير ا االبعرلررتااال ررق  ااغراررلااا رأ   ااالب لرر ااعليرر قلا اا ار رررتااالراارل.ااررعاكاقمرباانا ؤصررعاارا 

اي لرررررلاا صفرررررضاقالررررلااااررررجببرررر ا ررررأ   ااالقزا اررررلااابرلررررلاراا رررررا شررررق اااأليرررر اث  ظرررر ااالع بررررر ا
ااالقزا الااابرلل.ااالرمر اتااراز ر  ااالطعربرتا  أ   ا

ع رر ا ي قرر اقالررلااالي لرررالتاااطر ئررلاافجررلااآلصررعابررراظ رذاااصريررلااطررلااي لرررلاطررر  لابشرركلاا-14
 عرررر اقر ر ارررلاقررررااا رررر   ااارررع ا ب لررر اقاررر ااأيررر اثل فررر  اكري لررررلاصجرررر  اطر ئرررلا  قمرررلاا طرررر ا

ااالير قلاععجااا ار رتااالراال.
يررراااببررر  اك قررر الرررنااالبعرلررررتاقرررالكناقررررالثرررلا رررعدااايرارررلاكر رررتااالي لررررالتاااطر ئرررلا ااعااألررررا-15

اا مررررزاعررنااا ي قرر ااالقرر ا  ااطررلايراررلاراالط فرررلا   اجررلااالملرعرررتااال لرثعررلارلررنااأللثعررلاععررجا
عاكا   ق ااارعلمااال ق رلااا رراارناقر ما ييرقع رايقرثاالكرنالرناصراللاص ر  ااإل ا  اانا  ر  ا   مرلا

ايرطلابرالبرلالتاااف  ال.لب رالاقاللاااصجر  ا رنااإل
 

 األحداث الالحقة لتأريخ الميزانية العامة
ير ا ق رلااا رأ   ااالب لر ااعليرر قلااأرق ا  طعربااألير اثااا ررا  ر اببر ا رأ   ااالقزا ارلااابرلرلاا-16 ارا 

ااعاًراع  رر.ارالااكررنااا بر قلاجر ر  ااإلقيررحاأراالطعربررتااأراالقزا ارلااابرلرلا بر قلااالرمرر اتا
كر تااألي اثاااالي لاا ر   ااالقزا الاالا  بعاابأرجرعاكر رتاقرئلرلا  ر  ص ررالثررلاعاركاا صفررضا

يرر ا اا الررلاااجرررقالااالجرر ثلر اتاقررراااف رر  اااالي ررلاا ررأ   ااالقزا اررلااابلرلاررلارق ررلاااليررر قلا ارا 
رذارارجررعاكر رتاقرئلرلااا ار رتااالراالاالنااال صفرضاقراقالرلااالجر ثلر اتاالاقر  بااعرر  ابظر ا

علرلررًراعررناااإلقيرررحاالقزا اررلااابرلررلاراط رر اببكررلاااظرر رذاقررراااف رر  ااا رااررلا اراررعاكاقرر ماا  ررر   
االرمر اتاراالطعربرتااال ق لا  أ   ااالقزا الالثرلااأرجرعااالي لااا را بكلا غقق ًااقراااألي اث

ااابرلل.ا يطمامزلًاالنااالي  ا  قملااي  اابب ا أ   ااالقزا ال
عرنا ي قر اااجررقار ارااًلاااألير اثق ما ب قلا  رر ااالرمرر اتاراالطعربررتاقررااايررالتااا ررا بطرراا-17

االبرررراغاااصريرررلابرألرجررررعااا رئلرررلا  رررر   ااالقزا ارررلااابرلرررلالثررررلاعاررركاامررر الا بررر قلاقررررايجرررربا
ااابرلل.ااال ق قنابب ا أ   ااالقزا الاأي الاقالث  تاااصجر  ابج باااعااال ق رنا



األجر ماااصريررلابررراف   ااا ررا غطق رررا عرركااأ برررحقق رراعررناااإلقيرررحاأرقمربا برر قلااا ار ررتااالرااررلاا-18
يررر ا ببررر ا رررر   ااالقزا ارررلااابرلرررلاراطرررناق رررلاااليرررر قلاااعال  رررراأراا ار ررررتاراا ررررا رررمااق  اي ررررا ارا 

ااا ار رتااالراال.
ك فرررابرإلقيررحاعرنااايررالتااا رررا ير ثاببر ا ررأ   اقمربااناالاقر ما بر قلااالرمررر اتاراالطعربررتا رلاا

اا  رراالطعربرتاقراعاركااا رأ   .ارلر اعاركااأر عكااالرمر اتااأرجرعاالقزا الااابرللا رناانا ؤث اععجا
اا صرعاق ا ا  م.اأرث اععجالج ص لرااا ار رتااالراالاجرالاقرا  قال ماؤاعاكاجقااعفرا ربيقثاااأل لاللنا
ا

 اإلفصاح
 ب قلااا ار رتااالراالا  قملااالي لرالتاااطر ئلاايبربلا رق اااش طقنااااالعكر  ناابرإللكرنكناامااااعا

ا-(النااا رع  اققمبااإلقيرحاعنا عكااالي لرالتا إعطرلااالبعرلرتااا راال:9قراااف   اا
اط ابلااالي لرالتاااطر ئلا.

ااابراللاااغرلجلااا راق ا ؤث اععجااا  رئمااال  عل.
ااإلشر  ابب مااا ريلااعاكااا   ق .اأراالراراااألث  ا   ق

قرر مااإلقيرررحاقررررااا ار رررتااالرااررلاعرررنااا الررلاااجرررلر رتاراالا زالرررتااا رئلررلاكرا رشرررئلاعررناصيرررماار ا ا
اي رثاااصجر  اببق  .االكر اللشر  لاي جاراراكر تااأص  ا مر  لااراعناأ ااا زالرتا

كرررنالررنااالرر ملاااييرررلاععارر ار مرربال اعررر اااعارعررناط اب رر ااااطررر  اقمرربااإلقيرررحاعررناقالررلااارر بلا
الكر الا ي   .ألع مااا جعقلابرا جبلا

قمبااإلقيرحاعنااألي اثاااالي رلاا رأ   ااالقزا ارلااابرلرلاا لكرقنالجر ص لرااا ار ررتااالراارلاقررااا اررما
ا-برا  قاماراصعااا  ا اااييالار مبااناق جلنااإلقيرح:

اط ابلاااي ث.
ا ااألث ااالراراأرااإلشر  ابب مااا ريلااعاكااا   ق .   ق

قمرربااإلقيرررحاعررنااايرررالتااا رررا شررق اااررجااي لرررلا رقررفامررزلااراكرلررلا شررر ااال شررأ اعررنااالجرر ل ا ا
اببلع ر.

ا
 تاريخ التطبيق

 .1997كر رنااألرل//31.ا ط قااا عدااا رع  اععجايجربرتاااج لااالراالااال   الااقرا25


