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 (9قاعدة محاسبية رقم )
 االحتماالت الطارئة واألحداث الالحقة لتأريخ الميزانية العامة

Contingencies and Events Occurring After the Balance 

Sheet Date 
 

 -: Contingenciesاالحتماالت الطارئة  
ى حصول او عددم تعني تلك األحداث التي تتوقف نتيجتها النهائية ) مكسب كانت ام خسارة ( عل 

 حصول أمر او عدة أمور في المستقبل لها اثر على البيانات المالية.
 Events Occurring After the Balance  Sheetاألحدداث الالحقدة لتدأريخ الميزانيدة العامدة 

Date  
يخ المعتمد هي تلك األحداث اإليجابية والسلبية التي تحصل في الفترة بين تاريخ الميزانية العامة وقبل التار 

 -إلصدارها ويمكن التفرق بين نوعين من هذه األحداث:
 أحداث تعطي دلياًل إضافيا عن أوضاع كانت قائمة بتاريخ الميزانية العامة.

 أحداث تدور على أوضاع نشأت بعد تاريخ الميزانية العامة.
 االحتماالت الطارئة

اريخ الميزانيدة العامدة وتتوقدف رثدار نتائجهدا يتم التعبير فدي البياندات الماليدة عدن األوضداع القائمدة بتد -1
 االفتراض المحاسبي األساس الخاص باالستحقاق. بإتباعالمالية على حصول أحداث في المستقبل 

يجددرا التمييددز بددين تلددك األحددداث الغامضددة  أنلغددرض عمددل تخصدديص باالحتمدداالت الطارئددة يجددب  -2
رة الحدوث والتي هي أعباء يصعب تحديد والمشكوك في حدوثها عن تلك األحداث المتكررة والمستم

مقدددارها علددى وجددة الدقددة ولكنهددا أكيدددة الحدددوث ) مثددل مخصددص االندددثار  ومخصددص مصددروفات 
الشدددراء عندددد علدددا االعتمدددادات( فبدددالرعم مدددن ضدددرورة التقددددير فدددي تحديدددد قيمتهدددا فهدددي ال تعتبدددر مدددن 

 يوجد شك في حدوثها. ألنةاالحتماالت الطارئة 
الغموض المتعلا بأحدداث مقبلدة درجدة مقبلدة درجدة مدن الدقدة ال يمكدن الوصدول  يتطلب التعبير عن -3

إليهددا فدددي اعلدددب األحيدددان مدددن واقدددف المعلومدددات المتددوفرة لدددذا يمكدددن وصدددفها بصدددورة عامدددة باسدددتعمال 
 عبارات تتراوح بين ) الممكن( و ) النادر(.

المترتبدددة عليهدددا  وذلدددك فدددي ضدددوء ال بددد مدددن قيدددام اإلدارة بتقددددير نتدددائا االحتمددداالت الطارئدددة وا ثدددار  -4
صدددار البيانددات الماليددة   باإلضددافة لمراجعددة  المعلومددات المتددوفرة لغايددة التددأريخ المعتمددد للمصددادقة واا

 األحداث الالحقة لتأريخ الميزانية مف األخذ بنظر الخبرة الخاصة بمثل هذه العمليات.

 
      Contingent Gain Lossالكسب والخسارة الطارئة
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ل المكاسدددب الطارئدددة كمسدددتحقات فدددي البياندددات وفقدددًا للمبددددأ المحاسدددبي الحيطدددة والحدددذر الن ال تسدددج -1
متطلبدددددات الحدددددذر عددددددم االعتدددددرا، بدددددإيراد مدددددالم يتحقدددددا   الن االعتدددددرا، بددددداإليراد وتسدددددجيلة ضدددددمن 

 المستحقات يعني تأكيد تحققة وفي مثل هذه الحالة ال يعتبر من االحتماالت الطارئة.
 -سارة الطارئة كأعباء في كشف الدخل إذا توفر الشرطين ا تيين:يجب إظهار قيمة الخ -2

 

إن األحداث المقبلة سدتددا إلدى نقدص فدي الموجدودات أو زيدادة فدي المطلوبدات بتدأريخ الميزانيدة  -أ
 العامة بعد ا خذ بنظر االعتبار ما يمكن استرداده من ذلك النقص أو الزيادة.

 الطارئة. إمكانية التقدير المعقول لقيمة الخسارة -ب
 

يجرا تسجيل قيمة الحد األدنى للخسارة الطارئة والمتحققة في البيانات المالية مدف ضدرورة اإلفصداح  -3
 خسارة محتملة قد تفوق ذلك الحد. أيةعن 

ضدد طدر، ثالدث فدان ذلدك قدد يقلدل او  إذا ما ارتبطت المطلوبدات الطارئدة بمطالبدة ضدد مصددرها أو -4
يجنددب خسددارة طارئددة . ويجددرا تحديددد االسددتحقاق بعددد األخددذ بنظددر االعتبددار مددا يمكددن تحصدديلة مددن 

 المطالبة.
ال يمكن اعتبار أية مبالغ على أنها تخصيصات لبنود طارئة إذا تم تسجيلها مقابل مخاطر عامة أو  -5

 يزانية العامة.عير محددة ال ترتبط بأوضاع قائمة بتأريخ الم
 

 تدرج في البيانات المالية نتيجة االحتماالت الطارئة أنتحديد المبالغ التي يجب 
تحديدددد المبدددالغ التدددي يجدددب أن تددددرل فدددي البياندددات الماليدددة نتيجدددة االحتمددداالت الطارئدددة يعتمدددد علدددى  إن -1

صدددار البيانددات الماليددة.  تدخددذ  أنلددذلك يجددب المعلومددات المتددوفرة لغايددة التددأريخ المعتمددد للمصددادقة واا
بنظر االعتبار األحداث بعد تأريخ الميزانية العامة والتي تشير إلى احتمدال انخفداض قيمدة الموجدودات 

 زيادة المطلوبات بتأريخ الميزانية العامة.  أو
بشدكل منفدرد  طدار  عند تحديد قيمة االحتماالت الطارئة يفضل ا خذ بالظرو، الخاصة لكدل احتمدال  -2

طارئة نتيجة لتطور أحداث دعوى قانونية في التاريخ الدذا تعتمدد فيدة المصدادقة علدى كاحتمال خسارة 
 البيانات المالية.

أما إذا كانت االحتماالت الطارئة تحيط بعدد كبير من المعلومات فيمكن في مثدل هدذه الحالدة التجداوز  -3
األمثلدة علددى ذلددك تقدددير عدن التحديددد االفددرادا لكدل حالددة واالكتفدداء بدراسددة المجموعدات المتماثلددة ومددن 

الدذمم المدينددة التدي لددن يددتم تحصديلها حيددث يمكدن مددن خددالل خبدرة اإلدارة ان تقدددر بدرجدة معقولددة قيمددة 
 الخسارة دون اإلحاطة بالمعامالت الفردية.

 
 

 اإلفصاح
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كورين إذا لم يكن باإلمكان تعديل البيانات المالية نتيجة لالحتماالت الطارئة لصعوبة توفر الشرطين   المذ
 -( من القاعدة فيجب اإلفصاح عن تلك االحتماالت بإعطاء المعلومات التالية:9في الفقرة )

 . طبيعة االحتماالت الطارئة 
 .العوامل الغامضة التي قد تدثر على النتائا المقبلة 
 .تقدير األثر المالي أو اإلشارة بعدم التوصل لذلك التقدير 
 أوراقالقيمدة الضدمانات وااللتزامدات القائمدة كالناشدئة عدن خصدم  يتم اإلفصاح في البيانات المالية عن 

 عن أا التزامات أخرى مشابهة حتى ولو كانت إمكانية حدوث الخسارة بعيدة. أوتجارية 
  يجب اإلفصاح عن قيمة الربح الطار  وعن طبيعتة إذا كان من المرجح الحصول علية ويجب مراعاة

 ة.تحقق إلمكانيةعدم التضليل بالنسبة 
  يجددب اإلفصدداح عددن األحددداث الالحقددة لتددأريخ الميزانيددة العامددة لتمكددين مسددتخدمي البيانددات الماليددة فددي

 -يتضمن اإلفصاح: أنالقيام بالتقييم واخذ القرار الصحيح ويجب 
 .طبيعة الحدث 
 .تقدير األثر المالي أو اإلشارة بعدم التوصل لذلك التقدير 
  كامددل نشددام المنشددأة عددن  أواحتمددال توقددف جددزء  ىإلدديجددب اإلفصدداح عددن الحدداالت التددي تشددير

 االستمرار بعملها.
 


