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 )٢٨( رقم المصرىمعيار المحاسبة 

  االلتزامات المحتملة و  واألصولالمخصصات  
  

  هدف المعيار
 وااللتزامات المحتملة  مناسبة لالعتراف و القياس للمخصصاتالتأكد من تطبيق شروط  إلى هذا المعيار يهدف

ممة للقوائم المالية ليتمكن  في اإليضاحات المتبمعلومات كافية عنهاقد تم اإلفصاح وأنه واألصول المحتملة 

  . تها وقيمها وتوقيتتهافهم طبيعتمستخدم القوائم المالية من 

  

  نطاق المعيار
واألصول  فى المعالجة المحاسبية للمخصصات و االلتزامات المحتملة  هذا المعيارتآ جميع المنشتطبق  - ١

  :فيما عدا المحتملة 

  ).خسارةبمحمل  ( إال إذا كان العقد لتنفيذا تحتالبنود التي تنتج عن العقود   )أ(

  .ملغاة)  ب(

  .آخر مصرى بىتم تغطيتها بواسطة معيار محاسيالبنود التي   )ج(

  

 ة المحاسبمعياروالتى تدخل في نطاق ) اتبما فيها الضمان(هذا المعيار على األدوات المالية ال يطبق   - ٢

  ".والقياساالعتراف : دوات المالية األب" الخاص  )٢٦( رقم المصرى

  

 من التزاماته أو التي يكون كل أى من طرفيها قد قام بتنفيذ أىلتنفيذ هي العقود التي ال يكون ا تحتالعقود   - ٣

العقود هذه  المعيار على  هذاوال يطبق.   بتنفيذهخر لما قام الطرف اآلقد قام بتنفيذ جزء مساومنهما طرف 

  .بالتزام ةإال إذا كانت هذه العقود محمل

  

  .ملغاة   -٤

  

االلتزامات  وأ محدد من المخصصات يتعامل مع نوع آخر مصرىعندما يكون هناك معيار محاسبة   - ٥

فعلى سبيل المثال فإن . من هذا المعيار المعيار بدال ذلك  المنشأةاألصول المحتملة، تطبق  وأالمحتملة 

 ة المحاسبية فى دفاتر المشترىيوضح المعالج" تجميع األعمال) " ٢٩(معيار المحاسبة المصرى رقم 

 بعض المخصصات المحددة يتم تناولها فى فإن وبالمثل ، تجميع األعمال لاللتزامات المحتملة الناتجة عن

  :معايير أخرى ، مثل 

  

  

١ - ٢٨  
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  ")بعقود اإلنشاءات"الخاص ) ٨( معيار المحاسبة المصرى رقم اجعر ( اإلنشاءعقود   )أ(  

  ")بضرائب الدخل"الخاص ) ٢٤( معيار المحاسبة المصرى رقم اجعر( ضريبة الدخل   )ب(

  ")بالتأجير"الخاص ) ٢٠( معيار المحاسبة المصرى رقم راجع( التأجير   )ج(

  ")بمزايا العاملين"الخاص ) ٣٨( معيار المحاسبة المصرى رقم اجعر( مزايا العاملين   )د(

ومع ذلك فإن .  ")بعقود التأمين"الخاص ) ٣٧( معيار المحاسبة المصرى رقم اجعر(عقود التامين ) هـ(

هذا المعيار يطبق على المخصصات و االلتزامات المحتملة و األصول المحتملة لمصدر الوثيقة 

بخالف تلك الناشئة عن االلتزامات و الحقوق التعاقدية فى ظل عقود التأمين التى ينطبق عليها معيار 

  ".التأمين بعقود " الخاص ) ٣٧(المحاسبة المصرى رقم 

  

 على سبيل المثال عندما تمنح المنشأة  .تعالج كمخصصات قد ترتبط باالعتراف باإليرادبعض المبالغ التي   - ٦

هذا المعيار ال يتناول االعتراف باإليراد و الذى يتم تناوله فى معيار . ضماناً للغير فى مقابل أتعاب 

اإليراد و يقدم إرشادات عملية عن كيفية تطبيق  يحدد شروط تحقق الذىو ) ١١(المحاسبة المصرى رقم 

) ١١(هذا المعيار ال يغير من متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم كما أن . شروط االعتراف باإليراد 

  .الخاص باإليراد 

  

 وفى مصر يستخدم مصطلح ، المقدار اليعرف هذا المعيار المخصص بأنه التزام غير محدد التوقيت و  - ٧

 أيضاً مع بعض البنود األخرى مثل اإلهالك و اضمحالل قيمة األصول  و الديون المشكوك "المخصص"

  . للقيمة الدفترية لألصول و ال يتم تناولها فى هذا  المعيار وهذه البنود تمثل تعديالً. فى تحصيلها 

  

ر ال يتم تناولها فى تفرق معايير المحاسبة األخرى بين معالجة النفقات كأصول أو كمصروفات وهذه األمو  - ٨

ومن ثم فإن هذا المعيار ال يتطلب أو يمنع رسملة التكلفة المعترف بها عند تكوين . هذا المعيار 

  .المخصص

  

وعندما ). غير المستمرة العملياتبما في ذلك ( الهيكلة إلعادةعلى المخصص المكون هذا المعيار يطبق   - ٩

 إضافي كما هو إيضاح يجب أن يتم عمل غير المستمرة ةاألنشطتتوفر في عملية إعادة الهيكلة شروط 

باألصول المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع "  الخاص )٣٢( رقم المصرىمطلوب في معيار المحاسبة 

  "العمليات غير المستمرة و

  

  تعريفات
  :المذكور قرين كل منها المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعني تستخدم   - ١٠

  .وال المقدار التوقيتو التزام غير محدد  ه:المخصص
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 والذي يتطلب تسويته حدوث أحداث حدثت في الماضي ناتج من المنشأة هو التزام حال على :االلتزام

  .قتصادية امتضمنة منافع موارد ل ةتدفقات خارج

 بديل وجوديترتب عليه عدم  والذي حكمى أو قانوني التزام خلق هو الحدث الذي يؤدى إلى :الحدث الملزم

 . إال تسوية هذا االلتزاملمنشأةل واقعى

  : من ينشأ هو االلتزام الذي :االلتزام القانوني

  ). أو الضمنيةالصريحةمن خالل شروطه (عقد        )أ(   

  .كم قضائىح  )ب(أو 

  . للقانونتطبيق آخر      )ج(أو 

  :التى  المنشأة ات من تصرفينشأ التزام هو :الحكمىااللتزام 

 أو من واقع للمنشأة أو من واقع السياسات المعلنة قواعد ثابتة وفقاً للممارسات السابقةمن واقع   )أ(

  .مستند محدد تكون المنشأة قد أقرت فيه للغير أنها تقبل مسئولية معينة 

  .نتيجة لذلك قامت المنشأة بتكوين توقع للجزء الذى لن يتحمله الغير إلخالء هذه المسئوليات   ) ب(و

  :تزام المحتملاالل

 يتم تأكيده عن طريق حدوث أو عدم حدوث سوفهو التزام ممكن أن ينشأ عن أحداث ماضية و  )أ(

  .حدث مستقبلى غير مؤكد و الذى ال يكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة 

   :االعتراف به ألنهحداث في الماضي ولم يتم أ عن نشأ التزام حال ) ب(أو

  . للمنافع االقتصادية للمنشأة لتسوية هذا االلتزاما خارجاتدفقليس من المتوقع أن يكون هناك  )١(

  .بطريقة يمكن االعتماد عليها بصور كافية  قيمتهال يمكن قياس ) ٢(أو   

هو أصل ممكن أن ينشأ عن أحداث ماضية و سوف يتم تأكيده عن طريق حدوث أو عدم  :األصل المحتمل

 . تحت سيطرة المنشأةكملهبأوالذى اليكون حدوث حدث مستقبلى غير مؤكد 

 أكبر من للوفاء بالتزامات العقد تجنبهاهو العقد الذي تكون فيه التكاليف التي ال يمكن : خسارةالمحمل بالعقد 

 .المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها من هذا العقد

ير ي والتى تؤدى إلى تغمنشأةال والسيطرة عليها بواسطة إدارة تنفيذها هو برنامج أو خطة يتم :إعادة الهيكلة

  :جوهري في 

  .المنشأة الذى تقوم به نشاط النطاق   )أ( 

  .المنشأةاألسلوب الذي يتم به أداء نشاط   )ب(  أو 

  

  خرىاألالمخصصات وااللتزامات 

و المصروفات المستحقة بسبب  مثل أرصدة الموردين خرىاأليمكن التمييز بين المخصصات وااللتزامات  - ١١

  :بينما أن المستقبلية الالزمة لتسوية المخصص ) النفقات(  توقيت وقيمة منأكد عدم الت

أو  عن البضائع والخدمات التي تم الحصول عليها  التزامات مستحقة السدادالموردين هىأرصدة   )أ(

  .توريدها و تم استالم فاتورة لها أو تم االتفاق مع الموردين بشأنها 
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عليها  عن البضائع و الخدمات التى تم الحصولااللتزامات المستحقة المصروفات المستحقة هى   )ب(و

 وهى ،ولم يتم سداد قيمتها بعد أو استالم فاتورة لها وكذلك لم يتم االتفاق على ذلك مع الموردين 

) . جازاتثال المبالغ المستحقة عن رصيد اإلعلى سبيل الم( تشمل المبالغ المستحقة للعاملين 

ى بعض األوقات يتم تقدير قيمة أو توقيت المستحقات إال أن عدم التأكد فيها وبالرغم من أنه ف

  ٠يكون أقل بكثير من المخصصات 

 و الدائنون المتنوعون بينما يتم إدراجوتدرج المصروفات المستحقة عادة ضمن أرصدة الموردين 

  .المخصصات بصورة منفصلة 

  

  العالقة بين المخصصات وااللتزامات المحتملة

 و مع ذلك فإنن كل المخصصات تعتبر محتملة ألنها غير مؤكدة التوقيت وال المقدار بصفة عامة فإ  - ١٢

ن وجودها إلاللتزامات و األصول التى ال يتم االعتراف بها حيث فى هذا المعيار يستخدم  محتملة مصطلح

ن بأكمله تحت كوال يسوف يتأكد عند حدوث أو عدم حدوث حدث أو أكثر مستقبلى غير مؤكد و الذى 

 باإلضافة إلى ذلك فإن مصطلح االلتزامات المحتملة يستخدم لاللتزامات التى ال ينطبق سيطرة المنشأة ،

  .عليها شروط االعتراف 

  

  :هذا المعيار بين يفرق   - ١٣

وذلك ) بفرض إمكانية تقدير قيمتها بدرجة يعتمد عليها( يعترف بها كالتزامات التى المخصصات   )أ(

 و أنه من المحتمل أن يكون هناك تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع ا حالياثل التزامألنها تم

  .االقتصادية لكى يتم تسوية هذا االلتزام 

  :كالتزام نظراً ألنها إما أن تكونمحتملة و التى ال يتم االعتراف بها االلتزامات ال   )ب(و 

 قد يؤدى إلى تدفق خارج عليها التزام حال التزام محتمل لم يتأكد بعد ما إذا كانت المنشأة )١(

  .للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية 

ما بسبب عدم وجود توقع إوذلك (  ال ينطبق عليه شروط االعتراف وفقاً لهذا المعيار التزام حال) ٢(وأ           

ام أو عدم إمكانية المتضمنة للمنافع االقتصادية الالزمة لتسوية االلتزللتدفقات الخارجة للموارد 

  ).تقدير قيمة االلتزام بدرجة يعتمد عليها 

  االعتراف
  المخصصات

   :يتم االعتراف بالمخصص عندما   - ١٤

  . حدث في الماضيعن ا ناتج)حكمىقانوني أو ( التزام حال المنشأة علىيكون   )أ(

  .ية االلتزام للمنافع االقتصادية لتسو للموارد المتضمنة تدفق خارجالمتوقع حدوثمن   )ب(و 

  .االلتزام بدرجة يعتمد عليها يمكن تقدير   )ج(و 

  .يتم االعتراف بأية مخصصات إذا لم تتوافر هذه الشروطوال 
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  االلتزام الحالي

وفى هذه الحاالت تكون .  أم ال ا إذا كان على الشركة التزام حالنادراً ما يكون من غير الواضح م  - ١٥

إلى وجود هذا االلتزام إذا ما أخذنا فى الحسبان كل األدلة المتاحة التى األحداث الماضية هى التى أدت 

  . حتماالً من عدم وجوده فى تاريخ الميزانية اتشير إلى أن وجود التزام حال أكثر 

  

      .اضية قد أدت إلى وجود التزام حاليكون من الواضح فى كل الحاالت تقريباً ما إذا كانت األحداث الم - ١٦

حدث محدد قد هناك إذا كان ما ض الحاالت النادرة مثل القضايا ربما يوجد هناك اختالف حول و فى بع

نشأة ما إذا وفى هذه الحالة تحدد الم . اث سوف تؤدى إلى وجود التزام حالوقع أو ما إذا كانت تلك األحد

لحسبان بما فى ذلك رأى أخذ جميع األدلة الممكنة فى اب فى تاريخ الميزانية ، وذلك كان يوجد التزام حال

تاريخ لضافى يمكن الحصول عليه بواسطة األحداث الالحقة إ وهذه األدلة تتضمن أى دليل ،الخبراء 

  : وعند تقييم هذه األدلة يجب تحديد اآلتى ،الميزانية 

 فى تاريخ الميزانية ، تعترف المنشأة بالمخصص اك احتمال أكبر لوجود التزام حالعندما يكون هن  )أ(

  ).إذا كانت شروط االعتراف متوافرة(

 فى تاريخ الميزانية ، يكون على المنشأة حتمال أكبر بعدم وجود التزام حالعندما يكون هناك ا)  ب(و

كان احتمال حدوث تدفقات خارجية للموارد المتضمنة إذا اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة إال 

  ").٨٦" فقرة رقم اجعر ( ا مستبعدللمنافع االقتصادية يعتبر احتماال

  

   الماضىالحدث 

نه من ملزماً ، فإ وحتى يكون الحدث  ،ملزم يسمي حدث إلى التزام حال يقودالحدث السابق الذي  - ١٧

واقعى لتسوية االلتزام الناتج عن هذا الحدث وهذا يحدث فقط  أي بديل للمنشأةالضروري أن ال يكون 

  :عندما 

   .)عن طريق القانون( لقوة الجبرية تنفذ باتكون تسوية االلتزام   )أ(

يؤدى إلى ) ينتج عن أحد تصرفات المنشأةالذي ( عندما يكون الحدث  ،حكمىوجود التزام في حالة   )ب(أو  

  .توقع لدى األطراف األخرى بأن المنشأة سوق تفى بالتزاماتها خلق

  

. وليس مركزها المحتمل فى المستقبلا المالية مع المركز المالى لمنشأة فى نهاية فترتهالقوائم المالية تتعامل   - ١٨

 لذا فإن  ،لذلك ، فإنه ال يتم االعتراف بمخصص للتكاليف التى سيتم تحملها للتشغيل فى المستقبل

  .االلتزامات الوحيدة التى يتم االعتراف بها هى تلك االلتزامات القائمة بالفعل فى تاريخ الميزانية 
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) األداء المستقبلى للنشاط(  أحداث مستقبلية أحدث ماضية قائمة و ال ترتبط بأيةمن االلتزامات التى تنتج   - ١٩

ومن أمثلة تلك االلتزامات ، الغرامات أو تكاليف التنظيف . هى فقط التى يتم االعتراف بها كمخصصات 

قتصادية اع لمنافمتضمنة  خارج لموارد  ، كل منهما سوف يترتب عليه تدفق للبيئةلألضرار غير القانونية 

أن تعترف فإن المنشأة يجب المثل بولتسويتها وذلك بغض النظر عن األحداث المستقبلية للمنشأة ، 

 خسائر قد  توليد طاقة نووية وذلك إلصالح أيةبالمخصص الخاص بتكاليف تجهيز حقول البترول أو محطة

 القانونية ، فإن المنشأة قد تعقد على العكس ، فإنه بسبب الضغوط التجارية أو المتطلباتو  .حدثت بالفعل

على سبيل المثال ، تركيب أجهزة تنقية ( النية أو تحتاج إلى تحمل نفقات تشغيل بشكل معين فى المستقبل 

 ونظراً إلمكانية تجنب المنشأة النفقات المستقبلية عن طريق ،) مع المصنعللدخان بشكل معين بما يتناسب 

 ، لذلك فإنه ال يوجد التزام حالعن طريق تغيير فى التشغيل سبيل المثال، داث فى المستقبل على قيامها بأح

   .مخصصبلية وبالتالى ال يتم االعتراف بلتلك المصروفات المستق

  

ومع ذلك ، ذى يكون له الحق فى ذلك االلتزام  طرف آخر لاللتزام و هو الطرف الهناكدائماً ما يكون    - ٢٠

ل أن نحدد الطرف الذى يحق له االلتزام ، فقد يكون االلتزام فى فإنه ليس من الضرورى على أية حا

مع فى مجموعة و ألن االلتزام دائماً ما يشمل تعهداً لطرف آخر ، فإن قرار اإلدارة أو تالحقيقة تجاه المج

ل مجلس اإلدارة بالتبعية ال ينشأ عنه التزام حكمى فى تاريخ الميزانية ما لم يكن القرار قد تم إعالنه قب

  .تاريخ الميزانية ألولئك المتأثرين بشكل كاف لتكوين توقعات لديهم بأن المنشأة سوف تفى بالتزاماتها 

  

، التزام فى وقت الحق ، وذلك بسبب التغيرات عنه التزام فى الحال الحدث الذى  ال ينشأ ترتب على ربما ي  - ٢١

يؤدى إلى نشأة التزام )  وثيقة معلنة للكافةعلى سبيل المثال( فى القوانين أو حدث ما عن طريق المنشأة 

على سبيل المثال ، عندما يحدث ضرر بيئى فإنه قد ال يكون هناك التزام إلزالة اآلثار المترتبة . حكمى 

 لنشأة التزام عندما يصدر قانون احداث أضرار بيئية سببإفى حين أنه من الممكن أن يصبح . على ذلك 

 بولها لمسئولية إزالة آثار هذا الضرر فيكونقر أو عندما تعلن المنشأة عن جديد يتطلب إزالة آثار الضر

  .نشأة التزام حكمىل ا سببذلك

  

 ينشأ فقط عندما يتم لتزاماال منه بعد ، فإن االنتهاءقانون جديد مقترح لم يتم ل تفاصيل  هناكعندما تكون  - ٢٢

و ألغراض هذا المعيار ، يعامل هذا االلتزام . التأكد بأن القانون سوف يطبق كما تم إعداده للمناقشة 

 تنفيذ يؤكدجعل من المستحيل تحديد حدث واحد فات فى الظروف المحيطة بالتنفيذ تاالختال. كالتزام قانونى 

يكون هناك تأكدا من تطبيق قانون جديد إلى وفى كثير من الحاالت فإنه سيكون من المستحيل أن . القانون

  .يتم إصداره بالفعلأن 
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  التدفق الخارج المتوقع للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية 

و لكن يجب أيضاً أن ، لكى يكون االلتزام مؤهالً لالعتراف به ال يكتفى بمجرد وجود التزام حال فقط   - ٢٣

معيار  ولغرض هذا ال،يتوافر احتمال تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية ذلك االلتزام 

 إذا كان الحدث أقرب ما يكون للحدوث أكثر من اًفإن التدفق الخارج للموارد أو حدث آخر يعتبر متوقع

 يكون من المرجح حتمالية عدم حدوثه ، وعندما الاحتمالية حدوث الحدث أكبر من ابمعنى . عدم الحدوث 

ت إمكانية حدوث تدفق خارج للموارد  ، فإن المنشأة تفصح عن التزام محتمل ، إال إذا كانوجود التزام حال

  ").٨٦" فقرة رقم راجع( المتضمنة للمنافع االقتصادية مستبعدة 

  

ة فإن درج) مثال ذلك ضمانات لمنتج أو عقود متشابهة( عندما يكون هناك عدد من االلتزامات المتشابهة   - ٢٤

ذ فى االعتبار كافة عناصر  فى التسوية يتم تحديده عن طريق األختوقع وجود التدفق الخارج مطلوب

يكون صغيراً ، إال أنه من المتوقع قد  و بالرغم من أن االحتمال الخاص بالتدفق الخارج ألى بند زام ،االلت

فإذا كانت تلك هى الحالة فإنه يتم .  لتسوية كافة عناصر االلتزام ون التدفق الخارج للموارد مطلوبأن يك

  ) .ط االعتراف األخرى إذا توافرت شرو( االعتراف بالمخصص 

  

  التقدير الذى يعتمد عليه لاللتزام

وينطبق .  من إعداد القوائم المالية و ال يقلل من درجة االعتماد عليها يا أساسا استخدام التقديرات جزءيعتبر  - ٢٥

ذلك على وجه الخصوص فى حالة المخصصات ، و التى تكون بطبيعتها غير مؤكدة بصورة أكبر من 

 المنشأة ستكون قادرة على تحديد مدى النتائج فإنفيما عدا حاالت نادرة جداً ، .  الميزانية باقى بنود

  .اللتزام بدرجة مقبولة من الثقة الستخدامه فى االعتراف بالمخصصاالمتوقعة و بالتالى يمكنها حينئذ تقدير 

  

فإنه يوجد التزام ال يمكن . عليه  فى الحاالت النادرة جداً عندما ال يكون من الممكن عمل تقدير يعتمد - ٢٦

  ").٨٦" الفقرة راجع( يتم اإلفصاح عنه كالتزام محتمل و ،االعتراف به 

  

  االلتزامات المحتملة

  . بااللتزام المحتملال ينبغى على المنشأة االعتراف  -٢٧

  

 إمكانية حدوث تدفق ، ما لم تكن" ٨٦"  يتم اإلفصاح عن االلتزام المحتمل وفقاً لما هو مطلوب فى الفقرة - ٢٨

  .خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية مستبعدة

  

 مشترك ومتعدد ، فإن الجزء من االلتزام الذى يتوقع أن يتحمله أطراف لتزامابعندما تكون المنشأة ملتزمة  - ٢٩

رجح  وتعترف المنشأة بمخصص للجزء من االلتزام الذى يكون من الم،أخرى يتم معالجته كالتزام محتمل 

أن يحدث عنه تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية ، فيما عدا الحاالت النادرة جداً عندما ال 

 .يكون من الممكن عمل تقدير يعتمد عليه لهذا االلتزام 
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 لذلك فإن األمر يتطلب تقييمها بصفة ، من البداية اقد تتطور االلتزامات المحتملة بشكل لم يكن متوقع - ٣٠

 فإذا أصبح ، لتحديد ما إذا كان التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية أصبح متوقعاً مستمرة

التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية المستقبلية متوقعاً يكون المطلوب االعتراف بمخصص 

ئم المالية للفترة التى يحدث بها وذلك فى القوالتعامل معه من قبل كالتزام محتمل، عن البند الذى سبق ا

  .) عليهتقدير يعتمدفيما عدا حاالت نادرة عندما ال يكون باإلمكان إعداد ( التغير فى االحتمالية 

  

 األصول المحتملة 

 .باألصل المحتمل ينبغى على المنشأة االعترافال  -٣١
 

ينشأ عنها احتمال تدفق داخل تنشأ األصول المحتملة عادة من أحداث غير مخططة أو غير متوقعة و التى  - ٣٢

مثال ذلك ، دعوى قضائية تقوم المنشأة برفعها من خالل اإلجراءات القانونية ، . لمنافع اقتصادية للمنشأة 

 .فى حين أن نتيجة ذلك غير مؤكدة 
 

ن ذلك قد يؤدى إلى االعتراف بإيراد قد إال يتم االعتراف باألصول المحتملة فى القوائم المالية حيث  - ٣٣

 ومع ذلك فعندما يكون تحقق اإليراد مؤكداً ، يكون األصل المرتبط به ليس أصالً محتمالً ،حيل تحقيقه يست

 .و يكون من المناسب االعتراف به  
 

، عندما يكون هناك احتمال لتدفق داخل "٨٩"يتم االفصاح عن األصل المحتمل ، كما هو مطلوب بالفقرة  - ٣٤

 .لمنافع اقتصادية 
 

 المحتملة بصفة مستمرة للتأكد من أن التطورات التى تؤثر على قيمتها قد انعكست على األصوليتم تقييم  - ٣٥

 فإذا أصبح فى حكم المؤكد أن ينشأ تدفق داخل لمنافع اقتصادية ، فإن األصل و ،نحو سليم بالقوائم المالية 

 و إذا أصبح من ،ا التغيير  المرتبط به يتم االعتراف بهما فى القوائم المالية عن الفترة التى حدث بهاإليراد

 ").٨٩" الفقرة راجع(  المنشأة تفصح عن األصل المحتمل فإن حدوث تدفق داخل لمنافع اقتصادية ، المتوقع
  

 القياس
 أفضل التقديرات

 أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالى عنالمبلغ الذى يعترف به كمخصص يجب أن يعبر  - ٣٦

  .فى تاريخ الميزانية
 

أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالى هو المبلغ المعقول الذى يمكن أن تقوم المنشأة بسداده  - ٣٧

يكون ما  وعادة ،لتسوية االلتزام فى تاريخ إعداد الميزانية أو تقوم بتحويله لطرف ثالث فى ذلك التاريخ 

ن إومع ذلك ف. حويل االلتزام فى تاريخ الميزانية ون التكلفة عالية جداً لتسوية أو تكمن غير الممكن أو ت

ى من الممكن أن تقوم المنشأة بسدادها لتسوية أو تحويل االلتزام يعطى أفضل تقدير للنفقات تتقدير القيمة ال

 .المطلوبة لتسوية االلتزام الحالى فى تاريخ الميزانية 
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كمى إلدارة المنشأة مدعومة بخبرة المعامالت  المخرجات و تحديد التأثير المالى بالتقدير الحتقديريتم  - ٣٨

هذه األدلة أى دليل إضافى نتج عن أحداث وتتضمن . المشابهة و فى بعض األحيان تقارير خبراء مستقلين 

 .تمت بعد تاريخ الميزانية 
 

قاً رق متعددة وفيتم التعامل مع حاالت عدم التأكد التى تحيط بالقيمة التى سيتم االعتراف بها كمخصص بط - ٣٩

 فعندما يتم قياس المخصص المرتبط بعدد كبير من البنود فإن االلتزام يتم تقديره عن للظروف المحيطة ،

 وتسمى تلك الطريقة اإلحصائية للتقدير ،طريق ترجيح جميع النتائج الممكنة إلى احتماالتها المرتبطة بها 

ما إذا كان احتمال الخسارة لمبلغ معلوم هو ولذلك سيكون المخصص مختلفاً اعتماداً على " بالقيمة المتوقعة"

 للمخرجات  و كل نقطة و عندما يكون هناك مدى متواصال.  بالمائة ٩٠ بالمائة أو ٦٠: على سبيل المثال 

 ).متوسـط المدى ( فى هذا المدى لها نفس االحتمال ، يتم استخدام النقطة الوسطى فى هذا المدى 

  

  :مثال 

ان يتم بموجبه تغطية تكلفة اإلصالح ألية عيوب صناعية لصالح المستهلك و التى متقوم منشأة ببيع بضاعة بض

  .تظهر فى خالل الستة أشهر األولى من تاريخ الشراء 

عن ذلك تكاليف إصالح بمبلغ مليون، إذا تم اكتشاف عيوب صغيرة فى جميع المنتجات التى تم بيعها ، فإنه سينتج 

 مليون، ٤ح الناتجة عن ذلك ستكون م اكتشاف عيوب كبيرة فى جميع المنتجات المباعة فإن تكاليف اإلصالو إذا ت

 بالمائة من البضاعة المباعة لن ٧٥خبرة المنشأة السابقة و توقعاتها المستقبلية إلى أنه بالنسبة للعام القادم وتشير 

 بالمائة من البضاعة ٥يكون بها عيوب صغيرة و  بالمائة من البضاعة المباعة س٢٠يكون بها أية عيوب ، 

حتمالية التدفق الخارج اللتزام الضمان بتقييم ا" ٢٤" تقوم المنشأة طبقاً للفقرة رقم ، بها عيوب كبيرة المباعة سيكون

  .ككل 

  :القيمة المتوقعة لتكلفة اإلصالح هى 

  ٤٠٠٠٠٠) =  مليون٤×% ٥) + ( مليون١×% ٢٠) + (صفر×% ٧٥(
 
 

ومع ذلك . ا يتم قياس التزام واحد ، فإن الناتج المفرد األكثر احتماالً قد يكون أفضل تقدير لاللتزام عندم - ٤٠

 وعندما تكون النتائج ،حتى فى مثل هذه الحالة ، فإن المنشأة تأخذ فى االعتبار النتائج األخرى الممكنة 

أعلى أو أقل هو ف يكون أفضل تقييم األخرى أغلبها أعلى أو أغلبها أقل من أكثر النتائج احتماالً، سو

كبير بمصنع رئيسى و الذى على سبيل المثال ، إذا كان يجب على المنشأة أن تقوم بإصالح خطأ . مقدار

 من أول محاولة عند تكلفة لنجاح االصالحه لعميل ، فإن الناتج المفرد األكثر احتماالً قد يكون تم إنشاؤ

لمقدار أكبر إذا كان هناك احتمال قوى بأن محاوالت أخرى  ، ولكن يتم تكوين مخصص ١٠٠٠قدرها 

 .ستكون ضرورية 
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الضريبية الخاصة بالمخصص التوابع يتم قياس المخصص قبل الضرائب ، حيث أنه يتم التعامل مع  - ٤١

 " .ضرائب الدخل) " ٢٤(والتغيرات بها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  

 المخاطر وعدم التأكد

اطر وعدم التأكد التى تحيط بالعديد من األحداث و الظروف فى الحسبان عند تحديد أفضل المخيجب أخذ  - ٤٢

 .تقدير للمخصص
 

 ومن الذى تم قياسه ، ويؤدى تعديل الخطر إلى زيادة مبلغ االلتزام ،يعبر الخطر عن التنوع فى النتائج  - ٤٣

يتم تقييم اإليرادات أو األصول تخاذ القرارات فى حاالت عدم التأكد ، ذلك حتى ال اعند ر ذالحالواجب 

ومع ذلك فإن عدم التأكد ال . بأعلى من قيمتها وال يتم تقييم المصروفات أو االلتزامات بأقل من قيمتها 

على سبيل المثال . يبرر تكوين مخصصات مبالغ فيها أو تعمد تقييم االلتزام بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية 

 النتائج بشكل معتائج عكسية تم تقديرها على أساس حذر فال يتم التعامل ، إذا كانت التكاليف المقدرة لن

و الحيطة مطلوبة لتجنب ازدواج التغيرات فى المخاطر . الً من الحالة الواقعية امتعمد على أنها أكثر احتم

 .المبالغ فيه للمخصص و عدم التأكد و التى قد تؤدى إلى التقييم 

  

 ".)ب(٨٥"أكد المحيطة بقيمة النفقات ضمن الفقرة ورد اإلفصاح عن حاالت عدم الت - ٤٤

  

 القيمة الحالية 

عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود هاماً ، فإن قيمة المخصص يجب أن تكون بالقيمة الحالية للنفقات  -٤٥

    .المتوقع أن يتم طلبها لتسوية االلتزام
 

ظهر بعد بالتدفقات النقدية الخارجة و التى تالمخصصات المرتبطة ، تكون  الزمنية للنقود ةبسبب القيم - ٤٦

التدفقات النقدية الخارجة التى تظهر فى وقت نفس قيم  أكثر حدة من تلك المرتبطة بتاريخ الميزانية مباشرة

 . لذلك يتم إيجاد القيمة الحالية لهذه المخصصات عندما يكون التأثير هاماً  .الحق
 

تقديرات السوق الجارية للقيمة ) تعكس( لضرائب الذى يعكس الخصم قبل ا) أو معدالت( يستخدم معدل  - ٤٧

لمخاطر التى الخصم ا) معدالت( معدل الزمنية للنقود و المخاطر المحددة لاللتزام ، و ال يجوز أن تعكس 

 .تم تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها

  

 األحداث المستقبلية

 من الممكن أن تؤثر على القيمة المطلوبة لتسوية التزام فى قيمة يجب أن تنعكس األحداث المستقبلية التى - ٤٨

 . أن تلك األحداث سوف تحدث حينما يكون هناك دليل موضوعى كافالمخصص 
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 على سبيل المثال ربما تعتقد المنشأة. قد تكون األحداث المستقبلية المتوقعة هامة عند قياس المخصصات  - ٤٩

. ه اإلنتاجى سيتم تخفيضها عن طريق التغيرات المستقبلية للتكنولوجيا بأن تكلفة إخالء موقع مع نهاية عمر

 بأخذها فى ، للحالة الفنية التى يفترضها مراقبو األحداث معقوال ااالعتراف بها توقعتعكس القيمة التى يتم و

 فإنه من  لذلك،التى سوف تكون متاحة وقت اإلخالء  جميع األدلة المتاحة المرتبطة بالتكنولوجيا نالحسبا

 تخفيضات التكلفة المتوقعة المرتبطة بالخبرة المتزايدة فى تطبيق التكنولوجيا  أن يتم تضمين المناسب مثالً

الموجودة أو التكلفة المتوقعة لتطبيق تكنولوجيا موجودة لعمليات إخالء أوسع أو أكثر تعقيداً على تلك التى 

شأة أال تتوقع التطور لتكنولوجيا جديدة تماماً خاصة ع ذلك ، فإن على المنمو. تم تطبيقها فى السابق 

  .ان ذلك مدعوماً بدليل موضوعى كافباإلخالء إال إذا ك

  

يجب أخذ تأثير تطبيق تشريع جديد محتمل فى االعتبار عند قياس التزام قائم وذلك عندما يتوافر دليل  - ٥٠

التطبيق فإنه من خالل دة التى تظهر ونظراً للظروف المتعد. موضوعى كاف أن ذلك التشريع سيتم تطبيقه 

 ويكون الدليل مطلوباً لما ، فى كل حالة يا كاف موضوعياالمستحيل تحديد حدث واحد يمكن أن يقدم دليال

 ومع ذلك فلن يتوافر الدليل ،سيتطلبه التشريع الجديد و ما إذا كان من الواضح أنه سيتم تنفيذه و تطبيقه 

 .ق التشريع الجديدالموضوعى الكافى حتى يتم تطبي

  

  األصول لتصرفات المتوقعة فىا

 .صول فى الحسباناأل فىاألرباح الناتجة عن التصرف المتوقع  ال تؤخذ عند قياس المخصص  -٥١
 

إن ول ال تؤخذ فى الحسبان عند قياس المخصص ، حتى و األصفىاألرباح الناتجة عن التصرف المتوقع  - ٥٢

 بدالً من ذلك فإن المنشأة ال عنه المخصص ،الحدث الذى ينشأ  بشكل قريب باكان التصرف المتوقع مرتبط

 األصول إال فى الوقت الذى يحدده معيار المحاسبة فىتعترف باألرباح الناتجة عن التصرفات المتوقعة 

 .المصرى الخاص بهذه األصول 

  

  سترداداتاال
 مخصص لطرف آخر ، يتم بعض أو كل النفقات الالزمة لتسويةمن المتوقع إعادة تحميل كون يعندما  - ٥٣

. سترداد عندما يكون من المؤكد أن االسترداد سوف يتم إذا قامت المنشأة بتسوية االلتزام االعتراف باال

ويعامل االسترداد كأصل منفصل، ويجب أال تزيد القيمة التى يتم االعتراف بها لالسترداد عن قيمة 

 .المخصص 

  

ق بمخصص بعد خصم المبلغ الذى يتم االعتراف به فى قائمة الدخل يمكن عرض المصروف المتعل -٥٤

  .كاسترداد
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 تكون المنشأة أحياناً قادرة على طلب سداد جزء أو كل النفقات الالزمة لتسوية مخصص من طرف آخر - ٥٥

رد ب اآلخر وقد يقوم الطرف) . مثال ذلك خالل عقود التأمين ، حاالت التعويض أو ضمانات الموردين(

 .يقوم بسداد المبالغ مباشرة أن دفعتها المنشأة أوالمبالغ التى سبق أن 

  

ن المنشأة تقوم بتسوية إ المنشأة ستظل ملتزمة بكامل المبلغ محل االلتزام ، حيث فإنفى أغلب األحوال  - ٥٦

فى تلك الحالة فإنه يتم االعتراف .  سبب ألىالمبلغ بالكامل إذا لم يتمكن الطرف اآلخر من السداد 

لتزام ، ويتم االعتراف بأصل منفصل لالسترداد المتوقع عندما يكون من الواضح بمخصص بقيمة كامل اال

 . تسوية االلتزام تو فى حكم المؤكد أنه سيتم االسترداد إذا تم

  

تكون المنشأة ملتزمة بالتكاليف محل االلتزام إذا لم يتمكن الطرف الثالث من ال فى بعض الحاالت ،  - ٥٧

لمنشأة ليس عليها أى التزام لتلك التكاليف و ال يتم إدراجها ضمن فى مثل هذه الحالة فإن ا، السداد

 .المخصص

  

 ذلك االلتزام الذى تكون فيه المنشأة ملتزمة ، يعتبر التزاماً محتمال" ٢٩"ة رقم كما تم اإلشارة فى الفقر - ٥٨

 . أخرى تم تسوية االلتزام عن طريق أطرافتبشكل مشترك و متعدد إلى المدى الذى يكون من المتوقع أن 

  

 التغيرات فى المخصصات

فإذا . يجب أن يتم فحص المخصصات فى تاريخ إعداد كل ميزانية و يتم تسويتها لتعكس أفضل تقدير حال  - ٥٩

أصبح من غير المحتمل أن يكون هناك تدفق خارج متضمناً للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام فيتم رد 

 .المخصص
 

، فإن القيمة الدفترية للمخصص تزيد من فترة للمخصص د القيمة الحالية يجاإلعندما يتم استخدام التخصيم  - ٦٠

 . كتكلفة اقتراض بهذا التزايديتم االعترافو. ألخرى لتعكس مرور الوقت 

  

 استخدام المخصصات
 . مخصص لهاتكوينيتم استخدام المخصص فقط للنفقات التى سبق  - ٦١

 
ن تسوية نفقات إحيث . اسطة ذلك المخصص يتم فقط تسوية النفقات المرتبطة بالمخصص األصلى بو - ٦٢

 .ثر الحدثين أمقابل مخصص سبق تكوينه لغرض آخر قد يؤدى إلى إخفاء 

  

 تطبيق قواعد االعتراف و القياس
 خسائر التشغيل المستقبلية

 . االعتراف بمخصصات لمواجهة خسائر التشغيل المستقبلية يجوزال  - ٦٣
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و ال شروط االعتراف العامة " ١٠" تعريف االلتزام الوارد بالفقرة خسائر التشغيل المستقبلية ال ينطبق عليها - ٦٤

 ".١٤"للمخصصات الواردة بالفقرة المحددة 
 

 بعينها خاصة بالتشغيل قد يحدث لها اضمحالل فى القيمة تشير عملية خسائر مستقبلية إلى أن هناك أصوال - ٦٥

وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم و يكون على المنشأة أن تقوم باختبار اضمحالل قيمة تلك األصول 

 "ضمحالل قيمة األصولا) " ٣١(

  

 خسارةالعقود المحملة ب
 . العقد و يتم قياسه كمخصصذلكااللتزام الحالى فى ظل بخسارة فيعترف بمنشأة عقد محمل إذا كان لدى  - ٦٦

  

 بدون سداد )تينية على سبيل المثال ، بعض أوامر توريد المشتريات الرو( يمكن إلغاء العديد من العقود  - ٦٧

وينشأ عن عقود أخرى حقوق و التزامات لطرفى . آلخر ، ولذلك ال يكون هناك التزام اتعويض للطرف 

فإن العقد يقع فى نطاق ذلك " خسارة عقد محمل ب" التعاقد ، فعندما تكون هناك أحداث تجعل هذا العقد 

 فتقع خارج محملة بخسارةا العقود غير الأم. المعيار و يكون من الواجب االعتراف بااللتزام الموجود

 .نطاق هذا المعيار 

  

 بأنه العقد الذى تكون فيه التكاليف التى ال يمكن تفاديها و الناتجة خسارةيعرف هذا المعيار العقد المحمل ب - ٦٨

عن مواجهة االلتزامات الواردة بالعقد تزيد عن المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها من خالل ذلك 

النتهاء من العقد ، والتى ا وتعكس التكاليف التى ال يمكن تفاديها من خالل عقد أقل صافى تكلفة ،العقد 

يهما أتتمثل فى التكلفة الالزمة إلكمال العقد أو التعويض أو الغرامات التى تنشأ عن اإلخفاق فى إتمام العقد 

 .أقل 

  

أة تعترف بخسارة االضمحالل و التى حدثت فإن المنش . حمل بخسارةقبل تكوين مخصص منفصل لعقد م - ٦٩

 " ) .اضمحالل قيمة األصول ) " ٣١(رقم  معيار المحاسبة المصرى راجع(لألصول المحددة فى ذلك العقد 

  

 إعادة الهيكلة 
 توضح األمثلة التالية بعض األحداث التى يمكن أن تقع تحت تعريف إعادة الهيكلة  - ٧٠

  .بيع أو إنهاء أحد خطوط النشاط  ) أ(

إغالق موقع نشاط فى بلد ما أو منطقة أو إعادة توزيع أفرع نشاط من بلد آلخر أو من منطقة ) ب(و 

  .ألخرى 

  . مستوى إدارى تغييرات فى هيكل اإلدارة مثل استبعاد)  ج ( و

  .إعادة التنظيم الهامة و التى يكون لها تأثير هام على طبيعة و توجيهات أنشطة المنشأة )  د(و  
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 بمخصص لتكاليف إعادة الهيكلة عندما تتوافر معايير االعتراف العامة بالمخصصات يتم االعتراف - ٧١

كيف يتم تطبيق الشروط العامة لالعتراف " ٨٣"إلى " ٧٢"وتحدد الفقرات من " . ١٤"والمحددة بالفقرة رقم 

 .بإعادة الهيكلة 
 

 :المتعلق بإعادة الهيكلة فقط عندما تكون المنشأة الحكمى ينشأ االلتزام  - ٧٢

  :لديها خطة تفصيلية معتمدة إلعادة الهيكلة تحدد على األقل   ) أ(

 .النشاط أو الجزء من النشاط المعنى بهذه الخطة ) ١( 

  .األماكن الرئيسية التى سوف تتأثر بالخطة ) ٢(                 و

    .هاء خدمتهماألماكن و الوظائف و العدد التقديرى للعاملين الذين سوف يتم تعويضهم إلن) ٣( و         

  .التكاليف التى سيتم تحملها ) ٤( و

  .التوقيت الذى سوف يتم فيه تطبيق الخطة ) ٥(و 

لدى الجهات التى سوف تتأثر بخطة إعادة الهيكلة أنها سوف تقوم بتنفيذها عن  توقعا أعطتقد ) ب(و 

  .وف تتأثر بهائيسية للجهات التى سطريق البدء الفعلى فى تنفيذها أو إعالن أهم المكونات الر

  
 قد بدأت فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ، مثال ذلك ، عن طريق  أن تقدم الدليل على أنهاعلى المنشأة - ٧٣

 ويترتب على عام عن المكونات الرئيسية للخطة ،التخلص من مصنع أو بيع أصول ، أو اإلعالن ال

عادة الهيكلة فقط عندما يتم ذلك  إلحكمىاإلعالن العام عن خطة تفصيلية إلعادة الهيكلة وجود التزام 

التى ينشأ عنها توقعات صحيحة ) تحديد المكونات الرئيسية للخطة : بمعنى ( بطريقة تفصيلية كافية   

بأن المنشأة ستقوم بتنفيذ خطة إعادة ) أو ممثليهم( ألطراف أخرى مثل العمالء و الموردين و الموظفين 

 .الهيكلة 
 

 ويجب التخطيط ،عنها التزام حكمى عندما يتم تبليغها ألولئك المتأثرين بها تكون الخطة كافية لكى ينشأ  - ٧٤

لتنفيذها بأسرع ما يمكن و يتم استكمالها خالل وقت محدد مما يجعل من غير المحتمل حدوث تغييرات 

 و إذا كان من المتوقع أن يكون هناك تأخر كبير قبل بداية إعادة الهيكلة أو أن تأخذ ،جوهرية بالخطة 

 فإنه من غير المحتمل أن ينشأ عن الخطة توقع صحيح يخص ،عملية إعادة الهيكلة وقتاً أطول من الالزم 

 .أولئك الذين تلتزم تجاههم المنشأة بإعادة الهيكلة ، ألن إطار الوقت يتيح للمؤسسة فرصاً لتغيير خططها 

  

 اتخاذه قبل تاريخ الميزانية التزام حكمى ال ينشأ عن قرار اإلدارة أو مجلس اإلدارة بإعادة الهيكلة الذى تم - ٧٥

 :فى تاريخ الميزانية ما لم تكن المنشأة قبل تاريخ الميزانية قد 

  .بدأت فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة  ) أ(

 كى ينشأ عن ذلك  المتأثرين بها بشكل محدد كافكأعلنت المالمح الرئيسية إلعادة لهيكلة ألولئ) ب(             أو 

  . أن المنشأة ستقوم بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة ملديهتوقع سليم 

و إذا بدأت المنشأة فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ، أو أعلنت ألولئك المتأثرين بها المكونات الرئيسية لهذه 

الخاص ) ٧( رقم الخطة ، بعد تاريخ الميزانية ، يكون اإلفصاح مطلوباً طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى
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ة لتاريخ الميزانية ، طالما كانت إعادة الهيكلة على قدر من األهمية بحيث يكون عدم باألحداث التالي

  . اتخاذ القرارات على أسس سليمة  على قدرة مستخدمى القوائم المالية علىاؤثرماإلفصاح عنها 

  

 ينتج عن  االلتزام قدنال أإ ،على الرغم من أن االلتزام الحكمى ال ينشأ منفرداً من خالل قرار اإلدارة  - ٧٦

على سبيل المثال المفاوضات مع ممثلى الموظفين من أجل . أحداث سابقة أخرى باإلضافة إلى هذا القرار 

ى قد يكون قد تم االتفاق عليها ن من أجل بيع أحد الصفقات ، و التمدفوعات إنهاء الخدمة ، أو مع المشتري

ذلك االعتماد و تبليغه لألطراف األخرى ،  فعند الحصول على . على موافقة مجلس اإلدارة ة متوقفالكنه

 ".٧٢"فإنه ينشأ على المنشأة التزام إلعادة الهيكلة ، إذا توافرت شروط الفقرة رقم 
 

عندما تكون السلطة منوطة بمجلس إدارة يضم فى عضويته ممثلين ألصحاب المصلحة بخالف اإلدارة        - ٧٧

بل أن يتخذ المجلس الء الممثلين قد يكون ضرورياً قن اإلعالن لهؤأأو ) على سبيل المثال العاملين( 

 وألن أى قرار لهذا المجلس يتضمن إعالم هؤالء الممثلين فيمكن أن يؤدى هذا إلى وجود التزام القرار، 

 .حكمى بإعادة الهيكلة 
 

 يكون هناك نه البد أال ينشأ التزام عن عملية بيع لنشاط معين ما لم تتعهد المنشأة بعملية البيع ، بمعنى أن -٧٨

  .اتفاق بيع ملزم

  

 ، على العامةالقراربيع هذا النشاط و أعلنت ب اال تلتزم المنشأة بعملية بيع نشاط معين حتى لو اتخذت قرار - ٧٩

ما لم يتم تحديد المشترى و يكون هناك عقد بيع ملزم ، حيث تكون المنشأة قادرة على تغيير رأيها و تكون 

 وعندما يكون بيع أحد ،خر إذا لم يتم العثور على مشتر بشروط مقبولة بالفعل قادرة على اتخاذ قرار آ

، فإنه يتم مراجعة أصول المشروع من أجل تحديد اضمحالل قيمتها لمشروعات جزءاً من إعادة الهيكلةا

 و عندما تكون عملية البيع تمثل جزءاً من إعادة الهيكلة ، ينشأ "٣١" رقم طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى

 .تفاق بيع ملزم اتزام حكمى لألجزاء األخرى من إعادة الهيكلة وذلك قبل تواجد عقد ال

  

يجب أن يتضمن مخصص  إعادة الهيكلة النفقات المباشرة الناشئة عن إعادة الهيكلة فقط والتى تتمثل فى  - ٨٠

 :ل مما يلى ك

  .االرتباطات الضرورية الخاصة بإعادة الهيكلة   ) أ(

  .لقة باألنشطة السارية للمنشأة غير المتع) ب(           و 

  

   : مخصص  إعادة الهيكلة ضمنالتكاليف التاليةتدخل أمثلة ال  - ٨١

  .إعادة تدريب أو إعادة توزيع الموظفين الحاليين   ) أ(

  .التسويق ) ب(            أو

 . االستثمار فى أنظمة جديدة و شبكات التوزيع ) ج(  أو   
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ى للنشاط وليس االلتزامات الخاصة بإعادة الهيكلة فى تاريخ ترتبط تلك النفقات باألداء المستقبلحيث 

ويتم االعتراف بهذه النفقات بنفس األسس كما لو كانت ظهرت بشكل مستقل عن إعادة . إعداد الميزانية 

  .الهيكلة 

  

 الخسائر المستقبلية المحددة والناتجة عن النشاط حتى تاريخ إعادة الهيكلة ال يتم إدراجها فى المخصص ، - ٨٢

 ".١٠" كما تم تعريفه فى الفقرة خسارةما لم ترتبط بعقد محمل ب
 

األرباح المتوقعة من التخلص من أصول فى الحسبان عند قياس ال يتم أخذ ، " ٥١"كما هو مطلوب بالفقرة  - ٨٣

 .مخصص إعادة الهيكلة ، حتى إذا كان بيع األصول يعتبر جزءاً من إعادة الهيكلة 

  

 اإلفصاح 
 :فصح لكل نوع من أنواع المخصصات عن على المنشأة أن ت - ٨٤

  القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة  )أ (

  . الموجودة تدعيم المخصصات ، بما فى ذلك الفترةالمخصصات اإلضافية التى تم تكوينها خالل   )ب( و 

  .خالل الفترة ) حدثت و تم تحميلها على المخصص: بمعنى ( المبالغ المستخدمة   )ج( و 

  .المبالغ غير المستخدمة و التى تم ردها خالل الفترة   ) د (و  

الناشئة عن مرور الوقت ) المبالغ المقيمة بمعدالت خصم ( الزيادة خالل الفترة فى القيمة الحالية  )هـ( و 

  .و األثر الناتج عن أى تغيير فى معدل الخصم 

  .و ال يوجد إلزام باإلفصاح عن المعلومات المقارنة 

  

  : المخصصات عن  انواعأة أن تفصح لكل نوع منعلى المنش - ٨٥

  . و الوقت المتوقع ألية تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتزاماالشرح مختصر عن طبيعة   ) أ(

وعندما يكون من الضرورى . إشارة إلى عدم التأكد من المبلغ أو التوقيت لتلك التدفقات الخارجة ) ب(و 

منشأة أن تفصح عن االفتراضات األساسية التى تم  دقيقة ، فعلى الاتأن يتم تقديم معلوم

  ."٤٨"افتراضها فيما يتعلق بأحداث مستقبلية كما هو مشار إليه فى الفقرة 

 أية استردادات متوقعة و قيمة األصل الذى تم بالفعل االعتراف به لتلك االستردادات قيمة)  ج(و  

  .المتوقعة 

  

يخ الميزانية بوصف مختصر عن االلتزامات المحتملة فى تار  أنواععلى المنشأة أن تفصح عن كل نوع من - ٨٦

أة أيضاً عندما ِش وعلى المن، تدفقات خارجة ضئيلة مل إال إذا كانت إمكانية تسوية أية االلتزام المحتطبيعة

 :يكون ذلك عملياً أن تفصح عن 

  "٥٢"إلى " ٣٦"المحتمل ، وفقاً للفقرات من لتزام الل المالى تقدير التأثير   ) أ(

  اإلشارة لحاالت عدم التأكد و التى تخص كمية أو توقيت أى تدفقات خارجة ) ب(         و  
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  .استردادات حدوث أية إمكانية ) ج(و    

  

عند تحديد ما هى المخصصات أو االلتزامات المحتملة التى يمكن تجميعها لتكوين نوع واحد ، من  - ٨٧

 إلدماجهم وذلك تنفيذاً البنود متماثلة بشكل كافيعة هذه الضرورى األخذ فى االعتبار ما إذا كانت طب

 ولهذا قد يكون مناسباً أن تعامل مبالغ المخصصات كنوع ،)" ب(، ) أ(٨٦"و )" أ(٨٥"لمتطلبات الفقرة 

واحد إذا كانت تخص ضمانات مبيعات منتجات مختلفة و لكن من غير المناسب أن تعامل مبالغ من 

 .ضمانات عادية و مبالغ تخضع إلجراءات قانونية المخصصات كنوع واحد إذا كانت تخص 
 

 تقوم المنشأة بإعداد اإلفصاحات المطلوبة فى  ،أ مخصص و التزام محتمل من نفس الظروفشعندما يِن - ٨٨

 .بطريقة توضح الصلة بين المخصص و االلتزام المحتمل" ٨٦"إلى " ٨٤"الفقرات من 

  

تصادية ، يجب على المنشأة أن تفصح بشكل مختصر عن حتمال تدفق داخل للمنافع االقعندما يكون هناك ا - ٨٩

طبيعة األصول المحتملة فى تاريخ الميزانية ، و أن تقوم بتقدير لتأثيرها المالى باستخدام المبادئ التى تم 

 ).عندما يكون ذلك ممكنا" (٥٢"إلى " ٣٦"وضعها للمخصصات فى الفقرات من 

  

تملة مؤشرات مضللة عن احتمالية الدخل الناشئ عن هذه االفصاح عن األصول المحأال يعطى من المهم  - ٩٠

 .األصول المحتملة 

  

غير مفصح عنها للصعوبة العملية ، " ٨٩"و " ٨٦ "ينعندما تكون أى من المعلومات المطلوبة فى الفقرت - ٩١

 .يكون من الواجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة

  

 عن بعض أو كل المعلومات المطلوبة فى -  اإلفصاحضعفيفى حاالت نادرة جداً ، يكون من المتوقع أن  -٩٢

 المخصص أو االلتزام تجاهخرى األألطراف فى نزاعها مع اموقف المنشأة  -" ٨٩"، " ٨٤"الفقرات 

فى تلك الحاالت ال يطلب من المنشأة اإلفصاح عن المعلومات مل أو األصل المحتمل محل النقاش ، المحت

لعامة للخالف باإلضافة إلى السبب ، و أيضاً اإلفصاح عن و لكن يطلب منها فقط أن تفصح عن الطبيعة ا

  . أن المعلومات لم يتم اإلفصاح عنهاحقيقة
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  )أ(ملحق 
  المخصصات و االلتزامات المحتملة و األصول المحتملة و االسترداداتجداول 

  

 هذا الملحق إلى تلخيص المتطلبات و يهدف) ٢٨( جزءاً من معيار المحاسبة المصرى رقم مثلهذا الملحق ال ي

  .الرئيسية لهذا المعيار
  

  المخصصات و االلتزامات المحتملة 
 للمنافع االقتصادية المستقبلية وذلك ة يكون هناك تدفق خارج للموارد المتضمنكنتيجة ألحداث ماضية ربما

  :لتسوية 

  .التزام حال )  أ  (

التزام محتمل و الذى سوف يتم التأكد من وجوده فقط بحدوث أو عدم حدوث واحد أو أكثر من األحداث  ) ب(و أ

  . المؤسسة المستقبلية غير المؤكدة و التى ال تكون بأكملها تحت سيطرة

 و الذى من هناك التزام حال

 من ا خارجاالمتوقع أن يتطلب تدفق

  .الموارد 

من الممكن أن يكون هناك التزام 

حتمل أو أن يكون هناك التزام م

 و لكن ليس من المتوقع وجود حال

  .لموارداتدفق خارج من 

من الممكن أن يكون هناك التزام 

و أن يكون هناك التزام حال أمحتمل 

يكون احتمال التدفق الخارج من و 

  .الموارد مستبعداً

  يكون مخصص

  ")١٤"الفقرة (

  ال يكون مخصص

  ")٢٧"الفقرة (

  ال يكون مخصص

  ")٢٧"الفقرة (

  مطلوب إفصاحات عن المخصص 

  ").٨٥"و " ٨٤"الفقرات (

مطلوب اإلفصاحات عن االلتزام 

  .المحتمل 

  ")٨٦"الفقرة (

  .غير مطلوب اإلفصاح 

  ").٨٦"الفقرة (

ينشأ االلتزام المحتمل أيضاً فى الحالة النادرة عندما يكون هناك التزام ال يمكن االعتراف به ألنه ال يمكن قياسه 

  . فى هذه الحالة تكون االفصاحات مطلوبة ،بشكل يعتمد عليه 

  

  األصول المحتملة
وث أو عدم حدوث واحد أو أكثر بحدوجودها فقط كنتيجة ألحداث ماضية ، قد يكون هناك أصول سوف يتم تأكيد 

  .من األحداث المستقبلية غير المؤكدة و التى ال تكون بأكملها تحت سيطرة المنشأة 

تدفق المنافع االقتصادية الداخل 

  مؤكد

تدفق المنافع االقتصادية الداخل 

  و لكن غير مؤكد متوقع ،

  التدفق الداخل غير متوقع 

  .األصل غير محتمل

  ")٣٣"الفقرة (

  ال يعترف باألصل

  ")٣١"الفقرة (

  مطلوب االفصاح

  ")٨٩"الفقرة (

  ال يعترف باألصل

  ")٣١"الفقرة (

  االفصاح غير مطلوب

  ")٨٩"الفقرة (
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  االستردادات
  . المخصص يتوقع أن يتم استردادها عن طريق طرف آخرلتسويةبعض أو كل النفقات المطلوبة 

ليس على المؤسسة التزام 

 لذىقات اتجاه الجزء من النف

له عن طريق يسيتم تحم

  .طرف آخر

ستظل المنشأة ملتزمة بالمبلغ المتوقع 

استرداده و من الواضح أن االسترداد سيتم 

الحصول عليه إذا قامت المنشأة بتسوية 

  .المخصص

ستظل المنشأة ملتزمة بالمبلغ 

 أن االمتوقع استرداده كم

االسترداد ليس مؤكداً إذا قامت 

  .مخصصالمنشأة بتسوية ال

المنِشأة ليس عليها التزام 

بالمقدار الذى سيتم استرداده 

  ")٥٧" فقرة (

  

  

  .غير مطلوب اإلفصاح

يتم االعتراف باالسترداد كأصل منفصل فى 

الميزانية و يمكن تسويته مقابل المصروف 

 و اليتعدى المبلغ المعترف به ،بقائمة الدخل 

  لالسترداد قيمة االلتزام 

  ")٥٤"، " ٥٣"فقرات (

يتم االفصاح عن االسترداد فى آن واحد مع 

   .المبلغ المعترف به لالسترداد

ال يتم االعتراف باالسترداد 

  ").٥٣"فقرة ( المتوقع كأصل 

  

  

  

يتم االفصاح عن االسترداد 

  .)ج( ٨٥"فقرة ( المتوقع 
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  )ب(ملحق 

  شجرة القرار

  ) .٢٨( جزءاً من معيار المحاسبة المصرى رقم مثلال يهذا الملحق 

  .إن غرض شجرة القرار هو تلخيص متطلبات االعتراف الرئيسية لمعيار المخصصات و االلتزامات المحتملة 

  

  

                                                                                

  

  

  

                                نعم              نعم

   

  

                                         النعم

                                            

  

  نعم      

  

  

 تلك الحاالت ، فإن الحدث فى. التزام حالي ما إذا كان هناك في حاالت نادرة ال يكون من الواضح   :ملحوظة

 المحتمل جداً أن لذا فمنإذا تم األخذ فى الحسبان كل األدلة المتاحة ، الماضى يفترض أن ينشأ عنه التزام حالى 

  ).من المعيار" ١٥"فقرة ( ينشأ االلتزام الحاضر فى تاريخ إعداد الميزانية 

التزام حالى ناتج عن 

 حدث إلزامى؟

 تدفق خارج متوقع

بتدعيمهقم   
تقم بأى إجراءال  إفصاح عن التزام محتمل  

؟التزام محتمل  

بعيد الحدوث

 تقدير يعتمد عليه؟

  البداية

 ال
 نعم

 ال ال

)اًنادر(ال   
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  )ج(ملحق 
  االعتراف:  أمثلة 

  

  

  .هيمثل جزءاً منإال أنه ال ) ٢٨( يرافق معيار المحاسبة المصرى رقم هذا الملحق

  

 من المفتـرض أنـه مـن        فإنهفى جميع األحوال ،     .  ديسمبر   ٣١ى  فكل المنشآت فى األمثلة     تنتهى السنة المالية ل   

فى بعض األمثلة ، الحاالت التى تم وصـفها ربمـا       . عة  ة متوق جالممكن تكوين تقدير يعتمد عليه ألية تدفقات خار       

  .يتم التعامل معه فى األمثلة نتج عنها اضمحالل فى قيمة األصول ، هذا المنظور لم قد تكون 
  

  . الصلة األمثلة إلى فقرات من المعيار ذايشير اإلسناد المرجعى  ب
  

  .اتأثير القيمة الزمنية للنقود هاميعنى القيمة الحالية عندما يكون " أفضل تقدير"اإلشارة إلى 
  

  ضمان المبيعات: )١(مثال 
عقد البيع فإن المصنع يتولى عملية ووفقاً لبنود .  للمبيعات فى تاريخ البيع للمشترين لمنتجاته ايعطى مصنع ضمان

 رة السابقة ، على الخبوبناء. ظهر خالل ثالث سنوات من تاريخ البيع تإصالح أو استبدال العيوب الصناعية التى 

أن تكون هناك مطالبات وفقاً لهذه ) بمعنى آخر محتمل بدرجة أكبر من احتمال عدم الحدوث( فإنه من المتوقع 

  .الضمانات

 .لتزام قانونيا ه ينشأ عنوالذي هو بيع المنتج بضمان الملزمالحدث  :  لحدث ماضى ملزمةكنتيج لتزام حالإ

 .)"٢٤"  فقرةراجع (ابأكمله متوقع لضمان المبيعات : يتم تسويتهادية قتصاا منافع تتضمن من موارددفق خارج ت

وفقاً لضمان المنتجات المباعة قبل تاريخ الميزانية صالح اإلمخصص ألفضل تقدير لتكاليف اليعترف ب:  االستنتاج

 ").٢٤"و " ١٤" الفقرتين راجع(

  

  ع المؤكد تطبيقه التشري–األرض الملوثة  :)أ٢(مثال 
 عندما يطلب منهـا أن تفعـل        ة فى صناعة البترول و تتسبب فى إحداث تلوث و تزيل آثار التلوث فقط             تعمل منشأ 

التلوث و كانت المنشأة تلوث األرض فى تلـك         آثار   وفى إحدى البالد التى تعمل بها ال يوجد تشريع إلزالة            ،ذلك  

قانون يتم وضعه يطلب إزالة آثـار        كان من المؤكد أن هناك مشروع        ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١البلدة لعدة سنوات و فى      

  ٠األراضى الملوثة و سوف يتم تطبيقه بعد نهاية العام بمدة قصيرة 

وذلك ألن التشريع الذى يطلب إزالة أثار  األرضالحدث الملزم هو تلوث  :كنتيجة لحدث ماض ملزم  حالالتزام 

 .التلوث مؤكد

 .متوقع  :يتم تسويتها منافع اقتصادية تتضمنموارد رج من تدفق خا

 . )"٢٢" و "١٤" راجع الفقرتين (إزالة آثار التلوثمخصص ألفضل تقدير لتكاليف ال بيعترف : االستنتاج
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  األرض الملوثة و االلتزام الحكمى: )ب٢(مثال 
 ومع ذلك ، أنه ال يوجد تشريع بيئى  تتسبب فى إحداث تلوث و بفرض جدالً فى صناعة البترول ومنشأةتعمل 

 وللمنشأة ،آثار التلوث الذى تسببه  عليها تقوم بإزالة  سياسة بيئية منشورة على نطاق واسع و التى بناءفالمنشأة لها

  .تباع هذه السياسة المنشورة اسجل مشرف من 

وذلك ألن حكمى  عنه التزام ينشأالحدث الملزم هو تلوث األرض و الذى  :  ملزمالتزام حال كنتيجة لحدث ماض

 عند الذين قد تأثروا بهذا السلوك و الذى يشير بأن المنشأة سوف تزيل آثار ا صحيحاق توقع قد خلالمنشأةسلوك 

  .التلوث

 .متوقع :  ة يتم تسويتهايتدفق خارج من موارد تتضمن منافع اقتصاد

تعريف االلتزام " ( ١٠"راجع الفقرات ( يعترف بالمخصص ألفضل تقدير لتكاليف إزالة آثار التلوث  : االستنتاج

 ").١٧"و " ١٤"، ) لحكمىا
  

  حقول البترول البحرية: )٣(مثال 
تعمل منشأة فى مجال استخراج البترول من البحار و تقضى إتفاقية الترخيص بنقل آالت استخراج البترول من 

يف  فى التكالمن التكلفة% ٩٠تمثل يو . لمنطقة  تجهيز اإعادةالمناطق المستغلة فى نهاية المدة المحددة لإلنتاج و 

من التكلفة تتكبدها المنشأة عند استخراج % ١٠عادة تجهيز المنطقة و إو  المتعلقة بنقل آالت استخراج البترول

 فى تاريخ الميزانية تم تركيب حفار استخراج البترول و لكن لم يتم استخراج ، المناطق المحددة لها استغاللو

  .البترول بعد 

البترول إلى نشأة التزام قانونى طبقاً حفار يؤدى إنشاء  :ماضية ملزمة ة الناتجة عن أحداث االلتزامات الحالي

نتهاء من أعمال االستخراج فى تلك تفاقية مزاولة النشاط بإزالة معدات الحفر و تسوية قاع البحر عند االالشروط 

 األضرار التى قد على الرغم من عدم وجود التزام محدد فى تاريخ الميزانية بتسوية الخسائر أووذلك المناطق ، 

 .ن مزاولة نشاط استخراج البترول فى تلك المناطق ع تنشأ

 . متوقع:التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية التدفق الخارج للموارد المتضمنة 

 األضرار من تكاليف إزالة الحفار و تسوية% ٩٠يتم االعتراف بالمخصص بأفضل التقديرات بنسبة  : االستنتاج

 ويتم االعتراف بنسبة ، وتدخل هذه التكاليف ضمن تكاليف الحفار ،") ١٤"فقرة (الحادثة بالقاع نتيجة تركيبه 

 .من التكاليف و التى تنشأ خالل عملية االستخراج كالتزام عند البدء فى استخراج الخام% ١٠
  

  سياسات االسترداد: )٤(مثال 
ح برد ثمن المشتريات التى  ال تحوز رضاء العمالء حتى فى حالة عدم يطبق أحد متاجر التجزئة سياسة تسم 

  . فإن تطبيق هذه السياسة تجعل المردودات شئ متعارف عليه لهذا. وجود التزامات قانونية بذلك 

الحدث الملزم يتمثل فى بيع المنتج و الذى ينشأ عنه التزام حكمى ألن  : لتزامات الحالية كنتيجة لحدث ماضاال

 . بأن المتجر سيقوم برد ثمن المشترياتاء المتجر قد أتاح لعمالئه توقعأدا

 .من المتوقع أن يتم رد نسبة من البضائع :التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية للتسوية 

االلتزام تعريف " ( ١٠" الفقرات راجع( يتم االعتراف بالمخصص كأفضل تقدير لتكاليف المردودات  : االستنتاج

 .")٢٤"و " ١٧"و " ١٤"و ) الحكمى



  )٢٨(معيار المحاسبة المصرى رقم ) ج(ملحق

)ج(٢٨ – 3  

   
  

   ولم يتم تطبيق القرار قبل تاريخ القوائم المالية– نشاط أحد األقسام غلق  :)أ٥(مثال 
لم يتم اإلعالن عن القرار ألى من و.  أحد األقسام غلق قرر مجلس إدارة إحدى المنشآت ٢٠٠٥ ديسمبر ١٢فى 

  .و لم يتم اتخاذ إجراءات أخرى لتطبيق هذا القرار) ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١( قبل تاريخ الميزانية به المتأثرين 

ال يوجد أية أحداث قد تؤدى إلى نشأة التزامات محتملة  :االلتزامات الحالية التى قد تنشأ عن األحداث الماضية 

  .وبالتالى ال يوجد التزام 

  ").٧٢" ، "١٤ " الفقرتينراجع( ال يتم تكوين مخصص  : االستنتاج

  

و البدء فى تنفيذ القرار قبل تاريخ  و تم اإلعالن – نشاط أحد األقسام غلق: )ب٥(ل مثا

  الميزانية 
 ٢٠٠٥ ديسمبر ٢٠ وفى ، نشاط أحد األقسام القائم بإنتاج معين غلق قرر مجلس اإلدارة ٢٠٠٥ ديسمبر ١٢فى 

ت للعمالء لتنبيههم بهذه  نشاط القسم ، وتم إرسال خطاباغلقوافق مجلس اإلدارة على الخطة التفصيلية ل

 وكذا إخطارات باالستغناء عن خدمات العاملين ماإلجراءات و ضرورة البحث عن مصادر بديلة أخرى لتوريداته

  .فى هذا القسم 

أنشأ التزاما  الذىهو إبالغ القرار إلى العمالء و العاملين و  : االلتزامات الحالية كنتيجة لحدث ملزم الحدث الملزم

  .يتوقف عن النشاط  بأن القسم سوف ياسارا ذا التاريخ ألنه أوجد توقع من هحكميا

  متوقع : التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية للتسوية

   " ١٤ "تين الفقرراجع(  كأفضل تقدير لتكلفة إغالق القسم ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١المخصص يعترف به  : االستنتاج

 ").٧٢"و 

  

  )الدخان(بات القانونية بتركيب منقيات و مرشحات المتطل: )٦(مثال 
 يونيو ٣٠الدخان لتلك المصانع قبل ) منقيات(  تركيب مرشحات المنشأةطبقاً لقوانين البيئة الجديدة يطلب من 

  . ولم تقم المِنشأة بتركيب المرشحات – ٢٠٠٥

  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١فى تاريخ الميزانية فى   ) أ(

نه ال توجد أية أحداث ملزمة سواء لتركيبات ألال يوجد أية التزامات  :  ملزمضالى كنتيجة لحدث ماااللتزام الح

  .منقيات الهواء أو الغرامات التى قد تتعرض لها المنشأة فى حالة عدم االلتزام بالقانون 

 ").١٩"و " ١٧"و " ١٤"راجع الفقرات ( ال يتم االعتراف بتكلفة تركيب مرشحات الدخان  : االستنتاج
 

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١خ الميزانية فى فى تاري ) ب(

وجد التزامات نحو تكاليف تركيب مرشحات األبخرة تال  : االلتزامات الحالية التى تنشأ عن حدث ماض ملزم

 إال أنه قد ينشأ  ،)تركيب مرشحات األبخرة( والعوادم ألنه ال يوجد حدث فى الماضى يؤدى إلى نشأة هذا االلتزام 

بات تأخر تركيب هذه المرشحات طبقاً للقوانين الملزمة ألنه قد حدث عدم التزام التزام بدفع غرامات أو عقو

  ) .عدم التزام المصنع(بالقانون فى الماضى مما يؤدى إلى نشأة االلتزام 
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يتوقف تقدير احتماالت التعرض للغرامات  : التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية للتسوية

 .العقوبات عند عدم االلتزام بالقانون على التفاصيل و صرامة تطبيق القوانين فى هذا الشأنو

ال يكون مخصص لتكاليف تركيب مرشحات و منقيات األبخرة و العوادم فى حين يجب االعتراف  : االستنتاج

ضوء القوانين الملزمة بمخصص كأفضل تقدير بقيمة الغرامات المتوقعة عند التأخر فى تركيب تلك المنقيات فى 

  ").١٩" ، "١٧"، " ١٤"راجع الفقرات ( بذلك 

  

  إعادة تأهيل و تدريب العاملين كنتيجة للتغير فى نظام ضرائب الدخل :  )٧(مثال 
سوف يحتاج إلى  وكنتيجة لهذا فإن القطاع المالى بإحدى المنشآت ،لضرائب الدخل ا  جديداأصدرت الحكومة قانون

م مع تلك التغيرات وذلك للتأكد من ءلين بالشئون اإلدارية و المبيعات على نطاق واسع بما يتالإعادة تدريب العام

  . وفى تاريخ الميزانية لم يتم عمل التدريب المطلوب للعاملين ،االستمرار بااللتزام بالقوانين 

ه ال توجد أية أحداث فى نوجد أية التزامات محتملة ألتال  :  ملزم عن حدث ماضتنشأااللتزامات الحالية التى 

  ).لم يتم البدء فى إعادة التدريب للعاملين( الماضى تؤدى إلى هذا االلتزام 

  ")١٩"، " ١٧"، " ١٤" الفقرات راجع(ال يكون مخصص  : االستنتاج 

  

   خسارةعقد محمل ب:  )٨(مثال 
 بنقل مقر ٢٠٠٥ ديسمبر  قامت الشركة خالل،تعمل إحدى المنشآت بنجاح من خالل أحد المصانع المستأجرة 

 سنوات قادمة حيث ال يمكن إلغاء العقد أو ٤سوف يظل المصنع القديم مستأجراً لمدة ونشاطها إلى مصنع جديد 

  .نقله إلى أحد المنتفعين اآلخرين 

 تمثل فى توقيع عقد اإليجار للمصنعاألحداث المنشئة لاللتزام  : االلتزامات الحالية الناشئة عن حدث ماض ملزم

   .يا قانوناالمستأجر و الذى قد ينشئ التزام

 فإن خسارة بعندما يصبح اإليجار محمالً : التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية فى التسوية

 . يكون متوقعاً ةالتدفق النقدى الخارج للمنافع االقتصادي

، ) ج(٥"راجع الفقرات ( ر ال يمكن تجنبها يتم االعتراف بالمخصص كأفضل تقدير لمدفوعات إيجا : االستنتاج

"٦٦"، " ١٤.(" 

  

  الضمان األحادى: )٩(مثال 
تميز حالتها المادية بأنها مقبولة فى عقد اقتراض تو التى ) ب(بضمان المنِشأة ) أ( قامت المنشأة ٢٠٠٤خالل عام 

لعقد تعريف عقود التأمين فى معيار هذا ايستوفى  . )ب( ساءت الحالة المالية للمنشأة ٢٠٠٥ خالل عام ،من الغير 

 يستمر فى سياسته المحاسبية بأنو يسمح هذا المعيار للمصدر " عقود التأمين) " ٣٧(المحاسبة المصرى رقم 

كان قد التزم بالحد األدنى للمتطلبات المحددة ويسمح هذا المعيار أيضاً بالتغيير فى السياسات د التأمين إذا ولعق

  المحاسبةبالشروط المحددة و المثال التالى يوضح السياسة المحاسبية التى يسمح بها معيارالمحاسبية التى تفى 

   ."عقود التأمين ") ٣٧(المصرى رقم 
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  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١فى ) أ(

  .ياً قانوناًلضمان و الذى ينشئ التزاما الحدث الملزم هو إعطاء :  ملزمامات الحالية الناشئة عن حدث ماضااللتز

من غير المحتمل وجود تدفقات خارجة للمنافع فى  : الخارجة المتضمنة للمنافع االقتصادية عند التسويةالتدفقات 

 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١

  يتم االعتراف بالضمان بالقيمة العادلة  : االستنتاج

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١فى   ) أ(

ضمان و الذى يترتب عليه الحدث الملزم يتمثل فى توقيع عقد ال :  ملزمامات الحالية الناشئة عن حدث ماضااللتز

  .التزام قانونى

) المتوقع( من المحتمل ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١فى  : التدفقات الخارجة المتضمنة للمنافع االقتصادية عند التسوية

 استخدام التدفقات الخارجة للمنافع االقتصادية لتسوية هذا االلتزام 

    :يتم قياس الضمان بالقيمة األكبر بين كل من : االستنتاج

  ")٢٣"، " ١٤ "تين الفقرراجع( أفضل تقدير لاللتزام )  أ   (

   .)اعندما يكون ذلك مناسب( ناقصاً مجمع االستهالك بهاالقيمة األولية المعترف ) ب(و 

  

 مقابل أتعاب ، يتم االعتراف باإليراد طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم اعندما تقدم المنِشأة ضمان: ملحوظة 

  ".داإليرا) "١١(

   

  المنازعات القضائية: )١٠(مثال 
تخاذ  ، تم ا نتيجة لطعام مسمم من المنتجات المباعة من منشأة٢٠٠٥توفى عشر أشخاص بعد حفل زواج فى عام 

  .اإلجراءات القانونية ضد المنشأة ولكن المنشأة اعترضت على االلتزام

يرى المستشار ، بغرض إصدارها  ٢٠٠٤سمبر  دي٣١حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى فى 

 ديسمبر ٣١ وعند إعداد القوائم المالية فى ، مسئولية عن تلك األضرار نى للمنشأة أنها لن تكون عرضة أليةالقانو

ة ربما تخسر تلك القضايا أ ، بناء على التطورات التى حدثت بالقضية يرى المستشارون القانونيون أن المنش٢٠٠٥

  .ضرار الناتجة  عن اال بالتعويضةو تصبح ملزم

   ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١فى   ) أ(

 على األدلة المتاحة عند اعتماد القوائم المالية فى ذلك التاريخ بناء : ملزم لتزام الحالى الناشئ عن حدث ماضاال

  . على المنشأة تنشألم يكن هناك ما يشير إلى أيه التزامات محتملة قد 

تمل ما لم ويتم اإلفصاح عن األحداث كالتزام مح") . ١٦"، " ١٥ "تينالفقر راجع(خصص مال يكون  :االستنتاج 

 ").٨٦" الفقرة راجع( ألى تدفق خارج اًيكن االحتمال مستبعد

  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١فى  ) ب(

  . ا التاريخ فإنه يوجد التزام حال على الدالئل المتاحة فى هذ بناء:  ملزملتزام الحالى الناشئ عن حدث ماضاال

  متوقع:  فى التسويةة للموارد المتضمنة للمنافع االقتصاديخارج تدفق

 ").١٦"إلى " ١٤" الفقرات  من راجع(  يعترف بالمخصص كأفضل تقدير لقيمة تسوية االلتزام : االستنتاج
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  اإلصالح والصيانة: )١١(مثال 
بيرة تتضمن تغيير بعض أعمال إعادة تعديل و صيانة كتحتاج بعض األصول باإلضافة إلى الصيانة الدورية إلى 

كيفية التعامل مع " باألصول الثابتة" الخاص ) ١٠(األجزاء الرئيسية لتلك األصول و يحدد المعيار المصرى رقم 

  .تلك المصروفات و بصفة خاصة إذا كانت تلك األجزاء ذات أعمار إنتاجية مختلفة أو تقدم منافع بطرق مختلفة 

  

  ة عدم وجود متطلبات قانونيةتكاليف التجهيز فى حال): أ١١(مثال

فى تاريخ . جزاء التى تحتاج إلى استبدال كل خمس سنوات ألسباب فنية أفران صهر المعادن توجد بها بعض األ

  . سنوات ٣القوائم المالية هذه األجزاء كان قد تم استخدامها لمدة 

  .ال يوجد التزام حالى : االلتزامات الحالية الناشئة عن حدث ماضى ملزم

 ").١٩"،" ١٧"، " ١٤" الفقرات راجع(  ال يكون مخصص : الستنتاجا

ال يعترف بتكاليف استبدال األجزاء المطلوبة فى تاريخ القوائم المالية ألنه ال يوجد إلزام الستبدال تلك األجزاء 

ما االستمرار على قرار المنشأة إلو كان تحمل تلك النفقات يعتمد فى المستقبل وحتى بصورة مستقلة فى المستقبل 

يتم أخذ إهالك األجزاء عترف بمخصص،  وفى هذه الحالة بدالً من اال،جزاء أو استبدالها فى استخدام تلك األ

يتم رسملة و ،األصلية فى االعتبار بحيث يتم إثبات تكلفتها من خالل مصروف اإلهالك على مدار خمس سنوات 

  .ادها من خالل اإلهالك على مدى الخمس سنوات التالية تكلفة إعادة االستبدال باألجزاء الجديدة مع استرد

  

   فى وجود متطلبات قانونية –تكاليف التجهيز ):  ب١١(مثال 

  . سنوات٣ل ـمنشأة تعمل فى مجال الطيران مطالبة طبقاً للقانون أن تقوم بصيانة شاملة لطائراتها بصفة دورية ك

  .  يوجد التزامات حالية ال : الحالية الناشئة عن حدث ماض ملزم االلتزامات

 ")١٩"، " ١٧"، " ١٤" الفقرات راجع(  ال يكون مخصص - االستنتاج

 مخصص وذلك لنفس األسباب التى لم يتم إثبات تكلفة لهايكون ال تكلفة أعمال الصيانة الشاملة للطائرات 

ت تتم طبقاً للقانون إال أن هذا ال لة للطائرامأن الصيانة الشامن وعلى الرغم . االستبدال من أجلها بالمثال السابق

ركة يجعل تكلفتها التزاماً على المنشأة ألنه ال يوجد التزام بصيانة الطائرات بصفة مستقلة عن قرارات الش

  .لفترة المحددة قبل إعادة الصيانة مع نهاية ات بيع تلك الطائراالتشغيلية فى المستقبل وذلك حتى

صص بتلك النفقات الالزمة للصيانة يتم رسملة التكاليف ضمن تكاليف وفى هذه الحالة كبديل عن تكوين مخ

  ). سنوات٣ ( لهاالطائرات المستخدمة على أن يتم استردادها من خالل اإلهالك على مدى العمر اإلنتاجى المتوقع 
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  )د(ملحق 

  أمثلة على اإليضاحات
  

  ) .٢٨( جزءاً من معيار المحاسبة المصرى رقم هذا الملحق ال يمثل

  ".٨٥" على اإليضاح المطلوب طبقاً للفقرة فيما يلى مثاالن

  

  الضمان  :)١(مثال رقم 

  

الثة التى تقوم ببيعها ، لعمالء وذلك عن منتجاتها الثلعند القيام بالبيع منشأة تقوم بمنح فترة ضمان عن منتجاتها  

 خالل فترة وطبقاً لشروط هذا الضمان يلتزم المنتج بأن يقوم بإصالح أو استبدال المنتجات غير المرضية وذلك

لم يتم تحديد قيمة و ٦٠٠٠٠فى تاريخ الميزانية تم االعتراف بمخصص ضمان بمبلغ . عامين من تاريخ البيع

  .لحالية لم تكن هامة  القيمة اعلى اعتبار أنالمخصص الحالية 

  :و يتم اإلفصاح عن هذه المعلومات فى القوائم المالية على النحو التالى 

اعة  وذلك عن المطالبات المتوقعة خالل فترة الضمان عن المنتجات المب٦٠٠٠٠تم االعتراف بمخصص بمبلغ 

 النفقات سوف تتحمله المنشأة خالل  األخيرة ، ومن المتوقع أن الجزء األكبر من هذهخالل السنوات المالية الثالث

  .  بالكامل خالل السنتين التاليتين لتاريخ الميزانية هعلى أن يتم استنفاذالتالية السنة المالية 

  

  تكاليف إزالة المخلفات  :)٢(مثال رقم 

  

  غ قامت المنشأة بالدخول فى أنشطة معينة و اعترفت بمخصص لتكاليف إزالة المخلفات بمبل٢٠٠٥فى عام 

.  سنة ٣٠-٢٠تكاليف إزالة المخلفات سوف تحدث خالل أن تم تقدير المخصص على أساس . مليون جنيه  ٣٠

.  سنة و فى تلك الحالة سيتم تخفيض القيمة الحالية بشكل كبير ٦٠-٥٠ع ذلك فهناك احتمال عدم حدوثها لمدة مو

  :فصاح عن هذه المعلومات على النحو التالى ويتم اإل

 وتلك التكاليف من المتوقع أن تحدث ما بين ،كمخصص لتكاليف إزالة المخلفات  مليون ٣٠تراف بمبلغ تم االع

ومع ذلك ، هناك احتمال أن تكاليف إزالة المخلفات لن تحدث حتى ما بين السنوات .  ٢٠٣٥ و٢٠٢٥أعوام 

 ٢٠٥٦– ٢٠٥٥إذا كانت تلك التكاليف التى تم قياسها على أساس التوقع بأنها لن تحدث حتى  . ٢٠٦٥ و ٢٠٥٥

وقد تم قياس المخصص باستخدام التكنولوجيا الحالية و باألسعار .  مليون ١٤فإنه يتم تخفيض المخصص إلى 

  %.٨الجارية ، و تم حساب القيمة الحالية للمخصص باستخدام معدل خصم 

  



  )٢٨(معيار المحاسبة المصرى رقم ) د(ملحق

2 - )د(٢٨  

   
  

 المطلوبة عندما يكون هناك نقص فى بعض المعلومات" ٩٢"للفقرة طبقاً التالى يوضح اإليضاحات المطلوبة المثال 

  .لتحديد االلتزامات المحتملة و بالتالى ال يمكن تحديد موقف المنشأة بدقة من تلك االلتزامات 

  

  اإلعفاء من اإلفصاح  :)٣(مثال رقم 

  

لمنافسين و الذى يدعى فيه أن المنشأة قامت بالسطو على حقوقها فى دخلت منشأة فى نزاع و خالفات مع أحد ا

 قامت المنشأة بتكوين ،مليون  ١٠إنتاج و تسويق بعض المنتجات و تطالب بتعويض عن األضرار المحققة بمبلغ 

 يتم اإلفصاح عن أى منلم كن لمخصص بقيمة أفضل التقديرات للخسائر و االلتزامات التى قد تنشأ عنها ، و 

  : وفى هذه الحالة يتم اإلفصاح عن المعلومات التالية ،من المعيار " ٨٥"و " ٨٤ "المعلومات المطلوبة طبقاً للفقرتين

  

الزالت القضايا مستمرة ضد المنشأة بخصوص النزاع مع أحد المنافسين و الذى يدعى أن المنشأة قامت بالسطو 

لم يتم عمل اإلفصاح عن .  مليون١٠ فيها بتعويض بمبلغ على حقوقه فى إنتاج و تسويق بعض المنتجات و يطالب

ن اإلفصاح قد يؤدى إلى إضعاف إحيث ) ٢٨(المعلومات المطلوبة عادة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  . ة فى القضية و يرى مجلس اإلدارة أن هذه المنازعات يمكن للشركة الدفاع عنها بنجاح أمركز المنش

  


