
 

 

 2015 المعدل (12)رقم المصرى  معيار المحاسبة
 المحاسبة عن المنح الحكومية و اإلفصاح عن المساعدات الحكومية

 
 نطاق المعيار

 
المحاسيبة واإلفصياح عين المينح الحكوميية وكيذلإل فيح اإلفصياح عين ا  يكال  في المعيار  هذا يطبق -1

 ا خرى للمساعدات الحكومية .

 
 : لييال يتناول هذا المعيار ما  -2

 فريتعكس أثرر التييرر  التيالقوائم المالية  فيتنشأ عن المنح الحكومية  التيالمشاكل الخاصة  (أ)
 المعلومات المتممة للقوائم ذات الطبيعة المشابهة. فيمستويات األسعار أو 

 أو الخسرارة الررريبية تحديد الرربح فيشكل مزايا  فيالمساعدات الحكومية المقدمة إلى منشأة  (ب)
و تخفري      ) مثل اإلعفاءات الرريبية و اإلهالك المعجرل  الرريبي االلتزامد تحدي فيأو 

 معدالت الرريبة (.

 ملكية المنشأة. فيمساهمة الحكومة  (ج)

 ".الزراعة"( 35رقم )معيار المحاسبة المصري  فيالواردة  ةالحكومي)د( المنح 
 

 تعريفات

 

 قرين كل منها : مذكوربالمعنح التستخدم المصطلحات التالية فح هذا المعيار  -3
 يقصد بها الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية و الجهات المماثلة المحلية أو الدولية . الحكومة :

 أومعينيية رلييح من يي    اقتصيياديةيهييدإ رلييح ميينح مزايييا  حكييوم كييل رجييرا   هيي المسيياعدات الحكومييية : 
ر ال ت يمل المسياعدات الحكوميية المزاييا معينة.و  غراض هيذا المعييا ل روطمجموعة من المن آت طبقاً 

التح يتم توفيرها من خالل رجرا ات غير مبا ير  للتي ثير عليح الفيروإ التجاريية العامية مثيل تيوفير البنيية 
 ا ساسية فح المناطق التح يتم تنميتها أو فرض قيود تجارية علح المنافسين .

 التيزاملمن    معينة فح مقابيل  اقتصاديةارد هح مساعدات حكومية فح صور  تحويل مو  المنح الحكومية :
يييرتبط بفتيير   االلتييزامتلييإل المن يي   بتنفيييذ  ييروط معينيية تتعلييق با ن ييطة التييح تمارسييها سييوا  كييان ذلييإل 

ويسيتثنح مين ذليإل المسياعدات الحكوميية التييح ال  ،بي  فيح فتيير  سيابقة  االلتيزاممسيتقبلية أو يكيون قيد تيم 
لمعييامالت مييح الحكوميية التييح ال يمكيين تمييزهييا عيين المعييامالت التجارييية يمكيين تحديييد قيميية لهييا ، وكييذلإل ا

 .العادية للمن   
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 ييرا  أو ب المن يي    قيييام: ت ييمل الميينح الحكومييية التييح يكييون  ييرطها ا ساسييح  الميينح المرتبطيية ب صييول
قة بالمنحة تحديد ، وقد تتضمن ال روط اإلضافية الملح بهذه المنحة طويلة ا جلاقتنا  أصول رن ا  أو 

 موقح هذه ا صول أو الفتر  الزمنية التح تحصل خاللها علح ا صل أو التح تحتفف خاللها بذلإل ا صل.
 .من منح خالإ المرتبطة ب صول  الحكومة: وت مل ما تقدم   المنح المرتبطة بالدخل

تحييت  اسييتردادهازل عيين : هييح القييروض التييح يتعهييد فيهييا المقييرض بالتنييا القييروض القابليية للتنييازل عنهييا
 فروإ معينة .
هح السعر الذى يتم استالم  من بييح أصيل أو دفعي  لنقيل التيزام في  معاملية منفمية بيين  القيمة العادلة :

 الم اركين ف  السوق ف  تاريخ القياس.
 
 ،تتخذ المساعدات الحكومية صورًا متعددة تختلف مرن حيرط طبيعتهرا ومرن حيرط الشرروط المرتبطرة بهرا -4

كون الير  من المساعدة تشجيع المنشأة على الشروع فى تنفيذ خطة عمل معينة ما كانرت لتقردم فقد ي
 عليها لوال حصولها على تلك المساعدة .

 
حصررول المنشررأة علررى مسرراعدات حكوميررة تررأثير هررام فررى كيفيررة إعررداد قوائمهررا الماليررة علررى قررد يترتررب  -5

 لسببين :

إلرى المنشراة فرذن ذلرك  االقتصراديةوى على نقل بع  الموارد إذا كانت المساعدة الحكومية تنط : أولهما
 يستلزم إيجاد طريقة مالئمة للمحاسبة عن هذه الموارد  .

المنشررأة مررن مثررل هررذه المسرراعدات الحكوميررة خررالل الفترررة   اسررتفادةيفرررل اإلشررارة إلررى مرردى  وثانيهمررا :
لتلررك الفترررة بنهائرهررا فررى الفترررات السرررابقة التررى تعررد عنهررا تلررك القرروائم بمررا يسررهل مقارنررة القرروائم الماليررة 

 وبالقوائم المالية للمنشآت المماثلة .
 

 يطلق أحيانًا على المنح الحكومية مسميات أخرى مثل المعونات أو اإلعانات المالية . -6

 
 المنح الحكومية

 

الت كد المناسب  العادلة ، رال رذا تم بالقيمة بما فح ذلإل المنح غير النقدية  ،المنح الحكومية ال تثبت -7
 من اآلتح :

 مقدر  المن    علح الوفا  بال روط المصاحبة للمنح. (أ)
 أن المن    سوإ تتسلم المنح فعاًل.و)ب( 

 

بالشررروط  ال يجروز إثبرات المنحررة الحكوميرة إال إذا كران هنرراك تأكيرد مناسررب علرى مقردرة المنشررأة بالوفراء -8
نحة. وجدير بالذكر أن مجرد حصرول المنشرأة و أن المنشأة سوف تحصل على تلك الم  صاحبة لهامال

 الشروط المرتبطة بها.بعلى أنه سيتم الوفاء  معينة ال يعتبر فى حد ذاته دليلعلى منحة 
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 ،ال تتررأثر طريقررة المحاسرربة عررن المررنح الحكوميررة باألسررلوب الررذى تحصررل برره المنشررأة علررى تلررك المررنح  -9
مسررتحق  اللتررزامنقرردًا أو كتخفرري   اسررتالمهاء تررم ومررن ثررم يررتم المحاسرربة عررن المنحررة بررنفس الطريقررة سرروا

 للحكومة .
 

للتنررازل عنهررا كمررنح حكوميررة ، إذا ترروافرت تأكيرردات مناسرربة علررى أن القابلررة القرررو  الحكوميررة  تعررال  -10
 المنشأة ستفى بشروط التنازل عن القر  .

عرن سرعر السروق الحصول على قر  حكومى بسرعر فائردة مرنخف   المنفعة الناشئة عنيتم معالجة  -أ10
( 26على أنها منحة حكومية . ويتم االعتراف بالقر  وقياسه طبقًا لمعيار المحاسربة المصررى رقرم )

برالفرق  عن السوق فائدة منخف قر  حكومى بسعر  الحصول على المنفعة الناشئة عنويتم قياس 
المسرررتلمة . ويرررتم  ( و المتحصرررالت26للقرررر  محسررروبًا طبقرررًا لمعيرررار ) األوليرررةبرررين القيمرررة الدفتريرررة 
طبقررررًا لهررررذا المعيررررار . وعلررررى المنشررررأة أن تأخررررذ فررررى اعتبارهررررا الشررررروط  المنفعررررةالمحاسرررربة عررررن هررررذه 

وااللتزامرررات الترررى ترررم أو يجرررب أن يرررتم الوفررراء بهرررا عنرررد تحديرررد التكررراليف الترررى مرررنح القرررر  مرررن أجرررل 
 التعوي  عنها .

 

المحتملررة المرتبطررة بهررا وفقررًا لمعيررار  مرراتااللتزا األصررول أو بمجرررد إثبررات منحررة حكوميررة يجررب معالجررة -11
 . "واألصول المحتملة المخصصات و االلتزامات المحتملة"" (28المحاسبة المصرى رقم )

 

بطريقة منتفمة علح ميدار الفتيرات  )قائمة الدخل(  يعترإ بالمنح الحكومية فح ا رباح أو الخسائر  -12
 .منحت المنحة من أجل التعويض عنهاوفات التح المالية التح تقوم فيها المن    باالعتراإ بالمصر 

 

 هناك أسلوبان رئيسيان للمعالجة المحاسبية للمنح الحكومية : -13

 . رمن الدخل الشامل اآلخرالمنحة  يعترف بقيمةمدخل رأس المال وبموجبه  -
علرى مردار  )قائمة الدخل(  تعترف المنشأة بالمنحة فى األرباح أو الخسائرو بموجبه  الدخلمدخل  -

 . فترة مالية واحدة أو أكثر
 

 مدخل رأس المال إلى المبررات اآلتية :مؤيدو يستند  -14
 قائمرة المركرز المرالىإن المنح الحكومية وسيلة من وسائل التمويل ، وبالتالى تعامل كذلك فى  (أ)

لمقابلة بنود المصروفات الترى تمولهرا هرذه )قائمة الدخل(  األرباح أو الخسائروليس من خالل 
رررمن الرردخل الشررامل يعترررف بهررذه المنحررة وطالمررا أن هررذه المررنح ال ترررد فيجررب أن  المنحررة ،
 .  اآلخر

أن المنح الحكومية ال تعتبر إيرادًا تكتسبه المنشرأة و بالترالى فلريس مرن المناسرب إههارهرا فرى   (ب)
 تمثل حافزًا تقدمه الحكومرة دون أن يقابلهرا تكلفرة انهإحيط )قائمة الدخل(  األرباح أو الخسائر
 تتحملها المنشأة.

 
 
 
 



 2015المعدل  (12معيار المحاسبة المصرى رقم )

4 - 12 

 إلى المبررات اآلتية : الدخلمدخل مؤيدو يستند   -15
، وبالترررالى يجرررب أال ترررراف إلرررى حقررروق مرررن المسررراهمين إن المرررنح الحكوميرررة ليسرررت تمررروياًل  (أ)

فرى الفتررات المحاسربية  )قائمة الردخل( األرباح أو الخسائرالملكية ، و إنما يجب معالجتها فى 
 المناسبة .

 التزامهررار أن تكررون المررنح الحكوميررة بررال مقابررل و إنمررا تحصررل عليهررا المنشررأة نتيجررة مررن النرراد)ب(  
فرررى  االعترررراف بهررراوبالترررالى يجرررب .بتنفيرررذ إجرررراءات معينرررة تحرررددها الجهرررة الترررى تقررردم المنحرررة 

علررررى مرررردار الفترررررات الماليررررة التررررى تقرررروم فيهررررا المنشررررأة )قائمررررة الرررردخل( األربرررراح أو الخسررررائر 
 ات التى منحت المنحة من أجل التعوي  عنها .باالعتراف بالمصروف

و بالتررررالى فمررررن المنطقررررى  كمصررررروفاتررررررائب الرررردخل و الررررررائب األخرررررى تحمرررل  حيرررط أن)ج(  
 امتررردادانهرررا حيرررط إ (قائمرررة الررردخلاألربررراح أو الخسرررائر )كوميرررة أيررررًا فرررى معالجرررة المرررنح الح
 للسياسات المالية.

 

قائمررة  األربرراح أو الخسررائر) يررتم إثبررات المررنح الحكوميرة فررى أن الردخلخل داألساسررية لمرر االعتبرراراتمرن  -16
وفقًا ألساس منهجى منتهم خرالل الفتررات الماليرة الترى يرتم فيهرا إثبرات التكراليف المتعلقرة بتلرك ( الدخل 
فررى  فررى األربرراح أو الخسررائر )قائمررة الرردخل(المنح الحكوميررة برر االعترررافأن إلررى ويرجررع ذلررك  ،المررنح 
"عرر  القروائم ( 1ار المحاسربة المصررى رقرم )معير راجرع)  االسرتحقاق يتفق مع مبدأ ال استالمهاتاريخ 
أسرررراس المنحررررة بهررررذه الطريقررررة إال إذا تعررررذر وجررررود باالعتررررراف وعلررررى ذلررررك ، فذنرررره ال يجرررروز  ( الماليررررة"

 المنحة خاللها. استالملتخصيص المنحة لفترات مالية غير الفترة التى تم 

 

التكراليف أو النفقرات ب االعتررافت تحديرد الفتررات الماليرة الترى يرتم خاللهرا من الممكن فرى معهرم الحراال -17
 فرى األربراح أو الخسرائر ) قائمرة الردخل( هذه المنحة باالعتراف التى ترتبط بمنحة حكومية بحيط يمكن 

عررادة يررتم و ينطبررق ذلررك علررى المررنح التررى تتخررذ صررورة أصررل قابررل ل هررالك حيررط  ، علررى تلررك الفترررات
علررى الفترررات الماليررة التررى تمثررل فررى األربرراح أو الخسررائر ) قائمررة الرردخل( قيمررة هررذه المررنح ب االعتررراف

علرررى تلرررك  يرررتم االعترررراف فيهرررا بعررربء اإلهرررالكو برررنفس النسرررب الترررى  المقررردر ل صرررل العمرررر اإلنتررراجى
 الفترات.

 

وعلررى ذلررك يررتم معينررة  بالتزامرراتقررد تسررتلزم المررنح التررى تتخررذ صررورة أصررول غيررر قابلررة ل هررالك الوفرراء  -18
خرالل الفتررات الماليرة الترى تتحمرل بتكراليف تنفيرذ  االعتراف بها فى األرباح أو الخسائر ) قائمة الدخل(

، فمثاًل إذا كانت المنحة الحكومية التى تحصل عليها المنشأة هى قطعرة أر  ، وكران  االلتزاماتتلك 
فمرن المنطقرى توزيرع قيمرة هرذه المنحرة علرى علرى هرذه األر   التزام المنشأة بأن تقيم مبناً شرط المنحة 

 الفترات المحاسبية التى تمثل العمر اإلنتاجى المقدر لذلك المبنى .
 

قرد تحصرل المنشررأة أحيانرًا علررى المنحرة كجرزء مررن مسراعدة إجماليررة مررتبط بهرا مجموعررة مرن الشررروط .  -19
نشررأة للوفرراء بكررل مررن هررذه تتحملها المسرروفررى مثررل هررذه الحرراالت يجررب تحديررد التكرراليف و النفقررات التررى 

الشروط خالل الفترات المالية التى تحصل خاللها على المنحة وقد يكون من المناسرب تخصريص جرزء 
 .من المنحة على أساس معين وتخصيص جزء آخر على أساس مختلف 
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المنح الحكومية التح تحصل عليها المن ي   تعويضياً عين نفقيات أو خسيائر حيدثت ب االعتراإيتعين   -20
) قائمية فيح ا ربياح أو الخسيائر  ،ال تقابل  أيية نفقيات فيح المسيتقبل فورى بمثابة دعم مالح أو فعالً 

 تصبح هذه المنح قابلة للتحصيل. فح الفتر  المالية التح  الدخل(

 

فرى حرراالت معينرة ، قررد تقردم المنحررة الحكوميرة كرردعم مرالى فررورى لمنشرأة معينررة ولريس كحررافز لهرا علررى  -21
وقد ال تستفيد منهرا منشرآت أخررى فرى  ،. وتقتصر هذه المنحة على المنشأة وحدها  تحمل نفقات معينة

)          فرى األربراح أو الخسرائرالمنحرة ب يعتررفنفرس المجموعرة الترى تنتمرى إليهرا، وفرى هرذه الحالرة 
اح للفترة المالية التى تستوفى فيها المنشأة شروط الحصول على تلك المنحة ، مرع اإلفصر قائمة الدخل(

 عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوروح .

 

قد تكون المنحة الحكومية تعويرًا عن نفقات أو خسائر تحملتها المنشأة فى فترات ماليرة سرابقة ، وفرى  -22
تصربح فيهرا هرذه الترى  الماليرةللفتررة فى األرباح أو الخسائر ) قائمرة الردخل( المنحة ب يعترفهذه الحالة 

 فصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوروح .مع اإل المنحة قابلة للتحصيل

 
 المنح الحكومية غير النقدية 

الترى  االقتصراديةقد تتخذ المنحرة الحكوميرة صرورة أصرل غيرر نقردى كاألراررى أو غيرهرا مرن األصرول  -23
هررذه األصررول غيررر النقديررة و لومررن المعترراد فررى هررذه الحرراالت تقرردير القيمررة العادلررة  ، تسررتخدمها المنشررأة

ويتبررع أحيانررًا كبررديل آخررر إثبررات قيمررة المنحررة و األصررل  ،المنحررة و األصررل بهررذه القيمررة العادلررة إثبررات
 بقيمة رمزية .

 
 عرض المنح المرتبطة ب صول 

بمييا فييح ذلييإل الميينح غييير النقدييية المثبتيية بقيمتهييا  –الميينح الحكومييية المرتبطيية ب صييول  يييتم عييرض  -24
كييإيرادات ملجليية أو بإفهييار قيمتهييا مخصييومة ميين   تهيابإثبا رمييا قائميية المركييز المييالحفييح  –العادلية 

 تكلفة ا صل للوصول رلح القيمة الدفترية الصحيحة لألصل.

 

 .ن لعر  المنح أو الجزء المرتبط منها بأصول فى القوائم المالية امقبولت نابديلتن اهناك طريقت -25
 

س منهجرى منرتهم ساوفقًا أل أو الخسائر األرباحالمنحة إيرادًا مؤجاًل و إثباتها فى  تعتبرالطريقة األولى  -26
 المقدر ل صل. اإلنتاجيالعمر   مدار على

 

الدفتريرررة ل صرررل ويرررتم قيمررة القيمررة األصرررل بمقررردار المنحررة للوصرررول إلرررى تخفررر  أن قررة األخررررى يالطر  -27
على مدار عمر األصل القابل ل هالك عرن  االعتراف بالمنحة فى األرباح أو الخسائر ) قائمة الدخل(

 ق تخفي  عبء اإلهالك.طري
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المررنح الماليررة المتعلقررة بهررا إلررى تيييرررات كبيرررة فررى الترردفقات النقديررة  اسررتالمقررد يررؤدى شررراء األصررول و  -28
فيالبًا ما يرتم  ، اإلجمالية فى األصول التى تمتلكها االستثماراتو لكى يتسنى للمنشأة إههار . للمنشأة 

ائمة التدفقات النقديرة بصررف النهرر عرن خصرم أو عردم اإلفصاح عن هذه التييرات كبنود مستقلة فى ق
 .ألغرا  عر  قائمة المركز المالىخصم المنحة من قيمة األصل 

  

  بالدخلعرض المنح المرتبطة  

إمرا فرى بنرد مسرتقل أو  األربراح أو الخسرائر ) قائمرة الردخل( فرى  بالردخلتعر  أحيانًا المرنح المرتبطرة  -29
 مخصررررومة مررررن أخرررررى" . وكبررررديل لررررذلك يمكررررن أن تههررررر المررررنحتحررررت عنرررروان رئيسررررى مثررررل "إيرررررادات 

 المصروفات المرتبطة بها .

 

 صررافى الرردخل    إلررى أنرره مررن غيررر المالئررم أن تحرردط مقاصررة بررين مفررردات  ىالطريقررة األولرر ويسررتند مؤيررد -30
و المصررروف وأن الفصررل بررين قيمررة المنحررة و مقرردار المصررروفات المرتبطررة بهررا يسررهل عمليررة المقارنررة 

 ناصر المصروفات األخرى التى لم تتأثر بالمنحة.مع ع

المنشرراة مررا كانررت لتتحمررل هررذه المصررروفات لررو أنهررا لررم تحصررل علررى  أن أمررا الطريقررة الثانيررة فتسررتند إلررى
هرذه المرنح قرد يكرون مررلاًل لمرن يسرتخدمون  اسرتنزالو أن إههرار هرذه المصرروفات دون  ،تلك المنحرة 
 القوائم المالية.

 
وقرررد يكرررون اإلفصررراح عرررن مقررردار المنحرررة  بالررردخلن مقبرررولتين لعرررر  المرررنح المرتبطرررة تعتبرررر الطريقترررا -31

رررروريًا لفهررم القرروائم الماليررة بصررورة أفرررل ، كمررا يعتبررر اإلفصرراح عررن تررأثير المررنح علررى أى مررن بنررود 
 أو المصروفات المطلوب اإلفصاح عنها بصورة منفصلة إجراء سليما. الدخل

 

 رد المنح الحكومية

      للتقيديرات المحاسيبيةتعيديالً  باعتبارهياالمنحة الحكوميية التيح تصيبح واجبية اليرد  عنسبة المحا تتم  -32
التقيييديرات  فيييح تغيييييراتالالسياسيييات المحاسيييبية و " ( 5معييييار المحاسيييبة المصيييرى رقيييم ) راجيييح) 

أن تخصييم ميين الرصيييد الييدائن  خلدبالييويتبييح لسييداد المنحيية المرتبطيية  "(و ا خطييا     المحاسييبية
ملجل لهذه المنحة فإذا لم يكن ذلإل الرصيد كافياً أو لم يكن هناإل رصيد أصاًل تعيين تحمييل القيمية ال

 .كمصروإ (فح ا رباح أو الخسائر )قائمة الدخل ردها فوراً  التح يتم

رتبطيية با صييول  فيييتم تسييجيلها بتعلييية القيميية الدفترييية لألصييل أو تخفيييض موبالنسييبة لييرد الميينح ال
ا ربيياح أو الخسييائر )قائميية تحميييل  ويييتمواجبيية الييرد ، بالقيميية لهييذه المنحيية  الملجييل الييدائند رصيييال

مجمح اإلهالإل اإلضافح الذى كان يجب أن تتحمل  المن    لو لم تكين قيد حصيلت عليح تليإل ب الدخل(
 المنحة .

 
ة عرردم صررح احتمررالتسررتوجب الهررروف التررى  تررؤدى إلررى رد المنحررة المرتبطررة بأحررد األصررول دراسررة قررد  -33

 .الرصيد الدفترى الجديد ل صل
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 المساعدات الحكومية 
 

نه توجد بع  صرور للمسراعدات  الحكوميرة ذ" للمنح الحكومية ، ف3من التعريف الوارد بالفقرة " استثناء -34
ال يمكن تقدير قيمتها على أساس مقبول ، كما أنه توجد صور من المعامالت التى تجريها المنشرأة مرع 

 . للمنشأةيمكن تمييزها عن المعامالت العادية  الهيئات الحكومية ال
 

الفنيرة أو التسرويقية المجانيرة  االستشاراتيوجد مساعدات ال يمكن تحديد قيمتها على أساس مقبول مثل  -35
التررى ال يمكررن تمييزهررا عررن المعررامالت التجاريررة  ومررن أمثلررة المعررامالت الحكوميررة ،وتقررديم الرررمانات 

و    مرررة برررأن تكرررون مسرررئولة عرررن حصرررة معينرررة مرررن مبيعرررات المنشرررأة ، العاديرررة للمنشرررأة سياسرررة الحكو 
ى محاولرة أافع معينرة علرى المنشرأة ، غيرر أن الجدال أن مثل هذه المساعدات أو المعامالت تعرود بمنر

 للفصل بين هذه المعامالت وبين األنشطة التجارية العادية البد أن تقوم على أسس جزافية .

 

ذات أهميررة  ، المشررار إليهررا أعرراله،د علررى المنشررأة مررن مثررل هررذه المسرراعداتقررد تكررون المنفعررة التررى تعررو  -36
جرل أال تصربح أمرن  كبيرة بحيرط يجرب اإلفصراح عرن طبيعرة ومردى ومردة سرريان المسراعدات الحكوميرة

 . القوائم المالية مرللة
 

 ملياة.  -37

 

ورة تحسرررينات ألغرررا  هرررذا المعيرررار ال تتررررمن المسررراعدات الحكوميرررة تررروفير البنيرررة األساسرررية فرررى صررر -38
و تطوير التسرهيالت القائمرة مثرل الررى أو شربكات الميراه الترى  االتصاالتللشبكة العامة للمواصالت و 

 وتعود بمنافع عامة على المجتمع ككل. بصورة مستمرة يتم توفيرها

 
 اإلفصاح

 

 فصاح عن ا مور التالية :اإل يتعين -39

نح الحكومية بما فح ذلإل طرق عيرض السياسة المحاسبية التح تتبعها المن    فح   ن الم (أ)
 هذه المنح فح القوائم المالية .

بالقوائم المالية مح اإل ار  رليح أيية  بها االعتراإطبيعة ومقدار كل المنح الحكومية التح تم و)ب( 
 .منها بطريق مبا ر استفادتأ كال أخرى من المساعدات الحكومية تكون المن    قد 

أخيرى  محتمليةالتح ليم تيتمكن المن ي   مين الوفيا  بهيا و أيية فيروإ  االلتزاماتو أ)ج( ال روط و
 .بها االعتراإبخصوص المساعدات الحكومية التح تم 

 


