
 

 

 2015 المعدل( 28معيار المحاسبة المصرى رقم )

 واألصول المحتملة المخصصات وااللتزامات المحتملة
 

 هدف المعيار
وااللتزامات المحتملة  لالعتراف والقياس للمخصصات شروط مناسبةالتأكد من تطبيق  إلىهذا المعيار  يهدف

ي اإليضاحات المتممة للقوائم المالية ليتمكن مستخدم ف بمعلومات كافية عنهاقد تم اإلفصاح وأنه واألصول المحتملة 
 . تهاوقيم هاوتوقيت تهافهم طبيعتالقوائم المالية من 

 
 نطاق المعيار

واألصول فى المعالجة المحاسبية للمخصصات و االلتزامات المحتملة  هذا المعيار تآجميع المنش تطبق - 1
 فيما عدا :المحتملة 

 (.خسارةبمحمل ) لتنفيذ إال إذا كان العقد ا تحتعقود البنود التي تنتج عن ال )أ(
 )ب(  ملغاة.

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

 ةالمحاسب معيار( والتى تدخل في نطاق اتهذا المعيار على األدوات المالية )بما فيها الضمانال يطبق  - 2
 الية : االعتراف والقياس".دوات الماألبالخاص "  (26)رقم  المصرى

 
من التزاماته أو التي يكون كل  أى من طرفيها قد قام بتنفيذ أىلتنفيذ هي العقود التي ال يكون ا تحتالعقود  - 3

العقود إال هذه المعيار على  هذا بتنفيذه.  وال يطبق خرلما قام الطرف اآل قد قام بتنفيذ جزء مساومنهما طرف 
 .بالتزام ةحملإذا كانت هذه العقود م

 
 ملغاة.   -4
 
االلتزامات المحتملة  وأمحدد من المخصصات  يتعامل مع نوع آخر مصرىعندما يكون هناك معيار محاسبة  - 5

من هذا المعيار . فعلى سبيل المثال فإن معيار المعيار بدال ذلك  المنشأةاألصول المحتملة، تطبق  وأ
لاللتزامات  ال" يوضح المعالجة المحاسبية فى دفاتر المشترى( " تجميع األعم29المحاسبة المصرى رقم )

، حددة يتم تناولها فى معايير أخرىبعض المخصصات الم فإنوبالمثل  ،تجميع األعمال  المحتملة الناتجة عن
 مثل :
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 "(( الخاص "بعقود اإلنشاء8ى رقم )معيار المحاسبة المصر  اجعر  ) اإلنشاءعقود  )أ( 
 ( الخاص "بضرائب الدخل"(24معيار المحاسبة المصرى رقم ) اجعر ) لدخل ضريبة ا )ب(
 ملغاة . (ج)

 ( الخاص "بمزايا العاملين"(38معيار المحاسبة المصرى رقم ) اجعر ) مزايا العاملين )د( 
. ومع ذلك فإن هذا  ( الخاص "بعقود التأمين"(37معيار المحاسبة المصرى رقم ) اجع)ر عقود التامين  ( هـ)

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 المحاسبة 

 ( الخاص " بعقود التأمين ".37المصرى رقم )
 
على سبيل المثال عندما تمنح المنشأة  . ات قد ترتبط باالعتراف باإليرادتعالج كمخصصبعض المبالغ التي  - 6

ضمانًا للغير فى مقابل أتعاب . هذا المعيار ال يتناول االعتراف باإليراد و الذى يتم تناوله فى معيار المحاسبة 
شروط يحدد شروط تحقق اإليراد و يقدم إرشادات عملية عن كيفية تطبيق  الذى( و 11المصرى رقم )

( الخاص 11هذا المعيار ال يغير من متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم )كما أن االعتراف باإليراد . 
 باإليراد .

 
وفى مصر يستخدم مصطلح  ،المقدار  اليعرف هذا المعيار المخصص بأنه التزام غير محدد التوقيت و  - 7

محالل قيمة األصول  و الديون المشكوك فى "المخصص" أيضًا مع بعض البنود األخرى مثل اإلهالك و اض
 للقيمة الدفترية لألصول و ال يتم تناولها فى هذا  المعيار . تحصيلها . وهذه البنود تمثل تعديالً 

 
تفرق معايير المحاسبة األخرى بين معالجة النفقات كأصول أو كمصروفات وهذه األمور ال يتم تناولها فى هذا  - 8

 هذا المعيار ال يتطلب أو يمنع رسملة التكلفة المعترف بها عند تكوين المخصص. المعيار . ومن ثم فإن
 
(. وعندما غير المستمرة العملياتالهيكلة )بما في ذلك  إلعادةعلى المخصص المكون هذا المعيار يطبق  - 9

ا هو إضافي كم إيضاحيجب أن يتم عمل  غير المستمرة األنشطةتتوفر في عملية إعادة الهيكلة شروط 
المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع غير الخاص " باألصول  (32)رقم  المصرىمطلوب في معيار المحاسبة 

 العمليات غير المستمرة "و 
 

 تعريفات
 المذكور قرين كل منها :المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعني تستخدم  -10

 وال المقدار. التوقيتهو التزام غير محدد  :المخصص
والذي يتطلب تسويته حدوث  أحداث حدثت في الماضيناتج من  المنشأةهو التزام حال على  :اللتزاما

 قتصادية .امتضمنة منافع موارد ل ةتدفقات خارج
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بديل  يترتب عليه عدم وجودوالذي  حكمى أوقانوني  التزام خلقهو الحدث الذي يؤدى إلى  :الحدث الملزم
 لتزام.إال تسوية هذا اال  لمنشأةل واقعى

 من : ينشأهو االلتزام الذي  :االلتزام القانوني
 أو الضمنية(. الصريحةعقد )من خالل شروطه       )أ(   
 .تشريع )ب(أو 
 .للقانون تطبيق آخر      )ج(أو 

 التى : المنشأة اتمن تصرف ينشأ التزامهو  :الحكمىااللتزام 
قواعد ثابتة وفقًا للممارسات من واقع ولية معينة تكون المنشأة قد أقرت فيه للغير أنها تقبل مسئ )أ(

 مستند محدد.أو من واقع  للمنشأةأو من واقع السياسات المعلنة  السابقة
 بتكوين توقع للجزء الذى لن يتحمله الغير إلخالء هذه المسئوليات . نتيجة لذلك قامت المنشأة و)ب( 

 :االلتزام المحتمل
يتم تأكيده عن طريق حدوث أو عدم حدوث  سوفحداث ماضية و هو التزام ممكن أن ينشأ عن أ )أ(

 حدث مستقبلى غير مؤكد و الذى ال يكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة .
 : االعتراف به ألنهحداث في الماضي ولم يتم أعن  نشأ التزام حال أو)ب( 
 هذا االلتزام. للمنافع االقتصادية للمنشأة لتسوية اخارج اليس من المتوقع أن يكون هناك تدفق (1)
 بطريقة يمكن االعتماد عليها بصور كافية . قيمتهال يمكن قياس ( 2أو   )

هو أصل ممكن أن ينشأ عن أحداث ماضية و سوف يتم تأكيده عن طريق حدوث أو عدم  :األصل المحتمل
 .تحت سيطرة المنشأة بأكملهوالذى اليكون حدوث حدث مستقبلى غير مؤكد 

 أكبر منللوفاء بالتزامات العقد  تجنبهاهو العقد الذي تكون فيه التكاليف التي ال يمكن : خسارةالمحمل بالعقد 
 المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها من هذا العقد.

ير يوالتى تؤدى إلى تغ المنشأةوالسيطرة عليها بواسطة إدارة  تنفيذهاهو برنامج أو خطة يتم  :إعادة الهيكلة
 جوهري في :

 .المنشأةالذى تقوم به  نشاط الاق نط )أ( 
 .المنشأةاألسلوب الذي يتم به أداء نشاط  )ب(  أو 

 
 خرىاألالمخصصات وااللتزامات 

عدم و المصروفات المستحقة بسبب مثل أرصدة الموردين  خرىاأليمكن التمييز بين المخصصات وااللتزامات  -11
 بينما أن :زمة لتسوية المخصص المستقبلية الال) النفقات( توقيت وقيمة  منالتأكد 
أو عن البضائع والخدمات التي تم الحصول عليها  التزامات مستحقة السداد الموردين هىأرصدة  (أ)

 توريدها و تم استالم فاتورة لها أو تم االتفاق مع الموردين بشأنها .
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عليها  م الحصولعن البضائع و الخدمات التى تالمصروفات المستحقة هى االلتزامات المستحقة  و)ب(
وهى  ،ولم يتم سداد قيمتها بعد أو استالم فاتورة لها وكذلك لم يتم االتفاق على ذلك مع الموردين 

جازات( . ثال المبالغ المستحقة عن رصيد اإلتشمل المبالغ المستحقة للعاملين ) على سبيل الم
إال أن عدم التأكد فيها يكون  وبالرغم من أنه فى بعض األوقات يتم تقدير قيمة أو توقيت المستحقات

 0أقل بكثير من المخصصات 
المخصصات  و الدائنون المتنوعون بينما يتم إدراجوتدرج المصروفات المستحقة عادة ضمن أرصدة الموردين 

 بصورة منفصلة .
 

 العالقة بين المخصصات وااللتزامات المحتملة
 و مع ذلك فإنير مؤكدة التوقيت وال المقدار ن كل المخصصات تعتبر محتملة ألنها غبصفة عامة فإ -12

ن وجودها إلاللتزامات و األصول التى ال يتم االعتراف بها حيث فى هذا المعيار يستخدم محتملة  مصطلح
كون بأكمله تحت ال يسوف يتأكد عند حدوث أو عدم حدوث حدث أو أكثر مستقبلى غير مؤكد و الذى 

إن مصطلح االلتزامات المحتملة يستخدم لاللتزامات التى ال ينطبق عليها باإلضافة إلى ذلك ف سيطرة المنشأة ،
 شروط االعتراف .

 
 هذا المعيار بين :يفرق  -13

يعترف بها كالتزامات ) بفرض إمكانية تقدير قيمتها بدرجة يعتمد عليها( وذلك ألنها التى المخصصات  )أ(
تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية و أنه من المحتمل أن يكون هناك  ا حالياتمثل التزام

 .لكى يتم تسوية هذا االلتزام 
 كالتزام نظرًا ألنها إما أن تكون:محتملة و التى ال يتم االعتراف بها االلتزامات ال   )ب(و 

قد يؤدى إلى تدفق خارج للموارد  عليها التزام حال التزام محتمل لم يتأكد بعد ما إذا كانت المنشأة (1)
 المتضمنة للمنافع االقتصادية .

ما بسبب عدم وجود توقع إال ينطبق عليه شروط االعتراف وفقًا لهذا المعيار ) وذلك  التزام حال( 2و)أ           
المتضمنة للمنافع االقتصادية الالزمة لتسوية االلتزام أو عدم إمكانية للتدفقات الخارجة للموارد 

 مد عليها (.تقدير قيمة االلتزام بدرجة يعت
 االعتراف

 المخصصات
 : يتم االعتراف بالمخصص عندما  -14

 حدث في الماضي. عن اناتج حكمى(التزام حال )قانوني أو  المنشأة علىيكون  )أ(
 للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. للموارد المتضمنة تدفق خارج المتوقع حدوثمن  )ب(و 

 .تمد عليها االلتزام بدرجة يعيمكن تقدير  و )ج(
 يتم االعتراف بأية مخصصات إذا لم تتوافر هذه الشروط.وال 
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 االلتزام الحالي
أم ال . وفى هذه الحاالت تكون األحداث  ا إذا كان على الشركة التزام حالنادرًا ما يكون من غير الواضح م -15

األدلة المتاحة التى تشير إلى أن الماضية هى التى أدت إلى وجود هذا االلتزام إذا ما أخذنا فى الحسبان كل 
 . نهاية الفترة الماليةحتمااًل من عدم وجوده فى تاريخ اوجود التزام حال أكثر 

 

        . اضية قد أدت إلى وجود التزام حاليكون من الواضح فى كل الحاالت تقريبًا ما إذا كانت األحداث الم -16
حدث محدد قد وقع هناك إذا كان ما وجد هناك اختالف حول و فى بعض الحاالت النادرة مثل القضايا ربما ي

نشأة ما إذا كان . وفى هذه الحالة تحدد الم اث سوف تؤدى إلى وجود التزام حالأو ما إذا كانت تلك األحد
 ،أخذ جميع األدلة الممكنة فى الحسبان بما فى ذلك رأى الخبراء بفى تاريخ الميزانية ، وذلك  يوجد التزام حال

وعند  ،تاريخ الميزانية لضافى يمكن الحصول عليه بواسطة األحداث الالحقة إاألدلة تتضمن أى دليل  وهذه
 تقييم هذه األدلة يجب تحديد اآلتى :

فى تاريخ الميزانية ، تعترف المنشأة بالمخصص )إذا  اك احتمال أكبر لوجود التزام حالعندما يكون هن )أ(
 كانت شروط االعتراف متوافرة(.

فى تاريخ الميزانية ، يكون على المنشأة اإلفصاح  حتمال أكبر بعدم وجود التزام حالعندما يكون هناك ا(  و)ب
كان احتمال حدوث تدفقات خارجية للموارد المتضمنة للمنافع إذا عن االلتزامات المحتملة إال 

 "(.86فقرة "ال اجع) ر  امستبعد االقتصادية يعتبر احتماال
 

  الماضىالحدث 
نه من الضروري أن ملزمًا ، فإوحتى يكون الحدث  ، ملزميسمي حدث  إلى التزام حال يقودالحدث السابق الذي  -17

 واقعى لتسوية االلتزام الناتج عن هذا الحدث وهذا يحدث فقط عندما :أي بديل  للمنشأةال يكون 
  .تنفذ بالقوة الجبرية ) عن طريق القانون(تكون تسوية االلتزام  )أ(
( يؤدى إلى ينتج عن أحد تصرفات المنشأةعندما يكون الحدث )الذي  ، حكمىوجود التزام في حالة  )ب(أو  

 .تفى بالتزاماتها ى األطراف األخرى بأن المنشأة سوفتوقع لد خلق
 

. قبلوليس مركزها المحتمل فى المستمع المركز المالى لمنشأة فى نهاية فترتها المالية القوائم المالية تتعامل  -18
لذا فإن االلتزامات  ، لذلك ، فإنه ال يتم االعتراف بمخصص للتكاليف التى سيتم تحملها للتشغيل فى المستقبل

نهاية الفترة هى تلك االلتزامات القائمة بالفعل فى تاريخ فى قائمة المركز المالى الوحيدة التى يتم االعتراف بها 
 . المالية

 

أحداث مستقبلية ) األداء المستقبلى للنشاط( هى  ث ماضية قائمة و ال ترتبط بأيةأحدااللتزامات التى تنتج من  -19
فقط التى يتم االعتراف بها كمخصصات . ومن أمثلة تلك االلتزامات ، الغرامات أو تكاليف التنظيف لألضرار 

ادية لتسويتها قتصالمنافع متضمنة خارج لموارد  ، كل منهما سوف يترتب عليه تدفق  للبيئةغير القانونية 
بالمخصص أن تعترف فإن المنشأة يجب المثل بو وذلك بغض النظر عن األحداث المستقبلية للمنشأة ، 

إلى الحد األدنى الملزم للمنشأة توليد طاقة نووية وذلك  أو محطة إيقاف تشغيل منشأة نفطيهالخاص بتكاليف 
سبب الضغوط التجارية أو المتطلبات القانونية على العكس ، فإنه بو  .قد حدثت بالفعلبتعويض الخسائر التي 

، فإن المنشأة قد تعقد النية أو تحتاج إلى تحمل نفقات تشغيل بشكل معين فى المستقبل ) على سبيل المثال ، 
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ونظرًا إلمكانية تجنب المنشأة النفقات  ،مع المصنع( تركيب أجهزة تنقية للدخان بشكل معين بما يتناسب 
، لذلك عن طريق تغيير فى التشغيل داث فى المستقبل على سبيل المثال، ق قيامها بأحالمستقبلية عن طري

  مخصص.بلية وبالتالى ال يتم االعتراف بلتلك المصروفات المستق فإنه ال يوجد التزام حال
 

ك فإنه ومع ذل، ذى يكون له الحق فى ذلك االلتزام طرف آخر لاللتزام و هو الطرف ال هناكدائمًا ما يكون   -20
ليس من الضرورى على أية حال أن نحدد الطرف الذى يحق له االلتزام ، فقد يكون االلتزام فى الحقيقة تجاه 

وألن االلتزام دائمًا ما يشمل تعهدًا لطرف آخر ، فإن قرار اإلدارة أو مجلس اإلدارة  مجموعهمع فى تالمج
تاريخ نهاية ما لم يكن القرار قد تم إعالنه قبل  ة الماليةنهاية الفتر بالتبعية ال ينشأ عنه التزام حكمى فى تاريخ 

بشكل كاف لتكوين توقعات لديهم بأن المنشأة سوف تفى  بطريقة محددة  ألولئك المتأثرين الفترة المالية
 بالتزاماتها .

 
بب التغيرات فى ، التزام فى وقت الحق ، وذلك بسعنه التزام فى الحال الحدث الذى  ال ينشأ ترتب على ربما ي  -21

القوانين أو حدث ما عن طريق المنشأة ) على سبيل المثال وثيقة معلنة للكافة( يؤدى إلى نشأة التزام حكمى . 
على سبيل المثال ، عندما يحدث ضرر بيئى فإنه قد ال يكون هناك التزام إلزالة اآلثار المترتبة على ذلك . 

لنشأة التزام عندما يصدر قانون جديد يتطلب  ابيئية سببحداث أضرار إفى حين أنه من الممكن أن يصبح 
نشأة ل اسبب ذلك بولها لمسئولية إزالة آثار هذا الضرر فيكونقإزالة آثار الضرر أو عندما تعلن المنشأة عن 

 التزام حكمى.
 

فقط عندما يتم التأكد ينشأ  لتزاماالمنه بعد ، فإن  االنتهاءقانون جديد مقترح لم يتم لتفاصيل  هناك عندما تكون  -22
. امل هذا االلتزام كالتزام قانونىبأن القانون سوف يطبق كما تم إعداده للمناقشة . و ألغراض هذا المعيار ، يع

 أن يؤكدجعل من المستحيل تحديد حدث واحد ت بإصدار القانونفات فى الظروف المحيطة االختالوحيث أن 
يتم من تطبيق قانون جديد إلى أن  التأكدمن المستحيل يكون الت فى كثير من الحاف. سيصدر بالفعل  القانون

 إصداره بالفعل.
 

 التدفق الخارج المتوقع للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية 
و لكن يجب أيضًا أن يتوافر ، لكى يكون االلتزام مؤهاًل لالعتراف به ال يكتفى بمجرد وجود التزام حال فقط   -23

ولغرض هذا المعيار فإن  ،للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية ذلك االلتزام احتمال تدفق خارج 
إذا كان الحدث أقرب ما يكون للحدوث أكثر من عدم  اً التدفق الخارج للموارد أو حدث آخر يعتبر متوقع

لمرجح وجود يكون من ا حتمالية عدم حدوثه ، وعندما الاحتمالية حدوث الحدث أكبر من االحدوث . بمعنى 
، فإن المنشأة تفصح عن التزام محتمل ، إال إذا كانت إمكانية حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة  التزام حال

 "(.86فقرة "ال راجعللمنافع االقتصادية مستبعدة ) 
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 حديديتم تعندما يكون هناك عدد من االلتزامات المتشابهة ) مثال ذلك ضمانات لمنتج أو عقود متشابهة(   -24
التسوية عن طريق األخذ فى االعتبار كافة عناصر  للسداد أو مطلوبالة توقع وجود التدفق الخارج درج
يكون صغيرًا ، إال أنه من المتوقع أن قد و بالرغم من أن االحتمال الخاص بالتدفق الخارج ألى بند  زام ،االلت
زام . فإذا كانت تلك هى الحالة فإنه يتم لتسوية كافة عناصر االلت ون التدفق الخارج للموارد مطلوبيك

 االعتراف بالمخصص ) إذا توافرت شروط االعتراف األخرى ( .
 
 اإللتزامتقدير الذى يعتمد عليه ال

من إعداد القوائم المالية و ال يقلل من درجة االعتماد عليها . وينطبق  ياأساس ااستخدام التقديرات جزء يعتبر  -25
ى حالة المخصصات ، و التى تكون بطبيعتها غير مؤكدة بصورة أكبر من باقى ذلك على وجه الخصوص ف

المنشأة ستكون قادرة على تحديد مدى النتائج  فإن. فيما عدا حاالت نادرة جدًا ،  قائمة المركز المالىبنود 
 راف بالمخصص.اللتزام بدرجة مقبولة من الثقة الستخدامه فى االعتاالمتوقعة و بالتالى يمكنها حينئذ تقدير 

 
فى الحاالت النادرة جدًا عندما ال يكون من الممكن عمل تقدير يعتمد عليه . فإنه يوجد التزام ال يمكن االعتراف  -26

 "(.86الفقرة " راجعيتم اإلفصاح عنه كالتزام محتمل ) و  ،به 
 

 االلتزامات المحتملة
 بااللتزام المحتمل. ال ينبغى على المنشأة االعتراف  -27
 

" ، ما لم تكن إمكانية حدوث تدفق خارج 86يتم اإلفصاح عن االلتزام المحتمل وفقًا لما هو مطلوب فى الفقرة "  -28
 للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية مستبعدة.

 
مشترك ومتعدد ، فإن الجزء من االلتزام الذى يتوقع أن يتحمله أطراف  لتزامابعندما تكون المنشأة ملتزمة  -29

وتعترف المنشأة بمخصص للجزء من االلتزام الذى يكون من المرجح أن  ،تم معالجته كالتزام محتمل أخرى ي
يحدث عنه تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية ، فيما عدا الحاالت النادرة جدًا عندما ال يكون 

 من الممكن عمل تقدير يعتمد عليه لهذا االلتزام .

لذلك فإن األمر يتطلب تقييمها بصفة مستمرة  ،من البداية  االمحتملة بشكل لم يكن متوقع قد تتطور االلتزامات -30
فإذا أصبح التدفق  ،لتحديد ما إذا كان التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية أصبح متوقعًا 

ب االعتراف بمخصص عن البند الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية المستقبلية متوقعًا يكون المطلو 
وذلك فى القوائم المالية للفترة التى يحدث بها التغير فى لتعامل معه من قبل كالتزام محتمل، الذى سبق ا

 . (عليه تقدير يعتمداالحتمالية ) فيما عدا حاالت نادرة عندما ال يكون باإلمكان إعداد 
 

 
 

 األصول المحتملة 
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 باألصل المحتمل. ينبغى على المنشأة االعترافال  -31

 

تنشأ األصول المحتملة عادة من أحداث غير مخططة أو غير متوقعة و التى ينشأ عنها احتمال تدفق داخل  -32
لمنافع اقتصادية للمنشأة . مثال ذلك ، دعوى قضائية تقوم المنشأة برفعها من خالل اإلجراءات القانونية ، فى 

 حين أن نتيجة ذلك غير مؤكدة .

 

ن ذلك قد يؤدى إلى االعتراف بإيراد قد يستحيل إاف باألصول المحتملة فى القوائم المالية حيث ال يتم االعتر  -33
ومع ذلك فعندما يكون تحقق اإليراد مؤكدًا ، يكون األصل المرتبط به ليس أصاًل محتماًل و يكون  ،تحقيقه 

 من المناسب االعتراف به  .

 

"، عندما يكون هناك احتمال لتدفق داخل 89بالفقرة " يتم االفصاح عن األصل المحتمل ، كما هو مطلوب -34
 لمنافع اقتصادية .

 

المحتملة بصفة مستمرة للتأكد من أن التطورات التى تؤثر على قيمتها قد انعكست على نحو  األصوليتم تقييم  -35
 اإليرادألصل و فإذا أصبح فى حكم المؤكد أن ينشأ تدفق داخل لمنافع اقتصادية ، فإن ا ،سليم بالقوائم المالية 

 المتوقعو إذا أصبح من  ،المرتبط به يتم االعتراف بهما فى القوائم المالية عن الفترة التى حدث بها التغيير 
 "(.89الفقرة " راجعالمنشأة تفصح عن األصل المحتمل )  فإنحدوث تدفق داخل لمنافع اقتصادية ، 

 

 القياس
 فضل التقديراتأ

أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالى  عنرف به كمخصص المبلغ الذى يعتيجب أن يعبر  -36
 . نهاية الفترة الماليةفى تاريخ 

 

أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالى هو المبلغ المعقول الذى يمكن أن تقوم المنشأة بسداده  -37
يكون من ما وعادة  ،تحويله لطرف ثالث فى ذلك التاريخ أو تقوم ب نهاية الفترة الماليةلتسوية االلتزام فى تاريخ 

ن إ. ومع ذلك فنهاية الفترة الماليةون التكلفة عالية جدًا لتسوية أو تحويل االلتزام فى تاريخ كغير الممكن أو ت
ت ى من الممكن أن تقوم المنشأة بسدادها لتسوية أو تحويل االلتزام يعطى أفضل تقدير للنفقاتتقدير القيمة ال

 .نهاية الفترة الماليةالمطلوبة لتسوية االلتزام الحالى فى تاريخ 

 

المخرجات و تحديد التأثير المالى بالتقدير الحكمى إلدارة المنشأة مدعومة بخبرة المعامالت المشابهة  تقديريتم  -38
تمت بعد هذه األدلة أى دليل إضافى نتج عن أحداث وتتضمن و فى بعض األحيان تقارير خبراء مستقلين . 

 .نهاية الفترة الماليةتاريخ 

 

رق متعددة وفقًا يتم التعامل مع حاالت عدم التأكد التى تحيط بالقيمة التى سيتم االعتراف بها كمخصص بط -39
فعندما يتم قياس المخصص المرتبط بعدد كبير من البنود فإن االلتزام يتم تقديره عن  للظروف المحيطة ،
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وتسمى تلك الطريقة اإلحصائية للتقدير  ،مكنة إلى احتماالتها المرتبطة بها طريق ترجيح جميع النتائج الم
"بالقيمة المتوقعة" ولذلك سيكون المخصص مختلفًا اعتمادًا على ما إذا كان احتمال الخسارة لمبلغ معلوم هو 

و كل نقطة للمخرجات   بالمائة . و عندما يكون هناك مدى متواصال 90بالمائة أو  60على سبيل المثال : 
 فى هذا المدى لها نفس االحتمال ، يتم استخدام النقطة الوسطى فى هذا المدى ) متوسـط 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،  4ح الناتجة عن ذلك ستكون و إذا تم اكتشاف عيوب كبيرة فى جميع المنتجات المباعة فإن تكاليف اإلصال

بالمائة من البضاعة المباعة لن  75أنه بالنسبة للعام القادم خبرة المنشأة السابقة و توقعاتها المستقبلية إلى وتشير 
بالمائة من البضاعة المباعة  5بالمائة من البضاعة المباعة سيكون بها عيوب صغيرة و  20يكون بها أية عيوب ، 

 ان ككل .حتمالية التدفق الخارج اللتزام الضمبتقييم ا" 24تقوم المنشأة طبقًا للفقرة " ،بها عيوب كبيرة  سيكون
 القيمة المتوقعة لتكلفة اإلصالح هى :

 400000مليون( =  4× %5مليون( + ) 1× %20صفر( + )× 75%)
 

 

عندما يتم قياس التزام واحد ، فإن الناتج المفرد األكثر احتمااًل قد يكون أفضل تقدير لاللتزام . ومع ذلك حتى  -40
وعندما تكون النتائج األخرى  ،لنتائج األخرى الممكنة فى مثل هذه الحالة ، فإن المنشأة تأخذ فى االعتبار ا

أعلى أو أقل مقدار. على هو أغلبها أعلى أو أغلبها أقل من أكثر النتائج احتمااًل، سوف يكون أفضل تقييم 
ه لعميل كبير بمصنع رئيسى و الذى تم إنشاؤ سبيل المثال ، إذا كان يجب على المنشأة أن تقوم بإصالح خطأ 

، ولكن  1000من أول محاولة عند تكلفة قدرها  لنجاح االصالحتج المفرد األكثر احتمااًل قد يكون ، فإن النا
 .يتم تكوين مخصص لمقدار أكبر إذا كان هناك احتمال قوى بأن محاوالت أخرى ستكون ضرورية 

 

صص الضريبية الخاصة بالمخالتوابع يتم قياس المخصص قبل الضرائب ، حيث أنه يتم التعامل مع  -41
 ( " ضرائب الدخل" .24وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) فيهوالتغيرات 

 
 المخاطر وعدم التأكد

عدم التأكد التى تحيط بالعديد من األحداث و الظروف فى الحسبان عند تحديد حاالت المخاطر و يجب أخذ  -42
 أفضل تقدير للمخصص.

ومن  الذى تم قياسه ،إلى زيادة مبلغ االلتزام  ويؤدى تعديل الخطر ،يعبر الخطر عن التنوع فى النتائج  -43
تخاذ القرارات فى حاالت عدم التأكد ، ذلك حتى ال يتم تقييم اإليرادات أو األصول بأعلى اعند ر ذالحالواجب 

من قيمتها وال يتم تقييم المصروفات أو االلتزامات بأقل من قيمتها . ومع ذلك فإن عدم التأكد ال يبرر تكوين 
بالغ فيها أو تعمد تقييم االلتزام بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية . على سبيل المثال ، إذا كانت مخصصات م
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النتائج بشكل متعمد على أنها  معتم تقديرها على أساس حذر فال يتم التعامل  سلبيةالتكاليف المقدرة لنتائج 
التغيرات فى المخاطر وعدم التأكد والتى اًل من الحالة الواقعية . و الحيطة مطلوبة لتجنب ازدواج اأكثر احتم

 المبالغ فيه للمخصص .قد تؤدى إلى التقييم 

 
 ".(ب)85لفقرة "طبقًا لاإلفصاح عن حاالت عدم التأكد المحيطة بقيمة النفقات  يتم -44

 
 القيمة الحالية 

الحالية للنفقات عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود هامًا ، فإن قيمة المخصص يجب أن تكون بالقيمة  -45
   المتوقع أن يتم طلبها لتسوية االلتزام .

 

بعد تاريخ  تنشأالمخصصات المرتبطة بالتدفقات النقدية الخارجة و التى ، تكون الزمنية للنقود  ةبسبب القيم -46
فى وقت  التدفقات النقدية الخارجة التى تظهرنفس قيم من تلك المرتبطة ب أكبر عبئاً  مباشرةنهاية الفترة المالية 

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

 

يستخدم معدل ) أو معدالت( الخصم قبل الضرائب الذى يعكس ) تعكس( تقديرات السوق الجارية للقيمة  -47
لمخاطر التى خصم ا) معدالت( المعدل الزمنية للنقود و المخاطر المحددة لاللتزام ، و ال يجوز أن تعكس 

 تم تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها.

 
 األحداث المستقبلية

يجب أن تنعكس األحداث المستقبلية التى من الممكن أن تؤثر على القيمة المطلوبة لتسوية التزام فى قيمة  -48
 أن تلك األحداث سوف تحدث . حينما يكون هناك دليل موضوعى كافالمخصص 

 

 ن األحداث المستقبلية المتوقعة هامة عند قياس المخصصات . على سبيل المثال ربما تعتقد المنشأةقد تكو  -49
بأن تكلفة إخالء موقع مع نهاية عمره اإلنتاجى سيتم تخفيضها عن طريق التغيرات المستقبلية للتكنولوجيا . 

بأخذها فى  ،يفترضها مراقبو األحداث للحالة الفنية التى  معقوال ااالعتراف بها توقعتعكس القيمة التى يتم و 
لذلك فإنه من  ،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 
تلك التى تم  عنتوقعة لتطبيق تكنولوجيا موجودة لعمليات إخالء أوسع أو أكثر تعقيدًا الموجودة أو التكلفة الم
ع ذلك ، فإن على المنشأة أال تتوقع التطور لتكنولوجيا جديدة تمامًا خاصة باإلخالء متطبيقها فى السابق . و 

 . ان ذلك مدعومًا بدليل موضوعى كافإال إذا ك

 
محتمل فى االعتبار عند قياس التزام قائم وذلك عندما يتوافر دليل يجب أخذ تأثير تطبيق تشريع جديد  -50

التطبيق فإنه من خالل موضوعى كاف أن ذلك التشريع سيتم تطبيقه . ونظرًا للظروف المتعددة التى تظهر 
 بالنسبة  ويكون الدليل مطلوباً  ،فى كل حالة  ياكاف  موضوعياالمستحيل تحديد حدث واحد يمكن أن يقدم دليال
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ومع ذلك  ،في الوقت المناسب تطبيقه يتم و  سيصدرأنه  المؤكدلما سيتطلبه التشريع الجديد و ما إذا كان من 
 .الحاالت لن توجد أدلة موضوعية كافية إلى أن يتم صدور التشريع الجديد من وفى العديد 

 
 األصول  لتصرفات المتوقعة فىا

 صول فى الحسبان.األ فىلتصرف المتوقع األرباح الناتجة عن اال تؤخذ  عند قياس المخصص  -51

 

ن و ل ال تؤخذ فى الحسبان عند قياس المخصص ، حتى و األص فىاألرباح الناتجة عن التصرف المتوقع  -52 ا 
بداًل من ذلك فإن المنشأة ال  عنه المخصص ،بشكل قريب بالحدث الذى ينشأ  اكان التصرف المتوقع مرتبط

األصول إال فى الوقت الذى يحدده معيار المحاسبة  فىلمتوقعة تعترف باألرباح الناتجة عن التصرفات ا
 المصرى الخاص بهذه األصول .

 
 سترداداتاال

بعض أو كل النفقات الالزمة لتسوية مخصص لطرف آخر ، يتم من المتوقع إعادة تحميل كون يعندما  -53
لمنشأة بتسوية االلتزام . سترداد عندما يكون من المؤكد أن االسترداد سوف يتم إذا قامت ااالعتراف باال

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

 
من خالل  يمكن عرض المصروف المتعلق بمخصص بعد خصم المبلغ الذى يتم االعتراف به كاسترداد  -54

 .قائمة الدخل

 
)مثال  لب سداد جزء أو كل النفقات الالزمة لتسوية مخصص من طرف آخرتكون المنشأة أحيانًا قادرة على ط -55

رد المبالغ باآلخر  وقد يقوم الطرفحاالت التعويض أو ضمانات الموردين( .  أوخالل عقود التأمين من ذلك 
 يقوم بسداد المبالغ مباشرة.أن  التى سبق أن دفعتها المنشأة أو

 
ن المنشأة تقوم بتسوية المبلغ إتزمة بكامل المبلغ محل االلتزام ، حيث المنشأة ستظل مل فإنفى أغلب األحوال  -56

سبب . فى تلك الحالة فإنه يتم االعتراف بمخصص بقيمة  ألىبالكامل إذا لم يتمكن الطرف اآلخر من السداد 
ؤكد كامل االلتزام ، ويتم االعتراف بأصل منفصل لالسترداد المتوقع عندما يكون من الواضح و فى حكم الم

 تسوية االلتزام . تأنه سيتم االسترداد إذا تم

 
، تكون المنشأة ملتزمة بالتكاليف محل االلتزام إذا لم يتمكن الطرف الثالث من السدادال فى بعض الحاالت ،  -57

 فى مثل هذه الحالة فإن المنشأة ليس عليها أى التزام لتلك التكاليف و ال يتم إدراجها ضمن المخصص.
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ذلك االلتزام الذى تكون فيه المنشأة ملتزمة بشكل  " ، يعتبر التزامًا محتمال29ة رقم "ة فى الفقر كما تم اإلشار  -58
 تم تسوية االلتزام عن طريق أطراف أخرى .تمشترك و متعدد إلى المدى الذى يكون من المتوقع أن 

 
 التغيرات فى المخصصات

و يتم تسويتها لتعكس أفضل تقدير حال  ليةلنهاية الفترة الماتاريخ كل يجب أن يتم فحص المخصصات فى  -59
. فإذا أصبح من غير المحتمل أن يكون هناك تدفق خارج متضمنًا للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام فيتم 

 رد المخصص.

 

، فإن القيمة الدفترية للمخصص تزيد من فترة للمخصص يجاد القيمة الحالية إل الخصمعندما يتم استخدام  -60
 كتكلفة اقتراض. بهذا التزايد يتم االعترافو . مرور الوقت ألخرى لتعكس 

 
 استخدام المخصصات

 مخصص لها. تكوينيتم استخدام المخصص فقط للنفقات التى سبق  -61

 

ن تسوية نفقات مقابل إيتم فقط تسوية النفقات المرتبطة بالمخصص األصلى بواسطة ذلك المخصص . حيث  -62
 ثر الحدثين .أى إخفاء مخصص سبق تكوينه لغرض آخر قد يؤدى إل

 
 تطبيق قواعد االعتراف و القياس

 خسائر التشغيل المستقبلية

 .االعتراف بمخصصات لمواجهة خسائر التشغيل المستقبلية  يجوزال  -63

 

" و ال شروط االعتراف العامة 10خسائر التشغيل المستقبلية ال ينطبق عليها تعريف االلتزام الوارد بالفقرة " -64
 ".14الواردة بالفقرة " للمخصصاتالمحددة 

 

بعينها خاصة بالتشغيل قد يحدث لها اضمحالل فى القيمة  تشير عملية خسائر مستقبلية إلى أن هناك أصوال -65
( 31و يكون على المنشأة أن تقوم باختبار اضمحالل قيمة تلك األصول وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 ضمحالل قيمة األصول"ا" 

 
 

 خسارةبالعقود المحملة 

 العقد و يتم قياسه كمخصص. ذلكااللتزام الحالى فى ظل بخسارة فيعترف بمنشأة عقد محمل إذا كان لدى  -66
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بدون سداد  يمكن إلغاء العديد من العقود ) على سبيل المثال ، بعض أوامر توريد المشتريات الروتينية ( -67
ود أخرى حقوق و التزامات لطرفى آلخر ، ولذلك ال يكون هناك التزام . وينشأ عن عقاتعويض للطرف 

" فإن العقد يقع فى نطاق ذلك خسارة التعاقد، فعندما تكون هناك أحداث تجعل هذا العقد " عقد محمل ب
فتقع خارج نطاق هذا  محملة بخسارةالمعيار و يكون من الواجب االعتراف بااللتزام الموجود. أما العقود غير ال

 المعيار .

 
بأنه العقد الذى تكون فيه التكاليف التى ال يمكن تفاديها و الناتجة  خسارةقد المحمل بيعرف هذا المعيار الع -68

عن مواجهة االلتزامات الواردة بالعقد تزيد عن المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها من خالل ذلك العقد 
من العقد ، والتى تتمثل فى  ءلإلنتهاوتعكس التكاليف التى ال يمكن تفاديها من خالل عقد أقل صافى تكلفة  ،

 يهما أقل .أالتكلفة الالزمة إلكمال العقد أو التعويض أو الغرامات التى تنشأ عن اإلخفاق فى إتمام العقد 

 
. فإن المنشأة تعترف بخسارة االضمحالل و التى حدثت  حمل بخسارةقبل تكوين مخصص منفصل لعقد م -69

 ( " اضمحالل قيمة األصول " (.31) رقممحاسبة المصرى معيار ال راجعذلك العقد )المخصصة للألصول 

 
 إعادة الهيكلة 

 توضح األمثلة التالية بعض األحداث التى يمكن أن تقع تحت تعريف إعادة الهيكلة  -70

 بيع أو إنهاء أحد خطوط النشاط. (أ)
نطقة و )ب( إغالق موقع نشاط فى بلد ما أو منطقة أو إعادة توزيع أفرع نشاط من بلد آلخر أو من م

 ألخرى .
 مستوى إدارى . إلغاءتغييرات فى هيكل اإلدارة مثل )ج(    و

 أنشطة المنشأة . اهتماماتو  )د(  إعادة التنظيم الهامة و التى يكون لها تأثير هام على طبيعة و 
 

ة يتم االعتراف بمخصص لتكاليف إعادة الهيكلة عندما تتوافر معايير االعتراف العامة بالمخصصات والمحدد -71
العامة لالعتراف بإعادة  " كيف يتم تطبيق الشروط83" إلى "72" . وتحدد الفقرات من "14بالفقرة رقم "

 .الهيكلة

 
 
 

 :المتعلق بإعادة الهيكلة فقط عندما تكون المنشأة الحكمى ينشأ االلتزام  -72

 لديها خطة تفصيلية معتمدة إلعادة الهيكلة تحدد على األقل : (أ)
 ن النشاط المعنى بهذه الخطة .النشاط أو الجزء م( 1) 

 ( األماكن الرئيسية التى سوف تتأثر بالخطة .2) و                
  ( األماكن و الوظائف و العدد التقديرى للعاملين الذين سوف يتم تعويضهم إلنهاء خدمتهم.3) و        
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 ( التكاليف التى سيتم تحملها .4) و
 يق الخطة .( التوقيت الذى سوف يتم فيه تطب5و )
لدى الجهات التى سوف تتأثر بخطة إعادة الهيكلة أنها سوف تقوم بتنفيذها توقعا  أعطتقد و )ب( 

ئيسية للجهات التى سوف تتأثر عن طريق البدء الفعلى فى تنفيذها أو إعالن أهم المكونات الر 
 .بها

 

يكلة ، مثال ذلك ، عن طريق التخلص قد بدأت فى تنفيذ خطة إعادة اله أن تقدم الدليل على أنها على المنشأة -73
ويترتب على اإلعالن العام عن  عام عن المكونات الرئيسية للخطة ،من مصنع أو بيع أصول ، أو اإلعالن ال
إلعادة الهيكلة فقط عندما يتم ذلك بطريقة تفصيلية كافية )  حكمىخطة تفصيلية إلعادة الهيكلة وجود التزام 

و  ينشأ عنها توقعات صحيحة ألطراف أخرى مثل العمالء بحيثيسية للخطة ( بمعنى : تحديد المكونات الرئ
 الموردين و الموظفين ) أو ممثليهم( بأن المنشأة ستقوم بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة .

 

ويجب التخطيط  ،عنها التزام حكمى عندما يتم تبليغها ألولئك المتأثرين بها  لينشأتكون الخطة كافية لكى  -74
سرع ما يمكن و يتم استكمالها خالل وقت محدد مما يجعل من غير المحتمل حدوث تغييرات لتنفيذها بأ

و إذا كان من المتوقع أن يكون هناك تأخر كبير قبل بداية إعادة الهيكلة أو أن تأخذ عملية  ،جوهرية بالخطة 
لدى توقع صحيح وث حدفإنه من غير المحتمل أن ينشأ عن الخطة  ،إعادة الهيكلة وقتًا أطول من الالزم 

الفرصة أمام المنشأة يتيح  الزمنىطار اإلبإعادة الهيكلة ، ألن  اآلخرين أن المنشأة ملتزمة في الوقت الحالي 
 لتغيير خططها .

 

التزام  بإعادة الهيكلة نهاية الفترة الماليةال ينشأ عن قرار اإلدارة أو مجلس اإلدارة الذى تم اتخاذه قبل تاريخ  -75
 ما لم تكن المنشأة قبل تاريخ الميزانية قد :نهاية الفترة المالية خ حكمى فى تاري

 بدأت فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. (أ)
توقع سليم  هينشأ عن المتأثرين بها بشكل محدد كاف كأو )ب( أعلنت المالمح الرئيسية إلعادة لهيكلة ألولئ             

 ة .أن المنشأة ستقوم بتنفيذ خطة إعادة الهيكل لديهم
و إذا بدأت المنشأة فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ، أو أعلنت ألولئك المتأثرين بها المكونات الرئيسية لهذه 

( 7رقم ) ، يكون اإلفصاح مطلوبًا طبقًا لمعيار المحاسبة المصرىنهاية الفترة المالية الخطة ، بعد تاريخ 
انت إعادة الهيكلة على قدر من األهمية بحيث يكون ، طالما كالفترة المالية  التي تقع بعدالخاص باألحداث 
 اتخاذ القرارات على أسس سليمة . على قدرة مستخدمى القوائم المالية على اؤثر معدم اإلفصاح عنها 

 
عن أحداث سابقة  فقد ينتج االلتزام ،من خالل قرار اإلدارة  فقطعلى الرغم من أن االلتزام الحكمى ال ينشأ  -76

هذا القرار . على سبيل المثال المفاوضات مع ممثلى الموظفين من أجل مدفوعات إنهاء  أخرى باإلضافة إلى
 ةمتوقف اى قد يكون قد تم االتفاق عليها لكنهن من أجل بيع أحد الصفقات ، و التالخدمة ، أو مع المشتري

فإنه ينشأ على  فعند الحصول على ذلك االعتماد و تبليغه لألطراف األخرى ، .على موافقة مجلس اإلدارة 
 ".72المنشأة التزام إلعادة الهيكلة ، إذا توافرت شروط الفقرة رقم "
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عندما تكون السلطة منوطة بمجلس إدارة يضم فى عضويته ممثلين ألصحاب المصلحة بخالف اإلدارة        -77
 المجلس القرار، بل أن يتخذ الممثلين قد يكون ضروريًا ق إعالم هؤالءن أ) على سبيل المثال العاملين( أو 

وألن أى قرار لهذا المجلس يتضمن إعالم هؤالء الممثلين فيمكن أن يؤدى هذا إلى وجود التزام حكمى بإعادة 
 الهيكلة .

 

يكون  ه البد أنال ينشأ التزام عن عملية بيع لنشاط معين ما لم تتعهد المنشأة بعملية البيع ، بمعنى أن -78
 هناك اتفاق بيع ملزم .

 
ما  ،على العامة القراربيع هذا النشاط و أعلنت ب امنشأة بعملية بيع نشاط معين حتى لو اتخذت قرار ال تلتزم ال -79

لم يتم تحديد المشترى و يكون هناك عقد بيع ملزم ، حيث تكون المنشأة قادرة على تغيير رأيها و تكون بالفعل 
لمشروعات وعندما يكون بيع أحد ا ،ة قادرة على اتخاذ قرار آخر إذا لم يتم العثور على مشتر بشروط مقبول

، فإنه يتم مراجعة أصول المشروع من أجل تحديد اضمحالل قيمتها طبقًا لمعيار جزءًا من إعادة الهيكلة
و عندما تكون عملية البيع تمثل جزءًا من إعادة الهيكلة ، ينشأ التزام حكمى  "31رقم " المحاسبة المصرى

 تفاق بيع ملزم .اوذلك قبل تواجد عقد  لألجزاء األخرى من إعادة الهيكلة

 
يجب أن يتضمن مخصص  إعادة الهيكلة النفقات المباشرة الناشئة عن إعادة الهيكلة فقط والتى تتمثل فى  -80

 ل مما يلى :ك

 االرتباطات الضرورية الخاصة بإعادة الهيكلة . (أ)
 و )ب( غير المتعلقة باألنشطة السارية للمنشأة .           

 
 : مخصص  إعادة الهيكلة ضمن التكاليف التاليةمثلة تدخل أال  -81

 إعادة تدريب أو إعادة توزيع الموظفين الحاليين . (أ)
 أو)ب( التسويق .            
 أو )ج( االستثمار فى أنظمة جديدة و شبكات التوزيع .    

هيكلة فى تاريخ إعداد ترتبط تلك النفقات باألداء المستقبلى للنشاط وليس االلتزامات الخاصة بإعادة الحيث 
 الميزانية . ويتم االعتراف بهذه النفقات بنفس األسس كما لو كانت ظهرت بشكل مستقل عن إعادة الهيكلة .

 
الخسائر المستقبلية المحددة والناتجة عن النشاط حتى تاريخ إعادة الهيكلة ال يتم إدراجها فى المخصص ، ما  -82

 ".10فه فى الفقرة "كما تم تعري خسارةلم ترتبط بعقد محمل ب

 

األرباح المتوقعة من التخلص من أصول فى الحسبان عند قياس ال يتم أخذ " ، 51كما هو مطلوب بالفقرة " -83
 مخصص إعادة الهيكلة ، حتى إذا كان بيع األصول يعتبر جزءًا من إعادة الهيكلة .
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 اإلفصاح 
 

 على المنشأة أن تفصح لكل نوع من أنواع المخصصات عن : -84

 القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة )أ( 
 الموجودة . تدعيم المخصصات، بما فى ذلك  الفترةالمخصصات اإلضافية التى تم تكوينها خالل  )ب( و 
 المبالغ المستخدمة ) بمعنى : حدثت و تم تحميلها على المخصص( خالل الفترة . و )ج( 
 خالل الفترة .المبالغ غير المستخدمة و التى تم ردها  د(  و ) 
الزيادة خالل الفترة فى القيمة الحالية ) المبالغ المقيمة بمعدالت خصم ( الناشئة عن مرور  )هـ( و 

 الوقت و األثر الناتج عن أى تغيير فى معدل الخصم .
 و ال يوجد إلزام باإلفصاح عن المعلومات المقارنة .

 
 :المخصصات عن  انواع على المنشأة أن تفصح لكل نوع من -85

 و الوقت المتوقع ألية تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية . لتزاماال شرح مختصر عن طبيعة  (أ)
إشارة إلى عدم التأكد من المبلغ أو التوقيت لتلك التدفقات الخارجة . وعندما يكون من الضرورى و )ب( 

ى تم دقيقة ، فعلى المنشأة أن تفصح عن االفتراضات األساسية الت اتأن يتم تقديم معلوم
 ."48افتراضها فيما يتعلق بأحداث مستقبلية كما هو مشار إليه فى الفقرة "

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

 
بوصف  ة الماليةنهاية الفتر يخ االلتزامات المحتملة فى تار  أنواع على المنشأة أن تفصح عن كل نوع من -86

 المنشأةوعلى  ،تدفقات خارجة ضئيلة  مل إال إذا كانت إمكانية تسوية أيةااللتزام المحت مختصر عن طبيعة
 أيضًا عندما يكون ذلك عمليًا أن تفصح عن :

 "52" إلى "36المحتمل ، وفقًا للفقرات من "لتزام ال لالمالى  تقدير التأثير  (أ)
 أو توقيت أى تدفقات خارجة  مبلغعدم التأكد و التى تخص و )ب( اإلشارة لحاالت           
 استردادات .حدوث أية و )ج( إمكانية   

 
عند تحديد ما هى المخصصات أو االلتزامات المحتملة التى يمكن تجميعها لتكوين نوع واحد ، من الضرورى  -87

 الفقرتينهم وذلك تنفيذًا لمتطلبات إلدماج يعة هذه البنود متماثلة بشكل كافاألخذ فى االعتبار ما إذا كانت طب
 .)أ( ، )ب(" 86)أ(" و "85"

على أنها نوع واحد من  ضمانات مبيعات منتجات مختلفةالمتعلقة بمبالغ ال من المناسب معاملةقد يكون 
لن يكون من المناسب معاملة المبالغ المتعلقة بالضمانات العادية والمبالغ الخاضعة و لكن  المخصصات 

 كنوع واحد من المخصصات. قانونيةجراءات إل
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تقوم المنشأة بإعداد اإلفصاحات المطلوبة فى  ، أ مخصص و التزام محتمل من نفس الظروفشعندما ين   -88
 " بطريقة توضح الصلة بين المخصص و االلتزام المحتمل.86" إلى "84الفقرات من "

 
لى المنشأة أن تفصح بشكل مختصر حتمال تدفق داخل للمنافع االقتصادية ، يجب ععندما يكون هناك ا -89

عن طبيعة األصول المحتملة فى تاريخ الميزانية ، و أن تقوم بتقدير لتأثيرها المالى باستخدام المبادئ التى 
 " )عندما يكون ذلك ممكنا(.52" إلى "36تم وضعها للمخصصات فى الفقرات من "

 
للة عن احتمالية الدخل الناشئ عن هذه االفصاح عن األصول المحتملة مؤشرات مضأال يعطى من المهم  -90

 األصول المحتملة .

 
" غير مفصح عنها للصعوبة العملية ، 89" و "86" ينعندما تكون أى من المعلومات المطلوبة فى الفقرت -91

 يكون من الواجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

 
المعلومات المطلوبة فى عن بعض أو كل  - اإلفصاح ضعفيفى حاالت نادرة جدًا ، يكون من المتوقع أن  -92

المخصص أو االلتزام  موضوع  تجاهخرى األألطراف فى نزاعها مع اموقف المنشأة  -" 89" ، "84الفقرات "
و لكن         فى تلك الحاالت ال يطلب من المنشأة اإلفصاح عن المعلومات مل أو األصل المحتمل ، المحت

 حقيقةف باإلضافة إلى السبب ، و أيضًا اإلفصاح عن يطلب منها فقط أن تفصح عن الطبيعة العامة للخال
 أن المعلومات لم يتم اإلفصاح عنها.

  

  


