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 )أ(ملحق 
 المخصصات و االلتزامات المحتملة و األصول المحتملة و االسترداداتجداول 

 

هذا الملحق إلى تلخيص  و يهدفال يمثل جزءًا منه  لكنهو ( 28هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم )يرافق 
 الرئيسية لهذا المعيار.المتطلبات 

 

 المخصصات و االلتزامات المحتملة 
للمنافع االقتصادية المستقبلية وذلك لتسوية  ةاث ماضية ربما يكون هناك تدفق خارج للموارد المتضمنكنتيجة ألحد

: 
 التزام حال .)أ(    

التزام محتمل و الذى سوف يتم التأكد من وجوده فقط بحدوث أو عدم حدوث واحد أو أكثر من األحداث   و )ب( أ
 لها تحت سيطرة المؤسسة .المستقبلية غير المؤكدة و التى ال تكون بأكم

و الذى من المتوقع  هناك التزام حال
 .من الموارد  اخارج اأن يتطلب تدفق

من الممكن أن يكون هناك التزام 
 حتمل أو أن يكون هناك التزام حالم

و لكن ليس من المتوقع وجود تدفق 
 لموارد.اخارج من 

من الممكن أن يكون هناك التزام 
التزام حال و أن يكون هناك أمحتمل 

و يكون احتمال التدفق الخارج من 
 الموارد مستبعدًا.

 يكون مخصص
 "(14)الفقرة "

 ال يكون مخصص
 "(27)الفقرة "

 ال يكون مخصص
 "(27)الفقرة "

 مطلوب إفصاحات عن المخصص 
 "(.85" و "84)الفقرات "

مطلوب اإلفصاحات عن االلتزام 
 المحتمل .

 "(86)الفقرة "

 ح .غير مطلوب اإلفصا
 "(.86)الفقرة "

ينشأ االلتزام المحتمل أيضًا فى الحالة النادرة عندما يكون هناك التزام ال يمكن االعتراف به ألنه ال يمكن قياسه بشكل 
 فى هذه الحالة تكون االفصاحات مطلوبة . ،يعتمد عليه 

 
 األصول المحتملة

جودها فقط بحدوث أو عدم حدوث واحد أو أكثر كنتيجة ألحداث ماضية ، قد يكون هناك أصول سوف يتم تأكيد و 
 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.
 "(33)الفقرة "

 ال يعترف باألصل
 "(31)الفقرة "

 مطلوب االفصاح
 "(89)الفقرة "

 ال يعترف باألصل
 "(31)الفقرة "

 االفصاح غير مطلوب
 "(89)الفقرة "
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 االستردادات
 بعض أو كل النفقات المطلوبة لتسوية المخصص يتوقع أن يتم استردادها عن طريق طرف آخر.

ليس على المؤسسة التزام 
 لذىالجزء من النفقات ا تجاه

عن طريق طرف  سدادهسيتم 
 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 مؤكدًا إذا قامت 
 .شأة بتسوية المخصصالمن

المنِشأة ليس عليها التزام 
 )بالمقدار الذى سيتم استرداده 

 "(57فقرة "ال
 
 

 غير مطلوب اإلفصاح.

يتم االعتراف باالسترداد كأصل منفصل فى 
الميزانية و يمكن تسويته مقابل المصروف بقائمة 

و اليتعدى المبلغ المعترف به لالسترداد  ،الدخل 
 قيمة االلتزام 

 "(54" ، "53" لفقرتينا)
يتم االفصاح عن االسترداد فى آن واحد مع 

  .المبلغ المعترف به لالسترداد

ال يتم االعتراف باالسترداد 
 "(.53فقرة "الالمتوقع كأصل ) 

 
 
 

يتم االفصاح عن االسترداد 
 .()ج( 85فقرة "الالمتوقع ) 

 


