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 )ج(ملحق 
 أمثلة :  االعتراف

 

 
 .هيمثل جزءًا منال  ولكنه( 28معيار المحاسبة المصرى رقم ) هذا الملحقيرافق 

 
مىىا المرتىىره منىىه مىىا  فإنىىهفىىا جميىىح ا حىىوال   . ديسىىمبر  31ا فىىكىىل المنتىىى  فىىا ا مثلىىة تنتهىىا السىىنة الماليىىة ل

. فا بعه ا مثلة   الحاال  التا تم وصرها ربما تكوا  ة متوقعةجالممكا تكويا تقدير يعتمد عليه  ية تدفقا  خار 
 يتم التعامل معه فا ا مثلة .نتج عنها اضمحالل فا قيمة ا صول   هذا المنظور لم قد 

 

 الصلة . ا مثلة إلا فقرا  ما المعيار ذايتير اإلسناد المرجعا  ب
 

 ا.ثير القيمة الزمنية للنقود هاماإلتارة إلا "مفضل تقدير" يعنا القيمة الحالية عندما يكوا تأ
 

 ضمان المبيعات: (1مثال )
عقد البيح فإا المصنح يتولا عملية للمبيعا  فا تاريخ البيح للمتتريا لمنتجاته . ووفقًا لبنود  ايعطا مصنح ضمان

 السابقة   علا الخبرة ظهر خالل ثالث سنوا  ما تاريخ البيح . وبناءً تإصالح مو استبدال العيوب الصناعية التا 
فإنه ما المتوقح ) بمعنا آخر محتمل بدرجة مكبر ما احتمال عدم الحدوث( ما تكوا هناك مطالبا  وفقًا لهذه 

 الضمانا .
 لتزام قانوني.ا هينتأ عن والذيهو بيح المنتج بضماا  الملزمالحدث  : لحدث ماضى ملزم ةكنتيج لتزام حالإ

 .("24" رقرةال راجح) ابأكمله متوقح لضماا المبيعا  : يتم تسويتهاة قتصاديامنافع  تتضمن من موارددفق خارج ت

نهاية وفقًا لضماا المنتجا  المباعة قبل تاريخ صالح اإلمخصص  فضل تقدير لتكاليف اليعترف ب:  االستنتاج
 "(.24" و "14"الرقرتيا  راجح)الرترة المالية 

 
 هع المؤكد تطبيقالتشري –األرض الملوثة : (أ2مثال )

عنىدما يطلىب منهىا ما ترعىل ذلىك  تعمل منتأة فا صناعة البترول و تتسبب فا إحداث تلوث و تزيل آثار التلوث فقط
التلىىوث و كانىى  المنتىىأة تلىىوث ا ره فىىا تلىىك البلىىدة آثىىار وفىىا إحىىدى الىىبالد التىىا تعمىىل بهىىا ال يوجىىد تتىىريح إلزالىىة   

هناك متروع قانوا يىتم وضىعه يطلىب إزالىة آثىار ا راضىا كاا ما المؤكد ما  2005ديسمبر  31لعدة سنوا  و فا 
 0الملوثة و سوف يتم تطبيقه بعد نهاية العام بمدة قصيرة 

وذلك  ا التتريح الذى يطلب إزالة مثار  ا رهالحدث الملزم هو تلوث  :كنتيجة لحدث ماض ملزم  حالالتزام 
 التلوث مؤكد.

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

 .( "22"و  "14" )راجح الرقرتيا إزالة آثار التلوثمخصص  فضل تقدير لتكاليف الب يعترف : االستنتاج
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 األرض الملوثة و االلتزام الحكمى: ب(2مثال )
ومح ذلك   منه ال يوجد تتريح بيئا  تتسبب فا إحداث تلوث و برره جدالً  فا صناعة البترول و منتأةتعمل 

وللمنتأة   آثار التلوث الذى تسببه عليها تقوم بإزالة  المنتأة لها سياسة بيئية منتورة علا نطاق واسح و التا بناءً ف
 تباع هذه السياسة المنتورة .اسجل مترف ما 

وذلك  ا حكما عنه التزام  ينتأالحدث الملزم هو تلوث ا ره و الذى  : ملزم التزام حال كنتيجة لحدث ماض
عند الذيا قد تأثروا بهذا السلوك و الذى يتير بأا المنتأة سوف تزيل آثار  اصحيح اقد خلق توقع منتأةالسلوك 
 التلوث.

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

االلتزام  " ) تعريف10يعترف بالمخصص  فضل تقدير لتكاليف إزالة آثار التلوث ) راجح الرقرا  " : االستنتاج
 "(.17" و "14الحكما(   "

 

 حقول البترول البحرية: (3مثال )
تعمل منتأة فا مجال استخراج البترول ما البحار و تقضا إتراقية الترخيص بنقل آال  استخراج البترول ما 

فا التكاليف  ةما التكلر %90تمثل يلمنطقة . و تجهيز ا إعادةالمناطق المستغلة فا نهاية المدة المحددة لإلنتاج و 
ما التكلرة تتكبدها المنتأة عند استخراج  %10عادة تجهيز المنطقة و إو  المتعلقة بنقل آال  استخراج البترول

تم تركيب حرار استخراج البترول و لكا لم يتم نهاية الرترة المالية فا تاريخ   المناطق المحددة لها  استغاللو 
 استخراج البترول بعد .

البترول إلا نتأة التزام قانونا طبقًا لتروط حرار يؤدى إنتاء  :ة الناتجة عن أحداث ماضية ملزمة اليااللتزامات الح
نتهاء ما معمال االستخراج فا تلك المناطق   تراقية مزاولة النتاط بإزالة معدا  الحرر و تسوية قاع البحر عند االا

 تنتأبتسوية الخسائر مو ا ضرار التا قد الرترة المالية  نهايةعلا الرغم ما عدم وجود التزام محدد فا تاريخ وذلك 
 .ا مزاولة نتاط استخراج البترول فا تلك المناطق ع

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

ما تكاليف إزالة الحرار و تسوية ا ضرار  %90يتم االعتراف بالمخصص بأفضل التقديرا  بنسبة  : االستنتاج
 %10ويتم االعتراف بنسبة   وتدخل هذه التكاليف ضما تكاليف الحرار   "( 14الحادثة بالقاع نتيجة تركيبه )فقرة "

 ما التكاليف و التا تنتأ خالل عملية االستخراج كالتزام عند البدء فا استخراج الخام.
 

 سياسات االسترداد: (4مثال )
وجود يطبق محد متاجر التجزئة سياسة تسمح برد ثما المتتريا  التا  ال تحوز رضاء العمالء حتا فا حالة عدم  

 فإا تطبيق هذه السياسة تجعل المردودا  تئ متعارف عليه . التزاما  قانونية بذلك . لهذا
الذى ينتأ عنه التزام حكما  ا مداء الحدث الملزم يتمثل فا بيح المنتج و  : لتزامات الحالية كنتيجة لحدث ماضاال 

 بأا المتجر سيقوم برد ثما المتتريا . االمتجر قد متاح لعمالئه توقع

 ما المتوقح ما يتم رد نسبة ما البضائح. :التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية للتسوية 

" ) تعريف االلتزام 10الرقرا  " راجحودا  ) يتم االعتراف بالمخصص كأفضل تقدير لتكاليف المرد : االستنتاج
 ."(24" و "17" و "14الحكما( و "
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 ولم يتم تطبيق القرار قبل تاريخ القوائم المالية –نشاط أحد األقسام  غلق : أ(5مثال )
لم يتم اإلعالا عا القرار  ى ما و محد ا قسام .  غلققرر مجلس إدارة إحدى المنتى   2005ديسمبر  12فا 
 ( و لم يتم اتخاذ إجراءا  مخرى لتطبيق هذا القرار.2005ديسمبر  31) نهاية الرترة المالية قبل تاريخ به أثريا المت

ال يوجد مية محداث قد تؤدى إلا نتأة التزاما  محتملة  :االلتزامات الحالية التى قد تنشأ عن األحداث الماضية 
 .وبالتالا ال يوجد التزام 

 "(.72  " "14" الرقرتيا راجحويا مخصص ) ال يتم تك : االستنتاج
 و البدء فى تنفيذ القرار قبل تاريخ الميزانية و تم اإلعالن  –نشاط أحد األقسام  غلق: ب(5مثال )

 2005ديسمبر  20وفا   نتاط محد ا قسام القائم بإنتاج معيا  غلققرر مجلس اإلدارة  2005ديسمبر  12فا 
نتاط القسم   وتم إرسال خطابا  للعمالء لتنبيههم بهذه اإلجراءا  و  غلقلترصيلية لوافق مجلس اإلدارة علا الخطة ا

 وكذا إخطارا  باالستغناء عا خدما  العامليا فا هذا القسم . مضرورة البحث عا مصادر بديلة مخرى لتوريداته
منتأ التزاما  الذىو العامليا و  هو إبالغ القرار إلا العمالء  الحدث الملزمو االلتزامات الحالية كنتيجة لحدث ملزم 

 يتوقف عا النتاط .بأا القسم سوف  ياسار ا ما هذا التاريخ  نه موجد توقع حكميا
 متوقح  : التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية للتسوية

        " 14" تيالرقر ا راجحكأفضل تقدير لتكلرة إغالق القسم )  2005ديسمبر  31المخصص يعترف به  : االستنتاج
 "(.72و "

 المتطلبات القانونية بتركيب منقيات و مرشحات )الدخان(: (6مثال )
يونيو  30تركيب مرتحا  ) منقيا ( الدخاا لتلك المصانح قبل  المنتأةطبقًا لقوانيا البيئة الجديدة يطلب ما 

 ولم تقم المِنتأة بتركيب المرتحا  . – 2005
 2004ديسمبر  31فا المالية  نهاية الرترةفا تاريخ  (م)

نه ال توجد مية محداث ملزمة سواء لتركيبا   ال يوجد مية التزاما   : ملزم الى كنتيجة لحدث ماضااللتزام الح
 منقيا  الهواء مو الغراما  التا قد تتعره لها المنتأة فا حالة عدم االلتزام بالقانوا .

 "(.19" و "17" و "14رتحا  الدخاا ) راجح الرقرا  "ال يتم االعتراف بتكلرة تركيب م : االستنتاج

 2005ديسمبر  31فا نهاية الرترة المالية فا تاريخ  (ب)
وجد التزاما  نحو تكاليف تركيب مرتحا  ا بخرة والعوادم تال  : االلتزامات الحالية التى تنشأ عن حدث ماض ملزم

إال منه قد ينتأ التزام بدفح    ) تركيب مرتحا  ا بخرة( نه ال يوجد حدث فا الماضا يؤدى إلا نتأة هذا االلتزام 
غراما  مو عقوبا  تأخر تركيب هذه المرتحا  طبقًا للقوانيا الملزمة  نه قد حدث عدم التزام بالقانوا فا الماضا 

 )عدم التزام المصنح( .مما يؤدى إلا نتأة االلتزام 
يتوقف تقدير احتماال  التعره للغراما  والعقوبا   : التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية للتسوية

 عند عدم االلتزام بالقانوا علا التراصيل و صرامة تطبيق القوانيا فا هذا التأا.

فا حيا يجب االعتراف ال يكوا مخصص لتكاليف تركيب مرتحا  و منقيا  ا بخرة و العوادم  : االستنتاج
قيمة الغراما  المتوقعة عند التأخر فا تركيب تلك المنقيا  فا ضوء القوانيا الملزمة بذلك لتقدير   فضلبمخصص 

 "(.19  " "17"   "14) راجح الرقرا  "
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 إعادة تأهيل و تدريب العاملين كنتيجة للتغير فى نظام ضرائب الدخل :  (7مثال )
سوف يحتاج إلا وكنتيجة لهذا فإا القطاع المالا بإحدى المنتى    لضرائب الدخل ا جديد امصدر  الحكومة قانون

م مح تلك التغيرا  وذلك للتأكد ما ءإعادة تدريب العامليا بالتئوا اإلدارية و المبيعا  علا نطاق واسح بما يتال
 المطلوب للعامليا . وفا تاريخ الميزانية لم يتم عمل التدريب  االستمرار بااللتزام بالقوانيا 
نه ال توجد مية محداث فا وجد مية التزاما  محتملة  تال  : ملزم عن حدث ماض تنشأااللتزامات الحالية التى 

 الماضا تؤدى إلا هذا االلتزام ) لم يتم البدء فا إعادة التدريب للعامليا(.
 "(19"   "17"   "14الرقرا  " راجحال يكوا مخصص ) : االستنتاج 
 
  خسارةعقد محمل ب:  (8ال )مث

بنقل مقر  2005قام  التركة خالل ديسمبر   تعمل إحدى المنتى  بنجاح ما خالل محد المصانح المستأجرة 
سنوا  قادمة حيث ال يمكا إلغاء العقد مو نقله  4سوف يظل المصنح القديم مستأجرًا لمدة و نتاطها إلا مصنح جديد 

 إلا محد المنترعيا اآلخريا .
تمثل فا توقيح عقد اإليجار للمصنح ا حداث المنتئة لاللتزام  : تزامات الحالية الناشئة عن حدث ماض ملزماالل

 . ياقانون االمستأجر و الذى قد ينتئ التزام
فإا التدفق  خسارةب عندما يصبح اإليجار محمالً  : التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية فى التسوية

 يكوا متوقعًا . ةلخارج للمنافح االقتصاديالنقدى ا

"   14" الرقرتيايتم االعتراف بالمخصص كأفضل تقدير لمدفوعا  إيجار ال يمكا تجنبها ) راجح  : االستنتاج
"66.)" 

 
 الضمان األحادى: (9مثال )

قبولة فا عقد اقتراه تميز حالتها المادية بأنها متقام  المنتأة )م( بضماا المنِتأة )ب( و التا  2004خالل عام 
هذا يستوفا . وطلب  المنتأة الحماية ما الدائنيا  ساء  الحالة المالية للمنتأة )ب( 2005خالل عام   ما الغير 

 بأا( " عقود التأميا" و يسمح هذا المعيار للمصدر 37العقد تعريف عقود التأميا فا معيار المحاسبة المصرى رقم )
كاا قد التزم بالحد ا دنا للمتطلبا  المحددة ويسمح هذا المعيار د التأميا إذا و عقيستمر فا سياسته المحاسبية ل

ميضًا بالتغيير فا السياسا  المحاسبية التا ترا بالتروط المحددة و المثال التالا يوضح السياسة المحاسبية التا 
 . "عقود التأميا" ( 37المصرى رقم ) المحاسبة يسمح بها معيار
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 2004يسمبر د 31فا )م( 
 .ياً قانون اً لضماا و الذى ينتئ التزاماالحدث الملزم هو إعطاء  : ملزم امات الحالية الناشئة عن حدث ماضااللتز 

ما غير المحتمل وجود تدفقا  خارجة للمنافح فا  : التدفقات الخارجة المتضمنة للمنافع االقتصادية عند التسوية
 2004ديسمبر  31

 اف بالضماا بالقيمة العادلة يتم االعتر  : االستنتاج
 2005ديسمبر  31فا  (م)

الحدث الملزم يتمثل فا توقيح عقد الضماا و الذى يترتب عليه  : ملزم امات الحالية الناشئة عن حدث ماضااللتز 
 التزام قانونا.

وقح( ما المحتمل )المت 2005ديسمبر  31فا  : التدفقات الخارجة المتضمنة للمنافع االقتصادية عند التسوية
 استخدام التدفقا  الخارجة للمنافح االقتصادية لتسوية هذا االلتزام 

  : بالقيمة ا كبر بيا كل ما تكويا مخصص للضماا ويقاسيتم  : االستنتاج
 "(23"   "14" تياالرقر  راجحمفضل تقدير لاللتزام ) )م(     

 . (ايكوا ذلك مناسب عندما)ناقصًا مجمح االستهالك  بهاو )ب( القيمة ا ولية المعترف 
 

( 11مقابل متعاب   يتم االعتراف باإليراد طبقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) املحوظة : عندما تقدم المنِتأة ضمان
 "اإليراد".

  
 المنازعات القضائية: (10مثال )

تخاذ   تم ا أةنتيجة لطعام مسمم ما المنتجا  المباعة ما منت 2005توفا عتر متخاص بعد حرل زواج فا عام 
 اإلجراءا  القانونية ضد المنتأة ولكا المنتأة اعترض  علا االلتزام.

يرى المستتار   بغره إصدارها  2004ديسمبر  31حتا تاريخ اعتماد القوائم المالية عا العام المنتها فا 
ديسمبر  31ئم المالية فا وعند إعداد القوا  مسئولية عا تلك ا ضرار  نا للمنتأة منها لا تكوا عرضة  يةالقانو 

ة ربما تخسر تلك القضايا و أ  بناء علا التطورا  التا حدث  بالقضية يرى المستتاروا القانونيوا ما المنت 2005
 ضرار الناتجة .عا اال بالتعويه تصبح ملزمة

  2004ديسمبر  31فا  (م)
د اعتماد القوائم المالية فا ذلك التاريخ لم علا ا دلة المتاحة عن بناءً  :ملزم  لتزام الحالى الناش  عن حدث ماضاال 

 علا المنتأة . تنتأيكا هناك ما يتير إلا ميه التزاما  محتملة قد 
تمل ما لم يكا "( . ويتم اإلفصاح عا ا حداث كالتزام مح16"   "15" تياالرقر  راجحخصص )مال يكوا  :االستنتاج 

 "(.86الرقرة " راجح ى تدفق خارج ) اً االحتمال مستبعد

 2005ديسمبر  31فا  (ب)
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 اإلصالح والصيانة: (11مثال )

معمال إعادة تعديل و صيانة كبيرة تتضما تغيير بعه تحتاج بعه ا صول باإلضافة إلا الصيانة الدورية إلا 
مح تلك  ( الخاص " با صول الثابتة" كيرية التعامل10ا جزاء الرئيسية لتلك ا صول و يحدد المعيار المصرى رقم )

 المصروفا  و بصرة خاصة إذا كان  تلك ا جزاء ذا  معمار إنتاجية مختلرة مو تقدم منافح بطرق مختلرة .
 

 تكاليف التجهيز فى حالة عدم وجود متطلبات قانونيةأ(: 11مثال)
تاريخ جزاء التا تحتاج إلا استبدال كل خمس سنوا   سباب فنية . فا مفراا صهر المعادا توجد بها بعه ا 

 سنوا  . 3القوائم المالية هذه ا جزاء كاا قد تم استخدامها لمدة 
 ال يوجد التزام حالا. : االلتزامات الحالية الناشئة عن حدث ماضى ملزم

 "(.19"  "17"   "14الرقرا  " راجحال يكوا مخصص )  : االستنتاج

لمالية  نه ال يوجد إلزام الستبدال تلك ا جزاء بصورة ال يعترف بتكاليف استبدال ا جزاء المطلوبة فا تاريخ القوائم ا
علا قرار المنتأة إما االستمرار فا لو كاا تحمل تلك النرقا  يعتمد فا المستقبل و حتا مستقلة فا المستقبل 

 يتم مخذ إهالك ا جزاء ا صليةعترف بمخصص  وفا هذه الحالة بداًل ما اال  جزاء مو استبدالها استخدام تلك ا 
يتم رسملة تكلرة إعادة و   فا االعتبار بحيث يتم إثبا  تكلرتها ما خالل مصروف اإلهالك علا مدار خمس سنوا  

 االستبدال با جزاء الجديدة مح استردادها ما خالل اإلهالك علا مدى الخمس سنوا  التالية .
 

 فى وجود متطلبات قانونية  –تكاليف التجهيز ب(:  11مثال )
 .سنوا  3ل ىا مجال الطيراا مطالبة طبقًا للقانوا ما تقوم بصيانة تاملة لطائراتها بصرة دورية كمنتأة تعمل ف
 . ال يوجد التزاما  حالية  :الحالية الناشئة عن حدث ماض ملزم  االلتزامات
 "(19"   "17"   "14الرقرا  " راجحال يكوا مخصص )  - االستنتاج

مخصص وذلك لنرس ا سباب التا لم يتم إثبا  تكلرة االستبدال  لهايكوا ال ا  تكلرة معمال الصيانة التاملة للطائر 
لة للطائرا  تتم طبقًا للقانوا إال ما هذا ال يجعل تكلرتها مما الصيانة التاما ما مجلها بالمثال السابق. وعلا الرغم 

ركة التتغيلية فا المستقبل قرارا  التالتزامًا علا المنتأة  نه ال يوجد التزام بصيانة الطائرا  بصرة مستقلة عا 
 .لرترة المحددة قبل إعادة الصيانةمح نهاية ا  بيح تلك الطائرا وذلك حتا

وفا هذه الحالة كبديل عا تكويا مخصص بتلك النرقا  الالزمة للصيانة يتم رسملة التكاليف ضما تكاليف 
 سنوا (. 3)  لهالا مدى العمر اإلنتاجا المتوقح الطائرا  المستخدمة علا ما يتم استردادها ما خالل اإلهالك ع

 


