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 )د(ملحق 
 اإلفصاحاتأمثلة على 

 
 .ال يمثل جزءًا منه ولكنه( 28معيار المحاسبة المصرى رقم )هذا الملحق  يرافق

 ".85على اإليضاح المطلوب طبقًا للفقرة " فيما يلى مثاالن
 

 الضمان : (1مثال رقم )
 

منتجاتها الثالثة التى تقوم ببيعها ، لعمالء وذلك عن لعند القيام بالبيع منشأة تقوم بمنح فترة ضمان عن منتجاتها  
خالل فترة  وطبقًا لشروط هذا الضمان يلتزم المنتج بأن يقوم بإصالح أو استبدال المنتجات غير المرضية وذلك

لم يتم تحديد قيمة و  60000فى تاريخ الميزانية تم االعتراف بمخصص ضمان بمبلغ عامين من تاريخ البيع. 
 القيمة الحالية لم تكن هامة . أن على اعتبارالمخصص الحالية 

 و يتم اإلفصاح عن هذه المعلومات فى القوائم المالية على النحو التالى :
اعة وذلك عن المطالبات المتوقعة خالل فترة الضمان عن المنتجات المب 60000تم االعتراف بمخصص بمبلغ 

ألكبر من هذه النفقات سوف تتحمله المنشأة خالل األخيرة ، ومن المتوقع أن الجزء ا خالل السنوات المالية الثالث
 . بالكامل خالل السنتين التاليتين لتاريخ الميزانية  هعلى أن يتم استنفاذالتالية السنة المالية 
 
 تكاليف إزالة المخلفات : (2مثال رقم )

 
 30  لمخلفات بمبلغقامت المنشأة بالدخول فى أنشطة معينة و اعترفت بمخصص لتكاليف إزالة ا 2005فى عام 

ع مسنة . و  30-20تكاليف إزالة المخلفات سوف تحدث خالل أن مليون جنيه . تم تقدير المخصص على أساس 
ويتم سنة و فى تلك الحالة سيتم تخفيض القيمة الحالية بشكل كبير .  60-50ذلك فهناك احتمال عدم حدوثها لمدة 

 فصاح عن هذه المعلومات على النحو التالى :اإل
وتلك التكاليف من المتوقع أن تحدث ما بين  ،كمخصص لتكاليف إزالة المخلفات مليون  30تم االعتراف بمبلغ 

 2055ومع ذلك ، هناك احتمال أن تكاليف إزالة المخلفات لن تحدث حتى ما بين السنوات .  2035و 2025أعوام 
فإنه يتم  2065– 2055. إذا كانت تلك التكاليف التى تم قياسها على أساس التوقع بأنها لن تحدث حتى  2065و 

   مليون . وقد تم قياس المخصص باستخدام التكنولوجيا الحالية و باألسعار الجارية ،  14تخفيض المخصص إلى 
 .%8و تم حساب القيمة الحالية للمخصص باستخدام معدل خصم 
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ال يتم عمل االفصاحات المطلوبة لكونها تضعف " عندما 92للفقرة "طبقًا ال التالى يوضح اإليضاحات المطلوبة المث

 مركز المنشأة تجاه األطراف األخرى .
 

 اإلعفاء من اإلفصاح : (3مثال رقم )
 

لى حقوقه فى إنتاج دخلت منشأة فى نزاع و خالفات مع أحد المنافسين و الذى يدعى فيه أن المنشأة قامت بالسطو ع
قامت المنشأة بتكوين  ،مليون  10بتعويض عن األضرار المحققة بمبلغ  يطالبو تسويق بعض المنتجات و 

 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 : ،المعيار " من 85" و "84" المعلومات المطلوبة طبقًا للفقرتين

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

 مليون. لم يتم عمل اإلفصاح عن 10حقوقه فى إنتاج و تسويق بعض المنتجات و يطالب فيها بتعويض بمبلغ 
ن اإلفصاح قد يؤدى إلى إضعاف مركز إ( حيث 28المعلومات المطلوبة عادة طبقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

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


