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 ملحق )ج(
 أمثلة على استخدام التقديرات

 
 .ه جزءًا من يمثلال ولكنه  ( 30معيار المحاسبة المصرى رقم )هذا الملحق يرافق 

 " من هذا المعيار . 41إليضاح تطبيق المبدأ المذكور فى الفقرة "التالية مثلة األ
 

خددزون فددى التددوارير الدوريددة : قددد ال تدددلو الحاجددة الددى كجددراءاج كاملددة للجددرد والتقيدديم للم المخززن   -1ج
 بدالرمم مدن انده يمكدن كجرافهدا فدى ناايدة  السددنة الماليدة   وقدد يكدون كافيدًا كجدراء تقدديراج فدى التددوارير

 للى هوامش المبيعاج .  الدورية بناء

 

قد تقدوم المنآد ج بداجراء بحدث أكثدر آدمواًل :  تب يب األص ل  االلتنامات المتدا لة  غير  المتدا لة -2ج
ناا متداولة أو مير متداولدة فدى تدوارير التقدارير السدنوية ولدي  فدى أألصول وااللتزاماج للى لتبويب ا

 رير الدورية . االتو 

 
: كن تحديددد المبلددم المناسددب لمخصددخ )مثددل مخصددخ الضددماناج والتكددالي  البي يددة  المخصصززات -3ج

وقدج   وفدى بعدأل األحيدان الموقع( قد يكون معقدًا وكثيرًا ما يكدون مكلفدًا ومسدتالكًا لل الدادوتكالي  
لمدل تقدديراج مماثلدة  و يتم لادة  تستخدم المنآ ج خبراء خارجيين للمسالدة فى الحساباج السنوية 

للددى مراجعددة وتحددديث المخصددخ السددنوى السددابق بددداًل مددن اسددتخدام خبددراء بندداء فددى تددوارير دوريددة 
 خارجيين لعمل حساب جديد . 

 

تقددوم المنآددتة بتحديددد  أنن" ( "مزايددا العدداملي38مصددرى رقددم )ال يتطلددب معيددار المحاسددبة:  المعاشززات -4ج
المعاآداج فدى  نظدامالقيمة الحالية لاللتزاماج المحدددة المرتبطدة بادذل المزايدا والقيمدة السدوقية ألصدول 

ويآدجع المعيدار المنآدتة للدى اسدتخدام خبيدر اكتدوارى مفهدل مانيدًا لقيدا   .تارير نااية كل فترة مالية
خدالل االسدتنتاج مدن يعتمدد لليده مدراأل التقدارير الدوريدة يمكدن الحصدول للدى قيدا  وأل .االلتزاماج 

 للى أحدث تقييم اكتوارى .  واالستنباط بناء

 

ضددريبة الدددخل والتددزام  لددبءبحسدداب تقددوم المنآددتة فددى قوا ماددا الماليددة المجمعددة :  ضززرا ب  الززدخل -5ج
كل دولة مستقلة للدى قياسداج الددخل ضريبة الدخل المفجل فى توارير سنوية بتطبيق سعر الضريبة ل

توضددأ أهميددة التوصددل لاددذل الدرجددة مددن الدقددة فددى  " 14بن الفقددرة "م مددن ألكددل دولددة   وللددى الددرم
قددد يكددون مددن ميددر الممكددن تحقيقاددا فددى جميددع الحدداالج   ويددتم  أنددهتددوارير تقددديم التقددارير الدوريددة كال 

أو بالنسددبة لف دداج الدددخل كذا كانددج ذاج  اسددتخدام متوسددط مددرجأ لسددعر الضددريبة فددى الدددول المختلفددة
 درجة تقريبية معقولة . 
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الخبدراء القددانونين أو مستآدارين آخددرين ويددتم  آراء : قددد يآدمل قيددا  البندود المحتملددة محتملززةالبنز د ال -6ج
   محتملددةمددن خبددراء مسددتقلين فيمددا يتعلددق بددالبنود الفددى بعددأل األحيددان الحصددول للددى تقددارير رسددمية 

 األخدرىة وحداالج لددم التتكدد محتملدحول التقاضدى والمطالبداج والتقييمداج والبندود ال اآلراءومثل هذل 
 قد تكون مطلوبة أو ال تكون مطلوبة فى التوارير الدورية . 

 
 

 ملغاة. -7ج

 

: بالنسدبة لدبعأل األرصددة المآدتركة بدين الآدركاج  فيمزا بزي  الشزر ات الشزقيقة  التابعزة التس يات -8ج
تسددويتاا للددى مسددتوى تفصدديلى لنددد كلددداد القددوا م الماليددة المجمعددة فددى  تددتم أن الآددقيقة والتابعددة الددى

لدددداد القدددوا م الماليدددة لندددد كوأقدددل تفصدددياًل  تصدددرةناايدددة السدددنة الماليدددة فانددده يمكدددن تسدددويتاا بصدددورة مخ
 المجمعة فى أى تارير دورى . 

 

فتددرة الدوريددة فددى : نظددرًا للتعقيددد وارتفددال التكلفددة والوقددج قددد تكددون قياسدداج ال الصززناعات المتخصصززة -9ج
الصدددنالاج المتخصصددددة أقددددل دقدددة ممددددا هددددى لليدددده فدددى ناايددددة السددددنة الماليدددة   مثددددال ذلدددد  حسدددداب 

 احتياطياج التتمين من قبل آركاج التامين . 


