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المعٌار المحاسبً الدولً السابع والثالثون  
 

 والموجودات المحتملة  المحتملةاتالمطلوبالمخصصات، 

تم اعتماد معٌار المحاسبة الدولً من قبل مجلس لجنه المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً 
 للفترات التً تبدأ من أول المالٌة المفعول على البٌانات  نافذ وأصبح1998 (ٌولٌو)تموز
 .بعد ذلك التارٌخ أو 1999 عام (ٌولٌو)تموز
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مقدمة 

 المخصصات،  عنفصاحاإلمحاسبة وال الدولً السابع والثالثون يمعٌار المحاسبالٌبٌن  .1
 :لة، فٌما عداموالموجودات المحتالمطلوبات المحتملة 

. تلك الناجمة عن األدوات المالٌة المسجلة بمقدار قٌمتها (أ 

 بااللتزامات، والعقود لمثقباستثناء العقد التلك الناجمة عن العقود ؼٌر المنفذة،  (ب 
ؼٌر المنفذة هً العقود التً لم ٌنجز بموجبها أي طرؾ أٌاً من التزاماته أو قام 

 .كال الطرفان بإنجاز التزاماتها جزبٌا إلى حد متساو

 ، أولعقود مع حملة البوالصاتلك الناشبة فً منشآت التؤمٌن من  (ج 

 . دوًل آخريك التً ٌؽطٌها معٌار محاسبتل (د 

المخصصات 

رؾ هذا المعٌار المخصصات على أنها مطلوبات ذات توقٌت أو مبلػ ؼٌر مإكدٌن، عي .2
: مخصص فقط فً الحاالت التالٌة الوٌجب االعتراؾ ب

. نتٌجة لحدث سابق  (قانونً أو بناء)عندما ٌكون على المنشؤة التزام حالً  (أ 

أن تدفقا صادرا للموارد  (أي اكثر احتماال من عدمه)عندما ٌكون من المحتمل  (ب 
 ، وبا لتسوٌة االلتزاملطتالمتضمنة للمنافع االقتصادٌة سٌكون م

إذا كان من الممكن  إجراء تقدٌر موثوق به لمبلػ االلتزامات، وٌشٌر المعٌار إلى  (ج 
 .   أنه فقط فً حاالت نادرة جداً ال ٌكون ممكناً إجراء تقدٌر موثوق به

:  ٌعرؾ المعٌار االلتزام البناء على أنه التزام ٌنتج عن إجراءات المنشؤة حٌث .3

تكون المنشؤة قد بٌنت لألطراؾ األخرى من خالل نمط قابم للممارسة السابقة أو  (أ 
 ، وسٌاسات معلنة أو بٌان حالً محدد بشكل كاؾ أنها ستتقبل مسإولٌات معٌنة

نتٌجة لذلك خلقت المنشؤة توقعاً صحٌحاً لدى األطراؾ األخرى أنها ستقوم بتنفٌذ  (ب 
. هذه المسإولٌات

فً حاالت نادرة، على سبٌل المثال فً قضٌة قانونٌة، قد ال ٌكون من الواضح ما إذا  .4
كان على المنشؤة التزام حالً، وفً هذه الحاالت ٌعتبر أن حدثاً سابقاً سٌتسبب فً نشوء 

التزام حالً إذا كان هناك احتمال أكبر، مع األخذ فً االعتبار  كافة األدلة المتوفرة، 
بوجود التزام حالً فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، وتعترؾ المنشؤة بمخصص لذلك 

االلتزام الحالً إذا تمت تلبٌة معاٌٌر االعتراؾ األخرى المبٌنة أعاله، وإذا كان هناك 
احتمال اكبر بعدم وجود التزام حالً تقوم المنشاة باإلفصاح عن مطلوب محتمل، إال إذا 

. كانت إمكانٌة حدوث تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة بعٌدة 

وٌة تسٌجب أن ٌكون المبلػ المعترؾ به كمخصص أفضل تقدٌر للصرؾ المطلوب ل .5
 أخرى المبلػ الذي ستدفعه المنشؤة عبارةلعمومٌة، وباااللتزام الحالً فً تارٌخ المٌزانٌة 

 ثالثبشكل معقول لتسوٌة االلتزام فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة أو تحوٌله إلى طرؾ 
. فً ذلك الوقت
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 :لمعٌار وجوب قٌام المنشؤة بما ٌلً عند قٌاس مخصصاٌتطلب  .6

 عدم التؤكد ال ٌبرر إنشاء و لكنخذ المخاطر وحاالت عدم التؤكد فً االعتبار، أ (أ 
. لمبالؽة المتعمدة فً المطلوبات امخصصات زابدة أو 

خصم المخصصات حٌث ٌكون تؤثٌر القٌمة الزمنٌة للنقود مادٌا، وذلك باستخدام  (ب 
ل الضرٌبة تعكس التقٌٌمات الحالٌة فً السوق للقٌمة بما ق (أو أسعار خصم )سعر 

ك المخاطر المتعلقة بالمطلوب الذي لم ٌتم إظهاره فً افضل تلالزمنٌة للنقود و
تقدٌر للصرؾ، وحٌث ٌتم استعمال الخصم ٌتم االعتراؾ بالزٌادة فً المخصص 

. نتٌجة لمرور الوقت على أنه مصروؾ فابدة

لقانون والتؽٌٌرات ااألخذ فً االعتبار األحداث المستقبلٌة مثل التؽٌٌرات فً  (ج 
 ، والتقنٌة حٌث توجد أدلة موضوعٌة كافٌة أنها ستقع

عدم األخذ فً االعتبار المكاسب من التصرؾ المتوقع فً الموجودات حتى ولو  (د 
كان التصرؾ المتوقع مرتبطا بشكل وثٌق بالحدث الذي ٌتسبب فً نشوء 

 .المخصص

مثال ذلك )قد تتوقع المنشؤة استرداد بعض أو كل الصرؾ المطلوب لتسوٌة مخصص  .7
: ، وٌجب على المنشؤة(من خالل عقود التؤمٌن أو بنود التعوٌض أو ضمانات الموردٌن 

االعتراؾ بمبلػ مسترد فقط عندما ٌكون مإكدا بالفعل أن ذلك المبلػ سٌتم استرداده  (أ 
إذا قامت المنشؤة بتسوٌة التزامها، وٌجب أن ال ٌزٌد المبلػ المعترؾ به لالسترداد 

 ، وعن مبلػ المخصص

العتراؾ بالتعوٌض على انه موجود منفصل، وفً بٌان الدخل ٌمكن عرض ا (ب 
. المصروؾ المتعلق بمخصص مخصوما منه المبلػ المعترؾ به لالسترداد

ٌجب مراجعة المخصصات فً تارٌخ كل مٌزانٌة عمومٌة وتعدٌلها إلظهار أفضل تقدٌر  .8
حالً، وإذا لم ٌعد من المحتمل أن تدفقا صادراً للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة 

. سٌكون مطلوباً لتسوٌة االلتزام فإنه ٌجب عكس المخصص

ٌجب استخدام مخصص فقط للمصروفات التً تم االعتراؾ بالمخصص لها فً  .9
 .الموجود

تطبٌقات محددة - المخصصات 

ٌوضح المعٌار كٌؾ ٌجب تطبٌق االعتراؾ بالمخصصات وقٌاسها فً ثالث حاالت  .10
. خسابر التشؽٌل المستقبلٌة والعقود المثقلة بااللتزامات وإعادة الهٌكلة: محددة 

ٌجب عدم االعتراؾ بالمخصصات لخسابر التشؽٌل المستقبلٌة، وتوقع خسابر تشؽٌل  .11
 مستقبلٌة هو داللة على احتمال انخفاض قٌم موجودات معٌنة للعملٌة، وفً هذه الحالة

 من أجل انخفاض قٌمتها بموجب معٌار المحاسبة الموجوداتتقوم المنشؤة باختبار هذه 
. انخفاض قٌمة الموجودات . الدولً السادس والثالثون 
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إذا كان للمنشؤة عقد مثقل باألعباء فانه ٌجب االعتراؾ بااللتزام الحالً بموجب العقد  .12
 وقٌاسه على انه مخصص ،والعقد المثقل باألعباء هو العقد الذي تزٌد فٌه التكالٌؾ التً

ال ٌمكن تجنبها لتلبٌة االلتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادٌة التً ٌتوقع 
. استالمها بموجبه 

 اإلدارة وتحت سٌطرتها،وٌؽٌر هخططت لٌعرؾ المعٌار إعادة الهٌكلة على أنها برنامج  .13
: مادٌا أما

 نطاق عمل تولته المنشاة،أو (أ 

. سلوب القٌام بالعمل أ (ب 

ٌتم االعتراؾ بمخصص إلعادة هٌكلة التكالٌؾ فقط عندما تتم تلبٌة المقاٌٌس العامة  .14
 ٌنشؤ التزام بناء إلعادة الهٌكلة فقط عندما اإلطارلالعتراؾ بالمخصصات، وفً هذا 

: تكون المنشاة

: لها خطة مفصلة رسمٌة إلعادة الهٌكلة تحدد على األقل ما ٌلً (أ 

. العمل المعنً أو جزء منه -1

. المواقع الربٌسٌة المتؤثرة -2

موقع وعمل والعدد التقرٌبً للموظفٌن الذٌن سٌتم  -3
. تعوٌضهم عن إنهاء خدماتهم

 ، والصرؾ الذي سٌتم القٌام به -4

 ، ومتى سٌتم تنفٌذ الخطة -5

أحدثت توقعا صحٌحا لدى أولبك المتؤثرٌن بها بؤنها ستقوم بتنفٌذ إعادة الهٌكلة  (ب 
بالبدء فً تنفٌذ تلك الخطة أو اإلعالن عن خصابصها الربٌسٌة ألولبك المتؤثرٌن 

. بها

اإلدارة أو مجلس اإلدارة بإعادة الهٌكلة التزام فً تارٌخ المٌزانٌة  ال ٌنشؤ عن قرار .15
 :العمومٌة إال إذا اتخذت المنشؤة قبل تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ما ٌلً

 .بدأت فً تنفٌذ خطة إعادة الهٌكلة (أ 

أبلؽت خطة إعادة الهٌكلة إلى أولبك الذٌن ٌتؤثرون بها بؤسلوب محدد بشكل كاؾ  (ب 
 .لخلق توقع صحٌح لدٌهم بؤن المنشؤة ستقوم بتنفٌذ إعادة الهٌكلة

 ال ٌنشؤ أي التزام للبٌع حتى تلتزم للمنشؤة ، فإنهحٌث تشمل إعادة الهٌكلة بٌع عملٌة .16
. بالبٌع، أي توجد اتفاقٌة بٌع ملزمة
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لمصروفات المباشرة الناجمة من إعادة اٌجب أن ٌشمل مخصص إعادة الهٌكلة فقط  .17
 :الهٌكلة والتً هً

، و ناجمة بالضرورة عن إعادة للهٌكلة (أ 

لٌست متعلقة باألنشطة القابمة للمنشؤة، وهكذا ال ٌشمل مخصص إعادة الهٌكلة  (ب 
أو إعادة تدرٌب أو تؽٌٌر موقع الموظفٌن الدابمٌن أو التسوٌق  : مثلتكالًٌؾ
 . فً أنظمة جدٌدة وشبكات التوزٌع راالستثما

المطلوبات المحتملة 

البنود المحتملة " – ٌحل المعٌار محل تلك األجزاء من معٌار المحاسبة الدولً العاشر  .18
لبنود المحتملة، وٌعرؾ االتً تتناول " 1واألحداث التً تقع بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

 :المعٌار المطلوب المحتمل على انه

التزام ممكن ٌنشؤ من أحداث سابقة، ووجوده سٌتؤكد فقط بوقوع أو عدم وقوع   (أ 
 حدث مستقبلً واحد أو أكثر ؼٌر مإكد لٌس ضمن السٌطرة الكاملة للمنشؤة، أو

 :التزام حالً ٌنشؤ من أحداث سابقة ولكن ؼٌر معترؾ به بسبب ما ٌلً (ب 

لٌس من المحتمل أن تدفقا صادرا للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة  -1
 سٌكون مطلوبا لتسوٌة االلتزام، أو

 . كافٌة بثقةال ٌمكن قٌاس مبلػ االلتزام -2

ٌجب على المنشؤة عدم االعتراؾ بمطلوب محتمل، وٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن  .19
محتمل إال إذا كان احتمال حدوث تدفق للموارد الصادرة المتضمنة للمنافع ال مااللتزا

 .االقتصادٌة بعٌدا

الموجودات المحتملة  

 و أن ٌعرؾ المعٌار الموجود المحتمل على أنه موجود ممكن ٌنشؤ عن أحداث سابقة .20
 فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلً واحد أو أكثر ؼٌر مإكد لٌس هٌتم تؤكٌدوجوده 

 اإلجراءاتضمن السٌطرة الكاملة للمنشؤة، ومثال ذلك مطالبة تتابعها المنشؤة من خالل 
 .القانونٌة حٌث تكون النتٌجة ؼٌر مإكدة

ٌجب اإلفصاح عن موجود محتمل . ٌجب على المنشؤة عدم االعتراؾ بموجود محتمل .21
 .حٌث ٌكون التدفق الوارد للمنافع االقتصادٌة محتمالً

عندما ٌكون تحقٌق الدخل مإكداً بالفعل عندبذ ال ٌكون الموجود المتعلق بذلك موجوداً  .22
 .محتمالً، وٌكون االعتراؾ به مناسباً

                                                 
1
محل المعٌار " األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة "(1999المعدل عام )لقد حل المعٌار المحاسبً الدولً العاشر  ( 

وذلك ابتداًء من األول من كانون الثانً " البنود المحتملة واألحداث التً تقع بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة"المحاسبً الدولً العاشر 
 .2000عام 
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   بدء التطبٌقتارٌخ

 التً تؽطً الفترات  السنوٌة بالنسبة للبٌانات المالٌةواجب التطبٌقٌصبح هذا المعٌار  .23
 المعٌار  أو بعد ذلك، وٌشجع تطبٌق1999 عام (ٌولٌو)  تموزالتً تبدأ فً األول من

 . أبكربتارٌخ
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المحتوٌات  

معٌار المحاسبة الدولً السابع والثالثون  

المخصصات، المطلوبات المحتملة، والموجودات المحتملة 

 

الهدؾ         الفقرات 

  9-1        المعٌارنطاق

 13-10تعرٌفات        

 11المخصصات والمطلوبات األخرى     

 13-12العالقة بٌن المخصصات والمطلوبات المحتملة    

 35-14االعتراؾ        

 26-14المخصصات        

 16-15االلتزام الحالً       

 22-17الحدث السابق      

التدفق الصادر المحتمل        
  

   24-23للموارد التً تتضمن منافع اقتصادٌة   

 26-25التقدٌر الموثوق لاللتزام      

 30-27      المحتملةالمطلوبات 

  35-31      المحتملةالموجودات 

 52-36القٌاس         

 41-36أفضل تقدٌر        

 44-42المخاطرة وحاالت عدم التؤكد      

 47-45القٌمة الحالٌة        

 50-48األحداث المستقبلٌة       

 52-51التصرفات المتوقعة فً الموجودات     

االستردادات  

 58-53التؽٌرات فً المخصصات      

 60-59استخدام المخصصات       

 62-61تطبٌق قواعد االعتراؾ والقٌاس     

 83-63خسابر التشؽٌل المستقبلٌة     

 65-63      لتزاماتالعقود المثقلة باال
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 69-66إعادة الهٌكلة        

 92-84اإلفصاح        

   94-93أحكام انتقالٌة       

 96-95      بدء التطبٌقتارٌخ 

المالحق  

المخصصات،المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة، االستردادات –الجداول  (أ 

خارطة القرارات  (ب 

االعتراؾ  : أمثلة  (ج 

 اإلفصاح: أمثلة  (د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معٌار المحاسبة الدولً السابع والثالثون 
 

 والموجودات المحتملة المخصصات،المطلوبات المحتملة
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ٌجب قراءة المعاٌٌر المطبوعة بالخط البارز فً إطار المادة الخلفٌة وإرشادات التنفٌذ فً هذا 

المعٌار، وكذلك فً إطار مقدمة المحاسبة الدولٌة، لٌس القصد من معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 
 .( من المقدمة12انظر الفقرة )تطبٌقها على البنود ؼٌر المادٌة 

 
 الهدؾ

 
 االعتراؾ المناسبة على المخصصات وأسسهدؾ هذا المعٌار ضمان تطبٌق مقاٌٌس االعتراؾ 

والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، وان ٌتم اإلفصاح عن معلومات كافٌة فً 
 .إٌضاحات البٌانات المالٌة لتمكٌن المستخدمٌن من فهم طبٌعتها وتوقٌتها ومبلؽها

 
  نطاقال
 

ٌجب أن تطبق هذا المعٌار جمٌع المنشآت فً محاسبة المخصصات والمطلوبات  .1
 المحتملة والموجودات المحتملة، فٌما عدا

 .تلك الناجمة من األدوات المالٌة المسجلة بمقدار قٌمتها العادلة (أ 

 . باألعباءلةمثقباستثناء العقود التلك الناجمة من العقود المنفذة،  (ب 

 ، وتلك الناشبة فً منشآت التامٌن من العقود مع حملة البوالص (ج 

 .تلك التً ٌؽطٌها معٌار محاسبة دوًل آخر (د 

التً هً لٌست  (بما فً ذلك الضمانات)ٌنطبق هذا المعٌار على األدوات المالٌة .2
 .مسجلة بقٌمتها العادلة

 

العقود ؼٌر المنفذة هً العقود التً لم ٌقم بموجبها أي طرؾ بؤداء أي من  .3
لى حد متساو، وال ٌنطبق هذا إالتزاماته، أو قام كال الطرفان بؤداء التزاماتهما جزبٌا 

 .المعٌار على العقود ؼٌر المنفذة إال إذا كانت مثقلة باألعباء

ٌنطبق هذا المعٌار على المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات  .4
 .المحتملة لمنشآت التؤمٌن عدا تلك الناشبة عن العقود مع حملة البوالص
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تناول معٌار محاسبة دوًل آخر نوعا محددا من المخصصات أو المطلوبات عند  .5
المحتملة أو الموجودات المحتملة تطبق المنشؤة ذلك المعٌار بدال من هذا المعٌار،فعلى 
سبٌل المثال هناك أنواع معٌنة من المخصصات التً تتناولها أٌضا معاٌٌر خاصة بما 

 :ٌلً

 (.المقاوالت عقود –انظر معٌار المحاسبة الدولً الحادي عشر )عقود اإلنشاء  (أ 

 .( ضرابب الدخل–أنظر معٌار المحاسبة الثانً عشر )ضرابب الدخل  (ب 

، على ( عقود اإلٌجار– السابع عشر ي الدولً المحاسب المعٌارأنظر)عقود اإلٌجار  (ج 

 الدولً السابع عشر على متطلبات محددة يمعٌار المحاسبالأنه حٌث ال ٌحتوي 
لتناول العقود التشؽٌلٌة التً أصبحت مثقلة باألعباء فان هذا المعٌار ٌنطبق على 

 ، وهذه الحاالت

 .( منافع الموظفٌن–أنظر معٌار المحاسبة الدولً التاسع عشر )منافع الموظفٌن  (د 

قد تتعلق بعض المبالػ التً تمت معاملتها على أنها مخصصات باالعتراؾ  .6
باإلٌراد، مثال ذلك عندما تعطً المنشؤة ضمانات مقابل رسم، وال ٌتناول هذا المعٌار 

 الظروؾ " اإلٌراد" الدولً الثامن عشر يمعٌار المحاسبالاالعتراؾ باإلٌراد، وٌحدد 
التً ٌتم فٌها االعتراؾ باإلٌراد وٌقدم إرشادا عملٌا بشؤن تطبٌق مقاٌٌس االعتراؾ، وال 

 .ٌؽٌر هذا المعٌار متطلبات معٌار المحاسبة الدولً الثامن عشر
 

ٌعرؾ هذا المعٌار المخصصات على أنها مطلوبات ذات توقٌت أو مبلػ ؼٌر  .7
كذلك فً سٌاق بنود مثل " مخصص"مإكدٌن، وفً بعض البلدان ٌستخدم المصطلح 

وهذه تعدٌالت على : االستهالك وانخفاض قٌمة الموجودات والدٌون المشكوك فٌها
 .المبالػ المسجلة للموجودات وال ٌتناولها هذا المعٌار

 
تحدد معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى ما إذا كانت عملٌات األنفاق تعامل  .8

كموجودات او كمصروفات، وهذه المواضٌع ال ٌتناولها هذا المعٌار، وتبعا لذلك ال ٌمنع 
 .وال ٌتطلب هذا المعٌار رأسملة التكالٌؾ المعترؾ بها عندما ٌتم وضع مخصص

 
بما فً ذلك العملٌات )عادة الهٌكلة إلٌنطبق هذا المعٌار على المخصصات  .9

، وحٌث تلبً إعادة هٌكلة العملٌة المتوقفة فقد ٌطلب معٌار المحاسبة الدولً (المتوقفة
 .فصاحات إضافٌةا"العملٌات المتوقفة "–الخامس والثالثون 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اتـــــــتعرٌؾ
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: تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار وفق المعانً المحددة لها .10

. المخصص هو مطلوب ذو توقٌت ومبلػ ؼٌر مإكدٌن

    المطلوب هو التزام حالً للمنشؤة ناشا من أحداث سابقة ٌتوقع أن ٌنجم عن تسوٌتها 
 .تدفق صادر من المنشؤة لموارد تتضمن منافع اقتصادٌة

ناء ٌنجم عنه عدم وجود بدٌل حقٌقً بالحدث الملزم هو حدث ٌخلق التزاما قانونٌا أو 
 .للمنشاة لتسوٌة ذلك االلتزام

:  منناتجااللتزام القانونً هو التزام 

 ،(من خالل أحكامه الصرٌحة أو الضمنٌة )عقد  (أ 

 تشرٌع، أو (ب 

 .ق آخر للقانونتطبً (ج 

 : من أعمال المنشؤة حٌثناتجااللتزام البناء هو التزام 

بٌنت المنشؤة ألطراؾ أخرى أنها ستقبل مسإولٌات معٌنة من خالل نمط ثابت من  (أ 
 ، والممارسة السابقة أو السٌاسة المعلنة أو بٌان حالً محدد بشكل كاؾ

نتٌجة لذلك خلقت المنشؤة توقعا صحٌحا من جانب األطراؾ األخرى أنها ستقوم  (ب 
 بؤداء هذه المسإولٌات

 :المطلوب المحتمل هو

 ٌنجم من أحداث سابقة وسٌتم تؤكٌد وجوده فقط بوقوع أو  أن ٌنشؤالتزام ممكن (أ 
عدم وقوع حدث مستقبلً واحد ؼٌر مإكد أو أكثر لٌس ضمن السٌطرة الكاملة 

 للمنشؤة، أو

: التزام حالً ٌنشؤ من أحداث سابقة إال انه ؼٌر معترؾ به بسبب ما ٌلً (ب 

لٌس من المحتمل أن ٌطلب تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة  -1
 لتسوٌة االلتزام، أو

 ال ٌمكن قٌاس مبلػ االلتزام بموثوقٌة كافٌة -2

 من أحداث سابقة، وسٌتؤكد وجوده فقط أشأن ٌنالموجود المحتمل هو موجود ممكن 
بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلً واحد ؼٌر مإكد أو أكثر لٌس ضمن السٌطرة الكاملة 

 .للمنشؤة

العقد المثقل باألعباء هو العقد الذي تزٌد به التكالٌؾ التً ال ٌمكن تجنبها لتلبٌة 
 .االلتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادٌة التً ٌتوقع استالمها بموجبه

ا إماوإعادة الهٌكلة ه ًٌ ":  برنامج مرسوم وضمن سٌطرة اإلدارة، وٌؽٌر ماد
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 نطاق عمل تتواله المنشؤة، أو (أ 

 .أسلوب القٌام بالعمل (ب 

 المخصصات والمطلوبات األخرى

 
ٌمكن تمٌٌز المخصصات من المطلوبات األخرى مثل الذمم التجارٌة الدابنة  .11

والمستحقات بسبب وجود عدم تؤكد فٌما ٌتعلق بتوقٌت أو مبلػ الصرؾ المستقبلً 
 :المطلوب فً التسوٌة، وبالمقارنة مع ذلك

 
الذمم التجارٌة الدابنة هً مطلوبات للدفع مقابل البضابع أو الخدمات التً تم  (أ 

 استالمها أو التزود بها وقدمت الفواتٌر لها أو تم االتفاق رسمٌا بشؤنها مع
 ،ودرلموا
 

لخدمات التً تم استالمها أو ا آوالمستحقات هً مطلوبات للدفع مقابل البضابع  (ب 
 ها أو االتفاق رسمٌا بشؤنها معبالتزود بها ولكن لم ٌتم دفعها أو إصدار فواتٌر 

 مثال ذلك المبالػ المتعلقة براتب)، بما فً ذلك المبالػ المستحقة للموظفٌن ردالمو
 ، وبالرؼم من أنه من الضروري فً بعض األحٌان تقدٌر مبلػ أو(مستحق إلجازة

 .توقٌت المستحقات فإن عدم التؤكد بشكل عام أقل مما هو بالنسبة للمخصصات 
 

كثٌرا ما ٌتم اإلبالغ عن المستحقات على أنها جزء من الذمم التجارٌة 
الدابنة والذمم الدابنة األخرى، بٌنما ٌتم اإلبالغ عن المخصصات 

 .بشكل منفصل 
 

 العالقة بٌن المخصصات والمطلوبات المحتملة
 

بشكل عام تعتبر كافة المخصصات محتملة ألنها ؼٌر مإكدة من ناحٌة التوقٌت  .12
للموجودات " محتمل "والمبلػ، على أنه ضمن هذا المعٌار ٌستعمل المصطلح 

والمطلوبات ؼٌر المعترؾ بها ألن وجودها سٌتؤكد فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث 
مستقبلً واحد أو أكثر ؼٌر مإكد لٌس ضمن السٌطرة الكاملة للمنشؤة، إضافة إلى ذلك 

 .للمطلوبات التً ال تلبً مقاٌٌس االعتراؾ" المطلوبات المحتملة"ٌستعمل المصطلح 
 

 :ٌمٌز هذا المعٌار بٌن ما ٌلً .13
 

على افتراض إمكانٌة عمل تقدٌر موثوق )المعترؾ بها كمطلوبات - المخصصات  (أ 
ألنها عبارة عن التزامات حالٌة ومن المحتمل أن تدفًقا صادًرا للموارد  (به

   و  ،المتضمنة للمنافع االقتصادٌة سٌكون مطلوًبا لتسوٌة االلتزامات
 

 : المعترؾ بها كمطلوبات ألنها إما–المطلوبات المحتملة  (ب 
 

التزامات ممكنة، حٌث ٌجب تؤكٌد ما إذا كان على المنشؤة التزام حالً  .1
، أو ٌمكن أن ٌإدي إلى تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة
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التزامات حالٌة ال تلبً مقاٌٌس االعتراؾ فً هذا  .2
ألنه إما لٌس من المحتمل أن تدفًقا صادًرا للموارد المتضمنة )المعٌار 

للمنافع االقتصادٌة سٌكون مطلوًبا لتسوٌة االلتزام، أو ألنه ال ٌمكن إجراء 
 .(تقدٌر موثوق به بشكل كاؾ لمبلػ االلتزام

 
 االعتراؾ

 
 تاالمخصص

 
 :ٌجب االعتراؾ بمخصص عندما .14

 

 .2نتٌجة لحدث سابق (قانونً أو بٌناء)ٌكون على المنشؤة التزام حالً  (أ 

من المحتمل أنه سٌطلب تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة لتسوٌة  (ب 
، و االلتزام

 .ٌمكن عمل تقدٌر موثوق به لمبلػ االلتزام (ج 

 .إذا لم ٌتم تلبٌة هذه الشروط ٌجب عدم االعتراؾ بمخصص
 
االلتزام الحالً 

 
فً حاالت نادرة ال ٌكون من الواضح وجود التزام حالً، وفً هذه الحاالت  .15

ٌعتبر أن حدًثا سابًقا سٌتسبب فً نشوء التزام حالً، ومع األخذ فً االعتبار كافة األدلة 
 .المتوفرة إذا كان وجود التزام حالً أكثر احتماال من عدمه فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

 
فً معظم الحاالت تقرٌباً سٌكون من الواضح ما إذا كان حدث سابق تسبب فً  .16

نشوء التزام حالً، وفً حاالت نادرة، مثال ذلك فً قضٌة قانونٌة، قد ٌكون هناك 
خالؾ حول ما إذا كانت أحداث معٌنة قد وقعت أو ما إذا كان ٌنجم عن هذه األحداث 
التزام حالً، وفً هذه الحالة تحدد المنشؤة ما إذا كان التزام حالً موجوداً فً تارٌخ 

أخذ كافة األدلة المتوفرة فً االعتبار بما فً ذلك على سبٌل المثال يالمٌزانٌة العمومٌة 
رأي الخبراء، وتشمل األدلة المؤخوذة فً االعتبار أٌة أدلة إضافٌة توفرها األحداث بعد 

 :تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، وعلى أساس هذه األدلة
 

حٌث ٌكون وجود التزام حالً أكثر احتماالً من عدمه فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة  (أ 
 ، و(إذا تم تلبٌة مقاٌٌس االعتراؾ)تعترؾ المنشؤة بمخصص 

 
حٌث ٌكون عدم وجود التزام حالً أكثر احتماالً فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة  (ب 

تفصح المنشؤة عن التزام محتمل إال إذا كان التدفق الصادر للموارد المتضمنة 
 (.86أنظر الفقرة )للمنافع االقتصادٌة بعٌد االحتمال 

                                                 
2
 .تكانُف تعذَم تزايح انحاسة اِنٍ انمائًح, 6 أَظز أَضا انتفسُز رلى  
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 الحدث السابق
  

الحدث السابق الذي ٌإدي إلى التزام حالً ٌسمى حدثاً ملزماً، وحتى ٌكون  .17
الحدث حدثاً ملزماً من الضروري عدم وجود بدٌل فعلً لدى المنشؤة لتسوٌة االلتزام 

: الذي خلقه الحدث، وتكون الحالة كذلك فقط

 حٌث ٌمكن فرض تنفٌذ االلتزام بموجب القانون، أو (أ 

توقعات  (الذي قد ٌكون إجراء للمنشؤة  )فً حالة االلتزام البناء حٌث ٌخلق الحدث  (ب 
 .صحٌحة لدى أطراؾ أخرى أن المنشؤة ستنفذ التزامها

 
تتناول البٌانات المالٌة المركز المالً لمنشؤة فً نهاٌة فترتها الخاصة بتقدٌم  .18

التقارٌر ولٌس مركزها الممكن فً المستقبل، وعلى ذلك ال ٌتم االعتراؾ بمخصص 
للتكالٌؾ التً ٌلزم تحملها للعمل فً المستقبل، والمطلوبات الوحٌدة التً ٌتم االعتراؾ 

 .بها فً المٌزانٌة العمومٌة لمنشؤة هً تلك القابمة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
 

االلتزامات الناشبة من أحداث سابقة القابمة بشكل منفصل عن األعمال المستقبلٌة  .19
هً فقط التً ٌتم االعتراؾ بها كمخصصات،  (أي اإلدارة المستقبلٌة لعملها )لمنشؤة 

واألمثلة على هذه االلتزامات هً العقوبات أو تكالٌؾ التنظٌؾ للتلؾ البٌبً ؼٌر 
القانونً اللتان قد تإدٌان إلى تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة 

بؽض النظر عن اإلجراءات المستقبلة للمنشؤة، وبالمثل تعترؾ المنشؤة بمخصص 
د الذي تجبر فٌه المنشؤة حلتكالٌؾ إؼالق منشؤة نفطٌة أو محطة تولٌد طاقة نووٌة إلى ال

وبالمقارنة مع ذلك نظًرا للضؽوطات التجارٌة أو . على إصالح التلؾ الذي حدث
المتطلبات القانونٌة قد تنوي المنشؤة أو تحتاج إلى القٌام باإلنفاق للعمل بطرٌقة معٌنة فً 

، ونظًرا ألن (مثال ذلك تركٌب فلترات دخان فً نوع معٌن من المصانع)المستقبل 
مثال ذلك بتؽٌٌر . المنشؤة ٌمكنها تجنب اإلنفاق المستقبلً من خالل إجراءاتها المستقبلٌة

أسلوب عملها ال ٌكون علٌها التزام حالً لذلك اإلنفاق المستقبلً وال ٌتم االعتراؾ 
 .بمخصص

 
ٌتعلق االلتزام دابًما بطرؾ آخر ٌكون االلتزام مستحًقا له، على أنه لٌس من  .20

فً الحقٌقة قد ٌكون – الضروري معرفة شخصٌة الطرؾ الذي ٌستحق له االلتزام 
ونظًرا ألن االلتزام ٌشمل تعهداً لطرؾ آخر فإنه ٌنجم عن . االلتزام للجمهور بشكل عام

ذلك أن قرار اإلدارة أو مجلس اإلدارة ال ٌنشؤ عنه التزام بناء فً تارٌخ المٌزانٌة 
العمومٌة إال إذا تم إبالغ القرار قبل تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ألولبك الذٌن ٌتؤثرون به 
 .بطرٌقة محددة بشكل كاؾ لخلق توقع صحٌح لدٌهم أن المنشؤة ستقوم بتنفٌذ مسإولٌاتها
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الحدث الذي ال ٌنشؤ عنه التزام فً تارٌخ الحق بسبب تؽٌرات فً القانون أو  .21
تقوم به المنشؤة ٌتسبب فً  (مثال ذلك بٌان علنً محدد بشكل كاؾ)بسبب أن إجراء 

حدوث التزام بناء، فعلى سبٌل المثال عندما ٌحدث تلؾ بٌبً قد ال ٌكون هناك التزام 
لتقوٌم النتابج، على أن المتسبب فً التلؾ سٌصبح حدًثا ملزًما عندما ٌتطلب قانون جدٌد 

 تخلق ةإصالح التلؾ الحالً أو عندما تتقبل المنشؤة علًنا مسإولٌة اإلصالح بطرٌق
 .التزاًما بناًء

 
حٌث لم ٌتم بعد إكمال تفاصٌل قانون جدٌد مقترح ٌنشؤ التزام عندما ٌكون من  .22

المإكد بالفعل أن التشرٌع سٌصدر كما تمت صٌاؼته، ولؽرض هذا المعٌار ٌعامل هذا 
واالختالؾ فً الظروؾ المحٌطة بإصدار التشرٌع تجعل . االلتزام على أنه التزام قانونً

من المستحٌل تحدٌد حدث واحد ٌجعل سن القانون مإكًدا بالفعل، وفً العدٌد من الحاالت 
 .ٌكون من المستحٌل التؤكد أن القانون سٌتم إصداره إلى أن ٌصدر بالفعل

 
 التدفق الصادر المحتمل للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة 

 
من أجل أن ٌحقق مطلوب شروط االعتراؾ ٌجب أن ال ٌكون هناك فقط التزام  .23

حالً ولكن أًٌضا احتمال التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة لتسوٌة 
 ٌعتبر التدفق الصادر للموارد أو حدث آخر أنه 3ولؽرض هذا المعٌار. ذلك االلتزام

محتمل إذا كان احتمال حدوثه أكبر من عدمه، أي أن احتمال وقوع الحدث أكبر من 
احتمال عدم وقوعه، وحٌث ال ٌكون من المحتمل وجود التزام حالً تفصح المنشؤة عن 

مطلوب محتمل إال إذا كانت إمكانٌة حدوث تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع 
 (.86أنظر الفقرة )االقتصادٌة بعٌد االحتمال 

 
مثال ذلك ضمانات المنتجات أو )حٌث ٌكون هناك عدد من االلتزامات المتشابهة  .24

فإن احتمال أن ٌكون التدفق الصادر مطلوًبا للتسوٌة ٌتم تحدٌده بالنظر فً  (عقود مماثلة
فبة االلتزامات ككل، وبالرؼم من أن احتمال التدفق الصادر ألي بند قد ٌكون ضبٌال فقد 

ٌكون من المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لبعض التدفق الصادر للموارد لتسوٌة فبة 
إذا كانت مقاٌٌس )االلتزامات ككل، وإذا لم تكن الحالة كذلك ٌتم االعتراؾ بمخصص 

 .(االعتراؾ األخرى قد تمت تلبٌتها
 

 التقدٌر الموثوق به لاللتزام 
 

إن استخدام التقدٌرات هو جزء أساسً إلعداد البٌانات المالٌة وال ٌقلل من  .25
موثوقٌتها، وٌعتبر ذلك صحًٌحا بشكل خاص فً حالة المخصصات التً هً بطبٌعتها 

ؼٌر مإكدة أكثر من معظم بنود المٌزانٌة العمومٌة، وفٌما عدا فً حاالت نادرة جًدا 
ستكون المنشؤة قادرة على تحدٌد نطاق من النتابج الممكنة، وتستطٌع بناء على ذلك عمل 

 .تقدٌر لاللتزام موثوق به بشكل كاؾ الستخدامه فً االعتراؾ بمخصص
 

                                                 
ٌ تفسُز كهًح    3 عُار عهً أَها "إ ال َُطثك تانضزورج ٍف  " أكثز احتًاال"يحتًم ٍف هذا اًن

حاسثح انذونُح األخزي  .يعاَُز اًن
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 ٌوجد  فإنهفً الحاالت النادرة جًدا التً ال ٌمكن فٌها عمل تقدٌر موثوق به .26
 عن المطلوب على أنه مطلوب محتمل اإلفصاحمطلوب ال ٌمكن االعتراؾ به، وٌتم 

 (.86أنظر الفقرة )
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 المطلوبات المحتملة

 .ٌجب على المنشؤة عدم االعتراؾ بمطلوب محتمل .27

 إال إذا كانت إمكانٌة 86ٌتم اإلفصاح عن مطلوب محتمل حسبما تتطلبه الفقرة  .28
 .التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة بعٌدة

ًٌا عن التزام ٌعامل ذلك الجزء من  .29 حٌث تكون المنشؤة مسإولة جماعٌا وفرد
 تقوم األطراؾ األخرى بتلبٌته على أنه مطلوب محتمل، وتعترؾ أنااللتزام الذي ٌتوقع 

المنشؤة بمخصص لذلك الجزء من االلتزام الذي ٌحتمل حدوث تدفق صادر للموارد 
المتضمنة للمنافع االقتصادٌة له، إال فً الحاالت النادرة جدا التً ال ٌمكن فٌها إجراء 

 .تقدٌر موثوق به

ا، وعلى ذلك ٌتم تقٌٌمها  .30 ًٌ قد تتطور المطلوبات المحتملة بطرٌقة ؼٌر متوقعة مبدب
باستمرار لتحدٌد ما إذا كان التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة قد 
أصبح محتمال، وإذا أصبح من المحتمل أنه سٌطلب تدفق صادر للمنافع االقتصادٌة 

المستقبلٌة لبند تم فً السابق التعامل معه على أنه مطلوب محتمل فإنه ٌتم االعتراؾ 
فٌما عدا فً )بمخصص فً البٌانات المالٌة للفترة التً ٌحدث فٌها تؽٌر فً االحتمال 

 .(الحاالت النادرة جًدا التً ال ٌمكن فٌها إجراء تقدٌر موثوق به

 الموجودات المحتملة

 .ٌجب على المنشؤة عدم االعتراؾ بموجود محتمل .31

تنشؤ الموجودات المحتملة عادة من أحداث ؼٌر مرسومة أو أحداث أخرى ؼٌر  .32
متوقعة تتسبب فً إمكانٌة تدفق وارد للمنافع االقتصادٌة للمنشؤة، ومثال ذلك مطالبة 

 .تتابعها المنشؤة من خالل عملٌة قانونٌة حٌث تكون النتٌجة ؼٌر مإكدة

ال ٌتم االعتراؾ بالموجودات المحتملة فً البٌانات المالٌة حٌث أنه قد ٌنجم عن  .33
ذلك االعتراؾ بالدخل الذي قد ال ٌتحقق أبًدا، على أنه عندما ٌكون تحقٌق الدخل مإكًدا 

. بالفعل عندبذ ال ٌكون الموجود موجودا محتمال وٌكون االعتراؾ به مناسًبا

 حٌث ٌكون التدفق 89ٌتم اإلفصاح عن موجود محتمل حسبما تتطلبه الفقرة  .34
 .الوارد للمنافع االقتصادٌة محتمال

ٌتم تقٌٌم الموجودات المحتملة بشكل مستمر لضمان إظهار التطورات بالشكل  .35
المناسب فً البٌانات المالٌة، وإذا أصبح من المإكد بالفعل أن تدفًقا وارًدا للمنافع 

االقتصادٌة سٌحدث فإنه ٌتم االعتراؾ بالموجود وبالدخل المتعلق به فً البٌانات المالٌة 
للفترة التً ٌحدث فٌها التؽٌٌر، وإذا أصبح التدفق الوارد للمنافع االقتصادٌة محتمال تقوم 

 (.89أنظر الفقرة )المنشؤة باإلفصاح عن الموجود المحتمل 
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القٌاس  

 أفضل تقدٌر

ٌجب أن ٌكون المبلػ المعترؾ به كمخصص أفضل تقدٌر للصرؾ المطلوب  .36
 .لتسوٌة االلتزام الحالً فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

إن أفضل تقدٌر للصرؾ المطلوب لتسوٌة االلتزام الحالً هو المبلػ الذي تدفعه  .37
 طرؾ إلىلعمومٌة أو لتحوٌلة االمنشؤة بشكل معقول لتسوٌة االلتزام فً تارٌخ المٌزانٌة 

منع تسوٌة أو تحوٌل يآخر فً ذلك الوقت، وكثٌراً ما ٌكون مستحٌالً أو مكلفاً بشكل 
التزام فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، على أن تقدٌر المبلػ الذي تدفعه المنشؤة بشكل 

معقول لتسوٌة أو تحوٌل االلتزام ٌعطً أفضل تقدٌر للصرؾ المطلوب لتسوٌة االلتزام 
 .الحالً فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

ٌتم تحدٌد تقدٌرات النتٌجة واألثر المالً حسب رأي إدارة الشركة ٌعززه خبرة  .38
العملٌات المماثلة، وفً بعض الحاالت تقارٌر من خبراء مستقلٌن، وتشمل األدلة التً 

 .تإخذ فً االعتبار أٌة أدلة إضافٌة توفرها األحداث بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

ٌتم التعامل مع الشكوك المحٌطة بالمبلػ الذي سٌتم االعتراؾ به كمخصص  .39
بطرق متعددة حسب الظروؾ، وحٌث ٌتعلق المخصص الذي ٌتم قٌاسه بعدد كبٌر من 

البنود ٌتم تقدٌر االلتزام بوزن جمٌع النتابج الممكنة حسب احتماالتها، وٌسمى هذا 
، وعلى ذلك ٌكون المخصص مختلفاً "القٌمة المتوقعة" األسلوب اإلحصابً للتقدٌر 

أو % 60 خسارة مبلػ معٌن هو على سبٌل المثال احتمالاعتماداً على ما إذا كان 
، وحٌث ٌكون هناك نطاق مستمر من النتابج الممكنة وكل نقطة فً ذلك النطاق 90%

 .محتملة مثل ؼٌرها تستخدم نقطة الوسط فً النطاق

:  مثال 

تقوم منشؤة ببٌع بضابع مع ضمان ٌؽطى بموجبه العمالء عن تكلفة إصالحات أٌة عٌوب فً 
 ستة شهور بعد البٌع، وإذا تم اكتشاؾ عٌوب صؽٌرة فً جمٌع لالصنع تصبح ظاهرة خالل أو

ون، وإذا تم اكتشاؾ عٌوب ربٌسٌة يالمنتجات المباعة فانه ستنجم تكالٌؾ إصالح مقدارها واحد مل
فً جمٌع المنتجات المباعة فانه سٌنجم عن ذلك تكالٌؾ بٌع مقدارها أربع ملٌون، وتدل الخبرة 

من البضابع المباعة لن % 75السابقة للمنشؤة والتوقعات المستقبلٌة على انه بالنسبة للسنة القادمة 
من البضابع المباعة % 5من البضابع المباعة سٌكون بها عٌوب صؽٌرة، % 20ٌكون بها عٌوب،

 تقوم المنشؤة بتقٌٌم احتمال التدفق الصادر اللتزامات 24سٌكون بها عٌوب ربٌسٌة، وحسب الفقرة 
. الضمان ككل

: القٌمة المتوقعة لتكلفة اإلصالح هً

  400000= ( مالٌٌن4من % 5+)( ملٌون1من % 20+)(من الصفر% 75)
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حٌث ٌتم قٌاس التزام مفرد فان النتٌجة الفردٌة األكثر احتماال قد تكون افضل  .40
تقدٌر للمطلوب، على انه حتى فً مثل هذه الحالة تؤخذ المنشاة فً االعتبار النتابج 

 أنها ؼالبا أعلى أو ؼالبا اقل من  األخرى الممكنة، وحٌث تكون النتابج األخرى الممكنة
النتٌجة األكثر احتماال ٌكون افضل تقدٌر مبلؽا أعلى أو مبلؽا اقل، فعلى سبٌل المثال إذا 

على المنشؤة إصالح خطؤ جسٌم فً مصنع ربٌسً أقامته لعمٌل فان النتٌجة الفردٌة  كان
، ولكن ٌتم 1000األكثر احتماال هً نجاح اإلصالح عند أول محاولة بتكلفة مقدارها 

 .إذا كان هناك احتمال كبٌر بضرورة إجراء محاوالت أخرى وضع مخصص لمبلػ اكبر

ٌتم قٌاس المخصص قبل احتساب الضرٌبة حٌث ٌتم تناول النتابج للضرٌبٌة  .41
ضرابب الدخل - للمخصص والتؽٌرات فٌه بموجب معٌار المحاسبة الدولً الثانً عشر 

. 

 المخاطر وحاالت عدم التؤكد

ٌجب اخذ المخاطر وحاالت عدم التؤكد التً تحٌط حتما بالعدٌد من  األحداث  .42
 .والظروؾ فً  االعتبار من اجل التوصل إلى افضل تقدٌر للمخصص

ؾ المخاطرة تقلبات الناتج، وقد ٌزٌد تعدٌل المخاطرة من المبلػ الذي ٌقاس صت .43
بمقداره المطلوب، وتدعو الحاجة إلى اتخاذ جانب الحذر عند إصدار أحكام فً ظل 

ظروؾ ؼٌر مإكدة بحٌث ال تتم المبالؽة فً الدخل أو الموجودات وعدم تقدٌر 
المصروفات أو المطلوبات بؤقل من قٌمتها، على أن عدم التؤكد ال ٌبرر وضع 

مخصصات مفرطة أو مبالؽة متعمدة فً المطلوبات، فعلى سبٌل المثال إذا قدرت 
التكالٌؾ المتوقعة لناتج عكسً بشكل خاص على أساس متعقل فان هذا الناتج ال ٌعامل 
عندبذ بشكل متعمد على انه اكثر احتماال من الحالة الواقعٌة، وتدعو الحاجة إلى العناٌة 
 .لتجنب ازدواجٌة التعدٌالت للمخاطرة وعدم التؤكد مع مبالؽة ناتجة عن ذلك المخصص

ٌتم اإلفصاح عن ظروؾ عدم التؤكد المحٌطة بمبلػ الصرؾ الذي تم إجراإه  .44
 .(ب)85بموجب الفقرة

 القٌمة الحالٌة

حٌث ٌكون اثر القٌمة الزمنٌة للنقود مادٌا ٌجب إن ٌكون مبلػ المخصص هو  .45
 .القٌمة الحالٌة للمصروفات المتوقع أن تكون مطلوبة لتسوٌة االلتزامات

بسبب القٌمة الزمنٌة للنقود فان المخصصات الخاصة بالتدفقات النقدٌة الصادرة  .46
شؤ بعد وقت قصٌر بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة تشكل عببا اكبر من تلك نالتً ت

 مالمخصصات حٌث تنشؤ تدفقات نقدٌة صادرة بنفس المبلػ فٌما بعد، ولذلك ٌتم خص
 .المخصصات حٌث ٌكون األثر مادٌا

ما قبل الضرٌبة الذي  (أسعار)هو سعر (أو أسعار الخصم)ٌجب أن ٌكون سعر .47
ٌعكس تقٌٌمات السوق الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المتعلقة بالمطلوب، وٌجب 

 .الخصم المخاطر التً تم تعدٌل تقدٌرات التدفق النقدي لها (أسعار)أن ال ٌعكس سعر
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 األحداث المستقبلٌة

ٌجب إظهار األحداث المستقبلٌة التً قد تإثر على المبلػ المطلوب لتسوٌة التزام  .48
 .وذلك فً مبلػ مخصص حٌث توجد أدلة موضوعٌة كافٌة على أنها ستقع

قد تكون األحداث المستقبلٌة المتوقعة هامة بشكل خاص عند قٌاس المخصصات  .49
نشؤة أن تكلفة تنظٌؾ موقع فً نهاٌة عمره النافع مفعلى سبٌل المثال قد تعتقد ال

خفضها التؽٌرات المستقبلٌة فً التقنٌة، وٌعكس المبلػ المعترؾ به توقعا معقوال تس
لمراقبٌن مإهلٌن فنٌا وموضوعٌٌن مع األخذ فً االعتبار كافة األدلة المتوفرة بالنسبة 
للتقنٌة التً ستكون متوفرة فً وقت التنظٌؾ، وهكذا من المناسب على سبٌل المثال 
إدخال التخفٌضات المتوقعة فً التكلفة المرتبطة مع الخبرة الزابدة فً تطبٌق التقنٌة 

الحالٌة أو التكلفة المتوقعة لتطبٌق التقنٌة الحالٌة فً عملٌة تنظٌؾ اكبر أو اكثر تعقٌدا 
مما تم فً السابق، على أن المنشؤة ال تتوقع تطوٌر تقنٌة جدٌدة كلٌة للتنظٌؾ إال إذا 

 .كانت  هناك أدلة موضوعٌة كافٌة على ذلك

ٌإخذ اثر التشرٌع الجدٌد الممكن فً االعتبار عند قٌاس التزام حالً عندما توجد  .50
أدلة  موضوعٌة كافٌة على أن صدور التشرٌع مإكد بالفعل، ومجموعة الظروؾ 

المختلفة التً تنشؤ أثناء التطبٌق تجعل من الصعب تحدٌد حدث واحد ٌوفر أدلة كافٌة 
وموضوعٌة فً كل حالة، واألدلة مطلوبة بالنسبة لما سٌطلبه التشرٌع وما إذا كان من 
المإكد بالفعل انه سٌصدر وٌنفذ فً الوقت المناسب، وفً العدٌد من الحاالت لن توجد 

. أدلة موضوعٌة كافٌة إلى أن ٌتم صدور التشرٌع الجدٌد

 التصرؾ المتوقع فً الموجودات

ٌجب عدم اخذ المكاسب من التصرؾ المتوقع بالموجودات فً االعتبار عند  .51
 .قٌاس مخصص

ال تإخذ المكاسب من التصرؾ المتوقع بالموجودات فً االعتبار عند قٌاس  .52
مخصص حتى ولو كان التصرؾ المتوقع مرتبطا بشكل وثٌق بالحدث الذي ٌتسبب فً 

نشوء المخصص، وبدال من ذلك تعترؾ المنشاة بالمكاسب من التصرفات المتوقعة 
بالموجودات فً الوقت الذي ٌحدده معٌار المحاسبة الدولً الذي ٌتناول الموجودات 

 .المعنٌة

 االستردادات

حٌث ٌتوقع أن تقوم جهة أخرى برد بعض أو جمٌع المصروؾ المطلوب لتسوٌة  .53
مخصص فانه ٌجب االعتراؾ باالسترداد فقط عندما ٌكون من المإكد بالفعل أنه سٌتم 

نشؤة بتسوٌة االلتزام، وٌجب معاملة مبلػ االسترداد ماستالم مبلػ التعوٌض إذا قامت ال
على أنه موجود منفصل، وٌجب أن ال ٌزٌد مبلػ االسترداد المعترؾ به عن مبلػ 

 .مخصص
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فً بٌان الدخل ٌمكن عرض المصروؾ المتعلق بمخصص مخصوما منه مبلػ  .54
 .االسترداد المعترؾ به

فً بعض األحٌان تتوقع المنشؤة من طرؾ آخر أن ٌقوم بدفع جزء من الصرؾ  .55
مثال ذلك من خالل عقود التؤمٌن أو بنود التعوٌض ) كاملةالمطلوب لتسوٌة مخصص أو 

، وقد  ٌقوم الطرؾ اآلخر إما برد المبالػ التً دفعتها المنشؤة أو (أو ضمانات الموردٌن 
 .بدفع المبالػ مباشرة

فً معظم الحاالت تبقى المنشؤة مسإولة عن المبلػ بكامله بحٌث ٌتوجب على  .56
المنشؤة تسوٌة المبلػ بكامله إذا لم ٌقم الطرؾ اآلخر بالدفع ألي سبب، وفً هذه الحالة 

ٌتم االعتراؾ بمخصص لمبلػ االلتزام بكامله، كما ٌتم االعتراؾ بموجود منفصل 
لالسترداد المتوقع عندما ٌكون مإكدا بالفعل أن مبلػ االسترداد سٌتم استالمه إذا قامت 

 .المنشؤة بتسوٌة االلتزام 

فً بعض الحاالت ال تكون المنشؤة مسإولة عن التكالٌؾ إذا لم ٌقم الطرؾ اآلخر  .57
بالدفع، وفً هذه الحالة ال تتحمل المنشاة أي التزام عن هذه  التكالٌؾ وال تدخل ضمن 

 .المخصص

 فإن االلتزام الذي تكون فٌه المنشؤة مسإولة عنه 29كما هو مبٌن فً الفقرة  .58
 ىقوم أطراؾ أخرت هو التزام محتمل إلى الحد الذي ٌتوقع فٌه أن ة وفرديجماعٌة بصفة

 .بتسوٌة االلتزام

 التؽٌرات فً المخصصات

ٌجب مراجعه المخصصات فً تارٌخ كل مٌزانٌة  عمومٌة وتعدٌلها إلظهار  .59
افضل تقدٌر حالً، وإذا لم ٌعد من المحتمل أنه سٌطلب تدفق صادر للموارد المتضمنة 

 .للمنافع االقتصادٌة لتسوٌة االلتزام فانه ٌجب عكس المخصص

 فً كل  ٌزدادمخصصك المبلػ المسجل ،فإنٌتم استخدام الخصمفً الحالة التً  .60
 .تكلفة اقتراضفترة لٌعكس مرور الوقت ، وٌتم االعتراؾ بهذه الزٌادة على أنها 

 استعمال المخصصات

مخصص فً كها بٌجب استخدام مخصص فقط للمصروفات التً تم االعتراؾ  .61
 .األصل

ضع   توتوضع فقط المصروفات المتعلقة بالمخصص األصلً مقابله، و .62
 حدثٌنالمصروفات مقابل مخصص تم االعتراؾ به فً األصل لؽرض آخر سٌخفً اثر 

 .مختلفٌن
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تطبٌق قواعد االعتراؾ والقٌاس 

 خسابر التشؽٌل المستقبلٌة

 .ٌجب عدم االعتراؾ بمخصصات لخسابر التشؽٌل المستقبلٌة .63

 ومقاٌٌس 10ال تلبً خسابر التشؽٌل المستقبلٌة تعرٌؾ المطلوب فً الفقرة  .64
 .14االعتراؾ العامة للمخصصات الواردة فً الفقرة 

إن توقع خسابر تشؽٌل مستقبلٌة هو داللة على احتمال انخفاض موجودات معٌنة  .65
للعملٌة، وتقوم المنشؤة باختبار هذه الموجودات من أجل انخفاض القٌمة بموجب معٌار 

 .انخفاض قٌمة الموجودات- المحاسبة الدولً السادس والثالثون

 العقود المثقلة باألعباء

إذا كانت المنشؤة داخلة فً عقد مثقل باألعباء فإنه ٌجب االعتراؾ بااللتزام  .66
 .الحالً بموجب العقد وقٌاسه كمخصص

بدون  (مثال ذلك بعض طلبات الشراء الروتٌنٌة)ٌمكن إلؽاء العدٌد من العقود  .67
دفع تعوٌض للطرؾ اآلخر، ولذلك ال ٌوجد التزام، والعقود األخرى تحدد كال من حقوق 

والتزامات كل طرؾ من أطراؾ العقد، وحٌث تجعل األحداث مثل هذا العقد مثقال 
باألعباء ٌكون العقد ضمن نطاق هذا المعٌار وٌوجد مطلوب ٌتم االعتراؾ به، والعقود 

 .ؼٌر المنقذة التً هً لٌست مثقلة باألعباء تقع خارج نطاق هذا المعٌار

 التكالٌؾ التً ال مةٌعرؾ هذا المعٌار العقد المثقل باألعباء على أنه عقد تزٌد قً .68
ٌمكن تجنبها لتلبٌة االلتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادٌة المتوقع استالمها 

بموجبه، وتعكس التكالٌؾ التً ال ٌمكن تجنبها بموجب عقد أقل صافً تكلفة خروج من 
 .العقد وهً تكلفة الوفاء به وأي تعوٌض أو عقوبات ناجمة من عدم الوفاء به، أٌهمها أقل

قبل وضع مخصص منفصل لعقد مثقل باألعباء تقوم المنشؤة باالعتراؾ بؤٌة  .69
أنظر معٌار )خسارة فً انخفاض القٌمة حدثت لموجودات مخصصة لذلك العقد 

. (انخفاض قٌمة الموجودات- المحاسبة الدولً السادس والثالثون

إعادة الهٌكلة 

 :فٌما ٌلً أمثلة على األحداث التً قد تقع ضمن تعرٌؾ إعادة الهٌكلة .70

 .بٌع أو إنهاء خط عمل  (أ 

إؼالق مواقع العمل فً بلد أو منطقة أو تؽٌٌر موقع أنشطة عمل من بلد أو منطقة  (ب 
 .إلى بلد أو منطقة أخرى

، و تؽٌرات فً هٌكل اإلدارة، مثال ذلك إلؽاء طبقة إدارة (ج 

 .عملٌات إعادة تنظٌم ربٌسٌة لها تؤثٌر مادي على طبٌعة وتركٌز عملٌات المنشاة (د 
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لتكالٌؾ إعادة الهٌكلة فقط عندما تتم تلبٌة مقاٌٌس  اٌتم االعتراؾ بمخصص .71
 83- 72 ، وتبٌن الفقرات1 4االعتراؾ العامة للمخصصات كما هً واردة فً الفقرة 

 .أدناه كٌفٌة انطباق مقاٌٌس االعتراؾ العامة على حاالت إعادة الهٌكلة

 :ٌنشؤ االلتزام البناء إلعادة الهٌكلة فقط .72

 :عندما ٌكون للمنشؤة خطة مفصلة رسمٌة إلعادة الهٌكلة تحدد على األقل ما ٌلً (أ 

 .العمل أو جزء من العمل المعنً -1

 .المواقع الربٌسٌة التً تؤثرت -2

موقع وعمل الموظفٌن وعددهم التقرٌبً الذٌن سٌتم تعوٌضهم عن إنهاء  -3
 .خدماتهم

، و المصروفات التً سٌتم إجراإها -4

، و متى سٌتم تنفٌذ الخطة -5

عندما تخلق المنشؤة توقعا صحٌحا لدى أولبك الذٌن ٌتؤثرون بها أنها ستقوم بتنفٌذ  (ب 
إعادة الهٌكلة بالبدء فً تنفٌذ تلك الخطة أو اإلعالن عن مالمحها الربٌسٌة ألولبك 

 .الذٌن ٌتؤثرون بها

ٌتم تقدٌم األدلة على أن المنشؤة بدأت فً تنفٌذ خطة إعادة هٌكلة على سبٌل المثال  .73
بتفكٌك مصنع أو بٌع موجودات أو بإعالن المالمح الربٌسٌة للخطة، وٌشكل اإلعالن عن 

خطة مفصلة إلعادة الهٌكلة التزاما بناء بإعادة الهٌكلة فقط إذا تمت بطرٌقة وبتفصٌل 
بحٌث تتسبب فً نشوء توقعات صحٌحة لدى  (أي تحدٌد المالمح الربٌسٌة للخطة )كاؾ 

إن المنشؤة ستقوم  (أو ممثلٌهم  )أطراؾ أخرى مثل العمالء والمزودٌن والموظفٌن 
 .بتنفٌذ إعادة الهٌكلة

ألجل أن تكون الخطة كافٌة لنشوء التزام بناء عند إبالؼها ألولبك الذٌن ٌتؤثرون  .74
بها فإن الحاجة تدعو إلى تخطٌط تنفٌذها للبدء فٌها بؤسرع وقت ممكن و إلكمالها ضمن  

إطار زمنً من ؼٌر المحتمل أن تحدث خالله تؽٌرات هامة فً الخطة، وإذا كان من 
المتوقع أن سٌكون هناك تؤخٌر كبٌر قبل بدء إعادة الهٌكلة أو إن إعادة الهٌكلة ستستؽرق 
وقتاً طوٌالً بشكل ؼٌر معقول فإنه من ؼٌر المحتمل أن الخطة ستتسبب فً حدوث توقع 

صحٌح لدى اآلخرٌن أن المنشؤة ملتزمة فً الوقت الحالً بإعادة الهٌكلة، ألن اإلطار 
 .الزمنً ٌتٌح الفرص أمام المنشؤة لتؽٌٌر خططها

ال ٌتسبب قرار اتخذته اإلدارة أو مجلس اإلدارة قبل تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة فً  .75
نشوء التزام بناء فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة إال إذا قامت المنشؤة قبل تارٌخ المٌزانٌة 

 :العمومٌة بما ٌلً

 بدأت فً تنفٌذ خطة إعادة الهٌكلة، أو (أ 

أعلنت المالمح  الربٌسٌة لخطة إعادة الهٌكلة ألولبك الذٌن ٌتؤثرون بها بؤسلوب  (ب 
 .محدد بشكل كاؾ لخلق توقع صحٌح لدٌهم إن المنشؤة ستقوم بتنفٌذ إعادة الهٌكلة 
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فً بعض الحاالت تبدأ المنشاة فً تنفٌذ خطة إعادة هٌكلة أو تعلن عن مالمحها 
الربٌسٌة ألولبك الذٌن ٌتؤثرون بها فقط بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، وقد ٌكون 

تارٌخ الحقة لاألحداث ال- اإلفصاح مطلوبا بموجب معٌار المحاسبة الدولً العاشر 
 عدم اإلفصاح أنالمٌزانٌة العمومٌة إذا كانت إعادة الهٌكلة ذات أهمٌة كبٌرة بحٌث 

عنها سٌإثر على قدرة مستخدمً البٌانات المالٌة على إجراء تقٌٌمات واتخاذ قرارات 
 .مناسبة

بالرؼم من أن االلتزام البناء ال ٌنشؤ فقط نتٌجة لقرار اإلدارة فقط فقد ٌنجم  .76
االلتزام عن أحداث سابقة باإلضافة إلى ذلك القرار، فعلى سبٌل المثال تكون المفاوضات 

مع ممثلً الموظفٌن من اجل دفعات نهاٌة الخدمة أو مع المشترٌن لبٌع عملٌة قد تمت 
فقط على أن تكون خاضعة لموافقة مجلس اإلدارة، وعندما ٌتم صدور هذا القرار 

وإبالؼه لألطراؾ األخرى ٌكون على المنشؤة التزام  بناء إلعادة الهٌكلة إذا تمت تلبٌة 
 .72الشروط فً الفقرة 

فً بعض البلدان تكون الصالحٌة النهابٌة مسندة لمجلس تشمل عضوٌته ممثلٌن  .77
، أو قد ٌكون إبالغ هإالء الممثلٌن (مثال ذلك الموظفٌن )عن المصالح عدا عن اإلدارة 

ضرورٌا قبل أن ٌقوم المجلس باتخاذ قرار، ونظراً ألن قراراً للمجلس ٌتضمن إبالؼه 
 .إلى أولبك الممثلٌن فقد ٌنجم عن ذلك التزام بناء بإعادة الهٌكلة

ال ٌنشؤ أي التزام عن بٌع عملٌة إلى أن تلتزم المنشؤة بالبٌع، أي تكون هناك  .78
 .اتفاقٌة بٌع ملزمة

حتى وعندما تكون المنشاة قد اتخذت قرارا ببٌع عملٌة وأعلنت عن ذلك القرار  .79
 وكان هناك اتفاقٌة بٌع ملزمة، يفانه ال ٌمكنها االلتزام بالبٌع إلى أن ٌتم تحدٌد مشتر

والى أن تكون هناك اتفاقٌة بٌع ملزمة ستكون المنشؤة قادرة على تؽٌٌر رأٌها، وعلٌها فً 
 آخر بشروط مقبولة، وعندما ٌعتبر يالحقٌقة اتخاذ إجراء آخر إذا لم ٌمكن إٌجاد مشتر

تم مراجعة موجودات العملٌة من اجل تبٌع عملٌة انه جزء من إعادة الهٌكلة فانه 
انخفاض قٌمة - انخفاض قٌمتها بموجب معٌار المحاسبة الدولً السادس والثالثون 

الموجودات، وعندما ٌكون البٌع فقط جزءا من إعادة الهٌكلة ٌمكن نشوء التزام  بناء 
 .لألجزاء األخرى من إعادة الهٌكلة قبل أن توجد اتفاقٌة بٌع ملزمة

ٌجب أن ٌشمل مخصص إعادة الهٌكلة فقط المصروفات المباشرة الناجمة من  .80
 :إعادة الهٌكلة، والتً هً

، و ناجمة بالضرورة عن إعادة الهٌكلة (أ 

 .لٌست مرتبطة مع األنشطة القابمة للمنشؤة (ب 

 : مثلاًال ٌشمل مخصص إعادة الهٌكلة تكالٌؾ .81

 .إعادة التدرٌب أو تؽٌٌر موقع الموظفٌن الدابمٌن (أ 

، أو التسوٌق (ب 

 .االستثمار فً أنظمة وشبكات توزٌع جدٌدة (ج 
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تتعلق هذه المصروفات باإلجراء المستقبلً للعمل وهً لٌست مطلوبات إلعادة الهٌكلة 
فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، وٌتم االعتراؾ بهذه المصروفات على نفس األساس كما 

 .لو أنها نشؤت مستقلة من إعادة الهٌكلة

ال تدخل خسابر التشؽٌل المستقبلٌة التً ٌمكن تحدٌدها فً مخصص إال إذا كانت  .82
 .10تتعلق بعقد مثقل باألعباء كما هو معرؾ فً الفقرة 

 ال تإخذ المكاسب من التصرؾ المتوقع بالموجودات فً 51حسبما تتطلبه الفقرة  .83
االعتبار عند قٌاس مخصص إعادة الهٌكلة حتى ولو نظر إلى بٌع الموجودات أنه جزء 

 .من إعادة الهٌكلة
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 اإلفصاح

 :بالنسبة لكل فبة من المخصصات ٌجب على المنشؤة أن تفصح عما ٌلً .84

 جل فً بداٌة ونهاٌة الفترةسالمبلػ الم (أ 

ضعت خالل الفترة، بما فً ذلك الزٌادات فً والمخصصات اإلضافٌة التً  (ب 
 .المخصصات الحالٌة

 .(أي التً تم تحملها وتحمٌلها مقابل المخصص خالل الفترة)المبالػ المستعملة  (ج 

، و المبالػ ؼٌر المستعملة المعكوسة خالل الفترة (د 

 مرور الوقت وأثر أي تؽٌر عنالزٌادة خالل الفترة فً المبلػ المخصوم الناشا  (ه 
 .فً سعر الخصم

. مات المقارنة لٌست مطلوبةوالمعل

 :ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عما ٌلً لكل فبة من المخصصات .85

وصؾ موجز لطبٌعة االلتزام والتوقٌت المتوقع ألٌة تدفقات صادرة ناجمة للمنافع  (أ 
 .االقتصادٌة

إشارة إلى الشكوك حول مبلػ أو توقٌت هذه التدفقات الصادرة، وحٌث ٌكون من  (ب 
الضروري تقدٌم معلومات مناسبة ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن االفتراضات 
الربٌسٌة التً وضعت فٌما ٌتعلق باألحداث المستقبلٌة كما تم تناولها فً الفقرة 

، و 48

 .مبلػ أي استرداد متوقع وبٌان مبلػ موجود تم االعتراؾ به لذلك االسترداد (ج 

ما لم تكن إمكانٌة حدوث أي تدفق صادر كتسوٌة بعٌدة ٌجب على المنشؤة  .86
اإلفصاح لكل فبة من المطلوبات المحتملة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة عن وصؾ 

 :موجز لطبٌعة المطلوب المحتمل، وحٌث سٌكون ذلك عملٌا

 .52-36تقدٌر ألثره المالً مقاس بموجب الفقرات  (أ 

، و إشارة إلى الشكوك المتعلقة بمبلػ أو توقٌت أي تدفق صادر (ب 

 .ستردادأي اإمكانٌة  (ج 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 

عند تحدٌد أٌة مخصصات أو مطلوبات محتملة ٌمكن تجمٌعها لتكوٌن فبة من  .87
الضروري األخذ فً االعتبار ما إذا كانت طبٌعة البنود متشابهة بشكل كاؾ بحٌث ٌلبً 

، وهكذا قد (ب)،(أ)86والفقرة  (ب)، (أ)85بٌان مفرد بشؤنها المتطلبات فً الفقرة 
المناسب معاملة المبالػ المتعلقة بضمانات لمنتجات مختلفة على أنها فبة واحدة  ٌكون من

من المخصصات، ولكن لن ٌكون من المناسب معاملة المبالػ المتعلقة بالضمانات العادٌة 
 .والمبالػ الخاضعة لإلجراءات القانونٌة على أنها فبة واحدة

حٌث ٌنشؤ مخصص ومطلوب محتمل من نفس مجموعة الظروؾ تقوم المنشؤة  .88
 بطرٌقة تبٌن الصلة بٌن المخصص 86-84بعمل اإلفصاحات المطلوبة فً الفقرات 

 .والمطلوب المحتمل

كون التدفق الوارد للمنافع االقتصادٌة محتمال ٌجب على المنشؤة اإلفصاح يحٌث  .89
عن وصؾ موجز لطبٌعة الموجودات المحتملة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، وحٌث 

ًٌا اإلفصاح عن تقدٌر ألثرها المالً مقاس  باستخدام المبادئ المبٌنة اًٌكون ذلك عمل
 .52-36للمخصصات فً الفقرات 

من المهم أن تتجنب اإلفصاحات الخاصة بالموجودات المحتملة إعطاء دالالت  .90
 .مضللة الحتمال نشوء دخل

 ألنه 89، 86حٌث ال ٌتم اإلفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة فً الفقرتٌن  .91
 .من ؼٌر العملً إجراء ذلك فإنه ٌجب اإلفصاح عن هذه الحقٌقة

فً حاالت نادرة جًدا من الممكن توقع أن ٌتسبب اإلفصاح عن بعض أو كل  .92
 فً اإلخالل بشكل جسٌم بمركز المنشؤة فً 89-84المعلومات المطلوبة فً الفقرات 

نزاع مع أطراؾ أخرى فٌما ٌتعلق بموضوع المخصص أو المطلوب المحتمل أو 
الموجود المحتمل، وفً هذه الحاالت ال تكون المنشؤة بحاجة لإلفصاح عن المعلومات، 

ولكن ٌجب علٌها اإلفصاح عن الطبٌعة العامة للنزاع مع حقٌقة أن المعلومات لم ٌتم 
 .اإلفصاح عنها والسبب فً ذلك

أحكام انتقالٌة 

على أنه  (أو قبل ذلك) هذا المعٌار فً تارٌخ نفاذه يٌجب اإلبالغ عن أثر تبن .93
تعدٌل للرصٌد االفتتاحً لألرباح ؼٌر الموزعة للفترة التً تم تبنً فٌها المعٌار ألول 

مرة، وٌشجع المعٌار المنشآت ولكن ال ٌطلب منها تعدٌل الرصٌد االفتتاحً لألرباح ؼٌر 
الموزعة ألقرب فترة معروضة وإعادة بٌان المعلومات المقارنة، وإذا لم تتم إعادة بٌان 

 .المعلومات المقارنة فإنه ٌجب اإلفصاح عن هذه الحقٌقة

ٌتطلب هذا المعٌار معاملة تختلؾ عما هو وارد فً معٌار المحاسبة الدولً  .94
ربح أو الخسارة للفترة، األخطاء والتؽٌرات الربٌسٌة فً السٌاسات الصافً – الثامن 

المحاسبٌة، فمعٌار المحاسبة الدولً الثامن ٌتطلب إعادة بٌان المعلومات المقارنة 
أو اإلفصاح عن معلومات مقارنة إضافٌة شكلٌة على أساس إعادة  (المعاملة األساسٌة)

 .إال إذا كان من ؼٌر العملً إجراء ذلك (المعاملة البدٌلة المسموح بها)بٌانها 
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التطبٌق   بدءتارٌخ

ٌصبح معٌار المحاسبة الدولً هذا نافذ المفعول بالنسبة للبٌانات المالٌة السنوٌة  .95
 أو بعد ذلك، وٌشجع 1999 (ٌولٌو)  تموزالتً تؽطً الفترات التً تبدأ فً األول من

المعٌار على تطبٌقه بشكل أبكر، وإذا قامت المنشؤة بتطبٌق هذا المعٌار للفترات التً تبدأ 
 أو قبل ذلك فإنه ٌجب علٌها اإلفصاح عن هذه 1999 (ٌولٌو) تموزفً األول من 

 .الحقٌقة

ٌحل هذا المعٌار محل األجزاء التً تتناول البنود المحتملة فً معٌار المحاسبة  .96
 .4البنود المحتملة واألحداث التً تقع بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة– الدولً العاشر 

                                                 
 

4
بإلؽاء المعٌار "  لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌةةاألحداث الالحق "( 1999المعدل عام ) لقد قام المعٌار المحاسبً الدولً العاشر – 

و أصبح هذا اإللؽاء نافذ المفعول فً كانون " المخصصات، األحداث الواقعة بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة" المحاسبً الدولً العاشر
 2000(ٌناٌر)الثانً 
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 ملحق أ

 االستردادات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة و المخصصات –الجداول

هدؾ هذا الملحق تلخٌص المتطلبات الربٌسٌة للمعاٌٌر، وهو ال ٌشكل جزًءا من المعاٌٌر، وٌجب 
 .قراءته ضمن سٌاق النص الكامل للمعاٌٌر

 المخصصات والمطلوبات المحتملة

: حٌث قد ٌوجد نتٌجة ألحداث سابقة تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة

اللتزام محتمل ٌتؤكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلً واحد ؼٌر  (ب)اللتزام حالً  (أ)
. مإكد أو أكثر لٌس ضمن السٌطرة الكاملة للمنشؤة

ٌوجد التزام حالً ٌحتمل أن 
ٌتطلب تدفًقا صادًرا للموارد 

ٌوجد التزام محتمل أو التزام 
حالً قد ٌتطلب تدفًقا صادًرا 
للموارد ولكن ال ٌحتمل ذلك 

ٌوجد التزام محتمل أو التزام 
حالً حٌث ٌكون احتمال التدفق 

الخارج للموارد بعًٌدا 

ٌتم االعتراؾ بمخصص 
( 14الفقرة )

اإلفصاحات مطلوبة 
، 84الفقرتان )للمخصص 

85 )

ال ٌتم االعتراؾ بمخصص 
( 27الفقرة )

اإلفصاحات مطلوبة للمطلوب 
( 86الفقرة )المحتمل 

ال ٌتم االعتراؾ بمخصص 
( 27الفقرة )

الفقرة )ال ٌطلب أي إلفصاح 
86 )

 

ٌنشؤ المطلوب المحتمل كذلك فً الحالة النادرة جًدا حٌث ٌوجد مطلوب ال ٌمكن االعتراؾ به 
 .فصاحات مطلوبة للمطلوب المحتملالألنه ال ٌمكن قٌاسه بشكل موثوق به، وا
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 الموجودات المحتملة

حٌث ٌوجد نتٌجة ألحداث سابقة موجود ممكن ٌتؤكد وجوده فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع 
. حدث مستقبلً واحد ؼٌر مإكد أو أكثر لٌس ضمن السٌطرة الكاملة للمنشؤة

التدفق الوارد للمنافع 
االقتصادٌة مإكد بالفعل 

التدفق الوارد للمنافع 
االقتصادٌة محتمل ولكنه لٌس 

مإكًدا بالفعل 

. التدفق الوارد لٌس محتمال

الفقرة )الموجود لٌس محتمال 
33 )

ال ٌتم االعتراؾ بؤي موجود 
( 31الفقرة )

الفقرة )اإلفصاحات مطلوبة 
89 )

ال ٌتم االعتراؾ بؤي موجود 
( 31الفقرة )

الفقرة )ال ٌطلب أي إفصاح 
89 )

 

 االستردادات

 

. بعض أو كامل الصرؾ المطلوب لتسوٌة مخصص ٌتوقع رده من قبل طرؾ آخر

ال ٌوجد على المنشؤة التزام 
 يعن الجزء من الصرؾ الذ
سٌتم رده من قبل الطرؾ 

اآلخر 

ٌبقى االلتزام عن المبلػ الذي 
ٌتوقع استرداده على المنشؤة، 

ومن المإكد بالفعل أن 
االسترداد سٌتم استالمه إذا 

قامت المنشؤة بتسوٌة 
. المخصص

ٌبقى االلتزام عن المبلػ الذي 
ٌتوقع استرداده على المنشؤة، 
واالسترداد لٌس مإكًدا بالفعل 

إذا قامت المنشؤة بتسوٌة 
. المخصص

ال ٌوجد على الوحدة التزام عن 
المبلػ الذي سٌتم استرداده 

( 57الفقرة )

 

 

. ال ٌطلب أي إفصاح

ٌتم االعتراؾ باالسترداد 
كموجود منفصل فً المٌزانٌة 
العمومٌة وٌمكن إجراء مقاصة 
بٌنه وبٌن المصروؾ فً بٌان 

الدخل، والمبلػ المعترؾ به 
لالسترداد المتوقع ال ٌزٌد عن 

(  53،54الفقرتان )المطلوب 

ٌتم اإلفصاح عن االسترداد مع 
المبلػ المعترؾ به لالسترداد 

 ((ج) 85الفقرة 

ال ٌتم االعتراؾ باالسترداد 
( 53الفقرة ). على أنه موجود

 

 

ٌتم اإلفصاح عن االسترداد 
(( ج)85الفقرة ). المتوقع

 

 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 

 (ب)ملحق 

خارطة القرارات 

ؼرض خارطة القرارات تلخٌص متطلبات االعتراؾ الربٌسٌة للمعاٌٌر الخاصة بالمخصصات 
والمطلوبات المحتملة، وال تشكل خارطة القرارات جزًءا من المعاٌٌر، وٌجب قراءتها ضمن 

 .سٌاق النص الكامل للمعاٌٌر

 

 

 

   

ال     ال 

 

 

  نعم           نعم 

 

 

  ال     نعم 

 

 

  نعم      ال 

 (نادرا)   ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فً حاالت نادرة ال ٌكون من الواضح ما إذا كان هناك التزام حالً، وفً هذه الحاالت : مالحظة
مع األخذ فً االعتبار كافة األدلة المتوفرة – ٌعتبر أن حدًثا سابًقا تسبب فً نشوء التزام حالً 

 انثذاَح

هم االنتزاو انحاٍن هى 

 َتُدح نحذث يهزو؟

 هم َىخذ تذفك

  صادر يحتًم؟

 هم هى تمذَز

  يىثىق ته؟

 كىٌ يخصًصا

 هم َىخذ انتزاو

  يحتًم؟

 هم هى تعُذ

 االحتًال؟

طهىب  أفصح عٍ اًن

حتًم  اًن

 ال تفعم
 أٌ شئ
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 15أنظر الفقرة )إذا كان هناك احتمال أكبر بوجود التزام حالً فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة – 
. (من المعٌار
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 (ج)ملحق 

االعتراؾ : أمثلة

ٌوضح هذا الملحق تطبٌق المعاٌٌر للمساعدة فً إٌضاح معناها، وهو ال ٌشكل جزًءا من 
. المعاٌٌر

، وفً جمٌع الحاالت (دٌسمبر)كانون األول  31كافة المنشآت فً األمثلة تنتهً سنتها فً 
ٌفترض أنه ٌمكن إجراء تقدٌر موثوق به ألٌة تدفقات صادرة متوقعة، وفً بعض األمثلة من 

وهذه الناحٌة لم ٌتم – المحتمل أنه نجم عن الظروؾ المبٌنة انخفاض فً قٌمة الموجودات 
. تداولها فً األمثلة

تدل اإلشارات المتبادلة الواردة فً األمثلة على فقرات مناسبة بشكل خاص، وٌجب قراءة 
. الملحق ضمن سٌاق النص الكامل للمعاٌٌر

. هً لمبلػ القٌمة الحالً حٌث ٌكون أثر القٌمة الزمنٌة للنقود مادٌا" أفضل تقدٌر"اإلشارات إلى 

الضمانات : (1)مثال 

ٌقوم صانع بإعطاء ضمانات فً وقت البٌع لمشترًٌ منتجاته، وبموجب شروط عقد البٌع ٌتعهد 
الصانع بتقوٌم العٌوب الصناعٌة التً تظهر خالل ثالث سنوات من تارٌخ البٌع وذلك من خالل 

أنه ستكون  (أي أكثر احتماال)اإلصالح أو االستبدال، وبناًء على الخبرة السابقة من المحتمل 
. هناك مطالبات بموجب الضمانات

الحدث اإللزامً هو بٌع المنتج مع ضمان ٌنشؤ عنه – االلتزام الحالً نتٌجة لحدث إلزامً سابق 
. التزام قانونً

أنظر )محتمل بالنسبة للضمانات ككل – التدفق الصادر للموارد ٌتضمن منافع اقتصادٌة كتسوٌة 
(. 24الفقرة 

ٌتم االعتراؾ بمخصص ألفضل تقدٌر لتكالٌؾ التقوٌم بموجب الضمان للمنتجات – الخالصة 
(. 14،24أنظر الفقرتٌن )المباعة قبل تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 

التشرٌع المإكد صدوره بالفعل – األرض الملوثة : أ2مثال 

تتسبب منشؤة فً حدوث تلوث، وتقوم بالتنظٌؾ فقط عندما ٌطلب منها ذلك بموجب القوانٌن 
الخاصة فً البلد الذي تعمل فٌه، وأحد البلدان الذي تعمل فٌه المنشؤة لم ٌكن لدٌه تشرٌعات 

كانون  1تتطلب التنظٌؾ، واستمرت المنشؤة فً إحداث تلوث فً ذلك البلد لعدة سنوات، وفً 
 من المإكد أنه سٌتم بعد وقت قصٌر من نهاٌة العام صدور مشروع 2000 (دٌسمبر)األول 

. قانون ٌتطلب تنظٌؾ األرض التً تم تلوٌثها فً السابق

الحدث الملزم هو تلوٌث األرض بسبب التؤكد الفعلً – االلتزام الحالً نتٌجة لحدث التزام سابق 
. من صدور تشرٌع ٌتطلب التنظٌؾ

 

 .محتمل– التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة 
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(. 14،22أنظر الفقرتٌن )ٌتم االعتراؾ بمخصص ألفضل تقدٌر لتكالٌؾ التنظٌؾ – الخالصة 

األرض الملوثة وااللتزام البناء –  ب 2مثال 

تتسبب منشؤة تعمل فً الصناعة النفطٌة فً حدوث تلوث، وهً تعمل فً بلد ال ٌوجد فٌه 
تشرٌعات بٌبٌة، على أن المنشؤة تتبع سٌاسة معلنة بشكل واسع تتعهد بموجبها بتنظٌؾ كل 

. التلوث الذي تحدثه، وٌبٌن سجل هذه المنشؤة أنها تقوم بالوفاء بسٌاستها المعلنة

الحدث الملزم هو تلوٌث األرض مما ٌنشؤ  عنه التزام – االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق 
بناء ألن سلوك المنشؤة خلق توقًعا صحًٌحا من جانب أولبك المتؤثرٌن بها أم المنشؤة ستقوم 

. بتنظٌؾ التلوث

. محتمل– التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة 

تعرٌؾ )10أنظر الفقرة )ٌتم االعتراؾ بمخصص ألفضل تقدٌر لتكالٌؾ التنظٌؾ – الخالصة 
(. 17 والفقرة 14والفقرة  (االلتزام البناء

الحقل النفطً فً عرض البحر : (3)مثال 

تقوم منشؤة بتشؽٌل حقل نفطً فً عرض البحر حٌث تتطلب اتفاقٌة الترخٌص منها أن تقوم 
بإزالة جهاز الحفر فً نهاٌة اإلنتاج وإصالح قاع البحر، وٌتعلق تسعون بالمابة من التكالٌؾ 

النهابٌة بإزالة جهاز الحفر وإصالح التلؾ الناجمة عن تركٌبه، وٌنشؤ عشرة بالمابة من خالل 
ن الجهاز قد تم تركٌبه ولكن لم ٌتم استخراج ااستخراج النفط، وفً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ك

. النفط

ا بموجب –  االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق  ًٌ ٌخلق تركٌب جهاز الحفر التزاًما قانون
أحكام رخصة إزالة الجهاز واستعادة وضع قاع البحر، وهكذا فهو حدث ملم، على أنه فً تارٌخ 

. المٌزانٌة العمومٌة ال ٌوجد التزام إلصالح التلؾ الذي سٌنتج عن استخراج النفط

. محتمل– التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة 

ٌتم االعتراؾ بمخصص ألفضل تقدٌر لتسعٌن بالمابة من التكالٌؾ النهابٌة المتعلقة _ الخالصة 
، وهذه التكالٌؾ تدخل (14أنظر الفقرة  )بإزالة جهاز الحفر وإصالح التلؾ الناجم من تركٌبه 

ضمن تكلفة جهاز الحفر كجزء منها، وٌتم االعتراؾ بالعشرة بالمابة الناجمة من استخراج النفط 
 .طعلى أنها مطلوب عندما ٌتم استخراج النؾ
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سٌاسة رد األموال  – (4 )مثال 

ٌتبع أحد مخازن التجزبة سٌاسة رد األموال للمبٌعات للعمالء ؼٌر الراضٌن بالرؼم من عدم 
وجود التزام قانونً ألن ٌقوم المخزون بذلك، وسٌاسته الخاصة برد أموال المبٌعات المرتجعة 

. معروفة

الحدث الملزم هو بٌع المنتج مما ٌنشؤ عنه التزام بناء - االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق
ألن سلوك المخزن خلق توقعاً صحٌحاً لدى العمالء بؤن المخزن سٌقوم برد أثمان المبٌعات 

 .المرتجعة

من المحتمل إعادة نسبة من –التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة 
(. 24أنظر الفقرة  )المشترٌات من أجل استرداد أثمانها 

أنظر الفقرة  )ٌتم االعتراؾ بمخصص ألفضل تقدٌر لتكالٌؾ المبالػ التً تم ردها –الخالصة 
 .24، 17، 14، (تعرٌؾ االلتزام البناء  )10

عدم التنفٌذ قبل تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة –إؼالق قسم :أ 5مثال 

 قرر مجلس إدارة منشؤة إؼالق أحد األقسام، وقبل تارٌخ 2000 (دٌسمبر)كانون األول  12فً 
لم ٌكن قد تم إبالغ القرار ألي ممن  (2000 (دٌسمبر)كانون األول  31 )المٌزانٌة العمومٌة 

. ه ولم ٌتم اتخاذ أٌة خطوات أخرى لتنفٌذ القراربٌتؤثرون 

. لم ٌوجد حدث ملزم وهكذا ال ٌوجد التزام- االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق

(. 14،72أنظر الفقرتٌن  )ال ٌتم االعتراؾ بمخصص – الخالصة 

. التنفٌذ قبل تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة/ اإلبالغ –  إؼالق قسم :ب 5مثال 

 قرر مجلس إدارة منشؤة إؼالق قسم ٌصنع منتجاً خاصاً، 2000 (دٌسمبر)كانون األول  12فً 
 وافق المجلس على خطة مفصلة إلؼالق القسم 2000  (دٌسمبر)كانون األول  20وفً 

وأرسلت رسابل إلى العمالء تطلب منهم البحث عن مصدر بدٌل للتزود وأرسلت إشعارات إلى 
. موظفً القسم الزابدٌن عن الحاجة

الحدث الملزم هو إبالغ القرار إلى العمالء والموظفٌن - االلتزام الحالً نتٌجة لحدث سابق ملزم
. مما ٌنشؤ عنه التزام بناء من ذلك التارٌخ ألنه ٌخلق توقعاً صحٌحاً أن القسم سٌتم إؼالقه

. محتمل–التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة 

 ألفضل تقدٌر 2000 (دٌسمبر)كانون األول  31ٌتم االعتراؾ بمخصص فً _ الخالصة 
(. 72، 14أنظر الفقرتٌن  )لتكالٌؾ إؼالق القسم 
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المتطلب القانونً لتركٌب فلترات دخان : (6)مثال 

حزٌران  30بموجب التشرٌع الجدٌد ٌطلب من المنشؤة تركٌب فلترات دخان على مصانعها قبل 
. ، ولم تقم المنشؤة بتركٌب فلترات الدخان2000 (ٌونٌو)

 . 1999 (دٌسمبر)كانون األول   31فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة  (أ 

ال ٌوجد التزام لعدم وجود حدث ملزم - االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق
. سواء بالنسبة لتكالٌؾ تركٌب فلترات الدخان أو للؽرامات بموجب التشرٌع

أنظر الفقرة )ال ٌتم االعتراؾ بمخصص لتكلفة تركٌب فلترات الدخان - الخالصة
(. 19-17 والفقرات 14

. 2000 (دٌسمبر)كانون األول  31فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة  (ب 

ال زال ال ٌوجد التزام بالنسبة لتكالٌؾ تركٌب فلترات - االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق
، على أنه قد ٌنشؤ التزام بدفع ؼرامات أو (تركٌب الفلترات )الدخان لعدم وقوع حدث ملزم 

. (عملٌة عدم االمتثال للمصنع )عقوبات بموجب التشرٌع ألن الحدث الملزم وقع 

ٌعتمد تقٌٌم احتمال تحمل ؼرامات -التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة
. وعقوبات من قبل عملٌة ؼٌر ممتثلة على تفاصٌل التشرٌع وشدة سلطة التنفٌذ

ال ٌتم االعتراؾ بمخصص لتركٌب فلترات الدخان، على أنه ٌتم االعتراؾ بؤفضل _ الخالصة 
-17 والفقرات 14أنظر الفقرة  )تقدٌر ألٌة ؼرامات وعقوبات احتمال فرضها أكبر من عدمه 

19 .)

إعادة تدرٌب الموظفٌن نتٌجة للتؽٌٌرات فً نظام ضرٌبة  : (7)مثال 
الدخل 

تقوم الحكومة بإدخال عدد من التؽٌٌرات فً نظام ضرٌبة الدخل، ونتٌجة لهذه التؽٌٌرات ستكون 
المنشؤة العاملة فً قطاع الخدمات المالٌة بحاجة إلى إعادة تدرٌب نسبة كبٌرة من موظفٌها 

ألنظمة الخدمات المالٌة، وفً . اإلدارٌٌن والعاملٌن فً مجال المبٌعات لضمان االمتثال المستمر
. تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة لم تتم إعادة تدرٌب للموظفٌن

إعادة  )ال ٌوجد التزام لعدم وقوع حدث ملزم _ االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق
. (التدرٌب

( 19-17 والفقرات 14أنظر الفقرة )ال ٌتم االعتراؾ بمخصص _ الخالصة 
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 العقد المثقل باألعباء  : (8)مثال 

تقوم منشؤة بالعمل بشكل مربح من خالل مصنع قامت بتؤجٌره بموجب عقد إٌجار تشؽٌلً، 
 تقوم المنشؤة بتؽٌٌر موقع عملٌاتها إلى مصنع 2000 عام (دٌسمبر)كانون األول وخال ل شهر 

جدٌد، وٌستمر عقد إٌجار المصنع القدٌم للسنوات األربع القادمة، وال ٌمكن إلؽاإه كما ال ٌمكن 
. تؤجٌر المصنع لمستخدم آخر

الحدث الملزم هو توقٌع عقد اإلٌجار الذي ٌنشؤ عنه – االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق 
. التزام قانونً

عندما ٌصبح عقد اإلٌجار مثقالً - التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة
وإلى أن ٌصبح عقد  )باألعباء ٌحتمل حدوث تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة 

اإلٌجار مثقالُ باألعباء تكون المنشؤة مسإولة عن عقد اإلٌجار بموجب معٌار المحاسبة الدولً 
. (عقود اإلٌجار- السابع عشر

أنظر  )ٌتم االعتراؾ بمخصص ألفضل تقدٌر لدفعات اإلٌجار التً ال ٌمكن تجنبها –الخالصة 
(. 14،66، (ج)5الفقرات 

ضمان مفرد : (9)مثال 

التً وضعها  (ب) تقوم المنشؤة أ بإعطاء ضمان إلقتراضات معٌنة للمنشؤة 1999خالل عام 
 30 ٌسوء الوضع المالً للمنشؤة ب، وفً 2000المالً فً ذلك الوقت سلٌم، وخالل عام 

.  تقدم المنشؤة طلباً للحماٌة من دابنٌها2000 (ٌونٌو)حزٌران 

 1999 (دٌسمبر)كانون األول  31فً  (أ 

الحدث الملزم هو إعطاء الضمان الذي ٌنشؤ –االلتزام الحالً نتٌجة لحدث سابق ملزم 
. عنه التزام قانونً

ال ٌحتمل حدوث تدفق – التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة 
. 1999 (دٌسمبر)كانون األول  31صادر للمنافع فً 

، ٌتم اإلفصاح عن (14،23أنظر الفقرتٌن  )ال ٌتم االعتراؾ بمخصص _ الخالصة 
أنظر  )الضمان على أنه مطلوب محتمل إال إذا اعتبر أي تدفق صادر أنه بعٌد االحتمال 

(. 86الفقرة 

 2000 (دٌسمبر)كانون األول  31فً  (ب 

الحدث الملزم هو إعطاء الضمان الذي ٌنشؤ عنه - االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق
.  التزام قانونً

 (دٌسمبر)كانون األول  31فً _ التدفق الصادر المتضمن للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة
 من المحتمل أنه سٌطلب تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة 2000

. لتسوٌة االلتزام
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، 14أنظر الفقرتٌن  )ٌتم االعتراؾ بمخصص ألفضل تقدٌر لاللتزام _ الخالصة
23 .)

ٌتناول هذا المثال ضماناً مفردا، إذا كان للمنشؤة محفظة لضمانات مماثلة فإنها ستقوم : مالحظة 
بتقٌٌم تلك المحفظة ككل عند تحدٌد ما إذا كان التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع 

، وحٌث تعطً المنشؤة ضمانات مقابل رسم ٌتم االعتراؾ (24أنظر الفقرة )االقتصادٌة محتمالً 
. اإلٌراد- باإلٌراد بموجب معٌار المحاسبة الدولً الثامن عشر

قضٌة محكمة : (10)مثال 

 توفً عشرة أشخاص، من المحتمل نتٌجة للتسمم الؽذابً من 2000بعد حفل زفاؾ فً عام 
منتجات باعتها المنشؤة، وقد بدأت اإلجراءات القانونٌة تطالب بالتعوٌضات من المنشؤة إال أنها 

 (دٌسمبر)كانون األول  31تعارض المسإولٌة، وحتى تارٌخ اعتماد البٌانات المالٌة للسنة حتى 
 أبلػ المحامون أنه من المحتمل اعتبار المنشؤة ؼٌر مسإولة، على أنه عند قٌام المنشؤة 2000

 أبلػ المحامون أنه نظراً 2001 (دٌسمبر)كانون األول  31بإعداد البٌانات المالٌة للسنة حتى 
. لحدوث تطورات فً القضٌة من المحتمل اعتبار المنشؤة مسإولة

 2000 (دٌسمبر)كانون األول  31فً  (أ 

بناء على األدلة المتوفرة عندما تم اعتماد - االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق
.  البٌانات المالٌة ال ٌوجد التزام نتٌجة ألحداث سابقة

، وٌتم اإلفصاح عن (16-15أنظر الفقرتٌن  )ال ٌتم االعتراؾ بمخصص _ الخالصة 
(. 86الفقرة  )األمر على أنه مطلوب محتمل إال إذا أعتبر احتمال أي تدفق صادر بعٌداً 

  2001 (دٌسمبر)كانون األول  31فً  (ب 

. بناء على األدلة المتوفرة هناك التزام حالً_ االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق

. محتمل–التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة كتسوٌة 

-14الفقرات  )ٌتم االعتراؾ بمخصص ألفضل تقدٌر للمبلػ لتسوٌة االلتزام _ الخالصة 
16 .)

اإلصالحات والصٌانة : )11(مثال 

تتطلب بعض الموجودات إلى جانب الصٌانة الروتٌنٌة إنفاقاً كبٌراً كل بضع سنوات لعملٌات 
 إصالح وتجدٌد واستبدال أجزاء ربٌسٌة، وٌعطً معٌار المحاسبة الدولً السادس عشر

 اإلرشاد بشؤن توزٌع اإلنفاق الخاص بموجود على أجزابه "المصانع والمعدات، الممتلكات"
. المكونة له حٌث أن لهذه المكونات أعمار نافعة مختلفة أو أنها تقدم منافع بؤنماط مختلفة

ال ٌوجد متطلب تشرٌعً _ تكالٌؾ التجدٌد _ أ11مثال 

فرن بحاجة إلى استبدال بطانته كل خمس سنوات ألؼراض فنٌة، وفً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 
. كانت البطانة مستعملة لمدة ثالث سنوات

. ال ٌوجد التزام حالً_ االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق
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(. 19-17 والفقرات 14أنظر الفقرة  )ال ٌتم االعتراؾ بمخصص _ الخالصة

ال ٌتم االعتراؾ باستبدال البطانة ألنه فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ال ٌوجد التزام بتبدٌل البطانة 
حتى أن النٌة لتحمل األنفاق تعتمد على قرار _ بشكل مستقل عن اإلجراءات المستقبلٌة للشركة

الشركة باالستمرار فً تشؽٌل الفرن أو استبدال البطانة، وبدالً من االعتراؾ بمخصص تتم 
محاسبة استهالك البطانة من خالل استعمالها، أي أنها ٌتم استهالكها على مدى خمس سنوات، 

وتتم رأسملة تكالٌؾ إعادة تجدٌد البطانة التً تم تحملها عندبذ مع استعمال كل بطانة جدٌدة 
. معٌنة من خالل االستهالك على مدى السنوات الخمسة التالٌة

متطلب تشرٌعً  _ اإلصالحتكالٌؾ : ب11مثال 

شركة خطوط جوٌة ٌطلب منها بموجب القانون إجراء إصالح شامل لطابراتها كل ثالث 
. سنوات

. ال ٌوجد التزام حالً_ االلتزام الحالً نتٌجة لحدث ملزم سابق

(. 19-17 والفقرات 14أنظر الفقرة  )ال ٌتم االعتراؾ بمخصص _ الخالصة

ال ٌتم االعتراؾ بتكالٌؾ ترمٌم الطابرات على أنها مخصص لنفس األسباب حٌث أنه ال ٌتم 
أ، وحتى المتطلب القانونً 11االعتراؾ بتكلفة استبدال البطانة على أنها مخصص فً المثال 

للترمٌم ال ٌجعل تكالٌؾ الترمٌم مطلوباً لعدم وجود التزام لترمٌم الطابرات بشكل مستقل عن 
تستطٌع المنشؤة تجنب الصرؾ المستقبلً من خالل إجراءاتها _ اإلجراءات المستقبلٌة للمنشؤة

المستقبلٌة، مثال ذلك بٌع الطابرات، وبدالً من االعتراؾ بمخصص ٌؤخذ استهالك الطابرات فً 
االعتبار حدوث التكالٌؾ المستقبلٌة للصٌانة، أي ٌتم استهالك مبلػ معادل لتكالٌؾ الصٌانة 

 .المتوقعة على مدى ثالث سنوات
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  (د)الملحق 

اإلفصاحات  : مثال

هذا الملحق إٌضاحً فقط وال ٌشكل جزءاً من المعاٌٌر، وؼرض الملحق إٌضاح تطبٌق المعاٌٌر 
. للمساعدة فً إٌضاح معناها

: 85فٌما ٌلً مثاالن على االفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة 

 

 الضمانات– (1)مثال رقم 

 

ٌقوم صانع بإعطاء ضمانات فً وقت البٌع لمشترًٌ منتجات خطوط إنتاجه الثالثة، وبموجب 
شروط الضمان ٌتعهد الصانع بإصالح البنود التً ال تعمل بشكل مرض لمدة سنتٌن من تارٌخ 

 ولم 60000البٌع أو استبدالها، وفً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة تم االعتراؾ بمخصص مقداره 
:  عن المعلومات التالٌةاإلفصاحٌتم خصم المخصص حٌث أن أثر الخصم لٌس مادٌاً، وٌتم 

 للمطالبات المتوقعة للضمانات الخاصة بالمنتجات التً 60000تم االعتراؾ بمخصص مقداره 
تم بٌعها خالل السنوات المالٌة الثالثة األخٌرة، وٌتوقع تحمل ؼالبٌة هذا الصرؾ خالل السنة 

. المالٌة التالٌة، وسٌتم تحمل كافة ذلك خالل سنتٌن من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

 

 

تكالٌؾ إنهاء العمل - 2مثال رقم 

 تعترؾ منشؤة تعمل فً مجال األنشطة النووٌة بمخصص لتكالٌؾ إنهاء العمل 2000فً عام 
 70-60 ملٌون، وٌقدر المخصص باستخدام افتراض أن إنهاء العمل سٌتم خالل 300مقداره 

 سنوات، وفً هذه الحالة 110-100سنة، على أنه ٌوجد احتمال بؤن ذلك لن ٌحصل حتى 
:  ستنخفض القٌمة الحالٌة للتكالٌؾ إلى حد كبٌر، وٌتم االفصاح عن المعلومات التالٌة

 

 ملٌون لتكالٌؾ إنهاء العمل وٌتوقع تحمل هذه التكالٌؾ بٌن 300تم االعتراؾ بمخصص مقداره 
-2100، على أنه ٌوجد احتمال بؤن إنهاء العمل لن ٌتم حتى األعوام 2070، 2060عامً 
 2110-2100، وإذا تم قٌاس التكالٌؾ بناء على توقع أنها لن ٌتم تحملها حتى األعوام 2110

 ملٌون، وقد تم تقدٌر المخصص باستخدام التقنٌة الحدٌثة 136فإنه ٌتم تخفٌض المخصص إلى 
%. 2باألسعار الحالٌة وخصمه باستخدام سعر خصم حقٌقً مقداره 
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 حٌث لم ٌتم إعطاء بعض 92فٌما ٌلً مثال على االفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة 
. المعلومات المطلوبة ألنه ٌمكن أن ٌتوقع أنها ستخل بشكل خطٌر بمركز المنشؤة

 

استثناء االفصاح _  (3)مثال رقم 

منشؤة بٌنها وبٌن أحد المنافسٌن نزاع، وٌدعً هذا المنافس أن المنشؤة تعدت على براءات 
 ملٌون، وتعترؾ المنشؤة بمخصص ألفضل 100وتطالب بتعوٌضات عن األضرار مقدارها

 من 84،85تقدٌر لها لاللتزام، إال إنها ال تفصح عن أي من المعلومات التً تتطلبها الفقرتان 
.: المعٌار، وٌتم االفصاح عن المعلومات التالٌة

 

تجري مقاضاة ضد الشركة تتعلق بنزاع مع منافس ٌدعً أن الشركة تعدت على براءات 
 ملٌون، والمعلومات المطلوبة عادة بموجب 100وتطالب بتعوٌضات عن األضرار مقدارها 

المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات _ معٌار المحاسبة الدولً السابع والثالثون
المحتملة ال ٌتم االفصاح عنها على أساس أنه ٌمكن أن ٌتوقع أن تخل بشكل خطٌر بنتٌجة 

. المقاضاة، ورأي المد راء أنه ٌمكن أن تقوم الشركة بمقاومة المطالبة بنجاح

 

 

 

 

 

 


