




 المحاسبة واإلفصاح عن المنح الحكومية وكذلك فى اإلفصاح في المعيار  هذايطبق-١
.عن األشكال األخرى للمساعدات الحكومية 

  : قرين كل منها ربالمعنى المذكوتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار -٣
   يقصد بها الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية و الجهات المماثلة المحليـة           :الحكومة  

  .أو الدولية 
 معينة إلـى    اقتصادية يهدف إلى منح مزايا      حكومي كل إجراء    هي: المساعدات الحكومية   

 تـشمل   و ألغراض هـذا المعيـار ال      . معينة لشروط مجموعة من المنشآت طبقاً      أومنشأة  
المساعدات الحكومية المزايا التى يتم توفيرها من خالل إجراءات غير مباشرة للتأثير على             
الظروف التجارية العامة مثل توفير البنية األساسية فى المناطق التى يتم تنميتها أو فرض              

  .قيود تجارية على المنافسين 



 لمنشأة معينـة  اقتصادية هى مساعدات حكومية فى صورة تحويل موارد     :المنح الحكومية   
 تلك المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق باألنشطة التى تمارسها سواء كان            التزامفى مقابل   

 ويستثنى من ، به فى فترة سابقة االلتزام يرتبط بفترة مستقبلية أو يكون قد تم     االلتزامذلك  
مالت مع الحكومة التى ذلك المساعدات الحكومية التى ال يمكن تحديد قيمة لها ، وكذلك المعا

  .ال يمكن تمييزها عن المعامالت التجارية العادية للمنشأة
  المنـشأة  قيامتشمل المنح الحكومية التى يكون شرطها األساسى        : المنح المرتبطة بأصول  

 ، وقد تتضمن الشروط اإلضافية  بهذه المنحةطويلة األجل اقتناء أصول   شراء أو إنشاء أو     ب
حديد موقع هذه األصول أو الفترة الزمنية التى تحصل خاللها على األصل         الملحقة بالمنحة ت  

  .أو التى تحتفظ خاللها بذلك األصل
  . من منح خالف المرتبطة بأصول الحكومةوتشمل ما تقدمه  : المنح المرتبطة بالدخل

هى القروض التى يتعهد فيهـا المقـرض بالتنـازل عـن            : القروض القابلة للتنازل عنها   
  . تحت ظروف معينة دهااستردا

هى السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملـة           :القيمة العادلة   
  .منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس



 العادلة ، إال إذا تـم   بالقيمة بما فى ذلك المنح غير النقدية      ، المنح الحكومية  ال تثبت -٧
:ن اآلتى التأكد المناسب م

  .مقدرة المنشأة على الوفاء بالشروط المصاحبة للمنح) أ(
.أن المنشأة سوف تتسلم المنح فعالً) ب(و





  المنح الحكومية التى تحصل عليها المنشأة تعويضاً عـن نفقـات          ب يتعين االعتراف -٢٠
  ، ال تقابله أية نفقات فى المـستقبل  فورى بمثابة دعم مالى  أو أو خسائر حدثت فعالً   

 تصبح هذه المنح قابلة   فى الفترة المالية التى)قائمة الدخل( فى األرباح أو الخسائر
.للتحصيل



 بما فى ذلك المنح غير النقدية المثبتة –المنح الحكومية المرتبطة بأصول   يتم عرض-٢٤
  كإيرادات مؤجلة أو بإظهـار   بإثباتها إماقائمة المركز المالى  فى   –بقيمتها العادلة   

.تها مخصومة من تكلفة األصل للوصول إلى القيمة الدفترية الصحيحة لألصلقيم



  تعـديالً  ارهـا باعتب المنحة الحكومية التى تصبح واجبـة الـرد          عن المحاسبة   تتم-٣٢
الـسياسات  " ) ٥( معيار المحاسـبة المـصرى رقـم         راجع( للتقديرات المحاسبية   

 ويتبع لسداد المنحة  ") و األخطاء      التقديرات المحاسبية   فى تغييراتالالمحاسبية و   
 أن تخصم من الرصيد الدائن المؤجل لهذه المنحة فإذا لم يكن ذلك             خلدبالالمرتبطة  

فى   ردها فوراًيكن هناك رصيد أصالً تعين تحميل القيمة التى يتمالرصيد كافياً أو لم 
. كمصروف)قائمة الدخل(األرباح أو الخسائر 

رتبطة باألصول  فيتم تسجيلها بتعلية القيمة الدفترية لألصل         موبالنسبة لرد المنح ال   
 تحميـل  ويـتم واجبة الرد ،  بالقيمة   لهذه المنحة     المؤجل الدائند  رصيالأو تخفيض   

مجمع اإلهالك اإلضافى الذى كان يجب أن تتحمله  ب )قائمة الدخل (ألرباح أو الخسائر    ا
  .المنشأة لو لم تكن قد حصلت على تلك المنحة 



:فصاح عن األمور التالية  اإليتعين-٣٩
السياسة المحاسبية التى تتبعها المنشأة فى شأن المنح الحكومية بما فى ذلـك             ) أ(

  .طرق عرض هذه المنح فى القوائم المالية 
 بالقوائم الماليـة مـع       بها االعترافطبيعة ومقدار كل المنح الحكومية التى تم        ) ب(و

اإلشارة إلى أية أشكال أخرى من المساعدات الحكوميـة تكـون المنـشأة قـد           
. منها بطريق مباشراستفادت

 التى لم تتمكن المنشأة من الوفاء بها و أيـة ظـروف             االلتزاماتو  أالشروط  ) ج(و
  . بهااالعترافوص المساعدات الحكومية التى تم  أخرى بخصمحتملة


