






 فى المعالجة المحاسبية للمخصصات و االلتزامات  هذا المعيار جميع المنشآتتطبق  - ١
  :فيما عدا واألصول المحتملة المحتملة 

  ).خسارةمحمل ب(البنود التي تنتج عن العقود تحت التنفيذ إال إذا كان العقد    )أ(
  .ملغاة)  ب(
  . مصرى آخربىتم تغطيتها بواسطة معيار محاسيالبنود التي   )ج(





  :تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعني المذكور قرين كل منها   -١٠
  . وال المقدارالتوقيت هو التزام غير محدد :المخصص

 والذي أحداث حدثت في الماضي هو التزام حال على المنشأة ناتج من :االلتزام
  .قتصادية ا لموارد متضمنة منافع ةطلب تسويته حدوث تدفقات خارجيت

 هو الحدث الذي يؤدى إلى خلق التزام قانوني أو حكمى والذي يترتب :الحدث الملزم
.عليه عدم وجود بديل واقعى للمنشأة إال تسوية هذا االلتزام























 و يتم تسويتها لنهاية الفترة الماليةتاريخ كل يجب أن يتم فحص المخصصات فى 
فإذا أصبح من غير المحتمل أن يكون هناك تدفق خارج . لتعكس أفضل تقدير حال 

.لتزام فيتم رد المخصص      ً                            متضمنا  للمنافع االقتصادية لتسوية اال



االلتزام الحالى فى ظل ذلك العقد و بخسارة فيعترف بإذا كان لدى منشأة عقد محمل 
.يتم قياسه كمخصص



:ينشأ االلتزام الحكمى المتعلق بإعادة الهيكلة فقط عندما تكون المنشأة 
  :لديها خطة تفصيلية معتمدة إلعادة الهيكلة تحدد على األقل ) أ(

.النشاط أو الجزء من النشاط المعنى بهذه الخطة ) ١( 
  .األماكن الرئيسية التى سوف تتأثر بالخطة ) ٢(                و 
الوظائف و العدد التقديرى للعاملين الذين سوف يتم األماكن و ) ٣( و

    .تعويضهم إلنهاء خدمتهم
  .التكاليف التى سيتم تحملها ) ٤(و 
  .التوقيت الذى سوف يتم فيه تطبيق الخطة ) ٥(و 

لدى الجهات التى سوف تتأثر بخطة إعادة الهيكلة أنها قد أعطت توقعا ) ب(و 
على فى تنفيذها أو إعالن أهم سوف تقوم بتنفيذها عن طريق البدء الف

  .ئيسية للجهات التى سوف تتأثر بهاالمكونات الر





:على المنشأة أن تفصح لكل نوع من أنواع المخصصات عن 
  القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة  )أ (

تدعيم المخصصات اإلضافية التى تم تكوينها خالل الفترة ، بما فى ذلك   )ب( و 
  . الموجودة المخصصات

  .خالل الفترة ) حدثت و تم تحميلها على المخصص: بمعنى ( المبالغ المستخدمة   )ج( و 
  .المبالغ غير المستخدمة و التى تم ردها خالل الفترة  ) د (و  
) المبالغ المقيمة بمعدالت خصم ( الزيادة خالل الفترة فى القيمة الحالية  )هـ( و 

  .غيير فى معدل الخصم الناشئة عن مرور الوقت و األثر الناتج عن أى ت
  .و ال يوجد إلزام باإلفصاح عن المعلومات المقارنة 



  : المخصصات عن  انواععلى المنشأة أن تفصح لكل نوع من
لتزام و الوقت المتوقع ألية تدفقات خارجة االشرح مختصر عن طبيعة ) أ(

  .للمنافع االقتصادية 
.  التدفقات الخارجة إشارة إلى عدم التأكد من المبلغ أو التوقيت لتلك) ب(و 

 دقيقة ، فعلى المنشأة اتوعندما يكون من الضرورى أن يتم تقديم معلوم
أن تفصح عن االفتراضات األساسية التى تم افتراضها فيما يتعلق بأحداث 

  ".٤٨"مستقبلية كما هو مشار إليه فى الفقرة 
العتراف به  أية استردادات متوقعة و قيمة األصل الذى تم بالفعل اقيمة)  ج(و  

  .لتلك االستردادات المتوقعة 






























