
دورة معاییر المحاسبة الدولیة

) ٣٧( المعیار المحاسبي الدولي رقم •
األصول المحتملة وااللتزامات،  والمخصصات 
قاسم الرزاق  عبد.د•



المقدمة

 تتطلبھا التي الرئیسیة المفاھیم من والحذر الحیطة مفھوم یعد•
 حیث المالیة، البیانات وعرض إلعداد النوعیة الخصائص

 المالیة القوائم موثوقیة تعزیز إلى المفھوم ھذا تطبیق یؤدي
 إظھار في المبالغة وعدم القوائم ھذه في الثقة زیادة وبالتالي
 مستقبلیة مصاریف أو خسائر المنشأة تتكبد فقد .الربح صافي
 في یستلزم مما الحالیة المالیة بالفترة تتعلق أحداث عن ناتجة
.الحالیة الفترة أرباح من لھا مخصص اقتطاع الحاالت بعض



ھدف المعیار

  المالئمة المحاسبیة المعالجة وصف إلى المعیار ھدفی•
 االلتزامات و المخصصات من لكل المطلوبة الفصاحاتاو

 جمیعاً  یجمعھا أنھ وواضح ، المحتملة واألصول المحتملة
 و ، محتملة أنھا ھو جمیعاً  لھا األساسیة فالصفة ، التأكد عدم

 من المستخدمین لتمكین ضروري المحتملة البنود ھذه إیضاح
. توقیتاتھا و مبالغھا و البنود تلك طبیعة تفھم



نطاق المعیار
 عن المحاسبة عند المنشآت جمیع على المعیار ھذا یطبق•

 الناشئة تلك عدا فیما المحتملة االلتزامات و المخصصات
:عن

. العادلة بالقیمة المالیة األدوات•
 بموجبھا الطرفان یقوم التي العقود مثالً  ( التنفیذیة العقود•

. ) متساوي بحد جزئیاً  التزاماتھما بتنفیذ
. البوالص حملة مع التأمین عقود•
 دولیة محاسبة معاییر بواسطة المغطاة المعامالت و األحداث•

 التزامات ، الدخل ضرائب المثال سبیل على ( أخرى
. ) اإلیجارات



المفاھیم األساسیة 

 توقیت ناحیة من مؤكد غیر التزام ھو :)Provision(المخصص•
  مبلغھ أو حدوثھ

 یتوقع و سابقة أحداث عن ناشئ حالي التزام : ) Liability ( االلتزام•
 منافع تجسد التي المنشأة موارد من صادر تدفق تسویتھ عن ینتج أن

.للغیر اقتصادیة
Contingent : االحتمالي األصل• Asset
 من إال وجوده یتأكد وال السابقة األحداث من ینشأ محتمل أصل ھو•

 ضمن لیس مؤكد غیر مستقبلي حدث وقوع عدم أو وقوع خالل
.لمنشأةل الكاملة السیطرة



المفاھیم األساسیة

Contingent : االحتمالي االلتزام• Liability
: إما یكون التزام ھو•

 من إال وجوده یتأكد ال و  سابقة أحداث عن ینشأ محتمل التزام–
 ال و مؤكد غیر أكثر أو مستقبلي حدث وقوع عدم أو وقوع خالل

 التقاریر معدة المنشأة سیطرة تحت بالكامل األحداث ھذه تقع
  أو ، المالیة

: بھ االعتراف یتم ال و سابقة أحداث عن ناشئ حالي التزام•
 في تدفق حدوث االلتزام ھذا تسویة یتطلب أن المحتمل غیر من ألنھ إما•

. الخارج إلى الموارد
. كافیة بموثوقیة االلتزام مبلغ قیاس یمكن ال أنھ أو•



المفاھیم األساسیة

 تتجاوز التي العقود ھي  :باألعباء المثقلة أو المحملة العقود•
 مقدار تفادیھا یمكن ال التي بالتزامات الوفاء تكالیف فیھا

. العقود بموجب المتوقعة االقتصادیة المنافع
 العقد طرفي كال بموجبھ یؤدي الذي العقد ھو :التنفیذي العقد•

.التزاماتھم العقد طرفي الیؤدي أو متساو بشكل التزاماتھم
 بواسطة فیھ التحكم و تخطیطھ یتم برنامج: الھیكلة إعادة•

 تمارسھا التي األعمال نطاق جوھري بشكل یغیر و اإلدارة
ممارستھا أسلوب أو المنشأة



المخصصات 
االعتراف

 یجب المخصص أن تماماً  واضح نحو على المعیار یقرر 
: إذا فقط بھ اإلقرار

 نتیجة ) استداللي أو قانوني ( حالي التزام المنشأة لدى كان•
. سابق لحدث

 احتمال من أكبر الحدوث احتمال أن أي ( المحتمل من كان•
 للموارد الخارج التدفق یصبح أن أي ) الحدوث عدم

 لتسویة مطلوباً  یكون سوف االقتصادیة للمنافع المتضمنة
  و ، االلتزام

.االلتزام لمبلغ بھ موثوق تقدیر إجراء الممكن من كان إذا•



أمثلة

.البیع مابعد ضمان عقد بتقدیم المنشآت إحدى قیام•
 بالرغم معین عمل بأداء المنشأة قبل من سائدة ممارسة وجود•

.ملزم قانوني عقد وجود عدم من
.العاملین أحد قبل من الشركة على قانونیة دعوى وجود•



المخصصات 
االعتراف

  إن بل معین بمخصص باالعتراف المنشأة العقود كافة تلزم ال•
 التي ھي سابق ملزم حدث عن الناتجة الحالیة التعاقدیة اإللتزامات

المخصصات نشوء إلى تؤدي
  التزاما أو قانونیاً  تعاقدیاً  التزاماً  إما التعاقدي االلتزام یكون أن یمكن•

.نافعاً  استنتاجیاً 
 بھا اإلقرار یلزم ملزمة أحداثاً  تمثل التي الماضیة األحداث فإن•

: فقط كذلك الحالة تكون و كمخصصات
. أو القانون بموجب االلتزام تنفیذ فرض یتم عندما -أ•
 الذي ( الحدث یخلق حیث اإلستنتاجي أو الحكمي االلتزام حالة في -ب•

 أن أخرى أطراف لدى صحیحة توقعات ) للمنشأة إجراء یكون قد
. التزاماتھا ستنفذ المنشأة



المخصصات 
االعتراف

ینبغي أن یكون من المحتمل حدوث تدفق صادر من الموارد •
التي تمثل منافع اقتصادیة ویفسر مصطلح المحتمل ھنا أن 

%.٥٠وقوعھ باحتمال أكثر من 



قیاس المخصصات

 تعریف ضمن تدخل التي ، التقدیریة االلتزامات لكافة بالنسبة•
 و تسجیلھ المراد المبلغ یكون أن ینبغي فإنھ ، المخصصات

 النفقات لمبلغ تقدیر أفضل ھو العمومیة المیزانیة في تقدیمھ
 تاریخ في ذلك و االلتزام مطلوباً  لتسویة مطلوباً  سیكون الذي

 القیمة " باسم غالباً  ذلك إلى یشار و ، العمومیة المیزانیة
Expected " " المتوقعة Value " إجرائیاً  تعرف التي و ، لاللتزام 

 من ، الجاریة الفترة في المنشأة تدفعھ سوف الذي المبلغ بأنھا
 ثالث لطرف تعویض تقدیم أو الفعلي االلتزام تسویة أجل

  لیتحملھ



مثال

تقوم إحدى الشركات ببیع أجھزة كمبیوتر ویتم من العمالء •
كفالة لمدة سنة من تاریخ البیع وقد بلغ عدد األجھزة التي تم 

من % ٥٠جھاز الخبرات السابقة تفید أن  ٥٠٠بیعھا 
من % ٢٠ألي صیانة ، كما أن ھناك نسبة  التخضعاألجھزة 

األجھزة المباعة تخصع لعملیة صیان بسیطة تكلف الواحدة 
تخضع لعملیة صیانة %  ٣٠كما أن . س.ل ١٠٠٠منھا 

.س.ل ٥٠٠٠كبیرة تكلف الواحدة منھا 
  ٥٠٠+١٠٠٠%*٢٠*٥٠٠%+ ٠*٥٠٠= قیمة المخصص•

.س.ل ٨٥٠٠٠٠=  ٥٠٠٠% *٣٠*



قیاس المخصصات
 الظروف و باألحداث المحیطة " التأكد عدم عوامل و المخاطرة "•

 ، للمخصص تقدیر ألفضل التوصل عند االعتبار في توضع أن یجب
 أن ینبغي ال التأكد عدم فإن –المعیار في جاء مثلما و –ذلك مع و

 االلتزامات بیان في المبالغة أو زائدة مخصصات لخلق مبرراً  یكون
.عمداً 

  التي المبیعات رد سیاسة باعتماد التسوق مراكز إحدى تقوم :مثال•
. بذلك یلزمھا تشریع الیوجد أنھ من بالرغم العمیل رضا التحوز

 للمبالغ تقدیر أفضل وفق للردیات مخصص تكوین المركز على یجب•
.ردھا یجب التي



قیاس المخصصات
 تسجیل أي ( الخصم أو الحالیة القیمة استخدام أیضاً  المعیار یتناول•

 الزمنیة القیمة االعتبار في األخذ بعد الحالیة بالقیمة التقدیري االلتزام
 ) الحالیة القیمة إیجاد ( الخصم استخدام المعیار یشترط و ، ) للنقود
 یقدر التي المخصصات فإن ذلك على و ، جوھریاً  التأثیر یكون عندما

 حاجة ھناك یكون سوف المستقبل في أبعد زمنیة نقطة في تستحق أنھا
  الجاریة الفترة في تستحق التي بتلك مقارنة تخصم أن إلى أكبر



قیاس المخصصات

 لتسویة المطلوب المبلغ على تؤثر قد التي المستقبلیة األحداث•
 مبلغ في تنعكس و الحسبان في تؤخذ أن یجب ، ما التزام

 األحداث تلك أن على كافیة أدلة ھناك یكون حیت المخصص
 كانت إذا ، المثال سبیل على ، فعالً  تحدث سوف المستقبلیة

 عمره نھایة في ما موقع تنظیف تكلفة أن تعتقد ما منشأة
 ، التكنولوجیا في المستقبلیة التغیرات بفعل تنخفض سوف

 أن ینبغي ، التنظیف لتكالیف كمخصص المثبت المبلغ فإن
 تغیرات أیة عن الناتج التكلفة النخفاض معقوالً  تقدیراً  یعكس

. متوقعة تكنولوجیة



التغیرات في المخصصات

 كل في المخصصات لمبالغ مستمرة مراجعة عمل یجب•
 بالزیادة( المخصص مبلغ تسویة ویتم المیزانیة إلعداد تاریخ

 إلعداد تاریخ كل في حالي تقدیر أفضل لتعكس )النقص أو
 االلتزامات تسویة في مخصص أي استخدام یجب . المیزانیة
 تم والتي لھا المخصصات تكوین تم التي بالنفقة المتعلقة

 استخدام یجوز ال أنھ أي( األصل في بھا االعتراف
 النفقة غیر التزامات لتسویة تكوینھا تم التي المخصصات

. ) لھا المخصص تكوین تم التي



الخسائر التشغیلیة المستقبلیة

یجب أال یتم االعتراف بمخصصات لخسائر التشغیل •
ً على أن أصول  المستقبلیة حیث أن أي توقع لھا تعتبر دلیال

معینة متعلقة بالتشغیل سوف تنخفض قیمتھا وبالتالي فإن 
.ھو الذي یطبق حینئذ ) ٣٦(المعیار المحاسبي الدولي رقم 



العقود المثقلة بااللتزامات

 Onerousااللتزامات الحالیة بموجب عقود ملزمة •
Contract  و اعتبارھا كأي  بھایجب أن یتم االعتراف

مخصص ، والعقود الملزمة ھي تلك العقود التي تكون فیھا 
التكالیف  االلزامیة للوفاء بالتزامات العقد أكبر من المنافع 

.االقتصادیة المتوقع الحصول علیھا منھ 



إعادة الھیكلة
 معاییر تحقق عند فقط الھیكلة إعادة تكالیف بمخصص اإلقرار یتم•

 أو حكمي التزام ینشأ و ، بالمخصصات الخاصة العامة اإلقرار
 رسمیة خطة المنشأة لدى یكون عندما فقط الھیكلة بإعادة استداللي

: یلي ما األقل على تحدد الھیكلة إلعادة مفصلة
. الھیكلة بإعادة المعنى األعمال من الجزء أو المعنیة األعمال *•
 إنھاء عن تعویضھم یلزم سوف الذین للموظفین التقریبي العدد *•

. ) موقعھم و وظیفتھم جانب إلى ( الھیكلة إعادة عن الناتج الخدمة
. الھیكلة إعادة لتنفیذ مطلوبة ستكون التي النفقات *•
. الخطة تنفیذ بموعد الخاصة المعلومات *•
 فإن بالمخصص اإلقرار عند إنھ المعیار ینص ، ذلك على عالوة•

 بحیث الھیكلة بإعادة سیتأثرون من لدى بالتمھید تقوم أن یجب المنشأة
 تلك تنفیذ في بالبدء الھیكلة إعادة بتنفیذ الواقع في ستقوم أنھا یعرفون
 الذین أولئك لیعلمھا الرئیسیة مالمحھا عن اإلعالن أو الخطة

 أعاله المذكورة الشروط استیفاء یتم حتى فإنھ ھكذا و ، بھا سیتأثرون
 االلتزام مفھوم على بناء ھیكلة إعادة مخصص إنشاء یمكن ال ،

. الحكمي



االلتزامات المحتملة

 إثباتھ یتم ال أي( محتمل التزام بأي تعترف أال منشأة أي على یتعین•
 عن باإلفصاح تقوم أن یجب المنشأة فإن ذلك ومع )الدفاتر في

 و االقتصادیة الموارد تدفق احتمال یكن لم ما المحتملة االلتزامات
 بعیدة المحتملة االلتزامات ففي ، االحتمال بعید للخارج المنافع

. شيء عمل یتم ال االحتمال
 كانت إذا ما لتحدید مستمرة بصفة المحتملة االلتزامات تقییم یتم -•

 Probable أكبر بدرجة محتملة الخارج للتدفق االقتصادیة المزایا
 تم لبند Probable محتمالً  للخارج للموارد تدفق أي یصبح وعندما
Contingent ممكن التزام أنھ على مسبقاً  معھ التعامل Liability 

  كمخصص بھ االعتراف یمكن فإنھ



االفصاحات

) :لكل فئة بشكل منفصل(یتم اإلفصاح عما یلي : المخصصات •
التسویات التفصیلیة مرتبة حسب البنود للقیمة الدفتریة المعدلة في  -•

.بدایة ونھایة المحاسبة ، وال تكون المقارنات مطلوبة 
وصف مختصر لطبیعة االلتزام والتوقیت المتوقع ألي تدفقات  -•

.خارجة للمنافع االقتصادیة تنشأ 
بیان حاالت عدم التأكد بشأن المبالغ أو التوقیت لھذه التدفقات  -•

.الخارجة 
المبلغ المتعلق بأي حاالت إعادة سداد متوقعة ، بذكر المبلغ الخاص  -•

.لھذه الدفعة المتوقعة  بھبأي أصل تم االعتراف 



األصول المحتملة

أي ال (یجب على المنشأة عدم االعتراف بأي أصول محتملة •
) .یتم إثبات أي أصول محتملة في الدفاتر

یجب على المنشأة اإلفصاح عن أي تدفقات لمنافع اقتصادیة •
للداخل إذا كانت محتملة ، وعندما یصبح تحقق الدخل الناتج 

ً بصورة فعلیة ، فإن األصل  من األصل المحتمل مؤكدا
ً ویصبح االعتراف بھ  ً محتمال المتعلق بھ ال یكون ھنا أصال

ً فیما یتعلق باإلطار الخاص بھ  .مالئما



االفصاح
)لكل فئة بشكل منفصل(یتم اإلفصاح عما یلي : األصول المحتملة •
.وصف مختصر لطبیعة الفئة  -•
.المالي  اآلثرتقدیر  -•
:كما یلي  بھاتكون االستثناءات المسموح  -د•
اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة  العملىحینما یكون من غیر  -•

.لاللتزامات أو األصول المحتملة فإنھ یجب ذكر ذلك 
ً فإن اإلفصاح عن بعض أو كل  -• وفي حاالت استثنائیة نادرة جدا

المعلومات المطلوبة یمكن توقع أنھ قد یمثل منفعة للمنافسین وضد 
مكانة المنشأة في أي نزاع مع أطراف أخرى ، بخصوص 

المخصصات أو األصول المحتملة أو االلتزامات المحتملة ، وفي ھذه 
الحاالت ال یتطلب اإلفصاح عن أي معلومات ومع ذلك فإن الطبیعة 
العامة للنزاع یجب أن یتم اإلفصاح عنھا مع تفسیر عن سبب عدم 

.اإلفصاح عن أي معلومات 



قواعد للمخصصات وااللتزامات



األصول المحتملة
حالة ( ج)  حالة ( ب)  حالة ( أ)  بیان 

المفهوم 
تدفق المنافع 

االقتصادیة الداخل 
مؤكد بالفعل 

تدفق المنافع االقتصادیة 
الداخل لألصل محتمل 
ولكنه لیس مؤكداً بالفعل 

التدفق الداخل 
للمنافع لیس محتمالً 

األصل لیس محتمالً االعتراف 
ال یتم االعتراف بأي 

أصل 
ال یتم اعتراف بأي 

أصل 

االفصاحات المطلوبة -  اإلفصاح 
ال یتطلب أي 

إلفصاح 
 

حالة ( ج)  حالة ( ب)  حالة ( أ)  بیان 

المفهوم 
تدفق المنافع 

االقتصادیة الداخل 
مؤكد بالفعل 

تدفق المنافع االقتصادیة 
الداخل لألصل محتمل 
ولكنه لیس مؤكداً بالفعل 

التدفق الداخل 
للمنافع لیس محتمالً 

األصل لیس محتمالً االعتراف 
ال یتم االعتراف بأي 

أصل 
ال یتم اعتراف بأي 

أصل 

االفصاحات المطلوبة -  اإلفصاح 
ال یتطلب أي 

إلفصاح 
 



  
  
  

هل االلتزام الحالي هو 
 نتیجة لوقوع حدث ملزم؟

 هل یوجد التزام محتمل؟

هل یوجد تدفقات صادرة 
 للموارد محتملة؟

هل هذا األمر بعید 
 االحتمال؟

هل هو تقدیر 
 موثوق به

كون 
 مخصص

ال تفعل  
 شیئاً

اإلفصاح االلتزام 
 المحتمل

 ال ال

 ال

 نعم
 نعم

 نعم

 نعم

 ال ( نادراً) 

  
  
  

هل االلتزام الحالي هو 
 نتیجة لوقوع حدث ملزم؟

 هل یوجد التزام محتمل؟

هل یوجد تدفقات صادرة 
 للموارد محتملة؟

هل هذا األمر بعید 
 االحتمال؟

هل هو تقدیر 
 موثوق به

كون 
 مخصص

ال تفعل  
 شیئاً

اإلفصاح االلتزام 
 المحتمل

 ال ال

 ال

 نعم
 نعم

 نعم

 نعم

 ال ( نادراً) 


