املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
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القسم رقم 21
"املخصصات واالحتماالت"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 21املخصصات واالحتماالت"
من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن مجلس املعايير
الدولية للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.
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القسم 21

املخصصات واالحتماالت
نطاق هذا القسم
1.21

2.21

3.21

ينطبق هذا القسم على جميع املخصصات (أي االلتزامات غير املؤكد توقيتها أو مبلغها) وااللتزامات املحتملة
واألصول املحتملة ما عدا تلك املخصصات التي تم تناولها في أقسام أخرى من هذا املعيار .ويتضمن ذلك
املخصصات املرتبطة بما يلي:
(أ)

عقود اإليجار (القسم " 20عقود اإليجار") .ومع ذلك ،فإن هذا القسم يتعامل مع عقود اإليجار
التشغيلي التي أصبحت غير مجدية.

(ب)

عقود اإلنشاء (القسم " 23اإليراد") .ومع ذلك ،فإن هذا القسم يتعامل مع عقود اإلنشاء التي أصبحت
غير مجدية.

(ج)

الواجبات املتعلقة بمنافع املوظفين (القسم " 28منافع املوظفين")

(د)

ضريبة الدخل (القسم " 29ضريبة الدخل").

ً
ال تنطبق متطلبات هذا القسم على العقود قيد التنفيذ ما لم تصبح عقودا غير مجدية .والعقود قيد التنفيذ هي
ً
العقود التي بموجبها لم ينفذ ٌ
أي من طرفيها أيا من الواجبات التي عليه أو التي ّنفذ كال طرفيها بشكل جزئي الواجبات
متساو.
بقدر
ٍ
التي عليهما ٍ
ً
ُيستخدم مصطلح "املخصص" أحيانا في سياق بنود مثل اإلهالك والهبوط في قيمة األصول واملبالغ املستحقة غير
ً
ُ
إثباتا اللتزاماتً ،
وبناء عليه فلن يتم تناولها
القابلة للتحصيل .وتعد هذه تعديالت للمبالغ الدفترية لألصول وليست
في هذا القسم.

اإلثبات األولي
4.21

ً
ال يجوز للمنشأة أن تثبت مخصصا إال عندما:
يكون على املنشأة واجب في تاريخ التقرير نتيجة لحدث سابق؛
(أ)
يكووون موون املررر (أي موورحح حدوأووه أكعوور موون عدمووه) أن املنشووأة سووتكون مطالبووة بنقوول منووافع اقتصووادية
(ب)
للتسوية؛
يمكن تقدير مبلغ الواجب بطريقة يمكن االعتماد عليها.
(ج)

5.21

يجب على املنشأة أن تثبت املخصص على أنه التزام في قائمة املركز املالي ،ويجب أن تثبت مبلغ املخصص على أنه
مصروف ،ما لم يتطلب قسم آخر في هذا املعيار إأبات التكلفة على أنها جزء من تكلفة أحد األصول مثل املخزون أو
العقارات واآلالت واملعدات.

6.21

الشرط الوارد في الفقرة (4.21أ) (واجب في تاريخ التقرير نتيجة لحدث سابق) يعنى أن املنشأة ليس لديها بديل واقعي
ً
آخر لتسوية الواجب .ويمكن أن يحدث ذلك عندما يكون على املنشأة واجب نظامي يمكن إنفاذه نظاما أو عندما
ً
يكون على املنشأة واجب ضمني ألن الحدث السابق (والذي يمكن أن يكون تصرفا من قبل املنشأة) قد ترتبت عليه
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توقعات وجيهة لدى األطراف األخرى بأن املنشأة سوف تفي بالواجب .وال تستوفي الواجبات التي ستنشأ نتيجة
تصرفات املنشأة في املستقبل (أي تسيير أعمالها في املستقبل) الشرط الوارد في الفقرة (4.21أ) ،بغض النظر عن
احتمالية حدوثها ،وحتى لو كانت هذه الواجبات واجبات تعاقدية .وللتوضيح ،ربما تنوي املنشأة ،أو ربما تضطر
بسبب الضغوط التجارية أو املتطلبات النظامية إلى إنفاق أموال للعمل بطريقة معينة في املستقبل (على سبيل
ً
املثال ،تركيب مرشحات دخان في نوع معين من املصانع) .ونظرا ألن املنشأة تستطيع تجنب اإلنفاق املستقبلي من
خالل تصرفاتها املستقبلية ،على سبيل املثال عن طريق تغيير طريقة عملها أو بيع املصنع ،فإنه ال يكون عليها واجب
حالي فيما يتعلق بذلك اإلنفاق املستقبلي وال يتم إأبات أي مخصص.

القياس األولي
7.21

تقوم املنشأة بقياس املخصص باستخدام أفضل تقدير للمبلغ املطلوب لتسوية االلتزام في تاريخ التقرير .وأفضل
تقدير هو املبلغ الذي من املعقول أن تدفعه املنشأة لتسوية الواجب في نهاية فترة التقرير أو الذي من املعقول أن
تدفعه لنقل الواجب إلى طرف أالث في ذلك الوقت.
عندما ينطوي املخصص على عدد كبير من النواتج املمكنة ،فإن تقدير املبلغ يعكس ترجيح جميع النوواتج
(أ)
املمكنوة بحسوب االحتمواالت املرتبطوة هوا .وعنودما يكوون هنواص مودى متصول مون النوواتج املمكنوة ،وتكوون كول
فعندئذ يوتم اسوتخدام النقطوة الواقعوة فوي وسو
نقطة في ذلك املدى مرححة بنفس قدر أية نقطة أخرى،
ٍ
ذلك املدى.
ً
عن وودما ينش ووأ املخص ووص ع وون واج ووب منف وورد ،ف ووإن الن وواتج املف وورد األكع وور ترجيح ووا يمك وون أن يك ووون ه ووو أفض وول
(ب)
تقدير للمبلغ املطلوب لتسوية الواجب .ولكن ،حتى في مثول هوذه الحالوة تأخوذ املنشوأة فوي الحسوبان النوواتج
املمكنووة األخ وورى .وعنوودما تك ووون الن ووواتج املمكنووة األخ وورى ّإم ووا فووي الغال ووب أعلووى أو ف ووي الغال ووب أقوول م وون الن وواتج
ً
ً
ً
األكعر ترجيحا ،فإن أفضل تقدير سيكون مبلغا أعلى أو أقل من الناتج األكعر ترجيحا.
عندما يكون أأر القيمة الزمنيوة للنقوود ذا أهميرة نسرةية ،فيجوب أن يكوون مبلوغ املخصوص هوو القيمرة اححاليرة للمبلوغ
ً
املتوقووع أن يكووون مطلوبووا لتسوووية الواجووب .ويجووب أن يكووون معوودل أو معوودالت الخصووم هووو معوودل أو معوودالت مووا قبوول
الضريبة التي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود .ويجب أن ينعكس أأر املخواطر الخاصوة بوااللتزام
إ ّما في معدل الخصم أو في تقدير املبلغ املطلوب لتسوية االلتزام ،ولكن ليس في كليهما.

8.21

يجب أن تستبعد املنشأة من قياس املخصص املكاسب الناتجة من االستبعاد املتوقع لألصول.

9.21

عندما يكون بعض أو كل املبلغ املطلوب لتسوية املخصص من املمكن تعويضه من طرف آخر (على سبيل املثال ،من
خالل مطالبة تأمين) ،يجب على املنشأة إأبات التعويض على أنه أصل منفصل فق عندما يكون في حكم املؤكد أن
املنشأة ستحصل على التعويض عند تسوية الواجب .وال يجوز أن يتجاوز املبلغ الذي يتم إأباته للتعويض مبلغ
املخصص .ويتم عرض التعويض مستحق التحصيل في قائمة املركز املالي على أنه أصل ،وال يجوز إجراء مقاصة بينه
وبين املخصصّ .أما في قائمة الدخل الشامل ،فيمكن للمنشأة أن تقوم بإجراء مقاصة بين أي تعويض يتم الحصول
عليه من طرف آخر وبين املصروف املرتب باملخصص.

القياس الالحق
10.21

ً
ال يجوز للمنشأة أن تحمل على املخصص إال تلك النفقات التي تم إأبات املخصص أساسا ألجلها.
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11.21

يجب على املنشأة إعادة النظر في املخصصات في تاريخ كل تقرير مالي وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي للمبلغ الذي
ً
يمكن أن يكون مطلوبا لتسوية الواجب في تاريخ ذلك التقرير .ويجب إأبات أي تعديالت على املبالغ التي تم إأباتها
ً
سابقا ضمن الربح أو احخسارة إال إذا كان املخصص قد تم إأباته في البداية كجزء من تكلفة أحد األصول (انظر
ً
الفقرة  .)5.21وعندما يتم قياس املخصص بالقيمة الحالية للمبلغ املتوقع أن يكون مطلوبا لتسوية الواجب ،فيجب
إأبات التخفيض في الخصم على أنه تكلفة تمويل في الفترة التي نشأ فيها.

االلتزامات املحتملة
12.21

االلتزام املحتمل هو إما واجب ممكن ولكنه غير مؤكد أو أنه واجب حالي ولم يتم إأباته ألنه لم يستوف أحد أو كال
الشرطين (ب) و(ج) الواردين في الفقرة  .4.21وال يجوز للمنشأة إأبات االلتزامات املحتملة على أنها التزام ،ما عدا
املخصصات املعدة لاللتزامات املحتملة على األعمال املستحوذ عليها في إطار عملية تجميع أعمال (انظر الفقرتين
ً
 20.19و .)21.19ويجب اإلفصاح عن االلتزامات املحتملة وفقا للفقرة  15.21ما لم يكن حدوث تدفق خارج للموارد
ً
أمرا بعيد االحتمال .وعندما تكون املنشأة مسؤولة بشكل مشترص وبشكل منفرد عن الواجب ،فتتم معالجة ذلك
الجزء من الواجب الذي يتوقع الوفاء به من قبل أطراف أخرى على أنه التزام محتمل.

األصول املحتملة
13.21

ً
ال يجوز للمنشأة إأبات األصل املحتمل على أنه أصل .ويجب اإلفصاح عن األصل املحتمل وفقا للفقرة  16.21عندما
يكون من املحتمل تدفق منافع اقتصادية للمنشأة .ولكن عندما يكون تدفق املنافع االقتصادية املستقبلية إلى املنشأة
ً
ً
فعندئذ ال ُيعد األصل الذي تتعلق به املنافع االقتصادية أصال محتمال ،ويكون من املناسب إأباته.
في حكم املؤكد،
ٍ

اإلفصاحات
اإلفصاحات عن املخصصات
14.21

يجب على املنشأة أن تفصح لكل فئة مخصص عن كل ما يلي:
مطابقة تبين ما يلي:
(أ)
املبلغ الدفتري في بداية ونهاية الفترة،
()1
اإلضو ووافات خو ووالل الفتو وورة ،بمو ووا فو ووي ذلو ووك التعو ووديالت الناتجو ووة عو وون التغي و ورات فو ووي قيو وواس املبلو ووغ
()2
املخصوم؛
املبالغ املحملة على املخصص خالل الفترة؛
()3
املبالغ غير املستخدمة والتي تم عكسها خالل الفترة.
()4
وصف مختصر لطبيعة الواجب واملبلغ والتوقيت املتوقعين ألية مدفوعات ناتجة عنه.
(ب)
اإلشارة إلى حاالت عدم التأكد بشأن مبلغ تلك التدفقات الخارجة أو توقيتها.
(ج)
مبلغ أي تعويض متوقع ،مع بيان مبلغ أي أصل قد تم إأباته لذلك التعويض املتوقع.
(د)
ال يلزم تقديم معلومات مقارنة للفترات السابقة.

اإلفصاحات عن االلتزامات املحتملة
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15.21

ً
ما لم يكن حدوث أي تدفق خارج للموارد من أجل التسوية أمرا بعيد االحتمال ،فإن املنشأة يجب عليها أن تفصح،
ً
لكل فئة التزام محتمل في تاريخ التقرير ،عن وصف موجز لطبيعة االلتزام املحتمل ،وأن تفصح أيضا ،عندما يكون
ً
ً
ذلك ممكنا عمليا ،عن:
ً ً
تقدير لألأر املالي الخاص بااللتزام ،مقيسا وفقا للفقرات 11.21-7.21؛
(أ)
إشارة إلى حاالت عدم التأكد املتعلقة بمبلغ أي تدفق خارج أو توقيته؛
(ب)
إمكانية الحصول على أي تعويض.
(ج)
ً
وإذا كان من غير املمكن عمليا تقديم واحد أو أكعر من هذه اإلفصاحات فيجب توضيح تلك الحقيقة.

اإلفصاحات عن األصول املحتملة
16.21

عندما يكون من املرحح (أي مرحح حدوأه أكعر من عدمه) حدوث تدفق داخل للمنافع االقتصادية ولكن ذلك ليس في
حكم املؤكد ،فإنه يجب على املنشأة أن تفصح عن طبيعة األصول املحتملة في نهاية فترة التقرير ،وعن تقدير ألأرها
املالي يتم قياسه باستخدام املبادئ الواردة في الفقرات  ،11.21-7.21ما لم ينطوي التقدير على تكلفة أو جهد ال مبرر
لهما .وإذا كان مثل هذا التقدير سينطوي على تكلفة أو جهد ال مبرر لهما ،فيجب على املنشأة اإلفصاح عن تلك
الحقيقة وعن أسباب انطواء تقدير األأر املالي على تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.

اإلفصاحات الضارة
17.21

في حاالت نادرة للغاية ،يمكن التوقع بأن اإلفصاح عن بعض أو جميع املعلومات املطلوبة بموجب الفقرات -14.21
 16.21قد يضر بشكل خطير بمركز املنشأة التي هي في خالف مع أطراف أخرى بشأن موضوع املخصص أو االلتزام
املحتمل أو األصل املحتمل .وفي مثل هذه الحاالت ،ال يلزم املنشأة اإلفصاح عن تلك املعلومات ،ولكن يجب عليها
اإلفصاح عن الطبيعة العامة للخالف ،إلى جانب حقيقة أنه لم يتم اإلفصاح عن املعلومات ،وسبب عدم اإلفصاح
عنها.
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ملحق القسم 21

إرشادات خاصة بإثبات وقياس املخصصات
ً
ه ووذا امللح ووق مرف ووق بالقس ووم  21ولكن ووه ل وويس ج ووزءا من ووه .وه ووو يق وودم إرش ووادات لتطبي ووق متطلب ووات القس ووم  21عن وود إأب ووات وقي وواس
املخصصات.
كل املنشآت التي تتناولها األمثلة الواردة في هذا امللحق تستخدم  31ديسمبر على أنه تاريخ التقريور .وفوى جميوع الحواالت ،يفتورض أنوه
يمكن القيام بتقدير يمكن االعتماد عليه ألي تدفقات خارجة متوقعوة .وفوى بعوض األمثلوة يمكون أن تشوير الظوروف الوواردة فوي املثوال
إلى حدوث هبوط في قيمة األصول؛ ولكن هذا الجانب لوم يوتم التعامول معوه فوي هوذه األمثلوة .واإلشوارات إلوى مصوطلح "أفضول تقودير"
هي إشارات إلى مبلغ القيمة الحالية ،وذلك عندما يكون تأأير القيمة الزمنية للنقود ذا أهمية نسبية.

21أ1.

مثال  1خسائرالتشغيل املستقبلية
ً
حددت املنشأة أن قطاعا من عملياتها من املحتمل أن يتكبد خسائر تشغيل مستقبلية لعدة سنوات.
ً
الواجب الحالي نتيجة لحدث سابق ملزم– ال يوجد حدث سابق يترتب عليه إلزام املنشأة بدفع موارد.
ً
االس ووتنتاج – ال تثب ووت املنش ووأة مخصص ووا لخس ووائر التش ووغيل املس ووتقبلية .فالخس ووائر املتوقع ووة ف ووي املس ووتقبل ال تس ووتوفي
ً
تعريف االلتزام .وقود يكوون توقوع حودوث خسوائر تشوغيل فوي املسوتقبل مؤشورا علوى حودوث هبووط فوي قيموة واحود أو أكعور
من األصول (انظر القسم " 27الهبوط في قيمة األصول").
مثال  2العقود غيراملجدية

21أ2.

العقود غيوور املجوودي هوو عقوود تتجوواوز فيوه التكوواليف التووي ال يمكوون تجنبهوا للوفوواء بالواجبووات التوي بموجووب العقوود ،املنووافع
االقتصادية املتوقع استالمها بموجبه .وتعكس التكاليف التي ال يمكون تجنبهوا بموجوب العقود أقول صوافي تكلفوة مطلوبوة
للخروج من العقد ،والتي تتمثل في التكلفة الالزمة للوفاء بالعقد أو أي تعويض أو غرامات تنشأ عون اإلخفواق فوي الوفواء
ً
بالعق وود ،أيهم ووا أق وول .فعل ووى س ووبيل املث ووال ،ق وود تك ووون املنش ووأة مطالب ووة تعاق ووديا ،بموج ووب عق وود إيج ووار تش ووغيلي ،بالقي ووام
بمدفوعات مقابل استئجار أصل لم يعد له أي استخدام.
ً
الواج ووب الح ووالي نتيج ووة لح وودث س ووابق مل ووزم –املنش ووأة مطالب ووة تعاق ووديا ب وودفع م وووارد ل وون تحص وول ف ووي مقابله ووا عل ووى من ووافع
متناسبة.
ً
مجد ،فإنها تقوم بإأبات وقياس الواجب الحالي بموجب العقد على أنه
االستنتاج – إذا كانت املنشأة طرفا في عقد غير ٍ
مخصص.
مثال  3إعادة الهيكلة

21أ3.

إع ووادة الهيكل ووة ه ووي برن ووامج ي ووتم التخط ووي ل ووه ومراقبت ووه م وون قب وول اإلدارة ،وفغي وور بش ووكل ذي أهمي ووة نس ووبية ّإم ووا ف ووي نط وواق
األعمال التي تباشرها املنشأة ،أو في الطريقة التي يتم ها تسيير األعمال.
ً
الواجب الحالي نتيجة لحدث سابق ملزم – ينشأ واجب ضمني بإعادة الهيكلة فق عندما تكون املنشأة:
(أ)

لديها خطة رسمية تفصيلية إلعادة الهيكلة تحدد فيها على األقل:
()1
()2

األعمال ذات الصلة أو الجزء ذي الصلة من األعمال؛
املواقع الرئيسة املتأأرة؛
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موقع ووظيفة املوظفين الذين سيتم تعويضهم عن إنهاء خدماتهم ،وعددهم التقريبي؛
()3
النفقات التي سيتم تحملها؛
()4
موعد تنفيذ الخطة.
()5
قد تسببت في وجود توقع وجيه لدى أولئك املتأأرين بأنها ستنفذ إعادة الهيكلة ،وذلك بالبدء في تنفيذ
(ب)
تلك الخطة أو باإلعالن عن معاملها الرئيسة ألولئك املتأأرين ها.
ً
االسوتنتاج – تثبووت املنشووأة مخصصووا لتكواليف إعووادة الهيكلووة فقو عنودما يكووون عليهووا واجووب نظوامي أو ضوومني فووي توواريخ
التقرير للقيام بإعادة الهيكلة.
مثال  4ضمان املبيعات
21أ4.

يعطى أحد املصانع ضمانات للمبيعات في تاريخ البيع ملن يقوم بشراء منتجاته .ووفقا ألحكام عقد البيع ،يتعهود املصونع
بع ووالج عي وووب الص ووناعة الت ووي تظه وور خ ووالل أ ووالث س وونوات م وون ت وواريخ البي وع ،إم ووا بإص ووالح املن ووتج أو اس ووتبداله .وبن و ًواء عل ووى
التج ووارب الس ووابقة ،فم وون امل وورحح (أي امل وورحح حدوأ ووه أكع وور م وون عدم ووه) أن تك ووون هن وواص بع ووض املطالب ووات بموج ووب ه ووذه
الضمانات.
ً
الواجووب الحووالي نتيج ووة لحوودث س ووابق ملووزم – الح وودث امللووزم هن ووا هووو بي ووع املنتجووات بض وومان ،والووذي يترت ووب عليووه نش ووأة
واجب نظامي.
التدفق الخارج للموارد ذات املنافع االقتصادية لتسوية االلتزام – مرحح للضمانات ككل
ً
االسووتنتاج – تثبووت املنشووأة مخصصووا ألفضوول تقوودير لتكوواليف عووالج عيوووب الصووناعة بموجووب ضوومان املنتجووات املباعووة
قبل تاريخ التقرير.
مثال توضيحي لعمليات احتساب املخصص:
تم بيع بضاعة في عام  20×0بمبلغ  1000000وحدة عملة ،وتشير التجارب السابقة إلوى أن  %90مون املنتجوات املباعوة
ال تحتاج إلى أي إصالحات بموجب الضمان ،و  %6من املنتجات املباعة تحتاج إلوى إصوالحات بسويطة تتكلوف  %30مون
سعر البيع ،و  %4من املنتجات املباعة تحتاج إلى إصوالحات كبيورة أو اسوتبدال بتكلفوة  %70مون سوعر البيوع .وبن ًواء علوى
ذلك ،فإن تكاليف الضمان املتوقعة هي:

 1000000وحدة عملة × %90

×0

=  0وحدة عملة

 1000000وحدة عملة × %6

× %30

=  18000وحدة عملة

 1000000وحدة عملة × %4

× %70

=  28000وحدة عملة

اإلجمالي

= 46000وحدة عملة

ويتوقع أن تبلغ نفقات اإلصالحات واالستبداالت بموجوب الضومان للمنتجوات املباعوة خوالل عوام  20×0موا يعوادل %60
ف ووي ع ووام  ،20×1و %30ف ووي ع ووام  ،20×2و %10ف ووي ع ووام  ،20×3وذل ووك لك وول حال ووة ف ووي نهاي ووة الفت وورة .وحي ووث إن الت وودفقات
النقديووة املقوودرة تعكووس بالفعوول احتموواالت التوودفقات النقديووة الخارجووة ،وبووافتراض عوودم وجووود مخوواطر أو حوواالت عوودم
تأكد أخرى يجب أن تنعكس في التقودير ،فإنوه لتحديود القيموة الحاليوة لتلوك التودفقات النقديوة فوإن املنشوأة تسوتخدم
ً
معدل خصم "خاليا من املخاطر" مبني على سندات حكومية لها نفس أجل التودفقات النقديوة الخارجوة املتوقعوة (%6
للسووندات التووي أجلهووا عووام واحوود ،و %7للسووندات التووي أجلهووا سوونتين وأووالث سوونوات) .ويووتم احتسوواب القيمووة الحاليووة فووي
نهاية عام  20×0للتدفقات النقدية املتوقعة املرتبطة بضمانات املنتجات املباعة في عام  20×0كما يلي:
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السنة

1

2

3

× %60
 46000وحدة
عملة
× %30
 46000وحدة
عملة
× %10
46000

املدفوعات
النقدية املتوقعة
(وحدة عملة)
27600

معدل الخصم

معامل الخصم

القيمة الحالية
(وحدة عملة)

%6

13800

%7

4600

%7

0.9434
(بمعدل  %6ملدة عام
واحد)
0.8734
(بمعدل  %7ملدة
سنتين)
0.8163
(بمعدل  %7ملدة
أالث سنوات)

26038

اإلجمالي

12053

3755

41846
ً
سوف تثبت املنشأة التزاما للضمانات بمبلغ  41846وحدة عملة في نهاية  20×0للمنتجات التي تم بيعها في .20×0
مثال  5سياسة االسترداد

21أ5.

ً
لوودى أحوود متوواجر التجزئووة سياسووة لوورد أموون املشووتريات التووي ال تحوووز رضووا العمووالء علووى الوورغم موون أنووه غي ور ملووزم قانونووا
بذلك .وسياسته الخاصة برد أمن هذه املشتريات معلومة للعموم.
ً
الواج ووب الح ووالي نتيج ووة لح وودث س ووابق مل ووزم – يتمث وول الح وودث املل ووزم ف ووي بي ووع املن ووتج وال ووذي ينش ووأ عن ووه واج ووب ض وومني ألن
ً
ً
تصرف املتجر قد أوجد لدى عمالئه توقعا وجيها بأن املتجر سيقوم برد أمن املشتريات.
الت وودفق الخ ووارج للم وووارد ذات املن ووافع االقتص ووادية لتس وووية االلتو وزام – م وون امل وورحح أن ي ووتم إع ووادة نس ووبة م وون البض ووائع
السترداد أمنها
ً
االستنتاج – تثبت املنشأة مخصصا ألفضل تقدير للمبلغ املطلوب لتسوية املرتجعات.
مثال  6قراربغلق أحد األقسام – مع عدم تطبيق القرارقبل نهاية فترة التقرير

21أ6.

فووي  12ديسوومبر  20×0قوورر مجلووس إدارة املنشووأة غلووق أحوود األقسووام .ولووم يووتم إبووال هووذا القورار ألي موون املتووأأرين بووه قبوول
نهاية فترة التقرير ( 31ديسمبر  )20×0ولم يتم اتخاذ خطوات أخرى لتطبيق هذا القرار.
ً
الواجب الحالي نتيجة لحدث سابق ملزم – ال يوجد أي حدث ملزم ،ومن أم ال يوجد أي واجب.
ً
االستنتاج – ال تثبت املنشأة مخصصا

مثال  7قراربغلق أحد األقسام – مع اإلبالغ والبدء في تنفيذ القرارقبل نهاية فترة التقرير
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21أ7.

21أ8.

ً
ً
فووي  12ديسوومبر  20×0قوورر مجلووس إدارة املنشووأة غلووق أحوود األقسووام الووذي يصوونع منتجووا معينووا .وفووى  20ديسوومبر 20×0
وافق مجلس اإلدارة على خطة تفصيلية لغلق القسم ،وتم إرسال خطابات للعمالء لتنبيههم للبحث عون مصوادر بديلوة
لتوريداتهم ،وتم إرسال خطابات للعاملين في هذا القسم تفيد باالستغناء عن خدماتهم.
ً
ً
الواجووب الحووالي نتيجووة لحوودث سووابق ملووزم – الحوودث امللووزم هووو إبووال القورار إلووى العمووالء واملوووظفين ،والووذي أنشووأ واجبووا
ً
ً
ً
ضمنيا من ذلك التاريخ ألنه أوجد توقعا وجيها بأن القسم سوف يتم إغالقه
التدفق الخارج للموارد ذات املنافع االقتصادية لتسوية االلتزام – مرحح.
ً
االسوتنتاج – تثبوت املنشوأة مخصصوا فوي  31ديسومبر  20×0ألفضوول تقودير للتكواليف التوي سويتم تكبودها إلغوالق القسووم
في تاريخ التقرير.
ً
مثال  8إعادة تدريب العاملين نتيجة ححدوث تغيرات في نظام ضريبة الدخل
ً
أجرت الحكوموة تغييورات علوى نظوام ضوريبة الودخل .ونتيجوة لتلوك التغييورات فوإن املنشوأة التوي تعمول فوي قطواع الخودمات
املاليووة سوووف تحتوواج إلووى إعووادة توودريب نسووبة عاليووة موون العوواملين فووي الشووئون اإلداريووة واملبيعووات لضوومان االسووتمرار فووي
االلتزام بلوائح الضريبة .وفى نهاية فترة التقرير ،لم يتم إعادة تدريب العاملين.
ً
الواجب الحالي نتيجة لحدث سابق ملزم – ال يفرض تغيير نظام الضرائب على املنشأة أي واجب بتنفيوذ دورات إلعوادة
التدريب .ومن ّ
أم ،فإنه ال يوجد أي حدث ملزم إلأبات املخصص (إعادة التدريب ذاته).
ً
االستنتاج – ال تثبت املنشأة مخصصا.
مثال  9املنازعات القضائية

21أ9.

ً
رفووع أحوود العمووالء دعوووى علووى املنشووأة × يطلووب تعويضووا عوون إصووابة يوودهي تعرضووه لهووا بسووبب اسووتخدام منووتج باعتووه لووه
املنشووأة .وقوود اعترضووت املنشووأة علووى هووذا االلتوزام بذجووة عوودم قيووام هووذا العميوول باتبوواع تعليمووات اسووتخدام املنووتج .وحتووى
تاريخ اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم املالية للمنشأة عن السنة املنتهية في  31ديسمبر  20×1للنشور ،كوان رأى املستشوار
القووانوني للمنشووأة أنووه م وون املوورحح عوودم تحم وول املنشووأة أليووة مسووؤولية .وم ووع ذلووك ،فعنوود قي ووام املنشووأة بإعووداد الق وووائم
املالية املنتهية في  31ديسمبر  ،20×2أوضح املستشار القانوني أنه بن ًواء علوى تطوورات القضوية فقود بوات مون املورحح ا ن
أن تثبت مسؤولية املنشأة.
(أ)

في  31ديسمبر 20×1
ً
نتيجة لحدث سابق ملزم – ً
بناء على األدلة املتاحة عند اعتماد القوائم املالية ،لم يكن
الواجب الحالي
ً
هناص أي واجب نتيجة ألحداث سابقة.
ً
االستنتاج – ال تثبت املنشأة مخصصا ،ويتم اإلفصاح عن هذا الحدث على أنه التزام محتمل ما لم يكن
ً
ما لم يكن حدوث تدفق خارج للموارد أمرا بعيد االحتمال.

(ب)

في  31ديسمبر 20×2
ً
نتيجة لحدث سابق ملزم – ً
بناء على األدلة املتاحة ،فإنه يوجد واجب حالي .والحدث امللزم
الواجب الحالي
هنا هو بيع املنتج للعميل.
التدفق الخارج للموارد ذات املنافع االقتصادية لتسوية االلتزام – مرحح.
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ً
االستنتاج – تثبت املنشأة مخصصا بأفضل تقدير للمبلغ الالزم لتسوية االلتزام في  31ديسمبر ،20×2
ً
تصحيحا لخطأ حدث في سنة  20×1ألنه ً
بناء
ويتم إأبات املصروف ضمن الربح أو الخسارة .وال يعد ذلك
على األدلة املتاحة عند اعتماد القوائم املالية لسنة  20x1لم يكن ينبغي إأبات مخصص في ذلك الوقت.
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