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بالقوائم  contingenciesیعتبر موضوع اإلفصاح عن البنود الشرطیة  :ملخص

المالیة من الموضوعات التي نالت اھتمام العدید من األطراف علي 
المستوى المحاسبي في اآلونة األخیرة، نتیجة عدم تأكد حدوث األثر 

المالي لھا وصعوبة تقدیر قیمة نقدیة بدرجة معقولة من الدقة لھذا األثر 
ھر ھذا االھتمام قیام في تاریخ إعداد القوائم المالیة، ومن أھم مظا

الجھات المھنیة المحاسبیة بإصدار معاییر توفر أسس للمحاسبة عنھا، 
بما یساعد المحاسب في إعداد القوائم المالیة من جھة، والعمل علي 

توفیر معلومات مالئمة عن مثل ھذه البنود لمستخدمي ھذه القوائم من 
  .جھة أخرى

ادرة عن أھم الجھات وبدراسة وتحلیل اإلصدارات والنشرات الص
 ,IAS(٣٧المھنیة المحاسبیة، وھى معیار المحاسبة الدولي رقم

NO.37 ( واإلصدارات المحاسبیة األمریكیة والتي من أھمھا قائمة ،
ثم بیان  ١٤والتفسیر رقم)  SFAS, NO.5(٥معاییر المحاسبة رقم

، ) ASB.92,1993(٩٢رقم statement of positionالموقف
ثم معیار ) FRS, NO.12(١٢ة البریطاني رقمومعیار المحاسب

، یمكن التعرف علي مفھوم البنود الشرطیة ) ٧(المحاسبة المصري رقم 
في تاریخ إعداد القوائم المالیة، وأھم البنود الشرطیة التي یمكن أن تواجھ 

المحاسب في ذلك التاریخ ویجب علیھ اإلفصاح عنھا، كما یتم التعرف 
صاح عن ھذه البنود وفق المعاییر سالفة الذكر، علي أسس ومتطلبات اإلف

وذلك لتحدید مواطن الضعف في متطلبات المعیار المحاسبي المصري 
مقارنة بالمعاییر األخرى، وأخیرا التعرف علي أھمیة اإلفصاح عن ھذه 

  .البنود بالنسبة لألطراف المھتمة بأمر الوحدة االقتصادیة
  :ي النقاط التالیةوتحقیقا لذلك تم تقسیم ھذا الفصل إل



  .مفھوم البنود الشرطیة: أوال
  .أھم البنود الشرطیة التي یجب اإلفصاح عنھا: ثانیا
أسس اإلفصاح عن البنود الشرطیة في ضوء المعاییر المحاسبیة : ثالثا

  .الحالیة
تقییم متطلبات اإلفصاح وفق المعیار المصري في ضوء المعاییر : رابعا 

  .المحاسبیة الحالیة
  .أھمیة اإلفصاح عن البنود الشرطیة بالقوائم المالیة: خامسا
  .خالصة الفصل األول: سادسا

  
  

   مفھوم البنود الشرطیة: أوال 
 ,SFAS, NO.5( ٥تعد قائمة معاییر المحاسبة األمریكیة رقم

من أقدم  FASBالصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة المالیة)1975
لبنود الشرطیة في تاریخ إعداد اإلصدارات المھنیة التي قدمت تعریفا ل

حالة أو وضع أو مجموعة من “القوائم المالیة، فقد عرفتھا علي أنھا 
الظروف تشمل على درجات من عدم التأكد بشأن أرباح أو خسائر 
شرطیة للوحدة االقتصادیة والتي سوف تتحقق نھائیا بوقوع أو عدم 

أن یتم حیازة أصل وقوع األحداث المستقبلیة، وبزوال عدم التأكد یمكن 
أو تخفیض التزام فتتحقق أرباح شرطیة، أو یتم استنفاذ أصل أو نشأة 

  .التزام فتتحقق خسائر شرطیة 
وبناء علي ذلك یمكن القول بأن البنود الشرطیة تتمثل في حاالت قائمة 

في تاریخ إعداد المیزانیة العمومیة نتیجة أحداث ماضیة لكن أثرھا 
ألن القیمة النقدیة النھائیة لھذا األثر یتوقف علي المالي لم یتحدد بعد، 

فعلي سبیل المثال قیام الغیر . شرط حدوث حدث أو أكثر في المستقبل
برفع دعوى قضائیة علي الوحدة االقتصادیة نتیجة ضرر أصابھ بسبب 

، ومن ثم في )حدث ماضي(اآلثار السلبیة لممارسة ھذه الوحدة ألنشطتھا
لمالیة یوجد التزام شرطي قیمتھ النقدیة معلقة علي تاریخ إعداد القوائم ا

  .حدوث حدث مستقبلي وھو صدور الحكم في تلك الدعوى 
الصادر عن )FRS NO .12( ١٢أما معیار المحاسبة البریطاني رقم

التابع لمعھد المحاسبیین القانونیین ) ASB(مجلس معاییر المحاسبة
بغرض المحاسبة عن ICAEWبإنجلترا وویلز 

 Contingentوااللتزامات الشرطیة Provisionsصاتالمخص
Liabilities  واألصول الشرطیةContingent Assets یعرف تلك ،

  :البنود كما یلي 
ھو التزام غیر مؤكد التوقیت أو المبلغ ویتم تسویتھ عن : المخصص-أ

    .طریق تحویل موارد ذات منافع اقتصادیة
ن وقائع ماضیة، ووجوده ھو تعھد محتمل ینشأ م: االلتزام الشرطي-ب



یكون مؤكدا فقط بوقوع حدث أو أكثر في المستقبل وھذا الحدث غیر 
  .مؤكد وال یقع تحت السیطرة الكاملة للوحدة االقتصادیة

  :أو قد یعتبر التزام حالي غیر معترف بھ ألحد األسباب اآلتیة
لیس من المحتمل أن یتطلب تسویتھ تحویل موارد ذات منافع  -١

  .اقتصادیة
    .أو ال یمكن قیاس مبلغ االلتزام بدرجة معقولة من الدقة -٢
ھو أصل یمكن الحصول علیھ نتیجة حدوث أحداث : األصل الشرطي-ج

سابقة، وسیتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو 
    .أكثر غیر مؤكد وال یقع ضمن السیطرة الكاملة للوحدة االقتصادیة

مع معیار المحاسبة  ٧عیار المحاسبة المصري رقم وأخیرا یتشابھ م
كل ظرف أو حالة “ في تعریف البنود الشرطیة على أنھا  ٣٧الدولي رقم

ال تتأكد نتیجتھا النھائیة من ربح أو خسارة في تاریخ إعداد القوائم المالیة 
إال عند وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث غیر المؤكدة في 

وبالتالي یقتصر استخدام اصطالح البنود الشرطیة علي . المستقبل 
الحاالت أو األوضاع أو الظروف القائمة في تاریخ المیزانیة والتي 

تتحدد نتیجتھا بأحداث قد تقع أو ال تقع في المستقبل، والكثیر من ھذه 
الظروف أو الحاالت تنعكس في القوائم المالیة تطبیقا لمفھوم االستحقاق 

  .المحاسبي 
من دراسة وتحلیل المعیارین المصري والدولي یمكن التفرقة بین و

  :المفاھیم المختلفة للبنود الشرطیة كما یلي 
    :االلتزامات الشرطیة-١

محتملة ناتجة من أحداث ماضیة سوف  Obligationsوھي تعھدات
یتأكد وجودھا فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر غیر مؤكد في 

   .خضع بالكامل لسیطرة الوحدة االقتصادیة المستقبل ولكنھ ال ی
أي أن االلتزامات الشرطیة عبارة عن تعھدات قائمة في تاریخ المیزانیة 

نتجت عن أحداث سابقة ولم یتم االعتراف بھا، إما ألنھ من غیر المحتمل 
أن یتطلب تسویة ھذه التعھدات تدفق خارج لموارد ذات منافع اقتصادیة، 

یمة ھذا التعھد قیاسا موضوعیا بدرجة كافیة، أو ألنھ یصعب قیاس ق
وسوف أقوم بعرض أھم أشكال ھذه االلتزامات في مرحلة الحقة من ھذا 

  .البحث
  :األصول الشرطیة-٢

وھي أصول محتملة تنشأ من أحداث سابقة وسوف یتأكد وجودھا فقط 
بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر في المستقبل ال یقع تحت السیطرة 

  .للوحدة االقتصادیة الكاملة 
   :المكاسب الشرطیة-٣

وھي مقابل غیر مؤكد لنقص التزام أو زیادة أصل یتم تأكیدھا أو نفیھا 
بوقوع أو عدم وقوع أحداث مستقبلیة، ولن یعترف بھذه المكاسب إال إذا 



 

   .تأكدت تماما وفقا لمفھوم التحفظ في المحاسبة
   :الخسائر الشرطیة-٤

قص أصل أو زیادة التزام في تاریخ المیزانیة وھى مقابل غیر مؤكد لن
من المحتمل أن تؤیده األحداث المستقبلیة، وأن ھذا المقابل یمكن تقدیره 

  .بدرجة معقولة من الدقة
    :المخصصات-٥

تعتبر المخصصات بمثابة التزامات عن نفقات مستقبلیة غیر مؤكدة 
   .القیمة أو التوقیت 

كل ظرف أو “ الشرطیة تتمثل في  ومما سبق یرى الباحث بأن البنود
حالة أو مجموعة الظروف أو الحاالت التي نشأت من أحداث ماضیة أو 

سابقة لتاریخ إعداد القوائم المالیة، إال أنھ یصعب تحدید قیمة مالیة 
ألثرھا بدرجة معقولة من الدقة في ذلك التاریخ، نتیجة اعتماد تحدید ھذا 

في المستقبل، وبزوال عدم التأكد األثر علي شرط وقوع حدث أو أكثر 
مكاسب (سیتم حیازة أصل أو تخفیض التزام ) حدوث الشرط(مستقبال
 ).خسائر شرطیة(، أو سیحدث نقص أصل أو نشأة التزام )شرطیة
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