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الممتلكات والمصانع والمعدات 



الهدف من المعٌار:

ٌهدف هذا المعٌار إلى تحدٌد المعالجة المحاسبٌة للممتلكات والمصانع والمعدات، حتى 

ٌتمكن مستخدمو البٌانات المالٌة من التحقق من المعلومات التً تتعلق باستثمار المنشؤة 
.والتغٌٌرات فً هذا االستثمار بهافً الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة 

التعارٌف والمصطلحات األساسٌة:

هو المبلغ المعترف به لؤلصل فً المٌزانٌة العمومٌة بعد خصم أي  :المبلغ المرحل
.استهبلك متراكم وأٌة خسائر انخفاض فً قٌمته

هً مبلغ النقدٌة أو ما ٌعادل النقدٌة المدفوع أو القٌمة العادلة للمقابل المعطى : التكلفة

أو المبلغ المنسوب إلى ذلك األصل . للحصول على األصل فً وقت شرائه أو إنشائه

عندما ٌتم االعتراف به بشكل أولً وفقاً للمتطلبات الخاصة بالمعاٌٌر الدولٌة إلعداد 

الدفع على أساس ( " 2)التقارٌر المالٌة، مثال المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
".األسهم



هً تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر ٌحل  :القٌمة القابلة لبلستهبلك
.محله فً القوائم المالٌة ناقصاً قٌمة الخردة

هو التوزٌع المنتظم للقٌمة القابلة لبلستهبلك لؤلصل :  االستهبلك
.على مدى حٌاته اإلنتاجٌة

هً القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة التً  :القٌمة الخاصة بمنشؤة معٌنة

تتوقع المنشؤة نشوءها من االستخدام المستمر لؤلصل ومن التصرف 
.به فً نهاٌة عمر اإلنتاجً أو التً تتكبدها عند تسوٌة االلتزام

هً المبلغ الذي ٌمكن أن تتم مبادلة األصل به بٌن  :القٌمة العادلة
.أطراف مطلعة وراغبة فً التعامل على أساس تبادل تجاري بحت



تابع تعرٌفات

هً مقدار زٌادة المبلغ المرحل لؤلصل عن  :خسارة انخفاض القٌمة
.مبلغه القابل لبلسترداد

هً أصول ملموسة :الممتلكات والمصانع والمعدات.

المشروع من اجل استخدامها فً إنتاج أو تزوٌد البضائع  بهاٌحتفظ 
.والخدمات أو لئلٌجار للغٌر أو ألغراض إدارٌة

.من المتوقع استخدامها خبلل أكثر من فترة واحدة

صافً سعر بٌع األصل أو قٌمة استخدامه : المبلغ القابل لبلسترداد
.أٌها أعلى



تابع تعرٌفات

هو المبلغ المقدر الذي تحصل علٌه  :القٌمة المتبقٌة لؤلصل

المنشؤة حالٌاً من التصرف ، بعد اقتطاع التكالٌف المقدرة 

للتصرف باألصل ، إذا كان األصل فً عمر ووضع متوقعٌن 

.فً نهاٌة عمره اإلنتاجً

وهً أما:الحٌاة اإلنتاجٌة-

الفترة الزمنٌة المتوقع استخدام األصل خبللها من قبل 

.المشروع

عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المماثلة التً ٌتوقع  -أو  ب

.المشروع الحصول علٌها من األصل



االعتراف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات:

:ٌجب أن ٌعترف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات كؤصل عندما

ٌكون من المحتمل أن المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة سوف   -1

.تتدفق من األصل إلى المشروع 

.ٌمكن قٌاس تكلفة األصل على المشروع بموثوقٌة  -2

 



القٌاس عند االعتراف  :

 بهٌجب قٌاس بند الممتلكات والمصانع والمعدات المإهل لبلعتراف  

.التكلفةكؤصل مبدئٌاً على أساس 

مكونات التكلفة

:تتؤلف تكلفة عنصر الممتلكات والمصانع والمعدات من 

سعر شرائه بما فً ذلك رسوم االستٌراد وضرائب الشراء غٌر -أ
.المستردة بعد الخصم التجاري والحسم

أٌة تكالٌف أخرى مباشرة متكبدة لوضع األصل فً حالة التشغٌل -ب 
.جاهزاً لبلستخدام المقصود كما قررت اإلدارة

التقدٌر األولً لتكالٌف تفكٌك وإزالة البند واسترداد الموقع -ج

الذي تتكبد المنشؤة التزامه أما عندما ٌتم شراء البند أو , الموجود فٌه

نتٌجة الستخدام البند خبلل فترة محددة ألغراض أخرى غٌر إنتاج 

. المخزونات خبلل تلك الفترة



من أمثلة التكالٌف المباشرة لؤلصول:

منافع ( 19)كما تم تعرٌفها فً المعٌار ) تكلفة منافع الموظفٌن -أ

ناشئة بشكل مباشر من إنشاء أو امتبلك بند من الممتلكات ( الموظفٌن

.والمصانع والمعدات

.تكلفة إعداد الموقع-ب

.تكالٌف االستبلم والمناولة األولٌة-ج

.تكالٌف التحمٌل والتركٌب-د

تكالٌف اختبار ما إذا كان األصل ٌعمل بشكل صحٌح بعد اقتطاع -هـ 

العوائد من بٌع أٌة بنود ٌتم إنتاجها أثناء تهٌئة األصل لذلك المكان 
.والوضع

.التكالٌف المهنٌة-و



 ومن األمثلة على التكالٌف التً ال تعتبر تكالٌف ألحد
:بنود الممتلكات والمصانع والمعدات

.تكالٌف افتتاح مرافق جدٌدة  -أ

بما فً  ذلك ) تكالٌف تقدٌم منتج جدٌد أو خدمة جدٌدة -ب 
(.تكالٌف األنشطة اإلعبلنٌة والتروٌجٌة 

تكالٌف تنفٌذ األعمال فً مكان جدٌد أو مع فئة جٌدة من -ج

(.بما فً ذلك تكالٌف تدرٌب الموظفٌن) المستهلكٌن 
تكالٌف اإلدارة وغٌرها من التكالٌف العامة غٌر المباشرة  -د



ال ٌتم تضمٌن التكالٌف التالٌة فً المبلغ المسجل لبند الممتلكات والمصانع 

:والمعدات 

التكالٌف التً ٌتم تكبدها خبلل الوقت الذي تتم فٌه تهٌئة البند القادر على -أ

العمل بالطرٌقة التً تنوٌها اإلدارة لٌتم استخدامه فً مستوى اقل من طاقته 
.الكاملة

الخسائر التشغٌلٌة األولٌة ، مثل التً ٌتم تكبدها عندما ٌزداد الطلب على -ب
.مخرجات البند

.تكالٌف إعادة تحدٌد الموقع أو إعادة تنظٌم جزء أو كامل عملٌات المنشؤة-ج



مثال:

:لدٌنا المعلومات التالٌة من عملٌة استٌراد آلة لشركة الوسٌم الصناعٌة

نفقات –( 1,000,000) نفقات النقل والتؤمٌن  -(5,000,000)ثمن الشراء

 -(500,000)الرسوم الجمركٌة( 50,000)مصرفٌة لفتح االعتماد المستندي

(  15,000)نفقات تركٌب اآللة   -( 10,000)نفقات نقل اآللة إلى المصنع 

وقد تمكنت المنشؤة ( 100,000) آللةا لبلختبار األولًقٌمة اإلنتاج المعٌب 

فإذا علمت أن الشركة سددت قٌمة اآللة بعد أن ( 25,000)من بٌعه بمبلغ 

من ثمن الشراء األصلً ، وأن %( 5)حصلت على خصم تجاري بمعدل 

(.125,000)الشركة قد حصلت على ردٌات رسوم جمركٌة بمبلغ 

(.16)تحدٌد تكلفة اآللة الواجب االعتراف بها وفقاً للمعٌار : المطلوب



:الحل

4750000= %(  X 5 500000)–5000000= ثمن الشراء

1000000نفقات النقل والتؤمٌن                                     + 

     50000النفقات المصرفٌة                                        + 

375000=        125000- 500000= الرسوم الجمركٌة + 

10000نفقات نقل اآللة للمصنع                                   + 

  15000نفقات تركٌب اآللة                                        + 

75000   =    25000- 100000= قٌمة اإلنتاج المعٌب  + 

                                                            6275000 

.تكلفة اآللة الواجب االعتراف بها



:مبلحظة على الحل 

على عدم تضمٌن الخسائر التشغٌلٌة األولٌة فً  20فً فقرته رقم  16نص المعٌار 

.تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات 

على اعتبار تكالٌف اختبار ما إذا كان األصل  17إال ان المعٌار نفسه نص فً الفقرة 

ٌعمل بشكل صحٌح من التكالٌف المباشرة لؤلصل وذلك بعد اقتطاع صافً العوائد من 

مثل العٌنات التً ٌتم ).بنود ٌتم إنتاجها أثناء تهٌئة األصل لذلك المكان والوضعبٌع أٌة 
(انتاجها عند اختبار المعدات 

استنادا لما سبق فإن خسائر التشغٌل األولً لآللة إذا كانت بقصد اختبار ما إذا كانت 

.اآللة تعمل بشكل صحٌح فٌجب تضمٌن تلك الخسائر فً تكلفة األصل 

أما إذا كانت خسائر التشغٌل غٌر الزمة للتاكد من صبلحٌة األصل فبل ٌتم تضمٌنها 
.   ضمن تكلفة األصل 



تحدث بعض العملٌات فٌما ٌتعلق بإنشاء أو تطوٌر بند من بنود -

الممتلكات والمصانع والمعدات قبل أو خبلل أنشطة اإلنشاء 

والتطوٌر لهذه البنود ، وهذه العملٌات ال تعد ضرورٌة لتهٌئة البند 

إلى المكان والوضع البلزمٌن له حتى ٌكون قادراً على العمل 

بالطرٌقة التً تنوٌها اإلدارة ، ففً مثل هذه الحالة ٌتم االعتراف 

بالدخل والمصارٌف المتعلقة بهذه العملٌات العرضٌة فً حساب 
الربح والخسارة وٌتم تضمٌنها فً تصنٌفاتها من الدخل و المصروف 

الدخل الذي ٌتم الحصول علٌه عند استخدام موقع المبنى : مثال ذلك 
. كموقف للسٌارات حتى ٌتم البدء بإنشاء هذا المبنى 



النفقات الالحقة ذات العالقة باألصول:

على أن تضاف النفقات (16)نص المعٌار المحاسبً الدولً -

البلحقة العائدة لبند الممتلكات والمصانع والمعدات إلى القٌمة 

المسجلة لؤلصل إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادٌة 

إضافٌة بالنسبة للمنشؤة ، ما عدا ذلك ٌجب أن ٌتم معالجة أٌة 

مصروفات أخرى تنفقها المنشؤة على تلك األصول فً حساب 
.األرباح والخسائر فً الفترة التً تتكبدها فٌها

ٌعترف بالنفقات البلحقة على األصول المادٌة طوٌلة األجل -

كؤصل فقط عندما تإدي النفقة إلى تحسٌنات تفوق مستوى 
األداء المقدر لؤلصل



من أمثلة التحسٌنات التً تإدي إلى زٌادة المنافع  -
.االقتصادٌة المستقبلٌة

تعدٌل بند المصانع لزٌادة عمره اإلنتاجً بما فً ذلك  -أ 
.الزٌادة فً طاقته

تحدٌث فً أجزاء آلة لتحقٌق تحسٌنات جوهرٌة فً -ب
.نوعٌة اإلنتاج

تبنً عملٌات إنتاجٌة جدٌدة تمكن المنشؤة من تخفٌض -ج

نفقات التشغٌل بشكل أكبر مما كانت مقدرة علٌه فً 
.السابق



نفقات الصٌانة واإلصبلح التً تنفق على -

األصول المادٌة طوٌلة األجل إلعادتها إلى الوضع 

الذي كانت علٌه أو الحفاظ على المنافع االقتصادٌة 

المستقبلٌة التً تتوقع المنشؤة الحصول علٌها من 

مستوى األداء المقدر أصبل لؤلصل ، ٌعترف بها 
.كمصروف عندما ٌتم تكبدها



نفقات االستبدال ألجزاء رئٌسٌة من بنود -

األصول المادٌة طوٌلة األجل والتً تتم على 

فترات منتظمة خبلل عمر األصل، فإنها تعتبر 

كؤصول منفصلة ألن لها أعمار اقتصادٌة 

مختلفة عن أعمار البنود ذات العبلقة، شرٌطة 

.شطب األصل المستبدل



  تكلفة األصل المصنع داخلٌا:

تحدد تكلفة األصل الذي ٌصنعه المشروع داخلٌاً ، بنفس المبادئ -

لؤلصل المشترى ، وذلك ٌتوجب استبعاد أٌة أرباح داخلٌة فً 

الوصول إلى تكلفة هذا األصل ، وبالمثل الٌدخل فً تكلفة هذا األصل 

المبالغ غٌر العادٌة من تلف مواد أو أجور أو أي مواد مستهلكة فً 

تكالٌف االقتراض ( 23)اإلنتاج، وٌحدد المعٌار المحاسبً الدولً 

الشروط الواجب توفرها قبل االعتراف بتكالٌف الفائدة كعنصر مكون 
.لتكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات

برسملة تكالٌف ( 23)حٌث سمح المعٌار المحاسبً الدولً -

االقتراض التً تنسب مباشرة إلى امتبلك أو إنشاء أو إنتاج أصل 

.مإهل وذلك كجزء من تكلفة ذلك األصل



إذا كانت إحدى المنشآت تصنع آالالت : مثبلً 

بمواصفات معٌنة وتقوم بٌعها بمبلغ 
(1,000,000)

فإذا قررت ( 800,000)مع العلم أن تكلفتها 

المنشؤة استخدام إحدى هذه اآلالت فً خطوط 

إنتاجها فإن تكلفة اآللة الواجب رسملتها وفقاً 

( 800,000)هً ( 16)لمعٌار المحاسبة الدولً
(.1,000,000)ولٌس 



قٌاس التكلفة  :

تكون تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات هو السعر 

النقدي المقابل فً تارٌخ االعتراف ، وإذا تم تؤجٌل الدفع 

بما ٌتجاوز شروط االئتمان العادٌة، ٌتم االعتراف بالفرق 

بٌن السعر النقدي المقابل وإجمالً الدفعات على أنه فائدة 

خبلل فترة االئتمان ما لم ٌتم االعتراف بهذه الفائدة فً 

المبلغ المسجل للبند وفقاً للمعادلة البدٌلة المسموحة فً 

".تكالٌف االقتراض( " 23)معٌار المحاسبة الدولً رقم 



:األصول المقتناة بالتبادل

ٌمكن شراء بند واحد أو أكثر من الممتلكات  

والمصانع والمعدات مقابل أصل أو أصول غٌر 

نقدٌة أو مجموعة من األصول النقدٌة وغٌر 
.النقدٌة

ما بٌن (  16)وهنا فرق المعٌار المحاسبً الدولً 
:الحالتٌن التالٌتٌن

عملٌة المبادلة لها جوهر تجاري -أ
عملٌة تبادل لٌس لها جوهر تجاري -ب



:عملٌة المبادلة لها جوهر تجاري-أ

تحدد المنشؤة ما إذا كانت معادلة التبادل ذات جوهر تجاري عن 

طرٌق دراسة الحد الذي تتوقع فٌه أن تتغٌر تدفقاتها النقدٌة المستقبلٌة 

نتٌجة للمعاملة ، وتكون معاملة التبادل ذات جوهر تجاري فً 
:الحاالت التالٌة

(  المخاطرة والتوقٌت والمبلغ) إذا كان شكل التدفقات النقدٌة -1
.لؤلصل المستلم ٌختلف عن شكل التدفقات النقدٌة لؤلصل المنقول

إذا كانت القٌمة الخاصة بالمنشؤة لجزء من عملٌاتها المتؤثرة  -2أو 
.بالمعاملة تتغٌر نتٌجة للتبادل

كبٌر مقارنة مع القٌمة العادلة ( 2)و ( 1)إذا كان الفرق فً -3

0لؤلصول المتبادلة 



تقاس تكلفة األصل فً هذه الحالة بالقٌمة العادلة -

لؤلصل المستلم والتً تعادل القٌمة العادلة لؤلصل 

المتنازل عنه معدلة بمبلغ النقدٌة أو ما ٌعادلها ، وإذا لم 

ٌتم قٌاس البند المستلم بالقٌمة العادلة ، ٌتم قٌاس تكلفته 

.بالمبلغ المسجل لؤلصل المتنازل عنه



مثال:

، قررت استبدال (1000000) لدى إحدى الشركات أرض تكلفتها 

، والحصول على مبلغ نقدي (850000)األرض بسٌارة قٌمتها 
(.250000)قدره

(:16)تسجٌل هذه العملٌة وفق المعٌار المحاسبً الدولً: المطلوب

من المذكورٌن            

السٌارة/ح850000

النقدٌة                      إلى المذكورٌن/ح250000

.األرض/ح1000000

.أرباح عملٌة المبادلة/ح  100000



:عملٌة المبادلة لٌس لها جوهر تجاري-ب

وٌقصد بذلك أن ٌتم التبادل مع أصول ذات طبٌعة مماثلة 

لؤلصل المتنازل عنه، وفً هذه الحالة ٌجب عدم االعتراف 

بؤي مكاسب فً عملٌة التبادل بحٌث تكون تكلفة األصل 
.الجدٌد معادلة للقٌمة المرحلة لؤلصل المتنازل عنه

وقد توفر القٌمة العادلة لؤلصل المستلم أحٌانا دلٌبل على 

االنخفاض فً قٌمة األصل المتنازل عنه، وهنا ال بد من 

تخفٌض قٌمة األصل المتنازل عنه وتسجٌل األصل المستلم 

.بهذه القٌمة المنخفضة



مثال:

. متماثلةتم مبادلة آلة بـ آلة أخرى 
(50000)، ومجمع اهتبلكها ( 200000)فإذا علمنا أن تكلفة اآللة القدٌمة 

(.190000)وأن القٌمة السوقٌة لآللة الجدٌد

  (16)والمطلوب تسجٌل عملٌة المبادلة وفقاً لمتطلبات المعٌار المحاسبً الدولً

:  الحل 
:إذا اعتبرنا ان عملٌة المبادلة لٌس لها جوهر تجاري فتكون المعالجة كما ٌلً 

.من المذكورٌن              

اآللة الجدٌدة/ ح150000

مجمع اهتبلك اآللة القدٌمة/ ح 50000

.اآللة القدٌمة/ إلى ح  200000                                        



المنح الحكومٌة المتعلقة باألصول:

محاسبة المنح ( ) 20)وقد نص المعٌار المحاسبً الدولً رقم -

على طرٌقتٌن ( الحكومٌة واإلفصاح عن المساعدات الحكومٌة

لعرض المنح الحكومٌة المتعلقة باألصول فً القوائم المالٌة وتعتبر 
: الطرٌقتان بدٌلٌن مقبولٌن وفقاً لهذا المعٌار وهما 

أن ٌتم إدراج المنحة كدخل مإجل ٌعترف به كدخل بطرٌقة منتظمة -أ

.على أساس معقول خبلل الحٌاة اإلنتاجٌة لؤلصل

أن ٌتم طرح قٌمة المنحة من قٌمة األصل للوصول إلى المبلغ -ب

المسجل فً المٌزانٌة، حٌث ٌتم االعتراف بالمنحة كدخل خبلل 

الحٌاة اإلنتاجٌة لؤلصل القابل لبلستهبلك على شكل تخفٌض لعبء 

.االستهبلك



القٌاس بعد االعتراف

تختار المنشؤة أحد النموذجٌن التالٌٌن كسٌاسة محاسبٌة خاصة 

بها وتقوم بتطبٌق تلك السٌاسة على فئة كاملة من الممتلكات 

:والمصانع والمعدات 

نموذج التكلفة

أو

نموذج إعادة التقوٌم



:نموذج التكلفة -أوال  

إن المبلغ المحمل أو المسجل ألي عنصر هو 

التكلفة مطروحاً منها أي استهبلك متراكم وأٌة 
.خسائر متراكمة النخفاض القٌمة

ولكن تظهر األصول المتاحة للبٌع بالقٌمة العادلة 

مطروحاً منها تكالٌف البٌع أو بالقٌمة المرحلة 
.لؤلصل أٌهما أقل



:نموذج إعادة التقوٌم-ثانٌا   

تكون القٌمة المحملة لؤلصل وفق هذا النموذج 

هً القٌمة العادلة مطروحاً منها مجمع 

االستهبلك البلحق وأٌة خسائر الحقة متراكمة 

.فً انخفاض القٌمة



:وال بد عند اختٌار هذا النموذج من إتباع ماٌلً

إذا تم إعادة تقوٌم بند الممتلكات والمصانع والمعدات -1

، فإن كامل العناصر التً تندرج تحت هذا البند ٌجب أن 

.ٌتم إعادة تقوٌمها

ٌجب إعادة تقوٌم األصول بانتظام لذا ٌجب أال تختلف -2

القٌمة المحملة لؤلصل بشكل مادي عن القٌمة العادلة 

.بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة



إن القٌمة العادلة لبنود الممتلكات والمصانع -

والمعدات هً قٌمها السوقٌة المحددة بالتقٌٌم،وإذا لم 

ٌكن هناك دلٌل مرتكز على السوق خاص بالقٌمة 

العادلة، قد تحتاج المنشؤة إلى تقدٌر القٌمة العادلة 

باستخدام الدخل أو منهج تكلفة االستبدال 

.المستهلكة



إن تكرار إعادة التقٌٌم تعتمد على مدى التغٌٌر فً القٌمة -

العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التً ٌجري إعادة 

تقٌٌمها ، فعندما تختلف القٌمة العادلة لؤلصول المعاد تقٌٌمها 

بصورة جوهرٌة عن القٌمة المرحلة فإن الحاجة تدعو إلى 

إعادة تقٌٌم أخرى وربما تتعرض بعض بنود الممتلكات 

والمصانع والمعدات لتغٌرات جوهرٌة وسرٌعة فً قٌمها 

العادلة مما ٌوجب إعادة التقٌٌم سنوٌاً ، ولكن ال ٌلزم مثل هذا 

التكرار فً إعادة التقٌٌم لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات 

التً تتعرض لتغٌرات غٌر جوهرٌة فً قٌمتها العادلة ، بل قد 
.تكتفً إعادة التقٌٌم كل ثبلث أو خمس سنوات



عندما ٌعاد تقٌٌم أي بند من الممتلكات والمصانع والمعدات فان أي -
:استهبلك متراكم بتارٌخ إعادة التقٌٌم ٌجب أن 

ٌعاد احتسابه بما ٌتناسب مع التغٌٌر فً القٌمة المرحلة اإلجمالٌة -أ

لؤلصل بحٌث تصبح القٌمة المرحلة لؤلصل بعد إعادة التقٌٌم مساوٌة 

لمبلغه المعاد تقٌٌمه ، تستخدم هذه الطرٌقة غالباً عندما ٌتم إعادة تقٌٌم 

األصل من خبلل استخدام جدول أسعار لتكلفة االستبدال بعد 
.االستهبلك

ٌلغى مقابل القٌمة المرحلة اإلجمالٌة لؤلصل ، وٌتم تعدٌل المبلغ -ب

الصافً إلى مبلغ األصل المعاد تقٌٌمه على سبٌل المثال تستخدم هذه 
.الطرٌقة للمبانً التً ٌتم إعادة تقٌٌمها إلى القٌمة السوقٌة



إن تسوٌة القٌمة المحملة لؤلصل وفقاً القٌمة العادلة 

:تعالج كما ٌلً

عندما تزداد القٌمة المرحلة لؤلصل نتٌجة إلعادة -1

التقٌٌم ، ٌجب أن تضاف الزٌادة إلى حقوق المالكٌن 

تحت عنوان فائض إعادة التقٌٌم، ولكن ٌجب االعتراف 

بزٌادة إعادة التقٌٌم كدخل فً حدود ما اعترف به 

كمصروف سابقاً نتٌجة النخفاض فً إعادة التقٌٌم لنفس 

.األصل



( :  1)مثال 

، ٌستهلك سنوٌاً ( 100000)أصل تكلفته التارٌخٌة 

، وبلغ مجمع اهتبلكه فً نهاٌة عام %( 20)بمعدل 

فإذا علمنا أن القٌمة السوقٌة لهذا ( 40000( )2008)

وأن ( 70000)كانت ( 2008)األصل فً نهاٌة عام 

الشركة اختارت نموذج إعادة التقٌٌم كسٌاسة محاسبٌة 

( 16)فما هً المعالجة المحاسبٌة وفقاً للمعٌار الدولً
IAS



:  الحل 

60000= 40000 -100000= القٌمة المرحلة األصل 

تقارن القٌمة المحملة لؤلصل مع القٌمة العادلة له بتارٌخ إعادة التقٌٌم 
70000 ≠60000

.10000= 60000-70000= فائض إعادة التقٌٌم  

إن فائض إعادة التقٌٌم ٌعتبر دخل غٌر محقق ، لذلك ال نعترف به 

كدخل فً قائمة الدخل لكً ال ٌتم إخضاعه إلى ضرٌبة الدخل وهو 
:غٌر محقق ، لذلك ٌتم إضافته إلى حقوق المالكٌن بالقٌد التالً

األصل/من حـ  10000

.فائض إعادة التقٌٌم/ إلى حـ  10000

إثبات الزٌادة فً القٌمة العادلة لؤلصل



:كما ٌلً 2008/12/31وٌظهر هذا األصل فً المٌزانٌة بتارٌخ 

:كما ٌلً  نبلحظ هنا أن قسط االهتبلك السنوي فً العام المقبل سٌصبح

سنوات 3توزع على  70000 

.20000بدالً من  23333

 

المٌزانٌة العمومٌة

حقوق الملكٌةاألصول طوٌلة األجل

فائض إعادة التقٌٌم 10000األصل 110000

مجمع االستهبلك( 40000)

القٌمة العادلة لؤلصل 70000



عندما ٌتم تخفٌض قٌمة األصل المرحلة نتٌجة -2

إلعادة التقٌٌم فإنه ٌجب االعتراف بالتخفٌض 

كمصروف ، ولكن ٌجب تحمٌل أي تخفٌض إعادة 

التقٌٌم إلى فائض إعادة التقٌٌم المتعلقة به فً الحدود 

التً ال ٌتجاوز فٌها التخفٌض المبلغ المحتفظ به فً 

.فائض إعادة التقٌٌم بخصوص ذلك األصل



 أظهرت مٌزانٌة الشركة  2008-1-1مثال بتارٌخx   ًما ٌل   :

 

، ( 30000)بلغ  2008فإذا علمنا أن قسط االهتبلك السنوي لعام  

بلغت (  2008)وأن القٌمة السوقٌة لهذا األصل فً نهاٌة عام 
. IAS 16ما هً المعالجة المحاسبٌة وفقاً للمعٌار ( 80000)

المٌزانٌة العمومٌة

حقوق الملكٌةاألصول طوٌلة األجل

التقوٌمفائض إعادة  25000األصل 250000

مجمع اهتبلك األصل( 100000)

القٌمة المحملة األصل 150000



2008القٌمة المحملة لؤلصل فً نهاٌة عام : الحل 

 =250000-130000=120000.

 ←120000≠ 80000تقارن القٌمة المحملة لؤلصل مع القٌمة السوقٌة 

.40000خسارة انخفاض فً القٌمة 

 القٌود 

خسارة انخفاض قٌمة األصل/ من حـ  40000

.   األصل/ إلى حـ  40000                                      

.فائض إعادة التقوٌم/ من حـ 25000 

.خسارة انخفاض قٌمة األصل/ إلى حـ 25000                                   

                          

األرباح والخسائر/ من حـ  15000

خسارة انخفاض القٌمة األصل/ إلى حـ  15000                                



ٌمكن تحوٌل فائض إعادة التقوٌم فً حقوق المالكٌن - 

إلى األرباح المدورة مباشرة عندما ٌتحقق هذا الفائض ، 

حٌث ٌتحقق الفائض كامبلً عند إخراج األصل من 

الخدمة أو بٌعه ، ولكن جزءاً من الفائض ٌتحقق مع 

استخدام المشروع لؤلصل وفً هذه الحالة ٌكون المبلغ 

المتحقق هو الفرق بٌن االستهبلك على أساس مبلغ 

إعادة التقوٌم المسجل لؤلصل واالستهبلك بناء على كلفة 

األصل األساسٌة ، وال ٌتم التحوٌل من فائض إعادة 

.  التقوٌم إلى األرباح المدورة من خبلل قائمة الدخل



 مثال:

بمبلغ  2004أصل تم اقتناإه فً بداٌة عام 

، والعمر اإلنتاجً المقدر لهذا (1000000)

سنوات ولدٌنا المعلومات التالٌة عن ( 5)األصل 

تغٌرات تكلفة االستبدال لهذا األصل خبلل عمره 
:اإلنتاجً



 تكلفةاالستبدالالعام

العام بنهاٌة

 القسط

السنوي

 االهتالك قسط

المتأخر

 مجمع

االهتالك

 المحملة األعباء

اإلٌرادات على

20041000000200000-200000200000

2005120000024000040000480000280000

20061200000240000-720000240000

20071300000260000600001040000320000

200815000003000001600001500000460000



:باالستناد إلى المعلومات السابقة ٌتم احتساب فائض إعادة التقٌٌم ، والفائض المحقق كما ٌلً

20042005200620072008العام

10000001000000120000012000001300000تكلفة األصل فً بداٌة العام

10000001200000120000013000001500000تكلفة األصل فً نهاٌة العام

100000200000-200000-فائض إعادة التقٌٌم

األعباء المحملة على 

اإلٌرادات فً نموذج إعادة 

التقٌٌم

200000280000240000320000460000

األعباء المحملة على 

اإلٌرادات وفقا  للتكلفة 

التارٌخٌة

200000200000200000200000200000

فائض إعادة التقٌٌم المحقق 

والمرحل لألرباح المدورة

-8000040000120000260000

اغٌر فائض إعادة التقٌٌم 

المحقق فً نهاٌة العام

-1200008000060000-



2007القٌود المحاسبٌة فً عام 

األصل/ من حـ 100000

فائض إعادة التقٌٌم/ إلى حـ  100000       

فائض إعادة التقٌٌم/ من حـ     120000

األرباح المدورة/ إلى حـ  120000        

:من المذكورٌن 

قسط االهتبلك/ حـ  260000

قسط االهتبلك المتراكم/ حـ  60000

مجمع اهتبلك األصل/ إلى حـ  320000      

األرباح والخسائر / من حـ  320000      

إلى المذكورٌن 

قسط االهتبلك/ حـ  260000

.قسط االهتبلك المتراكم/ حـ  60000



االستهالك:

ٌتم عادة االعتراف بتكلفة االستهبلك للفترة فً حساب الربح -

أو الخسارة ، إال أنه فً بعض األحٌان ٌتم استخدام المنافع 

االقتصادٌة المستقبلٌة المجسدة فً األصل فً إنتاج أصول 

أخرى وفً هذه الحالة تشكل تكلفة االستهبلك جزءاً من تكلفة 
.األصل اآلخر وٌتم تضمٌنها فً مبلغه المسجل

تضمٌن استهبلك الممتلكات والمصانع المستخدمة : مثال ذلك

ألنشطة التطوٌر فً تكلفة األصل غٌر الملموس المعترف به 

األصول غٌر ( " 38)وفقاً لمعٌار المحاسبة الدولً 
" .الملموسة



االستهالك:

كل بند من عناصر الممتلكات والمصانع والمعدات والذي ٌشكل -

نسبة هامة من التكلفة اإلجمالٌة لعناصر الممتلكات والمصانع 

.والمعدات ٌجب أن ٌتم استهبلكه بشكل منفصل

إن األجزاء المكونة لبند الممتلكات أو المصانع أو المعدات تعالج -

كعناصر منفصلة إذا كانت األصول ذات العبلقة لها حٌاة إنتاجٌة 

مختلفة عن الحٌاة اإلنتاجٌة لهذه األجزاء أو إذا كانت المنافع 

االقتصادٌة الناجمة عن هذه األجزاء ٌتم الحصول علٌها على نحو 

على سبٌل .مختلف عن المنافع االقتصادٌة لؤلصول ذات العبلقة

ٌتم االستهبلك بشكل منفصل لكل من هٌكل الطائرة : المثال

.ومحركاتها ، وكذلك بالنسبة للمبانً واألراضً



المبلغ القابل لالستهالك وفترة االستهالك:

ٌتم تخصٌص المبلغ القابل لبلستهبلك الخاص باألصل على أساس منتظم خبلل عمره -
.اإلنتاجً

ٌتم مراجعة القٌمة المتبقٌة والعمر اإلنتاجً لؤلصل على األقل فً نهاٌة كل سنة مالٌة -

، وإذا كانت التوقعات تختلف عن التقدٌرات السابقة ، تتم محاسبة التغٌٌرات كتغٌر فً 
التقدٌر المحاسبً وفقاً لمعٌار المحاسبة الدولً

”السٌاسات المحاسبٌة التغٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة واألخطاء( " 8)رقم 
:مثال-

، والعمر اإلنتاجً لهذا األصل ( 600000)بمبلغ  1/1/2005أصل تم شراإه فً  

سنوات، والقٌمة المتبقٌة المقدرة لهذا األصل فً نهاٌة عمره ( 5)
(.100000)اإلنتاجً

ما هً المعالجة ( 50000) تبٌن أن القٌمة المتبقٌة لؤلصل هً  31/12/2008فً 

.المحاسبٌة البلزمة



= 2007مجمع االهتبلك حتى نهاٌة : الحل
100000x3  =300000

= 2008قسط االهتبلك فً عام 

(600000 -50000)-300000 =125000

ٌتم االعتراف باالستهبلك حتى لو كانت القٌمة العادلة لؤلصل -

تتجاوز مبلغه المسجل، طالما أن القٌمة المتبقٌة لؤلصل ال تتجاوز 

مبلغه المسجل ، وإن إصبلح األصل وصٌانته ال ٌنفً الحاجة إلى 
.استهبلكه

قد ترتفع القٌمة المتبقٌة لؤلصل إلى مبلغ ٌساوي أو ٌزٌد عن المبلغ -

المسجل لؤلصل، وإذا حدث ذلك تكون تكلفة استهبلك األصل صفر، 

إلى أن تنخفض القٌمة المتبقٌة لؤلصل إلى مبلغ اقل من المبلغ المسجل 
.لؤلصل



ٌبدأ االهتبلك عندما ٌصبح األصل جاهزاً لبلستعمال ، -

وٌنتهً عندما ٌتم إلغاء االعتراف باألصل أو عندما ٌصنف 
.األصل على انه متاح للبٌع

الٌتوقف االستهبلك عندما ٌصبح األصل غٌر مستخدم أو -

عندما ٌتم سحبه من االستخدام الفعال إال إذا كان األصل 

مستهلكاً بالكامل ، إال انه بموجب طرق االستهبلك ٌمكن أن 

تكون تكلفة االستهبلك صفر عندما الٌكون هناك إنتاج كما فً 

حالة االهتبلك على أساس ساعات االستعمال بالنسبة لآلالت ، 

فان االستهبلك ال ٌخفض عندما ال تكون هذه اآلالت قٌد 
.االستعمال



ٌتم استهبلك المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المجسدة فً األصل من قبل -

المنشؤة بشكل رئٌسً من خبلل استخدامه إال أن العوامل األخرى قد ٌنتج 

عنها أحٌانا تقلٌل فً المنافع االقتصادٌة التً كان من الممكن الحصول علٌها 

من األصل وبالتالً تإخذ بعٌن االعتبار كافة العوامل التالٌة فً تحدٌد العمر 
:اإلنتاجً لؤلصل

االستخدام المتوقع لؤلصل وٌتم تقٌٌم االستخدام بالرجوع إلى الطاقة -أ

.المتوقعة لؤلصل أو مخرجاته المادٌة 

اإلهتراء المادي المتوقع الذي ٌعتمد على العوامل التشغٌلٌة مثل عدد -ب

.المناوبات التً ٌتم فٌها استخدام األصل

التقادم الفنً أو التجاري الناتج عن التغٌٌرات أو التحسٌنات فً اإلنتاج أو -ج
.التغٌٌر فً طلب السوق على مخرجات األصل

القٌود القانونٌة أو القٌود المشابهة على استخدام األصل ، مثل انتهاء -د
.اإلٌجارات لؤلصول المستؤجرة بعقود تؤجٌر تموٌلً



تعتبر األراضً والمبانً أصول قابلة للفصل وٌتم محاسبتها بشكل منفصل ، -

حتى عندما ٌتم شراإها معاً ، مع وجود بعض االستثناءات مثل المحاجر 

والمواقع المستخدمة ألنظمة تجمٌع القمامة ، حٌث ٌكون لؤلراضً عمر إنتاجً 

غٌر محدد وبالتالً الٌتم استهبلكها ، بٌنما ٌكون للمبانً عمر إنتاجً محدد 
.وبالتالً تعتبر أصول قابلة لبلستهبلك

إن الزٌادة فً قٌمة األرض التً ٌقع علٌها المبنى ال تإثر على تحدٌد مبلغه -

.القابل لبلستهبلك

إذا كانت األرض تشتمل على تكالٌف تفكٌك الموقع وإزالته واسترداده ، فإنه -

ٌتم استهبلك ذلك الجزء من أصل األرض خبلل فترة المنافع التً ٌتم الحصول 

علٌها من تكبد تلك التكالٌف ، وفً بعض الحاالت ٌمكن أن ٌكون لؤلرض 

نفسها عمر إنتاجً محدود وفً هذه الحالة ٌتم استهبلكها بطرٌقة تعكس المنافع 
.التً ٌتم الحصول علٌها منها



طرٌقة االستهالك:

ٌجب أن تعكس طرٌقة االستهبلك المستخدمة النمط الذي ٌتوقع فٌه استهبلك المنافع -
.االقتصادٌة المستقبلٌة لؤلصل من قبل المنشؤة

ٌجب أن تتم مراجعة طرٌقة االستهبلك المطبقة على األصل على األقل فً نهاٌة كل -

سنة مالٌة، وإذا حدث تغٌٌر هام فً نمط االستهبلك المتوقع للمنافع االقتصادٌة المستقبلٌة 

المجسدة فً األصل ، ٌتم تغٌٌر الطرٌقة لتعكس النمط المتغٌر وٌنبغً محاسبة هذا 
.I ASالتغٌٌر على أنه تغٌٌر فً التقدٌر المحاسبً وفقاً لمعٌار المحاسبً الدولً

ٌمكن استخدام مجموعة متنوعة من طرق االستهبلك لتخصٌص المبلغ القابل لبلستهبلك -

لؤلصل على أساس منتظم خبلل عمره اإلنتاجً ، وتشتمل هذه الطرق على طرٌقة 

القسط الثابت وطرٌقة الرصٌد المتناقص وطرٌقة وحدات اإلنتاج وٌإدي االستهبلك 

بطرٌقة القسط الثابت إلى تكلفة ثابتة خبلل العمر اإلنتاجً إذا لم تتغٌر القٌمة المتبقٌة 

لؤلصل وتإدي طرٌقة الرصٌد المتناقص إلى تخفٌض التكلفة خبلل العمر اإلنتاجً، أما 
.طرٌقة وحدات اإلنتاج فٌنتج عنها تكلفة على أساس االستخدام أو اإلنتاج المتوقع



تختار المنشؤة الطرٌقة التً تعكس أكثر من غٌرها نمط االستهبلك -

المتوقع للمنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المجسدة فً األصل وٌتم تطبٌق 

تلك الطرٌقة بشكل منسجم من فترة إلى أخرى إال إذا حدث تغٌٌر فً 

.النمط المتوقع الستهبلك تلك المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة

وبالتالً فان استهبلك األصول ٌعتبر وسٌلة لتعدٌل األصل إلى -

قٌمته السوقٌة العادلة وكذلك وسٌلة للحصول على األموال الستبدال 
.األصل فً نهاٌة عمره اإلنتاجً

عندما ٌتم احتساب االستهبلك باالعتماد على التكلفة التارٌخٌة -

لؤلصول ، هذه سٌإدي حتماً إلى مشاكل فً فترات التضخم عندما 

تزداد أسعار السلع اإلنتاجٌة بمرور الوقت وبالتالً فإن مبلغ مجمع 

االهتبلك المتراكم فً نهاٌة العمر اإلنتاجً لؤلصل سوف لن ٌكفً 

الستبدال األصول بسبب ارتفاع سعرها



إن اإلدارة ٌجب أن تقوم بثبلثة اختٌارات عندما تقرر كٌف تستهلك -
:أصولها وهً

طرٌقة االستهبلك التً ستستخدمها-1

.الحٌاة اإلنتاجٌة لؤلصول-2

.القٌمة المتبقٌة لؤلصول-3

وإن المرونة الكبٌرة التً تملكها اإلدارة فً اختٌارها للمتغٌرات 

الثبلثة السابقة تإثر على قٌم األصول المقرر عنها فً المٌزانٌة 

والدخل المقرر عنه فً قائمة الدخل، كما تإثر على عدة نسب مالٌة 

رئٌسٌة أٌضا، وٌجب على المحلل أن ٌكون مدركاً لتؤثٌر هذه 
االختٌارات



:تؤثٌر اختٌار طرٌقة االستهبلك-أ

إن طرٌقة االستهبلك المعجل سوف تزٌد نفقات االستهبلك فً أوائل 

سنوات حٌاة األصل اإلنتاجٌة نسبة إلى ما ستكون علٌه هذه النفقات 

إذا تم استعمال طرٌقة القسط الثابت ، وهذا ٌإدي إلى تخفٌض الدخل 

المقرر عنه وإلى تخفٌض القٌمة الدفترٌة لؤلصول طوٌلة األجل 

المقرر عنها فً المٌزانٌة ، ونتٌجة لذلك فإن حقوق حملة األسهم 

ستكون أقل فً السنوات األولى من حٌاة األصول ، باإلضافة لذلك 

أٌضا سٌإثر ذلك على العدٌد من النسب المالٌة  الرئٌسٌة المستندة 

.على الدخل وقٌم األصول أو قٌم الملكٌة

وفً النهاٌة الٌوجد مشكلة فً اختٌار أي طرٌقة من طرق االستهبلك 

ألن إجمالً االهتبلك المتراكم سوف ٌكون نفسه فً نهاٌة العمر 
.اإلنتاجً لؤلصل باستخدام أي طرٌقة من طرق االستهبلك



:تأثٌر اختٌار القٌمة المتبقٌة لألصول -ج

إن اختٌار القٌمة المتبقٌة األكبر لها تؤثٌر معاكس الختٌار الحٌاة اإلنتاجٌة 

األقصر لؤلصل ، حٌث أنه مع بقاء العوامل األخر ثابتة ، فإن اختٌار القٌمة 

المتبقٌة الكبٌرة ستإدي إلى تخفٌض نفقة االستهبلك ، وزٌادة الدخل المقرر 

عنه، وزٌادة القٌمة الدفترٌة لؤلصول وكذلك زٌادة حقوق حملة األسهم نسبة 
.إلى ما سٌكون علٌه الوضع عند اختٌار القٌمة المتبقٌة األقل

أن التدفق النقدي أٌضا هنا لن ٌتؤثر ، ولكن عند اختٌار القٌمة المتبقٌة األكبر 

سوف ٌزداد هامش الربح والعائد على الملكٌة وسوف ٌنخفض كل من معدل 
.دوران األصول ونسبة الدٌون إلى الملكٌة



 انخفاض القٌمة:

لتحدٌد ما إذا انخفضت قٌمة أي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات تطبق 
.انخفاض قٌمة األصول( 36)المنشؤة معٌار المحاسبة  الدولً 

 ً(:36)محاسبة انخفاض القٌمة وفقا  للمعٌار المحاسبً الدول

لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض فً قٌمة األصل ٌتم مقارنة القٌمة المرحلة لؤلصل مع -
.المبلغ القابل لبلسترداد 

وهً القٌمة الحالٌة لصافً ) المبلغ القابل لبلسترداد هو أما القٌمة االستعمالٌة لؤلصل -

أو صافً  القٌمة البٌعٌة لؤلصل أٌهما ( التدفقات النقدٌة الناجمة عن استعمال األصل 
.أكبر

:نتٌجة المقارنة ٌكون لدٌنا حالتٌن-

المبلغ القابل لبلسترداد  القٌمة المرحلة لؤلصل  هنا الٌوجد انخفاض فً :  1الحالة -
.قٌمة األصل والٌتم اتخاذ أي إجراء

هنا ٌوجد انخفاض فً  ←القٌمة المرحلة لؤلصل  المبلغ القابل لبلسترداد :  2الحالة -

.قٌمة األصل وٌجب االعتراف بها



:مثال-

ومجمع اهتبلكها عن سنتٌن ( 3000000)بغرض أنه لدٌنا آلة تكلفتها 
(600000  )

، صافً القٌمة البٌعٌة لآللة ( 2100000=)القٌمة االستعمالٌة لآللة 
(=1900000)

(  36)اختبار انخفاض قٌمة اآللة وفقاً للمعٌار المحاسبً الدولً: المطلوب

:الحل

2400000=  600000 -3000000=القٌمة المرحلة لآللة  

2100000= المبلغ القابل لبلسترداد 

300000=  2100000 - 2400000= خسارة انخفاض القٌمة 

خسارة انخفاض قٌمة اآللة / من حـ  300000

.مجمع اهتبلك اآللة/ إلى حـ  300000



ٌجوز عكس انخفاض القٌمة ( 36)ووفقاً لمعٌار المحاسبة الدولً -
.السابقة بحدود المبلغ المعترف به عند ارتفاع قٌمة األصول

عند االعتراف بانخفاض القٌمة فإن قسط االهتبلك السنوي سٌختلف -

على انه ( 8)وهذا االختبلف ٌعالج وفق المعٌار المحاسبً الدولً 

ففً المثال .تغٌٌر فً التقدٌرات المحاسبٌة وٌعالج بؤثر مستقبلً

= السابق ٌصبح قسط االهتبلك السنوي
القٌمة الدفترٌة  2,400,000  = 3000,000-600,000

القٌمة بعد االنخفاض 2,100,000=  300,000–2,400,000

القسط السنوي الجدٌد 262,500=  8/  2,100,000



 إلغاء االعتراف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات:

ٌتم إلغاء االعتراف بالمبلغ المسجل ألي بند من بنود الممتلكات والمصانع -
:والمعدات

عند التصرف به -أ

.عندما ال ٌتم توقع أٌة منافع اقتصادٌة مستقبلٌة من استخدامه أو التصرف به-ب 

ٌنبغً تضمٌن الربح أو الخسارة الناتجة من إلغاء االعتراف ببند الممتلكات -

والمصانع والمعدات فً حساب الربح أو الخسارة عندما ٌتم إلغاء االعتراف 
.بالبند

ٌمكن أن ٌتم التصرف بؤي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات بعدة -
.طرق

.من خبلل البٌع أو من خبلل إبرام عقد إٌجار تموٌلً أو التبرع: على سبٌل المثال

وعند تحدٌد تارٌخ التصرف بالبند تطبق المنشؤة المعاٌٌر الواردة فً معٌار 

لبلعتراف باإلٌرادات من بٌع السلع ، وٌطبق "اإلٌراد( " 18)المحاسبة الدولً 

.  على التصرف من خبلل البٌع وإعادة االستئجار( 17)معٌار المحاسبة الدولً



اإلفصاح عن بند الممتلكات والمصانع والمعدات:

ٌجب اإلفصاح فً البٌانات المالٌة لكل صنف من الممتلكات -
:والمصانع والمعدات عما ٌلً

أسس القٌاس المستخدمة لتحدٌد إجمالً المبلغ المرحل، -أ

وعندما ٌستخدم أكثر من أساس فإنه ٌجب اإلفصاح عن إجمالً 
.المبلغ المرحل بموجب ذلك األساس فً كل تصنٌف

.طرق االستهبلك المستخدمة-ب 

.لحٌاة اإلنتاجٌة أو معدالت االستهبلك المستخدمة-ج

إجمالً المبلغ المرحل واالستهبلك المتراكم مجمعة مع -د

. خسائر انخفاض القٌمة المجمعة فً بداٌة الفترة ونهاٌتها

التسوٌة مابٌن المبلغ المرحل فً أول الفترة ونهاٌتها مظهراً -و
: ما ٌلً 



.اإلضافات -1

أصول مصنفة كؤصول للبٌع أو ضمن ترتٌب المجموعات المعدة للبٌع بما -2

.أو الترتٌبات أخرى 5ٌتفق مع المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر الدولٌة 

.التملك فً حال اندماج األعمال-3

.الزٌادات أو االنخفاضات خبلل الفترة الناجمة من إعادة التقٌٌم-4

خسائر انخفاض القٌمة المعترف بها فً بٌان الدخل خبلل الفترة بموجب -5
.معٌار المحاسبة االستبعادات

خسائر انخفاض القٌمة المعكوسة فً بٌان الدخل خبلل الفترة بموجب معٌار -6
(.36)المحاسبة الدولً 

.االستهبلك-7

صافً فروقات التبادل الناتجة من تحوٌل البٌانات المالٌة من العملة الوظٌفٌة -8

إلى عملة عرض مختلفة ، بما فً ذلك تحوٌل العملة األجنبٌة إلى عملة العرض 

.الخاصة بالمنشؤة معدة التقارٌر
التغٌرات األخرى-9



:ٌجب أن تفصح البٌانات المالٌة أٌضا عما ٌلً-

طرٌقة ومبلغ القٌود على الملكٌة وكذلك الممتلكات والمصانع والمعدات -أ
.المقدمة كضمان لبللتزامات 

مبلغ النفقات المعترف بها فً المبلغ المسجل لبند الممتلكات والمصانع -ب
.والمعدات فً سٌاق إنشائه

.مبلغ التعهدات التعاقدٌة المتبلك الممتلكات والمصانع والمعدات-ج

إذا لم ٌتم اإلفصاح عنه بشكل منفصل فً متن بٌان الدخل ، مبلغ -د

التعوٌض من أطراف ثالثة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التً 

انخفضت قٌمتها أو فقدت أو تم التنازل عنها المشمول فً حساب الربح 
.أو الخسارة



شكرا  إلصغائكم

مع تحٌات 
مؤمون حمدان. د


