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(   1998المعدل في عام )المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر 
 

الممتمكات والتجييزات والمعدات  
 

الممتمكات والتجييزات والمعدات في  آذار – تم اعتماد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر 
. 1982 (مارس)
 

 تم تعديل معيار المحاسبة الدولي السادس عشر كجزء من مشروع 1993 (ديسمبر)في كانون أول 
خاص بإمكانية مقارنة البيانات المالية  وتحسينيا وأصبح يسمى معيار المحاسبة الدولي السادس 

المعدل في عام )معيار المحاسبة الدولي السادس عشر)" الممتمكات والتجييزات والمعدات " عشر
1993 .))
 

عرض البيانات المالية  –  عندما تم اعتماد معيار المحاسبة الدولي األول 1997 (يوليو)في تموز 
اآلن  )(1993المعدل في عام )من معيار المحاسبة الدولي السادس عشر  (ىـ)66تم تعديل الفقرة 

. (من ىذا المعيار (ىـ)60الفقرة 
 

 تم تعديل عدة فقرات من معيار المحاسبة الدولي السادس 1998 (يوليو)وتموز  (أبريل)في نيسان 
لتكون منسجمة مع معيار المحاسبة الدولي الثاني و العشرون –  (1993المعدل في عام )عشر

" انخفاض قيمة الموجودات- "ومعيار المحاسبة الدولي السادس و الثالثون " دمج منشآت األعمال"
المخصصات، المطموبات المحتممة والموجودات "ومعيار المحاسبة الدولي السابع و الثالثون 

نافذ  (1998المعدل في عام )معيار المحاسبة الدولي السادس عشر)ويصبح ىذا المعيار". المحتممة
 1999 (يوليو)المفعول لمبيانات المالية  السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في األول من تموز 

.  أو بعد ىذا التاريخ
 

: يتعمق أحد تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة بمعيار المحاسبة الدولي السادس عشر
 
  التعويض عن انخفاض أو خسارة البنود– الممتمكات والتجييزات والمعدات - 14التفسير رقم .
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الممتمكات والتجهيزات والمعدات 

رشادات التطبيق في ىذا  يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجييات وا 
المعيار وفي إطار المقدمة لممعايير المحاسبية الدولية، مع مالحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير 

. ( بالمقدمة12راجع الفقرة رقم )المحاسبية الدولية عمى البنود قميمة األىمية نسبيا 

: هدف المعيار

وتتمثل القضايا . ييدف ىذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لمممتمكات والتجييزات والمعدات
الرئيسية لممحاسبة عن الممتمكات لمتجييزات والمعدات في توقيت االعتراف باألصل وتحديد قيمتو 

يشترط ىذا المعيار االعتراف ببند . المسجمة ونفقات االستيالك المتعمقة بو الواجبة التسجيل والتحديد
الممتمكات والتجييزات والمعدات كأصل حينما يستوفي تعريف ومعايير االعتراف باألصل طبقا 

. إلطار إعداد وعرض البيانات المالية 

: نطاق المعيار
يطبق ىذا المعيار في المحاسبة عن الممتمكات والتجييزات والمعدات ما عدا تمك الحاالت  .1

. التي يشترط أو يسمح فييا معيار محاسبي دولي آخر بمعالجة محاسبية مختمفة
 
: ال يطبق ىذا المعيار عمى .2

. الغابات وما شابييا من الموارد الطبيعية المتجددة .أ 

حقوق التعدين، استكشاف واستخراج المعادن والنفط والغاز الطبيعي وما شابييا من  .ب 
. الموارد غير المتجددة

ولكن يطبق ىذا المعيار لمممتمكات والتجييزات والمعدات التي استخدمت لتطوير أو 
والتي يمكن فصميا عن  (ب)أو  (أ)المحافظة عمى األنشطة أو الموجودات الواردة في الفقرة 

.   تمك األنشطة أو الموجودات
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في بعض األحيان تسمح معايير المحاسبة الدولية باالعتراف األولي المبدئي بالقيمة المسجمة  .3
لمممتمكات والتجييزات والمعدات التي تحدد باستخدام طريقة تختمف عن تمك التي يصفيا 

المعدل )فعمى سبيل المثال يتطمب المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون . ىذا المعيار
،قياس الممتمكات،التجييزات والمعدات المتحصل " اندماج المشروعات "(1998في عام 

بقيمتيا العادلة حتى إذا تعدت تكمفتيا، إال أنو في تمك " عمييا في عممية االندماج، مبدئيا
الحاالت يتم تحديد كافة أوجو المعالجة المحاسبية لتمك الموجودات بما في ذلك االستيالك 

. لمتطمبات ذلك المعيار" طبقا

 
بداًل من ىذا المعيار " العقارات االستثمارية"تطبق المنشأة المعيار المحاسبي الدولي االربعون  .4

تطبق المنشأة ىذا المعيار عمى الممتمكات التي بنيت أو طورت . لعقاراتيا االستثمارية
في الوقت الذي تنتيي بو عممية البناء أو التطوير .  الستخداميا مستقباًل كعقارات استثمارية

المعيار المحاسبي الدولي االربعون . تقوم المنشأة بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي االربعون
يطبق أيضًا عمى العقارات االستثمارية الحالية والتي تم إعادة تطويرىا لالستخدام المستقبمي 

. المتواصل كعقارات استثمارية
 
انظر )ال يتناول ىذا المعيار بعض مظاىر تطبيق نظام شامل يعكس آثار تغيرات األسعار  .5

المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر والخاص بالمعمومات التي تعكس آثار تغيرات 
األسعار، والمعيار المحاسبي الدولي التاسع و العشرون والخاص بالتقارير المالية في 

ولكن يشترط عمى المنشات التي تطبق ىذا  . (االقتصاديات ذات معدالت التضخم المرتفعة
النظام االلتزام بكافة الجوانب الواردة في ىذا المعيار، فيما عدا تمك التي تتناول قياس 

. الممتمكات والتجييزات والمعدات في الفترات التالية لالعتراف األولي المبدئي بيا 
 

تعريف المصطمحات 

: استخدمت المصطمحات التالية في ىذا المعيار حسب المعاني المحددة .6
 

: الممتمكات والتجييزات والمعدات ىي الموجودات الممموسة التي
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تحتفظ بيا المنشأة لالستخدام في اإلنتاج أو  لغرض تقديم السمع أو الخدمات   .أ 
ولمتأجير لمغير أو  ألغراض إدارية، و 

. يتوقع أن تستخدم خالل أكثر من فترة واحدة .ب 

. ىو توزيع منتظم لقيمة األصل القابمة لالستيالك خالل عمره اإلنتاجي: االستيالك

ىي تكمفة األصل أو قيمة أخرى بديمة لمتكمفة في البيانات المالية    :  قيمة االستيالك
. مطروحا منيا القيمة التخريدية

العمر اإلنتاجي ىو إما  
الفترة الزمنية التي خالليا  تتوقع  المنشأة أن تستخدم األصل، أو  .أ 
. عدد وحدات  اإلنتاج أو ما شابييا المتوقع حصول المنشأة عمييا من األصل .ب 

 
ىي قيمة النقدية أو ما يعادليا المدفوعة أو القيمة العادلة ألي مقابل آخر يعطى : التكمفة

. لمحصول عمى األصل في وقت حيازتو أو تشييده
 

ىي صافي القيمة التي تتوقع المنشأة أن تحصل عمييا من األصل في : القيمة التخريدية
. نياية عمره اإلنتاجي بعد طرح التكاليف  المتوقعة لإلزالة

  
ىي القيمة التي عمى أساسيا يمكن مبادلة األصل بين أطراف يتوافر ليا : القيمة العادلة

. المعرفة والرغبة، والتكافؤ في إتمام المبادلة
 

ىي القيمة التي تزيد بيا القيمة المسجمة لألصل عن قيمتو القابمة : خسارة انخفاض القيمة
. لالسترداد

 
ىي القيمة التي يظير فييا األصل في الميزانية بعد طرح أي استيالك : القيمة المسجمة

. متراكم منو، وأية خسائر في انخفاض قيمتو
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: االعتراف بالممتمكات والتجهيزات والمعدات
: يعترف بالممتمكات والتجييزات والمعدات كأصل حينما .7

. يحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية متعمقة باألصل  .أ 

. يمكن قياس تكمفة األصل عمى المنشأة بشكل موثوق بو .ب 

تمثل الممتمكات والتجييزات والمعدات جزءا رئيسيا من موجودات المنشأة وعميو فيي مؤثرة  .8
عالوة عمى ذلك، فإن تحديد ما إذا كانت النفقات تمثل أصل أو . في عرض مركزىا المالي

. مصروف لو تأثير كبير عمى نتائج أعمال المنشأة

في تحديد ما إذا كان البند يستوفي المطمب األول لالعتراف فإن المنشأة تحتاج إلى قياس  .9
درجة التأكد المرتبطة بتوقع المنافع االقتصادية المستقبمية عمى أساس الدليل المتوفر عند 

إن توافر الدرجة الكافية من التأكد بأن المنافع االقتصادية . لحظة االعتراف المبدئي
المستقبمية سوف تتدفق عمى المنشأة يتطمب التأكد من أن المنشأة سوف تستمم المنافع 

وىذا التأكد عادة ما . المرتبطة باألصل وبأنيا سوف تأخذ عمى عاتقيا المخاطر المرتبطة بو
إذ يمكن قبل ذلك إلغاء عممية امتالك  . يتوافر فقط حينما تنتقل المنافع والمخاطر إلى المنشأة
. األصل بدون غرامة بالغة وبالتالي ال يعترف باألصل

عادة ما يتم استيفاء المطمب الثاني لالعتراف ألن عممية التبادل الدالة عمى شراء األصل  .10
وفي حالة تشييد األصل داخميا فإنو يمكن التوصل إلى مقياس يعتمد عميو في . تبين تكمفتو

قياس التكمفة باالستناد إلى المعامالت مع أطراف خارجية المتالك  المواد والعمالة 
. والمدخالت األخرى المستخدمة خالل عممية التشييد

يتطمب األمر لغرض تحديد مكونات جزء منفصل من الممتمكات والتجييزات والمعدات  .11
المجوء إلى االجتياد في تطبيق المعايير تحت ظروف محددة أو ألنواع معينة من 

ويمكن أن يكون من المناسب تجميع مفردات البنود غير اليامة مثل القوالب . التجييزات
وأغمب قطع الغيار ومعدات الصيانة عادة ما . والعدد وتطبيق المعايير عمى قيمتيا المتجمعة
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إال أن قطع الغيار الرئيسية . تعتبر ضمن المخزون ويعترف بيا كمصروف عند استخداميا
والمعدات االحتياطية يمكن اعتبارىا ممتمكات وتجييزات ومعدات حينما تتوقع المنشأة 

وبالمثل حينما يقتصر استخدام قطع الغيار . استخداميا خالل اكثر من فترة مالية واحدة 
ومعدات الصيانة في بند من بنود الممتمكات والتجييزات والمعدات وأن يكون متوقعا 

استخداميا بشكل غير منتظم فيحاسب عنيا عمى أنيا ممتمكات وتجييزات ومعدات وتستيمك 
. عمى مدى فترة ال تتعدى العمر اإلنتاجي لألصل المتعمق بيا

تحت ظروف معينة يكون من المناسب توزيع مجموع النفقات الخاصة بأصل عمى مكونات  .12
ويتم ذلك حينما يكون ألجزاء األصل . ذلك األصل والمحاسبة عن كل جزء بشكل منفصل

أعمار إنتاجية مختمفة أو حينما تقدم ىذه األجزاء منافع لممنشاة بأشكال مختمفة بما يستدعي 
ومثال عمى ذلك الطائرة ومحركاتيا التي تتطمب . استخدام معدالت وطرق استيالك مختمفة

. معالجتيا كموجودات قابمة لالستيالك بشكل منفصل إذا كان ليا أعمار إنتاجية متفاوتة

يمكن امتالك  الممتمكات والتجييزات والمعدات ألغراض وقائية أو بيئية، وقد ال يؤدي ذلك  .13
إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبمية ألي أصل موجود بشكل مباشر إال أن ذلك يكون 

في ىذه . ضروريا في سبيل الحصول عمى المنافع االقتصادية المستقبمية لموجودات أخرى
الحالة يتأىل امتالك  الممتمكات والتجييزات والمعدات لالعتراف بيا كموجودات إذ إنيا تمنح 
المنشأة القدرة عمى تحقيق منافع اقتصادية مستقبمية من موجودات مرتبطة بيا تزيد عمى ما 

إال أن االعتراف بيذه الموجودات . كان باإلمكان تحقيقو لو لم يتم امتالك  تمك الموجودات
ال يجب أن يتعدى إجمالي القيمة القابمة لالسترداد من ىذه الموجودات والموجودات المرتبطة 

عمى سبيل المثال، قد يحتاج مصنع لمواد كيماوية إلى وضع عمميات جديدة معينة . بيا
لمناولة المواد من أجل التقيد بمتطمبات بيئية في إنتاج وتخزين مواد كيماوية خطرة، وعميو 

يتم االعتراف بتعزيزات المصنع كأصل في حدود القيمة القابمة لالسترداد ألنو  بدون ذلك ال 
 .تستطيع المنشأة إنتاج وبيع تمك المواد

القياس األولي  لمممتمكات والتجهيزات والمعدات 
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يجب قياس الممتمكات والتجييزات والمعدات التي تتأىل لالعتراف بيا كأصل مبدئيا عمى  .14
. أساس تكمفتيا

: مكونات التكمفة

تشمل تكمفة الممتمكات والتجييزات والمعدات ثمن شرائيا، الذي يتضمن الرسوم الجمركية  .15
وضرائب الشراء غير القابمة لالسترجاع، وأية تكاليف يمكن أن تنسب مباشرة إلى تجييز 
األصل لالستخدام المقصود، وتطرح أي خصومات تجارية وتنزيالت لموصول إلى ثمن 

. ومن األمثمة عمى التكاليف المباشرة . الشراء 

 

. تكمفة إعداد المكان  .أ 

. تكاليف المناولة والتوصيل المبدئية  .ب 

. تكاليف التركيب  .ج 

. الرسوم المينية مثل المعماريين والميندسين  .د 

زالة األصل واستعادة الموقع إلى الحد المعترف بيا كمخصص  .ه  التكمفة المقدرة لتفكيك وا 
المخصصات، المطموبات المحتممة –بموجب معيار المحاسبة الدولي السابع والثالثون 

. والموجودات المحتممة

عندما يؤجل السداد لبند من الممتمكات والتجييزات والمعدات إلى ما بعد المدة العادية  .16
لالئتمان فإن تكمفتو تساوي الثمن النقدي المعادل ويتم االعتراف بالفرق بين ىذه القيمة و 
إجمالي المدفوعات كفوائد خالل فترة االئتمان إال إذا تم رسممتيا حسب المعالجة البديمة 

. المسموح بيا وفق المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون والخاص بتكاليف االقتراض

ال تمثل التكاليف اإلدارية والعمومية جزءا من تكمفة الممتمكات والتجييزات والمعدات إال إذا  .17
كان باإلمكان أن تنسب مباشرة المتالك  األصل وتجييزه لالستخدام  كذلك ال تمثل 
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التكاليف المبدئية لمتشغيل وما يشابييا من تكاليف ما قبل اإلنتاج جزءا من تكمفة األصل إال 
ويعترف كمصروف بخسائر التشغيل المبدئية . إذا كانت ضرورية لتجييز األصل لمعمل 

. التي تحدث قبل تحقيق األداء المخطط لألصل

تحدد تكمفة األصل المصنع داخميا باستخدام نفس المبادئ الخاصة باحتساب تكمفة األصل  .18
ذا قامت المنشأة بتصنيع موجودات مشابية في ظروف العمل العادية . الذي يتم حيازتو وا 

انظر المعيار المحاسبي )فإن تكمفة األصل تكون عادة مشابية لتكمفة األصل المنتج لمبيع 
. ، وعميو تستبعد األرباح الداخمية عند تحديد تمك التكمفة( والخاص بالمخزون 2الدولي رقم 

وبالمثل تستبعد قيم الضياع غير العادي لممواد واألجور والمصروفات األخرى من تكمفة 
ويحدد المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون والخاص بتكمفة . األصل المصنع داخميا

االقتراض معايير محددة يتعين استيفائيا حتى يمكن االعتراف بتكمفو الفوائد كجزء من تكمفة 
. الممتمكات والتجييزات والمعدات

تتحدد تكمفة الموجودات التي يتم حيازتيا بواسطة المستأجر حسب عقد تأجير تمويمي  .19
 والخاص بالمحاسبة عن 17باستخدام المبادئ التي وضعيا المعيار المحاسبي الدولي رقم 

. العقود االيجارية

يمكن تخفيض القيمة المسجمة لمممتمكات والتجييزات والمعدات بالمنح الحكومية القابمة  .20
لمتطبيق حسب المعيار المحاسبي الدولي العشرون والخاص بالمحاسبة عن المنح الحكومية 

. واإلفصاح عن المساعدات الحكومية 

مبادلة الموجودات  

 قد يتم امتالك  الممتمكات والتجييزات والمعدات عن طريق تبادل كمي أو جزئي مع بنود  .21
وتقاس تكمفة تمك . مختمفة من الممتمكات والتجييزات والمعدات أو غيرىا من الموجودات

البنود بالقيمة العادلة لألصل المستمم والذي يعادل القيمة العادلة لألصل المضحى بو بعد 
. تعديمو بأية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة يتم مبادلتيا
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قد يتم امتالك  بند من الممتمكات والتجييزات والمعدات بالمبادلة بموجودات مشابية تستخدم  .22
وقد يتم بيع بند من الممتمكات والتجييزات . في نفس مجال النشاط وليا قيمة عادلة مشابية

وفي كمتا الحالتين ال تكتمل دورة تحقق . والمعدات مقابل حقوق ممكية في موجودات مشابية
وبدال عن ذلك تكون تكمفة . اإليراد وبالتالي ال يعترف بمكاسب أو خسائر من العممية
ولكن القيمة العادلة لألصل المستمم . األصل الجديد ىي القيمة المسجمة لألصل المضحى بو

وفي ظل تمك الظروف يخفض األصل . قد تدلل عمى نقص في األصل المضحى بو
ومن األمثمة عمى . المضحى بو، وتصبح قيمة األصل الجديد مساوية لتمك القيمة المخفضة

والفنادق ومحطات الخدمات وغيرىا من ، مبادلة موجودات متشابية مبادلة الطائرات
ذا تضمنت عممية التبادل موجودات أخرى مثل النقدية فإن ذلك قد يدلل عمى أن . العقارات وا 

.  الموجودات المتبادلة ليس ليا قيما مساوية

النفقات الالحقة 

يجب إضافة النفقات الالحقة والمتعمقة ببند من الممتمكات والتجييزات والمعدات التي سبق  .23
أن تم االعتراف بيا إلى القيمة المسجمة لألصل عندما يحتمل أن تكون المنافع االقتصادية 
المستقبمية التي تزيد عن تمك التي تم تحديدىا أصال حسب األداء النمطي لألصل القائم 

أما كافة النفقات الالحقة األخرى فيعترف بيا كمصروف . حاليا سوف تتدفق إلى المنشأة
. يخص الفترة التي حدثت فييا

يعترف بالنفقات الالحقة عمى الممتمكات والتجييزات والمعدات كأصل فقط عندما تؤدى تمك  .24
ومن األمثمة عمى . النفقات إلى تحسين ظروف األصل إلى مستوى يتعدى األداء النمطي

 : التحسينات التي تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبمية

تعديالت في بند من التجييزات تؤدي إلى زيادة العمر اإلنتاجي، ويشمل ذلك زيادة  .أ 
. طاقة األصل

تحسين أجزاء اآللة وذلك لتحسين جودة المخرجات بشكل جوىري   .ب 

. تطبيق عمميات إنتاج جديدة تحقق تخفيضا كبيرا في تكاليف التشغيل المقدرة من قبل .ج 
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 تجرى نفقات إصالح وصيانة الممتمكات والتجييزات والمعدات لممحافظة عمى المنافع  .25
االقتصادية المستقبمية التي توقعتيا المنشأة بناء عمى التقرير األصمي لمستوى أداء األصل 

وعمى سبيل المثال تعتبر عادة تكمفة . وعادة ما تعتبر تمك النفقات مصروفا عند حدوثو
صيانة التجييزات والمعدات كمصروف ألنيا تحافظ وال تزيد من األداء النمطي المقدر 

. أصال

تعتمد المعالجة المحاسبية المناسبة لمنفقات التي تحدث بعد امتالك  بند الممتمكات  .26
والتجييزات والمعدات عمى الظروف التي أخذت باالعتبار في بداية القياس واالعتراف ببند 

. وما إذا كانت النفقات الالحقة قابمة لالسترداد الممتمكات والتجييزات والمعدات ذات العالقة،
فمثال إذا كانت القيمة المسجمة لبند الممتمكات والتجييزات والمعدات قد أخذت في الحسبان 

الخسارة في المنافع االقتصادية فإنو يتم رسممة النفقات الالحقة بحيث ال تتعدى القيمة 
وتنطبق نفس الحالة عندما يعكس بالفعل ثمن شراء . المسجمة قيمة األصل القابمة لالسترداد

األصل تعيد المنشأة بتحمل نفقات ضرورية في المستقبل من أجل تجييز األصل لكي 
ففي ىذه . يصبح صالحا لالستعمال، مثال عمى ذلك ىو امتالك  مبنى يحتاج إلى تجديد

األحوال تضاف النفقات الالحقة عمى القيمة الدفترية  لألصل إلى الحد الذي يمكن استردادىا 
. في المستقبل من استخدام األصل

قد تتطمب بعض األجزاء الرئيسية من بنود الممتمكات والتجييزات والمعدات االستبدال بشكل  .27
دوري مثل أحد األفران قد يحتاج إلى إعادة تبطين بعد عدد من ساعات االستخدام أو 

احتاجت األجزاء الداخمية لطائرة مثل المقاعد إلى استبدال عدة مرات خالل العمر اإلنتاجي 
وتتم المحاسبة عن ىذه األجزاء كموجودات منفصمة ألن ليا عمرا إنتاجيا . لييكل الطائرة 

وعميو يحاسب عن نفقات استبدال أو تجسيد األجزاء . يختمف عن عمر األصل ذات العالقة 
، 7كامتالك  أصل منفصل مع عدم اإلخالل بمعيار االعتراف الذي جاء في الفقرة رقم

. ويشطب األصل المستبدل

:  القياس الالحق لالعتراف المبدئي
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: المعالجة المفضمة

بعد االعتراف المبدئي كأصل يجب أن يظير بند الممتمكات والتجييزات والمعدات بتكمفتو  .28
. مطروحا منو االستيالك المتراكم وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة

: المعالجة البديمة المسموح بها

بعد االعتراف المبدئي كأصل يجب آن يظير بند الممتمكات والتجييزات والمعدات بقيمة  .29
إعادة التقييم، والمتمثمة في القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحا منو االستيالك 

ويجب تنفيذ إعادة التقييم . المتراكم الالحق وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة الحقًا 
بشكل دوري بما يحقق عدم اختالف القيم المسجمة جوىريا عن تمك التي ستتحدد باستخدام  

. القيمة العادلة في تاريخ الميزانية 

: إعادة التقييم 

وتحدد ىذه القيمة بالتثمين الذي . القيمة العادلة لألراضي والمباني ىي عادة قيمتيا السوقية  .30
. يجريو مثمنون مينيون أكفاء 

وحينما ال يوجد . القيمة العادلة لبنود التجييزات والمعدات ىي قيميا السوقية المحددة بالتثمين .31
ما يدلل عمى القيمة السوقية بسبب الطبيعة الخاصة بتمك البنود أو بسبب أنيا نادرا ما تباع 

. إال كجزء من نشاط مستمر فيتم تقييميا بالتكمفة الجارية  الخاضعة لالستيالك

يعتمد تكرار إعادة التقييم عمى التغيرات في القيمة العادلة لبنود الممتمكات والتجييزات  .32
فحينما تختمف القيمة العادلة لألصل المعاد تقييمو بشكل . والمعدات موضع إعادة التقييم

جوىري عن قيمتو المسجمة فإنو يصبح ضروريا إجراء إعادة تقييم أخرى،  تواجو بعض بنود 
الممتمكات والتجييزات والمعدات تغيرات متقمبة كبيرة في قيمتيا العادلة وىذا يتطمب إعادة 

وال يكون ىذا اإلجراء ضروريا بالنسبة لبنود الممتمكات والتجييزات والمعدات . تقييم سنوية
وبدال عن ذلك فقد يكتفي بإجراء إعادة التقييم . التي ال تواجو تغيرات كبيرة في قيمتيا العادلة

. كل ثالث أو خمس سنوات
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عندما يعاد تقييم أي بند من الممتمكات والتجييزات والمعدات فإن االستيالك المتراكم حتى  .33
: تاريخ إعادة التقييم

يعاد احتسابو بما يناسب التغير في القيمة المسجمة  اإلجمالية لألصل حتى تكون  .أ 
وتستخدم ىذه الطريقة في حالة . القيمة المسجمة لألصل مساوية لمقيمة المعاد تقييميا

: إعادة تقييم أصل بواسطة مؤشر لمتكمفة الجارية  المستيمكة، أو

يستبعد في مقابل إجمالي القيمة المسجمة لألصل وصافي القيمة المقدرة لقيمة األصل  .ب 
مثال، تستخدم ىذه الطريقة في حالة المباني التي يعاد تقييميا بما . المعاد تقييميا

.  يعادل قيمتيا السوقية

وتشكل قيمة التعديل الناتج من إعادة احتساب أو استبعاد االستيالك المتراكم جزءا من 
 . 38و37االرتفاع أو االنخفاض في القيمة المسجمة التي تم تناوليا في الفقرتين

عندما يعاد تقييم بند من الممتمكات والتجييزات والمعدات يجب إعادة تقييم كل مجموعة  .34
. الممتمكات والتجييزات والمعدات التي ينتمي إلييا األصل 

تمثل مجموعة الممتمكات والتجييزات والمعدات تصنيفا لمموجودات ذات الطبيعة واالستخدام  .35
: واآلتي أمثمة لمجموعات منفصمة لتمك الموجودات. المتشابو في عمميات المنشأة

. األراضي .أ 
. األراضي والمباني .ب 

. اآلالت .ج 

. السفن .د 

. الطائرات  .ه 

. السيارات .و 
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. األثاث والتركيبات .ز 

. المعدات المكتبية .ح 

يتم إعادة تقييم بنود الممتمكات والتجييزات والمعدات في المجموعة في وقت واحد لتجنب  .36
انتقاء الموجودات إلعادة التقييم ولتجنيب إظيار قيم وتكاليف بتواريخ مختمفة في البيانات 

ولكن يمكن إعادة تقييم مجموعة من الموجودات عمى أساس متعاقب عمى أن يتم . المالية 
االنتياء من إعادة تقييم مجموعة الموجودات خالل فترة قصيرة وعمى أن يتم تحديث إعادة 

. التقييم 

إذا أدت إعادة التقييم إلى زيادة  في القيمة  المسجمة لألصل فيجب إدراج الزيادة مباشرة  .37
ولكن يعترف بالزيادة الناتجة عن إعادة . ضمن حقوق الممكية تحت بند فائض إعادة التقييم 

التقييم كربح في حدود ما يقابل االنخفاض الناتج من إعادة تقييم نفس األصل والذي سبق 
. اعتباره مصروفا

إذا أدت إعادة التقييم إلى انخفاض في القيمة المسجمة  لألصل فيجب االعتراف باالنخفاض  .38
ولكن يجب مقابمة انخفاض إعادة التقييم مباشرة بمكاسب إعادة التقييم بمقدار ال . كمصروف

. يتعدى االنخفاض في القيمة المدرجة كمكاسب إعادة التقييم التي تم احتسابيا لنفس األصل

يمكن تحويل فائض إعادة التقييم المدرجة ضمن حقوق الممكية مباشرة إلى األرباح المحجوزة  .39
. ويتحقق فائض إعادة التقييم بكاممو إذا تم إيقاف أو إزالة األصل. إذا تم تحقق الفائض

وفي ىذه الحالة، . ولكن يتم تحقق جزء من الفائض أثناء استخدام األصل بواسطة المنشأة
تكون قيمة الفائض المحقق عبارة عن الفرق بين االستيالك عمى أساس القيمة المدرجة 

وال تتم عممية تحويل . المعاد تقييميا لألصل واالستيالك عمى أساس تكمفة األصل األصمية
. فائض إعادة التقييم إلى األرباح المحجوزة من خالل قائمة الدخل 

سوف يتم معالجة تأثيرات إعادة تقييم الممتمكات والتجييزات والمعدات عمى الضرائب طبقا  .40
.  والخاص بالمحاسبة عن ضرائب الدخل 12لممعيار المحاسبي الدولي رقم 

: االستهالك
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توزع قيمة بند الممتمكات والتجييزات والمعدات القابمة لالستيالك عمى العمر اإلنتاجي لو  .41
ويجب أن تعكس طريقة االستيالك النمط الذي تستنفد فيو المنشأة . عمى أساس منتظم

ويجب االعتراف باالستيالك الخاص بكل فترة عمى انو . المنافع االقتصادية لألصل
. مصروف، إال إذا كان مدرجا ضمن القيمة المدرجة ألصل اخر

حيث إن المنشأة تستنفد المنافع االقتصادية المتضمنة في األصل فإن القيمة المسجمة  .42
ويجب . لألصل تخفض لتعكس ىذا االستنفاد عن طريق احتساب االستيالك كمصروف

. إجراء احتساب مصروف االستيالك حتى لو كانت قيمة األصل تزيد عمى قيمتو المدرجة

تستنفد المنشأة المنافع االقتصادية المتضمنة في بند الممتمكات والتجييزات والمعدات أساسا  .43
أثناء  (التآكل)ولكن العوامل األخرى مثل التقادم الفني والبمى . من خالل استخدام األصل

وجود األصل عاطل عادة ما تؤدي إلى تقمص المنافع االقتصادية التي كان من المتوقع 
تولدىا من األصل وعميو فإن كافة العوامل التالية تحتاج إلى األخذ باالعتبار عند تحديد 

: العمر اإلنتاجي لألصل 

يحدد االستخدام بالرجوع إلى الطاقة . االستخدام المتوقع لألصل من قبل المنشأة .أ 
. المتوقعة لألصل أو المخرجات 

المتوقع الذي يعتمد عمى العوامل التشغيمية مثل عدد الورديات  (التآكل )البمى الطبيعي  .ب 
التي يستخدم فييا األصل وبرنامج اإلصالح والصيانة لدي المنشأة  والعناية والصيانة 

. لألصل حينما يكون عاطال

يحدث التقادم الفني من تغيرات أو تحسينات في اإلنتاج أو من تغير الطمب في السوق  .ج 
. عمى منتجات أو خدمات األصل

المحددات القانونية وما شابييا عمى استخدام األصل مثل انقضاء تاريخ عقود التأجير  .د 
. المتعمقة بيا

فقد تستمزم سياسة . يحدد العمر اإلنتاجي لألصل بالمنفعة المتوقع أن تعود عمى المنشأة  .44
المنشأة إلدارة األصل إزالة األصل بعد مدة معينة أو بعد استيالك جزء من المنافع 
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لذا قد يكون العمر اإلنتاجي لألصل أقصر من عمره . االقتصادية المتضمنة في األصل
إن تقدير العمر اإلنتاجي لبند الممتمكات والتجييزات والمعدات أمر من أمور . االقتصادي

. االجتياد الذي يعتمد عمى خبرة المنشأة مع موجودات مشابية

تعتبر األراضي والمباني موجودات قائمة بذاتيا ويتم التعامل معيا بشكل منفصل لألغراض  .45
. األراضي عادة ليا عمر غير محدود ولذلك ال تستيمك. المحاسبية حتى لو تم حيازتيا معا

إن ارتفاع قيمة . أما المباني فميا عمر محدد ولذا تعتبر من الموجودات القابمة لالستيالك
. األرض المشيد عمييا مبنى ال يؤثر عمى تحديد العمر اإلنتاجي لممبنى

في الواقع . لألصل (المتبقية)تحدد القيمة القابمة لالستيالك بعد طرح القيمة التخريدية  .46
العممي تكون القيمة التخريدية لألصل عادة غير جوىرية وبالتالي ال تؤثر في حساب القيمة 

وعند تطبيق المعالجة المفضمة، وتكون القيمة التخريدية جوىرية تقدر ىذه . القابمة لالستيالك
ولكن عند . القيمة في تاريخ االمتالك  وال يتم زيادتيا فيما بعد بسبب تغيرات في األسعار

تطبيق المعالجة البديمة المسموح بيا يتم تقدير القيمة التخريدية كمما تمت إعادة تقييم األصل 
ويعتمد التقدير عمى القيمة التخريدية السائدة في تاريخ التقدير لموجودات مشابية . فيما بعد

وصمت إلى نياية عمرىا اإلنتاجي والتي تم تشغيميا تحت ظروف مشابية لتمك الموجودات 
. المراد استخداميا 

ىناك العديد من طرق االستيالك التي يمكن استخداميا لتوزيع القيمة القابمة لالستيالك  .47
طريقة القسط الثابت، وطريقة : وتشمل ىذه الطرق. بشكل منتظم خالل العمر اإلنتاجي

تؤدي طريقة القسط الثابت إلى احتساب أعباء . القسط المتناقص، وطريقة مجموع الوحدات
وتؤدي طريقة القسط المتناقص إلى احتساب عبء . ثابتة عمى مدى العمر اإلنتاجي لألصل

وتؤدي طريقة مجموعة الوحدات إلى احتساب . متناقص عمى مدى العمر اإلنتاجي لألصل
ويعتمد اختيار الطريقة عمى نمط . أعباء تعتمد عمى االستخدام المتوقع أو مخرجات األصل

المنافع االقتصادية المتوقعة من ذلك األصل، وتطبق بطريقة متسقة من فترة ألخرى، إال إذا 
. كان ىناك تغييرا في النمط المتوقع لممنافع االقتصادية لألصل
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ولكن تحت بعض الظروف تستنفد المنافع االقتصادية . يعترف عادة باالستيالك كمصروف .48
في . المتضمنة في األصل في إنتاج موجودات أخرى بدال من أن يسبب تحمل مصاريف

. ىذه الحالة يتكون االستيالك من جزء من تكمفة األصل األخر ويكون ضمن قيمتو المدرجة
انظر المعيار )فمثال يدخل استيالك المصنع والمعدات في تكاليف تحويل المخزون 

كذلك قد يدخل استيالك الممتمكات . (المحاسبي الدولي الثاني والخاص بالمخزون السمعي 
والتجييزات والمعدات المستخدمة في أنشطة التطوير ضمن تكمفة أصل غير ممموس معترف 

. الموجودات غير الممموسة– بو بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثالثون 

: مراجعة العمر اإلنتاجي 

ذا كانت  .49 يجب مراجعة العمر اإلنتاجي لبند الممتمكات والتجييزات والمعدات  دوريا، وا 
التوقعات تشير إلى اختالف كبير عن التقديرات السابقة فيجب تعديل مصروف االستيالك 

. لمفترة الجارية والفترات المستقبمية 

. قد يتضح خالل العمر اإلنتاجي لألصل أن تقدير العمر اإلنتاجي قد أصبح غير مناسبا .50
مثال ذلك امتداد العمر اإلنتاجي نتيجة نفقات الحقة عمى األصل أدت إلى تحسين ظروف 

وقد تؤدي التغيرات التكنولوجية أو . األصل بشكل يفوق األداء النمطي المحدد في البداية 
في ىذه الحاالت يعدل . التغيرات في سوق المنتجات إلى تخفيض العمر اإلنتاجي لألصل 

. العمر اإلنتاجي وبالتالي معدل االستيالك لمفترة الحالية ولمفترات المستقبمية

يمكن أن يكون لسياسة المنشأة بشان اإلصالح والصيانة تأثير عمى العمر اإلنتاجي  .51
إذ قد تؤدي ىذه السياسة إلى إطالة العمر اإلنتاجي لألصل أو إلى زيادة قيمتو . لألصل

.  التخريدية، ولكن تطبيق ىذه السياسة ال ينفي الحاجة إلى احتساب االستيالك

: مراجعة طرق االستهالك

يجب مراجعة طريقة االستيالك المطبقة عمى الممتمكات والتجييزات والمعدات بشكل دوري،  .52
ذا كان ىناك تغير جوىري في النمط المتوقع لممنافع االقتصادية من تمك الموجودات فيجب  وا 

وحينما يكون ىذا التغبير في طريقة االستيالك . تغيير الطريقة بما يعكس التغير في النمط
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ضروريا فيجب المحاسبة عن التغيير كتغير في التقدير ويجب تعديل مصروف االستيالك 
. لمفترة الجارية والفترات المستقبمية

خسائر انخفاض القيمة –  استرداد القيمة المسجمة 

لتحديد ما إذا كان بند من بنود الممتمكات والتجييزات والمعدات قد انخفضت قيمتو  تطبق  .53
ويوضح .  انخفاض قيمة الموجودات– المنشأة معيار المحاسبة الدولي السادس والثالثون 

ذلك المعيار كيف تراجع المنشأة المبمغ المسجل لموجدتيا وكيف تحدد المبمغ القابل 
( 1)لالسترداد ألصل ومتى تعترف أو تعكس خسارة انخفاض القيمة

دمج منشآت األعمال كيفية التعامل مع خسارة –يوضح المعيار الدولي الثاني والعشرون  .54
انخفاض قيمة تم االعتراف بيا قبل نياية أول فترة محاسبية سنوية تبدأ بعد دمج منشآت 

. أعمال والذي ىو عبارة عن عممية امتالك

: اإليقاف والتخمص

يجب أن يحذف بند الممتمكات والتجييزات والمعدات من الميزانية عند التخمص من األصل  .55
أو حينما يسحب من الخدمة بصفة نيائية وال يتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبمية من 

. إزالتو

يجب تحديد المكاسب، والخسائر الناتجة عن استبعاد أو إزالة بند من الممتمكات والتجييزات  .56
والمعدات بالفرق بين صافي العائد من االستبعاد والقيمة المسجمة ألصل ويجب االعتراف 

. بالفرق عمى أنو إيراد أو مصروف في قائمة الدخل

عند مبادلة بند من الممتمكات والتجييزات والمعدات بأصل مشابو، تحت الظروف الموصوفة  .57
، تكون تكمفة األصل الذي تمت حيازتو مساوية لمقيمة المسجمة لألصل 22في الفقرة 

. المتنازل عنو وال يعتد بأي مكاسب أو خسائر تنتج عن ذلك

                                                 
(1)

تعويض انخفاض قيمة - الممتلكات والتجهيزات والمعدات  - 14 أنظر كذلك تفسير اللجنة الدائمة لتفسيرات رقم  

 . أو خسارة البنود



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا

  

 

عادة التأجير طبقا لممعيار المحاسبي الدولي السابع عشر  .58 يحاسب عن عمميات البيع وا 
. (المحاسبة عن العقود االيجارية)

عندما يتم إيقاف الممتمكات والتجييزات والمعدات عن الخدمة الفعالة، ويتم الحفاظ عمييا  .59
بغرض اإلزالة، فيتم إدراجيا بالقيمة المسجمة في تاريخ إيقاف األصل عن الخدمة الفعالة، 

وتختبر المنشأة األصل في نياية كل سنة مالية عمى األقل لمعرفة انخفاض القيمة بموجب 
انخفاض قيمة الموجودات، وتعترف بأي خسارة – معيار المحاسبة الدولي السادس والثالثون 

.  في انخفاض القيمة تبعا لذلك

:  اإلفصاح

: يجب أن تفصح البيانات المالية  حيال كل نوع من الممتمكات والتجييزات والمعدات .60

ذا تم استخدام أكثر من . أسس القياس التي بموجبيا تم تحيد إجمالي القيمة المسجمة .أ  وا 
. مقياس فيجب اإلفصاح عن إجمالي القيمة المسجمة بموجب ذلك المقياس لكل فئة

. طريقة االستيالك المستخدمة .ب 

. العمر اإلنتاجي أو معدالت االستيالك المستخدمة .ج 

القيم المسجمة اإلجمالية ومجمع االستيالك مجموعا مع خسائر انخفاض القيمة  .د 
. المجمعة في بداية الفترة ونيايتيا

. تسوية القيمة المسجمة في بداية ونياية الفترة لبيان  .ه 

. اإلضافات .1

 .االستبعادات .2

. الموجودات التي تم حيازتيا من خالل عمميات االندماج  .3
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 وفق 38، 37، 29الزيادة والنقص الناتج عن إعادة التقييم حسب الفقرات  .4
خسائر انخفاض القيمة المعترف بيا أو المعكوسة مباشرة في حقوق الممكية 

إن )انخفاض قيمة الموجودات–بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثالثون 
. (وجدت

خسائر انخفاض القيمة المعترف بيا في بيان الدخل خالل الفترة بموجب معيار  .5
. (إن وجدت)المحاسبة الدولي السادس والثالثون 

خسائر انخفاض القيمة المعكوسة في بيان الدخل خالل الفترة بموجب معيار  .6
.  (إن وجدت)المحاسبة الدولي السادس والثالثون 

. االستيالك .7

صافي فروق العممة نتيجة ترجمة البيانات المالية  لمنشأة أجنبية،  .8

. حركات أخرى .9

. أعاله (هـ)المعمومات المقارنة ليست مطموبة لممطابقة في البند 

: يجب أن تفصح البيانات المالية  أيضا عن .61

وجود أية قيود عمى الممكية القانونية وقيمتيا، والممتمكات والتجييزات والمعدات  .أ 
. المرىونة لضمان مطموبات

. السياسة المحاسبية لتكاليف الترميم المقدرة  لبنود الممتمكات، والتجييزات أوالمعدات .ب 

النفقات الرأسمالية عمى الممتمكات والتجييزات والمعدات خالل فترة اإلنشاء و  .ج 

. قيمة التعيدات المتالك  الممتمكات والتجييزات والمعدات .د 

إن اختيار طريقة االستيالك وتقدير العمر اإلنتاجي من األمور التي تحتاج إلى اجتياد،  .62
وبالتالي فإن اإلفصاح عن الطرق المطبقة والعمر اإلنتاجي المقدر ومعدالت االستيالك يمد 
مستخدمي البيانات المالية  بمعمومات تسمح ليم بمراجعة السياسات التي تم اختيارىا من 
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ولنفس األسباب يكون . قبل اإلدارة وتجعميم قادرين عمى إجراء المقارنات مع منشات أخرى
من الضروري اإلفصاح عن االستيالك الخاص بالفترة وعن رصيد االستيالك المتراكم في 

. نياية تمك الفترة

تفصح المنشاة عن طبيعة وتأثير التغير في التقدير المحاسبي الذي لو اثر مادي في الفترة  .63
الجارية أو الذي يتوقع أن يكون لو أثر مادي في فترات الحقة حسب المعيار المحاسبي 
الدولي الثامن والخاص بصافي الربح أو الخسارة لمفترة واألخطاء األساسية والتغيرات في 

: السياسة المحاسبية ويظير ىذا اإلفصاح من تغييرات في التقدير الخاص بما يمي

القيمة التخريدية،  .أ 

زالة بنود الممتمكات والتجييزات والمعدات وترميم الموقع .ب  . التكاليف المقدرة لتفكيك وا 

العمر اإلنتاجي،  .ج 

. طريقة االستيالك .د 

: حينما تدرج بنود الممتمكات والتجييزات والمعدات بقيم إعادة التقييم يجب اإلفصاح عن  .64

األساس المستخدم إلعادة تقييم الموجودات،  .أ 

تاريخ سريان إعادة التقييم،  .ب 

ما إ ذا استدعى األمر اشتراك مثمن مستقل،  .ج 

طبيعة أي مؤشرات استخدمت لتحديد التكمفة الجارية ،  .د 

القيمة المدرجة لكل مجموعة من الممتمكات والتجييزات والمعدات التي كانت ستدرج  .ه 
. 28في البيانات المالية  لو أدرجت الموجودات بموجب المعالجة المفضمة في الفقرة 

. فائض إعادة  التقييم موضحا حركة الفترة وأي قيود عمى توزيع الرصيد لممساىمين .و 
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تقوم المنشأة باإلفصاح عن المعمومات الخاصة بالممتمكات والتجييزات والمعدات التي  .65
انخفاض قيمة –انخفضت قيمتيا بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثالثون 

(. 6 إلى4) (ىـ) 60الموجودات باإلضافة إلى المعمومات المطموبة في الفقرة 

: يعتبر مستخدمو البيانات المالية  أيضا القوائم التالية مناسبة الحتياجاتيم .66

القيمة المدرجة لمممتمكات والتجييزات والمعدات العاطمة بشكل مؤقت،  .أ 

إجمالي القيمة المدرجة لمممتمكات والتجييزات والمعدات المستيمكة بالكامل ومازالت  .ب 
مستخدمة، 

القيمة المدرجة لمممتمكات والتجييزات والمعدات التي تم إعفاؤىا من االستخدام الفعال  .ج 
وفي طريقيا لالستبعاد، 

القيمة العادلة لمممتمكات والتجييزات والمعدات إذا كانت مختمفة بشكل جوىري عن  .د 
. القيمة المدرجة وذلك بتطبيق المعالجة المفضمة 

. وعميو تشجع المنشات عمى اإلفصاح عن ىذه القيم 

: تاريخ بدء التطبيق 

يعتبر ىذا ا لمعيار ا لمحاسبي الدولي واجب التطبيق عمى القوائم ا لمالية التي تغطي فترات  .67
، وتشجع لجنة معايير المحاسبة الدولية عمى 1999 (يناير)كانون ثاني 1تبدأ في أو بعد 
ذا قامت المنشأة بتطبيق ىذا المعيار بالنسبة لمبيانات المالية  السنوية . التطبيق األبكر وا 

 :  فانو يجب عمى المنشأة1999 (يوليو)التي تغطي الفترات التي تبدأ في األول من تموز 

 . اإلفصاح عن ىذه الحقيقة .أ 

دمج – (1998المعدل في عام )تبني معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون  .ب 
المخصصات – منشآت األعمال، ومعيار المحاسبة الدولي السابع والثالثون 
 .  والمطموبات المحتممة والموجودات المحتممة في نفس الوقت
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الممتمكات والتجييزات - يحل ىذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي السادس عشر .68
 .1993والمعدات المعتمد في عام 


