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المعٌار المحاسبً الدولً السادس والثبلثون 

انخفاض قٌمة الموجودات 

، وٌصبح (أبرٌل)اعتمد مجلس لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة معٌار المحاسبة الدولً هذا فً نٌسان 
، 1999 (ٌولٌو) تموز  1هذا المعٌار نافذ المفعول للقوائم المالٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ فً 

. أو بعد هذا التارٌخ
 

ٌختلف نص المعٌار المحاسبً الدولً السادس والثبلثون فً هذا الكتاب المجلد عن النص األصلً 
:  كما ٌل1998ً (ٌونٌو)الذي تم نشره منفصبل فً حزٌران 

 
 إلى  المعاٌٌر المقترحة 110،40،39 أشار النص األصلً فً المقدمة وفً الفقرات .أ 

المخصصات، والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، والموجودات غٌر : حول
ل هذه اإلشارات بإشارات إلى المعاٌٌر !الملموسة، ودمج منشآت األعمال، وقد تم استبد

المعٌار المحاسبً الدولً السابع والثبلثون والمعٌار المحاسبً الدولً الثامن : النهائٌة
 (.1998 المعدل عام)والثبلثون والمعٌار المحاسبً الدولً الثانً والعشرون 

 
عندما ٌعتمد المجلس " للسوق النشط "بٌن النص األصلً أنه سٌضاف تعرٌف  .ب 

" للسوق النشط "اآلن تعرٌفا  (5)المعٌار الخاص بالموجودات غٌر الملموسة وتشمل الفقرة 
 .أخذ من المعٌار المحاسبً الدولً الثامن والثبلثون

 
الفقرات )تم تصحٌح عدم ثبات بسٌط فً الصٌاغة فً األمثلة الواردة فً الملحق أ  .ج 

 .(أ)57، (أ)48، (أ)47
 

" ب "أساس لبلستنتاجات، الذي نشر فً األصل كملحق "ال ٌشمل الكتاب المجلد  .د 
للمعٌار المحاسبً الدولً السادس والثبلثون، وٌتوفر النص األصلً بما فً ذلك أساس 

.لبلستنتاجات لدى دائرة المطبوعات التابعة للجنة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة
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مقدمة 
 

السادس والثبلثون المعالجة المحاسبٌة واإلفصاح عن  ٌحدد معٌار المحاسبة الدولً .1
كما ٌحل هذا المعٌار محل متطلبات تقدٌر القٌمة .االنخفاض فً قٌمة جمٌع الموجودات 

: اإلسترجاعٌة لؤلصل وٌعترف بالخسارة الناجمة عن االنخفاض التً أدر جناحاَ فً
 

الممتلكات  (1993المعدل فً عام )المعٌار المحاسبً الدولً السادس عشر  .أ 
أنظر المعٌار المحاسبً الدولً الثانً والعشرون والمعدل فً عام )واإلنشاءات والمعدات 

1998.) 
 

اندماج األعمال  (1993المعدل عام )المعٌار المحاسبً الدولً الثانً والعشرون  .ب 
 و  (1998أنظر المعٌار المحاسبً الدولً الثانً والعشرون والمعدل فً عام )
 

 المحاسبة 1994المعادة صٌاغته عام )المعٌار المحاسبً الدولً الثامن والعشرون  .ج 
أنظر المعٌار المحاسبً الدولً الثامن والعشرون )عن االستثمارات فً المنشآت الزمٌلة 

 (1998المعدل عام 
 

التقرٌر   (1994المعادة صٌاغته عام )المعٌار المحاسبً الدولً الحادي والثبلثون  .د 
أنظر المعٌار المحاسبً الدولً الحادي ). المالً عن الحصص فً المشارٌع المشتركة

 (.1998 والثبلثون المعدل عام
 

إن التغٌٌرات الجوهرٌة من المتطلبات و التفسٌرات السابقة تعرضان على أساسات منفصلة 
.  فً المعٌار الدولً السادس و الثبلثون (الخبلصة)لبلستنتاجات 

 
ال ٌغطً معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون انخفاض قٌمة المخزونات أو  .2

موجودات الضرٌبة المإجلة أو الموجودات الناشئة من عقود اإلنشاء أو الموجودات الناشئة 
. من منافع الموظفٌن أو معظم الموجودات المالٌة

 
ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون وجوب تقٌٌم مبلغ األصل القابل  .3

فً حاالت معٌنة فإن معٌار . لبلسترداد عند وجود داللة على احتمال انخفاض قٌمة األصل
المحاسبة الدولً المنطبق على أصل متطلبات مراجعة إضافٌة، فعلى سبٌل المثال وجوب 

إجراء تقٌٌم سنوي للمبلغ القابل لبلسترداد للموجودات غٌر الملموسة والشهرة التً ٌتم 
.  إطفاإها على مدى أكثر من عشرٌن سنة

 
ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون االعتراف بالخسارة فً انخفاض  .4

ألصل عن مبلغه  (القٌمة الدفترٌة)عندما ٌزٌد المبلغ المسجل  (انخفاض قٌمة أصل)القٌمة 
القابل لبلسترداد، وٌجب االعتراف بالخسارة فً انخفاض القٌمة فً بٌان الدخل للموجودات 

المسجلة بمقدار تكلفتها ومعاملتها على أنها انخفاض فً إعادة تقٌٌم أصول سجلت بمقدار 
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. مبلغ أعٌد تقٌٌمه
 

ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون وجوب قٌاس المبلغ القابل لبلسترداد                 .5
: على أساس صافً سعر البٌع أو القٌمة المستعملة، أٌهما أعلى

 
صافً سعر البٌع هو المبلغ الذي ٌمكن الحصول علٌه من بٌع أصل فً عملٌة  .أ 

تجارٌة بحتة بٌن أطراف مطلعة وراغبة بعد خصم أٌة تكالٌف مباشرة إضافٌة خاصة بعملٌة 
 .التخلص

 
القٌمة المستخدمة هً القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة التً ٌتوقع أن  .ب 

. تنشؤ من االستخدام المستمر لؤلصل ومن بٌعه فً نهاٌة عمره النافع
 

عند تحدٌد قٌمة األصل المستخدم ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون  .6
: وجوب أن تستخدم المنشؤة ما ٌلً بٌن أشٌاء أخرى 

 
 :توقعات التدفق النقدي بناء على افتراضات معقولة ومدعومة والتً .أ 

 
 .تعكس األصل فً حالته الراهنة -1

 
تمثل أفضل تقدٌر تقوم به اإلدارة لمجموعة العوامل االقتصادٌة التً ستسود على  -2

 .مدى العمر النافع لؤلصل
 

معدل خصم قبل احتساب الضرٌبة ٌعكس تقدٌرات السوق الحالٌة للقٌمة الزمنٌة  .ب 
للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل، وال ٌجب أن ٌعكس سعر الخصم المخاطر التً تم بسببها 

. تعدٌل التدفقات النقدٌة المستقبلٌة
 

ٌجب تقٌٌم المبلغ القابل لبلسترداد ألصل مفرد، وإذ لم ٌكن من الممكن إجراء ذلك فان  .7
معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون ٌتطلب أن تقوم المنشؤة بتحدٌد المبلغ القابل 

لبلسترداد لوحدة تولٌد النقد التً ٌعود لها األصل ، ووحدة تولٌد النقد هً أصغر مجموعة 
قابلة للتحدٌد من الموجودات التً تولد تدفقات نقدٌة داخلة من االستعمال المستمر والتً ال 

تعتمد إلى حد بعٌد على التدفقات النقدٌة الداخلة من الموجودات األخرى أو مجموعات 
الموجودات، على أنه إذا تمت المتاجرة فً اإلنتاج الذي ٌنتجه اصل أو مجموعة من 

الموجودات فً سوق نشط فانه ٌجب تحدٌد هذا األصل أو مجموعة الموجودات على أنها 
وحدة تولٌد نقد منفصلة حتى ولو تم استخدام بعض أو كل إنتاج هذا األصل داخلٌا، وٌحتوي 

. أمثلة توضٌحٌة على تحدٌد الوحدات المولدة للنقد- الملحق أ
 

عند فحص وحدة تولٌد نقد من أجل معرفة انخفاض قٌمتها ٌتطلب معٌار المحاسبة ا  .8
مثل موجودات المكتب )لدولً  السادس والثبلثون وجوب أخذ الشهرة وموجودات الشركة

المتعلقة بوحدة تولٌد النقد فً االعتبار، وٌحدد معٌار المحاسبة الدولً السادس  (الرئٌسً
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. والثبلثون كٌفٌة إجراء ذلك
 

إن مبادئ االعتراف وقٌاس خسائر انخفاض القٌمة لوحدة تولٌد نقد هً نفس المبادئ  .9
الخاصة بؤصل فردي، وٌحدد معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون كٌفٌة تحدٌد المبلغ 

. المسجل لوحدة تولٌد النقد وكٌفٌة تخصٌص خسارة االنخفاض بٌن موجودات الوحدة
 

ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون وجوب عكس خسارة االنخفاض  .10
المعترف بها فً السنوات السابقة فقط إذا كان هناك تغٌٌر فً التقدٌرات المستخدمة لتحدٌد 

المبلغ القابل لبلسترداد منذ االعتراف بآخر خسارة فً االنخفاض، على أنه ٌتم عكس خسارة 
االنخفاض فقط إلى المدى الذي ال ٌزٌد فٌه المبلغ المسجل ألصل عن المبلغ المسجل الذي 

لو أنه لم ٌتم االعتراف بخسارة االنخفاض  (ناقصا اإلطفاء أو االستهبلك)كان سٌحدد لؤلصل 
فً السنوات السابقة، وٌجب االعتراف بعكس خسارة االنخفاض فً بٌان الدخل للموجودات 
المسجلة بمقدار تكلفتها ومعاملتها على أنها زٌادة فً إعادة التقٌٌم للموجودات المسجلة بالمبلغ 

. المعاد تقٌٌمه
 
 

ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون عدم عكس خسارة انخفاض قٌمة  .11
: الشهرة إال إذا

 
نجمت خسارة االنخفاض عن حدث خارجً محدد ذا طبٌعة استثنائٌة ال ٌتوقع  .أ 

 .تكرارها 
 

. عكست األحداث الخارجٌة البلحقة أثر ذلك الحدث  .ب 
 

فان معٌار المحاسبة الدولً السادس  (عكسها)عندما ٌتم االعتراف بخسائر االنخفاض  .12
: والثبلثون ٌتطلب اإلفصاح عن معلومات معٌنة كما ٌلً 

 
 .حسب صنف الموجودات  .أ 

 
حسب القطاعات التً تصدر عنها التقارٌر بناء على الشكل الرئٌسً للمنشؤة  .ب 

تقدٌم ا لتقارٌر حول ا - مطلوب فقط إذا طبقت المنشؤة معٌار المحاسبة الدولً الرابع عشر)
 (لقطاعات

ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون مزٌدا من اإلفصاح إذا كانت خسائر 
خبلل الفترة مادٌة بالنسبة للقوائم المالٌة للمنشؤة بكاملها  (المعكوسة)االنخفاض المعترف بها 

. التً تقدم التقارٌر
 

عند تبنً معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون ألول مرة فانه ٌجب تطبٌقه على  .13
ٌجب معاملتها  (عكسها)أساس مستقبلً فقط، وخسائر االنخفاض التً تم االعتراف بها 

بموجب معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون ولٌس بموجب المعاملة األساسٌة أو 
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المعاملة البدٌلة المسموح بها للتغٌرات األخرى فً السٌاسات المحاسبٌة فً معٌار المحاسبة 
األخطاء والتغٌرات الرئٌسٌة فً السٌاسات - صافً الربح أو الخسارة للفترة - الدولً الثامن 

. المحاسبٌة

ٌكون معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون نافذ المفعول للفترات التً تبدأ فً  .14
. أو بعد ذلك، وٌشجع المجلس تطبٌق هذا المعٌار بشكل أبكر (1999 ٌولٌو)األول من تموز 

 
 
 
 

المحتوٌـــــــات 
 

معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون 
 

انخفاض قٌمة الموجودات 
 

الهدف        الفقرات 
   4 – 1النطا ق          

  5تعرٌفات          

  

 14 - 6تحدٌد األصل ا لذي قد تنخفض قٌمته      

 56-15قٌاس المبلغ ا لقابل لبلستٌراد       

 25-21صافً سعرا لبٌع        

 56-26القٌمة المستعملة        

  31-27     أساس تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة     

  46-32     تكوٌن تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة     

   47     التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للعملة األجنبٌة     

  56-48     سعر الخصم        

 63-57االعتراف  بخسارة  انخفاض القٌمة وقٌاسها     

 93-64وحدا ت تولٌد النقد        

  72-65     تحدٌد وحدة تولٌد النقد التً ٌنتمً إلٌها األصل    

  87-73     المبلغ القابل لبلسترداد والمبلغ المسجل لوحدة تولٌد نقد   
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  83-79     الشهرة         

  87-84     موجودات الشركة        

  93-88خسارة انخفاض قٌمة وحدة تولٌد النقد      

   112 –94عكس خسارة انخفاض القٌمة       

  106-102عكس خسارة االنخفاض ألصل مفرد      

  108-107عكس خسارة االنخفاض لوحدة تولٌد النقد     

  112-109عكس خسارة االنخفاض فً الشهرة      

  119-113اإلفصاح         

  121-120أحكام انتقالٌة         

    122تارٌخ النفاذ         

المبلحق 

أمثلة توضٌحٌة  .أ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معٌار المحاسبة الدولً السادس والثبلثون 
 

انخفاض قٌمة الموجودات 
 

ٌجب قراءة البٌانات المطبوعة بالخط البارز فً إطار المادة الخلفٌة وإرشادات التنفٌذ فً هذا 
وكذلك فً إطار المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ولٌس القصد من المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة . المعٌار

 .   ( من المقدمة12أنظر الفقرة )تطبٌقها على البنود غٌر المادٌة 

الهدف 

هدف هذا المعٌار بٌان اإلجراءات التً تطبقها المنشؤة لضمان تسجٌل موجوداتها بما ال ٌزٌد عن 
مبلغها القابل لبلسترداد، وٌكون األصل مسجبل بما ٌزٌد عن مبلغه القابل لبلسترداد إذا كان مبلغه 
المسجل ٌزٌد عن المبلغ الذي سٌتم استرداده من خبلل استعمال أو بٌع األصل، وإذا كان الحال 
كذلك ٌوصف األصل بؤنه انخفضت قٌمته، وٌتطلب المعٌار أن تقوم المنشؤة باالعتراف بخسارة 

. االنخفاض، كما ٌحدد كذلك إفصاحات معٌنة للموجودات التً انخفضت قٌمتها
 

النطاق 
 

 :ٌجب تطبٌق هذا المعٌار فً المحاسبة عن انخفاض قٌمة كافة الموجودات عدا ما بلً .1
 

 (المخزونات- أنظر معٌار المحاسبة الدولً الثانً)المخزونات  .أ 
 

– أنظر معٌار المحاسبة الدولً الحادي عشر )الموجودات الناجمة عن عقود اإلنشاء  .ب 
 (عقود اإلنشاء

 
ضرائب – أنظر معٌار المحاسبة الدولً الثانً عشر )موجودات الضرٌبة المإجلة  .ج 
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 (الدخل
 

–أنظر معٌار المحاسبة الدولً التاسع عشر)الموجودات الناجمة عن منافع الموظفٌن  .د 
 .(منافع الموظفٌن

 
الموجودات المالٌة التً تدخل ضمن نطاق معٌار المحاسبة الدولً الثانً والثبلثون  .ه 

اإلفصاح والعرض – األدوات المالٌة –
 

ال ٌنطبق هذا المعٌار على المخزونات أو الموجودات الناشئة من عقود اإلٌجار أو  .2
موجودات الضرٌبة المإجلة أو الموجودات الناشئة من منافع الموظفٌن ألن معاٌٌر المحاسبة 

الدولٌة القائمة المنطبقة على هذه الموجودات تحتوي على متطلبات محددة لبلعتراف بهذه 
. الموجودات وقٌاسها

 
بالنسبة للموجودات المالٌة التً تدخل ضمن نطاق معٌار المحاسبة الدولً الثانً  .3

وسوف تعتمد المتطلبات المحاسبٌة لخسائر . اإلفصاح والعرض: األدوات المالٌة- والثبلثون 
االنخفاض على نتٌجة مشروع لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة الخاصة بالمحاسبة عن األدوات 

إال أنها مستثناة من نطاق معٌار المحاسبة  المالٌة، وتعتبر االستثمارات التالٌة موجودات مالٌة
: الدولً الثانً والثبلثون، وعلى ذلك ٌنطبق هذا المعٌار على هذه االستثمارات فً

 
i.  الشركات التابعة كما هً معرفة فً معٌار المحاسبة الدولً السابع و العشرون -

. القوائم المالٌة الموحدة ومحاسبة االستثمارات فً الشركات التابعة
 

ii.  الشركات الزمٌلة كما هً معرفة فً معٌار المحاسبة الدولً الثامن والعشرون -
. محاسبة االستثمارات فً الشركات الزمٌلة

 
iii.  المشارٌع المشتركة كما هً معرفة فً معٌار المحاسبة الدولً الحادي والثبلثون -

. تقدٌم  التقارٌر المالٌة حول الحصص فً المشارٌع المشتركة
                   

جمٌعها موجودات مالٌة و لكنها استثنٌت من نطاق المعٌار المحاسبً الدولً الثانً والثبلثون  
. لذلك فهذا المعٌار ٌطبق على هذه االستثمارات 

 
 (القٌمة  العادلة)ٌنطبق هذا المعٌار على الموجودات المسجلة بمقدار مبلغ أعٌد تقٌٌمه  .4

بموجب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى مثل المعاملة المحاسبٌة البدٌلة المسموح بها فً 
 ما إذا  معٌار المحاسبة الدولً السادس عشر الممتلكات واإلنشاءات والمعدات، على أن تحدٌد

كان  من الممكن انخفاض قٌمة أصل أعٌد تقٌٌمه ٌعتمد على األساس المستخدم لتحدٌد القٌمة 
: العادلة

 
i.  إذا كانت القٌمة العادلة ألصل هً قٌمته السوقٌة فإن الفرق الوحٌد بٌن القٌمة العادلة

. لؤلصل وصافً سعر البٌع له هً التكالٌف المباشرة اإلضافٌة للتخلص من األصل
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إذا كانت تكالٌف التخلص ضئٌلة فإن المبلغ القابل لبلسترداد لؤلصل المعاد تقٌٌمه  (1

، وفً (القٌمة العادلة)ٌكون بالضرورة قرٌبا من أو أعلى من مبلغه الذي أعٌد تقٌٌمه 
هذه الحالة فإنه بعد تطبٌق متطلبات إعادة التقٌٌم من غٌر المحتمل أن تنخفض قٌمة 

. األصل المعاد تقٌٌمه وال توجد حاجة لتقدٌر المبلغ القابل لبلسترداد
 
إذا لم تكن تكالٌف التخلص ضئٌلة ٌكون صافً سعر بٌع األصل المعاد تقٌٌمه  (2

بالضرورة اقل من قٌمته العادلة، وعلى ذلك تنخفض قٌمة األصل المعاد تقٌٌمه إذا 
، وفً هذه الحالة (القٌمة العادلة)كانت قٌمته المستعملة اقل من مبلغه المعاد تقٌٌمه 

ما إذا كان  من  فإنه بعد تطبٌق متطلبات إعادة التقٌٌم تطبق المنشؤة هذا المعٌار لتحدٌد
. الممكن أن خفض قٌمة األصل

 
ii.  إذا تم تحدٌد القٌمة العادلة ألصل على أساس أخر غٌر قٌمته السوقٌة فقد ٌكون مبلغه

اكبر أو اقل من مبلغه القابل لبلسترداد، وعلى ذلك بعد تطبٌق  (القٌمة العادلة)المعاد تقٌٌمه 
ما إذا كان من الممكن خفض قٌمة  متطلبات إعادة التقٌٌم تطبق المنشؤة هذا المعٌار لتحدٌد

. األصل
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تعرٌفـــات 

 
: تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا العٌار وفق المعانً المحددة لها كما ٌلً .5

 
. المبلغ القابل لبلسترداد  هو صافً سعر البٌع لؤلصل أو قٌمته المستخدمة، أٌهما أعلى

القٌمة المستعملة هً القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة التً ٌتوقع أن تنشؤ من 
. االستعمال المستمر ألصل ومن التخلص منه فً نهاٌة عمره النافع

صافً سعر البٌع هو المبلغ الذي ٌمكن الحصول علٌه بٌع  أصل فً عملٌة تجارٌة بحتة بٌن 
. أطراف مطلعة وراغبة ناقصا تكالٌف التخلص

تكالٌف التخلص هً التكالٌف اإلضافٌة التً تعزى بشكل للتخلص من أصل، باستثناء تكالٌف 
. التموٌل ومصروف ضرٌبة الدخل 

. خسارة االنخفاض هً مقدار زٌادة المبلغ المسجل ألصل عن مبلغه القابل لبلسترداد

المبلغ المسجل هو المبلغ الذي ٌعترف به لؤلصل فً المٌزانٌة العمومٌة بعد خصم أي 
. متراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة فً قٌمته  (إطفاء)استهبلك 

هو التخصٌص المنتظم للمبلغ القابل لبلستهبلك ألصل على مدى عمره  (اإلطفاء)االستهبلك 
. 1النافع

المبلغ القابل لبلستهبلك هو تكلفة األصل أو مبلغ آخر استعٌض به عن التكلفة فً القوائم 
. المالٌة ناقصا قٌمته المتبقٌة

: العمر النافع هو إما 

الفترة الزمنٌة التً ٌتوقع خبللها أن تستخدم المنشؤة األصل، أو  ( أ)

عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابهة التً ٌتوقع أن تحصل  ( ب)
. المنشؤةعلٌهامن األصل للمنشؤة

وحدة تولٌد النقد هً أصغر مجموعة من األصول  القابلة  للتحدٌد التً  تولد تدفقات نقدٌة 
داخلة من االستعمال  المستمر والتً  هً مستقلة إلى حد كبٌر  عن التفقات  النقدٌة الداخلة 

. من الموجودات األخرى  أو مجموعات الموجودات

موجودات الشركة هً الموجودات عدا عن الشهرة والتً تساهم فً التدفقات النقدٌة 
. المستقبلٌة لكل من وحدة تولٌد النقد التً هً تحت المراجعة ووحدات تولٌد النقد األخرى

:  السوق النشط هً السوق التً تضم جمٌع الحاالت التالٌة
 

                                                 
�

 .وكال انمصطهحان نهما نفس انمعنى" االستهالك"بشكم عاو بدل " إطفاء"أصم غير مهمىس أو شهرة يستخدو انمصطهح  ةال حفي 
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  المتاجرة فً المواد ضمن سوق متجانسة؛ ٌتم (1
 
 و بائعٌن راغبٌن فً أي وقت؛  عندما ٌكون من الممكن إٌجاد مشترٌن (2
 
. األسعار فً متناول ٌد العامة (3

 

تحدٌد األصل الذي قد تنخفض قٌمته 

 متى ٌجب تحدٌد المبلغ القابل لبلسترداد، وتستخدم هذه 14 إلى 7تحدد الفقرات من  .6
. إال أنها تنطبق بالتساوي على اصل مفرد أو وحدة تولٌد نقد" أصل "المتطلبات المصطلح 

تنخفض قٌمة األصل عندما ٌزٌد المبلغ المسجل لؤلصل عن مبلغه القابل لبلسترداد،  .7
إذا وجد أي .  بعض الدالئل على احتمال حدوث خسارة انخفاض11 إلى 9وتبٌن الفقرات 

وفً . دلٌل من هذه الدالئل فإنه ٌطلب من المنشؤة إجراء تقدٌر رسمً للمبلغ القابل لبلسترداد
حالة عدم توفر دلٌل على احتمال خسارة انخفاض فان هذا المعٌار ال ٌطلب من المنشؤة 

. اجراء تقدٌر رسمً للمبلغ القابل لبلسترداد

ٌجب على المنشؤة أن تقوم فً كل مٌزانٌة عمومٌة بتقٌٌم ما إذا كان هناك أٌة داللة  .8
على احتمال انخفاض قٌمة األصل، وإذا وجدت هذه الداللة ٌجب على المنشؤة تقدٌر مبلغ 

. األصل القابل لبلسترداد

لتقٌٌم ما إذا كانت توجد أٌة داللة على أن أصبل قد تنخفض قٌمته ٌجب على المنشؤة  .9
: أن تؤخذ فً االعتبار الدالئل التالٌة كحد أدنى

: المصادر الخارجٌة للمعلومات

i.  خبلل الفترة انخفضت القٌمة السوقٌة لؤلصل إلى حد كبٌر أكثر مما كان ٌتوقع نتٌجة لمرور
. الوقت أو االستعمال العادي

ii.  حدثت تغٌرات هامة ذات أثر عكسً على المنشؤة خبلل الفترة أو أنها ستحدث فً المستقبل
القرٌب فً البٌئة التقنٌة أو السوقٌة أو االقتصادٌة أو القانونٌة التً تعمل فٌها المنشؤة أو فً 

. السوق الذي ٌنتمً إلٌه األًصل

iii.  زادت أسعار الفائدة فً السوق أو معدالت العائد األخرى فً السوق على االستثمارات خبلل
الفترة ومن المحتمل أن تإثر هذه الزٌادات على سعر الخصم المستخدم فً حسابات قٌمة 

. األصل المستعملة وتخفض مبلغ األصل القابل لبلسترداد بشكل مادي

iv. ًالمبلغ المسجل لصافً موجودات المنشؤة المقدمة للتقارٌر أعلى من رأسماله السوق .
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المصادر الداخلٌة للمعلومات 

v. تتوفر األدلة على تقادم األصل أو حدوث تلف فٌه .

vi.  ًحدثت تغٌرات هامة ذات  أثر عكسً على المنشؤة خبلل الفترة، أو ٌتوقع حدوثها ف
المستقبل  القرٌب إلى المدى، أو باألسلوب الذي ٌستخدم فٌه األصل أو ٌتوقع استخدامه فٌه، 

وتشمل هذه التغٌرات خططا إلٌقاف أو إعادة هٌكلة العملٌة التً ٌنتمً إلٌها األصل أو 
. التخلص من األصل قبل التارٌخ المتوقع سابقا

vii.  تتوفر األدلة من التقارٌر الداخلٌة التً تشٌر على أن األداء االقتصادي ألصل هو أسوأ أو
 .سٌكون أسوأ مما هو متوقع

 لٌست شاملة، وٌمكن للمنشؤة أن تحدد دالئل أخرى على 9إن القائمة فً الفقرة رقم  .10
إمكانٌة انخفاض قٌمة األصل، وهذه أٌضا تتطلب من المنشؤة تحدٌد مبلغ األصل القابل 

 .لبلسترداد

تشمل األدلة من التقارٌر الداخلٌة التً تشٌر إلى إمكانٌة انخفاض قٌمة أصل وجود ما  .11
: ٌلً

i.  تدفقات نقدٌة المتبلك األصل، أو احتٌاجات نقدٌة الحقة لتشغٌله أو صٌانته والتً هً أعلى
 .إلى حد كبٌر من تلك الواردة فً الموازنة األصلٌة

ii.  ًصافً التدفقات النقدٌة الفعلٌة أو الربح أو الخسارة التشغٌلٌة المتدفقة من األصل والتً ه
 .أسوأ إلى حد كبٌر من تلك الواردة فً المٌزانٌة التقدٌرٌة 

iii.  انخفاض هام فً صافً التدفقات النقدٌة أو الربح التشغٌلٌة فً المٌزانٌة التقدٌرٌة أو زٌادة
 .كبٌرة فً الخسارة الواردة فً المٌزانٌة التقدٌرٌة ناجمة من األصل

iv.  خسائر تشغٌلٌة أو صافً تدفقات نقدٌة خارجة لؤلصل عند جمع أرقام الفترة الحالٌة مع
. األرقام فً الموازنة للمستقبل

ما إذا كان مبلغ األصل القابل لبلسترداد بحاجة إلى  ٌنطبق مفهوم المادٌة فً تحدٌد .12
التقدٌر، فعلى سبٌل المثال إذا بٌنت الحسابات السابقة أن مبلغ األصل القابل لبلسترداد أعلى 
إلى حد كبٌر من مبلغه المسجل فان المنشؤة لٌست بحاجة إلى إعادة تقدٌر مبلغ األصل القابل 
لبلسترداد إذا لم تقع أحداث تزٌل ذلك الفرق، وبالمثل قد ٌبٌن تحلٌل سابق أن مبلغ األصل 

. 9من الدالئل الواردة فً الفقرة  (أو أكثر)القابل لبلسترداد لٌس حساسا لداللة واحدة 

 إذا زادت أسعار الفائدة فً السوق أو معدالت العائد األخرى فً 12 كإٌضاح للفقرة .13
السوق على االستثمارات خبلل الفترة فإنه ال ٌطلب من المنشؤة عمل تقدٌر رسمً لمبلغ 

: األصل القابل لبلسترداد فً الحاالت التالٌة
 

i.  إذا كان من غٌر المحتمل أن ٌتؤثر سعر الخصم المستخدم فً حساب قٌمة األصل
المستعملة بسبب الزٌادة فً أسعار السوق هذه، فعلى سبٌل المثال قد ال ٌكون للزٌادات فً 
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أسعار الفائدة على المدى القصٌر أثر مادي على سعر الخصم المستخدم ألصل عمره الباقً 
النافع طوٌل، أو 

 
ii.  إذا كان من المحتمل أن ٌتؤثر سعر الخصم المستخدم فً حساب قٌمة األصل

المستعملة بالزٌادة فً أسعار السوق هذه ولكن تحلٌل حساسٌة سابق للمبلغ القابل لبلسترداد 
 :ٌبٌن أن

 
من غٌر المحتمل أنه سٌكون هناك انخفاض مادي فً مبلغ األصل القابل لبلسترداد  -1

ألنه من المحتمل أٌضا أن تزٌد التدفقات النقدٌة المستقبلٌة، فعلى سبٌل المثال فً 
بعض الحاالت قد تكون المنشؤة قادرة على إظهار أنها تعدل إٌراداتها للتعوٌض عن 

 أٌة زٌادة فً أسعار السوق، أو

من غٌر المحتمل أن ٌنجم عن االنخفاض فً المبلغ القابل لبلسترداد خسارة  -2
 .انخفاض مادٌة فً القٌمة

إذا كانت توجد داللة على إمكانٌة انخفاض قٌمة أصل فقد ٌدل ذلك على أن العمر  .14
أو القٌمة المتبقٌة لؤلصل بحاجة إلى المراجعة  (اإلطفاء)النافع المتبقً وأسلوب االستهبلك 

والتعدٌل بموجب معٌار المحاسبة الدولً الذي ٌنطبق على األصل حتى إذا لم ٌتم االعتراف 
. بخسارة انخفاض قٌمة لؤلصل

 

قٌاس المبلغ القابل لبلسترداد  

ٌعرف هذا المعٌار المبلغ القابل لبلسترداد على أنه صافً سعر بٌع األصل أو القٌمة  .15
 متطلبات قٌاس المبلغ القابل 56الى 16من  المستعملة أٌهما أعلى، وقد حددت الفقرات

إال أنها تنطبق بالتساوي على األصل " أصل"لبلسترداد، وتستخدم هذه المتطلبات المصطلح 
. المفرد أو وحدة تولٌد النقد

لٌس من الضروري دائما تحدٌد كل من صافً سعر بٌع األصل وقٌمته المستعملة،  .16
فعلى سبٌل المثال إذا زاد أي من هذٌن المبلغٌن عن المبلغ المسجل لؤلصل فإن األصل ال 

. تنخفض قٌمته ، ولٌس من الضروري تقدٌر المبلغ اآلخر

قد ٌكون من الممكن تحدٌد صافً سعر البٌع حتى ولو لم تتم المتاجرة باألصل فً  .17
سوق نشط ، على انه لٌس من الممكن فً بعض األحٌان تحدٌد صافً سعر البٌع لعدم وجود 

أساس إلجراء تقدٌر موثوق للمبلغ الذي ٌمكن الحصول علٌه من بٌع األصل فً عملٌة 
تجارٌة بحتة بٌن أطراف مطلعة وراغبة، وفً هذه الحالة قد ٌعتبر مبلغ األصل القابل 

. لبلسترداد أنه قٌمته المستعملة

إذا لم ٌوجد سبب لبلعتقاد بان قٌمة األصل المستعملة تزٌد بشكل مادي عن صافً  .18
مبلغ بٌعه فقد ٌعتبر مبلغ األصل القابل لبلسترداد انه صافً مبلغ بٌعه، وكثٌرا ما ستكون 

الحالة كذلك بالنسبة ألصل محتفظ به للتخلص منه، وٌعود ذلك إلى أن القٌمة المستعملة 
لؤلصل المحتفظ به للتخلص منه ستتكون بشكل رئٌسً من صافً عائدات التخلص حٌث أن 
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التدفقات النقدٌة المستقبلٌة من االستعمال المستمر لؤلصل إلى حٌن التخلص منه غالباً ما 
. تكون غٌر ذات قٌمة

ٌتم تحدٌد المبلغ ا لقابل لبلسترداد ألصل مفرد ،إال إذا  لم ٌكن األصل ٌولد تدفقات  .19
نقدٌة داخلة من االستعمال المستمر مستقلة إلى حد كبٌر عن التدفقات من الموجودات أو 

مجموعات الموجودات األخرى، وإذا كانت الحالة كذلك ٌتم تحدٌد المبلغ القابل لبلسترداد 
: إال إ ذا (87 الى 64انظر الفقرات من )لوحدة تولٌد النقد التً ٌنتمً إلٌها األصل 

 
i.  كان صافً سعر البٌع أعلى من مبلغه المسجل ، أو

 
ii.  كان من الممكن تقدٌر قٌمة األصل المستعملة لتكون قرٌبة من صافً سعر بٌعه و

. أمكن تحدٌد صافً سعر البٌع

فً بعض الحاالت قد توفر التقدٌرات والمعدالت وطرق الحساب المختصرة تقدٌرا  .20
تقرٌبٌا معقوال لبلحتسابات المفصلة الموضحة فً هذا المعٌار لتحدٌد صافً سعر البٌع أو 

.                          القٌمة المستعملة

صافً سعر البٌع 

إن افضل دلٌل على صافً سعر بٌع اصل هو السعر فً اتفاقٌة بٌع ملزمة فً عملٌة  .21
 .تجارٌة بحتة معدلة للتكالٌف اإلضافٌة التً ستعزى مباشرة للتخلص من األصل

إذا لم توجد اتفاقٌة بٌع ملزمة ولكن تمت المتاجرة باألصل فً سوق نشط فان صافً  .22
سعر البٌع هو سعر السوق لؤلصل ناقصا تكالٌف التصرف، وسعر السوق المناسب هو عادة 

سعر العرض الحالً، وعندما ال تكون أسعار العرض الحالٌة متوفرة فقد ٌوفر سعر آخر 
عملٌة أساسا لتقدٌر صافً سعر البٌع، شرٌطة عدم حدوث تغٌر هام فً الظروف 

. االقتصادٌة بٌن  تارٌخ العملٌة والتارٌخ الذي ٌتم فٌه ا لتقدٌر

إذا لم تكن هناك اتفاقٌة بٌع ملزمة أو سوق نشط ألصل ٌكون صافً سعر البٌع بناء  .23
على افضل المعلومات المتوفرة إلظهار المبلغ الذي ٌمكن أن تحصل علٌه المنشؤة فً تارٌخ 
المٌزانٌة العمومٌة للتخلص من األصل فً علمٌة تجارٌة بحتة بٌن أطراف مطلعة وراغبة، 

و ذلك بعد خصم تكالٌف التصرف، ولتحدٌد هذا المبلغ تؤخذ المنشؤة فً االعتبار نتٌجة 
العملٌات األخٌرة لموجودات مشابهة ضمن نفس الصناعة، وصافً سعر البٌع ال ٌعكس بٌعا 

. إجبارٌا إال إذا كانت اإلدارة مجبرة على البٌع فً الحال 

عند تحدٌد صافً سعر البٌع ٌتم خصم تكالٌف التصرف عدا عن التكالٌف التً تم  .24
االعتراف بها كمطلوبات، واألمثلة على هذه التكالٌف هً التكالٌف القانونٌة ورسوم الدمغة 

والضرائب المماثلة على العملٌات وتكالٌف إزالة األصل والتكالٌف المباشرة اإلضافٌة لجعل 
كما هً معرفة فً معٌار )األصل فً شكل صالح لبٌعه، على أن منافع نهاٌة الخدمة 

والتكالٌف المتعلقة بتخفٌض أو إعادة  (منافع الموظفٌن - المحاسبة الدولً التاسع عشر 
. تنظٌم عمل بعد التخلص من اصل ال تعتبر تكالٌف مباشرة إضافٌة للتخلص من األصل 
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فً بعض األحٌان ٌتطلب التصرف فً اصل أن ٌقوم المشتري بامتبلك مطلوب  .25
، وٌتوفر فقط صافً سعر بٌع مفرد لكل من األصل والمطلوب، وتوضح ا لفقرة (االلتزام)

.  كٌفٌة التعامل مع هذه الحاالت77

القٌمة المستعملة 

 :ٌشمل تقدٌر القٌمة المستعملة ألصل الخطوات التالٌة .26
 

i.  تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة الداخلة والخارجة التً تإخذ من االستعمال المستمر
 .لؤلصل ومن التصرف النهائً فٌه 

 
ii. تطبٌق سعر الخصم المناسب على هذه التدفقات النقدٌة المستقبلٌة. 

 
 

: أساس تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة 

 :عند قٌاس القٌمة المستعملة .27

i.   ٌجب أن تكون توقعات التدفقات النقدٌة بناء على افترضات معقولة و مدعومة تمثل
أفضل تقدٌر لئلدارة  لمجموعة الظروف  االقتصادٌة التً ستسود على مدى العمل النافع 

 .المتبقً لؤلصل، وٌجب إعطاء وزن أ كبر لؤلدلة الخارجٌة
 

ii.  النبوءات المالٌة / ٌجب أن تكون توقعا ت التدفقات النقدٌة بناء على أحدث الموازنات
النبوءات / التً اعتمدتها اإلدارة، وٌجب أن تغطً هذه التوقعات المبنٌة على الموازنات 

 .المالٌة فترة قصوى مقدارها خمس سنوات إال إذا  أمكن تبرٌر فترة أطول
 

iii.  ٌجب تقدٌر توقعات التدفقات النقدٌة التً تزٌد عن الفترة التً تغطٌها أحدث
النبوءات باستخدام معدل نمو /النبوءات باستنتاج التوقعات بناء على الموازنات/الموازنات 

ثابت أو متناقص للسنوات البلحقة، إال إذا أمكن تبرٌر معدل متزاٌد، وٌجب أن ال ٌزٌد معدل 
النمو هذا عن متوسط معدل النمو على المدى الطوٌل للمنتجات أو الصناعات أو البلد أو 

البلدان التً تعمل بها المنشؤة أو للسوق الذي ٌستخدم فٌه األصل، إال إذا أمكن تبرٌر معدل 
. أعلى

نبوءات مالٌة مفصلة وصرٌحة وموثوقة عن التدفقات / ال تتوفر بشكل عام موازنات .28
النقدٌة لفترات تزٌد عن خمس سنوات، ولهذا السبب تكون تقدٌرات اإلدارة للتدفقات النقدٌة 

التنبإات لفترة أقصاها خمس سنوات، وٌمكن لئلدارة / المستقبلٌة مبنٌة على أحدث الموازنات
النبوءات المالٌة لفترة تزٌد عن خمس /استخدام توقعات التدفقات النقدٌة بناء على الموازنات

إذا كانت اإلدارة متؤكدة أن هذه التوقعات موثوقة وأنها تستطٌع بناء على الخبرة  سنوات
. السابقة إظهار قدرتها  على التنبإ بالتدفقات النقدٌة بدقة على مدى الفترة األطول تلك

ٌتم تقدٌر توقعات التدفقات النقدٌة حتى نهاٌة العمر النافع ألصل باستنتاج توقعات  .29
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النبوءات المالٌة باستخدام معدل النمو للسنوات البلحقة، /التدفقات النقدٌة بناء على الموازنات
إال إذا اتفقت الزٌادة فً المعدل مع المعلومات الموضوعٌة  وهذا المعدل ثابت أو متناقص

الخاصة بؤنماط فً دورة حٌاة منتج أو صناعة، وإذا كان ذلك مناسبا ٌكون معدل النمو 
. ٌساوي صفراً أو ٌكون سالبا

عندما تكون الظروف مواتٌة من المحتمل أن ٌدخل المنافسون فً السوق وٌحدون  .30
من النمو، وعلى ذ لك ستعانً المنشآت من الصعوبة فً تجاوز متوسط معدل النمو 

للمنتجات أو الصناعات أو البلد أو البلدان  (لنقل عشرون سنة)التارٌخً خبلل الفترة الطوٌلة 
 .التً تعمل بها المنشؤة أو للسوق الذي ٌستخدم فٌه األصل 

النبوءات المالٌة تؤخذ المنشؤة بعٌن االعتبار /عند استخدام معلومات من الموازنات .31
إذا كانت المعلومات تعكس افتراضات معقولة ومدعومة وتمثل افضل تقدٌر لئلدارة  فٌما

 .لمجموعة الظروف االقتصادٌة التً ستسود خبلل العمر النافع المتبقً لؤلصل 
 

تكوٌن تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة 

: ٌجب أن تشمل التقدٌرات للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة على ما ٌلً  .32
 

i. توقعات التدفقات النقدٌة الداخلة من االستعمال المستمر لؤلصل .
 

ii.  توقعات التدفقات النقدٌة الخارجة التً ٌتم تحملها بالضرورة لتولٌد التدفقات   النقدٌة
بما فً ذلك التدفقات النقدٌة الخارجة إلعداد األصل  )الداخلة من االستعمال المستمر لؤلصل 

، والتً ٌمكن أن ٌنسب أو تخصص بشكل مباشر على أساس معقول وثابت (لبلستخدام 
. لؤلصل

 
iii.  للتخلص من األصل  (أو دفعها)صافً التدفقات النقدٌة إن وجدت التً سٌتم استبلمها

.  فً نهاٌة عمره النافع

تعكس  تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة وسعر الخصم افتراضات ثابتة للزٌادات  .33
 األسعار  فً األسعار بسبب التضخم العام ، ولذلك إذا شمل سعر الخصم اثر الزٌادات فً

بسبب  التضخم العام فان التدفقات النقدٌة المستقبلٌة تقدر حسب النواحً الشكلٌة، وإذا لم 
ٌشمل سعر الخصم اثر الزٌادات فً األسعار بسبب التضخم العام فإن التدفقات النقدٌة 

 (ولكنها تشمل زٌادات أو انخفاضات مستقبلٌة محددة)المستقبلٌة تقدر حسب النواحً الفعلٌة 
. فً السعر

تشمل توقعات التدفقات ا لنقدٌة الخارجة المصروفات الثابتة المستقبلٌة التً ٌمكن أن  .34
. تعزى بشكل مباشر أو تخصص على أساس معقول وثابت الستعمال األصل 

عندما ال ٌشمل المبلغ المسجل ألصل بعد كافة التدفقات النقدٌة الخارجة التً سٌتم  .35
تحملها قبل ان ٌكون جاهزاً لبلستعمال أو البٌع فان تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ٌشمل 

تقدٌرا ألي تدفق نقدي خارج آخر ٌتوقع أن ٌتم تحمله قبل أن ٌكون األصل جاهزا لبلستعمال 
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أو البٌع، فعلى سبٌل المثال هذا هو الحال بالنسبة لمبنى تحت اإلنشاء أو لمشروع تطوٌر لم 
. ٌتم إكماله بعد

 :لتجنب العد المزدوج ال تشمل تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ما ٌلً .36

 

i.  التدفقات النقدٌة الداخلة من موجودات تولد تدفقات نقدٌة داخلة من االستعمال
المستمر والتً ال تعتمد إلى حد كبٌر على التدفقات النقدٌة الداخلة من األصل ا لذي هو تحت 

. (مثال ذلك الموجودات المالٌة مثبل ا لذمم المدٌنة)المراجعة 
 

ii.  مثال ذلك )التدفقات النقدٌة الخارجة المتعلقة بالتزامات تم االعتراف بها كمطلوبات
 .(الذمم الدائنة أو التقاعد أو المخصصات 

ٌجب تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة لؤلصل فً حالته الراهنة،  وٌجب أن ال تشمل  .37
التدفقات النقدٌة المستقبلٌة التدفقات الداخلة أو الخارجة المستقبلٌة المقدرة التً ٌتوقع أن تنشؤ 

: مما ٌلً

. إعادة هٌكلة مستقبلٌة لم تلتزم المنشؤة بها بعد (أ

الصرف الرأسمالً المستقبلً الذي سٌحسن أو ٌزٌد قٌمة األصل بما ٌتعدى مستوى  (ب
. أدائه المقٌم أصبل

نظرا الن التدفقات النقدٌة المستقبلٌة مقدرة لؤلصل فً حالته الراهنة فان القٌمة  .38
 :المستعملة ال تعكس ما ٌلً

i.  مثال ذلك )التدفقات النقدٌة الخارجة المستقبلٌة أو الوفورات فً التكلفة المتعلقة بذلك
أو المنافع التً ٌتوقع أن تنشؤ من إعادة هٌكلة مستقبلٌة لم  (التخفٌضات فً تكالٌف الموظفٌن 

أو . تلتزم المنشؤة بها بعد
 

ii.  المصروف الرأسمالً المستقبلً الذي سٌحسن أو ٌدعم األصل بما ٌتعدى مستوى
. أدائه المقدر أصبل أو المنافع المستقبلٌة ذات العبلقة بهذا المصروف المستقبلً

إعادة الهٌكلة هً برنامج مرسوم وتسٌطر علٌه اإلدارة، وهو ٌغٌر بشكل مادي إما  .39
من نطاق العمل الذي تقوم به المنشؤة أو األسلوب الذي ٌتم به القٌام بالعمل، وٌعطً معٌار 

المخصصات، والمطلوبات المحتملة وااللتزامات "المحاسبة الدولً  السابع و الثبلثون 
. اإلرشادات التً ٌمكن أن توضح متً تكون المنشؤة ملتزمة بإعادة الهٌكلة" المحتملة

عندما تصبح المنشؤة ملتزمة بإعادة هٌكلة من المحتمل أن تتؤثر بعض الموجودات  .40
: بإعادة الهٌكلة هذه، وحالما تصبح المنشؤة ملتزمة بإعادة الهٌكلة

i.  عند تحدٌد القٌمة المستعملة تعكس تقدٌرات التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة
المستقبلٌة الوفورات فً التكلفة والمنافع األخرى من إعادة الهٌكلة بناء على احدث موازنات 

. و (نبوءات مالٌة اعتمدتها اإلدارة

ii.  ٌتم تناول تقدٌرات التدفقات النقدٌة الخارجة المستقبلٌة إلعادة ا لهٌكلة فً مخصص
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إعادة الهٌكلة بموجب معٌار المحاسبة الدولً السابع و الثبلثون المخصصات والمطلوبات 
. المحتملة والموجودات المحتملة

. أثر إعادة هٌكلة مستقبلٌة على حساب القٌمة المستعملة (5)المثال رقم  (أ)         ٌوضح الملحق 

إلى أن تتحمل المنشؤة مصروفا رأسمالٌا ٌحسن أو ٌدعم األصل بما ٌتعدى مستوى  .41
أدائه الذي تم تقٌٌمه أصبلً فان تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ال تشمل التدفقات النقدٌة 

 (. 6انظر الملحق أ مثال )الداخلة المقدرة المستقبلٌة التً ٌتوقع أن تنشؤ من هذا الصرف 

تشمل تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة الصرف الرأسمالً المستقبلً البلزم  .42
. للمحافظة على األصل واإلبقاء علٌه عند مستوى أدائه المقدر سابقا

: ٌجب أن ال تشمل تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ما ٌلً  .43

i. التدفقات النقدٌة الداخلة أو الخارجة من األنشطة التموٌلٌة .

ii. مقبوضات ودفعات ضرٌبة الدخل .

تعكس التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة افتراضات تتفق مع طرٌقة تحدٌد سعر  .44
الخصم، وخبلفا لذلك سٌتم حساب اثر بعض االفتراضات مرتٌن أو ٌتم تجاهله، ونظرا الن 

القٌمة الزمنٌة للنقود ٌتم اعتبارها بخصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة فان هذه التدفقات 
النقدٌة ال تشمل التدفقات النقدٌة الداخلة أو الخارجة من األنشطة التموٌلٌة،  وبالمثل حٌث انه 
ٌتم تحدٌد سعر الخصم على أساس قبل احتساب الضرٌبة فانه ٌتم أٌضا تقدٌر التدفقات النقدٌة 

. المستقبلٌة على أساس قبل احتساب الضرٌبة

 (أو دفعهــــــا)ٌجب أن ٌكون تقدٌر صافً التدفقا ت النقدٌة التً سٌتم استبلمها  .45
للتخلص من  أصل فً نهاٌة عمره النافع هو المبلغ الذي تتوقع المنشؤة أن تحصل علٌه من 
للتخلص من األصل فً عملٌة تجارٌة بحتة بٌن أطراف مطلعة وراغبة بعد خصم التكالٌف 

. المقدرة للتخلص من األصل

للتخلص من  (أو دفعها)ٌتم تحدٌد صافً التدفقات النقدٌة المقدرة التً سٌتم استبلمها  .46
اصل فً نهاٌة عمره النافع بطرٌقة مماثلة لتحدٌد صافً سعر بٌع األصل، فٌما عدا انه عند 

: تقدٌر صافً التدفقات النقدٌة

i.  تستخدم المنشؤة األسعار السائدة فً تارٌخ التقدٌر لموجودات مماثلة وصلت إلى نهاٌة
. عمرها النافع والتً عملت فً ظروف مماثلة للظروف التً سٌتم استعمال األصل فٌها

ii.  ٌتم تعدٌل هذه األسعار حسب اثر كل من الزٌادات المستقبلٌة فً األسعار الناجمة من
المستقبلٌة المحددة، على انه إذا استثنٌت تقدٌرات  (االنخفاضات)التضخم العام والزٌادات 

التدفقات النقدٌة المستقبلٌة من االستعمال المستمر لؤلصل وسعر الخصم اثر التضخم العام 
. فان هذا األثر ٌستثنى أٌضا من صافً التدفقات النقدٌة المقدرة عند التخلص من األصل

 
التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للعمبلت األجنبٌة   
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تقدر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة بالعملة التً سٌتم تولٌدها بها، ثم ٌتم خصمها  .47
باستخدام سعر خصم مناسب لتلك العملة، وتقوم المنشؤة بترجمة القٌمة الحالٌة التً تم 

المبٌنة فً )الحصول علٌها باستخدام سعر الصرف الفوري فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 
تؤثٌرات التغٌرات فً أسعار صرف العمبلت - معٌار المحاسبة الدولً الحادي والعشرون 

. (األجنبٌة، على أنها سعر اإلقفال

سعر الخصم 

الخصم هو السعر قبل احتساب الضرٌبة والذي  (أو أسعار)ٌجب أن ٌكون سعر  .48
وٌجب أن .  ٌعكس التقٌٌمات السوقٌة الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل

الخصم المخاطر التً تم تعدٌل تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلٌة  (أسعار)ال ٌعكس سعر 
. على أساسها

إن السعر الذي ٌعكس التقٌٌمات السوقٌة الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر  .49
المتعلقة باألصل هو العائد الذي ٌطلبه المستثمرون إذا كان علٌهم اختٌار استثمار ٌمكن أن 

ٌولد تدفقات نقدٌة لمبالغ وتوقٌت ومخاطرة مساوٌة لتلك التً تتوقع المنشؤة الحصول علٌها 
من األصل، وٌقدر هذا السعر من السعر الضمنً فً عملٌات السوق الحالٌة لموجودات 

مشابهة أو من تكلفة المعدل الموزون لرأس المال لمنشؤة مدرجة فً سوق األوراق المالٌة 
مشابهة من ناحٌة إمكانٌة الخدمة والمخاطر المتعلقة  (أو محفظة موجودات)لها اصل واحد 

. باألصل الذي هو تحت المراجعة

عندما ال ٌكون السعر الخاص بؤصل متوفرا مباشرة من السوق تستخدم المنشؤة بدائل  .50
: لتقدٌر سعر الخصم، والغرض من ذلك تقدٌر التقٌٌم السوقً إلى ابعد حد ممكن لما ٌلً 

 
i.  القٌمة الزمنٌة للنقود للفترات حتى نهاٌة العمر النافع لؤلصل .

 
ii.  مخاطر اختبلف التدفقات النقدٌة المستقبلٌة فً المبلغ أو التوقٌت عن التقدٌرات .

:  ٌمكن للمنشؤة كنقطة بداٌة أن تؤخذ فً االعتبار األسعار التالٌة .51
 

i.  تكلفة المعدل الموزون لرأس مال المنشؤة المحدد باستخدام أسالٌب مثل نموذج تسعٌر
. األصل الرأسمالً 

ii. ًسعر االقتراض التفاضل .
 

iii. أسعار االقتراض السوقٌة األخرى .

: هذه األسعار ٌتم تعدٌل .52

i. و . لتعكس طرٌقة تقٌٌم السوق للمخاطر المحددة المتعلقة بالتدفقات النقدٌة المتوقعة

ii. الستبعاد المخاطر التً لٌس لها صلة بالتدفقات النقدٌة المتوقعة .

.      تراعً المخاطر مثل مخاطرة البلد ومخاطرة العملة ومخاطرة السعر ومخاطرة التدفق  النقدي
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لتجنب العد المزدوج ال ٌعكس سعر الخصم المخاطر التً تم تعدٌل تقدٌرات التدفقات  .53
 .النقدٌة المستقبلٌة لها

ٌعتبر سعر الخصم مستقبل عن هٌكل رأسمال المنشؤة وطرٌقة تموٌل المنشؤة لشراء  .54
األصل، الن التدفقات النقدٌة المستقبلٌة التً ٌتوقع حدوثها من أصل ما ال تعتمد على طرٌقة 

. تموٌل المنشؤة لشراء األصل

عندما ٌكون أساس السعر هو بعد احتساب الضرٌبة ٌتم تعدٌل ذلك األساس لٌعكس  .55
. سعرا قبل احتساب الضرٌبة

تستخدم المنشؤة عادة سعر خصم منفرد لتقدٌر قٌمة األصل المستعملة، على أن  .56
المنشؤة تستخدم أسعار خصم منفصلة للفترات المستقبلٌة المختلفة حٌث تكون القٌمة 

. المستعملة حساسة لبلختبلف فً المخاطر لمختلف الفترات أو للهٌكل الزمنً ألسعار الفائدة

 

 االعتراف بخسارة انخفاض للقٌمة وقٌاسها

 متطلبات االعتراف بخسائر انخفاض قٌمة اصل مفرد 63 إلى 58حددت الفقرات   .57
 االعتراف بخسائر االنخفاض وقٌاسها لوحدة تولٌد 93 إلى 88 وقٌاسها، وتتناول الفقرات

. نقد

إذا كان المبلغ القبل لبلسترداد ألصل أقل من مبلغه المسجل فإنه ٌجب تخفٌض المبلغ  .58
المسجل لؤلصل  إلى مقدار مبلغه القابل لبلسترداد، وٌعتبر ذلك التخفٌض خسارة انخفاض 

. القٌمة

ٌجب االعتراف بخسارة االنخفاض على أنها مصروف فً بٌان الدخل فً الحال، إال  .59
مثال ذلك )إذا سجل األصل بمقدار مبلغ أعٌد تقٌٌمه بموجب معٌار محاسبة دوًل آخر 

الممتلكات  – 16بموجب المعاملة البدٌلة المسموح بها فً معٌار المحاسبة الدولً رقم 
، وٌجب معاملة أٌة خسارة فً انخفاض قٌمة أصل أعٌد تقٌٌمه على (واإلنشاءات والمعدات

. أنها انخفاض فً إعادة التقٌٌم بموجب معٌار المحاسبة الدولً اآلخر

ٌتم االعتراف بخسارة انخفاض قٌمة اصل أعٌد تقٌٌمه على أنها مصروف فً بٌان  .60
الدخل، على انه ٌتم االعتراف بخسارة انخفاض قٌمة اصل أعٌد تقٌٌمه مباشرة مقابل أي 

فائض فً إعادة تقٌٌم األصل إلى الحد الذي ال تزٌد فٌه خسارة االنخفاض عن المبلغ 
 .المحتفظ به فً فائض إعادة التقٌٌم لنفس ذلك األصل 

عندما ٌكون المبلغ المقدر لخسارة انخفاض فً قٌمة أصل أعلى من المبلغ المسجل  .61
لذلك األصل فإنه ٌجب على المنشؤة االعتراف بمطلوب إذا تطلب ذلك بموجب معٌار 

. محاسبة دوًل آخر

األصل  (أطفاء  )بعد االعتراف بخسارة انخفاض القٌمة ٌجب تعدٌل مبلغ استهبلك  .62
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إن )فً الفترات المستقبلٌة لتخصٌص المبلغ المسجل المعدل لؤلصل ناقصاً قٌمته المتبقٌة 
. على أساس منتظم على مدى عمره النافع المتبقً(وجدت

إذا تم االعتراف بخسارة فً انخفاض القٌمة فانه ٌتم تحدٌد أٌة موجودات أو  .63
- مطلوبات ضرٌبٌة مإجلة متعلقة بذلك بموجب معٌار المحاسبة الدولً الثانً عشر 
انظر )ضرائب الدخل، وذلك بمقارنة المبلغ المسجل المعدل لؤلصل مع قاعدته الضرٌبٌة 

(. 3الملحق أ مثال 
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وحدات تولٌد النقد 

 متطلبات تحدٌد وحدة تولٌد النقد التً ٌنتمً إلٌها األصل، 93 إلى 65بٌنت الفقرات  .64
. وكذلك تحدٌد المبلغ المسجل واالعتراف بخسائر االنخفاض لوحدات تولٌد النقد

تحدٌد وحدة تولٌد النقد التً ٌنتمً إلٌها األصل 

إذا كانت هناك أٌة داللة على أن قٌم أصل قد تنخفض فإنه ٌجب تقٌٌم المبلغ القابل  .65
لبلسترداد لؤلصل المفرد، وإذا لم ٌكن من الممكن تقدٌر المبلغ القابل لبلسترداد لؤلصل 

المفرد فإنه ٌجب على المنشؤة تحدٌد المبلغ القابل لبلسترداد لوحدة تولٌد النقد التً ٌنتمً 
 . (وحدة تولٌد النقد لؤلصل)إلٌها األصل 

: ال ٌمكن تحدٌد المبلغ القابل لبلسترداد ألصل مفرد فً الحاالت التالٌة .66
 

i.  مثال )إذا لم ٌكن ممكنا تقدٌر قٌمة األصل المستعملة لتكون مقاربة لصافً سعر بٌعه
ذلك إذا لم ٌكن ممكنا تقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة من االستعمال المستمر لؤلصل على 

و . (أنها ضئٌلة
 

ii.  إذا لم ٌولد األصل تدفقات نقدٌة داخلة من االستعمال المستمر والتً هً مستقلة إلى
حد كبٌر عن التدفقات النقدٌة من أصول أخرى، وفً هذه الحاالت ٌمكن تحدٌد القٌمة 

. المستعملة وكذلك القٌمة القابلة لبلسترداد لوحدة تولٌد النقد لؤلوصل فقط
 

: مثال

منشؤة تعدٌن تمتلك سكة حدٌد خاصة لدعم أنشطتها التعدٌنٌة، ومن الممكن بٌع سكة الحدٌد 
الخاصة فقط بمقدار قٌمتها كخردة، وال تولد سكة الحدٌد الخاصة تدفقات نقدٌة داخلة من 

االستعمال المستمر بحٌث تكون مستقلة إلى حد كبٌر عن التدفقات النقدٌة الداخلة من الموجودات 
. األخرى للمنجم

لٌس من الممكن تقدٌر المبلغ القابل لبلسترداد لسكة الحدٌد الخاصة ألن القٌمة المستعملة لسكة 
الحدٌد الخاصة ال ٌمكن تحدٌدها، ومن المحتمل أنها تختلف عن قٌمتها كخردة، ولذلك تقدر 

المنشؤة القٌمة القابلة لبلسترداد لوحدة تولٌد النقد التً تنتمً إلٌها سكة الحدٌد الخاصة، أي المنجم 
. ككل

، هً اصغر مجموعة (5)إن وحدة تولٌد النقد لؤلصل كما هً معرفة فً الفقرة  .67
موجودات تشمل األصل والتً تولد تدفقات نقدٌة داخلة من االستعمال المستمر التً هً 
مستقلة إلى حد كبٌر عن التدفقات النقدٌة الداخلة من الموجودات األخرى أو مجموعات 

وإذا لم ٌكن ممكنا . الموجودات، وتحدٌد وحدة تولٌد النقد لؤلصل تتعلق بالحكم الشخصً
تحدٌد المبلغ القابل لبلسترداد ألصل مفرد تحدد المنشؤة اصغر مجموع للموجودات التً تولد 
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. تدفقات نقدٌة داخلة مستقلة إلى حد كبٌر من االستعمال المستمر

 

مثال 

تقوم شركة حافبلت بتقدٌم الخدمات بموجب عقد مع بلدٌة ٌتطلب حدا أدنى من الخدمة فً كل 
واحد من المسارات الخمسة المنفصلة، وٌمكن تحدٌد الموجودات المخصصة لكل مسار 

. والتدفقات النقدٌة من كل مسار بشكل منفصل، واحد المسارات ٌعمل بخسارة كبٌرة

نظراً ألن المنشؤة ال تملك خٌار إٌقاف أي مسار للحافبلت فإن أقل مستوى للتدفقات النقدٌة الداخلة 
التً ٌمكن تحدٌدها من االستعمال المستمر والتً هً مستقلة إلى حد كبٌر عن التدفقات النقدٌة 

الداخلة من الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى هً التدفقات النقدٌة التً تولدها المسارات 
. الخمسة معاً، وعلى ذلك تكون وحدة تولٌد النقد لكل مسار هً شركة الحافبلت ككل

التدفقات النقدٌة الداخلة من االستعمال المستمر هً التدفقات الداخلة للنقد ومعادالت  .68
النقد المستلم من أطراف خارج المنشؤة التً تقدم التقارٌر، وعند تحدٌد ما إذا كانت التدفقات  

مستقلة إلى حد كبٌر عن التدفقات  (أو مجموعة الموجودات )النقدٌة ا لداخلة من األصل 
فان المنشؤة تؤخذ فً  (أو مجموعة الموجودات)النقدٌة الداخلة من الموجودات األخرى 

مثل خطوط )االعتبار مختلف العوامل بما فً ذلك كٌفٌة متابعة اإلدارة لعملٌات المنشؤة 
اإلنتاج أو األعمال أو المواقع الفردٌة أو مقاطعات أو المناطق اإلقلٌمٌة أو أي طرٌقة 

اإلدارة للقرارات بشؤن االستمرار فً موجودات وعملٌات المنشؤة أو  ، أو كٌفٌة اتخاذ(أخرى
. المثال األول أمثلة على تحدٌد وحدة تولٌد النقد (أ)التخلص منها، وٌعطً الملحق 

إذا وجد سوق نشط للناتج الذي ٌنتجه اصل أو مجموعة موجودات فانه ٌجب تحدٌد  .69
هذا األصل أو مجموعة الموجودات على أنها وحدة تولٌد نقد وحتى ولو كان بعض أو كل 

الناتج مستخدم داخلٌا، وإذا كانت الحالة كذلك فانه ٌجب استخدام أفضل تقدٌر لئلدارة ألسعار 
: السوق المستقبلٌة للناتج 

i.  عند تحدٌد القٌمة المستعملة لوحدة تولٌد النقد هذه عند تقدٌر التدفقات النقدٌة الداخلة
و . المستقبلٌة المتعلقة باالستعمال الداخلً للناتج

ii.  عند تحدٌد القٌمة المستعملة لوحدات تولٌد النقد األخرى للمنشاة التً تقدم التقارٌر
. عند تقدٌر التدفقات النقدٌة الخارجة المتعلقة باالستعمال الداخلً للناتج

حتى ولو تم استخدام جزء من أو الناتج بكاملة الذي أنتجه اصل أو مجموعة من  .70
مثال ذلك منتجات فً )الموجودات من قبل وحدات أخرى من المنشؤة المقدمة للتقارٌر 

فان هذا األصل أو مجموعة الموجودات تشكل وحدة تولٌد  (المرحلة المتوسطة لعملٌة إنتاج
نقد منفصلة إذا استطاعت المنشؤة بٌع هذا اإلنتاج فً سوق نشط، وٌعود ذ لك إلى أن هذا 
األصل أو مجموعة الموجودات ٌمكنها تولٌد تدفقات نقدٌة داخلة من االستعمال المستمر 
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الذي هو مستقل إلى حد كبٌر عن التدفقات النقدٌة الداخلة من الموجودات أو مجموعة 
النبوءات المالٌة المتعلقة /الموجودات األخرى، وعند استخدام معلومات مبنٌة على الموازنات

بوحدة تولٌد نقد تقوم المنشؤة بتعدٌل هذه المعلومات إذا لم تكن أسعار التحوٌل الداخلٌة تعكس 
 .افضل تقدٌر لئلدارة ألسعار السوق المستقبلٌة إلنتاج وحدة تولٌد النقد

ٌجب تحدٌد وحدات تولٌد  النقد بشكل متسق من فترة ألخرى لنفس األصل أو أنواع  .71
. الموجودات،إال إذا كان التغٌٌر مبررا

إذا حددت المنشؤة أن أصبل ٌنتمً لوحدة تولٌد نقد مختلفة عن الفترات السابقة أو أن   .72
 تتطلب افصاحات معٌنة 117أنواع الموجودات لوحدة تولٌد النقد ألصل تغٌرت فان الفقرة 

حول وحدة تولٌد النقد إذا تم االعتراف بخسارة فً القٌمة أو تم عكسها لوحدة تولٌد النقد 
 .وكانت مادٌة بالنسبة للقوائم المالٌة للمنشؤة المقدمة للتقارٌر ككل

المبلغ القابل لبلسترداد والمبلغ المسجل لوحدة تولٌد نقد 

المبلغ القابل لبلسترداد لوحدة تولٌد نقد هو صافً سعر البٌع لوحدة تولٌد النقد أو  .73
القٌمة المستعملة لها أٌهما أعلى، ولغرض تحدٌد المبلغ القابل لبلسترداد لوحدة تولٌد نقد تقرأ 

. على أنها إشارة لوحدة تولٌد النقد" األصل "  الى 56 إلى 16 أٌة إشارة فً الفقرات

ٌجب تحدٌد المبلغ المسجل لوحدة تولٌد نقد بما ٌتفق مع طرٌقة تحدٌد المبلغ القابل  .74
 .لبلسترداد لوحدة تولٌد النقد

: المبلغ المسجل لوحدة تولٌد النقد .75
 

i.  ٌشمل المبلغ المسجل لتلك الموجودات التً ٌمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص على
أساس معقول وثابت لوحدة تولٌد النقد، والتً ستولد التدفقات النقدٌة الداخلة المستقبلٌة 

و . المقدرة عند تحدٌد القٌمة المستعلمة لوحدة تولٌد النقد
 

ii.  ال ٌشمل المبلغ المسجل ألي مطلوب معترف به إال إذا لم ٌكن ممكنا تحدٌد المبلغ
. القابل لبلسترداد لوحدة تولٌد النقد بدون أخذ هذا المطلوب فً االعتبار

 
             ٌعود ذلك إلى أن صافً سعر البٌع والقٌمة المستعملة لوحدة تولٌد النقد ٌتم تحدٌدهما 

باستبعاد التدفقات النقدٌة المتعلقة بالموجودات التً لٌست جزءا من وحدة تولٌد النقد 
(. 36-24انظر الفقرتٌن )والمطلوبات التً تم االعتراف بها فً القوائم المالٌة 

عندما ٌتم جمع الموجودات فً مجموعات لتقٌٌم إمكانٌة االسترداد من المهم أن تدرج  .76
فً وحدة تولٌد النقد كافة الموجودات التً تولد التدفقات النقدٌة الداخلة من االستعمال 
المستمر، وخبلف ذلك قد تظهر وحدة تولٌد النقد أنها قابلة لبلسترداد تماما بٌنما تكون 

خسارة االنخفاض قد وقعت فً الحقٌقة، وفً بعض الحاالت بالرغم من أن موجودات معٌنة 
تساهم فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة لوحدة تولٌد نقد فانه ال ٌمكن تخصٌصها لوحدة 
تولٌد النقد على أساس معقول ومتسق، وقد ٌكون الحال كذلك بالنسبة للشهرة أو موجودات 
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 كٌفٌة التعامل مع 87 إلى 79الشركة مثل موجودات المكتب الرئٌسً، وتوضح الفقرات 
. هذه الموجودات عند اختبار وحدة تولٌد نقد لمعرفة االنخفاض فً قٌمتها

قد ٌكون من الضروري أخذ مطلوبات معٌنة معترف بها بعٌن االعتبار لتحدٌد                                               .77
المبلغ القابل لبلسترداد لوحدة تولٌد نقد، وقد ٌحدث ذلك إذا كان التخلص من وحدة تولٌد نقد 

أو )ٌتطلب أن ٌقوم المشتري بتولً المطلوب، وفً هذه الحالة ٌكون صافً سعر البٌع 
لوحدة تولٌد النقد هو سعر البٌع المقدر لموجودات  (التدفق النقدي المقدر من التخلص النهائً

وحدة تولٌد النقد والمطلوب معا ناقصا تكالٌف التخلص، وألجل إجراء مقارنة ذات معنى 
بٌن المبلغ المسجل لوحدة تولٌد النقد ومبلغها القابل لبلسترداد ٌخصم المبلغ المسجل 

. للمطلوب عند تحدٌد كل من قٌمة وحدة تولٌد النقد المستخدمة ومبلغها المسجل

 

مثال  

تقوم شركة بتشغٌل منجم فً بلد ٌتطلب تشرٌعه إعادة وجوب إن ٌقوم المالك باستعادة الموقع 
عند إكمال عملٌاتها التعدٌنٌة، وتشمل تكالٌف االستعادة إعادة المواد الموجودة فوق المنجم التً 

ٌجب إزالتها قبل بدء عملٌات التعدٌن ، وقد تم االعتراف بمخصص لتكالٌف إعادة المواد 
الموجودة فوق المنجم عندما أزٌلت هذه المواد، كما تم االعتراف بالمبلغ المخصص كجزء من 

تكلفة المنجم وٌتم استهبلكها على مدى العمر النافع للمنجم، والمبلغ المسجل لمخصصات 
. ، وهو مساو للقٌمة الحالٌة لتكالٌف االستعادة 500االستعادة هو 

 
تقوم المنشؤة بفحص المنجم من أجل انخفاض قٌمته، ووحدة تولٌد النقد للمنجم هً المنجم ككل، 

، وهذا السعر ٌشمل 800وقد استلمت المنشؤة عروضا مختلفة لشراء المنجم بمبلغ مقداره حوالً 
حقٌقة أن المشتري سٌتولى التزام إعادة المواد الموجودة فوق المنجم، وتكالٌف التخلص من  

باستثناء تكالٌف االستعادة، والمبلغ 200،1المنجم طفٌفة، وتبلغ القٌمة المستخدمة للمنجم حوالً
.    من بداٌة السعر000،1المسجل للمنجم هو 

 
، وهذا المبلغ ٌؤخذ فً االعتبار تكالٌف االستعاذة 800 ٌبلغ صافً سعر بٌع وحدة تولٌد النقد 

لوحدة تولٌد النقد بعد أخذ \، ونتٌجة لذلك ٌتم تحدٌد القٌمة المستعملة  التً تم وضع مخصص له
، والمبلغ المسجل ( 500 ناقصا 1200 )700تكالٌف االستعادة فً االعتبار، وتقدر أنها تبلغ 

ناقصا المبلغ المسجل لمخصص  (1000)وهو المبلغ المسجل للمنجم 500لوحدة تولٌد النقد هو 
(. 500)تكالٌف االستعادة 

 
 

ألغراض عملٌة ٌتم أحٌانا تحدٌد المبلغ القابل لبلسترداد لوحدة تولٌد نقد بعد األخذ  .78
مثال ذ لك الذمم المدٌنة او )فً االعتبار الموجودات التً لٌست جزء من وحدة تولٌد النقد 

مثال ذ )أو المطلوبات التً تم االعتراف بها فً القوائم المالٌة  (الموجودات المالٌة األخرى
، ففً هذه الحاالت ٌزاد المبلغ المسجل (لك الذمم الدائنة والتقاعد والمخصصات األخرى

لوحدة تولٌد النقد بمقدار المبلغ المسجل لهذه الموجودات وٌخفض بمقدار المبلغ المسجل لهذه 
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. المطلوبات

الشـهرة 

تمثل الشهرة الناجمة عن االمتبلك دفعة ٌقوم بها الممالك توقعا لمنافع اقتصادٌة  .79
مستقبلٌة، وقد تنجم المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة من التعاون بٌن الموجودات القابلة للتحدٌد 
الممتلكة أو من الموجودات التً ال تحقق بشكل فردي شروط االعتراف فً القوائم المالٌة، 

والشهرة ال تولد تدفقات نقدٌة بشكل مستقل عن الموجودات األخرى أو مجموعات 
الموجودات، وعلى ذ لك ال ٌمكن تحدٌد المبلغ القابل لبلسترداد للشهرة كؤصل مفرد، ونتٌجة 

لذلك إذا كانت هناك داللة على أن الشهرة قد تنخفض قٌمتها فانه ٌتم تحدٌد المبلغ القابل 
لبلسترداد لوحدة تولٌد النقد التً تعود لها الشهرة، وبعد ذ لك تتم مقارنة هذا المبلغ مع المبلغ 

 .88المسجل لوحدة تولٌد النقد هذه، وٌتم االعتراف بؤٌة خسارة فً القٌمة حسب الفقرة 

 
عند فحص وحدة تولٌد نقد من أجل انخفاض القٌمة ٌجب على المنشؤة تحدٌد ما إذا  .80

كانت الشهرة المتعلقة بوحدة تولٌد النقد هذه معترف بها فً القوائم المالٌة، وإذا كانت الحالة 
: كذلك ٌجب على المنشؤة

i.  أي ٌجب على المنشؤة"أسفل ألعلى " إجراء اختبار ، :

تحدٌد ما إذا كان من الممكن تخصٌص المبلغ المسجل للشهرة على أساس معقول   (1
و . وثابت لوحدة تولٌد النقد التً هً تحت المراجعة

بعد ذلك مقارنة المبلغ القابل لبلسترداد لوحدة تولٌد النقد التً هً تحت المراجعة مع  (2
واالعتراف  (بما فً ذلك المبلغ المسجل للشهرة المخصصة إن وجدت)مبلغها المسجل 

. 88بؤٌة خسارة فً االنخفاض حسب الفقرة 

" أسفل ألعلى"ٌجب على المنشؤة إجراء الخطوة الثانٌة من اختبار
حتى وإن كان من غٌر الممكن تخصٌص المبلغ المسجل للشهرة 

على أساس معقول وثابت لوحدة تولٌد النقد التً هً تحت 
. المراجعة

ii. تخصٌص المبلغ المسجل " أسفل ألعلى"إذا لم تستطع المنشؤة عند إجراء اختبار
للشهرة على أساس معقول وثابت لوحدة تولٌد النقد التً هً تحت المراجعة فإنه ٌجب على 

: أي ٌجب على المنشؤة " أعلى ألسفل"المنشؤة أٌضاً إجراء فحص 

تحدٌد أصغر وحدة تولٌد النقد تشمل وحدة تولٌد النقد التً هً تحت المراجعة  (1
والتً ٌمكن أن ٌخصص لها المبلغ المسجل للشهرة على أساس معقول وثابت 

. ("األكبر"وحدة تولٌد النقد )

بعد ذلك مقارنة المبلغ القابل لبلسترداد لوحدة تولٌد النقد األكبر مع مبلغها  (2
واالعتراف بؤٌة خسارة  (بما فً ذلك المبلغ المسجل للشهرة المخصصة)المسجل 
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. 88فً االنخفاض بموجب الفقرة 

عندما ٌتم فحص وحدة تولٌد نقد من أجل االنخفاض فً قٌمتها فان المنشؤة تعتبر أٌة  .81
شهرة مرتبطة مع التدفقات النقدٌة المستقبلٌة أنها مولدة من قبل وحدة تولٌد النقد، وإذا أمكن 

فقط، " أسفل ألعلى"تخصٌص الشهرة على أساس معقول وثابت فان المنشؤة تطبق اختبار 
وإذا لم ٌكن من الممكن تخصٌص الشهرة على أساس معقول وثابت تطبق المنشؤة كبل من 

(. 7انظر الملحق أ مثال )"أعلى ألسفل"واختبار" اسفل ألعلى"اختبار 

 

أن تقوم المنشؤة باالعتراف بؤي انخفاض فً " أسفل ألعلى   "ٌضمن اختبار  .82
الخسارة تنشؤ  لوحدة تولٌد النقد، بما فً ذلك أي انخفاض بالنسبة للشهرة التً ٌمكن 

تخصٌصها على أساس معقول و ثابت، و عندما ٌكون من غٌر العملً تخصٌص الشهرة 
" أسفل ألعلى" فان الجمع بٌن اختبار " أسفل ألعلى " على أساس معقول و ثابت فً اختبار

 :ٌضمن اعتراف المنشؤة بما ٌلً" أعلى ألسفل " و اختبار 

i. و . أوال أٌة خسارة انخفاض موجودة لوحدة تولٌد النقد باستثناء أي اعتبار للشهرة

ii.  بعد ذلك أٌة خسارة انخفاض موجودة فً قٌمة الشهرة ، و نظرا ألن المنشؤة تطبق
أوال على كافة الموجودات التً ٌمكن أن تنخفض قٌمتها فان اي " اسفل ألعلى " اختبار

تتعلق فقط " اعلى ألسفل " خسارة انخفاض ٌتم تحدٌدها لوحدة تولٌد النقد األكبر فً اختبار 
. بالشهرة المخصصة للوحدة األكبر

تقوم المنشؤة رسمٌا بتحدٌد المبلغ القابل " أعلى ألسفل " إذا تم تطبٌق اختبار  .83
لؤلسترداد لوحدة تولٌد النقد األكبر اال اذا كان هنالك أدلة مقنعة على عدم وجود مخاطرة ان 

  ( .12انظر فقرة  )وحدة تولٌد النقد األكبر انخفضت قٌمتها 

موجودات الشركة 

تشمل موجودات الشركة موجودات مجموعات أو أقسام مثل مبنى المكتب الرئٌسً  .84
أو قسما من المنشؤة أو معدات معالجة البٌانات اإللكترونٌة أو مركز البحث ، و ٌحدد هٌكل 

منشؤة ما إذا كان األصل ٌلبً التعرٌف الوارد فً المعٌار لموجودات الشركة لوحدة تولٌد نقد 
معٌنة ، و الخصائص الرئٌسٌة لموجودات الشركة هً أنها ال تولد تدفقات نقدٌة داخلة بشكل 

مستقل عن الموجودات او مجموعات الموجودات األخرى ، و ال ٌمكن أن ٌعزى مبلغها 
 .المسجل كلٌة لوحدة تولٌد النقد التً هً تحت المراجعة 

نظرا ألن موجودات الشركة ال تولد تدفقات نقدٌة داخلة منفصلة فانه ال ٌمكن تحدٌد  .85
المبلغ القابل لبلسترداد ألصل مفرد لشركة إال إذا قررت اإلدارة التخلص من األصل، 

ونتٌجة لذلك إذا كانت هنالك داللة على أن قٌمة اصل لشركة قد تنخفض فانه ٌتم تحدٌد 
المبلغ القابل لبلسترداد لوحدة تولٌد النقد التً ٌنتمً لها األصل و ذلك مع المبلغ المسجل 

 ( .88)لوحدة تولٌد النقد، و أٌة خسارة فً االنخفاض ٌتم االعتراف بها بموجب الفقرة 

عند اختبار وحدة تولٌد نقد من أجل انخفاض قٌمتها ٌجب على المنشؤة تحدٌد كافة  .86
موجودات الشركة المتعلقة بوحدة تولٌد النقد التً هً تحت المراجعة ، و ٌجب على المنشؤة 
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  لكل أصل محدد للمنشؤة، أي80عندئذ تطبٌق الفقرة 

i.  إذا أمكن تخصٌص المبلغ المسجل ألصل خاص بشركه على أساس معقول وثابت
اسفل "لوحدة تولٌد النقد التً هً تحت المراجعة فانه ٌجب على المنشؤة تطبٌق اختبار 

و . فقط" ألعلى

ii.  إذا لم ٌكن من الممكن تخصٌص المبلغ المسجل ألصل خاص بشركة على أساس
معقول و ثابت لوحدة تولٌد النقد التً هً تحت المراجعة فؤنه ٌجب على المنشؤة تطبٌق كل 

 ".أعلى ألسفل " و اختبار " أسفل ألعلى " من اختبار 

مثال  (أ  )ممكن اإلطبلع على مثال لكٌفٌة التعامل مع موجودات الشركة فً الملحق  .87
(8. ) 

 

 خسارة انخفاض قٌمة وحدة تولٌد النقد

ٌجب االعتراف بخسارة انخفاض قٌمة وحدة تولٌد النقد فقط إذا كان مبلغها القابل  .88
لبلسترداد اقل من مبلغها المسجل، و ٌجب تخصٌص خسارة االنخفاض لتخفٌض المبلغ 

 :المسجل لموجودات الوحدة فً الترتٌب التالً

i.  (ان وجدت  )أوال للشهرة المخصصة لوحدة تولٌد النقد .

ii.  بعد ذلك للموجودات األخرى للوحدة على أساس الحصة بناء على المبلغ المسجل
. لكل اصل فً الوحدة

ٌجب معاملة هذه التخفٌضات فً المبالغ المسجلة على أنها خسائر انخفاض للموجودات 
  .59الفردٌة و االعتراف بها بموجب الفقرة 

 فانه ٌجب عدم تخفٌض المبلغ 88عند تخصٌص خسارة انخفاض بموجب الفقرة  .89
 :المسجل لؤلصل إلى اقل مما ٌلً أٌهم أعلى

i.  (إذا كان من الممكن تحدٌده  )صافً سعر بٌعه 

ii.  (إذا كان من الممكن تحدٌدها  )قٌمته المستعملة 

iii.  صفر

مبلغ خسارة االنخفاض الذي كان سٌخصص خبلفا لذلك لؤلصل ٌجب تخصٌصه لؤلصول 
. األخرى للوحدة على أساس الحصة

ٌتم تخفٌض الشهرة المخصصة لوحدة تولٌد نقد قبل تخفٌض المبلغ المسجل  .90
 .للموجودات األخرى للوحدة بسبب طبٌعتها 

إذا لم توجد طرٌقة عملٌة لتقدٌر المبلغ القابل لبلسترداد لكل أصل فردي لوحدة تولٌد  .91
نقد فؤن هذا المعٌار ٌتطلب توزٌعا تقدٌرٌا لخسارة االنخفاض بٌن موجودات تلك الوحدة عدا 
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 .عن الشهرة ألن كافة موجودات وحدة تولٌد النقد تعمل معا

 66انظر الفقرة  )إذا كان من غٌر الممكن تحدٌد المبلغ القابل لبلسترداد ألصل مفرد  .92
:) 

i.  ًٌتم االعتراف بخسارة االنخفاض لؤلصل إذا كان مبلغه المسجل أكبر من صاف
و .  أٌهما أعلى89 و 88سعر بٌعه أو نتائج إجراءات التخصٌص المبٌنة فً الفقرتٌن 

ii.  ال ٌتم االعتراف بؤٌة خسارة فً انخفاض قٌمة أصل إذا لم تنخفض قٌمة وحدة تولٌد
النقد المتعلقة بهم ، و ٌنطبق ذلك حتى ولو كان صافً سعر بٌع األصل أقل من مبلغه 

.  المسجل
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مثال 

عانت آلة من تلف مادي إال أنها ال زالت تعمل بالرغم من أن عملها لٌس جٌدا كما كان ، و صافً 
سعر بٌع اآللة أقل من مبلغها المسجل، و ال تولد اآللة تدفقات نقدٌة داخلة من مستقلة من االستخدام 
المستمر لها، و أصغر مجموعة موجودات قابلة للتحدٌد التً تشمل اآللة و تولد تدفقات نقدٌة داخلة 

من االستخدام المستمر لها و المستقلة إلى حد كبٌر عن التدفقات النقدٌة من الموجودات األخرى هً 
خط النتاج الذي تنتمً له اآللة ، و ٌبٌن المبلغ القابل لبلسترداد لخط اإلنتاج أن خط اإلنتاج ككل لم 

. تنخفض قٌمته

التنبإات المعتمدة من قبل اإلدارة ال تعكس التزاما لئلدارة الستبدال / الموازنات : االفتراض األول
. اآللة

: ال ٌمكن تقدٌر المبلغ القابل لبلسترداد لآللة لوحدها حٌث أن القٌمة المستعملة لآللة

i. و . قد تختلف عن صافً سعر بٌعها

ii.  (خط اإلنتاج  )ٌمكن تحدٌدها فقط لوحدة تولٌد النقد التً تنتمً إلٌها اآللة . 

و ، لم تنخفض قٌمة خط اإلنتاج، و على ذلك ال ٌتم االعتراف بؤٌة خسارة فً انخفاض قٌمة اآللة
بالرغم من ذلك قد تحتاج المنشؤة أن تعٌد تقٌٌم  فترة االستهبلك أو أسلوب االستهبلك لآللة ، و من 

المحتمل أن الحاجة تدعو إلى فترة استهبلك أقل أو إلى أسلوب استهبلك أقصر أو طرٌقة استهبلك  
. إلظهار العمر النافع المتبقً المتوقع لآللة أو النمط الذي تستهلك المنشؤة بواسطته المنافع االقتصادٌة 

التنبإات المعتمدة من قبل اإلدارة التزام اإلدارة باستبدال اآللة و / تعكس الموازنات: االفتراض الثانً
وتقدر التدفقات النقدٌة من االستخدام المستمر لآللة إلى أن ٌتم التخلص . بٌعها فً المستقبل القرٌب

. منها على أنها ضئٌلة 

ٌمكن تقدٌر القٌمة المستعملة لآللة أنها قرٌبة من صافً سعر بٌعها، و على ذلك ٌمكن تحدٌد المبلغ 
، و (وخط اإلنتاج  )القابل لبلسترداد لآللة و ال ٌعطى أي اعتبار لوحدة تولٌد النقد التً تنتمً لها اآللة 

. حٌث أن صافً سعر بٌع اآللة أقل من مبلغها المسجل ٌتم االعتراف بخسارة انخفاض فً قٌمة اآللة

 

 

 ٌجب االعتراف بمطلوب ألي مبلغ 89 و 88بعد تطبٌق المتطلبات فً الفقرتٌن  .93
متبق لخسارة انخفاض قٌمة وحدة تولٌد النقد فقط إذا كان ذلك مطلوبا من قبل معاٌٌر 

 .محاسبٌة دولٌة أخرى
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 عكس خسارة انخفاض القٌمة

 متطلبات عكس خسارة انخفاض قٌمة أصل أو وحدة 101 إلى 95تحدد الفقرات من  .94
أصل " تولٌد نقد تم االعتراف بها فً السنوات السابقة، و هذه المتطلبات تستخدم المصطلح 

 102إال أنه ٌنطبق بالتساوي على أصل مفرد أو وحدة تولٌد نقد، و تحتوي الفقرات من " 
 على 108 و 107 على متطلبات إضافٌة لؤلصل المفرد، و تحتوي الفقرتان 106إلى 

 . على متطلبات للشهرة112 إلى 109متطلبات لوحدة تولٌد النقد، كما تحتوي الفقرات من 

ٌجب على المنشؤة فً تارٌخ كل مٌزانٌة عمومٌة تقٌٌم ما إذا كانت توجد أٌة داللة  .95
على أن خسارة انخفاض معترف بها ألصل فً السنوات السابقة لم تعد توجد أو أنها قد 

انخفضت، و إذا وجدت مثل هذه الداللة ٌجب على المنشؤة تقدٌر المبلغ القابل لبلسترداد لذلك 
 .األصل

عند تقٌٌم ما إذا كانت هناك داللة على أن من المحتمل أنه لم تعد توجد خسارة فً  .96
انخفاض قٌمة أصل تم االعتراف بها فً السنوات السابقة أو أنها انخفضت فانه ٌجب على 

 :المنشؤة النظر كحد أدنى فً الدالالت التالٌة 

مصادر المعلومات الخارجٌة 

i.  زادت القٌمة السوقٌة لؤلصل الى حد كبٌر خبلل الفترة ؛

ii.  حدثت تغٌٌرات هامة لصالح المنشؤة خبلل الفترة أو أنها ستحصل فً المستقبل
القرٌب فً البٌئة التقنٌة أو السوقٌة أو االقتصادٌة أو القانونٌة التً تعمل بها المنشؤة أو فً 

. السوق الذي ٌنتمً له األصل

iii.  ًانخفضت أسعار الفائدة فً السوق أو أسعار العوائد األخرى على االستثمارات ف
السوق خبلل الفترة، و من المحتمل أن تإثر هذه االنخفاضات على سعر الخصم المستخدم 

. فً حساب قٌمة األصل المستعملة و تزٌد مبلغ األصل القابل لبلسترداد بشكل مادي

مصادر المعلومات الداخلٌة 

iv.  حدثت تغٌٌرات هامة لصالح المنشؤة خبلل الفترة أو ٌتوقع حدوثها فً المستقبل
و تشمل هذه .  القرٌب إلى الحد أو باألسلوب الذي ٌستعمل به األصل أو ٌتوقع استعماله

التغٌٌرات المصروف الرأسمالً الذي تحمله خبلل الفترة لتحسٌن األصل أو تدعٌمه بما 
. ٌتعدى مستوى أدائه المقٌم أصبل أو التزاما بإٌقاف أو إعادة هٌكلة العملٌة التً ٌنتمً األصل

و 

v.  تتوفر األدلة من التقارٌر الداخلٌة على أن األداء االقتصادي لؤلصل أفضل مما هو
.     متوقع أو سٌكون كذلك

بشكل  (96)تظهر المإشرات على انخفاض محتمل فً خسارة االنخفاض فً الفقرة  .97
، و ٌنطبق مفهوم المادٌة عند 9رئٌسً  الدالئل على انخفاض محتمل فً القٌمة فً الفقرة 

تحدٌد ما إذا كانت خسارة االنخفاض المعترف بها ألصل فً السنوات السابقة قد تحتاج أن 
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 .ٌتم عكسها وتحدٌد مبلغ األصل القابل لبلسترداد

إذا وجدت داللة على أن خسارة انخفاض قٌمة أصل لم تعد توجد أو أنها انخفضت  .98
أو القٌمة الباقٌة  (اإلطفاء  )فان ذلك قد ٌدل على أن العمر النافع الباقً وطرٌقة االستهبلك 

قد تحتاج للمراجعة والتعدٌل بموجب المعٌار المحاسبً الدولً الذي ٌنطبق على حتى ولو لم 
 .ٌتم عكس خسارة انخفاض القٌمة لذلك األصل 

ٌجب عكس خسارة االنخفاض المعترف بها ألصل فً السنوات السابقة فقط إذا كلن  .99
هناك تغٌٌر فً التقدٌرات المستخدمة لتحدٌد مبلغ األصل القابل لبلسترداد منذ االعتراف 
بآخر خسارة فً انخفاض فً القٌمة، و إذا كانت الحالة كذلك ٌجب زٌادة المبلغ المسجل 

 .لؤلصل إلى مبلغه القابل لبلسترداد ، وهذه الزٌادة هً عكس لخسارة االنخفاض 

ٌظهر عكس فً خسارة انخفاض قٌمة زٌادة فً طاقة الخدمة المقدرة لؤلصل إما من  .100
االستخدام أو البٌع منذ تارٌخ آخر اعتراف للمِنشؤة بخسارة انخفاض قٌمة ذلك األصل، و 
ٌطلب من المنشؤة تحدٌد التغٌٌر فً التقدٌرات الذي ٌسبب زٌادة فً طاقة الخدمة المقدرة 

 :المحتملة، و تشمل األمثلة على التغٌٌرات فً التقدٌرات ما ٌلً

i.  أي ما إذا كان المبلغ المسجل مبنً على  )تغٌٌر فً أساس المبلغ القابل لبلسترداد
. (صافً سعر البٌع أو القٌمة المستعملة 

ii. أي تغٌٌر فً مبلغ أو : إذا كان المبلغ القابل لبلسترداد مبنً على القٌمة المستعملة
توقٌت التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة أو فً سعر الخصم، أو  

iii. تغٌٌر فً تقدٌر مكونات : إذا كان المبلغ القابل لبلسترداد مبنً على صافً سعر البٌع
 .صافً سعر البٌع

قد تصبح قٌمة األصل المستعملة أعلى من القٌمة المسجلة لؤلصل بسبب أن القٌمة  .101
الحالٌة للتدفقات النقدٌة الداخلة المستقبلٌة تزٌد حٌنما تصبح هذه التدفقات أقرب، على أن 

طاقة الخدمة لؤلصل لم تزد، و على ذلك ال تعكس الخسارة فً االنخفاض فقط بسبب مرور 
حتى و لو أصبح المبلغ القابل لبلسترداد  (تسمى فً بعض األحٌان تقلٌل الخصم)الوقت 

 .لؤلصل أعلى من مبلغه المسجل

 عكس خسارة انخفاض القٌمة ألصل مفرد

ٌجب أن ال ٌزٌد المبلغ المسجل ألصل والذي تتم زٌادته بسبب عكس خسارة  .102
لو أنه  (ناقصا اإلطفاء أو االستهبلك  )انخفاض القٌمة عن المبلغ المسجل الذي كان سٌحدد 

 .لم ٌتم االعتراف بؤٌة خسارة فً انخفاض قٌمة األصل فً السنوات السابقة 

ناقصا  )أٌة زٌادة فً المبلغ المسجل ألصل عن المبلغ المسجل الذي كان سٌحدد  .103
لو أنه لم ٌتم األعتراف بؤٌة خسارة فً االنخفاض لؤلصل فً  (األطفاء أو األستهبلك 

السنوات السابقة تعتبر أنها اعادة تقٌٌم ، و عند اجراء المحاسبة الخاصة باعادى التقٌٌم تطبق 
 .المنشؤة معٌار المحاسبة الدولً الذي ٌنطبق على األصل 
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ٌجب االعتراف بخسارة االنخفاض ألصل على أنها دخل فً الحال فً بٌان الدخل  .104
مثال ذلك  )إال إذا سجل األصل بمقدار مبلغ أعٌد تقٌٌمه بموجب معٌار محاسبة دوًل آخر 
الممتلكات – بموجب المعاملة البدٌلة المسموح بها فً معٌار المحاسبة الدولً السادس عشر 

، وأي عكس لخسارة انخفاض فً قٌمة أصل أعٌد تقٌٌمه ٌجب (و اإلنشاءات و المعدات 
 .معاملتها على انه زٌادة فً إعادة التقٌٌم بموجب ذلك المعٌار المحاسبً الدولً اآلخر

ٌضاف عكس خسارة االنخفاض ألصل أعٌد تقٌٌمه إلى حقوق الملكٌة تحت عنوان  .105
على ٌتم االعتراف بعكس خسارة االنخفاض فً أصل أعٌد تقٌٌمه على . فائض إعادة التقٌٌم

أنها دخل فً بٌان الدخل إلى المدى الذي تم به االعتراف بتلك الخسارة سابقاً فً بٌان الدخل 
 .  لؤلصل المعاد تقٌٌمه

 (اإلطفاء)بعد االعتراف بعكس خسارة االنخفاض ٌجب تعدٌل تكلفة االستهبلك  .106
لؤلصل فً الفترات المستقبلٌة لتخصٌص القٌمة المسجلة المعدلة لؤلصل مخصوما  منها  

 .على أساس منتظم على مدى حٌاته النافعة المتبقٌة (إن وجدت  )قٌمته  المتبقٌة 

 عكس خسارة انخفاض قٌمة وحدة تولٌد النقد

ٌجب تخصٌص عكس خسارة انخفاض قٌمة وحدة تولٌد النقد لزٌادة المبلغ المسجل  .107
 :لموجودات الوحدة و ذلك حسب الترتٌب التالً

i.  أوال الموجودات عدا عن الشهرة على أساس الحصة بناء على المبلغ المسجل لكل
. أصل فً الوحدة

ii.  إذا تمت تلبٌة المتطلبات  (إن وجدت  )بعد ذلك للشهرة المخصصة لوحدة تولٌد النقد
. 109فً الفقرة 

ٌجب معاملة هذه الزٌادات فً المبالغ المسجلة على إنها عكوسات لخسائر االنخفاض فً 
 .104قٌمة الموجودات المفردة و ٌتم االعتراف بها بموجب الفقرة 

 107عند تخصٌص عكس خسارة انخفاض قٌمة الوحدة تولٌد نقد بموجب الفقرة  .108
 :ٌجب عدم زٌادة المبلغ المسجل لؤلصل بما ٌزٌد عما ٌلً أٌهما أقل

i.  ؛ (إذا كان ممكنا تحدٌده  )مبلغها القابل لبلسترداد

ii.  لو أه لم ٌتم  (ناقصا اإلطفاء أو االستهبلك  )المبلغ المسجل الذي كان سٌحدد
. االعتراف بؤٌة خسارة فً انخفاض قٌمة األصل فً السنوات السابقة

مبلغ عكس الخسارة فً االنخفاض الذي كان سٌخصص خبلفا لذلك لؤلصل ٌجب تخصٌصه 
. للموجودات األخرى للوحدة على أساس الحصة

 عكس خسارة االنخفاض فً قٌمة الشهرة 

 ٌجب عدم عكس خسارة االنخفاض للشهرة فً فترة 99كاستثناء للمتطلب فً الفقرة  .109
 :الحقة إال إذا

i.  نجمت خسارة االنخفاض عن حدث معٌن خارجً ذا طبٌعة استثنائٌة ال ٌتوقع
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استمرار حدوثها، و 

ii. وقعت إحداث خارجٌة الحقة تعكس اثر ذلك الحدث. 

ٌمنع معٌار المحاسبً الدولً الثامن والثبلثون الموجودات غٌر الملموسة االعتراف  .110
و أٌة زٌادة الحقة فً المبلغ القابل لبلسترداد للشهرة من المحتمل . بالشهرة المولدة داخلٌا

أنها زٌادة للشهرة المولدة داخلٌا، إال إذا كانت الزٌادة تتعلق بشكل واضح بعكس أثر حدث 
 .خارجً محدد ذو طبٌعة استثنائٌة

 )ال ٌسمح هذا المعٌار عكس خسارة انخفاض قٌمة الشهرة بسبب تغٌٌر فً التقدٌرات  .111
مثال ذلك التغٌر فً سعر الخصم أو فً مبلغ و توقٌت التدفقات النقدٌة المستقبلٌة لوحدة تولٌد 

  .(النقد التً تتعلق بها الشهرة 

إن الحدث الخارجً المحدد هو حدث خارج عن سٌطرة المنشؤة، وتشمل األمثلة على  .112
األحداث الخارجٌة ذات الطبٌعة االستثنائٌة األنظمة الجدٌدة التً تتعلق بشكل كبٌر باألنشطة 

 .التشغٌلٌة ، أو تقلل من ربحٌة العمل الذي تتعلق به الشهرة

 

 اإلفصاح

 :ٌجب أن تفصح القوائم المالٌة لكل فئة من الموجودات عما ٌلً .113

i.  مبلغ خسائر االنخفاض المعترف بها فً بٌان الدخل خبلل الفترة، و بنود بٌان الدخل
التً أدرجت بها خسائر االنخفاض هذه؛ 

ii.  مبلغ عكوسات خسائر االنخفاض المعترف بها فً بٌان الدخل خبلل الفترة و بنود
بٌان الدخل التً عكست بها خسائر االنخفاض هذه ؛ 

iii.  مبلغ خسارة االنخفاض المعترف بها مباشرة فً حقوق الملكٌة خبلل الفترة؛

iv.  مبلغ العكوسات لخسائر االنخفاض المعترف بها مباشرة فً حقوق الملكٌة خبلل
 .الفترة

إن فئة موجودات هً مجموعة موجودات ذات طبٌعة واستخدام متشابهٌن فً  .114
 .عملٌات المنشؤة

 مع المعلومات األخرى التً 113ٌمكن عرض المعلومات المطلوبة فً الفقرة  .115
أفصح عنها لفئة الموجودات، فعلى سبٌل المثال قد ٌتم إدراج هذه المعلومات فً تسوٌة 

للمبلغ المسجل لؤلمبلك و اإلنشاءات والمعدات فً بداٌة و نهاٌة الفترة حسبما هو مطلوب 
 .األمبلك واإلنشاءات و المعدات- بموجب معٌار المحاسبة الدولً السادس عشر 

تقدٌم التقارٌر – ٌجب على المنشؤة التً تطبق معٌار المحاسبة الدولً الرابع عشر  .116
اإلفصاح عما ٌلً لكل قطاع تصدر التقارٌر عنه بناء على الشكل -  حول القطاعات 
  :(كما هو معرف فً معٌار المحاسبة الدولً الرابع عشر  )الرئٌسً للمنشؤة 
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i.  مبلغ خسائر االنخفاض المعترف بها فً بٌان الدخل مباشرة فً حقوق الملكٌة خبلل
الفترة؛ 

ii.  مبلغ عكوسات خسائر االنخفاض المعترف بها فً بٌان الدخل و مباشرة فً حقوق
 .الملكٌة خبلل الفترة

إذا تم االعتراف بخسارة فً انخفاض قٌمة أصل مفرد أو وحدة تولٌد نقد أو عكست  .117
خبلل الفترة و كانت مادٌة بالنسبة للقوائم المالٌة للمنشؤة التً تقدم التقارٌر ككل فانه ٌجب 

 :على المنشؤة أن تفصح عما ٌلً

i.  األحداث و الظروف التً أدت إلى االعتراف بخسائر االنخفاض أو عكسها؛

ii. مبلغ خسارة االنخفاض المعترف بها أو التً عكست .

iii. بالنسبة لؤلصل المفرد :

و . طبٌعة األصل (1

القطاع الذي تصدر عنه التقارٌر الذي ٌنتمً إلٌه األصل بناء على الشكل الرئٌسً  (2
تقدٌم التقارٌر – كما هو معرف فً معٌار المحاسبة الدولً الرابع عشر  )للمنشؤة 

 . (إذا طبقت المنشؤة هذا المعٌار– حول القطاعات 

iv. بالنسبة لوحدة تولٌد النقد :

مثل ما إذا كانت خط إنتاج أو مصنع أو عملٌة تجارٌة  )وصف لوحدة تولٌد النقد  (1
أو منطقة  جغرافٌة أو قطاع تصدر عنه التقارٌر كما هو معرف فً معٌار 

 ؛(المحاسبة الدولً الرابع عشر أو معٌار آخر 

مبلغ خسارة االنخفاض المعترف بها أو التً عكست حسب فئة الموجودات و  (2
كما هو  )حسب القطاع الذي تصدر عنه التقارٌر بناء على الشكل الرئٌسً للمنشؤة 

معرف فً معٌار المحاسبة الدولً الرابع عشر إذا طبقت المنشؤة معٌار المحاسبة 
؛   (الدولً الرابع عشر

إذا تغٌر تجمٌع الموجودات لتحدٌد وحدة تولٌد النقد منذ التقدٌر السابق للمبلغ القابل  (3
فانه ٌجب على المنشؤة وصف الطرٌقة  (أن وجد  )لؤلسترداد لوحدة تولٌد النقد 

الحالٌة و السابقة لتجمٌع الموجودات و أسباب تغٌٌر طرٌقة تحدٌد وحدة تولٌد 
. النقد

v.  هو صافً سعر بٌعه  (وحدة تولٌد النقد  )ما إذا كان المبلغ القابل لبلسترداد لؤلصل
أو قٌمته المستعملة؛ 

vi.  إذا كان المبلغ القابل لبلسترداد هو صافً سعر البٌع فانه ٌجب اإلفصاح عن األساس
مثل ما إذا كان سعر البٌع قد حدد بالرجوع إلى السوق  )المستخدم لتحدٌد صافً سعر البٌع 

 (النشط أو طرٌقة أخرى 

vii.  (أسعار  )إذا كان المبلغ المسجل هو القٌمة المستعملة فانه ٌجب اإلفصاح عن سعر 
 . للقٌمة المستعملة (إن وجد  )الخصم المستخدمة فً التقدٌر الحالً و التقدٌر السابق 
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خبلل الفترة مادٌة فً  (المعكوسة  )إذا كانت خسائر االنخفاض المعترف بها  .118
مجموعها بالنسبة للبٌنات المالٌة للمنشؤة التً تقدم التقارٌر ككل فانه ٌجب على المنشؤة 

 :اإلفصاح عن وصف موجز لما ٌلً

i. عكوسات خسائر  )الفئات الرئٌسٌة للموجودات التً تؤثرت بخسائر االنخفاض
و . 117التً لم ٌتم اإلفصاح بشؤنها عن معلومات بموجب الفقرة  (االنخفاض

ii.  خسائر االنخفاض هذه  (عكس)األحداث و الظروف الرئٌسٌة التً أدت لبلعتراف
. 117التً لم ٌتم اإلفصاح عن معلومات بشؤنها بموجب الفقرة 

ٌشجع هذا المعٌار المنشآت اإلفصاح عن االفتراضات الرئٌسٌة المستخدمة لتحدٌد  .119
 .خبلل الفترة (وحدات تولٌد النقد  )المبلغ القابل لبلسترداد للموجودات 

 أحكام انتقالٌة  

ٌجب تطبٌق هذا المعٌار على أساس مستقبلً فقط، و ٌجب االعتراف بخسائر  .120
الناجمة من تبنً معٌار المحاسبة الدولً هذا  (عكوسات خسائر االنخفاض)االنخفاض 

 (أي فً بٌان الدخل إال إذا سجل المبلغ بمقدار مبلغ أعٌد تقٌٌمه  )بموجب هذا المعٌار  
ألصل أعٌد تقٌٌمه على انه  (عكس خسارة االنخفاض  )وٌجب معاملة خسارة االنخفاض 

 .فً إعادة التقٌٌم (زٌادة)انخفاض 

قبل تبنً هذا المعٌار تضمنت عدد من معاٌٌر المحاسبة الدولٌة متطلبات مشابهة  .121
بشكل واسع للمتطلبات الواردة فً هذا المعٌار لبلعتراف بخسائر االنخفاض وعكسها، على 
أنه قد تنشؤ التغٌرات من التقٌٌمات السابقة ألن هذا المعٌار ٌبٌن بالتفصٌل كٌفٌة قٌاس المبلغ 

القابل لبلستٌراد وكٌفٌة اعتبار وحدة تولٌد النقد لؤلصل، وسٌكون من الصعب التحدٌد أثر 
رجعً ماذا سٌكون  تقدٌر قٌمة المبلغ القابل لبلستٌراد، وعلى ذلك عند تبنً هذا المعٌار ال 

تطبق المنشؤة المعاملة األساسٌة أو المعاملة البدٌلة المسموح بها للتغٌرات األخرى فً 
صافً الربح أو الخسارة للفترة، – السٌاسات المحاسبٌة فً معٌار المحاسبة الدولً الثامن 
 .األخطاء والتغٌرات الرئٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة

تارٌخ النفاذ 

ٌصبح معٌار المحاسبة الدولً هذا نافذ المفعول للقوائم المالٌة التً تغطً الفترات  .122
 أو بعد هذا التارٌخ،  وٌشجع على تطبٌق 1999 (ٌولٌو)التً تبدأ فً األول من تموز 

المعٌار بشكل أبكر،  وإذا طبقت المنشاة هذا المعٌار على القوائم المالٌة التً تغطً الفترات 
 فانه ٌجب على المنشاة اإلفصاح عن هذه 1999 (ٌولٌو)التً تبدأ قبل األول من تموز 

       .  الحقٌقة

 

 

 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


