
 

 

 

 

 2015 المعدل( 10)رقم  المصرى ةمعيار المحاسب
هالكاتها  األصول الثابتة وا 

 

 المعيار  هدف
 

القوائم المالية  صول الثابتة بحيث يستطيع مستخدمويهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لأل - 1
 . ستثمارفى مثل هذا االأن يستشفوا معلومات حول استثمار المنشأة فى تلك األصول والتغير 

فللى االاتللراف باألصللول وتحديللد فيمللا يتعلللل بالمحاسللبة اللن األصللول الثابتللة تتمثللل الموعللواات الرئيسللية 
 األصول. بالنسبة لتلكبها التى يعترف  عمحاللاال وخسائراإلهالك  باإلعافة إلى أاباءقيمها الدفترية 

 

 نطاق المعيار
 

معيار محاسبى مصرى آخر  يتطلب أو يسمحما لم  المعيار فى المحاسبة عن األصول الثابتة هذا يطبق - 2
 محاسبية مختلفة. بمعالجة

 

 هذا المعيار الى: ليطب ال - 3
البيلللع طبقللاي لمعيللار المحاسلللبة المصللر  رقلللم لغللر  محللتفب بهلللا أصللول األصللول الثابتللة المبوبلللة   ) أ (  

 ."البيع والعمليات غير المستمرةلغر  "األصول غير المتداولة المحتفب بها  (32)
( 35))راجلللللع معيلللللار المحاسلللللبة المصلللللر  رقلللللم  النشلللللاط ال رااللللل ب المرتبطلللللةألصلللللول الحيويلللللة أو)ب(   ا

 ."ال رااة"(
"التنقيب  (36)راجع معيار المحاسبة المصر  رقم )االاتراف بأصول االست شاف والتقييم وقياسها  (ج)أو

 .(ان وتقييم الموارد المعدنية"
 المماثلة.وارد غير المتجددة مالتعدينية مثل البترول والغا  الطبيعى وال واالحتياطياتأو)د(  حقول التعدين 

فللى  فللةعر  الم  ألصللول صلليانة اتطللوير أو فللى الللى األصللول الثابتللة المسللتخدمة يطبللل هللذا المعيللار ن أإال  
 .أااله (د) إلى( ب)

 

ناء بصول الثابتة األببند من بنود  فاباالاتر أخر  مصرية  تسمح معايير محاسبةقد فى بع  الحاالت  - 4
الجوانب األخر  هذه الحاالت فإن مثل وفى ومع ذلك  .فى هذا المعيارالى منهج مختلف ان ذلك الم ت بْع 

 اإلهالك تتحدد طبقاي لمتطلبات هذا المعيار. ى ذلكهذه األصول بما فلالمعالجة المحاسبية من 
 

لمعيار المحاسبة المصر   مار العقار  طبقاي فى معالجة االستثالت لفة  ف  استخدامها لنموذجالى المنشأة  - 5
 . ج الت لفة الوارد فى هذا المعيار ذ( "اإلستثمار العقار "  أن تستخدم نمو 34رقم )
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 تعريفات

 
 رين كل منها:ق بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار  - 6

 .خسائر االضمحاللومجمع  خصم مجمع اإلهالك بعد ألصللبها  المعترفالقيمة  ىه: يةالدفتر القيمة 
القتنرا  ترم تقديمر  آخرر لمقابل و القيمة العادلة أ نقدية أو ما فى حكمها المدفوع منلغ مبال: هى التكلفة
المبلغ المنسوب لهرذا األصرل عنرد األعترراف األولرى  هوأو األصل   أو إنشا  اقتناوذلك فى توقيت  أصل

مثرل معيرار المحاسربة  ذلرك ينطبرق)عندما ة فى معايير محاسبة مصرية أخرى محدداللمتطلبات لب  طبقاً 
 .("المدفوعات المبنية على أسهم" (39المصرى رقم )

القيمرررة منهرررا اً مخصرررومأو أى قيمرررة أخررررى بديلرررة للتكلفرررة  األصرررل: هرررى تكلفرررة القيمرررة القابلرررة ل هرررالك
 التخريدية ل .

 .األصل لهذا المقدر  اإلنتاجى على العمر لة ل هالك ألصلالمنتظم للقيمة القاب التوزيع: هو اإلهالك
 تحصرل عليهرامنشرأة أن توقع التى تللتدفقات النقدية  الحالية القيمة هى: القيمة من وجهة نظر المنشأة

 أنتوقرع تأو الترى  المقردر اإلنتراجى  هفرى نهايرة عمرر  التصررف فير  ومن  ألصلالمستمر ستخدام اال من
 .التزام عند تسوية تتحملها

السعر الذى يتم استالم  مرن بيرع أصرل أو دفعر  لنقرل الترزام فرة معاملرة منظمرة برين هى  القيمة العادلة
 فة السوق فة تاريخ القياس. نالمشاركي
 .االسترداديةألصل عن قيمت   يةالدفتر القيمة زيد ب  تالمبلغ الذى : هى االضمحاللخسارة 

 لتى:وسة امالمل البنودهى : األصول الثابتة
ترأجير للييرر أو فرى الالسلع أو الخردمات   أو  توريدتحتفظ بها المنشأة الستخدامها فى إنتاج أو  ) أ (

 أغراضها اإلدارية.فى 
 ن فترة واحدة.أكثر م على مداراستخدامها  المتوقعمن  )ب(و

قيمتر  أو    (لبيرعل الالزمرةف اليتكرمخصوماً منهرا ال) لألصل العادلة هى القيمة: الستردادالقابلة لالقيمة 
 .أيهما أكبر اإلستخدامية

 التصررف فرى مرنحاليراً عليهرا التى يمكن لمنشأة أن تحصرل المقدرة : هى القيمة ألصل القيمة التخريدية
أن يكرون  المتوقرع لرةحاعلرى العمرر و األصرل فرى ال لرو كرانبعد خصم التكراليف المقردرة لالسرتبعاد األصل 

 .لألصل  المقدراإلنتاجى عمر العليها فى نهاية 
  هو: ألصل  المقدر اإلنتاجى العمر

 .لالستخدام اً خاللهايكون األصل متاح منشأة أنال الفترة التى تتوقع  ) أ (  
 عليها من األصل.أن تحصل منشأة التتوقع  التة  مماثلةالوحدات الأو  اإلنتاجعدد وحدات  )ب( أو

 

  االعتراف
 
 :عندما فقط ل الثابتة كأصلأى بند من بنود األصوبتكلفة  يعترف - 7

  البند.  هذامن  لمنشأةلمستقبلية  اقتصاديةمنافع تتدفق أن  المرجحيكون من  ) أ (
 .يعتمد عليهايمكن قياس تكلفة البند بدرجة  )ب(و
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 مصروف فى األرباح  يعترف بها مخ ون الى أن  ومعدات الصيانةقطع الغيار ب االحتفاباادة ما يتم  - 8
و ذا المعدات قطع الغيار اإلستراتيجية )الرئيسية( فإن ذلك ومع . هااستخداممة الدخل( مع أو الخسائر )قائ

 .ستخدمها خالل أ ثر من فترة واحدة أن تثابتة اندما تتوقع المنشأة  أصوالي ألن ت ون تصلح االحتياطية 
 

الذ  يم ن أن بمعنى آخر: ما  –التى تستخدم ألغرا  االاتراف قياس الهذا المعيار وحدة يصف ال  - 9
 االاترافشروط  تطبيلفى  ىالح مالتقدير استخدام يتطلب األمر لذا . ةثابتالل و صمن بنود األيش ل بنداي 

التى ال تعتبر فقد ي ون من المالئم تجميع البنود  . ل منشأةالمحددة لوفقاي للبروف  باألصول الثابتة
الى القيمة  شروط االاترافل طب  ات الى أن ت  واالسطمبمثل العدد واألدوات بمفردها ذات أهمية نسبية 

 . لتلك البنود المجمعة
 

فى الفترة التى تتحمل فيها  الثابتةأصولها ت اليف  افة بتقييم  - لمبدأ االاتراف هذا طبقاي  -تقوم المنشأة  - 10
 ذا و ألصل اأو إنشاء  اقتناءما تحملته المنشأة من ت اليٍف أولية فى  تلك الت اليفوتتعمن  .تلك الت اليف

 .فى صيانتهإحالل ج ء منه أو فى أو  الى هذا األصلإلعافة فى االحقاي تتحملها التى  الت اليف
 

  األوليةالتكاليف 
. نملااألمسلتو  معلين ملن تحقيلل بلمحافبلة اللى البيئلة أو ألسلباب تلرتبط باأصول ثابتلة بنود قد يتم اقتناء  - 11

االقتصللللادية المنللللافع  يلللادة ؤد  بصللللورة مباشلللرة إلللللى ال يلللهللللذه األصللللول مثلللل واللللى الللللرغم ملللن أن اقتنللللاء 
الللى منشللأة للحصللول اقللد ي للون عللرورياي  هإال أنلل الثابتللة القائمللةصللول األمللن بعينلله المسللتقبلية أل  أصللل 

 ترقلى لالاتلراف بهلااألصلول فلإن تللك  فلى هلذه الحاللةاألخلر .  هاملن أصلولالمنافع االقتصادية المستقبلية 
مرتبطلة أصلول أخلر  ملن منلافع اقتصلادية مسلتقبلية المنشلأة ملن الحصلول اللى  تم لن هلاألن ثابتلة  أصلول
قلد  :عللى سلبيل المثلالف. قلد اقتنيلت األصلول الثابتلة ت لن تللكلو للم الحصول اليه  يد اما  ان يم ن بها ت

 اتاشلتراط بملا يتوافلل ملعجديدة للتعامل مع المواد ال يمائيلة بتطبيل امليات  يقوم أحد مصنعى ال يماويات
فى هذه الحالة يتم و الخطرة. ال يماوية إنتاج وتخ ين المواد فيما يتعلل بالبيئة الجهات المعنية بالحفاب الى 

إنتلللاج وبيلللع قلللادرة اللللى  ت لللون ننبلللراي ألن المنشلللأة للللثابلللت  أصلللل المصلللنع اللللى  االاتلللراف بالتحسلللينات
لقيملللة الدفتريلللة لتللللك األصلللول مراجعلللة صلللافى ايلللتم وملللع هلللذا  .ال يماويلللات بلللدون إدخلللال تللللك التحسلللينات

 (31رقللللم ) المصللللر  المحاسللللبة فللللى قيمتهللللا وفقللللاي لمعيللللار اعللللمحالللتحديللللد أ   واألصللللول المتعلقللللة بهللللا
 ."األصول قيمة اعمحالل"

 

 الالحقة  التكاليف
 ةقيمالعمن ألصل خدمة اليومية بت اليف الالمنشأة تعترف " ال 7مبدأ االاتراف الوارد بالفقرة "فى عوء  - 12

 (قائمة الدخل) األرباح أو الخسائر فىوبدالي من ذلك تعترف المنشأة بهذه الت اليف لهذا األصل. ترية الدف
تتعمن قد و المستخدمة  الموادو العمالة ت اليف  أساسية بصفةٍ اليومية تمثل ت اليف الخدمة و  .تحملهااند 

 .لألصل الثابت "انةإصالح وصي" بأنهاوصف غالبا ما ت النفقاتهذه  و .ت لفة القطع الصغيرة



 2015المعدل ( 10رقم ) المصري ةالمحاسب معيار

 

4 - 10 

  
ي ون قد ف .دورية الثابتة الى فتراتٍ  هاأصولبنود بع  بأج اء استبدال القيام ب يتطلب األمر من منشأةقد  - 13

الم ونات الداخلية استبدال  أو االستخداممن سااات  محددبعد ادد  فرن تبطينإاادة  -مثالي  –مطلوباي 
أصول اقتناء  يتمقد   ما االفتراعى لهي ل الطائرة.عمر ال بخ ادة مرات خاللامطالو لطائرة مثل المقااد 

أو  (الداخلية لمبنىلحوائط ا)مثلما يحدث من استبدال اإلحالل المت رر  إما بغر  التقليل منأيعاي ثابتة 
عمن تعترف المنشأة ، " 7فى عوء مبدأ االاتراف الوارد بالفقرة "و  .مت ررغير إحالل بغر  القيام ب

رية ألصل ثابت بالت لفة التى تتحملها فى استبدال ج ء من هذا األصل فى تاريخ تحمل تلك القيمة الدفت
استبعاد القيمة الدفترية يتم الت لفة وذلك إذا  ان الج ء البديل يفى بشروط االاتراف فى ذلك التاريخ. و 

 ن هذا المعيار.م "72" إلى "67لفقرات من "لألج اء المستبدلة طبقاي ألح ام االستبعاد الواردة با
 

األصول الثابتة )طائرة الى سبيل المثال( ، القيام بنود تشغيل بند من فى ستمرار االقد ي ون أحد شروط  - 14
اما إذا  انت المنشأة تقوم دورية لل شف ان األاطال والعيوب بغ  النبر بصفة رئيسية فحوص  بإجراء

 الرئيسية فإنها تعترف بت لفةص و الفحمن تلك   لما قامت المنشأة بفحصٍ و  .لبندااستبدال أج اء من هذا ب
االاتراف شروط إذا  انت ت لفة الفحص تفى بوذلك   إحاللالقيمة الدفترية لألصل عمن الفحص  ذلك

)بخالف األج اء المادية( أ  قيمة دفترية متبقية من ت اليف الفحص السابل  استبعادويتم  فى ذلك التاريخ.
حددت وقت قد تالفحص السابل ذلك ت لفة  ت ان إذااد بغ  النبر اما ويحدث هذا االستبع .من األصل

القيمة الدفترية المتبقية من وألغرا  استبعاد . إنشائهاقتناء األصل أو ترتب اليها المعاملة التى إجراء 
 مماثلفحص مستقبلى لالت لفة المقدرة أن تستخدم  -إذا ل م األمر  -يم ن للمنشأة الفحص السابل 

 األصل. ذلك  إنشاءاقتناء أو تم  مااندم ونات األصل عمن القائم الفحص لما  انت اليه ت لفة  مؤشر 
 

  عند االعترافالقياس 
 . ت على أساس تكلف ثابت االعتراف ب  كأصل شروطيفى بيتم قياس أى أصل  - 15
 

 التكلفة عناصر 
 : ثابتالصل األت لفة  تشمل - 16

 اتمو خصللال افللة بعللد اسللتن ال و  المسللتردةالشللراء غيللر شللامالي رسللوم االسللتيراد وعللرائب ئه سللعر شللرا (أ)
 .والمسموحات يةتجار ال

بالطريقة تشغيل للاي مهيئ اندهاالتى يصبح الحالة للموقع و  األصلب للوصول مباشرةي تتعلل  ت اليفأ   (ب)
 اإلدارة.قبل المحددة من 

اللادة ااأللفللك واا الللة التقللدير األولللى للت للاليف الال مللة  (ج) حالتلله إلللى  األصللل ليللهالمقللام الموقللع صللل واا
 هسلللتخدام نتيجللةي الأو األصللل يلللتم اقتنللاء انللدما سللواء  تتحملللله المنشللأة اإللتلل ام الللذ هللى و األصلللية 

 إنتاج مخ ون خالل تلك الفترة.أخر  بخالف أغرا  فى خالل فترة معينة 
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 :المباشرة المتعلقة باألصل الثابت من أمثلة الت اليف - 17
 ("م ايلا العلاملين"( 38) ملا هلى معرفلة فلى معيلار المحاسلبة المصلر  رقلم ) ت اليف م ايلا العلاملين ) أ ( 

 األصل. اقتناءإنشاء أو من مباشرة الناتجة بصورة و 
 إاداد الموقع.ت اليف  )ب(و
 .المناولةو  لتسليماألولية لت اليف ال (ج)و
 التر يب.التجميع و ت اليف  (د )و
 صللافى المتحصللالتوذلللك بعللد خصللم  الشلل ل المناسللبباختبللار مللا إذا  للان األصللل يعمللل ت للاليف  )هل(و

ملن التشلغيل  الحاللةتللك و  للوصول إلى ذللك الموقلعاألصل أثناء إاداد وحدات أنتجت  أيةمن بيع 
 .اختبار المعدات( فى مرحلة: العينات المنتجة الى سبيل المثال)

 .األتعاب المهنية (و)و
 

 بفكالت ام المنشأة المترتبة الى  الت اليفالى  "لمخ ونا"( 2) رقمالمحاسبة المصر   تطبل المنشأة معيار - 18
اادة تسوية  خالل فترة  منية تتحملها المنشأة والتى إلى حالته األصلية األصل  المقام اليهلموقع اواا الة واا

 ويتم تطبيل معيار المحاسبة .إنتاج مخ ون خالل تلك الفترةفى هذا األصل  الستخداممعينة  نتيجة 
وفى المنشأة  الت اماتالمحتملة" فى االاتراف بلالمخصصات واألصول وااللت امات ( "28رقم )المصر  

طبقاي  تم المحاسبة انهاتالتى بهذه الفقرة و  التى وردتسواء المترتبة الى الت اليف قياس ذات االلت امات 
تتم المحاسبة انها  ج( من هذا المعيار والتى16بالفقرة ) التى وردت( أو 2مصر  رقم )ال محاسبةال معيارل

 .  (10المصر  رقم ) المحاسبةمعيار طبقاي ل
 

 أصل ثابت: ت اليفمن تعد لت اليف التى ال أمثلة امن  - 19
 .جديد منفذح تافتا ت اليف (أ)

  داائية(.الاإلاالنات واألنشطة  ت اليفأو خدمة جديدة )تشمل جديد منتج  طرح ت اليف و)ب(
تلللدريب  ت لللاليفجديلللدة ملللن العملللالء )تشلللمل  فئلللةيلللد أو ملللع فلللى موقلللع جدممارسلللة العملللل  ت لللاليف ( )جو

 العاملين(. 
 غير المباشرة. األخر   العامةاإلدارية واناصر الت اليف  المصروفات ( )دو

 

ى الموقلع والحاللة انلدما يصلل األصلل إللثابلت القيملة الدفتريلة ألصلل  علمن بالت لاليف االاترافتوقف ي - 20
إللى القيملة الدفتريلة ال تعاف ولذلك  اإلدارة. المحددة من قبلطريقة لتشغيل بالل اي ئمهياندها يصبح  التى

ال تدخل على سبيل المثال ف .فى تغيير موقعهأو أصل استخدام  فىالتى تتحملها منشأة الت اليف  لألصل
 التالية عمن القيمة الدفترية ألصل ثابت:   الت اليف

 من قبلله بالطريقة المحددة لتشغيل مهيئاي لصل ي ون األ التى تتحملها منشأة بعد أن الت اليف )أ(  
 .القصو  تشغيله بأقل من طاقته اإلنتاجيةأن ي ون أو  لم يتم تشغيله هل نو  اإلدارة

الطللب التلى يتطلور فيهلا  مرحللةال خلاللتتحملهلا منشلأة التلى  تللك مثل األوليةخسائر التشغيل  )ب(و
 أصل ثابت. مخرجاتالى 

  ل امليات المنشأة.  أومن أو إاادة تنبيم ج ء موقع ت اليف تغيير  )ج(و
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إلى ألصل للوصول باعرورية ال ت ون إنشاء أو تطوير أصل ثابت ول نها مع ت تحدث بع  العمليا - 21

تلك مثل وقد تحدث  .اإلدارة المحددة من قبللتشغيل بالطريقة ل اي يئمهاندها الموقع والحالة التى يصبح 
يتحقل دخل فقد الى سبيل المثال و . راإلنشاء أو التطويثناء القيام بأنشطة أفى عمليات العرعية قبل أو ال

 .المبنى إنشاءأامال فى لحين الشروع مبنى  موقف سيارات الذ  سيقام اليه موقع الاستخدام ان طريل 
الموقع والحالة التى يصبح إلى باألصل الثابت لوصول لليست عرورية عمليات العرعية الألن نبراي و 

 والمصروفات المرتبطةالدخل  بعناصرعترف ي  ، لذا اإلدارة  المحددة من قبلبالطريقة  اي للتشغيليئمه اانده
 مصروفالو  خلدال تبويباتوتدرج عمن  (قائمة الدخلاألرباح أو الخسائر )فى العرعية العمليات ب

 . المناسبة
 
ذا  المقتنى.فى حالة األصل  دمةالمستخ األسسنفس بذاتياي الذ  يتم إنشاؤه يتم تحديد ت لفة األصل  - 22 واا

اادةي ل و فإن ت لفة األص المعتادنشاطها فى إطار  هابيعمتماثلة بغر  ل و  انت المنشأة تقوم بتصنيع أص
 - ("المخ ون"( 2معيار المحاسبة المصر  رقم ) راجعغر  البيع )بأصول نشاء ت ون هى نفس ت لفة إ

ت لفة الفاقد غير الطبيعى ت درج وبالمثل فال  .أرباح داخلية أيةيتم استبعاد  لى هذه الت لفةإللوصول لذا و 
نشأ ذاتياي عمن ت لفة أصل م  منشأة فى الالتى تحملتها من المواد الخام أو العمالة أو الموارد األخر  

وائد بالفلالاتراف معينة  اي شروط "ت لفة االقترا "( 14رقم )المصر   ةمعيار المحاسبويعع  .األصل
 .منشأ ذاتياي ال ثابتالصل ألل نات القيمة الدفتريةأحد م و  

 
 قياس التكلفة 

اندما و  .بالبند االاتراف فى تاريخ  نقدال بالمعادل لسعرهأ  بند من بنود األصول الثابتة ت لفة تقاس  - 23
 المعادلالفرل بين المنشأة بتعترف ،  لالئتمانشروط العادية تتعد  اللفترة يؤجل سداد ثمن األصل الثابت 

جمالى المدفواات ل فترة االئتمان ما لم يتم رسملة هذه الى مدار  (تمويل ت اليف فائدة )لسعر النقد  واا
 .(14رقم ) المصر  ةمعيار المحاسبلالفوائد طبقاي 

 
أو أصول غير نقدية أو  غير نقد  أصلفى مبادلة مع بند أو أ ثر من بنود األصول الثابتة  ىقد يقتن - 24

. وتشير المناقشة التالية ببساطة إلى مبادلة أحد األصول غير النقدية وغير نقدية من أصول نقديةتش يلة 
فة بالعبارة  . األولى من هذه الفقرةمع أصل آخر غير نقد  ول نها تنطبل أيعاي الى  ل المبادالت الم عر 

 :إذاإال بالقيمة العادلة الثابت األصل ذلك اس ت لفة يق يتمو 
 تجار . الوهر جللالتبادل  امليةافتقدت  (أ)

بدرجلللة يعتملللد قابللللة للقيلللاس  المسلللتبدلألصلللل لو اللللذ  تلللم اسلللتالمه ألصلللل للقيملللة العادللللة ا لللن تلللم  أو )ب(
 . اليها

 

ملن  المسلتبدلعاد األصلل باستطااة المنشلأة اسلتب  نيلم ولو بهذه الطريقة حتى  األصل المقتنى قياسيتم و 
ذا و  .فللى الحللالدفاترهللا  ت لفتلله بالقيمللة الدفتريللة لألصللل تقللاس ف -القيمللة العادلللة المقتنللى ب لللم يقللاس األصلللاا
 . المستبدل
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أن تتغيلر النبر إلى مد  توقع المنشأة وذلك بجوهر تجار  تتسم بالتبادل  امليةما إذا  انت تحدد المنشأة  - 25

 :اندما  جوهر تجار بالتبادل  امليةوتتسم . العمليةالنقدية المستقبلية  نتيجة لهذه تدفقاتها 
القيملللة( الللن و  التوقيلللتو الخطلللر ملللن حيلللث ) المسلللتلملتلللدفقات النقديلللة لألصلللل مواصلللفات اتختللللف  )أ(

 . المستبدللتدفقات النقدية لألصل مواصفات ا
  بعملية تأثرالمالمنشأة  امليات لج ء منذلك امن وجهة نبر المنشأة" لالقيمة المحددة " تتغير أو )ب(

 .التبادل
 .المتبادلةللقيمة العادلة لألصول  بالقياساي جوهري)أ( أو )ب( فى ي ون االختالف الحادث  ج()و 

 

من وجهة نبر القيمة المحددة "فإن  -  جوهر تجار تتسم ب املية التبادلألغرا  تحديد ما إذا  انت و 
 .بعد العريبة يةنقد اتع س تدفقييجب أن التبادل  بعملية المتأثر المنشأةامليات من ج ء ذلك اللالمنشأة" 
 حسابية مفصلة.  اتاملي بإجراءالمنشأة إلى قيام حاجة الواعحة دون  نتيجة هذا التحليل ون وقد ت

 

 :إذالها يعتمد الي بدرجةقياس لل مقارنة قابلةليست له معامالت سوقية  ألصلالقيمة العادلة ت ون  - 26
بالنسلبة  ملؤثرغيلر الملد  اللذ  يعلمها فلى العادللة  ةلقيملالمعقولة لتقديرات  ان االختالف بين ال )أ(

 . لهذا األصل
التقديرات المختلفة داخل هذا المد  بدرجة معقولة  ل تقدير من احتمال يم ن تحديد  ان   )ب( أو

 .فى تقدير القيمة العادلة تلك االحتماالت واستخدام
 

يعتمد  بدرجة المستبدلألصل ل وأ المستلمألصل سواءي لإذا  انت المنشأة قادرة الى تحديد القيمة العادلة 
ما لم ت ن القيمة المستلم قياس ت لفة األصل فى  المستبدلألصل لالقيمة العادلة اندئذ تستخدم  اليها

 . يم ن إثباتها بطريقة أوعح المستلمالعادلة لألصل 
 

طبقاي لمعيار المحاسبة المصر  وذلك تأجير تمويل   مستأجر بموجب اقد و هيح  ذالعالج األصل الثابت ي - 27
األصل المستأجر ما لم ي ن  "لقوااد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلىا"( 20رقم )

  . خارج نطال تطبيل ذلك المعيار
 

ألصل ثابت بقيمة المنح الح ومية المتعلقة بهذا األصل طبقاي لمعيار  يةالدفتر القيمة  ْ  خف  ت  يم ن أن  - 28
 . "نح الح ومية واإلفصاح ان المساادات الح وميةالمحاسبة ان الم"( 12المحاسبة المصر  رقم )

 
 القياس بعد االعتراف

  

فئة من فئات تبويب األصول على تطبيقها سيتم التى محاسبية ال ةسياسعندما تقوم المنشأة بتحديد ال - 29
 ". 30"بالفقرة الوارد  التكلفة نموذج تطبقفيجب عليها أن )مثل: األراضى أو المبانى الخ( الثابتة 
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 التكلفة نموذج
على  -االعتراف ب  كأصل بعد  -أى بند من بنود األصول الثابتة إثبات يتم فى ظل هذا النموذج  - 30

 .لضمحال اال رئخساومجمع منها مجمع اإلهالك  اً مخصوم تكلفت أساس 
 

 إعادة التقييم نموذج 
 

 ملغاة .  42إلى  31من 
 

 اإلهالك
د من بنود األصول الثابتة )القابلة ل هالك( بصورة مستقلة من األجزا  المكونة لبنيتم إهالك كل جز    -43

 . إلجمالى تكلفة البندمؤثرة قياساً الجز  ذلك إذا كانت تكلفة 
 
األج اء المؤثرة الم ونة لهذا الى ثابت أصل   اتم االاتراف األولى به القيمة التىتقوم المنشأة بتو يع  -44

قد ي ون ف - الى سبيل المثالو  - هء الى حداج  ألمن ج ء من تلك ايتم إهالك  ل الى أن  األصل
 .   ه ل الى حدلمنشأة لطائرة مملو ة من المناسب إهالك هي ل ومحر ات 

 
 لعمرمع ا هطريقة إهال فى و  المقدر اإلنتاجى العمرفى صل ثابت الم ونة أل الهامةء اج  أحد األ يتفلقد  -45

وفى مثل هذه الحالة يم ن ،  األصلنفس  ونات مخر من آ هامهالك لج ء اإلوطريقة  المقدر اإلنتاجى
 اإلهالك. ابءتحديد اند األج اء أن تجمع مثل تلك 

 
 بإهالكأيعاي  تقومفإنها  ،منفردة  بصورةأصل ثابت من م ونات األج اء بع  منشأة بإهالك  اندما تقوم -46

من هذا  أج اءٍ من بقى ويت ون المبلغ المت .بصورة منفردةاألصل  وحدة واحدة بقى من ذلك تالمبلغ الم
لهذه األج اء متباينة ة توقعات فإذا  انت للمنشأ .قيمة مؤثرة)بصورة منفردة( ال ي ون ألٍ  منها األصل 

المبلغ المتبقى من األصل والذ  يت ون من أساليب تقريبية إلهالك استخدام من العرور  قد ي ون ف
 .لالستفادة منها المقدرالعمر األج اء و/أو  بطريقة تعبر بعدالة ان نمط استهالك تلك األج اء تلك

 
مؤثرة  ةت لفليست لها التى ثابت ال األصلج اء من تلك األأن تهلك بصورة منفردة قد تختار المنشأة  -47

 األصل. ذلك إلجمالى ت لفة بالقياس 

 
ضمن لم يدرج  ما (قائمة الدخل فى األرباح أو الخسائر )فترة عن كل هالك اإل بعب االعتراف يتم  -48

 القيمة الدفترية ألصل أخر. 
 

المنافع ومع ذلك فإن  فى األرباح أو الخسائر لتلك الفترة. فترةأ  ان اإلهالك  عبءاادة ب يعترف -49
 - إنتاج أصول أخر بع  األحيان فى فى تستخدم صل ثابت المستقبلية التى يتعمنها أاالقتصادية 

يدرج عمن القيمة و ت لفة األصول األخر  ج ءاي من يش ل اإلهالك ابء فإن  -فى هذه الحالة و 
عمن ت لفة  المصنعومعدات منشآت  إهالك يتم إدراج –مثال الى سبيل الو  .الدفترية لهذه األصول
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 إهالك إدراجيتم قد ف –وبالمثل  .("المخ ون" (2)المخ ون )معيار المحاسبة المصر  رقم تحويل 
رف به طبقاي لمعيار أات غير ملموس أصل لفة عمن تالثابتة المستخدمة فى أنشطة تطوير  األصول

 . "األصول غير الملموسة"( 23المحاسبة المصر  رقم )
 

 ل هالك وفترة اإلهالك القيمة القابلة
 المقدراإلنتاجى العمر  مدار منتظم علىعلى أساس ألصل ثابت  ل هالك ةالقابل توزع القيمةيجب أن  -50

 لألصل 
 

نهاية كل سنة فى على األقل  ل  المقدر اإلنتاجى العمرو  ثابتالصل ألل القيمة التخريدية يجب مراجعة -51
كتيير فى التيير )التييرات( ذلك  ةمعالجلتوقعات عن التقديرات السابقة فيجب وعندما تختلف ا – مالية

السياسات المحاسبية والتييرات فى التقديرات "( 5تقدير محاسبى طبقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )
 . "سبية واألخطا المحا

 

 
القيمة  طالما لم ت دت يد ان قيمته الدفترية لألصل العادلة  ةقيمال انت ولو حتى  هالكاإلباالاتراف يتم  -52

صل الحاجة األالى تجر  التى صيانة الو  اتصالحاإلمنع تالتخريدية لألصل ان قيمته الدفترية. وال 
 األصل. ذلك إلهالك 

 
غالباي ما ت ون ى العملالواقع التخريدية. وفى  تهبعد خصم قيموذلك الك إلهالقابل لألصل ا تتحدد قيمة -53

 .لإلهالك ةالقابل القيمةحساب ذات أهمية نسبية اند غير تصبح ولذا  مؤثرةالتخريدية غير األصل قيمة 
 

اندما يحدث ذلك و . القيمة الدفترية لألصل أو تتجاو هاإلى تصل بحيث القيمة التخريدية ألصل قد ت يد  -54
قيمته ان  لألصلالتخريدية  ةقيمويبل  ذلك حتى تنخف  الصفر مساوياي للإهالك األصل ابء ي ون 

 الدفترية.  

 
التى يصبح الال مة  وحالته موقعهأ  اندما ي ون فى )يبدأ إهالك األصل اندما ي ون متاحاي لالستخدام  -55

بدءاي من التاريخين التاليين الك األصل ويتوقف إه. اإلدارة المحددة من قبللتشغيل بالطريقة ل مهيئاي معها 
  ل:بسأيهما أ

)أو يدرج فيه عمن بنود جار  لبيع غر  الفيه األصل  أصل محتفب به  يبوبالتاريخ الذ   (1)
 .(32)غر  البيع( طبقاي لمعيار المحاسبة المصر  رقم منها ومبوبة  مجمواة محتفب بها ل التخلص

  .من الدفاتر صلالذ  يستبعد فيه األتاريخ ( فى ال2)أو  
إذا أصبح النشط إال اندما يستبعد من االستخدام أو  يصبح األصل معطالي وبالتالى فال يتوقف اإلهالك اندما 

فى بل صفر مساوياي للاإلهالك  ي ون مبلغ ابء فمن المم ن أن ذلكومع  .بال امل دفترياي  مهلكاألصل 
أثناء  المنتجة(وحدات طريقة اإلهالك الى أساس الاإلهالك المبنية الى مد  استخدام األصل )مثل  لطر 

اوامل أخر  إهالك األصل خالل تلك الفترات يتم بناء الى  إال إذا  ان إنتاجيتم خاللها ال الفترات التى 
 .من هذا المعيار "56"رقم الفقرة  ما هو وارد ب( االستخدام)بخالف 



 2015المعدل ( 10رقم ) المصري ةالمحاسب معيار

 

10 - 10 

 
 

المنشأة استخدام بصفة أساسية من خالل  -منها أصل التى يتع -المستقبلية االقتصادية  المنافعستهلك ت -56
فى  -اوامل أخر  تؤد   معطالي خالل الفترات التى ي ون فيها األصل فى فومع ذلك  .ألصلهذا ال

التى المنافع االقتصادية  نقصلى إالتآ ل الماد  و أو التجار  ٍ مثل التقادم الفنى  - ثير من األحيان 
فى االاتبار اند  التاليةالعوامل تؤخذ الى ذلك بناء و  .األصل ذلكالحصول اليها من  ان يم ن 
 :لألصل اإلنتاجى المقدرتحديد العمر 

الطاقلللللة أو باالسترشلللللاد باالسلللللتخدام المتوقلللللع لألصلللللل ملللللن قبلللللل المنشلللللأة. ويقلللللدر هلللللذا االسلللللتخدام  ) أ (
 المتوقعة من األصل. المخرجات

ملن المقلرر مثل ادد الورديات التلى األصل تشغيل   ل الماد  المتوقع الذ  يعتمد الى اواملآالت )ب(
صليانة الو  األصللملد  العنايلة بوبلرامج المنشلأة لإلصلالح والصليانة و طبقلاي لهلا يستخدم األصلل أن 

 .معطالي التى تجر  اليه بالفترات التى ي ون األصل خاللها 
تغيللر فللى مللن الأو  اإلنتللاج التحسللينات الللىأو فللى  اتتغيللر مللن الالنللاتج  أو التجللار  التقللادم الفنللى )ج (

 .اتأو خدممخرجات األصل من سلع الطلب الى 
مثلللل تلللواريخ المفروعلللة اللللى اسلللتخدام األصلللل غيرهلللا ملللن القيلللود المماثللللة القانونيلللة أو  المحلللددات ) د (

 .بموجب اقود أو ترتيبات انتهاء المدد المقررة الستخدام أصل
 

تنطو  وقد . من هذا األصل لمنشأةل ةالمتوقعلمنفعة فى عوء ا لألصل  المقدراإلنتاجى حدد العمر تي -57
نسبة استهالك التخلص من األصل بعد مدة  منية محددة أو بعد إلدارة األصل الى سياسة المنشأة 

  ألصل المقدراإلنتاجى العمر  فقد يقللذا  عمنها األصل.المستقبلية التى يتمحددة من المنافع االقتصادية 
هو من األمور التى  لألصل  المقدراإلنتاجى لعمر اإلدارة ل إن تقدير .له العمر االقتصاد  انثابت 

 الى خبرة المنشأة فلى التعامل مع أصول مماثلة.ويعتمد  المهنىلح م تخعع ل
 
 

. هما معاي ئحتى لو تم اقتناالمحاسبة انها بصورة مستقلة منفصلة ويتم  تعتبر األراعى والمبانى أصوالي  -58
بأن ألر  تتمي  ا - لنفاياتلمقالب  مثل المحاجر والمواقع المستخدمة  ناءاتاالستثبع  فيما ادا و 
لالستفادة  مقدرالعمر إن ال. أما المبانى فيتم إهال ها د ولذلك فالو محد غير المقدر لالستفادة منها عمرال

اليها  المقامتؤثر أ   يادة فى قيمة األر   ولذلك فهى أصول قابله لإلهالك. وال امحددمنها يعتبر 
 .لإلهالك ةالقابل المبنى قيمةالمبنى الى تحديد 

 
يتم إهال ه ذلك الج ء من األر  واا الة وترميم الموقع فإن ت لفة  فكت اليف ت لفة األر   اندما تتعمن -59

وفى بع  الحاالت قد  .الت اليفجراء تحمل تلك من التى تحصل اليها المنشأة الى مدار فترة المنافع 
التى ستستخرج تع س المنافع بطريقة يتم إهال ها اندئذ و  لالستفادة منهاامر محدد ا ذاتهي ون لألر  

 منها. 
 
 اإلهالك  ةقيطر 
على أساس  المنشأة تستهلك من المتوقع أن الذى  النمطالمستخدمة  اإلهالكتعكس طريقة يجب أن  -60

 .لألصلالمستقبلية المنافع االقتصادية 
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على  فى نهاية كل سنة مالية األصول الثابتةالمطبقة على  الكاإله ةقيالنظر فى طر  يجب أن يعاد -61

المستقبلية التى المنافع االقتصادية المتوقع الستهالك  نمطالفى عندما يحدث تييير مؤثر و   األقل
تم المحاسبة يجب أن تو  .فى ذلك النمطلتعكس التييير  اإلهالك ةقياألصل فيجب تييير طر يتضمنها 

 .(5لمعيار المحاسبة المصرى رقم )طبقاً محاسبى "  ير فى تقديركتيي"عن هذا التييير 
 

 مدار منتبم الىألصل الى أساس  إلهالكالقابلة لقيمة لتو يع الطرل متعددة لإلهالك يم ن استخدام  -62
هذه الطرل طريقة القسط الثابت ، طريقة القسط تتعمن و  .ألصلا لذلك المقدر اإلنتاجى العمر

 لإلهالك ثابتابء تو يع استخدام طريقة القسط الثابلت ينتج ان و  .اإلنتاج وحداتالمتناقص وطريقة 
طريقة وينتج ان استخدام . تتغير القيمة التخريدية لهإذا لم  لألصل  المقدراإلنتاجى العمر مدار الى 

ينتج و  .ألصللالستفادة من ا المقدرالعمر مدار الى  لإلهالك متناقصابء تو يع القسط المتناقص 
االستخدام المتوقع لألصل أو الى أساس الى ابء اإلهالك  تو يع وحدات اإلنتاجطريقة استخدام ان 

المتوقع  النمطبش ل وثيل  تع س إهالكطريقة تختار المنشأة أفعل و  ما هو متوقع من مخرجات.
ت من بثباتطبل تلك الطريقة ألصل الى أن المستقبلية التى يتعمنها ا المنافع االقتصاديةالستهالك 

 .المستقبليةالمنافع االقتصادية المتوقع الستهالك تلك  نمطالفى يحدث تغيير لى أخر  ما لم إفترة 
 

  ضمحاللاال
ما إذا  ان لتحديد  "األصولقيمة  اعمحالل"( 31رقم ) معيار المحاسبة المصر تقوم المنشأة بتطبيل  -63

الدفترية ألصولها وتحديد القيم بمراجعة  ةأالمعيار  يفية قيام منش ذلك يشرحو  .قد أعمحلالثابت األصل 
 أو تع س الخسارة االعمحاللبخسارة المنشأة صل ومتى تعترف األالقابلة لالسترداد من القيمة 

 .المعترف بها
 
 ملغاة. -64
 

  ضمحاللاالالتعويض عن 
ود نعن بالتعويض من طرف ثالث على المنشأة أن تدرج فى األرباح أو الخسائر )قائمة الدخل( قيمة  -65

مستحقًا  التعويضيصبح عندما التى تخلت عنها المنشأة  أو فقدت أو تاضمحلاألصول الثابتة التى 
 .للمنشأة

 
مرتبطة بتلك المطالبات الو ، أو خسائر فى بنود األصول الثابتة  اعمحالل ل ما يحدث الحقاي من إن  -66

و إنشاءات ألصول أ، مشتريات  يةوأ،  هأو تعويعات مدفواة انها منطرف ثالث من األصول 
  ما يلى:   بش ل منفصلالمحاسبة انها ة ويتم منفصل اقتصاديةأحداث هى جميعها  مستبدلة

 .(31رقم )بنود األصول الثابتة طبقاي لمعيار المحاسبة المصر   باعمحالليتم االاتراف  ( )أ   
الللتخلص منهللا طبقللاي لهللذا التللى يللتم تخريللدها أو بنللود األصللول الثابتللة ل  الللدفتر يتحللدد االسللتبعاد  )ب(و

 المعيار. 
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بنللود األصللول الن التعللوي  ملن طللرف ثالللث  (قائمللة اللدخلعللمن األربلاح أو الخسللائر )يلدرج  )ج(و
مسللللتحقاي يصللللبح التعللللوي  انللللدما تخلللللت انهللللا المنشللللأة أو فقللللدت أو  تاعللللمحلالتللللى الثابتللللة 
 . للمنشأة

مسللتبدلة ل و المشللتراة أو المنشللأة  أصلل أو التللى تللم إصللالحهات لفللة بنللود األصللول الثابتللة تتحللدد  )د(و
 .طبقاي لهذا المعيار

 
 االستبعاد من الدفاتر  

 
   :هاثابت من دفاتر الألصل لالقيمة الدفترية تستبعد   أن على  المنشأة  -67

  .يتم التخلص من  عندما )أ(     
 .من التخلص و أ  من استخدامسوا  مستقبلية  اقتصاديةمنافع  أيةتتوقع المنشأة عندما ال  أو )ب(

 
عندما يتم ثابت الصل األمن استبعاد  ةأو الخسار  المكسبيدرج ضمن األرباح أو الخسائر )قائمة الدخل(  -68

ذلك فى حالة البيع خالف ( 20معيار المحاسبة المصرى رقم )تطلب عندما ي)إال استبعاد األصل 
 كإيرادات.  المكاسب وال يجب تبويب مثل هذه .وا عادة التأجير(

  
 انللت ببيللع أصللول ثابتللة  - المعتللادةأنشللطتها فللى إطللار  –روتينيللة  منشللأة بصللورةالتقللوم ذلللك فعنللدما ومللع  –أ 68

األصللول إللى المخلل ون بقيمتهللا الدفتريلة انللدما تتوقللف عليهللا أن تحلول تلللك ف - للغيللربهللا للتلأجير تحلتفب 
االاتراف يتم فى هذه الحالة و غر  البيع. لبها  اي محتفبتلك األصول وتصبح للغير المنشأة ان تأجيرها 

طبل معيلار يوال  .( "اإليراد"11األصول  إيراد طبقاي لمعيار المحاسبة المصر  رقم )تلك بيع من  بالعوائد
فلى إطلار النشلاط  -غلر  البيلع لمحلتفب بهلا ال صلولاألاندما يلتم تحويلل ( 32المحاسبة المصر  رقم )

   .إلى المخ ون -المعتاد 
 
 البيع ، أومن خالل )مثال ذلك:  مختلفة طرلب بنود األصول الثابتة من لص من بندالتخيم ن أن يحدث  -69

االاتراف باإليراد الناتج ان بيع تقوم المنشأة بتطبيل شروط  ولتحديد تاريخ التخلص من أصل .التبرع(
رقم معيار المحاسبة المصر  ينطبل و  ."اإليراد"( 11معيار المحاسبة المصر  رقم )الواردة بلع و الس
 . االستئجارالبيع و إاادة  الى التخلص من األصول من خالل( 20)

   
ت لفة إحالل ب باالاتراف - من هذا المعيار "7"لفقرة الوارد با االاتراف مبدأبل فى  -اندما تقوم منشأة  -70

القيمة  ستبعدتأن فى هذه الحالة  فعليهاألصل ، ذلك االقيمة الدفترية ل عمنج ء من أصل ثابت 
قد جديد( ج ء )والذ  حل محله ستبدل المالج ء ذلك بغ  النبر اما إذا  ان المستبدل للج ء  يةتر الدف
 المستبدلتحديد القيمة الدفترية للج ء  ىعملفى الواقع الالمنشأة واندما ال تستطيع  ة.منفصلبصورة هلك أ  

اما  انت  مؤشر ستبدل( )للج ء الذ  حل محل المأن تستخدم ت لفة اإلحالل فى هذه الحالة فيم نها 
 أو إنشاؤه. الفترة التى تم خاللها اقتناؤه فى  المستبدلالج ء اليه ت لفة 
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على أساس الفرق بين  من الدفاتربند من بنود األصول الثابتة ن استبعاد م ةالخسار  وتحدد المكسب أي -71
 . ستبعدالم للبند يةالدفتر  القيمةو  - تإن وجد -من البند  التخلصالعوائد من صافى 

 
وذلك  – بند من بنود األصول الثابتة نتيجة التخلص من –األولى بالمقابل المستحل للمنشأة يتم االاتراف  -72

يتم فهذا البند التخلص من ان سداد المستحقات الناتجة ل جؤ يواندما  لهذا المقابل.العادلة  ةقيمالب
ويتم االاتراف بالفرل   .نقدالسعر ال عادلا يالى أساس ماألولى بالعائد المستحل للمنشأة االاتراف 

فوائد يع س  إيراد   نقداللسعر المبلغ المعادل لو ، المستحل التعاقدية )االسمية( للعائد  قيمةال :بين
 .    (11الفعال الى المقابل المستحل للمنشأة وذلك طبقاي لمعيار المحاسبة المصر  رقم )العائد 

   
 اإلفصاح 

 
 األصرول الثابتة:تبويب يلى لكل مجموعة من مجموعات  عمائم المالية القوا اإلفصاح فى يتم  -73

  )التكلفة( أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالى القيمة الدفترية ) أ ( 
 المستخدمة اإلهالكطرق  )ب( و
 المستخدمة اإلهالكأو معدالت  لألصول   المقدرة اإلنتاجية  األعمار )ج ( و
خسرائر اإلضرمحالل( مجمرع  مضرافاً إلير ) اإلهرالكومجمرع )التكلفرة( دفتريرة إجمالى القيمة ال ) د ( و

 فى بداية ونهاية الفترة.
 ما يلى: بينتالقيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة  بينتسوية  )هر(و

 اإلضافات (1) 
محرتفظ بهرا ( كأصرول 32طبقاً لمعيار المحاسبة المصررى رقرم )األصول التى بوبت  (2)و

يررض ل)أو ضمن مجموعة جرارى الرتخلص منهرا ومبوبرة كمحرتفظ بهرا يع يرض البل
 واالستبعادات األخرى.البيع( 

 .معامالت تجميع األعمال من خاللاألصول المقتناة  (3)و
وفقراً لمعيرار  اآلخرر فرى الردخل الشرامل ةدترر المالمعتررف بهرا أو  خسارة اإلضرمحالل (4)و

 (.31المحاسبة المصرى رقم )
وذلررك  (قائمررة الردخل األربرراح أو الخسرائر ) فرى المعتررف بهررا و ضررمحاللخسرارة اإل (5)و

 .(31طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم )
طبقرراً  إلررى األربرراح أو الخسررائر ) قائمررة الرردخل(  التررة تررم ردهررا االضررمحاللخسررارة  (6)و

 .(31لمعيار المحاسبة المصرى رقم )
 اإلهالك. (7)و
مرن عملرة القيرد إلرى عملرة جة عرن ترجمرة القروائم الماليرة صافى فروق العملة النات (8)و

إلرى عملرة عررض المنشرأة الترى  نشراط أجنبرىبمرا فرى ذلرك ترجمرة  –عرض ميايرة 
 .فى قوائمها المالية يدخل  النشاط األجنبى

 .أخرى تيييراتأية  (9)و
 



 2015المعدل ( 10رقم ) المصري ةالمحاسب معيار

 

14 - 10 

 أيضا عما يلى: أن تفصح القوائم المالية على -74
عرن األصرول الثابترة اإلفصراح ألصول الثابتة وكرذا المنشأة للكية مدى وجود أية قيود على م ) أ (  

 المرهونة كضمان ألية التزامات.
 .أنشائ فترة أثنا  ثابت والتى أدرجت ضمن القيمة الدفترية ألصل  ةنفقمالالمبالغ قيمة  )ب(و
 .مستقبالً  القتنا  أصول ثابتةالتعاقدية  قيمة االرتباطات ) ج(و
والذى أعترف ب  فى األربراح أو الخسرائر )قائمرة الردخل( عرن من طرف ثالث  قيمة التعويض ) د (و

مفصحاً عنر  كن يما لم تخلت عنها المنشأة أو فقدت أو  تاضمحلبنود األصول الثابتة التى 
 .كبند مستقل فى قائمة الدخل

 

التقدير الى  تعتمدهما من األمور التى  اإلنتاجى المقدر لألصولاختيار طريقة اإلهالك وتقدير العمر إن  -75
لألصول  ةالمقدر  اإلنتاجية رااملذا فإن اإلفصاح ان طرل اإلهالك المستخدمة واأل .لإلدارة   الح مى

السياسات التى الى مراجعة يوفر لمستخدمى القوائم المالية معلومات تساادهم أو معدالت اإلهالك 
  .اإلدارة وتحقل إم انية المقارنة مع منشآت أخر  اختارتها

 :ي ون من العرور  اإلفصاح انمماثلة سباب ألو 
أو  ج ء ملن ت لفلة أصلول أخلر   (قائمة الدخل األرباح أو الخسائر ) فىاترف به سواء اهالك اإل (أ)

 خالل الفترة.
 مجمع اإلهالك فى نهاية الفترة.و)ب( 

 

تقدير الير فى يالتغ ان طبيعة وتأثيرح افصباإل -( 5طبقاي لمعيار المحاسبة المصر  رقم ) –المنشأة  تقوم -76
ينشأ قد و  .فى فترات الحقه الفترة الحالية أو ينتبر أن ي ون له تأثير الىي ون له تأثير  الذ محاسبى ال

 علل بما يلى:تترات فى تقديرات يتغيمن اإلفصاح ذلك 
 القيم التخريدية  ) أ ( 
  .الموقعاألصل الثابت وتسوية  الة اا المقدرة لفك و  الت اليف )ب(و
  الثابتة لألصول المقدرةاإلنتاجية األامار  ( )جو
 اإلهالك طرل ) د (و
 

 .ملياة -77

رقم المصر  المحاسبة لمعيار وفقاي  المعمحلةباألصول الثابتة  المتعلقة معلوماتالتفصح المنشأة ان  -78
 ."(6 - 4)هل  -73الفقرة "بالمطلوبة المعلومات  إلى باإلعافة( 31)
 

 منلذا ف ،االقة باحتياجاتهم من المعلوماتذات أيعاي المعلومات التالية  ليةمستخدمى القوائم الما قد يجد -79
 :القيمتلك المنشآت باإلفصاح ان أن تقوم المفعل 

 .بصفة مؤقتة المعطلةالقيمة الدفترية لألصول الثابتة  ) أ ( 
 تستخدم.وال الت  بال امل ت دفترياي هل ألألصول التى )الت لفة( القيمة الدفترية  إجمال  )ب(و
محلتفب غيلر المبوبلة  أصلول و النشلط االسلتخدام المسلتبعدة ملن صافى القيمة الدفترية لألصلول   )ج (و

 ( .32)غر  البيع طبقاي لمعيار المحاسبة المصر  رقم لبها 
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األصلول  تللكالقيملة الدفتريلة لانلدما ي لون االخلتالف بينهلا وبلين القيمة العادلة لألصول الثابتة  )د (و
 .ذو أهمية نسبية للمنشأة – الت لفةنموذج ستخدام افى بل  -


