
 

 

 2015 المعدل (31المصرى رقم )معيار المحاسبة 
 قيمة األصول لاضمحل 

 
 هدف المعيار

 
يهدف هذا المعيار إلى وضع اإلجراءات التي يمكن للمنشأة أن تطبقها لضمان أن أصولها قد تم إثباتها بقيم   – 1

إذا كانت قيمته  داديةاالستر بقيمة أكثر من قيمته  مثبتا  األصل ويصبح  . االسترداديةقيمتها  تتجاوزال 
وفى هذه الحالة فإن األصل ،  بيع األصل أوالقيمة المتوقع استردادها من خالل استخدام  تتجاوزالدفترية 
 لاضمحالبإثبات الخسارة الناجمة عن  المنشأةيتطلب هذا المعيار أن تقوم هنا و ، قيمته  تاضمحليعتبر قد 

ن بإلغاء الخسارة الناجمة ع المنشأةقوم ين فيها أن تتي يتعيحدد المعيار الحاالت ال و ،قيمة ذلك األصل
 في قيمتها. لاضمحالفصاحات معينة عن األصول التي حدث قيمة األصل ، كما يوصى بإ لاضمحال

 
  نطاق المعيار 

 
  في قيمة كافة األصول بخلف: لضمحل االهذا المعيار عند المحاسبة عن  يطبق – 2

 المخزون (. (2) يار المحاسبة المصرى رقمراجع معالمخزون )  ( أ)   
 عقود اإلنشاء(. (8)راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )ب( األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء )و 
 (.( ضرائب الدخل24راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )) مؤجلة الضريبية الصول األ)ج( و 
 مزايا العاملين( . (38)يار المحاسبة المصرى رقم راجع مع)د( األصول الناشئة عن مزايا العاملين )و 
األدوات المالية االعتراف ( 26معيار المحاسبة المصرى رقم )المالية المدرجة في نطاق ( األصول هـ)و

 والقياس.
 ملغاة.)و( و 
)ز( األصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم قياسها بالقيمة العادلة مطروحًا منها و 

  لزراعة(.ا( 35راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )نقطة البيع ) المقدرة عند  تكاليفال
)ح( تكاليف االقتناء المؤجلة واألصول غير الملموسة الناشئة عن حقوق تعاقدية لشركات التأمين و

 عقود التأمين. (37المحاسبة المصرى رقم )تأمين طبقاً لمعيار بموجب عقود 
كأصول محتفظ بها  ة( المبوبالجارى التخلص منهامجموعات األصول  أو)  لمتداولةا)ط( األصول غير و

لة المحتفظ بها و ااألصول غير المتد " (32لمعيار المحاسبة المصرى رقم )بغرض البيع طبقًا 
 ."غير المستمرةغرض البيع والعمليات ل
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 أواألصول الضريبية  المؤجلة  أون عقود اإلنشاء األصول الناشئة ع أوطبق هذا المعيار على المخزون ال ي – 3
)أو مجموعة األصول الجارى التخلص منها(  غير المتداولة األصول أواألصول الناشئة عن مزايا العاملين 

على هذه األصول  الساريةالحالية  المصريةغرض البيع ألن معايير المحاسبة المبوبة كأصول محتفظ بها ل
 .بها وقياسها واالعترافثبات هذه األصول تتضمن متطلبات معينة إل

 

 :المالية المبوبةيطبق هذا المعيار على األصول  – 4
 ". لمالية المجمعة" القوائم ا ( 42رقم ) المصرىالمحاسبة ما ورد في معيار كشركات تابعة ك )أ( 
 ."شركات شقيقة" االستثمارات في  (18) رقم المصرىالمحاسبة  شركات شقيقة كما ورد في معيارك )ب(
"             (43)المحاسبة المصرى رقم  مشروعات مشتركة كما ورد في معيارحصص ملكية فى ك )ج(

 ".الترتيبات المشتركة
 (.26لمعيار المحاسبة المصرى رقم )األخرى ، يتم الرجوع  المالية قيمة األصول لضمحالالبالنسبة و 
 
وال  (26) المحاسبة المصرى رقم ية التي  تقع ضمن نطاق معيارال يطبق هذا المعيار على األصول المال – 5

المقومة بالقيمة العادلة بالصافي بعد خصم  الزراعييطبق كذلك على األصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط 
المعاد تقييمه قد  األصلدد ما إذا كان ويح،  (35المحاسبة المصرى رقم ) بيع طبقا  لمعيارال تكاليف
 : المتبعة لتحديد القيمة العادلة األسسمته بناء على قي تاضمحل

)أ( إذا كانت القيمة العادلة لألصل هى قيمته السوقية و الفرق الوحيد بين القيمة العادلة لألصل وقيمته  
 بيع هى تكاليف إضافية مباشرة الستبعاد هذا األصل :الالعادلة ناقصا  تكلفة 

لألصل المعاد تقييمه ) المقيم(  االسترداديةة فتكون القيمة ( إذا كانت تكلفة االستبعاد زهيد1) 
) على سبيل المثال القيمة العادلة(. فى هذه الحالة  قيمة إعادة التقييممن  أكبربالضرورة قريبة أو 

بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم ، فمن غير المحتمل أن األصول المعاد تقييمها يصيبها و 
 فى غير حاجة إلى تقدير . االسترداديةبح القيمة ل و بالتالى تصضمحالاال

المعاد لألصول البيع ( إذا كانت تكلفة االستبعاد غير زهيدة فتكون القيمة العادلة ناقصا  تكاليف 2)
من القيمة العادلة ولذلك سوف تضمحل قيمة األصل المقيم إذا كانت قيمته  أقلبالضرورة  تقييمها

) على سبيل المثال القيمة العادلة( . فى هذه الحالة وبعد  دة التقييمقيمة إعامن  أقلفى االستخدام 
يار لتحديد ما إذا كان األصل قد بتطبيق هذا المع المنشأةتطبيق متطلبات إعادة التقييم ، تقوم 

 أم ال. اضمحل
 
     ييم   قيمة إعادة التقإذا كانت القيمة العادلة لألصل حددت على أساس غير القيمة السوقية فإن )ب(  

ولذلك و بعد تطبيق متطلبات إعادة  ،  االسترداديةمن القيمة  أقل) القيمة العادلة( قد تكون أكبر أو 
 أم ال . اضمحلالتقييم تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار عند تحديد ما إذا كان األصل قد 

 
 تعريفات 
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 قرين كل منها: ذكوربالمعنى المالتالية في هذا المعيار  المصطلحاتتستخدم  – 6
 

          االستهلك وأإلهلك لمجمع  أى بعد خصم لألصلوهى المبلغ الذي يتم االعتراف به  :الدفتريةالقيمة 
 .قيمتهفى  لضمحل االخسائر  وأ

 

و تكون مستقلة  تدفقات نقدية داخلة التى تولدمن األصول  يمكن تحديدها أصغر مجموعة :الوحدة المولدة للنقد
 .غيرها من األصول أو مجموعات األصول.التدفقات النقدية الداخلة من  كبير عنبشكل 

 

 من  لكل وهى األصول بخلف الشهرة والتي تسهم في التدفقات النقدية المستقبلية :العامة للمنشأةصول األ
 .المولدة للنقد والوحدات األخرى  محل االختبارنقد للوحدة المولدة لا
 

 بعد بالتخلص من أصل أو وحدة مولدة للنقدالتكاليف اإلضافية التي تتعلق مباشرة وهى  :التخلصتكاليف 
 .الدخليةومصروفات الضرائب  تكاليف التمويلاستبعاد 

 

لتكلفة فى القوائم المالية ناقصاً بديلة لأو أية قيمة أخرى  الثابت هى تكلفة األصل : القابلة لإلهلكالقيمة  
 . ية عمره اإلنتاجى المقدرله فى نها القيمة التخريدية

 

اإلنتاجى المقدر  العمرمن األصل الثابت على للقيمة القابلة لإلهلك  المنتظمتحميل الهو  :(اإلهلك )االستهلك
 له ) أو استهلك األصل غير الملموس على مدار االستفادة المتوقعة منه(.

 

و دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين السعر الذى يتم استلمه من بيع أصل أهى  القيمة العادلة :
 في السوق في تاريخ القياس. نالمشاركي

 

المبلغ الذى تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد عن  ىه :قيمةالفى  لضمحل االخسارة 
 لها. االسترداديةالقيمة 

 

  االستخداميةو قيمته أ مته العادلة ناقصاً تكاليف البيعهى قي :لألصل أو للوحدة المولدة للنقد االسترداديةالقيمة 
 أيهما أكبر .
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 : إما أن يكون اإلنتاجىالعمر  
 تتوقع المنشأة أن تنتفع خللها باألصل . التيالفترة أ(  )    
 عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليها من ذلك األصل . أو)ب( عدد وحدات اإلنتاج أو 

 

حدة و  أوحدوثها من أي أصل  عهى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوق :االستخداميةة القيم
  مولدة للنقد.

 

 في قيمته لاضمحل تحديد األصل الذي قد يحدث 

 
 ح، وهذه الشروط تستخدم  مصطل االسترداديةمتى يجب تحديد القيمة  "17"إلى  "8"تحدد الفقرات من  – 7

 . المولدة للنقديةالوحدة  أوها تطبق بنفس الشكل على األصل منفردا  "أصل" ولكن
 على النحو التالي :مقسمة  هذا المعيار فهي ما ورد فى أما بقية       

ويستخدم مصطلح  االستردادية.متطلبات وشروط قياس القيمة  "57" إلى "18" من تحدد الفقرات )أ(  
 .مولدة للنقديةحدة و  ةألي أوليشير لألصل المنفرد "أصل" 

ويتم  .القيمة لاضمحالشروط االعتراف والقياس بالنسبة لخسائر  "108"إلى  "58"من تحدد الفقرات  )ب( 
القيمة واالعتراف به بالنسبة لألصول الفردية بخالف الشهرة في  لاضمحالما يتعلق بقياس  تناول

بالنسبة  واالعترافالقياس  تتناولا فإنه "108" إلى "65"من ما الفقرات أ "64" إلى "58"من  الفقرات 
 وكذلك الشهرة . المولدة للنقديةالقيمة للوحدات  لاضمحاللخسائر 

القيمة المثبتة في  لاضمحالمتطلبات وشروط إلغاء خسائر  "116" إلى "109" من راتقتحدد الف )ج(
" في هذه الشروط على  ينطبق مصطلح "أصل مولدة للنقدية وحدة و  أوفترات سابقة بالنسبة ألي أصل 

 من وردت في الفقرات الفرديوهناك شروط إضافية لألصل  .مولدة للنقديةوحدة  أية أواألصل الفردي 
 "122" الفقرتينفي  فقد وردت الشروط اإلضافية  المولدة للنقديةوبالنسبة للوحدة ،  "121" إلى "117"
  ."125" و"  124" الفقرتينفي فقد وردت   للشهرةنسبة وبال ، "123" و

 لاضمحال خسائراإلفصاح عنها بشأن  يجبمعلومات التي ال "133" إلى "126" من تحدد الفقرات)د(   
لغائها بالنسبة لألصول والوحدات   "137" إلى "134" من وتحدد الفقرات. المولدة للنقديةالقيمة وا 

األصول غير الملموسة  وألشهرة الموزع عليها ا المولدة للنقديةاإلفصاح اإلضافية للوحدات  متطلبات
 القيمة. لاضمحالار بغير المحددة وذلك ألغراض اخت اإلنتاجيةذات األعمار 

 
تقدم وصفا   " 14" إلى" 12"والفقرات من  االسترداديةقيمته  قيمته الدفترية تتجاوزعندما  يضمحل األصل – 8

قيمة األصل ، فإذا ظهرت أي من  في لاضمحالخسائر لبعض الدالالت والمؤشرات على إمكانية حدوث 
وفيما عدا  ،االسترداديةقوم بعمل تقدير رسمي للقيمة تأن  المنشأةيتعين على  فإنههذه الدالالت والمؤشرات 

في قيمة  لضمحالاالحدوث خسارة نتيجة  احتمالداللة على  أيةلم تكن هناك  " ، إذا10ما ورد فى فقرة "
 . االسترداديةللقيمة  رسميبعمل تقدير  المنشأةن تقوم ال يتطلب أاألصل فإن هذا المعيار 
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 احتمالما إذا كان هناك أى مؤشر على  نهاية الفترة الماليةتاريخ  كل في تقدرأن  المنشأةيتعين على  – 9
ذا كان األمر كذلك،  .أصل قيمةفي  لاضمحل حدوث  بعمل تقدير للقيمة  المنشأةيجب أن تقوم  فإنهوا 

 صل.لأل االستردادية
 

  بما يلي: المنشأةالقيمة ، تقوم  لضمحل عدم وجود مؤشر ال أوبغض النظر عن وجود  – 10
 أوغير محدد  إنتاجىلألصل غير الملموس الذي له عمر سنويًا  القيمة  لاضمحل إجراء اختبار  (أ)

 .يةاالستردادمع قيمته  الدفتريةوذلك بمقارنة قيمته  للستخدامالمتاح  األصل غير الملموس غير
ويجوز  .كل سنة منويمكن إجراء هذا االختبار في أي وقت في السنة بشرط إجرائه في نفس الوقت 

هذا ب االعترافتم  إذا أنهإال  . قات مختلفةأو في  إجراء اختبارات لألصول غير الملموسة المختلفة
ة لهذا األصل قبل القيم لاضمحل  اختبارالحالية يتم إجراء  السنةأثناء  أولياً غير الملموس  األصل

 .نهاية هذه الفترة

 ."99"إلى  "80" من فقراتلسنوياً طبقاً ل فى عملية تجميع أعمال المقتناةإجراء اختبار للشهرة  (ب)

 
تخضع  الدفتريةقيمته  السترداداقتصادية مستقبلية كافية  عمنافقدرة األصل غير الملموس على تحقيق  – 11

يتطلب وبالتالي  لالستخدام اتاحتهلالستخدام عنها بعد األصل  إتاحةوذلك قبل  التأكد عدم درجة أكبر منل
وكذلك القيمة الدفترية لألصل غير  مرة سنويا   قلاألالقيمة على  لاضمحال باختبار المنشأةهذا المعيار قيام 
 .لالستخدام بعديتاح الملموس الذي لم 

 
أن تأخذ في االعتبار  المنشأةيجب على  إنهفاألصل  قيمةفي  لاضمحل حدوث  احتمالوعند تقدير مدى  – 12

  المؤشرات التالية: -كحد أدنى -
 

 المصادر الخارجية للمعلومات :
القيمة السوقية لألصل أثناء الفترة أكثر مما هو متوقع نتيجة مرور الوقت  فىملموس  انخفاضحدوث  (أ)

 االستخدام المعتاد . أو

سوف تحدث في المستقبل القريب  أو ةأثناء الفتر  أةالمنشعلى  سلبى أثرحدوث تغيرات ملموسة ذات   (ب)
في السوق  أو المنشأةتعمل فيه  الذيفي البيئة التكنولوجية والسوق والمناخ االقتصادي والتشريعي 

 .لهاتم تخصيص األصل  التى

في معدالت العائد األخرى في السوق خلل  أو)ج( حدوث زيادة في أسعار فائدة السوق على االستثمارات 
حساب من المحتمل أن يكون لتلك الزيادة تأثير على سعر الخصم المستخدم في الفترة وأن يكون 

 لألصل. االسترداديةملموس في القيمة  لاضمحل لألصل مما يسفر عن  االستخداميةالقيمة 
بقاً ط Market Capitalization الرأسمـالية هاقيم المنشأةلصافى أصول  الدفتريةالقيمة  تجاوزت)د( إذا 
 عار السوق.ــألس
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 للمعلومات: ةالمصادر الداخلي
 تلف مادي في األصل. أو( توافر دليل تقادم ـ)ه 

يتوقع حدوثها في المستقبل  أوخلل الفترة   المنشأةعلى  بىسلذات تأثير  )و( حدوث تغييرات ملموسة
األصل والخطط  خريدتوهذه التغيرات تشمل  ،يتوقع استخدامه  أويستخدم فيه األصل  الذيالقريب 

 أوخطط تتعلق بالتصرف في األصل  أوإعادة هيكلتها  أوالخاصة بتوقف العمليات المرتبط بها األصل 
عادبيعه قبل التاريخ   *لألصل بحيث يكون له نهاية محددة. اإلنتاجىتقدير العمر  ةالمتوقع وا 

 يتوقع أن يكون سيئاً. أوصل ادي لألاألداء االقتص سوء( توافر دليل من التقارير الداخلية تشير إلى ز)
استثمار فى شركة تابعة أو  فىالمستثمر بتوزيعات األرباح  من مؤشرات وجود اضمحلل عند اعتراف( ح) 

 : ما يلى شركة شقيقة أو منشأة تحت سيطرة مشتركة 
الدفترية الواردة  الرصيد الدفترى للستثمار فى القوائم المالية المستقلة عن األرصدة عندما يزيد ( 1)   

لصافى أصول المنشأة المستثمر فيها بما فى ذلك الشهرة  المجمعةفى القوائم المالية 
 المرتبطة بها .

التوزيعات عن إجمالى الدخل الشامل فى المنشأة المستثمر فيها فى الفترة التى  عندما تزيد (2)
 يعلن فيها التوزيع.

 
بتحديد دالئل أخرى تشير  المنشأةنه يجوز أن تقوم حيث إ .يست شاملة ل "12"الحاالت المدرجة في الفقرة  – 13

في حالة الشهرة  أو االسترداديةبتحديد القيمة  المنشأةأن تقوم  هذا يتطلب و ل األصلاضمحالإمكانية إلى 
 . "99" إلى "80" من طبقا للفقراتالقيمة  لاضمحالاختبار  بإجراءتقوم 

 
 منها :في قيمة األصول  لاضمحال احتمالرير الداخلية إلى التقا مندالئل قد تشير  – 14

صيانته ، أعلى مما  أواالحتياجات النقدية التالية لتشغيل األصل  أوالقتناء األصل ( أن التدفقات النقدية أ)
 .التقديريةهو مقدر في الموازنة 

ائر الناجمة عن األصل ، أسوأ الخس أوأرباح التشغيل  أو بالصافي)ب( أن تكون التدفقات النقدية الفعلية 
 .التقديريةفي الموازنة  مما هو مقدر

في  التدفقات النقدية الصافية أو األرباح التشغيلية أو الزيادة الملموسة تتقديرا)ج( حدوث تراجع ملموس في 
 الخسائر المتوقعة من األصل.

م الفترة الحالية مع األرقام لألصل عند تجميع أرقا خارجة)د( وجود خسائر تشغيلية أو تدفقات نقدية 
 المتوقعة مستقبال .

_________________________________________________________________ 
* بمجرد أن يفى األصل بشروط التبويب كمحتفظ به لغرض البيع )أو يدرج ضمن مجموعة مستبعدة مبوبة كمحتفظ بها لغرض 

( " األصول غير 32ر و يتم معالجته المحاسبية طبقا  لمعيار المحاسبة المصرى رقم )البيع( فإنه يستبعد من نطاق هذا المعيا
 المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة".
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مرة كل سنة لألصل  قلالقيمة على األ لاضمحاليتطلب هذا المعيار إجراء اختبار  "10"فقرة الكما ورد في  – 15
وبغض النظر  .وكذلك الشهرة،   لالستخدامغير المتاح  أومحدد  إنتاجىيس له عمر غير الملموس الذي ل

يطبق عند تحديد هل هناك احتياج  مفهوم األهمية النسبيةن فإ "10"ما جاء بالفقرة  متى يتم تطبيقعن 
ن القيمة السابقة أ العمليات الحسابيةعلى سبيل المثال ، إذا أظهرت . لألصل  االسترداديةلتقييم القيمة 
 االسترداديةإلى إعادة تقييم القيمة   المنشأةبكثير قيمته الدفترية عندئذ ال تحتاج  تتجاوزلألصل  االستردادية

 االستردادية السابقة أن القيمة التحليالتما لم يقع أي حدث يؤدى إلى استبعاد هذا الفرق وبالمثل قد تظهر 
 ".12"فقرة الفي  أي مؤشر ورد تجاه ةحساسي ةبأيلألصل ال تتسم 

 
إذا حدثت زيادة في أسعار فائدة السوق عن المعدالت األخرى للعائد على " 15"في الفقرة  كإيضاح لما ورد– 16

بعمل تقديرات  المنشأةليس مطلوبا  بموجب هذا المعيار أن تقوم  فإنهاالستثمار في السوق أثناء الفترة ، 
 ت التالية:لألصل في الحاال  االسترداديةرسمية للقيمة 

بالزيادة  لألصل االستخداميةالقيمة  حسابسعر الخصم المستخدم في  أثرمن المحتمل أن يتإذا لم يكن  (أ)
الفائدة على المدى القصير قد ال يكون لها  على سبيل المثال ، الزيادات في أسعار .في تلك األسعار 

 المتبقي طويال . تراضىاالفتأثير ملموس على سعر الخصم بالنسبة لألصل الذي يكون عمره 

في بالزيادة  لألصل االستخداميةالقيمة  حسابسعر الخصم المستخدم في  أثرإذا كان من المحتمل أن يت (ب)
  يوضح: االستردادية. إال أن تحليل الحساسية السابق للقيمة أسعار السوق 

ن المحتمل ألن م االسترداديةجوهري في القيمة  لاضمحالأنه من غير المحتمل أن يكون هناك  (1)
حدوث زيادة في التدفقات النقدية المستقبلية .على سبيل المثال ، في بعض الحاالت ، قد يكون 

 زيادة في أسعار السوق. أيةهناك منشأة قادرة على إظهار أنها تقوم بتسوية اإليرادات للتعويض عن 

ى حدوث خسائر جسيمة  نتيجة إل االسترداديةفي القيمة  لضمحالاالنه من غير المحتمل أن يؤدى ( أ2أو)  
 في قيمة األصل. لضمحالاال

 
في قيمته ، فإن هذا قد يشير إلى أن العمر  لاضمحالإذا كان هناك مؤشر على أن أصل ما سوف يحدث  – 17

وتعديلها يتعين مراجعتها   القيمة المتبقية لألصل أواإلهالك )االستهالك(  ةطريق أن أوالمتبقي  اإلنتاجى
المطبق على هذا األصل حتى إذا لم يتم إثبات أية خسائر ناجمة عن  المصرى ةالمحاسب بموجب معيار

   قيمة األصل. لاضمحال
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 االسترداديةقياس القيمة 

 
له أيهما  االستخداميةالقيمة  أوعلى أنها سعر بيع األصل بالصافي  االسترداديةهذا المعيار القيمة يحدد  – 18

، وهذه المتطلبات تستخدم  االسترداديةتحدد متطلبات قياس القيمة  "57"ى إل "19"أعلى ، والفقرات من 
 .نقدا  الوحدة التي تدر  أواصطالح "أصل" ولكنه ينطبق على األصل منفردا  

 
، على سبيل المثال، إذا االستخداميةبالصافي وقيمته دائما  أن نحدد سعر بيع األصل  الضروريليس من  – 19

فى قيمة األصل  لاضمحال فمعنى ذلك أنه ال يوجدالغ القيمة الدفترية لألصل ، أي من هذه المب تجاوز
 القيمة األخرى. لتقدير هناك داعوليس 

 
في سوق نشطة ، إال أنه لن يكون ممكنا   متداوال  يمكن تحديد سعر البيع بالصافي حتى إذا لم يكن األصل  – 20

 يعتمد عليهاعليه عمل تقديرات  بناءس الذي يمكن تحديد سعر البيع بالصافي في حالة عدم وجود األسا
على بينة  كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و للقيمة التي يمكن الحصول عليها من بيع األصل بين أطراف

قيمته  أنهالألصل يمكن اعتبار  االسترداديةالقيمة  نوفى هذه الحالة فإ. من الحقائق و يتعامالن بإرادة حرة
 . االستخدامية

 
بشكل ملموس صافى سعر بيع  تتجاوزألصل ما  االستخداميةإذا لم يكن هناك سبب لالعتقاد بأن القيمة  – 21

لهذا األصل يمكن اعتبارها سعر بيعه بالصافي ، وهذا هو الحال غالبا  االسترداديةاألصل ، فإن القيمة  هذا
تتكون من  صل المحتفظ به للتصرف فيهلأل االستخداميةبالنسبة ألصل يحتفظ به للبيع، وهذا ألن القيمة 

التدفقات النقدية المستقبلية من االستخدام المستمر لألصل حتى التصرف ن صافى عائد التصرف حيث إ
 فيه من المتوقع أن تكون ضئيلة.

ام االستخدتدفقات نقدية داخلة من ل إال فى حالة عدم إنتاج األصل   ألصل بذاتهل االسترداديةتتحدد القيمة  – 22
ذا كان الحال مجموعات األصول األخرى  أوالمستمر له وبشكل مستقل عن سائر األصول األخرى  ، وا 

 الفقرات راجعالتي يتبعها األصل )  تولد نقدية وتتحدد بالنسبة للوحدة التي  االسترداديةكذلك ، فإن القيمة 
  ( ما لم: "103"إلى  "65" من
 مته الدفترية. يكن سعر بيع األصل بالصافي أعلى من قي (أ)

اإلمكان تحديد سعر بيعه ويكون في  صافى من لتكون قريبةلألصل  االستخداميةتقدير القيمة أو )ب( يمكن 
 سعر البيع بالصافي له.

 
بدرجة   تقديرا  تقريبيا   التقديرات والمتوسطات والبيانات الحسابية المختصرة توفرفى بعض الحاالت يمكن أن  – 23

قيمته  أولتحديد سعر بيع األصل بالصافي في هذا المعيار  الموضحة لتفصيليةللحسابات امعقولة 
 .االستخدامية
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  إنتاجى محددلألصل غير الملموس الذى ليس له عمر  االسترداديةقياس القيمة 

سنويا   محدد إنتاجىالقيمة ألي أصل غير ملموس ليس له عمر  لاضمحالإجراء اختبار  "10"فقرة التطلب ت – 24
إال  .القيمة لاضمحالر عن شبغض النظر عن وجود أى مؤ  االسترداديةقارنة القيمة الدفترية مع القيمة بم
القيمة في  لاضمحاللألصل في اختبار  االسترداديةنه يجوز استخدام آخر حسابات تفصيلية عن القيمة أ

 :الفترة الحالية بشرط توافر الشروط التالية
بشكل من االستخدام المستمر المستقل  داخلةيحقق تدفقات نقدية إذا كان األصل غير الملموس ال  (أ)

يتبعها هذا  دة للنقدية التىلالمو اره كجزء من الوحدة بكبير عن األصول األخرى ، وبالتالي يتم اخت
للقيمة  حسابخر نة لهذه الوحدة بدرجة كبيرة منذ آلم تتغير األصول وااللتزامات المكو  وبالتالىاألصل 

 . االستردادية

 بهامش كبير.القيمة الدفترية لألصل  يتجاوزمبلغ  االسترداديةللقيمة  حسابخر آأن ينتج عن  و )ب(  

، ويكون  االسترداديةللقيمة  حسابخر تي وقعت والظروف التي تغيرت منذ آاث الحدألافي ضوء )ج(  و  
 .عيد الحدوثالقيمة االستردادية الحالية بأقل من القيمة الدفترية لألصل أمر ب تقدير

 

 
 تكاليف البيع ناقصاً صافى القيمة العادلة 

 ملغاة. -25
 

 ملغاة. – 26
 

 ملغاة. – 27
 

 

تكاليف االستبعاد بخالف تلك التى اعترف بها كالتزام يتم خصمها عند تحديد القيمة العادلة ناقصا   – 28
ضريبة الدمغة والضرائب المماثلة القانونية وكذلك  تالمصروفا، ومن أمثلة هذه التكاليف  .تكاليف البيع 

إال أن مكافآت  وتكاليف نقل األصل والتكاليف اإلضافية المباشرة لوضع األصل في حالة تسمح بالبيع.
( والتكاليف "مزايا العاملين(  "38الخدمة ) كما هو محدد في معيار المحاسبة المصرى رقم )ترك 

 دعتبر تكاليف إضافية مباشرة الستبعاتبعاد األصل ال تإعادة تنظيم المنشأة بعد اسالمرتبطة بتخفيض أو 
  األصل. 

 
 

ناقصا   ويكون هناك قيمة عادلة  ا  أصل ما في بعض األحيان أن يتحمل المشترى التزام استبعاديتطلب   - 29
كيف يمكن التعامل مع هذه  "78"وتوضح الفقرة  بالصافي لكل من األصل وااللتزامتكاليف البيع 

 الحاالت.
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  االستخداميةالقيمة 
 لألصل : االستخداميةالعناصر اآلتية عند حساب القيمة  تراعى   -30

 الحصول عليها من األصل. المنشأةتقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع  (أ)

 .ةتوقيت هذه التدفقات النقدية المستقبلي أوالتوقعات بشأن التغيرات الممكنة في قيمة و )ب(          

 مخاطر.  بدونأسعار الفائدة الحالية في السوق  فى)ج( القيمة الزمنية للنقود ممثلة و 
 المتأصل في األصل .قيمة تحمل عدم التأكد  )د( و 
( العوامل األخرى مثل عدم قابلية التسييل والتصفية والتي يظهرها السوق عند تحديد قيمة هـ)و 

 الحصول عليها من األصل. لمنشأةاالتدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع 
 

  ألصل ما ، يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية: االستخداميةوعند إجراء تقدير للقيمة   – 31
والتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية الناشئة عن االستخدام المستمر   الداخلة تقدير التدفقات النقدية  (أ)

 لألصل وعن بيعه النهائي.

 ئم على تلك التدفقات النقدية المستقبلية.تطبيق سعر الخصم المال  (ب)
 

ما كتسويات للتدفقات النقدية المستقبلية إ" ( هـ)ب( و )د( و) 30"يمكن إظهار العناصر الواردة في الفقرة    - 32
التوقعات الخاصة  إلظهار المنشأةوبغض النظر عن األسلوب الذي تتخذه  ،لسعر الخصمكتسويات  أو

ن النتيجة يجب أن تكون إظهار القيمة الحالية ت التدفقات النقدية المستقبلية فإتوقي أوبإمكانية تغير قيمة 
المرفق )أ( إرشادات  يوفرو جميع النتائج الممكنة. لمستقبلية بمعنى المتوسط المرجح لللتدفقات النقدية ا

 .عند استخدام أسلوب القيمة الحالية عند قياس قيمة األصل المستخدم  ةضافيإ
 

 ير التدفقات النقدية المستقبلية تقدأسس 

 :يجب على المنشأة االستخداميةعند قياس القيمة  – 33 
التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية على أساس افتراضات معقولة ومؤيدة تمثل أفضل تقديرات  تقدير (أ)

المتبقي  اإلنتاجىضاع االقتصادية التي ستكون قائمة على مدار العمر و اإلدارة لمجموعة الظروف واأل 
 لألصل ، ويجب إعطاء أهمية لألدلة والمؤشرات الخارجية.

موازنات والتوقعات التي اعتمدتها اإلدارة خر الخاصة بالتدفقات النقدية على ضوء آالتوقعات ال تقدير  (ب)
 أيةوأن تغطى تلك التوقعات فترة خمس سنوات ما لم يكن هناك مبررًا لفترة أطول ، ومع استبعاد 

من تحسين  أوخارج مستقبلية متوقع أن تنشأ من إعادة هيكلة في المستقبل لل أوللداخل  تدفقات نقدية
 دعم أداء األصل. أو

التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية فيما بعد الفترة التي تغطيها الموازنات والتوقعات  الصادرة  تقدير)ج( 
نوات التالية ما لم تكن هناك زيادة في في الس لضمحل للمتجه  أومؤخراً ، باستخدام معدل نمو ثابت 
معدل النمو هذا متوسط معدل النمو على المدى الطويل  يتجاوزالمعدل لها ما يبررها، ويجب أال 

 أونشاطها  المنشأةالدول التي تمارس فيها  أوبالنسبة للدولة  أوالصناعات  أوبالنسبة للمنتجات 
 يكن هناك ما يبرر معدل نمو أعلى. األصل ما لم التى يستخدم فيهابالنسبة للسوق 
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أسباب  باختبارالنقدية  تللتدفقاالحالية  التنبؤاتتقوم اإلدارة بتقدير معقولية االفتراضات التي قامت عليها   - 34

أن  من ويجب على اإلدارة التأكد،الفروق بين التنبوءات الماضية للتدفقات النقدية والتدفقات النقدية الفعلية 
الظروف التي لم تكن قائمة  أو اثحداألتتفق مع النتائج الفعلية الماضية وأن يدعم ذلك  اضاتاالفتر هذه 

 أثناء تحقق هذه التدفقات النقدية. 
 

بشأن التدفقات النقدية المستقبلية  و التى يعتمد عليهاوبشكل عام فإن التوقعات والموازنات المالية الواضحة   – 35
اإلدارة بشأن التدفقات النقدية  تقديراتن . ولهذا السبب ، فإمتاحةتكون  لفترات أطول من خمس سنوات ال

المستقبلية تكون قائمة على فترة أقصاها خمس سنوات ، ويجوز لإلدارة أن تستخدم توقعات خاصة 
إذا كانت لديها الثقة بأن  لية تغطى فترة أطول من خمس سنواتالنقدية بناء  على موازنات ما تبالتدفقا
على التوصل إلى  -على الخبرة السابقة  بناء   -ويمكن أن توضح قدرة اإلدارة  يعتمد عليهاتوقعات تلك ال

 توقعات التدفقات النقدية بدقة لفترات أطول.
 

لألصل من خالل استقراء  اإلنتاجىالنقدية حتى نهاية العمر  تيمكن تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقا   – 36
النقدية القائمة على أساس الموازنات والتوقعات المالية باستخدام معدل النمو  واستخالص توقعات التدفقات

ما لم تحدث زيادة في المعدل تتوافق مع  لالنخفاض امتجه أولسنوات تالية. وهذا المعدل يكون ثابتا  
ذا كان مالئما  ، يكون معد.  اإلنتاجىدورة العمر  أوالمعلومات الموضوعية حول أنماط المنتج  ل النمو وا 

 سلبى. أو ا  صفر 
 

لذلك فإن  ،يكون من المحتمل دخول المنافسين للسوق وتقييد النمو فإنه،  وعندما تكون الظروف مواتية – 37
( بالنسبة مثال   سنة 20معدالت النمو التاريخية على المدى البعيد ) سوف تواجه صعوبات لتجاوز المنشأة

في السوق التي  أونشاطها  المنشأةدول التي تمارس فيها ال أوفي الدولة  أوالصناعات  أوللمنتجات 
 تستخدم فيها األصل.

 
ا تدرس هذه المعلومات من فإنهالتوقعات المالية ،  أولمعلومات وردت في الموازنات  المنشأةوعند استخدام  – 38

ضاع و األة لمجموعة الظروف و حيث كونها تعكس افتراضات معقولة ومؤيدة وتمثل أفضل تقديرات اإلدار 
  .المتبقى لألصل اإلنتاجىر العمر التي سوف تكون قائمة على مدا االقتصادية

 
  المستقبلية ةالعناصر المكونة لتقديرات التدفقات النقدي

 يجب أن تتضمن التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ما يلى: – 39
 لألصل.لمتواصل من االستخدام ا الداخلة( توقعات التدفقات النقدية أ)
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بالضرورة لتوليد التدفقات النقدية الداخلة  المنشأة)ب( توقعات التدفقات النقدية للخارج التي تتكبدها 
الناشئة عن االستخدام المستمر لألصل )بما في ذلك التدفقات النقدية الخارجة إلعداد األصل 

 بشكل معقول وثابت. األصل علىتوزع بشكل مباشر  أو( والتي يمكن أن ترجع  للستخدام
التصرف  أوسدادها( لبيع األصل  أو) تحصيلهاالمتوقع  -إن وجدت  -)ج( صافى التدفقات النقدية 

 .اإلنتاجىفيه في نهاية عمره 
  

تعكس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وسعر الخصم االفتراضات الثابتة بشأن الزيادات في األسعار  – 40
التي  األسعارم بشكل عام ، لذلك ، إذا كان سعر الخصم يشمل تأثير الزيادات في التي ترجع إلى التضخ

المعدالت العادية ، أما إذا كان سعر بإلى التضخم ، فإن التدفقات النقدية المستقبلية يتم تقديرها ترجع 
ة المستقبلية الخصم يستبعد التأثير الناجم عن زيادة األسعار بسبب التضخم فإن تقديرات التدفقات النقدي

 معين في األسعار المستقبلية(. نقص أوتكون في معدالتها  الحقيقية )ولكن تشمل زيادة 
 

التكاليف غير المباشرة الخدمة اليومية لألصل وكذلك  تشمل التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية الخارجة  – 41
 استخدام األصل.ببشكل ثابت بدرجة معقولة و يمكن ربطها  أوالمستقبلية التي ترجع بشكل مباشر 

 
 ا  قبل أن يكون األصل جاهز  المنشأةعندما ال تشمل القيمة الدفترية التدفقات النقدية الخارجة التي ستتحملها – 42

البيع ، فإن تقدير التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية يتضمن تقدير أي تدفق نقدي خارج  أو لالستخدام
المثال ، فإن هذا  على سبيل .البيع  أو لالستخدام ا  قبل أن يكون األصل جاهز  ةالمنشأآخر يتوقع أن تتكبده 

  لم يستكمل بعد. عمراني أومشروع تنموى  أوتحت اإلنشاء  ينطبق على مبن
 

 :يليتشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما  يجب أال االزدواجلتجنب  – 43
و التي ال تعتمد   االستعمال المستمرتولد تدفقات نقدية داخلة من ( التدفقات النقدية الداخلة من أصول أ)

)مثال ذلك األصول المالية مثل  الدراسةإلى حد كبير على التدفقات النقدية الداخلة من األصل محل 
 (.العمالء

 الموردينك )مثال ذل كالتزاماتتم االعتراف بها  بااللتزامات التى قد)ب( التدفقات النقدية الخارجة المتعلقة و
 المخصصات(.  أوالمعاشات  أو

 

تشمل تقديرات التدفقات  أاليجب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لألصل في حالته الراهنة ويجب  – 44
 المقدرة التي يتوقع أن تنشأ مما يلى: المستقبليةالخارجة  أوالنقدية المستقبلية التدفقات الداخلة 

 بها بعد. المنشأةة لم تلتزم ( إعادة هيكلة مستقبليأ)   
 أداء األصل. تطوير أو تحسين)ب( أو 
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ال تعكس ما  االستخداميةن القيمة في حالته الراهنة فإ قدرت لألصلنظرا  ألن التدفقات النقدية المستقبلية  – 45
 يلي:

في  التخفيضاتذلك  الوفورات في التكلفة المتعلقة بذلك )مثال أو)ا( التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية 
 بها بعد. المنشأةالمنافع التي يتوقع أن تنشأ من إعادة هيكلة مستقبلية لم تلتزم  أوتكاليف الموظفين( 

أداء األصل أو التدفقات النقدية الداخلة المتوقع أن  من تزيد أو نستحالتي  التدفقات النقدية الخارجة)ب( أو 
 .من هذه التدفقات الخارجة تنشأ

 
إما نطاق العمل  هام و مؤثر، وهو يغير بشكل  ومراقب بمعرفة اإلدارة ادة الهيكلة هي برنامج مخطط إع – 46

( إرشادات 28) رقم المصرى. ويقدم معيار المحاسبة يؤدى به العملاألسلوب الذي  أو المنشأةالذي تقوم به 
 بإعادة الهيكلة.  ةملتزم المنشأةالتوقيت الذي تكون فيه  توضح

 
 

 تلتزمبعض األصول بإعادة الهيكلة هذه ، وعندما  أثرأن تت المتوقعمن ف ، بإعادة هيكلة المنشأة تلتزمندما ع – 47
 : بإعادة الهيكلة  المنشأة

فإن تقديراتها للتدفقات النقدية الداخلة و التدفقات النقدية الخارجة ألغراض تحديد القيمة المستخدمة ( أ)
افع األخرى من إعادة الهيكلة ) بناء على أحدث موازنة مالية   أو سوف تعكس وفورات التكلفة و المن

 معتمدة من اإلدارة( تتقديرا
 طبقا  مخصص إعادة الهيكلة تتضمن  فإن تقديراتها للتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية إلعادة الهيكلة )ب( 
 (. 28رقم ) المصرىمعيار المحاسبة ل

  

قيمة األصل بما يتعدى مستوى أدائه الذي تم  من يزيد أوماليا  يحسن رأسفا  مصرو  المنشأة إلى حين تحمل – 48
ن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ال تشمل التدفقات النقدية الداخلة المقدرة المستقبلية التي فإتقييمه 

 .يتوقع أن تنشأ من هذه المصروفات 
 

 

الالزمة للمحافظة على األصل واإلبقاء  ةالمصروفات المستقبليتشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية  – 49
مختلفة  إنتاجيةأعمار  اأصول له من المولدة للنقديةعندما تتكون الوحدة و  عليه عند مستوى أدائه الحالي.

يعتبر  أقل إنتاجيةاألصول بأصول أخرى ذات أعمار  إحاللن تشغيل المستمر للوحدة، فإوجميعها أساسية لل
وبالمثل ، عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة اليومية للوحدة  عمليات التشغيلمن  ا  جزء

بأجزاء ذات  األجزاء إحاللن مختلفة فإ إنتاجيةعندما يكون هناك أصل منفرد يتكون من أجزاء ذات أعمار 
ند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية اليومية لألصل ع عمليات التشغيلمن  ا  يعتبر جزء أقل إنتاجيةأعمار 

 التي يحققها األصل.
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 يجب أال تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي: – 50
 الخارجة من األنشطة التمويلية. أو( التدفقات النقدية الداخلة )أ    
 مدفوعات ضريبة الدخل. أو)ب( مقبوضات أو 

 
تتفق مع طريقة تحديد سعر الخصم . و إال يؤدى غير  تقبلية المقدرة افتراضاتتعكس التدفقات النقدية المس – 51

 ن القيمة الزمنية للنقود يتم ، ونظرا  ألبالمرة  يتم تجاهلها أوبعض االفتراضات مرتين  أثرذلك إلى أخذ 
قات النقدية الداخلة ن التدفقات النقدية هذه ال تشمل التدفات النقدية المستقبلية المقدرة فإبخصم التدفقحسابها 

فإنه يتم أيضا   الضريبة. حسابسعر الخصم قبل نه يتم تحديد حيث إ والخارجة من األنشطة التمويلية ، أو
 الضريبة. قبل حسابتقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

 
ما  أصل دستبعاال( سدادها أوعليها ) ليجب أن يكون تقدير صافى التدفقات النقدية التي سيتم الحصو – 52

 معاملة األصل في استبعادأن تحصل عليه من  المنشأةهو المبلغ الذي تتوقع  اإلنتاجىنهاية عمره  في 
بعد  كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملن بإرادة حرة وذلك بين أطراف 

 األصل . الستبعاد المقدرة خصم التكاليف
 

نهاية عمره  التى سيتم تحصيلها )أو سدادها( من استبعاد أصل ما فى التدفقات النقدية يتم تحديد صافى  – 53
، فيما عدا انه عند  القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيعبطريقة مماثلة لتحديد صافى  اإلنتاجى

 تقدير صافى التدفقات النقدية:
إلى نهاية عمرها وصلت  لألصول المماثلة التىر األسعار السائدة في تاريخ التقدي المنشأةتستخدم  )أ( 

 ستعمال األصل فيها.اظروف مماثلة للظروف التي سيتم  ظل والتي عملت في  اإلنتاجى
ن التضخم العام سعار الناجمة عكل من الزيادات المستقبلية في األ أثر)ب( يتم تسوية هذه األسعار حسب 

استبعدت تقديرات التدفقات النقدية  إذانه أ فى حين ، ( المستقبلية المحددةاالنخفاضاتوالزيادات )
يستبعد أيضا  ثرن هذا األأثر التضخم العام فإالمستقبلية من االستخدام المستمر لألصل وسعر الخصم 

 األصل.   استبعادمن صافى التدفقات النقدية عند 
ادلة االفتراضات التي يستخدمها تختلف القيمة العادلة عن القيمة االستخدامية حيث تعكس القيمة الع -أ53

المشاركون في السوق عند تسعير األصل . وبخالف ذلك ، تعكس القيمة االستخدامية آثار العوامل التي قد 
تخص المنشأة وال تكون مطبقة على المنشآت بشكل عام . على سبيل المثال ، ال تعكس القيمة العادلة أي 

 توفر فيها بشكل عام للمشاركين في السوق :من العوامل التالية إلى الحد الذى ال ت
 القيمة اإلضافية المستمدة من تجميع األصول مثل إنشاء محفظة عقارات استثمارية في مواقع مختلفة. (أ)

 و)ب( عالقات الترابط بين األصل الذى يتم قياسه واألصول األخرى.
 حالي لألصل.و)ج( الحقوق القانونية أو القيود القانونية التي تخص فقط المالك ال

 و)د( المنافع الضريبية أو األعباء الضريبية التي تخص المالك الحالي لألصل .
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 التدفقات النقدية المستقبلية للعملت األجنبية
تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة التي سوف تتحقق بها ثم يتم خصمها باستخدام سعر خصم مناسب  – 54

بترجمة القيمة الحالية التي تم الحصول عليها باستخدام سعر الصرف الفوري  نشأةالموتقوم  .ك العملة للت
 .االستخداميةالقيمة  حسابفي تاريخ 

 

 سعر الخصم
 لكل مما يلي:  الحالى للسوقالتقييم  يعكسسعر الخصم هو السعر قبل الضريبة الذي  – 55

 ( القيمة الزمنية للنقود.أ)   
 تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. تعديل بشأنها التي يتمصل )ب( المخاطر المرتبطة باألو 

 

للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل هو العائد الحالية للسوق للقيمة الزمنية أن السعر الذي يعكس التقييمات  – 56
 مساويةطرة الذي يطلبه المستثمرون إذا كان عليهم اختيار استثمار يولد تدفقات نقدية لمبالغ وتوقيت ومخا

ويقدر هذا السعر من السعر الضمني في عمليات  ،الحصول عليها من األصل  المنشأةلتلك التي تتوقع 
راق و في سوق األ مقيدةمن تكلفة المتوسط المرجح لرأس مال منشأة  أوالسوق الحالية ألصول مشابهة 

المرتبطة المتوقعة و المخاطر مية محفظة أصول ( مشابهة من ناحية قدرتها الخد أو) حداالمالية لها أصل و 
 لألصل االستخداميةلقياس القيمة  ةالخصم المستخدم )أسعار( إال أن سعر.الدراسة بها مع األصل محل 

السوف ال ت تأثير  سيحسب عكس المخاطر التي تم بشأنها تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وا 
 بعض االفتراضات مرتين.

 
بدائل لتقدير  المنشأةتستخدم ،  مباشرة  من السوق بصورة  كون السعر الخاص بأصل متوفرا  عندما ال ي – 57

 ويقدم المرفق )أ( إرشادات إضافية لتقدير سعر الخصم فى مثل هذه الظروف. سعر الخصم.
 

 
 ل فى القيمةضمحل و قياس خسارة االاالعتراف 

ل األصل ، وذلك بخالف اضمحالوقياس خسائر اف متطلبات االعتر  "64"إلى  "59" ات منحددت الفقر  – 58
ل للوحدات المولدة ضمحال" االعتراف وقياس خسائر اال108" إلى "65الشهرة . وتتناول الفقرات من "

 للنقدية و الشهرة .
 

مبلغ إلى  القيمة الدفتريةيجب تخفيض  فإنه قيمته الدفتريةمن  أقلألصل  االسترداديةالقيمة  تإذا كان – 59
 .ل القيمةاضمحل  ناتجة عنخسارة  االنخفاض، ويعتبر ذلك  االسترداديةه قيمت

 

 .في الحال  األرباح أو الخسائرفي  لضمحل االيجب االعتراف بخسارة  – 60
 

 ملغاة. – 61
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لذلك األصل دفترياً المبلغ المثبت  تزيد علىفي قيمة أصل  لضمحل االعندما يكون المبلغ المقدر لخسارة  – 62
 خر. مصرى آطلب ذلك معيار محاسبة االعتراف بوجود التزام إذا  المنشأةى علف ،

 
األصل في الفترات المستقبلية  (استهلكإهلك ) القيمة يجب تسوية مبلغ لاضمحل بعد االعتراف بخسارة  – 63

س منتظم ن وجدت( على أسا)إ (المتبقية) التخريدية لتوزيع القيمة الدفترية المعدلة لألصل ناقصًا قيمته
 المتبقي. اإلنتاجىعمره  مدارعلى 

 
ة مؤجلة متعلقة بذلك يالتزامات ضريب أويتم تحديد أية أصول  فإنه القيمة تخفيضتم االعتراف بخسارة  إذا - 64

، وذلك بمقارنة القيمة الدفترية المعدلة "  ضرائب الدخل" (24) رقم  المصرىبموجب معيار المحاسبة 
 .بى الخاص بهاألساس الضريلألصل مع 

 
 و الشهرة وحدات توليد النقد

 
 متطلبات تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل ، وكذلك  "108"إلى  "66" من توضح الفقرات – 65

 .ل المعترف بهاضمحالوالشهرة و خسائر اال النقدتحديد القيمة الدفترية بالنسبة لوحدات توليد 
 

  ي ينتمي إليها األصل التتحديد وحدة توليد النقد 
لألصل  للسترداديجب تقييم المبلغ القابل  فإنهأصل  أىقيمة  لاضمحل إذا كانت هناك أية داللة على  – 66

ذا لم يكن من الممكن تقدير المبلغ القابل  ،المفرد   المنشأةيجب على  فإنه لألصل المفرد للستردادوا 
 (.لألصلتوليد النقد  ةإليها )وحد ينتمىالذى النقد  لوحدة توليد للستردادتحديد المبلغ القابل 

 
 ألصل مفرد في الحاالت التالية: لالستردادال يمكن تحديد المبلغ القابل  – 67

)مثال  لقيمته العادلة ناقصا  تكاليف البيعلتكون مقاربة  االستخدامية( إذا لم يكن ممكنا  تقدير قيمة األصل أ)
التدفقات النقدية المستقبلية من االستعمال المستمر لألصل على أنها  ذلك إذا لم يكن ممكنا  تقدير

 ضئيلة(.
والتي هي مستقلة إلى حد كبير عن إذا لم يولد األصل تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر  )ب(

 .التدفقات النقدية من أصول أخرى 
ليد النقد لألصل وتبعا  لذلك قيمته تو  ةفقط لوحد االستخداميةوفى هذه الحاالت يمكن تحديد القيمة 

 .االستردادية
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 مثال : 

ومن الممكن بيع سكة الحديد  ،لدعم أنشطتها التعدينية بها منشأة تعدين تمتلك سكة حديد خاصة
الخاصة فقط بمقدار قيمتها كخردة ، وال تولد سكة الحديد الخاصة تدفقات نقدية داخلة من االستعمال 

 األخرى للمنجم. حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات إلىلة مستق هى والتيالمستمر 
لسكة الحديد ل االستخداميةالقيمة  ألنلسكة الحديد الخاصة  االسترداديةالقيمة ليس من الممكن تقدير  

 القيمة المنشأةالخاصة ال يمكن تحديدها ، ومن المحتمل أنها تختلف عن قيمتها كخردة، ولذلك تقدر 
  منجم ككل.الى ألوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها سكة الحديد الخاصة ،  االستردادية

 
والتي  تتضمن األصلأصول  أصغر مجموعة هي "6"معرفة في الفقرة  هيأن وحدة توليد النقد لألصل كما  – 68

ات النقدية الداخلة من تولد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة إلى حد كبير عن التدفق
نطوي على الحكم الشخصي، ، وتحديد وحدة توليد النقد لألصل يمجموعات األصول  أواألصول األخرى 

ذا لم يكن ممكنا  تحديد المبلغ القابل   ةأصغر مجموع المنشأةتحدد   لكل أصل على حدة لالستردادوا 
    .كبيرلألصول تولد أكبر تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد 

  
 : مثال

من الخدمة في كل  أدنىا  تطلب حديبتقديم الخدمات بموجب عقد مع مجلس محلى  أتوبيسات تقوم شركة
ويمكن تحديد األصول المخصصة لكل خط والتدفقات النقدية من كل خط  ،خمسة من الخطوط ال حداو 

 الخطوط يعمل بخسارة كبيرة. حدابشكل منفصل ، و 
مستوى للتدفقات النقدية الداخلة التي  أقلفإن  لألتوبيساتخط  أىخيار إيقاف  ال تملك المنشأةن نظرا  أل

يمكن تحديدها من االستعمال المستمر والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول 
النقد مجموعة األصول األخرى هي التدفقات النقدية التي تولدها الخطوط الخمسة معا  ، ووحدة توليد  أو

 ككل. األتوبيساتلكل مسار هي شركة 
 

وما في حكمها والتي يتم  للنقديةالتدفقات النقدية الداخلة من االستخدام المستمر هي التدفقات الداخلة  - 69
    وعند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة من األصل  ، المنشأةالحصول عليها من أطراف خارج 

            ول( مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرىمجموعة األص أو)
تأخذ في االعتبار مختلف العوامل بما في ذلك كيفية متابعة اإلدارة  المنشأةن مجموعة األصول( فإ أو)

     يميةقلاإلاطق المن أواألحياء  أوالمواقع الفردية  أواألعمال  أو) مثل خطوط اإلنتاج  المنشأةلعمليات 
 المنشأةأصول وعمليات  في استخدام االستمرار بشأنكيفية اتخاذ اإلدارة للقرارات  أوطريقة أخرى(،  أية أو
 .فيهاالتصرف  أو
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 أويجب تحديد هذا األصل  فإنهصول األمجموعة  أوالذي ينتجه أصل  للمنتج ةسوق نشط تإذا وجد – 70
داخليًا ،  يستخدم هذا المنتجكل  أود نقد وحتى ولو كان بعض مجموعة األصول على أنها وحدة تولي

وحدة توليد نقد بسعر التحويل الداخلي عندئذ  أووفى حالة تأثير التدفقات النقدية الناشئة بواسطة أصل 
في معاملت تجارية لألسعار المستقبلية التي يمكن أن تتحقق  اإلدارةأفضل تقديرات  المنشأةتستخدم 
 :وذلك عند تقديرها بإرادة حرة

 لوحدة توليد النقد. أولألصول  االستخداميةلتدفقات النقدية للداخل المستخدمة لتحديد القيمة ل  (أ)  
توليد نقد  لوحدات أوأصول  ألية االستخداميةلتدفقات النقدية للخارج المستخدمة لتحديد القيمة و)ب( ل

  بالسعر التحويلي الداخلي. أثرأخرى تت
 

األصول من قبل  نمجموعة م أوالمنتج بأكمله الذي أنتجه أصل  أوولو تم استخدام جزء من المنتج حتى  – 71
 أون هذا األصل فإ)مثال ذلك منتجات في المرحلة المتوسطة لعملية اإلنتاج(  المنشأة فىوحدات أخرى 

  ، ةفي سوق نشط بيع هذا اإلنتاج المنشأةإذا استطاعت  ةمجموعة األصول تشكل وحدة توليد نقد منفصل
توليد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال  امجموعة األصول يمكنه أويرجع ذلك إلى أن هذا األصل و 

مجموعة األصول  أوالمستمر بشكل مستقل إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى 
 ألى أو نقد المالية المتعلقة بوحدة توليد التنبؤاتالتقديرية /  الموازناتوعند استخدام معلومات مبنية على  ،

بتعديل هذه المعلومات إذا لم  المنشأةتقوم  ويل الداخلىنقد متأثرة بأسعار التح توليد أو وحدات أصل آخر
 وحدة توليد النقد إلنتاجالسوق المستقبلية  ألسعارتكن أسعار التحويل الداخلية تعكس أفضل تقدير لإلدارة 

 .بإرادة حرة فى معامالت
 

إذا كان إجراء األصول ، إال  أو األصللنفس  ألخرىيجب تحديد وحدات توليد النقد بشكل ثابت من فترة  – 72
 تغيير ذلك له ما يبرره.

 

أن أنواع  أوأن أصال ينتمي لوحد توليد نقد مختلفة عن وحدة أخرى في الفترات السابقة  المنشأةإذا حددت  – 73
حول وحدة تتطلب افصاحات معينة  "130"ن الفقرة تغيرت فإ قد توليد النقد ألصل ةداألصول المجمعة لوح

 ها بالنسبة لوحدة توليد النقد.تم إلغاؤ  أوفي القيمة ل ضمحالاال إذا تم االعتراف بخسارة  توليد النقد
 

 و القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد االسترداديةالقيمة 
لها أيهما  االستخداميةالقيمة  أوصافى سعر البيع لوحدة توليد النقد  ة توليد نقد هىلوحد االسترداديةالقيمة  – 74

إلى  "57"إلى  "19"من إشارة في الفقرات أيةلوحدة توليد نقد فان  االسترداديةالقيمة ، ولغرض تحديد  أعلى
 على إنها إشارة لوحدة توليد نقد. يجب أن تفسر( األصل)

 

توليد  ةلوحد االسترداديةالقيمة دفترية لوحدة توليد نقد بما يتفق مع طريقة تحديد يجب تحديد القيمة ال – 75
 النقد.
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 لوحدة توليد النقد: القيمة الدفترية – 76
توزع على أساس معقول وثابت  أوالقيمة الدفترية لتلك األصول التي يمكن أن تعزى مباشرة فقط شمل ت  (أ)

لد التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المقدرة عند تحديد القيمة على وحدة توليد النقد، والتي سوف تو 
 لوحدة توليد النقد. االستخدامية

 االسترداديةالقيمة شمل القيمة الدفترية ألي التزام معترف به إال إذا كان من غير الممكن تحديد )ب( ال ت
إلى أن صافى القيمة العادلة بعد خصم لوحدة توليد النقد بدون أخذ هذا االلتزام في االعتبار ويرجع ذلك 

ا باستثناء التدفقات النقدية المتعلقة ملوحدة توليد النقد يتم تحديده االستخداميةتكاليف البيع والقيمة 
الفقرتين  عجرامن وحدة توليد النقد وااللتزامات التي تم االعتراف بها )باألصول التي هي ليست جزءا  

 ("43"و  "28"
 

من األهمية إدراج األصول  التي فإنه  ، وعات لتقييم إمكانية اإلستردادم تجميع األصول في مجمعندما يت – 77
المستمر ضمن وحدة توليد النقد وخالف ذلك قد تظهر وحدة  االستعمالتولد التدفقات النقدية الداخلة من 

ت بالفعل، وفى بعض الحاالت قد وقع لضمحالاالتماما  عندما تكون خسارة  لالسترداد ةتوليد النقد أنها قابل
ال يمكن  إال أنهنقد البعض األصول تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لوحدة توليد  أن بالرغم من

 أوثابت ، وقد يكون الحال كذلك بالنسبة للشهرة و  توزيعها على وحدة توليد النقد على أساس معقول 
كيفية التعامل  "103"إلى  "80" من ، وتوضح الفقرات الرئيسي مثل أصول المقر األصول العامة للمنشأة

 .لضمحالاال ألغراض  نقدالمع هذه األصول عند اختبار وحدة توليد 
 

لوحدة  االسترداديةالقيمة أخذ بعض االلتزامات المعترف بها في االعتبار لتحديد  الضروريقد يكون من  – 78
المشترى بتحمل هذا  منقد يتطلب أن يقو الرف في وحدة توليد كان التص إذانقد، وقد يحدث ذلك التوليد 

النقدي المقدر من التصرف النهائي( لوحدة التدفق  أوااللتزام ، وفى هذه الحالة يكون صافى سعر البيع )
            . توليد النقد هو سعر البيع المقدر ألصول وحدة توليد النقد وااللتزام معا  ناقصا  تكاليف التصرف

تخصم القيمة  االسترداديةو قيمتها الدفترية لوحدة توليد النقد  القيمةبين  إجراء مقارنة ذات معن   غراضأل و
 لوحدة توليد النقد وقيمتها الدفترية. االستخداميةكل من القيمة عند تحديد  مالدفترية لاللتزا

 مثال:
عملياته  استكمالاستعادة الموقع إلى حالته عند تتطلب القوانين وجوب أن يقوم المالك بو تقوم شركة بتشغيل منجم 

إزالتها قبل بدء عمليات التعدين، يجب التعدينية، وتشمل تكاليف االستعادة استبدال المواد الموجودة فوق المنجم التي 
 عندما أزيلت هذه المواد، كما تم فورا   وقد تم االعتراف بمخصص لتكاليف استبدال المواد الموجودة فوق المنجم

تبلغ  والمقدر للمنجم  اإلنتاجى االعتراف بالمبلغ المخصص كجزء من تكلفة المنجم ويتم استهالكه على مدى العمر
 للقيمة الحالية لتكاليف االستعادة. مساو، وهو 500لمخصصات االستعادة  الدفتريةالقيمة 
 المنشأةمنجم هي المنجم ككل، وقد استلمت القيمة للمنجم، ووحدة توليد النقد لل لاضمحالبإجراء اختبار  المنشأةتقوم 

، وهذا السعر يتضمن قيام  المشترى بتحمل التزام استعادة 800عروضا مختلفة لشراء المنجم بمبلغ مقداره حوالي 
للمنجم  االستخداميةالقيمة  طفيفة، وتبلغ  على أنها تكاليف التصرف في المنجمقدرت المواد الموجودة فوق المنجم، و 

 . 1000 هيبخالف تكاليف االستعادة ، والقيمة الدفترية للمنجم  1.200حوالي 



 2015المعدل  (31)معيار المحاسبة المصرى رقم 

  20 - 31 

وهذا المبلغ يأخذ في االعتبار تكاليف االستعادة التي تم   800وحدة توليد النقد  بيعالقيمة العادلة ناقصا  تكاليف بلغ ت
ذ تكاليف  االستعادة في النقد بعد أخلوحدة توليد  االستخداميةيد القيمة دوضع مخصص لها، ونتيجة لذلك يتم تح

القيمة الدفترية للمنجم  ) 500( القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد هى 500ناقصا   1200) 700االعتبار وتقدر بمبلغ 
القيمة  تزيد عنللوحدة  االسترداديةوبالتالي فالقيمة ( 500ناقصا  القيمة الدفترية لمخصص تكاليف االستعادة   1000
        الدفترية.

 
نقد بعد األخذ في االعتبار األصول التي هي التحديد القيمة الدفترية لوحدة توليد لألسباب العملية يتم أحيانا – 79

االلتزامات التي تم االعتراف  أواألصول المالية األخرى (  أو العمالءجزء من وحدة توليد النقد )مثال ذلك 
 تزادمعاشات والمخصصات األخرى (، وفى هذه الحاالت وال الموردينبها في القوائم المالية )مثال ذلك 

 هبالقيمة الدفترية لهذ ضالقيمة الدفترية لوحدة توليد النقد بمقدار القيمة الدفترية لهذه األصول وتخف
 االلتزامات.

 
 ةالشهر 

 شهرة على الوحدات المولدة للنقد توزيع ال
األعمال على الوحدات التي  تجميعة المكتسبة عند القيمة يتم توزيع الشهر  لاضمحل ألغراض اختبارات  – 80

 التجميعوالمتوقع منها االستفادة من عملية  المقتنيةمجموعات هذه الوحدات لدى الشركة  أونقد ال تولد
 .المجموعات أولهذه الوحدات  المقتناةااللتزامات األخرى للشركة  أوبغض النظر عن إسناد األصول 

  وحدات يتم توزيع الشهرة عليها بما يلي:مجموعة  أووحدة  أيةوتتسم 
 تراقب بها الشهرة لألغراض الداخلية لإلدارة . المنشأةداخل  مستوً  أدنى)ا( أنها تمثل 

" من معيار المحاسبة المصرى رقم 5ف بالفقرة "ر تشغيل كما هو مع)ب( أنها ليست أكبر من أي قطاع 
 ( " القطاعات التشغيلية " قبل التجميع .41)

 
 

، توقعا  لمنافع اقتصادية مستقبلية المشترىيدفعها  التى مبالغتجميع أعمال ال عملية من المقتناةتمثل الشهرة  – 81
من األصول التي ال تحقق شروط االعتراف بشكل منفرد  أومن األصول غير القابلة للتحديد بشكل منفرد 

مجموعات األصول  أوقل عن األصول األخرى والشهرة ال تولد تدفقات نقدية بشكل مست ،في القوائم المالية 
وأحيانا  ال يمكن توزيع الشهرة إال على  ،وغالبا  ما تساهم في التدفقات النقدية للوحدات المتعددة لتوليد النقد

يتم عنده مراقبة  المنشأةداخل  أدنى مستو  ن لفردية المولدة للنقد وبالتالي فإأساس تقديري على الوحدات ا
من وحدات توليد النقد ترتبط بها الشهرة ولكن ال  ا  ما يتضمن عدداإلدارة الداخلية أحيانا  الشهرة ألغراض

والتي يمكن  "99" إلى "83" من واإلشارة لوحدة توليد النقد كما وردت في الفقرات .يمكن توزيعها عليهم
 لشهرة عليها.حدات توليد النقد التي يتم توزيع او توزيع الشهرة عليها هي أيضا إشارة لمجموعة 
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يعكس   عند مستو   قيمة الشهرة لاضمحالإلى اختبار  "80"فقرة اليؤدى تطبيق المتطلبات الواردة في   – 82
نظم  أيةبإدارة عملياتها والتي ترتبط بها الشهرة ، وبالتالي فان إدخال  المنشأةالطريقة التي تقوم بها 

 .يا  إضافية إلعداد التقارير المالية ليس ضرور 
 

 لاضمحاليكون هناك توافق بين وحدة توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها ألغراض اختبارات   قد ال – 83
التغيرات  آثار( "13) المحاسبة المصرى رقم القيمة مع المستوى الذي تم عنده توزيع الشهرة طبقا لمعيار

على سبيل  .األجنبية  ترباح وخسائر العمالأ قياسألغراض  " األجنبية في أسعار صرف العمالت
نسبيا   أقل( توزيع الشهرة على مستويات 13منشأة بموجب معيار ) أيمن  ا  المثال إذا كان مطلوب

قيمة  لاضمحالال يطلب من المنشآت اختبار عندئذ  األجنبيةألغراض قياس أرباح وخسائر العمالت 
هرة عند هذا المستوى ألغراض اإلدارة ة تقوم بمراقبة الشألم تكون المنش االشهرة عند نفس المستوى م

 الداخلية.
 

قبل نهاية الفترة  األعمال من تجميعللشهرة المكتسبة  األولىالتوزيع  استكمالفي حالة عدم إمكانية  – 84
قبل نهاية الفترة السنوية  األولىالتوزيع  استكمالعندئذ يتم  التجميعالسنوية التي تم فيها عملية 

 د تاريخ االقتناء.لى التي تبدأ بعو األ 
 

عن تجميع  األوليةأمكن تحديد المحاسبة  إذا"تجميع األعمال"   (29المحاسبة المصرى رقم )طبقا  لمعيار   - 85
   :لىيبما  المقتنيةعندئذ تقوم الشركة  التجميعاألعمال بصفة مؤقتة بنهاية الفترة التي تم فيها 

 قيم المؤقتة.باستخدام ال التجميعالمحاسبة عن عملية   (أ) 
من  ا  شهر  عشر االثنىفي مدة  األوليةالمحاسبة  استكمالتسويات على القيم المؤقتة نتيجة  أية)ب( إثبات 

 األولىالتوزيع  استكمالاألحوال قد يكون من غير الممكن أيضا  وفى مثل هذه .  االقتناء ختاري
وعندما يكون  .التجميعالتي تم فيها قبل نهاية الفترة السنوية  التجميعفي عملية  المكتسبةللشهرة 

 ".133"الفقرةب الواردةعن المعلومات  باإلفصاح المنشأةاألمر كذلك ، تقوم 
خص هذه الوحدة مكون يى بالتصرف في أ المنشأةإذا تم توزيع الشهرة على الوحدة المولدة للنقد وقامت  – 86

  فيها على النحو التالي:التي تم التصرف  المكون ايتم معاملة الشهرة المرتبطة بهذ
 .خسائر التصرف أوتحديد أرباح  للمكون عندرج ضمن القيمة الدفترية دت ( أ)  
في  ىالتي تم التصرف فيه وعلى أساس الجزء المتبق للمكون)ب( تقاس على أساس القيم النسبية و 

ظهار الشهرة أن تثبت أن هناك طريقة أفضل إل المنشأةالوحدة المولدة للنقد إال إذا استطاعت 
    فيه.التي تم التصرف  بالمكونالمرتبطة 

 مثال:
وال  ،جزء من وحدة توليد نقد تم توزيع الشهرة عليها المكون اوهذ 100مقابل مبلغ  مكون معينتقوم منشأة ببيع 

مجموعة من األصول عند مستوى أدنى من هذه  بايةربطها  أويمكن تحديد الشهرة الموزعة على هذه الوحدة 
 .300للنقد  المولدةللجزء المحتفظ به من الوحدة  االسترداديةلوحدة اإل بصفة تقديرية وتبلغ القيمة ا
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ربطها مع مجموعة  أوونظرا  ألن الشهرة الموزعة على الوحدة المولدة للنقد ال يمكن تحديدها إال بصفة تقديرية 
تم التصرف فيه  بالمكون الذىالمرتبطة  لذا يتم قياس الشهرة ، ن هذه الوحدةم أقلمن األصول عند مستوى 
من  %25تم التصرف فيه والجزء المتبقي من الوحدة وبالتالي يتم إدراج  الذى للمكونعلى أساس القيم النسبية 

 للمكون الذى تم التصرف فيه.الشهرة الموزعة على الوحدة المولدة للنقد ضمن القيمة الدفترية 
 

أكثر من  أوبطريقة تؤدى إلى تغيير عناصر وحدة  هيكلها التنظيمىتنظيم  دةبإعا المنشأةفي حالة قيام  – 87
التي عندئذ يتم إعادة توزيع الشهرة على الوحدات ،  الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها

عند قيام كالمستخدم القيمة النسبية  اسلوبإعادة التوزيع باستخدام عملية وتتم  .حدث بها تغيرات
إثبات أن  المنشأةإال إذا استطاعت  ، ضمن مكونات الوحدة المولدة للنقد مكون أىفي  فبالتصر  المنشأة

 المرتبطة بالوحدات المعاد تنظيمها.  للعتراف بالشهرةهناك طريقة أفضل 
 

 مثال:
ع مجموعة من ربطها م أوتم توزيع الشهرة من قبل على وحدة )أ( المولدة للنقد وال يمكن تحديد هذه الشهرة 

دخالها ضمن ثالث وحدات أخرى و األصول عند مستوى أدنى من )أ( إال بصفة تقديرية،  يتم تقييم الوحدة )أ( وا 
  .مولدة للنقد وهى )ب( و)ج( و)د(
مجموعة أصول  أيةربطها مع  أوإال بصفة تقديرية )أ( ال يمكن تحديدها  ةالوحدنظرا  ألن الشهرة الموزعة على 

جزاء ى من )أ(  لذا يتم إعادة توزيعها على الوحدات )ب( و)ج( و)د( على أساس القيم النسبية لألعند مستوى أدن
 دماج هذه األجزاء ضمن الوحدة )ب( و)ج( و)د(.الثالثة من الوحدة )أ( قبل إ

 
  القيمة للوحدات المولدة للنقد التي تتضمن شهرة لاضمحل اختبار 

 
نقد ولم يتم توزيعها على هذه الوحدة يتم إجراء لل مولدةط الشهرة بوحدة عندما ترتب "81"طبقًا للفقرة  – 88

 لاضمحل ية احتمالداللة على  أومؤشر  يكون هناكالقيمة على هذه الوحدة عندما  لاضمحل اختبار 
ويتم  .االستردادية االوحدة وذلك بمقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع استبعاد الشهرة مع قيمتهقيمة 
 ."104"ورد في الفقرة  طبقاً لماالقيمة  لاضمحل خسائر ناجمة عن  بأيةاف االعتر 

 
غير ملموس ليس له  ضمن قيمتها الدفترية أصال   "88"إذا تضمنت الوحدة المولدة للنقد كما وردت في الفقرة  – 89

كجزء من قيمة هذا األصل  لاضمحالوهناك إمكانية الختبار  لالستخدامبعد  يتحإنتاجى محدد ولم عمر 
 القيمة على الوحدة سنويا . لاضمحالتتطلب أيضا  إجراء اختبار  "10"ن الفقرة فإ،  هذه الوحدة 
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أو  سنوياً  شهرة عليها و التى تم توزيع  القيمة على الوحدة المولدة للنقد لاضمحل اختبار إجراء  يتم  – 90

دة وذلك بمقارنة قيمتها الدفترية متضمنة قيمة الوح لاضمحل ية احتمالداللة تفيد  أومؤشر  عندما يوجد
قيمة الوحدة الدفترية عندئذ ال تعتبر  االسترداديةزت القيمة و اتج فإذا ما . االسترداديةالشهرة مع قيمتها 
 االسترداديةالقيمة الدفترية القيمة  تجاوزتما إذا أ تاضمحلوالشهرة الموزعة عليها قد قيمة هذه الوحدة 

 ."104"القيمة طبقا للفقرة  لاضمحل  بوجود خسائر ناجمة عن المنشأة للوحدة عندئذ تعترف
 

 ملغاة. 95 – 91
 

  القيمة لاضمحل توقيت اختبارات 
قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها  لاضمحل ار السنوي لقياس يمكن إجراء االختب – 96

ويجوز إجراء  ،نفس الوقت من كل سنة فىالختبار وقت أثناء الفترة السنوية بشرط القيام با أىفي 
الموزعة  - جزء منها أو - إذا تم اقتناء الشهرة أنهاختبار على وحدات مختلفة في توقيتات مختلفة إال 

 اراختبأعمال أثناء الفترة الحالية، عندئذ يتم إجراء   تجميععلى الوحدة المولدة للنقد في عملية 
 لوحدة قبل نهاية الفترة الحالية. قيمة على هذه اال  لاضمحل 

 

ل المكونة للوحدة المولدة للنقد الموزع عليها الشهرة وصالقيمة على األ لاضمحل جراء اختبار إذا كان إ – 97
هذا االختبار على  إجراءعندئذ يتم  ، يتم في نفس الوقت الذي يتم فيه بالنسبة للوحدة المتضمنة الشهرة

القيمة على وحدات  لاضمحل اختبار تضمنة للشهرة ، وبالمثل عند إجراء هذه األصول قبل الوحدة الم
مولدة للنقد تمثل مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها في نفس توقيت 

ار الوحدات الفردية قبل مجموعة الوحدات التي تتضمن التي تضم الشهرة ، عندئذ يتم اختبالمجموعة 
 الشهرة.

 

 أون هناك مؤشر ، قد يكو  القيمة للوحدة المولدة للنقد الموزع عليها الشهرة لاضمحال اختبارإجراء  فى وقت – 98
 األحوالالشهرة، عندئذ في مثل هذه  األصول بداخل الوحدة التي تتضمن أحدقيمة  لاضمحالداللة على 

قيمة األصل  لاضمحالناجمة عن خسارة  بأيةال  وتعترف أو قيمة األصل  لاضمحال باختبار المنشأةم تقو 
القيمة على الوحدة المولدة للنقد التي تتضمن الشهرة، وبالمثل قد يكون هناك  لاضمحالقبل إجراء اختبار 

قيمة الوحدة المولدة للنقد التي بداخل مجموعة الوحدات المولدة للنقد المتضمنة  لاضمحالمؤشر على 
ال على الوحدة المولدة أو القيمة  لاضمحالبإجراء اختبار  لمنشأةافي مثل هذه األحوال أيضا تقوم  وللشهرة 

القيمة على  لاضمحالإجراء اختبار قيمة هذه الوحدة قبل  لاضمحالللنقد وتعترف بالخسارة الناجمة عن 
 مجموعة الوحدات الموزعة عليها الشهرة.
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للوحدة  االسترداديةنسبة للقيمة في الفترة السابقة بال ؤهيمكن استخدام أخر حساب تفصيلي تم إجرا  -99
القيمة على هذه الوحدة في  لاضمحل المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها عند إجراء اختبار 

  الفترة الحالية بشرط تحقق الشروط التالية:
وااللتزامات المكونة للوحدة منذ آخر حساب تم للقيمة عدم حدوث تغيرات هامة في األصول  )أ(     

 .سترداديةاال
القيمة الدفترية لألصل بهامش  يتجاوزمبلغ  االستردادية)ب( أن يكون قد نتج عن أخر حساب للقيمة و 

 كبير .
حساب للقيمة  خرالظروف واألحوال التي تغيرت منذ آاث التي وقعت و حدعلى تحليل األ بناء )ج(و 

من القيمة  أقللحالية ستكون ا االسترداديةبأن تقديرات القيمة  احتمالال يوجد  االستردادية
 للوحدة.   الدفترية

 
 األصول العامة للمنشأة

 أو المنشأةمن قسم  أومنفصلة مثل مبنى المقر الرئيسي  أومجمعة  أصوال   األصول العامة للمنشأةتشمل  -100
منشأة ما إذا كان األصل يفي الويحدد هيكل ،مركز بحوث  أومعدات معالجة البيانات االلكترونية 

ولوحدة توليد نقد معينة ، والخصائص الرئيسية  لألصول العامةبالتعريف الوارد في هذا المعيار بالنسبة 
مجموعات  أوهي إنها ال تولد تدفقات نقدية داخلة بشكل مستقل عن األصول  العامة للمنشأةألصول ل

 .الدراسةمحل د عزى قيمتها الدفترية كاملة لوحدة توليد النق، وال يمكن أن ت األصول األخرى
 

 االسترداديةالقيمة ال يمكن تحديد  فإنهال تولد تدفقات نقدية منفصلة  األصول العامة للمنشأة ألننظرا   – 101
داللة على أن  كهنا تإال إذا قررت اإلدارة التصرف في األصل ، ونتيجة لذلك إذا كان منهاألصل منفرد 
 ا هذالوحدة توليد النقد التي ينتمي له االسترداديةمة القييتم تحديد  فإنه اضمحلتقد  عامقيمة أصل 

يتم االعتراف  لضمحالاالاألصل وذلك بالمقارنة مع القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد ، وأية خسارة في 
 . "104"بها بموجب الفقرة 

 
التي األصول العامة  بتحديد  المنشأةنقد ، تقوم الالقيمة على وحدة توليد  لاضمحل عند إجراء اختبار  - 102

  :الدراسةترتبط بالوحدة المولدة للنقد محل 
)أ( إذا كان من الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية لألصل على أساس ثابت ومعقول على هذه 

بمقارنة القيمة الدفترية للوحدة بما في ذلك الجزء الخاص بالقيمة  المنشأةالوحدة ، عندئذ تقوم 
خسارة ناجمة عن  بأيةويتم االعتراف  االسترداديةوزع على الوحدة مع قيمتها الدفترية لألصل الم

 ".104"القيمة طبقاً للفقرة  لاضمحل 
، )ب( إذا كان من غير الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية لألصل على أساس ثابت ومعقول 

  بما يلى: المنشأةعندئذ تقوم 
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و االعتراف  االسترداديةمع القيمة العام استبعاد األصل  مقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع ( 1)
 ".104"القيمة طبقا للفقرة  لاضمحل الخسارة الناجمة عن ب

محل التى تتكون منها الوحدة المولدة للنقد تحديد أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد  ( 2)و 
على أساس ثابت العام صل من القيمة الدفترية لألعليها والتي يمكن توزيع جزء  الدراسة
 ومعقول.

مقارنة القيمة الدفترية لهذه المجموعة من الوحدات بما في ذلك الجزء الخاص بالقيمة   (3)و 
للمجموعة ويتم  االسترداديةعلى هذه المجموعة مع القيمة  الموزع العام الدفترية لألصل

 ."104"القيمة طبقاً للفقرة  لاضمحل خسائر ناجمة عن  بأيةاالعتراف 
 
 

 ملغاة. – 103
 

 قيمة وحدة توليد النقد لاضمحل خسارة 
 امن قيمته أقل االسترداديةقيمتها  تقيمة وحدة توليد النقد فقط إذا كان لاضمحل بخسارة  فيجب االعترا -104

القيمة الدفترية ألصول الوحدة طبقاً  لتخفيضفي القيمة  لضمحل االويجب توزيع خسارة الدفترية 
  لتالي:للترتيب ا

 وحدات توليد النقد(. أوالقيمة الدفترية للشهرة الموزعة على وحدة توليد النقد ) تخفيض  (أ)
 األصول األخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة. تخفيض ثم)ب( 

مة األصول الفردية في قي لاضمحل في القيمة الدفترية على أنها خسائر  التخفيضاتيجب معاملة هذه و 
 ."60"وكذلك االعتراف بها بموجب الفقرة 

 
 
 

القيمة الدفترية  تخفيضيجب عدم  فإنه "104"القيمة بموجب الفقرة  لاضمحل توزيع خسارة عند  – 105
 مما يلى أيهما أكبر :من  أقللألصل إلى 

 (.صلا لأل) إذا كان من الممكن تحديدهالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع( أ)
 (.ا) إذا كان من الممكن تحديدهلألصل االستخدامية القيمة)ب( 

 )ج( صفر.
الذي كان سيتم توزيعه خلفًا لذلك على األصل يتم  االستخداميةفي القيمة  لضمحل االمبلغ خسارة 

 توزيعه على األصول األخرى للوحدة بالتناسب )مجموعة الوحدات(.
 

نقد فان هذا المعيار اللكل أصل فردى لوحدة توليد  االسترداديةالقيمة قدير إذا لم توجد طريقة عملية لت  - 106
وحدة  لبين أصول تلك الوحدة عدا الشهرة ألن كافة أصو  لضمحالااليتطلب توزيعا  تقديريا  لخسارة 

 توليد النقد تعمل معا .
 

 : ("67"فقرة ال )راجعألصل مفرد  االسترداديةالقيمة الممكن تحديد  غير إذا كان من – 107
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 أولألصل إذا كانت قيمته الدفترية أكبر من صافى سعر بيعه  لضمحالاال( يتم االعتراف بخسارة أ)
 أيهما اكبر.  " 105" و "104"نتائج إجراءات التوزيع المبينة في الفقرتين 

لنقد المتعلقة قيمة وحدة توليد ا تضمحلقيمة أصل إذا لم  لاضمحال)ب( ال يتم االعتراف بأية خسارة في و  
 من قيمته الدفترية.   أقلبه، وينطبق ذلك حتى ولو كان صافى سعر بيع األصل 

 مثال:
صافى   يقل  ، و أنها ال زالت تعمل بالرغم من أن عملها ليس جيدا  كما كان إالعانت آلة من تلف مادي     

،  ة من االستخدام المستمر لهايخلة مستقبلقيمتها الدفترية، وال تولد اآللة تدفقات نقدية دا عنسعر بيع اآللة 
خل اآللة ضمنها وتولد تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر لها أصول قابلة للتحديد تدواصغر مجموعة 

و اآللة،  إليهوالمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية من األصول األخرى هي خط اإلنتاج الذي تنتمي 
 قيمته. تضمحللخط اإلنتاج أن خط اإلنتاج ككل لم  اديةاالستردالقيمة  تبين

 ل:واالفتراض األ 
 المعتمدة من قبل اإلدارة ال تعكس التزاما لإلدارة الستبدال اآللة. التنبؤاتالتقديرية /  الموازنات

 :لآللة االستخداميةن القيمة بمفردها حيث إ لآللة لالستردادال يمكن تقدير المبلغ القابل 
 .القيمة العادلة ناقصا  التكاليف الالزمة للبيع عن قد تختلف  (أ)
 د النقد والتي تنتمي إليها اآللة )خط اإلنتاج(.ييمكن تحديدها فقط بالنسبة لوحدة تول (ب)

قيمة اآللة، وبالرغم من  لاضمحالقيمة خط اإلنتاج ، وعلى ذلك ال يتم االعتراف بأية خسارة في  تضمحللم 
أسلوب اإلهالك لآللة، ومن المحتمل أن الحاجة  أوتعيد تقييم فترة اإلهالك أن إلى  المنشأةذلك قد تحتاج 

نمط استهالك  أوإلى أسلوب إهالك أسرع إلظهار العمر المتبقي المتوقع لآللة  أو أقلتدعو إلى فترة إهالك 
 للمنافع االقتصادية. المنشأة

 
 االفتراض الثاني:

دة من قبل اإلدارة التزام اإلدارة باستبدال اآللة وبيعها في المستقبل المعتم التنبؤات/  الموازنات التقديراتتعكس 
 أنها ضئيلة. فيهاالقريب، وتقدر التدفقات النقدية من االستخدام المستمر لآللة إلى أن يتم التصرف 

القيمة أنها قريبة من صافى سعر بيعها ، وعلى ذلك يمكن تحديد بلآللة  االستخداميةيمكن تقدير القيمة 
ن صافى )وحدة اإلنتاج(، وحيث إ اآللة إليهاوحدة توليد النقد التي تنتمي ب االعتدادلآللة مع عدم  السترداديةا

  في قيمة اآللة. لاضمحالمن قيمتها الدفترية يتم االعتراف بخسارة  أقلسعر بيع اآللة 
 

التزام خاص بأي مبلغ  بأىاف يجب االعتر  "105"،  "104"بعد تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين  – 108
قيمة وحدة توليد النقد فقط إذا كان ذلك مطلوبًا طبقًا ألي معايير محاسبة  لاضمحل متبق لخسارة 

 أخرى. مصرية



 2015المعدل  (31)معيار المحاسبة المصرى رقم 

  27 - 31 

 
  القيمةاضمحلل الخسارة الناتجة عن  عكس 
 

نقد في الد وحدة تولي أوقيمة أصل  لاضمحالخسارة  عكسمتطلبات  "116"إلى  "110"من تحدد الفقرات  -109
يستخدم أيضا  ليشير ألي أصل مفرد  أنهالسنوات السابقة، وهذه المتطلبات تستخدم مصطلح "أصل" إال 

          ،  إضافية لألصل المفرد على متطلبات  "121" ،" 117"الفقرتان  و تحتوىوحدة توليد نقد،  أو
" ، 124" الفقرتين تحتوىالنقد، كما  وحدة توليدعلى متطلبات خاصة ب" 123" ، "122رتان "قالف و تحتوى

 على متطلبات خاصة بالشهرة " 125"
 

 أى لاضمحل تقييم ما إذا كان هناك داللة على أن خسارة  كل فترة ماليةتاريخ نهاية في  المنشأةعلى  - 110
،  االنخفاضأخذت فى أنها  أو موجودةأصل معترف بها خلف الشهرة في السنوات السابقة لم تعد 

ذ  لذلك األصل. االسترداديةالقيمة تقييم  المنشأةا وجدت مثل هذه الداللة يجب على وا 
 

 أىقيمه  لاضمحل لم تعد توجد خسارة في  أنه احتمالعند تقييم ما إذا كانت هناك أية داللة على  – 111
ى في النظر كحد أدن المنشأةيجب على  فإنه انخفضتأنها  أوأصل خلف الشهرة في السنوات السابقة 

 الدالالت التالية:
 ومات الخارجيةمصادر المعل

 ( زيادة القيمة السوقية لألصل إلى حد كبير خلل الفترة.)أ
أنها ستحدث في المستقبل القريب في البيئة  أوخلل الفترة  المنشأة)ب( حدوث تغييرات هامة لصالح 

ينتمي  التىفي السوق  أو لمنشأةاالقانونية التي تعمل بها  أواالقتصادية  أوالسوقية  أوالتقنية 
 األصل. إليها

في السوق خلل  االستثماراتأسعار العوائد األخرى على  أوأسعار الفائدة في السوق  انخفاض)ج( 
في حساب قيمة  المستخدمعلى سعر الخصم  االنخفاض اؤثر هذ، ومن المحتمل أن ي الفترة

 جوهرية. ةبصور  االسترداديةقيمة األصل وتزيد  االستخداميةاألصل 
 

 مصادر المعلومات الداخلية 
 أويتوقع حدوثها في المستقبل القريب إلى الحد  أوخلل الفترة  المنشأة)د( حدوث تغيرات هامة لصالح 

يتوقع استعماله، وتشمل هذه التغيرات التكاليف المتكبدة  أويستعمل به األصل  الذي باألسلوب
 ادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها األصل.إع أو األصلخلل الفترة لتحسين أداء 

 أو( توافر األدلة من التقارير الداخلية على أن األداء االقتصادي لألصل أفضل مما هو متوقع هـ)
 سيكون كذلك.
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قيمة األصل  لاضمحالعن  الناجمةمحتمل في الخسارة  انخفاضتتطابق الدالئل والمؤشرات على وجود  -112
محتمل في القيمة كما ورد في  لاضمحالالدالئل والمؤشرات على وجود مع  "111"كما ورد في الفقرة 

 ."12"الفقرة 
 

القيمة المثبتة بالنسبة ألصل ما بخالف  لاضمحالفي حالة وجود مؤشر يفيد بأن الخسارة الناتجة عن  – 113
طريقة اإلهالك  وأالمتبقي  اإلنتاجىفإن هذا يوضح أن العمر  انخفضتقد  أوموجودة لم تعد الشهرة 

 لمعيار المحاسبة المصرىالقيمة المتبقية قد تكون بحاجة إلى مراجعة وتسوية طبقا   أو)االستهالك( 
 القيمة بالنسبة لألصل. لاضمحالالمطبق على األصل حتى في حالة عدم إلغاء الخسارة الناتجة عن 

 
أصل بخلف الشهرة في السنوات السابقة  أىقيمة  لاضمحل يتعين إلغاء الخسارة المثبتة الناتجة عن  -114

خر خسارة آمنذ إثبات  االسترداديةفي التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة األصل  ا كان هناك تغييرإذ
القيمة ، فإذا كان األمر كذلك، يتعين زيادة المبلغ المثبت لألصل ليصل إلى قيمته  لاضمحل ناتجة عن 
 لاضمحل  عكسًا لخسارةوتعد هذه الزيادة  .على خلف ذلك "117"فقرة الما لم تنص  ، االستردادية

 القيمة.
 

القيمة زيادة في الخدمة المقدرة المرتقبة الخاصة  لاضمحالالخسارة الناجمة عن  عكسوتعكس عملية  – 115
مة البيع منذ التاريخ األخير الذي قامت فيه المؤسسة بإثبات الخسارة الناج أوباألصل سواء من االستخدام 

القيام بتحديد التغيرات في التقديرات التي  المنشأةمن  "130"قيمة األصل ، وتتطلب الفقرة  لاضمحالعن 
  :اآلتيتسبب الزيادة في الخدمة المقدرة المرتقبة ، وتشمل األمثلة عن التغيرات في التقديرات 

صافى القيمة أساس على  محددة)سواء كانت القيمة المستردة  االستردادية( تغير في أساس القيمة أ)
 (.االستخداميةالقيمة  أوالبيعية 

 أىن هذه التغيرات تشمل ، فإ االستخداميةعلى أساس القيمة  محددة االستردادية)ب( إذا كانت القيمة أو 
 نسبة الخصم. أوتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية  أوتغيير في مبلغ 

 أيصافى القيمة البيعية، فان هذه التغيرات تشمل  أساس على ةمحدد االسترداديةإذا كانت القيمة  )ج( أو 
  تغيير في تقدير عناصر صافى القيمة البيعية.  

 

وذلك ببساطة ألن القيمة الحالية للتدفقات  الدفتريةقد تصبح أكبر من القيمة  لألصل االستخداميةالقيمة  – 116
 الباألصل لم تزداد وبالتالي ن الخدمة المرتقبة الخاصة النقدية الداخلة المستقبلية تزداد مع اقترابها إال أ

القيمة بمجرد مرور الوقت )وأحيانا ما يطلق عليها اإلبقاء على  لاضمحاليتم إلغاء الخسارة الناتجة عن 
 .الدفتريةالخاصة باألصل أكبر من قيمته  االسترداديةأصبحت القيمة  و إنالخصم ( حتى 
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  القيمة بالنسبة لألصل المنفرد لضمحل االخسارة الناجمة عن  عكس

الخسارة الناجمة  لعكسنتيجة   -فيما عدا الشهرة  –ألصل  المزادةالدفترية يجب أال تتعدى القيمة  – 117 
اإلهلك( ما لم  أوالتي كان سيتم تحديدها )بالصافي بعد االستهلك  الدفتريةالقيمة  ، لضمحل االعن 

 القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة. لاضمحل مة عن يتم االعتراف بالخسارة الناج
 

 . ملغاة – 118
 

قائمة بعلى الفور بخلف الشهرة   أصلقيمة  لاضمحل خسارة ناتجة عن  أية عكسيتعين إثبات  – 119
 األرباح والخسائر.

 
  .ملغاة – 120

 
)االستهلك( في  كن تسوية مبلغ اإلهل القيمة ، يتعي لاضمحل بعد إثبات إلغاء الخسارة الناجمة عن  – 121

منها القيمة المتبقية )إن وجدت( على أساس الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة المثبتة المعدلة ناقصاً 
 منتظم على العمر اإلنتاجي المتبقي.

 
 قيمة وحدة مولدة للنقد لاضمحل الخسارة الناجمة عن  عكس
نقد على ال تولدالقيمة بالنسبة للوحدة التي  لاضمحل خسائر ن بشأ عكسهيتم توزيع قيمة ما تم   - 122

بالتناسب مع القيم الدفترية لهذه األصول وتعامل الزيادات في  - فيما عدا الشهرة  -أصول الوحدة
بها طبقًا للفقرة  فالقيمة لألصول الفردية ويتم االعترا لاضمحل القيم الدفترية كقيود عكسية لخسائر 

"119." 
 

بموجب  المولدة للنقدالقيمة بالنسبة للوحدة  لاضمحل عند توجيه القيد العكسي للخسارة الناتجة عن  – 123
 أ ، ب أيهما أقل : ، ال ينبغي زيادة القيمة المثبتة لألصل عن"122"الفقرة 

 (.ا)إذا كان من الممكن تحديده االسترداديةقيمته ( أ)
اإلهلك( ما لم يتم االعتراف  أو)بالصافي بعد االستهلك  اكان سيتم تحديده قيمته الدفترية التى)ب( 

 القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة. لاضمحل خسارة ناجمة عن  بأية
كان سيتم  الذىو القيمة  لاضمحل الناجمة عن  رتوزيع مبلغ القيد العكسي الخاص بالخسائ و يتم

 فيما عدا الشهرة. اسببالنسبة و التنتوزيعه على األصول األخرى للوحدة 
 

 لشهرةقيمة ا لاضمحل لخسارة الناجمة عن ا عكس
 لشهرة في فترة الحقة.قيمة ا لاضمحل الخسارة الناجمة عن  عكسال ينبغي  – 124
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"األصول غير الملموسة" يحظر إثبات الشهرة المكتسبة داخليا  ،  (23) لمعيار المحاسبة المصرى رقمطبقا   – 125

ستكون  ةللشهر  االسترداديةقيمة الشهرة في القيمة  لاضمحالحقة بعد االعتراف بخسائر زيادة ال و أية
 .المقتناةللشهرة  الدفتريةالقيمة  لاضمحالمكتسبة داخليا  وليست إلغاء لخسائر  شهرةزيادة في  غالبا  

 

 اإلفصاح 
 :اآلتىعن  المنشأةبالنسبة لكل فئة من األصول ، ينبغي أن تفصح  – 126 

أثناء الفترة والبنود  أو الخسائرالقيمة المثبتة في األرباح  لاضمحل قيمة الخسائر الناتجة عن   (أ)
 القيمة. لاضمحل التفصيلية الخاصة بقائمة الدخل المندرجة تحتها الخسائر الناجمة عن 

الفترة  القيمة المثبتة في قائمة الدخل أثناء لاضمحل )ب( مبلغ القيد العكسي للخسائر الناجمة عن 
 القيمة. لاضمحل والبنود التفصيلية لقائمة الدخل التي تم فيها إلغاء الخسائر الناتجة عن 

 .ملغاة )ج( 
 .ملغاة)د( 

 
 .المنشأةفئة األصول هي مجموعة من األصول ذات طبيعة واستخدام متشابه في عمليات  – 127

 
تم اإلفصاح عنها بالنسبة لفئة أخرى معلومات  يمكن تقديمها مع "126"المعلومات المطلوبة في الفقرة  – 128

األصول ، على سبيل المثال، يمكن إدراج هذه المعلومات في تسوية المبلغ المثبت الخاص باألصول 
 ".األصول الثابتة" ( 10معيار المحاسبة المصرى رقم )الثابتة في بداية ونهاية الفترة بموجب ما ورد في 

 
" القطاعات التشغيلية"( 41) معيار المحاسبة المصرى رقمي تقوم بتطبيق الت المنشأةعلى  يتعين – 129

لى إلعداد القوائم و بناء على النموذج األ له  قوائم مالية  تعدبالنسبة لكل قطاع  اإلفصاح عن اآلتى
 ( :41) معيار المحاسبة المصرى رقمكما هو محدد في  المالية للمنشأة

 .القيمة المثبتة في قائمة األرباح  لحل اضم(  قيمة الخسائر الناجمة عن أ) 
 مثبتة في قائمة األرباح والخسائر.)ب( قيمة مبالغ )القيود العكسية( الخسائر الناجمة عن الخسائر ال  

 
القيمة بالنسبة لألصل المنفرد ويشمل ذلك  لاضمحل خسارة ناجمة عن  أية عكس أوإذا تم إثبات  – 130

ذا كانت هذه الخسارة مؤثرة بشكل جوهري على القوائم  دالمولدة للنقالوحدة  الشهرة و أثناء الفترة وا 
  :اآلتىاإلفصاح عن  المنشأةككل ، يتعين على  للمنشأةالمالية 

  القيمة. لاضمحل الخسارة الناجمة عن  عكس أواث والظروف التي أدت إلى إثبات حد( األ)أ 
 . اعكسهالتي تم  أوتة القيمة المثب لاضمحل )ب( قيمة الخسارة الناجمة عن 

 )ج( بالنسبة لألصل المنفرد:
 طبيعة األصل. (1)
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لى و على النموذج األ  القطاع الذي يمكن إعداد قوائم مالية عنه والذي يتبعه األصل بناءً  (2)
 معيار المحاسبة المصرى رقمالخاص بإعداد التقارير المالية كما هو محدد في  للمنشأة

تقوم بإعداد قوائم مالية للقطاعات  المنشأةإذا كانت " " القطاعات التشغيلية (41)
 الخاصة بها.

 المولدة للنقد)د( بالنسبة للوحدة 
)هل هي خط إنتاج، أم مصنع، أم مشروع، أم منطقة  المولدة للنقدوصف الوحدة  (1)

 ةالمحاسبمعيار كما هو محدد في  (جغرافية، أم قطاع يتم إعداد قوائم مالية عنه
 .(41)المصرى رقم 

 أوالملغاة حسب فئة األصول  أوالقيمة المثبتة  لاضمحل قيمة الخسارة الناجمة عن  (2)
معيار تطبق ما ورد في  المنشأةحسب القطاع الذي يتم إعداد قوائم مالية عنه إذا كانت 

 لى للقوائم المالية للمنشأة.و وذلك طبقاً للنموذج األ  (41) المحاسبة المصرى رقم
منذ التقدير السابق للقيمة  المولدة للنقدمجموع األصول لتحديد الوحدة إذا تغير  (3) 

وصف الطريقة  المنشأةيتعين على  - إن وجد - المولدة للنقدللوحدة  االستردادية
السابقة لتجميع األصول وأسباب تغيير الطريقة التي يتم بموجبها تحديد  أوالحالية 
 المولدة للنقد.الوحدة 

صافى القيمة البيعية  هى( المولدة للنقدبالنسبة لألصل )الوحدة  االسترداديةالقيمة  ما إذا كانت( هـ)
 .االستخداميةالقيمة  أو

األساس المستخدم لتحديد  يفصح عنهي صافى القيمة البيعية  االستردادية)و( إذا كانت القيمة 
   بطريقة أخرى(. وأسواء تم تحديد سعر البيع رجوعاً إلى سوق نشطة ) صافى القيمة البيعية 

أسعار الخصم المستخدمة في يفصح عن  االستخداميةهي القيمة  االستردادية)ز( إذا كانت القيمة 
 .االستخداميةللقيمة  - أن وجد  - التقدير الحالي والتقدير السابق

 
ما تم  ا جماليو القيمة  لاضمحل باإلفصاح عن المعلومات التالية بالنسبة إلجمالي خسائر  المنشأةتقوم  – 131

لفقرة لمعلومات بشأنها وذلك طبقًا  أيةرده من مبالغ تم االعتراف بها أثناء فترة لم يتم اإلفصاح عن 
"130." 
القيمة )إلغاء الخسائر الناجمة  لاضمحل ة بالخسائر الناجمة عن أثر الفئات الرئيسية لألصول المت (أ)

 ."117"خاصة بها بموجب الفقرة القيمة( والتي ال يتم اإلفصاح عن معلومات  لاضمحل عن 
 لاضمحل والظروف الرئيسية التي أدت إلى إثبات )إلغاء( هذه الخسائر الناتجة عن  ثاحداأل (ب)

 ."117"القيمة والتي ال يتم اإلفصاح بمعلومات عنها بموجب الفقرة 

 
لألصول )الوحدات  االسترداديةالمستخدمة لتحديد القيمة  االفتراضاتلإلفصاح عن  المنشأةيتم تشجيع  – 132

اإلفصاح عن المعلومات الخاصة  المنشأةعلى  "134"فقرة ال تشترطومع هذا  .( أثناء الفترةالمولدة للنقد
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 راى أصل غي أوعند إدراج الشهرة  المولدة للنقدللوحدة  االسترداديةبالتقديرات المستخدمة لقياس القيمة 
  رية لهذه الوحدة. محدد ضمن القيمة الدفت إنتاجىملموس ليس له عمر 

 
أثناء الفترة على الوحدة  تجميع األعمالإذا  لم يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند  "84"طبقًا للفقرة   - 133

)مجموعة الوحدات( في تاريخ القوائم المالية ، عندئذ يتم اإلفصاح عن قيمة الشهرة  المولدة للنقد
 غير الموزعة مع أسباب عدم توزيع هذه القيمة.

 
 أوشهرة  تحتوى على التي  المولدة للنقدللوحدات  االسترداديةالتقديرات المستخدمة لقياس القيمة 
 محددة إنتاجية أصول غير ملموسة ليس لها أعمار 

 
 مولدة للنقد)و( بالنسبة لكل وحدة  إلىباإلفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب )أ(  المنشأةتقوم  – 134

األصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار  أول القيمة الدفترية للشهرة )مجموعة وحدات( حيث تمث
الوحدات مبلغاً كبيراً بالمقارنة مع اجمالى القيمة الدفترية  أومحددة والموزعة على هذه الوحدة  إنتاجية

  .  دةمحد إنتاجيةاألصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار  أوبالنسبة للشهرة  المنشأةبالخاصة 
 )أ( القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة )مجموعة الوحدات(.
محددة الموزعة على الوحدة  إنتاجية)ب( القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار 

 الوحدات . أو
 صافى القيمة العادلة(  أو االستخداميةللوحدة )القيمة  االسترداديةالقيمة  حسابأساس   )ج( 

عندئذ  االستخداميةمجموعات الوحدات تعتمد على القيمة  أوللوحدة  االستردادية)د( إذا كانت القيمة 
  يتم اإلفصاح عما يلي:

بيان مفصل باالفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلدارة في التنبؤ بالتدفقات النقدية  ( 1)
أهم االفتراضات في  لوتتمث. ، تنبؤاـالت/الموازنات ثأحدبالنسبة للفترة التي تغطيها 

 مجموعة الوحدات. أوللوحدة  االسترداديةاالفتراضات التي تمثل حساسية كبيرة للقيمة 
القيم  أوكل افتراض سواء كانت هذه القيمة  ةبيان باألسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيم  (2)

وكيفية ، ن ذلك مناسبًا تتفق مع معلومات من مصادر خارجية إذا كا أوتعكس خبرة سابقة 
م الحصول عليها من المعلومات التي يت أووأسباب اختلف هذه القيم عن الخبرات السابقة 

 ن لم يكن ذلك مناسباً.مصادر خارجية إ
التنبؤات المالية / وازناتـالفترة التي تنبأت اإلدارة فيها بالتدفقات النقدية بناًء على الم (3)

المولدة الوحدات  أوخمس سنوات للوحدة  تتجاوزد استخدام فترة وعن ،المعتمدة من اإلدارة
 تقديم ما يبرر ذلك. ىينبغ للنقد

ث أحدمعدل النمو المستخدم الستقراء تنبؤات التدفقات النقدية بعد الفترة التي تغطيها  (4)
متوسط معدل النمو  يتجاوزالتنبؤات مع تقديم ما يبرر استخدام أي معدل نمو  / الموازنات
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 أو المنشأةالدول التي تعمل فيها  أوالدولة  أواألنشطة  أوطويل األجل بالنسبة للمنتجات 
 الوحدات. أوالوحدة  التى تعمل بهبالنسبة للسوق 

 أسعار الخصم المطبقة على تنبؤات التدفقات النقدية. أوسعر  (5)              
لوحدات تقوم على القيمة العادلة بالصافي بعد مجموعات ا أوللوحدة  االسترداديةإذا كانت القيمة ( هـ)

ذا لم  ، خصم تكاليف البيع يتم اإلفصاح عن األسلوب المستخدم لتحديد القيمة العادلة بالصافي وا 
عندئذ يجب الوحدات  أوباستخدام سعر السوق السائد للوحدة  بالصافي يتم تحديد القيمة العادلة

  اإلفصاح أيضا عن المعلومات التالية:
  العادلةاألساسية التي بناء عليها حددت اإلدارة القيمة  ت( بيان عن كل افتراض من االفتراضا1)

وتتمثل االفتراضات األساسية في تلك االفتراضات التي تمثل  ، بالصافي بعد تكاليف البيع
 مجموعة الوحدات. أوللوحدة  االسترداديةحساسية كبيرة للقيمة 

القيم  أو ةسواء كانت هذه القيمه اإلدارة لتحديد قيمة كل افتراض ( بيان باألسلوب الذي تتخذ2)
تتفق مع معلومات من مصادر خارجية إذا كان ذلك مناسبًا وكيفية  أوتعكس خبرة سابقة 

م الحصول عليها من المعلومات التي يت أووأسباب واختلف هذه القيم عن الخبرات السابقة 
 . ن لم يكن ذلك مناسباً مصادر خارجية إ

الذى  ((45معيار المحاسبة المصرى رقم ) راجع ))أ( مستوى التسلسل الهرمى للقيمة العادلة 
 يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة بمجمله دون أي اعتبار ألهمية تكاليف التصرف.

 )ب( إذا حدث تغير في أسلوب التقييم ، التغير وسبب )أسباب( إجرائه.
  

لة ناقصاً التكلفة للبيع بإستخدام تنبؤات التدفقات النقدية المخصومة إذا تم تحديد القيمة العاد 
 يتم اإلفصاح أيضاً عن المعلومات التالية :

 ( الفترة التى استخدمتها اإلدارة إلعداد تنبؤات التدفقات النقدية .3)
 ( معدل النمو الذى تم استخدامه إلستخراج تنبؤات التدفقات النقدية.4)
 الخصم التى تم استخدامها فى تنبؤات التدفقات النقدية.( سعر )أسعار( 5)
ير في االفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلدارة لتحديد القيمة يتغ أىفي حالة وجود )و( 

ز القيمة الدفترية للقيمة و اتج إلى وأدى ذلك ، مجموعة الوحدات أوللوحدة  االستردادية
  :اآلتىعندئذ يتم االفصاح عن  ،االستردادية

 .التجاوز( قيمة هذا 1)
 ( قيمة هذه االفتراضات.2)
تأثيرات تالية لهذا التغيير على المتغيرات  أيةساسى بعد إدراج االفتراض األقيمة التغير في  (3) 

 أوللوحدة  االسترداديةالقيمة  تتساوىحتى  االسترداديةلقياس القيمة األخرى المستخدمة 
 دفترية.مجموعة الوحدات مع قيمتها ال
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جزء من  أومحدد  إنتاجىأى أصل غير ملموس ليس له عمر  أوإذا تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة  – 135
ولم يكن هذا المبلغ الموزع هامًا مقارنة  المولدة للنقدهذه القيمة على مجموعة متعددة من الوحدات 

األصول غير الملموسة التي ليس  أورة بالنسبة للشه المنشأةالقيمة الدفترية المحددة من قبل  بإجمالى
القيمة الدفترية  إجمالىعن  و عندئذ يتم اإلفصاح عن هذه الحقيقة،  محددة  إنتاجيةلها أعمار 

باإلضافة إلى ذلك إذا كانت القيمة  . هذه األصول الموزعة على هذه الوحدات أوالمجمعة للشهرة 
االفتراضات  أوتقوم على نفس االفتراض  الوحداتأو لهذه  وحدة من هذه الوحدات ألية االستردادية

األصول غير الملموسة التي ليست  أوإجمالي القيمة الدفترية المجمعة لهذه الشهرة  األساسية وكان
بالنسبة لهذه  المنشأةجمالى القيمة الدفترية التي تحددها إمحددة هامة بالمقارنة ب انتاجيةلها أعمار 

 عن هذه الحقيقة باإلضافة إلى ما يلي: المنشأةح عندئذ تفص ، الشهرة واألصول
 لشهرة الموزعة على هذه الوحدات.لجمالى القيمة الدفترية إ (أ)
الموزعة على و محدد  إنتاجىجمالى القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة التي ليس لها عمر إ (ب)

 هذه الوحدات.

 )ج( بيان باالفتراضات األساسية.
القيم تعكس  أوذه اإلدارة لتحديد قيمة كل افتراض سواء كانت هذه القيمة )د( بيان باألسلوب الذي تتخ

وكيفية وأسباب ، تتفق مع معلومات من مصادر خارجية إذا كان ذلك مناسباً  أوخبرة سابقة 
المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر  أواختلف هذه القيم عن الخبرات السابقة 

 .خارجية أن لم يكن ذلك مناسباً 
االفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلدارة لتحديد القيمة  فىير يتغ أى( في حالة وجود هـ) 

 االسترداديةز القيمة الدفترية للقيمة و امجموعة الوحدات وأدى ذلك إلى تج أوللوحدة  االستردادية
 :اآلتىعندئذ يتم اإلفصاح عن 

 
 .التجاوزقيمة هذا  (1)
 قيمة هذه االفتراضات. (2)

تأثيرات تالية لهذا التغيير على  أيةبعد إدراج  األساسىة التغير في االفتراض قيم (3)
 االسترداديةالقيمة  تتساوىحتى  االسترداديةالمتغيرات األخرى المستخدمة لقياس القيمة 

 الوحدات مع قيمتها الدفترية.مجموعة  أوللوحدة 
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 االسترداديةخر حساب تفصيلي تم في الفترة السابقة للقيمة آ استخداميجوز  "99" أو "24" للفقرتينطبقا   – 136

     القيمة بالنسبة للوحدة لاضمحالمجموعة الوحدات( واستخدامه في اختبار  أو) المولدة للنقدللوحدة 
ذا كان األمر  ، مجموعة الوحدات( في الفترة الحالية بشرط توافر بعض الشروط أو) ذلك يتم ربط كوا 

المطلوبة بموجب  اتبهذه الوحدة )مجموعة الوحدات( المدرجة ضمن اإلفصاح المعلومات الخاصة
 .االسترداديةللقيمة  المستخدم مع الحساب  "135" ، "134" الفقرتين

 
 ملغاة.  -137


