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  )٣١(المصرى رقم معيار المحاسبة 

   قيمة األصوللاضمحال
  هدف المعيار

يهدف هذا المعيار إلى وضع اإلجراءات التي يمكن للمنشأة أن تطبقها لضمان أن أصولها قد تم إثباتها    – ١

ت قيمته إذا كان االستردادية بقيمة أكثر من قيمته مثبتاًاألصل ويصبح  . االستردادية قيمتها تتجاوزبقيم ال 

وفى هذه الحالة فإن األصل  ،  بيع األصلأو القيمة المتوقع استردادها من خالل استخدام تتجاوزالدفترية 

 بإثبات الخسارة الناجمة عن المنشأةيتطلب هذا المعيار أن تقوم هنا و،  قيمته تاضمحليعتبر قد 

 بإلغاء الخسارة المنشأةقوم  أن تين فيها يحدد المعيار الحاالت التي يتع و، قيمة ذلك األصللاضمحال

 لاضمحالفصاحات معينة عن األصول التي حدث  قيمة األصل ، كما يوصى بإلاضمحالن الناجمة ع

  .في قيمتها

  

   نطاق المعيار 
   : في قيمة كافة األصول بخالفلضمحالاال يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن – ٢

  ). المخزون )٢( سبة المصرى رقمراجع معيار المحا( المخزون  ) أ(   

  ). عقود اإلنشاء)٨(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء ) ب(و 

  ).ضرائب الدخل) ٢٤(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( مؤجلة الضريبية الصول األ) ج(و 

  ) . مزايا العاملين)٣٨(سبة المصرى رقم راجع معيار المحا(األصول الناشئة عن مزايا العاملين ) د(و 

األدوات المالية ) ٢٦(معيار المحاسبة المصرى رقم المالية المدرجة في نطاق األصول ) هـ(و

  .االعتراف والقياس

 )٣٤(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم  ( االستثمار العقاري الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة) و(و 

  ).االستثمار العقاري

األصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم قياسها بالقيمة العادلة مطروحاً منها ) ز(و 

   ).لزراعةا) ٣٥(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( نقطة البيع  المقدرة عند تكاليفال

أمين تكاليف االقتناء المؤجلة واألصول غير الملموسة الناشئة عن حقوق تعاقدية لشركات الت) ح(و

  . عقود التأمين)٣٧(المحاسبة المصرى رقم تأمين طبقاً لمعيار بموجب عقود 

 كأصول محتفظ بها ةالمبوب) الجارى التخلص منها مجموعات األصول أو ( المتداولةاألصول غير ) ط(و

لة المحتفظ بها وا األصول غير المتد" )٣٢(لمعيار المحاسبة المصرى رقم بغرض البيع طبقاً 

  ."غير المستمرةيع والعمليات غرض البل
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 األصول الضريبية  المؤجلة أو األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء أوطبق هذا المعيار على المخزون ال ي – ٣

أو مجموعة األصول الجارى التخلص (  غير المتداولة األصولأو األصول الناشئة عن مزايا العاملين أو

 على هذه السارية الحالية المصريةغرض البيع ألن معايير المحاسبة ها لالمبوبة كأصول محتفظ ب) منها

  . بها وقياسهاواالعترافاألصول تتضمن متطلبات معينة إلثبات هذه األصول 
  

  :المالية المبوبة يطبق هذا المعيار على األصول – ٤

         لمالية المجمعة القوائم ا " ) ١٧( رقم المصرىالمحاسبة ما ورد في معيار كشركات تابعة ك ) أ(

  ".و المستقلة

االستثمارات في شركات  " )١٨(  رقمالمصرى المحاسبة شركات شقيقة كما ورد في معيارك )ب(

  ."شقيقة

             )٢٧( المحاسبة المصرى رقم مشروعات مشتركة كما ورد في معيارحصص ملكية فى ك )ج(

  ".مشتركةالمشروعات ال في حصص الملكية" 

  ).٢٦(لمعيار المحاسبة المصرى رقم  األخرى ، يتم الرجوع  المالية قيمة األصوللضمحالاللنسبة باو 

  

 وال )٢٦(  المحاسبة المصرى رقم ال يطبق هذا المعيار على األصول المالية التي  تقع ضمن نطاق معيار– ٥

 وال )٣٤(حاسبة المصرى رقم الم لمعيار  طبقاًعادلةرات العقارية المثبتة بالقيمة اليطبق على االستثما

المقومة بالقيمة العادلة بالصافي بعد  الزراعييطبق كذلك على األصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط 

إال أن هذا المعيار ،  )٣٥( المحاسبة المصرى رقم بيع طبقاً لمعيار المقدرة عند نقطة التكاليفالخصم 

 د إعادة التقييم طبقاً للمعايير األخرى مثل ما ورد في معياريطبق على األصول المثبتة بالقيمة العادلة بع

 األصلدد ما إذا كان ة التقييم ، ويحشأن نموذج إعادب" األصول الثابتة) " ١٠( المحاسبة المصرى رقم

   : المتبعة لتحديد القيمة العادلةاألسس قيمته بناء على تاضمحلالمعاد تقييمه قد 

 لألصل هى قيمته السوقية و الفرق الوحيد بين القيمة العادلة لألصل و قيمته إذا كانت القيمة العادلة) أ (

  :بيع هى تكاليف إضافية مباشرة الستبعاد هذا األصل الالعادلة ناقصاً تكلفة 

) المقيم(  لألصل المعاد تقييمه االسترداديةإذا كانت تكلفة االستبعاد زهيدة فتكون القيمة ) ١ (

فى هذه ). على سبيل المثال القيمة العادلة ( قيمة إعادة التقييمر من بالضرورة قريبة أو أكث

بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم ، فمن غير المحتمل أن األصول المعاد تقييمها و الحالة 

  . فى غير حاجة إلى تقدير االسترداديةل و بالتالى تصبح القيمة ضمحاليصيبها اال

المعاد لألصول البيع ر زهيدة فتكون القيمة العادلة ناقصاً تكاليف إذا كانت تكلفة االستبعاد غي) ٢(

 من القيمة العادلة ولذلك سوف تضمحل قيمة األصل المقيم إذا كانت أقل بالضرورة تقييمها

فى هذه ) . على سبيل المثال القيمة العادلة ( قيمة إعادة التقييم من أقلقيمته فى االستخدام 

يار لتحديد ما إذا كان  بتطبيق هذا المعالمنشأةبات إعادة التقييم ، تقوم الحالة و بعد تطبيق متطل

  . أم الاألصل قد اضمحل
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     قيمة إعادة التقييم   إذا كانت القيمة العادلة لألصل حددت على أساس غير القيمة السوقية فإن )  ب(

ذلك و بعد تطبيق متطلبات إعادة  ول،  االستردادية من القيمة أقلقد تكون أكبر أو ) القيمة العادلة( 

  . أم ال اضمحلالتقييم تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار عند تحديد ما إذا كان األصل قد 

  

  تعريفات 
  : قرين كل منهابالمعنى المذكور التالية في هذا المعيار المصطلحات تستخدم – ٦
  

  :التالية فيها الشروط هى السوق التي تتوفر  :السوق النشطة

  . البنود التي يتم التعامل فيها في السوقن تتماثلأ  ) أ(

 .لديهم الرغبة فى التعامل فى أى وقت وبشكل طبيعى مشترين وبائعين  أن يتواجد عادة ) ب(

  .للعامةاألسعار متاحة ) ج(
  

تاريخ التوصل إلى إتفاق جوهرى بين األطراف المتجمعة فى حالة ال هو  فى تجميع األعم:تاريخ اإلتفاق

تى تطرح أسهمها لالكتتاب العام و المسجلة بالبورصة ، وفى حالة االستحواذ الجبرى فإن أقرب المنشآت ال

 التاريخ الذي قبل فيه عدد كاف من  يكون جوهرى بين األطراف المتجمعةاتفاقتاريخ يتم فيه التوصل إلى 

  . لى المنشأة المقتناةلسيطرة علحصول على ال المنشأة المقتنية عرضالمقتناة  المنشأةأصحاب الملكية فى 
  

          االستهالك وأإلهالك ل مجمع  أى بعد خصملألصلوهى المبلغ الذي يتم االعتراف به  :الدفتريةالقيمة 

  .قيمته فى لضمحالاالخسائر  وأ
  

 و تكون مستقلة  تدفقات نقدية داخلةالتى تولد من األصول  يمكن تحديدها أصغر مجموعة:الوحدة المولدة للنقد

  ..غيرها من األصول أو مجموعات األصول التدفقات النقدية الداخلة من كبير عنكل بش
  

  من  لكلوهى األصول بخالف الشهرة والتي تسهم في التدفقات النقدية المستقبلية :العامة للمنشأةصول األ

  .المولدة للنقد  والوحدات األخرى محل االختبارنقد للوحدة المولدة لا

  

 مع استبعاد بالتخلص من أصل أو وحدة مولدة للنقدهى التكاليف اإلضافية التي تتعلق مباشرة و :التخلصتكاليف 

  .الدخلية ومصروفات الضرائب تكاليف التمويل
  

لتكلفة فى القوائم المالية ناقصاً القيمة بديلة ل أو أية قيمة أخرى  الثابتهى تكلفة األصل : القابلة لإلهالكالقيمة  

  . هاية عمره اإلنتاجى المقدرله فى ن التخريدية
  

 اإلنتاجى المقدر العمرمن األصل الثابت على  للقيمة القابلة لإلهالك المنتظمتحميل الهو  :)االستهالك(اإلهالك 

  ).أو استهالك األصل غير الملموس على مدار االستفادة المتوقعة منه( له 
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أو وحدات مولدة  بيع أصل ما منيمكن الحصول عليه  المبلغ الذي ى وه :القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع

 و     الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق  لديهمبين أطراف مخصوماً منه تكاليف البيع فى عملية للنقد

  .يتعامالن بإرادة حرة
  

ولدة للنقد عن القيمة  المبلغ الذى تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المىه :قيمةال فى لضمحالاالخسارة 

  . لهااالستردادية
  

  االستخداميةو قيمته أ  هى قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع: لألصل أو للوحدة المولدة للنقداالسترداديةالقيمة 

  .أيهما أكبر 
  

  : إما أن يكون المقدر اإلنتاجىالعمر  

   . تتوقع المنشأة أن تنتفع خاللها باألصلالتيالفترة )  أ(    

  .عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليها من ذلك األصل  أوعدد وحدات اإلنتاج ) ب(أو 
  

مولدة حدة و أو حدوثها من أي أصل ع هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوق:االستخداميةالقيمة 

   .للنقد
  

  في قيمتهلاضمحالتحديد األصل الذي قد يحدث 

 ح ، وهذه الشروط تستخدم  مصطلاالستردادية متى يجب تحديد القيمة "١٧" إلى "٨"تحدد الفقرات من  – ٧

   .المولدة للنقدية الوحدة أوولكنها تطبق بنفس الشكل على األصل منفرداً " أصل"

  :على النحو التالي  مقسمة هذا المعيار فهي ما ورد فى       أما بقية 

 ويستخدم مصطلح .االستردادية متطلبات وشروط قياس القيمة "٥٧" إلى "١٨"  من تحدد الفقرات) أ( 

  .مولدة للنقدية وحدة ة أليأوليشير لألصل المنفرد " أصل"

 . القيمةلاضمحال شروط االعتراف والقياس بالنسبة لخسائر "١٠٨"إلى  "٥٨"من  تحدد الفقرات )ب( 

اف به بالنسبة لألصول الفردية بخالف الشهرة  القيمة واالعترلاضمحال ما يتعلق بقياس تناولويتم 

 واالعتراف القياس تتناولا فإنه "١٠٨" إلى "٦٥"من ما الفقرات  أ"٦٤"  إلى"٥٨" من في الفقرات 

  . وكذلك الشهرة المولدة للنقدية القيمة للوحدات لاضمحالبالنسبة لخسائر 

 القيمة المثبتة في لاضمحالخسائر  متطلبات وشروط إلغاء "١١٦" إلى "١٠٩"  منراتق تحدد الف)ج(

في هذه الشروط " أصل " ينطبق مصطلح مولدة للنقدية وحدة و أوفترات سابقة بالنسبة ألي أصل 

 وردت في الفردي وهناك شروط إضافية لألصل .مولدة للنقدية وحدة أية أوعلى األصل الفردي 

  "١٢٣" و "١٢٢" الفقرتين في يةالمولدة للنقد وبالنسبة للوحدة "١٢١" إلى "١١٧"  منالفقرات

   ."١٢٥ "و"  ١٢٤" الفقرتين في للشهرةنسبة وبال

  خسائرمعلومات التي يتم اإلفصاح عنها بشأن اإلفصاح عن ال"١٣٣" إلى "١٢٦"  منتحدد الفقرات) د(  

 لىإ "١٣٤"  منوتحدد الفقرات. المولدة للنقدية القيمة وإلغائها بالنسبة لألصول والوحدات لاضمحال

األصول غير  وأ الموزع عليها الشهرة المولدة للنقدية اإلفصاح اإلضافية للوحدات متطلبات "١٣٧"

  . القيمةلاضمحالار ب غير المحددة وذلك ألغراض اختاإلنتاجيةالملموسة ذات األعمار 
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 تقدم " ١٤ "إلى" ١٢" والفقرات من االستردادية قيمته قيمته الدفترية تتجاوز عندما يضمحل األصل – ٨

 في قيمة األصل ، فإذا ظهرت لاضمحالخسائر وصفاً لبعض الدالالت والمؤشرات على إمكانية حدوث 

 ،االسترداديةقوم بعمل تقدير رسمي للقيمة ت أن المنشأة يتعين على فإنهأي من هذه الدالالت والمؤشرات 

 حدوث خسارة نتيجة مالاحت داللة على أية لم تكن هناك ، إذا" ١٠"وفيما عدا ما ورد فى فقرة 

 للقيمة رسمي بعمل تقدير المنشأةال يتطلب أن تقوم  في قيمة األصل فإن هذا المعيار لضمحالاال

  . االستردادية

  

 حدوث احتمال في تاريخ كل ميزانية ما إذا كان هناك أى مؤشر على تقدر أن المنشأة يتعين على – ٩

 بعمل تقدير للقيمة المنشأة يجب أن تقوم فإنه وإذا كان األمر كذلك، . أصلقيمة في لاضمحال

  . لألصلاالستردادية

  

   : بما يليالمنشأة القيمة ، تقوم لضمحال عدم وجود مؤشر الأو بغض النظر عن وجود – ١٠

 أو غير محدد إنتاجىلألصل غير الملموس الذي له عمر  سنوياً  القيمة لاضمحالإجراء اختبار   ) أ(

 .االستردادية مع قيمته الدفترية وذلك بمقارنة قيمته لالستخدامح  المتااألصل غير الملموس غير

 . كل سنةمنويمكن إجراء هذا االختبار في أي وقت في السنة بشرط إجرائه في نفس الوقت 

 تم إذا أنه إال  .قات مختلفةأوفي  ويجوز إجراء اختبارات لألصول غير الملموسة المختلفة

 القيمة لهذا لاضمحال اختبار الحالية يتم إجراء السنة أثناء أولياً  غير الملموساألصلهذا ب االعتراف

 .األصل قبل نهاية هذه الفترة

 ."٩٩"إلى  "٨٠"  منفقراتل سنوياً طبقاً ل فى عملية تجميع أعمالالمقتناةإجراء اختبار للشهرة  ) ب(

  

 تخضع الدفترية قيمته ادالسترد اقتصادية مستقبلية كافية عمنافقدرة األصل غير الملموس على تحقيق – ١١

يتطلب وبالتالي  لالستخدام عنها بعد وصفه لالستخدام األصل وضع وذلك قبل  التأكد عدمبدرجة أكبر من

وكذلك القيمة الدفترية لألصل   مرة سنوياًقلاأل القيمة على لاضمحال باختبار المنشأةهذا المعيار قيام 

  .لالستخدام  بعديوضعغير الملموس الذي لم 

  

 أن تأخذ في االعتبار المنشأة يجب على فإنه األصل قيمة في لاضمحالحدوث  احتمال وعند تقدير مدى – ١٢

   : المؤشرات التالية-كحد أدنى -

  :المصادر الخارجية للمعلومات 

 القيمة السوقية لألصل أثناء الفترة أكثر مما هو متوقع نتيجة مرور الوقت فى ملموس انخفاضحدوث   ) أ(

 .المعتاد  االستخدام أو

 سوف تحدث في المستقبل القريب أو ة أثناء الفترالمنشأة على سلبى أثر حدوث تغيرات ملموسة ذات  ) ب(

 التى في السوق أو المنشأة تعمل فيه الذيفي البيئة التكنولوجية والسوق والمناخ االقتصادي والتشريعي 

 .لهاتم تخصيص األصل 
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 في معدالت العائد األخرى في السوق خالل أوالستثمارات حدوث زيادة في أسعار فائدة السوق على ا) ج(

حساب القيمة من المحتمل أن يكون لتلك الزيادة تأثير على سعر الخصم المستخدم في الفترة وأن يكون 

  . لألصلاالستردادية ملموس في القيمة لاضمحال لألصل مما يسفر عن االستخدامية

 طبقاً Market Capitalization الرأسمـالية ها قيمالمنشأةول  لصافى أصالدفترية القيمة تجاوزتإذا ) د(

  .عار السوقــألس

  

  : للمعلوماتةالمصادر الداخلي

  . تلف مادي في األصلأوتوافر دليل تقادم ) ـه( 

 يتوقع حدوثها في المستقبل أو  خالل الفترة المنشأة على بىسلذات تأثير  حدوث تغييرات ملموسة) و(

 األصل والخطط تخريد وهذه التغيرات تشمل ، يتوقع استخدامه أوم فيه األصل  يستخدالذيالقريب 

 أو خطط تتعلق بالتصرف في األصل أو إعادة هيكلتها أوالخاصة بتوقف العمليات المرتبط بها األصل 

  *. لألصل بحيث يكون له نهاية محددةاإلنتاجى تقدير العمر ةالمتوقع وإعادبيعه قبل التاريخ 

  .  يتوقع أن يكون سيئاًأوصل سوف دليل من التقارير الداخلية تشير إلى أن األداء االقتصادي لألتوافر ) ح(
  

 بتحديد دالئل أخرى المنشأةنه يجوز أن تقوم  حيث إ. ليست شاملة "١٢" الحاالت المدرجة في الفقرة – ١٣

 في حالة أو االسترداديةيمة  بتحديد القالمنشأة أن تقوم  هذا يتطلب ول األصلاضمحالإمكانية تشير إلى 

   ."٩٩" إلى "٨٠"  منطبقا للفقرات القيمة لاضمحال اختبار بإجراءالشهرة تقوم 

  

  :منها  في قيمة األصول لاضمحال احتمال التقارير الداخلية إلى مندالئل قد تشير  – ١٤

 صيانته ، أعلى مما أو األصل  االحتياجات النقدية التالية لتشغيلأوالقتناء األصل أن التدفقات النقدية ) أ(

  .التقديريةهو مقدر في الموازنة 

 الخسائر الناجمة عن األصل ، أسوأ أو أرباح التشغيل أو بالصافيأن تكون التدفقات النقدية الفعلية ) ب(

  .التقديرية في الموازنة مما هو مقدر

 اح التشغيلية أو الزيادة الملموسةالتدفقات النقدية الصافية أو األرب تتقديراحدوث تراجع ملموس في ) ج(

  .في الخسائر المتوقعة من األصل

 لألصل عند تجميع أرقام الفترة الحالية مع األرقام خارجة تدفقات نقدية أووجود خسائر تشغيلية ) د( 

  .المتوقعة مستقبالً

  

_________________________________________________________________  
أو يدرج ضمن مجموعة مستبعدة مبوبة كمحتفظ بها لغرض (ى األصل بشروط التبويب كمحتفظ به لغرض البيع بمجرد أن يف* 

األصول غير ) " ٣٢(فإنه يستبعد من نطاق هذا المعيار و يتم معالجته المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) البيع

  ".لمستمرةالمتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير ا
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 مرة كل سنة قل القيمة على األلاضمحال يتطلب هذا المعيار إجراء اختبار "١٠"فقرة ال كما ورد في – ١٥

 .وكذلك الشهرة ،  لالستخدام غير المتاح أو محدد إنتاجىلألصل غير الملموس الذي ليس له عمر 

 يطبق عند تحديد هل ية النسبيةمفهوم األهمن  فإ"١٠" ما جاء بالفقرة متى يتم تطبيقوبغض النظر عن 

 السابقة العمليات الحسابيةعلى سبيل المثال ، إذا أظهرت .  لألصل االسترداديةلتقييم القيمة هناك احتياج 

 إلى إعادة تقييم القيمة  المنشأة بكثير قيمته الدفترية عندئذ ال تحتاج تتجاوز لألصل االسترداديةأن القيمة 

 السابقة أن التعديالت حدث يؤدى إلى استبعاد هذا الفرق وبالمثل قد تظهر  ما لم يقع أياالستردادية

  ".١٢"فقرة ال أي مؤشر ورد في تجاه ة حساسيةبأي لألصل ال تتسم االستردادية القيمة

  

إذا حدثت زيادة في أسعار فائدة السوق عن المعدالت األخرى للعائد على " ١٥"كما هو موضح في الفقرة – ١٦

 بعمل تقديرات المنشأة ليس مطلوباً بموجب هذا المعيار أن تقوم فإنهي السوق أثناء الفترة ، االستثمار ف

  : لألصل في الحاالت التالية االسترداديةرسمية للقيمة 

 بالزيادة لألصل االستخدامية القيمة حساب سعر الخصم المستخدم في أثرمن المحتمل أن يتإذا لم يكن   ) أ(

 الفائدة على المدى القصير قد ال يكون لها  المثال ، الزيادات في أسعار على سبيل.في تلك األسعار 

 . المتبقي طويالًاالفتراضىتأثير ملموس على سعر الخصم بالنسبة لألصل الذي يكون عمره 

في  بالزيادة لألصل االستخدامية القيمة حساب سعر الخصم المستخدم في أثرإذا كان من المحتمل أن يت ) ب(

  : يوضحاالسترداديةال أن تحليل الحساسية السابق للقيمة إ. أسعار السوق 

 ألن من المحتمل االستردادية جوهري في القيمة لاضمحالأنه من غير المحتمل أن يكون هناك  )١(

على سبيل المثال ، في بعض الحاالت ، قد يكون .حدوث زيادة في التدفقات النقدية المستقبلية 

 زيادة في أسعار أيةقوم بتسوية اإليرادات للتعويض عن هناك منشأة قادرة على إظهار أنها ت

 .السوق

 إلى حدوث خسائر جسيمة  االستردادية في القيمة لضمحالاالنه من غير المحتمل أن يؤدى أ) ٢(  أو

 . في قيمة األصللضمحالاالنتيجة 

  

شير إلى أن العمر  في قيمته ، فإن هذا قد يلاضمحال إذا كان هناك مؤشر على أن أصل ما سوف يحدث – ١٧

 يتعين مراجعتها وتسويتها   القيمة المتبقية لألصلأو) االستهالك( اإلهالك ة طريقأن أو المتبقي اإلنتاجى

 المطبق على هذا األصل حتى إذا لم يتم إثبات أية خسائر ناجمة عن المصرى ةبموجب معيار المحاسب

    . قيمة األصللاضمحال

  

  االسترداديةقياس القيمة 

 له أيهما االستخدامية القيمة أو على أنها سعر بيع األصل بالصافي االسترداديةهذا المعيار القيمة يحدد  – ١٨

 ، وهذه المتطلبات تستخدم االستردادية تحدد متطلبات قياس القيمة "٥٧" إلى "١٩"أعلى ، والفقرات من 

  .قداًن الوحدة التي تدر أوولكنه ينطبق على األصل منفرداً " أصل"اصطالح 
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، على سبيل المثال، إذا االستخداميةبالصافي وقيمته  دائماً أن نحدد سعر بيع األصل الضروري ليس من – ١٩

فى قيمة األصل  لاضمحال فمعنى ذلك أنه ال يوجد أي من هذه المبالغ القيمة الدفترية لألصل ، تجاوز

  . القيمة األخرىلتقدير هناك داعوليس 

  

 في سوق نشطة ، إال أنه لن يكون ممكناً متداوالًبيع بالصافي حتى إذا لم يكن األصل  يمكن تحديد سعر ال– ٢٠

 يعتمد عليها عليه عمل تقديرات بناءتحديد سعر البيع بالصافي في حالة عدم وجود األساس الذي يمكن 

 على بينة  كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وللقيمة التي يمكن الحصول عليها من بيع األصل بين أطراف

 أنها لألصل يمكن اعتبار االستردادية القيمة نوفى هذه الحالة فإ. من الحقائق و يتعامالن بإرادة حرة

   .االستخداميةقيمته 

  

 بشكل ملموس صافى سعر بيع تتجاوزألصل ما  االستخدامية إذا لم يكن هناك سبب لالعتقاد بأن القيمة – ٢١

 لهذا األصل يمكن اعتبارها سعر بيعه بالصافي ، وهذا هو الحال االستردادية األصل ، فإن القيمة هذا

 تتكون  لألصل المحتفظ به للتصرف فيهاالستخداميةغالبا بالنسبة ألصل يحتفظ به للبيع، وهذا ألن القيمة 

التدفقات النقدية المستقبلية من االستخدام المستمر لألصل حتى ن من صافى عائد التصرف حيث إ

  .المتوقع أن تكون ضئيلةالتصرف فيه من 

  

االستخدام تدفقات نقدية داخلة من ل  إال فى حالة عدم إنتاج األصل  ألصل بذاتهل االستردادية تتحدد القيمة – ٢٢

، وإذا كان الحال  مجموعات األصول األخرى أوالمستمر له وبشكل مستقل عن سائر األصول األخرى 

 راجع(  التي يتبعها األصل تولد نقدية وسبة للوحدة التي  تتحدد بالناالسترداديةكذلك ، فإن القيمة 

   :ما لم ) "١٠٣" إلى "٦٥"  منالفقرات

 . يكن سعر بيع األصل بالصافي أعلى من قيمته الدفترية  ) أ(

اإلمكان تحديد  سعر بيعه ويكون في  صافى منلتكون قريبة لألصل االستخداميةتقدير القيمة يمكن ) ب(أو 

 .سعر البيع بالصافي له

  

فى بعض الحاالت يمكن أن تسهم التقديرات والمتوسطات والبيانات الحسابية المختصرة  بدرجة معقولة  – ٢٣

  .  االستخدامية قيمته أولتحديد سعر بيع األصل بالصافي موضح في هذا المعيار  في التقريب كما هو

  

   محددإنتاجى  لألصل غير الملموس الذى ليس له عمر االسترداديةقياس القيمة 

  محدد إنتاجى القيمة ألي أصل غير ملموس ليس له عمر لاضمحال إجراء اختبار "١٠"فقرة التطلب  ت– ٢٤

 لاضمحالر عن ش بغض النظر عن وجود أى مؤاالسترداديةسنوياً بمقارنة القيمة الدفترية مع القيمة 

 لاضمحال لألصل في اختبار يةاالستردادنه يجوز استخدام آخر حسابات تفصيلية عن القيمة أ إال .القيمة

  :القيمة في الفترة الحالية بشرط توافر الشروط التالية



 )٣١(معيار المحاسبة المصرى رقم 

  9 - ٣١ 

بشكل  من االستخدام المستمر المستقل داخلةإذا كان األصل غير الملموس ال يحقق تدفقات نقدية   ) أ(

ا  يتبعها هذدة للنقدية التىلالمواره كجزء من الوحدة بكبير عن األصول األخرى ، وبالتالي يتم اخت

 حسابخر نة لهذه الوحدة بدرجة كبيرة منذ آاألصل وبالتالي لم تتغير األصول وااللتزامات المكو

  .االسترداديةللقيمة 

 .بهامش كبير القيمة الدفترية لألصل يتجاوز مبلغ االستردادية للقيمة حسابخر آ أن ينتج عن ) ب( و 

 من القيمة الدفترية لألصل بناء أقلكون  سيداديةاالسترن تقدير القيمة أ غير مؤكد باحتمالوجود )  ج( و 

  .االسترداديةللقيمة  حسابخر تي وقعت والظروف التي تغيرت منذ آاث الحدعلى تحليل لأل

  

   تكاليف البيعناقصاًصافى القيمة العادلة 

بعد ،  بإرادة حرةصفقة بيع فى  سعر البيع ىالقيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع هعتبر  ت- ٢٥

  .تعديلها بالتكاليف اإلضافية التى ترتبط مباشرة باألصل المستبعد

  

فالقيمة العادلة ناقصاً  في سوق نشطة، متداوالً إذا لم يكن هناك عقد بيع ملزم بينما يكون األصل – ٢٦

 ويعتبر السعر في السوق ،تكاليف البيع تعتبر هى سعر السوق لألصل مخصوماً منه تكاليف االستبعاد 

 الحالية متوافرة ، فإن سعر البيع في العروض وعندما ال تكون أسعار ،  الحاليالعرضهو سعر 

 شريطة عدم القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيعهو األساس الذي تقوم عليه تقديرات يعد  أحدث تعامل

 تقدير سعر حدوث تغير ملموس في الظروف االقتصادية في الفترة الواقعة بين تاريخ الصفقة وتاريخ

  .البيع
  

تحدد  تالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع سوق نشطة لألصل ، فإن أو ملزمإذا لم يكن هناك عقد بيع  – ٢٧

 القيمة التى يمكن أن تحصل عليها المنشأة فى تاريخ على أفضل المعلومات المتاحة التي تعكس بناء

 فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعامالن بين أطراف كل منهم لديه الرغبة في صفقة الميزانية

خر  في االعتبار نتيجة آالمنشأة وعند تحديد هذه القيمة، تأخذ . االستبعاد بعد خصم تكاليف بإرادة حرة

 أيةو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ال تعكس   .صفقات خاصة بأصول مماثلة في نفس النشاط

  . اإلدارة مجبرة على البيع الفوري بيع جبرية ما لم تكنعملية 
  

تكاليف االستبعاد بخالف تلك التى اعترف بها كالتزام يتم خصمها عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً  – ٢٨

ضريبة الدمغة والضرائب  القانونية وكذلك تالمصروفا،  ومن أمثلة هذه التكاليف .تكاليف البيع 

إال أن  .اإلضافية المباشرة لوضع األصل في حالة تسمح بالبيعالمماثلة وتكاليف نقل األصل والتكاليف 

) "مزايا العاملين)  "٣٨(كما هو محدد في معيار المحاسبة المصرى رقم ( الخدمة مكافآت ترك 

عتبر تكاليف إضافية إعادة تنظيم المنشأة بعد استبعاد األصل ال تالمرتبطة بتخفيض أو والتكاليف 

   .  األصلدمباشرة الستبعا
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 ناقصاً  ويكون هناك قيمة عادلة اً أصل ما في بعض األحيان أن يتحمل المشترى التزاماستبعاد  يتطلب - ٢٩

 كيف يمكن التعامل مع هذه "٧٨" وتوضح الفقرة بالصافي لكل من األصل وااللتزامتكاليف البيع 

  .الحاالت
  

   االستخداميةالقيمة 

  : لألصل االستخداميةمة العناصر اآلتية عند حساب القيتنعكس    - ٣٠

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

 .ة توقيت هذه التدفقات النقدية المستقبليأوالتوقعات بشأن التغيرات الممكنة في قيمة ) ب(         و 

  .  مخاطربدون السوق  أسعار الفائدة الحالية فيفىالقيمة الزمنية للنقود ممثلة ) ج(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 األصلالمنشأةالتدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع 
  

   : ألصل ما ، يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتيةاالستخدامية  وعند إجراء تقدير للقيمة – ٣١

والتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية الناشئة عن االستخدام المستمر   الداخلة تقدير التدفقات النقدية   ) أ(

 .لألصل وعن بيعه النهائي

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

ما كتسويات للتدفقات النقدية إ" ) هـ(و) د(و ) ب( ٣٠"لعناصر الواردة في الفقرة يمكن إظهار ا   - ٣٢

التوقعات   إلظهارالمنشأة وبغض النظر عن األسلوب الذي تتخذه ،لسعر الخصم كتسويات أوالمستقبلية 

هار ن النتيجة يجب أن تكون إظت التدفقات النقدية المستقبلية فإ توقيأوالخاصة بإمكانية تغير قيمة 

               . جميع النتائج الممكنةلمستقبلية بمعنى المتوسط المرجح لالقيمة الحالية للتدفقات النقدية ا

 عند استخدام أسلوب القيمة الحالية عند قياس قيمة األصل ةضافيإرشادات إ) أ( المرفق يوفرو 

  .المستخدم 

  

 تقدير التدفقات النقدية المستقبلية أسس 

  : يجب على المنشأةاالستخداميةس القيمة  عند قيا– ٣٣ 

 التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية على أساس افتراضات معقولة ومؤيدة تمثل أفضل تقديرات تقدير  ) أ(

 المتبقي اإلنتاجىضاع االقتصادية التي ستكون قائمة على مدار العمر واإلدارة لمجموعة الظروف واأل

 .ؤشرات الخارجيةلألصل ، ويجب إعطاء أهمية لألدلة والم

موازنات والتوقعات التي اعتمدتها اإلدارة خر الخاصة بالتدفقات النقدية على ضوء آ التوقعات التقدير  ) ب(

 أيةوأن تغطى تلك التوقعات فترة خمس سنوات ما لم يكن هناك مبرراً لفترة أطول ، ومع استبعاد 

 أو من تحسين أوعادة هيكلة في المستقبل خارج مستقبلية متوقع أن تنشأ من إلل أوتدفقات نقدية للداخل 

 .دعم أداء األصل
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 التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية فيما بعد الفترة التي تغطيها الموازنات والتوقعات  الصادرة تقدير) ج(

 في السنوات التالية ما لم تكن هناك زيادة في لضمحاللال متجه أومؤخراً ، باستخدام معدل نمو ثابت 

 معدل النمو هذا متوسط معدل النمو على المدى الطويل يتجاوزها ما يبررها، ويجب أال المعدل ل

 بالنسبة أو نشاطها المنشأة الدول التي تمارس فيها أو بالنسبة للدولة أو الصناعات أوبالنسبة للمنتجات 

  . األصل ما لم يكن هناك ما يبرر معدل نمو أعلىالتى يستخدم فيهاللسوق 

  

 باختبار النقدية تللتدفقا الحالية التنبؤاتاإلدارة بتقدير معقولية االفتراضات التي قامت عليها   تقوم - ٣٤

ويجب على اإلدارة ،أسباب الفروق بين التنبوءات الماضية للتدفقات النقدية والتدفقات النقدية الفعلية 

 الظروف أو اثحداأل ذلك  تتفق مع النتائج الفعلية الماضية وأن يدعماالفتراضات أن هذه  منالتأكد

  . التي لم تكن قائمة أثناء تحقق هذه التدفقات النقدية

  

 بشأن التدفقات النقدية و التى يعتمد عليهاوبشكل عام فإن التوقعات والموازنات المالية الواضحة   – ٣٥

ة بشأن  اإلدارتقديراتن ولهذا السبب ، فإ. متاحةالمستقبلية لفترات أطول من خمس سنوات ال تكون 

التدفقات النقدية المستقبلية تكون قائمة على فترة أقصاها خمس سنوات ، ويجوز لإلدارة أن تستخدم 

 إذا كانت لية تغطى فترة أطول من خمس سنوات النقدية بناء على موازنات ماتتوقعات خاصة بالتدفقا

-  على الخبرة السابقة بناء -  ويمكن أن توضح قدرة اإلدارةيعتمد عليهالديها الثقة بأن تلك التوقعات 

  . على التوصل إلى توقعات التدفقات النقدية بدقة لفترات أطولس

  

 لألصل من خالل استقراء اإلنتاجى النقدية حتى نهاية العمر ت   يمكن تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقا– ٣٦

ت المالية باستخدام معدل واستخالص توقعات التدفقات النقدية القائمة على أساس الموازنات والتوقعا

 ما لم تحدث زيادة في المعدل تتوافق لالنخفاض ا متجهأووهذا المعدل يكون ثابتاً . النمو لسنوات تالية

وإذا كان مالئماً ، يكون معدل .  اإلنتاجى دورة العمر أومع المعلومات الموضوعية حول أنماط المنتج 

  . سلبىأو اًالنمو صفر

  

 لذلك فإن ، يكون من المحتمل دخول المنافسين للسوق وتقييد النموفإنه ، روف مواتيةوعندما تكون الظ – ٣٧

)  مثالً سنة٢٠( معدالت النمو التاريخية على المدى البعيد  سوف تواجه صعوبات لتجاوزالمنشأة

وق  في السأو نشاطها المنشأة الدول التي تمارس فيها أو في الدولة أو الصناعات أوبالنسبة للمنتجات 

  .التي تستخدم فيها األصل

  

ا تدرس هذه المعلومات فإنه التوقعات المالية ، أو لمعلومات وردت في الموازنات المنشأة وعند استخدام – ٣٨

ة لمجموعة الظروف من حيث كونها تعكس افتراضات معقولة ومؤيدة وتمثل أفضل تقديرات اإلدار

   . المتبقى لألصلاإلنتاجىر العمر دا التي سوف تكون قائمة على ماالقتصاديةضاع وواأل
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    المستقبليةةالعناصر المكونة لتقديرات التدفقات النقدي

  : يجب أن تتضمن التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ما يلى– ٣٩

  .لألصل من االستخدام المتواصل الداخلةتوقعات التدفقات النقدية ) أ(

 بالضرورة لتوليد التدفقات النقدية الداخلة المنشأةلخارج التي تتكبدها توقعات التدفقات النقدية ل) ب(

بما في ذلك التدفقات النقدية الخارجة إلعداد األصل (الناشئة عن االستخدام المستمر لألصل 

  . األصل بشكل معقول وثابتعلى توزع بشكل مباشر أووالتي يمكن أن ترجع  ) لالستخدام

 التصرف فيه أولبيع األصل )  سدادهاأو (تحصيلها المتوقع - إن وجدت - صافى التدفقات النقدية) ج(

  .اإلنتاجىفي نهاية عمره 

   

 تعكس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وسعر الخصم االفتراضات الثابتة بشأن الزيادات في األسعار – ٤٠

 التي األسعارأثير الزيادات في التي ترجع إلى التضخم بشكل عام ، لذلك ، إذا كان سعر الخصم يشمل ت

المعدالت العادية ، أما إذا كان سعر بإلى التضخم ، فإن التدفقات النقدية المستقبلية يتم تقديرها ترجع 

الخصم يستبعد التأثير الناجم عن زيادة األسعار بسبب التضخم فإن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 

  ). معين في األسعار المستقبليةنقص أون تشمل زيادة ولك(تكون في معدالتها  الحقيقية 

  

التكاليف غير المباشرة  الخدمة اليومية لألصل وكذلك  تشمل التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية الخارجة – ٤١

  .استخدام األصلببدرجة معقولة وبشكل ثابت  يمكن ربطها أوالمستقبلية التي ترجع بشكل مباشر 

  

 اً قبل أن يكون األصل جاهزالمنشأة القيمة الدفترية التدفقات النقدية الخارجة التي ستتحملها عندما ال تشمل– ٤٢

 البيع ، فإن تقدير التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية يتضمن تقدير أي تدفق نقدي خارج أو لالستخدام

 المثال ، فإن هذا على سبيل.ع  البيأو لالستخدام اً قبل أن يكون األصل جاهزالمنشأةآخر يتوقع أن تتكبده 

   . لم يستكمل بعدعمراني أو مشروع تنموى أو تحت اإلنشاء ينطبق على مبن
  

  :يلي تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يجب أال االزدواج لتجنب – ٤٣

 و التي ال تعتمد  االستعمال المستمرالتدفقات النقدية الداخلة من أصول تولد تدفقات نقدية داخلة من ) أ(

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

  ).العمالء

مثال ذلك  (كالتزامات تم االعتراف بها بااللتزامات التى قدالتدفقات النقدية الخارجة المتعلقة ) ب(و

  ).  المخصصاتأو المعاشات أو الموردين
  

 تشمل تقديرات التدفقات النقدية أالجب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لألصل في حالته الراهنة ويجب  ي– ٤٤

  :المقدرة التي يتوقع أن تنشأ مما يلى المستقبلية الخارجة أوالمستقبلية التدفقات الداخلة 

  . بها بعدالمنشأةإعادة هيكلة مستقبلية لم تلتزم ) أ(   

  . أداء األصلحسينتطوير أو ت) ب(أو 
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 ال تعكس ما االستخداميةن القيمة  في حالته الراهنة فإقدرت لألصل نظراً ألن التدفقات النقدية المستقبلية – ٤٥

  :يلي

 في التخفيضاتمثال ذلك ( الوفورات في التكلفة المتعلقة بذلك أوالتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية ) ا(

  . بها بعدالمنشأةالتي يتوقع أن تنشأ من إعادة هيكلة مستقبلية لم تلتزم  المنافع أو) تكاليف الموظفين

أداء األصل أو التدفقات النقدية الداخلة المتوقع أن   من تزيدأو نستح التي التدفقات النقدية الخارجة) ب(أو 

  . من هذه التدفقات الخارجةتنشأ

 إما نطاق هام و مؤثر ، وهو يغير بشكل ة ومراقب بمعرفة اإلدار إعادة الهيكلة هي برنامج مخطط – ٤٦

) ٢٨( رقم المصرىويقدم معيار المحاسبة . يؤدى به العمل األسلوب الذي أو المنشأةالعمل الذي تقوم به 

  .  بإعادة الهيكلةة ملتزمالمنشأة التوقيت الذي تكون فيه توضحإرشادات 
  

 بعض األصول بإعادة الهيكلة هذه ، وعندما أثر تت أنالمتوقعمن ف  ، بإعادة هيكلةالمنشأة تلتزم عندما – ٤٧

  :   بإعادة الهيكلةالمنشأة تلتزم

فإن تقديراتها للتدفقات النقدية الداخلة و التدفقات النقدية الخارجة ألغراض تحديد القيمة المستخدمة ) أ(

نة مالية   بناء على أحدث مواز( سوف تعكس وفورات التكلفة و المنافع األخرى من إعادة الهيكلة 

  ) معتمدة من اإلدارةتأو تقديرا

مخصص إعادة الهيكلة تتضمن  فإن تقديراتها للتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية إلعادة الهيكلة ) ب(

  ). ٢٨( رقم المصرىمعيار المحاسبة ل طبقاً
   

دى مستوى أدائه الذي  قيمة األصل بما يتع من يزيدأومالياً يحسن رأس مصروفاً المنشأة إلى حين تحمل – ٤٨

ن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ال تشمل التدفقات النقدية الداخلة المقدرة المستقبلية التي فإتم تقييمه 

  .يتوقع أن تنشأ من هذه المصروفات 
  

اإلبقاء  الالزمة للمحافظة على األصل وةتشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية المصروفات المستقبلي – ٤٩

 مختلفة إنتاجية أعمار ا أصول لهمن المولدة للنقديةعندما تتكون الوحدة  و.عليه عند مستوى أدائه الحالي

 أقل إنتاجية األصول بأصول أخرى ذات أعمار إحاللن تشغيل المستمر للوحدة، فإوجميعها أساسية لل

، ات النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة عند تقدير التدفق اليومية للوحدة عمليات التشغيل من اًيعتبر جزء

  األجزاءإحاللن  مختلفة فإإنتاجيةوبالمثل عندما يكون هناك أصل منفرد يتكون من أجزاء ذات أعمار 

 اليومية لألصل عند تقدير التدفقات عمليات التشغيل من اً يعتبر جزءأقل إنتاجيةبأجزاء ذات أعمار 

  .األصلالنقدية المستقبلية التي يحققها 

  

  : يجب أال تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي– ٥٠

  . الخارجة من األنشطة التمويليةأوالتدفقات النقدية الداخلة ) أ(    

  . مدفوعات ضريبة الدخلأومقبوضات ) ب(أو 
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و إال يؤدى . لخصم  تتفق مع طريقة تحديد سعر ا تعكس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة افتراضات– ٥١

ن القيمة الزمنية للنقود ، ونظراً أل بالمرة  يتم تجاهلهاأو بعض االفتراضات مرتين أثرغير ذلك إلى أخذ 

ن التدفقات النقدية هذه ال تشمل التدفقات النقدية ات النقدية المستقبلية المقدرة فإبخصم التدفق حسابها يتم 

 فإنه . الضريبةحسابسعر الخصم قبل نه يتم تحديد  حيث إوية ، الخارجة من األنشطة التمويلأوالداخلة 

  . الضريبةقبل حسابيتم أيضاً تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

  

 في ما   أصلستبعادال) سدادها أو( عليها ل يجب أن يكون تقدير صافى التدفقات النقدية التي سيتم الحصو– ٥٢

 بين  معاملة األصل فياستبعاد أن تحصل عليه من المنشأةتوقع  هو المبلغ الذي تاإلنتاجىنهاية عمره 

 بعد كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعامالن بإرادة حرة وذلك أطراف 

  . األصل الستبعاد  المقدرةخصم التكاليف

  

 نهاية عمره  استبعاد أصل ما فى من) أو سدادها(التى سيتم تحصيلها  يتم تحديد صافى التدفقات النقدية – ٥٣

 ، فيما عدا انه عند القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع بطريقة مماثلة لتحديد صافى اإلنتاجى

  :تقدير صافى التدفقات النقدية

إلى نهاية عمرها  وصلت لألصول المماثلة التى األسعار السائدة في تاريخ التقدير المنشأةتستخدم  ) أ(

  .ستعمال األصل فيهاا ظروف مماثلة للظروف التي سيتم  ظل  والتي عملت فياجىاإلنت

ن التضخم العام سعار الناجمة ع كل من الزيادات المستقبلية في األأثريتم تسوية هذه األسعار حسب ) ب(

ة  استبعدت تقديرات التدفقات النقديإذانه  أفى حين ،المستقبلية المحددة ) االنخفاضات(والزيادات 

 يستبعد ثرن هذا األأثر التضخم العام فإالمستقبلية من االستخدام المستمر لألصل وسعر الخصم 

  .   األصلاستبعادأيضا من صافى التدفقات النقدية عند 
  

  

  التدفقات النقدية المستقبلية للعمالت األجنبية

تم خصمها باستخدام سعر خصم مناسب  تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة التي سوف تتحقق بها ثم ي– ٥٤

 بترجمة القيمة الحالية التي تم الحصول عليها باستخدام سعر الصرف المنشأة وتقوم .ك العملة للت

  .االستخدامية القيمة حسابالفوري في تاريخ 
  

  سعر الخصم

  :  لكل مما يليالحالى للسوق التقييم يعكس سعر الخصم هو السعر قبل الضريبة الذي – ٥٥

  .القيمة الزمنية للنقود) أ(   

  . بشأنه تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية تتمالمخاطر المرتبطة باألصل الذي) ب(و 
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للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل هو العائد الحالية للسوق للقيمة الزمنية  أن السعر الذي يعكس التقييمات – ٥٦

 مساويةعليهم اختيار استثمار يولد تدفقات نقدية لمبالغ وتوقيت ومخاطرة الذي يطلبه المستثمرون إذا كان 

 ويقدر هذا السعر من السعر الضمني في عمليات ، الحصول عليها من األصل المنشأةلتلك التي تتوقع 

راق و في سوق األمقيدة من تكلفة المتوسط المرجح لرأس مال منشأة أوالسوق الحالية ألصول مشابهة 

المتوقعة و المخاطر مشابهة من ناحية قدرتها الخدمية )  محفظة أصول أو (حدالها أصل والمالية 

 االستخدامية لقياس القيمة ة الخصم المستخدم)أسعار (إال أن سعر.الدراسة المرتبطة بها مع األصل محل 

 سيحسب ة وإالعكس المخاطر التي تم بشأنها تسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلي سوف ال تلألصل

  .تأثير بعض االفتراضات مرتين

  

 بدائل لتقدير المنشأةتستخدم  ، مباشرةً من السوق  بصورة  عندما ال يكون السعر الخاص بأصل متوفراً – ٥٧

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

  القيمةل فى ضمحالو قياس خسارة االاالعتراف 

ل األصل ، وذلك بخالف اضمحالو قياس خسائر  متطلبات االعتراف "٦٤" إلى "٥٩" ات من حددت الفقر– ٥٨

ل للوحدات المولدة ضمحالاالعتراف و قياس خسائر اال" ١٠٨"إلى " ٦٥"و تتناول الفقرات من . الشهرة 

  .للنقدية و الشهرة 
  

مبلغ  إلى القيمة الدفترية يجب تخفيض فإنه قيمته الدفترية من أقل ألصل االسترداديةالقيمة  ت إذا كان– ٥٩

  .ل القيمةاضمحال ناتجة عن خسارة االنخفاض ، ويعتبر ذلك االسترداديةقيمته 
  

 ما لم تكن القيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل في الحال ، لضمحالاال يجب االعتراف بخسارة – ٦٠

مثال ذلك بموجب نموذج (خر آ مصرىمعيار محاسبة  طبقاً ل على أساس القيمة المعاد تقييمهامدرجة

 أية خسارة في و تعامل )"األصول الثابتة" )١٠( رقم المصرى في معيار المحاسبة التقييمإعادة 

 في إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة تخفيض أعيد تقييمه على أنها  الذى قيمة األصللاضمحال

  .ر اآلخالمصرى
  

نه يتم االعتراف ، على أ لم يعد تقييمه في قائمة الدخل لقيمة أص لاضمحالتراف بخسارة  يتم االع– ٦١

إعادة تقييم األصل إلى الحد الذي  فائض في أى تقييمه مباشرة مقابل أعيد أصل قيمة لاضمحالبخسارة 

  . عن المبلغ المحتفظ به في فائض إعادة التقييم لنفس األصللضمحالاالال تزيد فيه خسارة 

  

لذلك األصل دفترياً  المبلغ المثبت تزيد على في قيمة أصل لضمحالاال عندما يكون المبلغ المقدر لخسارة – ٦٢

  . خرمصرى آطلب ذلك معيار محاسبة  االعتراف بوجود التزام إذا المنشأةعلى ف ،
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ي الفترات المستقبلية  األصل ف)استهالك( إهالك  القيمة يجب تسوية مبلغلاضمحال بعد االعتراف بخسارة – ٦٣

على أساس منتظم ) ن وجدتإ ()المتبقية(  التخريديةلتوزيع القيمة الدفترية المعدلة لألصل ناقصاً قيمته

  . المتبقياإلنتاجى عمره مدارعلى 

  

ة مؤجلة متعلقة ي التزامات ضريبأو يتم تحديد أية أصول فإنه  القيمةتخفيضتم االعتراف بخسارة  إذا - ٦٤

، وذلك بمقارنة القيمة الدفترية  " ضرائب الدخل" )٢٤( رقم  المصرىب معيار المحاسبة بذلك بموج

  .األساس الضريبى الخاص بهالمعدلة لألصل مع 

  

   و الشهرةوحدات توليد النقد

   متطلبات تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل ، وكذلك "١٠٨" إلى "٦٦"  من توضح الفقرات– ٦٥

  .ل المعترف بهاضمحال والشهرة و خسائر االالنقدلقيمة الدفترية بالنسبة لوحدات توليد تحديد ا

  

   التي ينتمي إليها األصل تحديد وحدة توليد النقد 

 لألصل لالسترداد يجب تقييم المبلغ القابل فإنه أصل أى قيمة لاضمحال إذا كانت هناك أية داللة على – ٦٦

 المنشأة يجب على فإنه  لألصل المفردلالستردادكن تقدير المبلغ القابل  وإذا لم يكن من المم،المفرد 

  ).لألصل توليد النقد ةوحد( إليها ينتمىالذى  لوحدة توليد النقد لالستردادتحديد المبلغ القابل 

  

  : ألصل مفرد في الحاالت التاليةلالسترداد ال يمكن تحديد المبلغ القابل – ٦٧

 لقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع لتكون مقاربة االستخداميةدير قيمة األصل إذا لم يكن ممكناً تق) أ(

مثال ذلك إذا لم يكن ممكناً تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من االستعمال المستمر لألصل على (

  ).أنها ضئيلة

لة إلى حد كبير عن والتي هي مستقإذا لم يولد األصل تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر  )ب(

  .التدفقات النقدية من أصول أخرى 

 توليد النقد لألصل وتبعاً لذلك قيمته ة فقط لوحداالستخداميةوفى هذه الحاالت يمكن تحديد القيمة 

  .االستردادية

  

  : مثال 

 فقط  ومن الممكن بيع سكة الحديد الخاصة، لدعم أنشطتها التعدينية بهامنشأة تعدين تمتلك سكة حديد خاصة

 هى والتيبمقدار قيمتها كخردة ، وال تولد سكة الحديد الخاصة تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر 

  . األخرى للمنجم حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجوداتإلىمستقلة 

لسكة الحديد الخاصة ال ل ميةاالستخدا القيمة ألن لسكة الحديد الخاصة االسترداديةالقيمة  ليس من الممكن تقدير 
 لوحدة توليد االسترداديةالقيمة  المنشأةيمكن تحديدها ، ومن المحتمل أنها تختلف عن قيمتها كخردة، ولذلك تقدر 

   .منجم ككلالى أالنقد التي تنتمي إليها سكة الحديد الخاصة ، 
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 تتضمن األصل أصول غر مجموعة أصهي "٦" معرفة في الفقرة هي أن وحدة توليد النقد لألصل كما – ٦٨

والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة 

نطوي على الحكم ، وتحديد وحدة توليد النقد لألصل ي مجموعات األصول أومن األصول األخرى 

 أصغر المنشأة تحدد  لكل أصل على حدة لالستردادالشخصي، وإذا لم يكن ممكناً تحديد المبلغ القابل 

    . كبير لألصول تولد أكبر تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد ةمجموع

   

   :مثال

 حدا من الخدمة في كل وأدنىاً تطلب حدي بتقديم الخدمات بموجب عقد مع مجلس محلى  أتوبيساتتقوم شركة

صصة لكل خط والتدفقات النقدية من كل خط بشكل منفصل ،  ويمكن تحديد األصول المخ،خمسة من الخطوط ال

  . الخطوط يعمل بخسارة كبيرةحداو

 مستوى للتدفقات النقدية الداخلة التي يمكن أقل فإن لألتوبيسات خط أى ال تملك خيار إيقاف المنشأةن نظراً أل

 مجموعة أوالداخلة من األصول تحديدها من االستعمال المستمر والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية 

األصول األخرى هي التدفقات النقدية التي تولدها الخطوط الخمسة معاً ، ووحدة توليد النقد لكل مسار هي 

  . ككلاألتوبيساتشركة 

  

 وما في حكمها والتي يتم للنقديةالتدفقات النقدية الداخلة من االستخدام المستمر هي التدفقات الداخلة  - ٦٩

 وعند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة من األصل ، المنشأة عليها من أطراف خارج الحصول

           مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى)  مجموعة األصولأو(

فية متابعة اإلدارة  تأخذ في االعتبار مختلف العوامل بما في ذلك كيالمنشأةن فإ)  مجموعة األصولأو(

     يميةقلاإل المناطق أو األحياء أو المواقع الفردية أو األعمال أومثل خطوط اإلنتاج  ( المنشأةلعمليات 

 أصول وعمليات  في استخداماالستمرار بشأن كيفية اتخاذ اإلدارة للقرارات أو، ) طريقة أخرىأية أو

  .فيها التصرف أو المنشأة

  

 أو يجب تحديد هذا األصل فإنهصول األ مجموعة أو الذي ينتجه أصل للمنتج ةط سوق نشت إذا وجد– ٧٠

 داخلياً ، وفى يستخدم هذا المنتج كل أومجموعة األصول على أنها وحدة توليد نقد وحتى ولو كان بعض 

ستخدم  وحدة توليد نقد بسعر التحويل الداخلي عندئذ تأوحالة تأثير التدفقات النقدية الناشئة بواسطة أصل 

 بإرادة حرةفي معامالت تجارية  لألسعار المستقبلية التي يمكن أن تتحقق اإلدارة أفضل تقديرات المنشأة

  :وذلك عند تقديرها

  . لوحدة توليد النقدأو لألصول االستخداميةلتدفقات النقدية للداخل المستخدمة لتحديد القيمة ل  )أ(  

 مرات توليد نقد أو أصول ألية االستخداميةتحديد القيمة لتدفقات النقدية للخارج المستخدمة لل) ب(و

   . بالسعر التحويلي الداخليأثرأخرى تت
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 األصول من قبل ن مجموعة مأو المنتج بأكمله الذي أنتجه أصل أوحتى ولو تم استخدام جزء من المنتج  – ٧١

 أون هذا األصل فإ) نتاجمثال ذلك منتجات في المرحلة المتوسطة لعملية اإل (المنشأة فىوحدات أخرى 

  ، ة بيع هذا اإلنتاج في سوق نشطالمنشأة إذا استطاعت ةمجموعة األصول تشكل وحدة توليد نقد منفصل

 توليد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال ا مجموعة األصول يمكنهأويرجع ذلك إلى أن هذا األصل و 

 مجموعة أو الداخلة من األصول األخرى المستمر بشكل مستقل إلى حد كبير عن التدفقات النقدية

  المالية المتعلقة بوحدة توليدالتنبؤات/  التقديرية الموازنات وعند استخدام معلومات مبنية على ،األصول 

 بتعديل هذه المعلومات إذا لم تكن أسعار التحويل الداخلية تعكس المنشأة تقوم أصل آخر ألى أو نقد

  . فى معامالت بإرادة حرة وحدة توليد النقدإلنتاجسوق المستقبلية  الألسعارأفضل تقدير لإلدارة 
  

إذا كان إجراء  األصول ، إال أو األصل لنفس ألخرى يجب تحديد وحدات توليد النقد بشكل ثابت من فترة – ٧٢

  .تغيير ذلك له ما يبرره
  

 أن أو أن أصال ينتمي لوحد توليد نقد مختلفة عن وحدة أخرى في الفترات السابقة المنشأة إذا حددت – ٧٣

 تتطلب افصاحات معينة "١٣٠"ن الفقرة  تغيرت فإ قد توليد النقد ألصلةأنواع األصول المجمعة لوحد

ة توليد ها بالنسبة لوحد تم إلغاؤأوفي القيمة ل ضمحال االإذا تم االعتراف بخسارة  حول وحدة توليد النقد

  .النقد

  

   و القيمة الدفترية لوحدة توليد النقداالسترداديةالقيمة 

 لها أيهما االستخدامية القيمة أو صافى سعر البيع لوحدة توليد النقد  لوحدة توليد نقد هىاالسترداديةالقيمة  – ٧٤

 "٥٧" إلى "١٩" منت إشارة في الفقراأية لوحدة توليد نقد فان االسترداديةالقيمة  ، ولغرض تحديد أعلى

  . على إنها إشارة لوحدة توليد نقديجب أن تفسر) األصل(إلى 
  

 توليد ة لوحداالسترداديةالقيمة  يجب تحديد القيمة الدفترية لوحدة توليد نقد بما يتفق مع طريقة تحديد – ٧٥
  .النقد

  

  : لوحدة توليد النقدالقيمة الدفترية – ٧٦

 توزع على أساس معقول أوتلك األصول التي يمكن أن تعزى مباشرة القيمة الدفترية لفقط شمل ت  )أ(

وثابت على وحدة توليد النقد، والتي سوف تولد التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المقدرة عند تحديد 

  . لوحدة توليد النقداالستخداميةالقيمة 

 االسترداديةالقيمة  غير الممكن تحديد شمل القيمة الدفترية ألي التزام معترف به إال إذا كان منال ت) ب(

لوحدة توليد النقد بدون أخذ هذا االلتزام في االعتبار ويرجع ذلك إلى أن صافى القيمة العادلة بعد 

ا باستثناء التدفقات النقدية المتعلقة م لوحدة توليد النقد يتم تحديدهاالستخداميةخصم تكاليف البيع والقيمة 

 الفقرتين عجرا(من وحدة توليد النقد وااللتزامات التي تم االعتراف بها ءاً باألصول التي هي ليست جز

  )"٤٣" و "٢٨"
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من األهمية إدراج األصول  التي فإنه   ،وعات لتقييم إمكانية اإلسترداد عندما يتم تجميع األصول في مجم– ٧٧

قد وخالف ذلك قد تظهر وحدة  المستمر ضمن وحدة توليد الناالستعمالتولد التدفقات النقدية الداخلة من 

 قد وقعت بالفعل، وفى بعض لضمحالاال تماماً عندما تكون خسارة لالسترداد ةتوليد النقد أنها قابل

إال نقد ال بعض األصول تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لوحدة توليد  أنالحاالت بالرغم من

ثابت ، وقد يكون الحال كذلك بالنسبة  و على أساس معقول  ال يمكن توزيعها على وحدة توليد النقدأنه

 "١٠٣" إلى "٨٠"  من ، وتوضح الفقراتالرئيسي مثل أصول المقر األصول العامة للمنشأة أوللشهرة 

  .لضمحالاال  ألغراض نقدالكيفية التعامل مع هذه األصول عند اختبار وحدة توليد 
  

 لوحدة االسترداديةالقيمة امات المعترف بها في االعتبار لتحديد  أخذ بعض االلتزالضروري قد يكون من – ٧٨

 المشترى بتحمل هذا منقد يتطلب أن يقوال كان التصرف في وحدة توليد إذانقد، وقد يحدث ذلك التوليد 

لوحدة ) النقدي المقدر من التصرف النهائي التدفق أو(االلتزام ، وفى هذه الحالة يكون صافى سعر البيع 

         .النقد هو سعر البيع المقدر ألصول وحدة توليد النقد وااللتزام معاً ناقصاً تكاليف التصرفتوليد 

 تخصم االسترداديةو قيمتها  الدفترية لوحدة توليد النقد القيمة بين  إجراء مقارنة ذات معنغراضو أل

  .وليد النقد وقيمتها الدفترية لوحدة تاالستخداميةكل من القيمة  عند تحديد مالقيمة الدفترية لاللتزا

  :مثال

 عملياته استكمالتتطلب القوانين وجوب أن يقوم المالك باستعادة الموقع إلى حالته عند و 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  فوراً االعتراف بمخصص لتكاليف استبدال المواد الموجودة فوق المنجموقد تم

 تبلغ و المقدر للمنجم  اإلنتاجىاالعتراف بالمبلغ المخصص كجزء من تكلفة المنجم ويتم استهالكه على مدى العمر

  .حالية لتكاليف االستعادة للقيمة المساو، وهو ٥٠٠ لمخصصات االستعادة الدفتريةالقيمة 

 المنشأة القيمة للمنجم، ووحدة توليد النقد للمنجم هي المنجم ككل، وقد استلمت لاضمحال بإجراء اختبار المنشأةتقوم 

، وهذا السعر يتضمن قيام  المشترى بتحمل التزام استعادة ٨٠٠عروضا مختلفة لشراء المنجم بمبلغ مقداره حوالي 

 االستخدامية القيمة  طفيفة، وتبلغ  على أنهاتكاليف التصرف في المنجمقدرت المنجم، والمواد الموجودة فوق 

  . ١٠٠٠ هي بخالف تكاليف االستعادة ، والقيمة الدفترية للمنجم ١,٢٠٠للمنجم حوالي 

ستعادة التي تم  وهذا المبلغ يأخذ في االعتبار تكاليف اال ٨٠٠ وحدة توليد النقد بيعالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف بلغ ت
النقد بعد أخذ تكاليف  االستعادة في  لوحدة توليد االستخداميةيد القيمة دوضع مخصص لها، ونتيجة لذلك يتم تح

 القيمة الدفترية ( ٥٠٠القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد هى ) ٥٠٠ ناقصاً ١٢٠٠ (٧٠٠االعتبار وتقدر بمبلغ 
تزيد  للوحدة االسترداديةوبالتالي فالقيمة ) ٥٠٠لمخصص تكاليف االستعادة  ناقصاً القيمة الدفترية  ١٠٠٠للمنجم 

         . القيمة الدفتريةعن

نقد بعد األخذ في االعتبار األصول التي هي التحديد القيمة الدفترية لوحدة توليد لألسباب العملية يتم أحيانا – ٧٩

 االلتزامات التي تم أو)  المالية األخرى  األصولأو العمالءمثال ذلك (جزء من وحدة توليد النقد 

، وفى هذه ) والمعاشات والمخصصات األخرى الموردينمثال ذلك (االعتراف بها في القوائم المالية 

 بالقيمة ض القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد بمقدار القيمة الدفترية لهذه األصول وتخفتزادالحاالت 

  . االلتزاماتهالدفترية لهذ
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  ةالشهر
  شهرة على الوحدات المولدة للنقد توزيع ال

 األعمال على الوحدات التي تجميع القيمة يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند لاضمحالألغراض اختبارات  – ٨٠
 التجميع والمتوقع منها االستفادة من عملية المقتنية مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة أونقد ال تولد

 . المجموعاتأولهذه الوحدات  المقتناة االلتزامات األخرى للشركة أوصول بغض النظر عن إسناد األ
   : مجموعة وحدات يتم توزيع الشهرة عليها بما يليأو وحدة أيةوتتسم 

  . تراقب بها الشهرة لألغراض الداخلية لإلدارة المنشأة داخل  مستوأدنىأنها تمثل ) ا(
 بإعداد التقارير ص الخا الثانوي للمنشأةأولى ونموذج األ على الءأنها ليست أكبر من أي قطاع بنا) ب(

  ".التقارير القطاعية) " ٣٣( المحاسبة المصرى رقم المالية طبقاً لمعيار
  

  

  

 توقعاً لمنافع اقتصادية المشترى يدفعها  التىمبالغ تجميع أعمال ال عملية منالمقتناة تمثل الشهرة – ٨١

 من األصول التي ال تحقق شروط االعتراف أولتحديد بشكل منفرد ، من األصول غير القابلة لمستقبلية

 أو والشهرة ال تولد تدفقات نقدية بشكل مستقل عن األصول األخرى ،بشكل منفرد في القوائم المالية 

وأحياناً ال يمكن  ،مجموعات األصول وغالباً ما تساهم في التدفقات النقدية للوحدات المتعددة لتوليد النقد

 داخل أدنى مستون لفردية المولدة للنقد وبالتالي فإالشهرة إال على أساس تقديري على الوحدات اتوزيع 

 من وحدات توليد النقد اًما يتضمن عدد اإلدارة الداخلية أحيانا  يتم عنده مراقبة الشهرة ألغراضالمنشأة

  مننقد كما وردت في الفقرات واإلشارة لوحدة توليد ال.ترتبط بها الشهرة ولكن ال يمكن توزيعها عليهم

حدات توليد النقد التي يتم و والتي يمكن توزيع الشهرة عليها هي أيضا إشارة لمجموعة "٩٩" إلى "٨٣"

  .توزيع الشهرة عليها

  

  يعكس  عند مستو قيمة الشهرةلاضمحال إلى اختبار "٨٠"فقرة اليؤدى تطبيق المتطلبات الواردة في   – ٨٢

 نظم أية بإدارة عملياتها والتي ترتبط بها الشهرة ، وبالتالي فان إدخال المنشأةبها الطريقة التي تقوم 

  .ياًإضافية إلعداد التقارير المالية ليس ضرور

  

 لاضمحاليكون هناك توافق بين وحدة توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها ألغراض اختبارات    قد ال– ٨٣

 آثار) "١٣ ( المحاسبة المصرى رقمتوزيع الشهرة طبقا لمعيارالقيمة مع المستوى الذي تم عنده 

 على . األجنبية رباح وخسائر العمالتأ قياسألغراض   " األجنبيةالتغيرات في أسعار صرف العمالت

 نسبياً أقلتوزيع الشهرة على مستويات ) ١٣( منشأة بموجب معيار أيمن  اًسبيل المثال إذا كان مطلوب

 قيمة لاضمحالال يطلب من المنشآت اختبار  عندئذ األجنبيةوخسائر العمالت ألغراض قياس أرباح 

ة تقوم بمراقبة الشهرة عند هذا المستوى ألغراض اإلدارة أ لم تكون المنشاالشهرة عند نفس المستوى م

  .الداخلية
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ل نهاية الفترة  قب األعمالمن تجميع للشهرة المكتسبة األولى التوزيع استكمال في حالة عدم إمكانية – ٨٤

لى و قبل نهاية الفترة السنوية األاألولىالتوزيع  استكمال عندئذ يتم التجميعالسنوية التي تم فيها عملية 

  .التي تبدأ بعد تاريخ االقتناء

  

 عن تجميع األولية أمكن تحديد المحاسبة إذا" تجميع األعمال " )٢٩(المحاسبة المصرى رقم   طبقاً لمعيار - ٨٥

    :لىي بما المقتنية عندئذ تقوم الشركة التجميعبصفة مؤقتة بنهاية الفترة التي تم فيها األعمال 

  . باستخدام القيم المؤقتةالتجميعالمحاسبة عن عملية   )أ( 

 اً شهر عشراالثنى في مدة األوليةالمحاسبة  استكمال تسويات على القيم المؤقتة نتيجة أيةإثبات ) ب(

التوزيع  استكمالاألحوال قد يكون من غير الممكن أيضاً ى مثل هذه وف.  االقتناء ختاريمن 

 وعندما .التجميع قبل نهاية الفترة السنوية التي تم فيها التجميع في عملية المكتسبة للشهرة األولى

  ".١٣٣"الفقرةب الواردة عن المعلومات باإلفصاح المنشأةيكون األمر كذلك ، تقوم 

  

خص هذه الوحدة مكون يى  بالتصرف في أالمنشأة على الوحدة المولدة للنقد وقامت  إذا تم توزيع الشهرة– ٨٦

   : التي تم التصرف فيها على النحو التاليالمكون ايتم معاملة الشهرة المرتبطة بهذ

  . خسائر التصرفأو تحديد أرباح للمكون عندرج ضمن القيمة الدفترية دت ) أ(  

 في ى التي تم التصرف فيه وعلى أساس الجزء المتبقللمكونة تقاس على أساس القيم النسبي) ب(و 

 أن تثبت أن هناك طريقة أفضل إلظهار الشهرة المنشأةالوحدة المولدة للنقد إال إذا استطاعت 

     .فيه التي تم التصرف بالمكونالمرتبطة 

  :مثال

د نقد تم توزيع الشهرة  جزء من وحدة توليالمكون ا وهذ١٠٠ مقابل مبلغ مكون معينتقوم منشأة ببيع 

 مجموعة من األصول عند باية ربطها أو وال يمكن تحديد الشهرة الموزعة على هذه الوحدة  ،عليها

 للجزء المحتفظ به من الوحدة االسترداديةمستوى أدنى من هذه الوحدة اإل بصفة تقديرية وتبلغ القيمة 

  .٣٠٠ للنقد المولدة

 ربطها مع أوحدة المولدة للنقد ال يمكن تحديدها إال بصفة تقديرية ونظراً ألن الشهرة الموزعة على الو
 تم بالمكون الذى لذا يتم قياس الشهرة المرتبطة  ،ن هذه الوحدة مأقلمجموعة من األصول عند مستوى 

 تم التصرف فيه والجزء المتبقي من الوحدة وبالتالي الذى للمكونالتصرف فيه على أساس القيم النسبية 
للمكون الذى تم من الشهرة الموزعة على الوحدة المولدة للنقد ضمن القيمة الدفترية % ٢٥اج يتم إدر

  .التصرف فيه

 أكثر من أو بطريقة تؤدى إلى تغيير عناصر وحدة هيكلها التنظيمى تنظيم بإعادة المنشأة في حالة قيام – ٨٧

التي م إعادة توزيع الشهرة على الوحدات عندئذ يت ، الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها

 المنشأةعند قيام كالمستخدم  القيمة النسبية اسلوبإعادة التوزيع باستخدام عملية  وتتم .حدث بها تغيرات

 إثبات أن هناك المنشأة إال إذا استطاعت  ، ضمن مكونات الوحدة المولدة للنقدمكون أى في فبالتصر

  . لمرتبطة بالوحدات المعاد تنظيمها الالعتراف بالشهرةطريقة أفضل 
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  :مثال

 ربطها مع مجموعة أوالمولدة للنقد وال يمكن تحديد هذه الشهرة ) أ(تم توزيع الشهرة من قبل على وحدة 

وإدخالها ضمن ثالث ) أ(يتم تقييم الوحدة وإال بصفة تقديرية، ) أ(من األصول عند مستوى أدنى من 

   .)د(و) ج( و)ب(وحدات أخرى مولدة للنقد وهى 

 أية ربطها مع أوإال بصفة تقديرية ال يمكن تحديدها ) أ (ةالوحدنظراً ألن الشهرة الموزعة على 
على ) د(و) ج(و) ب(لذا يتم إعادة توزيعها على الوحدات )  أ(مجموعة أصول عند مستوى أدنى من 

) ج(و) ب(زاء ضمن الوحدة دماج هذه األجقبل إ) أ(جزاء الثالثة من الوحدة أساس القيم النسبية لأل
  ).د(و

  

    القيمة للوحدات المولدة للنقد التي تتضمن شهرةلاضمحالاختبار 

نقد ولم يتم توزيعها على هذه الوحدة يتم إجراء لل مولدة عندما ترتبط الشهرة بوحدة "٨١"طبقاً للفقرة  – ٨٨

 قيمة لاضمحالية احتمالاللة على  دأو مؤشر يكون هناك القيمة على هذه الوحدة عندما لاضمحالاختبار 

ويتم االعتراف  .االستردادية االوحدة وذلك بمقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع استبعاد الشهرة مع قيمته

  ."١٠٤" ورد في الفقرة طبقاً لما القيمة لاضمحال خسائر ناجمة عن بأية

  

 غير ملموس ليس ضمن قيمتها الدفترية أصالً "٨٨" إذا تضمنت الوحدة المولدة للنقد كما وردت في الفقرة – ٨٩

 قيمة هذا األصل كجزء لاضمحال وهناك إمكانية الختبار لالستخدام بعد يتحإنتاجى محدد ولم له عمر 

  . القيمة على الوحدة سنوياًلاضمحال تتطلب أيضاً إجراء اختبار "١٠"ن الفقرة فإ ، من هذه الوحدة 

  

شهرة عليها سنوياً أو   و التى تم توزيع لقيمة على الوحدة المولدة للنقد الاضمحالاختبار  إجراء  يتم – ٩٠

 قيمة الوحدة وذلك بمقارنة قيمتها الدفترية متضمنة لاضمحالية احتمال داللة تفيد أو مؤشر عندما يوجد

ال  قيمة الوحدة الدفترية عندئذ االسترداديةزت القيمة واتج  فإذا ما. االسترداديةالشهرة مع قيمتها 

 القيمة الدفترية القيمة تجاوزتما إذا  أتاضمحلوالشهرة الموزعة عليها قد تعتبر قيمة هذه الوحدة 

 القيمة طبقا للفقرة لاضمحال  بوجود خسائر ناجمة عنالمنشأة للوحدة عندئذ تعترف االستردادية

"١٠٤".  

  

  يةقلحقوق األ

 الشهرة األعمال تجميع المعترف بها عند  تمثل الشهرة)٢٩( المصرى رقم المحاسبة طبقا لمعيار – ٩١

 على قيمة الشهرة التى  و ليس بناء على حصة ملكية الشركة األمم بناءاألشركة البواسطة المكتسبة 

ية ال يتم إثباتها قل التي تعزى لحقوق األة وبالتالي فالشهرللتجميع ، نتيجة  الشركة األم عليهاسيطر ت

التي ية في الوحدة المولدة للنقد أقل إذا كانت هناك حقوق وبالتاليلشركة األم في القوائم المالية المجمعة ل

  :ما يلي القيمة الدفترية لهذه الوحدة فعندئذ تتضمن  ،تم توزيع الشهرة عليها

  .وحدةلل  المحددةافى األصولية في صقل من حصة الشركة األم وحقوق األكالً) أ(   
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   . حصة الشركة األم في الشهرة) ب(و 

ومع ذلك يمكن إرجاع جزء من القيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد المحددة طبقا لهذا المعيار إلى 

  .ية في الشهرةقلاأل حقوق

  

ر مملوكة ملكية تامة وتتضمن ة مولدة للنقد غيد القيمة لوحلاضمحال نتيجة لذلك وألغراض اختبار – ٩٢

 ويتم ذلك  ،االسترداديةراضياً قبل مقارنتها مع قيمتها القيمة الدفترية للوحدة افت  ةيتم تسوي، شهرة

 وبعد  ،يةقلاألبتحميل القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة لتتضمن الشهرة التي تعزى إلى حقوق 

 للوحدة لتحديد ما إذا كان االستردادية مع القيمة االفتراضيةذلك تتم مقارنة القيمة الدفترية بعد التسوية 

 الناجمة عن ة بتوزيع الخسارالمنشأة تقوم لضمحال، فإذا وجد هذا اال في قيمة الوحدة لاضمحالهناك 

  .ال لخفض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدةأو "١٠٤"لفقرة ل قيمة الوحدة طبقاً لاضمحال

  

 خسارة أية يتم توزيع  بها في حدود حصة ملكية الشركة األم ، لذايعترف ومع ذلك ونظراً ألن الشهرة – ٩٣

 القيمة بالنسبة للشهرة بين الجزء الذي يعزى للشركة األم والجزء الذي يعزى لاضمحالناجمة عن 

  . قيمة الشهرة بالنسبة للجزء الذى يخص الشركة األملاضمحالية وال يتم االعتراف بخسارة قللحقوق األ

  

 من مبلغ القيمة الدفترية بعد التسوية أقللشهرة  القيمة المرتبطة بالاضمحال إذا كان إجمالي خسارة – ٩٤

 توزيع هذا الفائض المتبقي على "١٠٤" ، عندئذ تتطلب الفقرة االسترداديةز القيمة وااالفتراضية الذي ج

   .  األصول األخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل من أصول الوحدة

  

  .ملغاة – ٩٥

  

    القيمةلحالاضمتوقيت اختبارات 

 قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها في لاضمحالار السنوي لقياس  يمكن إجراء االختب– ٩٦

 ويجوز إجراء اختبار ، نفس الوقت من كل سنةفى وقت أثناء الفترة السنوية بشرط القيام باالختبار أى

 الموزعة على -  جزء منهاأو - م اقتناء الشهرة إذا تأنهعلى وحدات مختلفة في توقيتات مختلفة إال 

  لاضمحال اراختب أعمال أثناء الفترة الحالية، عندئذ يتم إجراء  تجميعالوحدة المولدة للنقد في عملية 

  . قيمة على هذه الوحدة قبل نهاية الفترة الحاليةال
  

ة المولدة للنقد الموزع عليها الشهرة ل المكونة للوحدوص القيمة على األلاضمحالجراء اختبار  إذا كان إ– ٩٧

 هذا االختبار على إجراء عندئذ يتم  ،يتم في نفس الوقت الذي يتم فيه بالنسبة للوحدة المتضمنة الشهرة

 القيمة على وحدات لاضمحالاختبار هذه األصول قبل الوحدة المتضمنة للشهرة ، وبالمثل عند إجراء 

 المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها في نفس توقيت مولدة للنقد تمثل مجموعة من الوحدات

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

  .الشهرة



 )٣١(معيار المحاسبة المصرى رقم 

  24 - ٣١ 

  

ن هناك ، قد يكو  القيمة للوحدة المولدة للنقد الموزع عليها الشهرةلاضمحال اختبار إجراء فى وقت – ٩٨

الشهرة، عندئذ في مثل هذه   األصول بداخل الوحدة التي تتضمنأحد قيمة لاضمحال داللة على وأمؤشر 

 لاضمحال خسارة ناجمة عن بأيةالً وتعترف أو قيمة األصل لاضمحال  باختبارالمنشأةم  تقواألحوال

هرة، وبالمثل  القيمة على الوحدة المولدة للنقد التي تتضمن الشلاضمحالقبل إجراء اختبار قيمة األصل 

 قيمة الوحدة المولدة للنقد التي بداخل مجموعة الوحدات المولدة لاضمحالقد يكون هناك مؤشر على 

ال أو القيمة لاضمحال بإجراء اختبار المنشأة في مثل هذه األحوال أيضا تقوم وللنقد المتضمنة للشهرة 

إجراء اختبار  قيمة هذه الوحدة قبل لاضمحالعلى الوحدة المولدة للنقد وتعترف بالخسارة الناجمة عن 

  . القيمة على مجموعة الوحدات الموزعة عليها الشهرةلاضمحال

  

 للوحدة المولدة االستردادية في الفترة السابقة بالنسبة للقيمة ؤه  يمكن استخدام أخر حساب تفصيلي تم إجرا- ٩٩

قيمة على هذه الوحدة في الفترة  اللاضمحالللنقد التي تم توزيع الشهرة عليها عند إجراء اختبار 

   :الحالية بشرط تحقق الشروط التالية

وااللتزامات المكونة للوحدة منذ آخر حساب تم للقيمة عدم حدوث تغيرات هامة في األصول  )أ(     

  .االستردادية

امش  القيمة الدفترية لألصل بهيتجاوز مبلغ االسترداديةأن يكون قد نتج عن أخر حساب للقيمة ) ب(و 

  .كبير 

حساب للقيمة  خرالظروف واألحوال التي تغيرت منذ آاث التي وقعت وحد على تحليل األبناء )ج(و 

 من القيمة الدفترية أقل الحالية ستكون االستردادية بأن تقديرات القيمة احتمال ال يوجد الدفترية

  .  للوحدة

  

  األصول العامة للمنشأة

 أو المنشأةمن  قسم أو منفصلة مثل مبنى المقر الرئيسي أو مجمعة صوالً أاألصول العامة للمنشأةتشمل  -١٠٠

منشأة ما إذا كان األصل يفي الويحدد هيكل ، مركز بحوث أومعدات معالجة البيانات االلكترونية 

 ولوحدة توليد نقد معينة ، والخصائص لألصول العامةبالتعريف الوارد في هذا المعيار بالنسبة 

 أو هي إنها ال تولد تدفقات نقدية داخلة بشكل مستقل عن األصول العامة للمنشأة ألصوللالرئيسية 

محل عزى قيمتها الدفترية كاملة لوحدة توليد النقد  ، وال يمكن أن تمجموعات األصول األخرى

  .الدراسة

 االسترداديةقيمة الال يمكن تحديد  فإنه ال تولد تدفقات نقدية منفصلة األصول العامة للمنشأة ألن نظراً – ١٠١

 داللة على ك هنات إال إذا قررت اإلدارة التصرف في األصل ، ونتيجة لذلك إذا كانمنهاألصل منفرد 

 ا هذا لوحدة توليد النقد التي ينتمي لهاالسترداديةالقيمة  يتم تحديد فإنه تضمحل قد عامأن قيمة أصل 

 يتم لضمحالاالالنقد ، وأية خسارة في األصل وذلك بالمقارنة مع القيمة الدفترية لوحدة توليد 

  . "١٠٤"االعتراف بها بموجب الفقرة 
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التي  األصول العامة  بتحديد المنشأةنقد ، تقوم ال القيمة على وحدة توليد لاضمحالعند إجراء اختبار  -  ١٠٢

   :الدراسةترتبط بالوحدة المولدة للنقد محل 

الدفترية لألصل على أساس ثابت ومعقول على هذه إذا كان من الممكن توزيع جزء من القيمة ) أ(

 بمقارنة القيمة الدفترية للوحدة بما في ذلك الجزء الخاص بالقيمة المنشأةالوحدة ، عندئذ تقوم 

 خسارة ناجمة عن بأية ويتم االعتراف االسترداديةالدفترية لألصل الموزع على الوحدة مع قيمتها 

  ."١٠٤" القيمة طبقاً للفقرة لاضمحال

، إذا كان من غير الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية لألصل على أساس ثابت ومعقول ) ب(

   : بما يلىالمنشأةعندئذ تقوم 

 و االعتراف االسترداديةمع القيمة العام  مقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع استبعاد األصل ) ١(

  ".١٠٤" القيمة طبقا للفقرة لاضمحالالخسارة الناجمة عن ب

محل التى تتكون منها الوحدة المولدة للنقد  تحديد أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد ) ٢(و 

على أساس ثابت العام من القيمة الدفترية لألصل عليها  والتي يمكن توزيع جزء الدراسة

  .ومعقول

لخاص بالقيمة  مقارنة القيمة الدفترية لهذه المجموعة من الوحدات بما في ذلك الجزء ا )٣(و 

 للمجموعة ويتم االسترداديةعلى هذه المجموعة مع القيمة   الموزع العامالدفترية لألصل

  ."١٠٤" القيمة طبقاً للفقرة لاضمحال خسائر ناجمة عن بأيةاالعتراف 
  

  .ملغاة – ١٠٣

  

   قيمة وحدة توليد النقدلاضمحالخسارة 

 ا من قيمتهأقل االسترداديةقيمتها  تد النقد فقط إذا كان قيمة وحدة توليلاضمحال بخسارة فيجب االعترا -١٠٤

 القيمة الدفترية ألصول الوحدة طبقاً لتخفيض في القيمة لضمحالاالويجب توزيع خسارة الدفترية 

   :للترتيب التالي

  ). وحدات توليد النقدأو( القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على وحدة توليد النقد تخفيض  )أ(

  . األصول األخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدةيضتخف ثم) ب(

 في قيمة األصول الفردية لاضمحال في القيمة الدفترية على أنها خسائر التخفيضاتيجب معاملة هذه و 

  ."٦٠"وكذلك االعتراف بها بموجب الفقرة 
  

 القيمة الدفترية تخفيض يجب عدم فإنه "١٠٤"ة  القيمة بموجب الفقرلاضمحالتوزيع خسارة عند  – ١٠٥

  :مما يلى أيهما أكبر  من أقللألصل إلى 

  ).ا لألصلإذا كان من الممكن تحديده( القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع) أ(

  ).اإذا كان من الممكن تحديده(  لألصلاالستخدامية القيمة) ب(

  .صفر) ج(
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 الذي كان سيتم توزيعه خالفاً لذلك على األصل يتم ستخداميةاال في القيمة لضمحالاالمبلغ خسارة 

  ).مجموعة الوحدات(توزيعه على األصول األخرى للوحدة بالتناسب 
  

نقد فان هذا المعيار ال لكل أصل فردى لوحدة توليد االسترداديةالقيمة   إذا لم توجد طريقة عملية لتقدير -  ١٠٦

 ل بين أصول تلك الوحدة عدا الشهرة ألن كافة أصولالضمحااليتطلب توزيعاً تقديرياً لخسارة 

  .وحدة توليد النقد تعمل معاً

  

   :)"٦٧" الفقرة راجع(ألصل مفرد  االسترداديةالقيمة  الممكن تحديد  غير إذا كان من– ١٠٧

 أو لألصل إذا كانت قيمته الدفترية أكبر من صافى سعر بيعه لضمحالااليتم االعتراف بخسارة ) أ(

  .  أيهما اكبر" ١٠٥ " و"١٠٤" إجراءات التوزيع المبينة في الفقرتين نتائج

 قيمة وحدة توليد النقد تضمحل قيمة أصل إذا لم لاضمحالال يتم االعتراف بأية خسارة في ) ب(و  

  .   من قيمته الدفتريةأقلالمتعلقة به، وينطبق ذلك حتى ولو كان صافى سعر بيع األصل 

  :مثال

صافى   يقل ، و  أنها ال زالت تعمل بالرغم من أن عملها ليس جيداً كما كانإالن تلف مادي     عانت آلة م

،  ة من االستخدام المستمر لهاي قيمتها الدفترية، وال تولد اآللة تدفقات نقدية داخلة مستقبلعنسعر بيع اآللة 

 داخلة من االستخدام المستمر خل اآللة ضمنها وتولد تدفقات نقديةأصول قابلة للتحديد تدواصغر مجموعة 

 اآللة، إليهلها والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية من األصول األخرى هي خط اإلنتاج الذي تنتمي 

  . قيمتهتضمحل لخط اإلنتاج أن خط اإلنتاج ككل لم االسترداديةالقيمة  و تبين

  :لواالفتراض األ

  .من قبل اإلدارة ال تعكس التزاما لإلدارة الستبدال اآللة المعتمدة التنبؤات/  التقديرية الموازنات

  :لآللة االستخداميةن القيمة  بمفردها حيث إلآللة لالستردادال يمكن تقدير المبلغ القابل 

  .القيمة العادلة ناقصاً التكاليف الالزمة للبيع قد تختلف عن   ) أ(

 ).خط اإلنتاج(يها اآللة د النقد والتي تنتمي إلييمكن تحديدها فقط بالنسبة لوحدة تول ) ب(

 قيمة اآللة، وبالرغم لاضمحال قيمة خط اإلنتاج ، وعلى ذلك ال يتم االعتراف بأية خسارة في تضمحللم 

 أسلوب اإلهالك لآللة، ومن المحتمل أن الحاجة أوأن تعيد تقييم فترة اإلهالك إلى  المنشأةمن ذلك قد تحتاج 

 نمط استهالك أوإهالك أسرع إلظهار العمر المتبقي المتوقع لآللة  إلى أسلوب أو أقلتدعو إلى فترة إهالك 

  . للمنافع االقتصاديةالمنشأة

  

  :االفتراض الثاني

 المعتمدة من قبل اإلدارة التزام اإلدارة باستبدال اآللة وبيعها في التنبؤات / الموازنات التقديراتتعكس 

  . أنها ضئيلةفيهادام المستمر لآللة إلى أن يتم التصرف المستقبل القريب، وتقدر التدفقات النقدية من االستخ

القيمة أنها قريبة من صافى سعر بيعها ، وعلى ذلك يمكن تحديد ب لآللة االستخداميةيمكن تقدير القيمة 

ن صافى ، وحيث إ)وحدة اإلنتاج(  اآللةإليهاوحدة توليد النقد التي تنتمي ب االعتداد لآللة مع عدم االستردادية

   . في قيمة اآللةلاضمحال من قيمتها الدفترية يتم االعتراف بخسارة أقلبيع اآللة سعر 
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 التزام خاص بأي مبلغ بأى يجب االعتراف "١٠٥" ، "١٠٤" بعد تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين – ١٠٨

ير محاسبة  قيمة وحدة توليد النقد فقط إذا كان ذلك مطلوباً طبقاً ألي معايلاضمحالمتبق لخسارة 

  . أخرىمصرية

  

   القيمةاضمحالل  الخسارة الناتجة عن عكس 
نقد ال وحدة توليد أو قيمة أصل لاضمحال خسارة عكس متطلبات "١١٦" إلى "١١٠"من تحدد الفقرات  -١٠٩

 يستخدم أيضاً ليشير ألي أصل أنهإال " أصل"في السنوات السابقة، وهذه المتطلبات تستخدم مصطلح 

 ،   إضافية لألصل المفرد على متطلبات "١٢١ "،" ١١٧"الفقرتان  و تحتوى توليد نقد،  وحدةأومفرد 

 الفقرتين تحتوىوحدة توليد النقد، كما على متطلبات خاصة ب" ١٢٣"، " ١٢٢"رتان ق الفو تحتوى

   على متطلبات خاصة بالشهرة" ١٢٥"، " ١٢٤"

  

 أى لاضمحالا إذا كان هناك داللة على أن خسارة  في تاريخ كل ميزانية تقييم مالمنشأةيجب على   -  ١١٠

 ، االنخفاضأخذت فى  أنها أو موجودةأصل معترف بها خالف الشهرة في السنوات السابقة لم تعد 

  . لذلك األصلاالسترداديةالقيمة  تقييم المنشأةوإذا وجدت مثل هذه الداللة يجب على 

  

 أصل أى قيمه لاضمحال لم تعد توجد خسارة في أنه احتمالى  عند تقييم ما إذا كانت هناك أية داللة عل– ١١١

 النظر كحد أدنى في المنشأة يجب على فإنه انخفضت أنها أوخالف الشهرة في السنوات السابقة 

  :الدالالت التالية

  ومات الخارجيةمصادر المعل

  .زيادة القيمة السوقية لألصل إلى حد كبير خالل الفترة) أ(

 أنها ستحدث في المستقبل القريب في البيئة أو خالل الفترة المنشأةامة لصالح حدوث تغييرات ه) ب(

 إليها ينتمي التى في السوق أو المنشأة القانونية التي تعمل بها أو االقتصادية أو السوقية أوالتقنية 

  .األصل

سوق خالل  في الاالستثمارات أسعار العوائد األخرى على أو أسعار الفائدة في السوق انخفاض) ج(

 في حساب قيمة األصل المستخدم على سعر الخصم االنخفاض اؤثر هذ، ومن المحتمل أن ي الفترة

  . جوهريةة بصوراالسترداديةقيمة األصل  وتزيد االستخدامية

  

  مصادر المعلومات الداخلية 

 إلى الحد  يتوقع حدوثها في المستقبل القريبأو خالل الفترة المنشأةحدوث تغيرات هامة لصالح ) د(
 يتوقع استعماله، وتشمل هذه التغيرات التكاليف المتكبدة أو يستعمل به األصل الذي باألسلوب أو

  . إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها األصلأو األصلخالل الفترة لتحسين أداء 
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 أو متوقع توافر األدلة من التقارير الداخلية على أن األداء االقتصادي لألصل أفضل مما هو) هـ(
  .سيكون كذلك

  

 قيمة األصل لاضمحال عن الناجمة محتمل في الخسارة انخفاض تتطابق الدالئل والمؤشرات على وجود -١١٢

 محتمل في القيمة كما ورد لاضمحالالدالئل والمؤشرات على وجود مع  "١١١"كما ورد في الفقرة 

  ."١٢"في الفقرة 

  

 القيمة المثبتة بالنسبة ألصل ما بخالف لاضمحالارة الناتجة عن  في حالة وجود مؤشر يفيد بأن الخس– ١١٣

 طريقة اإلهالك أو المتبقي اإلنتاجى فإن هذا يوضح أن العمر انخفضت قد أوموجودة لم تعد الشهرة 

 لمعيار المحاسبة المصرى القيمة المتبقية قد تكون بحاجة إلى مراجعة وتسوية طبقاً أو) االستهالك(

  . القيمة بالنسبة لألصللاضمحالصل حتى في حالة عدم إلغاء الخسارة الناتجة عن المطبق على األ

  

ا  أصل بخالف الشهرة في السنوات السابقة إذأى قيمة لاضمحاليتعين إلغاء الخسارة المثبتة الناتجة عن  -١١٤

 خسارة ناتجة خرآمنذ إثبات  االستردادية في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة األصل كان هناك تغيير

 القيمة ، فإذا كان األمر كذلك، يتعين زيادة المبلغ المثبت لألصل ليصل إلى قيمته لاضمحالعن 

 لاضمحال عكساً لخسارة وتعد هذه الزيادة . على خالف ذلك"١١٧"فقرة الما لم تنص  ، االستردادية

  .القيمة

  

يادة في الخدمة المقدرة المرتقبة الخاصة  القيمة زلاضمحال الخسارة الناجمة عن عكس وتعكس عملية – ١١٥

 البيع منذ التاريخ األخير الذي قامت فيه المؤسسة بإثبات الخسارة أوباألصل سواء من االستخدام 

 القيام بتحديد التغيرات في المنشأة من "٣٠" قيمة األصل ، وتتطلب الفقرة لاضمحالالناجمة عن 

لمقدرة المرتقبة ، وتشمل األمثلة عن التغيرات في التقديرات التقديرات التي تسبب الزيادة في الخدمة ا

   :اآلتي

صافى القيمة أساس  على محددةسواء كانت القيمة المستردة  (االسترداديةتغير في أساس القيمة ) أ(

  ).االستردادية القيمة أوالبيعية 

 أىن هذه التغيرات تشمل ، فإ االستخدامية على أساس القيمة محددة االسترداديةإذا كانت القيمة ) ب( أو

  . نسبة الخصمأو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية أوتغيير في مبلغ 

 أي صافى القيمة البيعية، فان هذه التغيرات تشمل  أساس علىمحددة االسترداديةإذا كانت القيمة  ) ج(أو 

   .  تغيير في تقدير عناصر صافى القيمة البيعية
  

 وذلك ببساطة ألن القيمة الحالية للتدفقات الدفترية قد تصبح أكبر من القيمة لألصل اميةاالستخد القيمة – ١١٦

 الباألصل لم تزداد وبالتالي النقدية الداخلة المستقبلية تزداد مع اقترابها إال أن الخدمة المرتقبة الخاصة 

ما يطلق عليها اإلبقاء وأحيانا ( القيمة بمجرد مرور الوقت لاضمحاليتم إلغاء الخسارة الناتجة عن 

  .الدفترية الخاصة باألصل أكبر من قيمته االستردادية أصبحت القيمة و إنحتى ) على الخصم 
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    القيمة بالنسبة لألصل المنفردلاضمحال الخسارة الناجمة عن عكس

ة الناجمة عن  الخسارلعكس نتيجة  - فيما عدا الشهرة – ألصل المزادةالدفترية  يجب أال تتعدى القيمة – ١١٧ 

ما لم يتم )  اإلهالكأوبالصافي بعد االستهالك ( التي كان سيتم تحديدها الدفترية القيمة  ،لضمحالاال

  . القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقةلاضمحالاالعتراف بالخسارة الناجمة عن 
  

 بالصافي( التي كان سيتم تحديدها يةالدفتر عن القيمة ألصل بخالف الشهرةالدفترية  زيادة في القيمة أية – ١١٨

 قيمة األصل في لاضمحالناجمة عن  خسارة بأيةما لم يتم االعتراف )  اإلهالكأوبعد االستهالك 

معيار  بتطبيق المنشأةإعادة التقييم هذا تقوم  إعادة تقييم، وعند المحاسبة عن السنوات السابقة تعد

  .  المطبق على األصلالمحاسبة المصرى
  

قائمة بعلى الفور  بخالف الشهرة  أصل قيمة لاضمحال خسارة ناتجة عن أية عكس يتعين إثبات – ١١٩

على سبيل المثال (خر آ معيار بيمها بموجياألرباح والخسائر ، ما لم يتم إثبات األصل بقيمة معاد تق

 ويجب )"األصول الثابتة" )١٠( رقم المصرىبموجب نموذج إعادة التقييم في المعيار المحاسبي 

 القيمة على األصل المعاد تقييمه كزيادة ناتجة عن لاضمحال للخسارة الناجمة عن عكسمعالجة أى 

  .اآلخر المصرىإعادة التقييم بموجب هذا المعيار المحاسبي 

  

للخسارة الناجمة عن ) المبلغ الذي تم رده لألصل الذي انخفضت قيمته( القيد العكسي للخسارة إثباتيتم  – ١٢٠

 حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييم فىألصل المعاد تقييمه مباشرة ا القيمة على لاضمحال

 القيمة قد تم إثباتها سابقاً كمصروفات في قائمة لاضمحال الخسارة الناجمة عن كون في حدود وذلك 

رباح  في قائمة األة القيملاضمحال يتم إثبات القيد العكسي لهذه الخسارة الناجمة عن  والدخل

   .والخسائر

  

في ) االستهالك (ك القيمة ، يتعين تسوية مبلغ اإلهاللاضمحال بعد إثبات إلغاء الخسارة الناجمة عن – ١٢١

على أساس ) إن وجدت(منها القيمة المتبقية الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة المثبتة المعدلة ناقصاً 

  .منتظم على العمر اإلنتاجي المتبقي

  

  قيمة وحدة مولدة للنقد لاضمحالرة الناجمة عن  الخساعكس

نقد على أصول ال تولد القيمة بالنسبة للوحدة التي لاضمحالخسائر  بشأن عكسهيتم توزيع قيمة ما تم   -  ١٢٢

 بالتناسب مع القيم الدفترية لهذه األصول وتعامل الزيادات في القيم -  فيما عدا الشهرة -الوحدة

 بها طبقاً للفقرة ف القيمة لألصول الفردية ويتم االعترالاضمحالخسائر الدفترية كقيود عكسية ل

"١١٩."  

  

 بموجب المولدة للنقد القيمة بالنسبة للوحدة لاضمحال عند توجيه القيد العكسي للخسارة الناتجة عن – ١٢٣

  :، ال ينبغي زيادة القيمة المثبتة لألصل عن"١٢٢"الفقرة 
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  ).ان من الممكن تحديدهإذا كا (االسترداديةقيمته ) أ(

ما لم يتم االعتراف )  اإلهالكأوبالصافي بعد االستهالك  (ا كان سيتم تحديدهقيمته الدفترية التى) ب(

  .أقل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة أيهما لاضمحال خسارة ناجمة عن بأية

 كان سيتم الذىو  القيمة لالاضمح الناجمة عن ر توزيع مبلغ القيد العكسي الخاص بالخسائو يتم

  . فيما عدا الشهرةبالنسبة و التناسبتوزيعه على األصول األخرى للوحدة 

  

  لشهرةقيمة ا لاضمحاللخسارة الناجمة عن ا عكس

  .لشهرة في فترة الحقةقيمة ا لاضمحال الخسارة الناجمة عن عكس ال ينبغي – ١٢٤

  

يحظر إثبات الشهرة المكتسبة " األصول غير الملموسة" )٢٣( لمعيار المحاسبة المصرى رقم طبقاً – ١٢٥

 االستردادية قيمة الشهرة في القيمة لاضمحال زيادة الحقة بعد االعتراف بخسائر و أيةداخلياً ، 

 الدفترية القيمة لاضمحال مكتسبة داخلياً وليست إلغاء لخسائر شهرة زيادة في ستكون غالباً ةللشهر

  .المقتناةللشهرة 
  

   اإلفصاح
  :اآلتى عن المنشأة بالنسبة لكل فئة من األصول ، ينبغي أن تفصح – ١٢٦ 

 القيمة المثبتة في قائمة األرباح والخسائر أثناء الفترة والبنود لاضمحالقيمة الخسائر الناتجة عن  ) أ(

  . القيمةلاضمحالالتفصيلية الخاصة بقائمة الدخل المندرجة تحتها الخسائر الناجمة عن 

 القيمة المثبتة في قائمة الدخل أثناء الفترة لاضمحال القيد العكسي للخسائر الناجمة عن مبلغ) ب(

  . القيمةلاضمحالوالبنود التفصيلية لقائمة الدخل التي تم فيها إلغاء الخسائر الناتجة عن 

  . القيمة المثبتة مباشرة ضمن حقوق الملكية أثناء الفترةلاضمحالقيمة الخسائر الناتجة عن ) ج(

 القيمة المثبتة مباشرة في حقوق الملكية للفترة لاضمحالقيمة القيود العكسية للخسائر الناتجة عن ) د(

  .وذلك بالنسبة لألصول المعاد تقييمها

  

  .المنشأة فئة األصول هي مجموعة من األصول ذات طبيعة واستخدام متشابه في عمليات – ١٢٧

  

تم اإلفصاح عنها بالنسبة لفئة أخرى  يمكن تقديمها مع معلومات "١٢٦" المعلومات المطلوبة في الفقرة – ١٢٨

األصول ، على سبيل المثال، يمكن إدراج هذه المعلومات في تسوية المبلغ المثبت الخاص باألصول 

األصول " ) ١٠(معيار المحاسبة المصرى رقم الثابتة في بداية ونهاية الفترة بموجب ما ورد في 

  ".الثابتة

  

اإلفصاح " القطاعيةالتقارير ") ٣٣( معيار المحاسبة المصرى رقم التي تقوم بتطبيق المنشأة على ينيتع – ١٢٩

 لى إلعداد القوائم المالية للمنشأةوبناء على النموذج األ له  قوائم مالية تعد بالنسبة لكل قطاع عن اآلتى

  ) :٣٣( معيار المحاسبة المصرى رقمكما هو محدد في 
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 القيمة المثبتة في قائمة األرباح والخسائر ومباشرة في لاضمحالئر الناجمة عن قيمة الخسا)  أ( 

  .حقوق الملكية أثناء الفترة

الخسائر الناجمة عن الخسائر المثبتة في قائمة األرباح والخسائر ) القيود العكسية(قيمة مبالغ ) ب  (

  . في حقوق الملكية أثناء الفترةةومباشر

  

 القيمة بالنسبة لألصل المنفرد ويشمل ذلك لاضمحال خسارة ناجمة عن أية عكس أو إذا تم إثبات – ١٣٠

 أثناء الفترة وإذا كانت هذه الخسارة مؤثرة بشكل جوهري على القوائم المولدة للنقد الوحدة الشهرة و

   :اآلتى اإلفصاح عن المنشأةككل ، يتعين على  للمنشأةالمالية 

   . القيمةلاضمحال الخسارة الناجمة عن عكس أوى إثبات اث والظروف التي أدت إلحداأل) أ( 

  . اعكسه التي تم أو القيمة المثبتة لاضمحالقيمة الخسارة الناجمة عن ) ب(

  :بالنسبة لألصل المنفرد) ج(

  . طبيعة األصل)١(

)٢(لى و على النموذج األ القطاع الذي يمكن إعداد قوائم مالية عنه والذي يتبعه األصل بناء

 معيار المحاسبة المصرى رقم الخاص بإعداد التقارير المالية كما هو محدد في أةللمنش

 تقوم بإعداد قوائم مالية للقطاعات الخاصة المنشأةإذا كانت " التقارير القطاعية ")٣٣(

  .بها

  المولدة للنقدبالنسبة للوحدة ) د(

ع، أم منطقة هل هي خط إنتاج، أم مصنع، أم مشرو (المولدة للنقد وصف الوحدة )١(

 ةالمحاسبمعيار  كما هو محدد في )جغرافية، أم قطاع يتم إعداد قوائم مالية عنه

  .)٣٣(المصرى رقم 

 أو الملغاة حسب فئة األصول أو القيمة المثبتة لاضمحال قيمة الخسارة الناجمة عن )٢(

معيار   تطبق ما ورد فيالمنشأةحسب القطاع الذي يتم إعداد قوائم مالية عنه إذا كانت 

  .لى للقوائم المالية للمنشأةو وذلك طبقاً للنموذج األ)٣٣( المحاسبة المصرى رقم

 االستردادية منذ التقدير السابق للقيمة المولدة للنقدإذا تغير مجموع األصول لتحديد الوحدة  )٣( 

  السابقةأو وصف الطريقة الحالية المنشأة يتعين على - إن وجد - المولدة للنقدللوحدة 

  .المولدة للنقدلتجميع األصول وأسباب تغيير الطريقة التي يتم بموجبها تحديد الوحدة 

 أو صافى القيمة البيعية هى) المولدة للنقدالوحدة ( بالنسبة لألصل االسترداديةما إذا كانت القيمة ) هـ(

  .االستخداميةالقيمة 

 األساس المستخدم لتحديد صافى فصح عنيهي صافى القيمة البيعية  االسترداديةإذا كانت القيمة ) و(

    ). بطريقة أخرىأوسواء تم تحديد سعر البيع رجوعاً إلى سوق نشطة ( القيمة البيعية 

أسعار الخصم المستخدمة في  يفصح عن االستخدامية هي القيمة االسترداديةإذا كانت القيمة ) ز(

  .تخداميةاالس للقيمة -   أن وجد - التقدير الحالي والتقدير السابق

  



 )٣١(معيار المحاسبة المصرى رقم 

  32 - ٣١ 

 ما تم وإجمالي القيمة لاضمحال باإلفصاح عن المعلومات التالية بالنسبة إلجمالي خسائر المنشأة تقوم – ١٣١

لفقرة ل معلومات بشأنها وذلك طبقاً أيةرده من مبالغ تم االعتراف بها أثناء فترة لم يتم اإلفصاح عن 

"١٣٠."  

إلغاء الخسائر الناجمة ( القيمة لاضمحالاجمة عن ة بالخسائر النأثرالفئات الرئيسية لألصول المت  ) أ(

  ."١١٧"والتي ال يتم اإلفصاح عن معلومات خاصة بها بموجب الفقرة )  القيمةلاضمحالعن 

 لاضمحالهذه الخسائر الناتجة عن ) إلغاء( والظروف الرئيسية التي أدت إلى إثبات ثاحداأل ) ب(

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

  

الوحدات ( لألصول االستردادية المستخدمة لتحديد القيمة االفتراضات لإلفصاح عن المنشأةيتم تشجيع  – ١٣٢

 اإلفصاح عن المعلومات الخاصة المنشأة على "١٣٤"فقرة ال تشترطومع هذا  .أثناء الفترة) المولدة للنقد

 اى أصل أو عند إدراج الشهرة المولدة للنقدللوحدة  االسترداديةبالتقديرات المستخدمة لقياس القيمة 

   .  محدد ضمن القيمة الدفترية لهذه الوحدةإنتاجى ملموس ليس له عمر رغي

  

 أثناء الفترة على الوحدة تجميع األعمال إذا  لم يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند "٨٤"  طبقاً للفقرة - ١٣٣

خ القوائم المالية ، عندئذ يتم اإلفصاح عن قيمة الشهرة في تاري) مجموعة الوحدات (المولدة للنقد

  .غير الموزعة مع أسباب عدم توزيع هذه القيمة

  

 أصول أو شهرة تحتوى على  التي المولدة للنقد للوحدات االسترداديةالتقديرات المستخدمة لقياس القيمة 

   محددةإنتاجية غير ملموسة ليس لها أعمار 

 مولدة للنقدبالنسبة لكل وحدة ) و (إلى) أ(فصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب  باإلالمنشأة تقوم – ١٣٤

 األصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار أوحيث تمثل القيمة الدفترية للشهرة ) مجموعة وحدات(

فترية  الوحدات مبلغاً كبيراً بالمقارنة مع اجمالى القيمة الدأو محددة والموزعة على هذه الوحدة إنتاجية

    . دةمحد إنتاجية األصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار أو بالنسبة للشهرة المنشأةبالخاصة 

  ).مجموعة الوحدات(القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة ) أ(

 محددة الموزعة على الوحدة إنتاجيةالقيمة الدفترية لألصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار ) ب(

  .الوحدات  أو

  )  صافى القيمة العادلةأو االستخداميةالقيمة ( للوحدة االستردادية القيمة حساب أساس  )ج( 

 عندئذ يتم االستخدامية مجموعات الوحدات تعتمد على القيمة أوللوحدة  االسترداديةإذا كانت القيمة ) د(

   :اإلفصاح عما يلي

مدت عليها اإلدارة في التنبؤ بالتدفقات النقدية  بيان مفصل باالفتراضات األساسية التي اعت) ١(

 أهم االفتراضات في لوتتمث.  ،نبؤاتـالت/الموازنات ثأحدبالنسبة للفترة التي تغطيها 

  . مجموعة الوحداتأو للوحدة االسترداديةاالفتراضات التي تمثل حساسية كبيرة للقيمة 
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 القيم أول افتراض سواء كانت هذه القيمة  كة بيان باألسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيم )٢(

وكيفية ،  تتفق مع معلومات من مصادر خارجية إذا كان ذلك مناسباً أوتعكس خبرة سابقة 

م الحصول عليها من  المعلومات التي يتأووأسباب اختالف هذه القيم عن الخبرات السابقة 

  .ن لم يكن ذلك مناسباًمصادر خارجية إ

التنبؤات المالية / وازناتـت اإلدارة فيها بالتدفقات النقدية بناء على المالفترة التي تنبأ )٣(

المولدة  الوحدات أو خمس سنوات للوحدة تتجاوزوعند استخدام فترة  ،المعتمدة من اإلدارة

  . تقديم ما يبرر ذلكى ينبغللنقد

ث أحدي تغطيها  معدل النمو المستخدم الستقراء تنبؤات التدفقات النقدية بعد الفترة الت)٤(

 متوسط معدل النمو يتجاوز التنبؤات مع تقديم ما يبرر استخدام أي معدل نمو  /الموازنات

 أو المنشأة الدول التي تعمل فيها أو الدولة أو األنشطة أوطويل األجل بالنسبة للمنتجات 

  . الوحداتأو الوحدة التى تعمل بهبالنسبة للسوق 

  . الخصم المطبقة على تنبؤات التدفقات النقدية أسعارأو سعر )٥(              

 مجموعات الوحدات تقوم على القيمة العادلة بالصافي بعد أوإذا كانت القيمة الدفترية للوحدة ) هـ(

 وإذا لم  ،خصم تكاليف البيع يتم اإلفصاح عن األسلوب المستخدم لتحديد القيمة العادلة بالصافي

عندئذ يجب  الوحدات أو باستخدام سعر السوق السائد للوحدة يبالصاف يتم تحديد القيمة العادلة

   :اإلفصاح أيضا عن المعلومات التالية

 األساسية التي بناء عليها حددت اإلدارة القيمة الدفترية  تبيان عن كل افتراض من االفتراضا) ١(

لتي تمثل  وتتمثل االفتراضات األساسية في تلك االفتراضات ا ،بالصافي بعد تكاليف البيع

  . مجموعة الوحداتأو للوحدة االسترداديةحساسية كبيرة للقيمة 

 القيم أو ةسواء كانت هذه القيمبيان باألسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيمة كل افتراض ) ٢(

 تتفق مع معلومات من مصادر خارجية إذا كان ذلك مناسباً وكيفية أوتعكس خبرة سابقة 

م الحصول عليها من  المعلومات التي يتأويم عن الخبرات السابقة وأسباب واختالف هذه الق

  .ن لم يكن ذلك مناسباً مصادر خارجية إ

ير في االفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلدارة لتحديد القيمة ي تغأىفي حالة وجود ) و(

رية للقيمة ز القيمة الدفتوا تج إلى وأدى ذلك ، مجموعة الوحداتأو للوحدة االستردادية

   :اآلتى عندئذ يتم االفصاح عن ،االستردادية

  .التجاوزقيمة هذا ) ١(

  .قيمة هذه االفتراضات) ٢(

 تأثيرات تالية لهذا التغيير على المتغيرات أيةساسى بعد إدراج االفتراض األقيمة التغير في )٣( 

 أو للوحدة رداديةاالست القيمة تتساوى حتى االسترداديةلقياس القيمة األخرى المستخدمة 

  .مجموعة الوحدات مع قيمتها الدفترية
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 جزء من أو محدد إنتاجى أى أصل غير ملموس ليس له عمر أو إذا تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة – ١٣٥

 ولم يكن هذا المبلغ الموزع هاماً مقارنة المولدة للنقدهذه القيمة على مجموعة متعددة من الوحدات 

 األصول غير الملموسة التي ليس أو بالنسبة للشهرة المنشأةالدفترية المحددة من قبل  القيمة بإجمالى

المجمعة  القيمة الدفترية إجمالى عن  وعندئذ يتم اإلفصاح عن هذه الحقيقة ،  محددة إنتاجيةلها أعمار 

 أليةلدفترية  باإلضافة إلى ذلك إذا كانت القيمة ا . هذه األصول الموزعة على هذه الوحداتأوللشهرة 

  االفتراضات األساسية وكانأو تقوم على نفس االفتراض أو لهذه الوحدات وحدة من هذه الوحدات

 انتاجية األصول غير الملموسة التي ليست لها أعمار أوإجمالي القيمة الدفترية المجمعة لهذه الشهرة 

  ، بالنسبة لهذه الشهرة واألصولةالمنشأجمالى القيمة الدفترية التي تحددها إمحددة هامة بالمقارنة ب

  : عن هذه الحقيقة باإلضافة إلى ما يليالمنشأةعندئذ تفصح 

  .لشهرة الموزعة على هذه الوحداتلجمالى القيمة الدفترية إ  ) أ(

الموزعة على و محدد إنتاجىجمالى القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة التي ليس لها عمر إ ) ب(

 .هذه الوحدات

  .اضات األساسيةبيان باالفتر) ج(

 القيم تعكس أوبيان باألسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيمة كل افتراض سواء كانت هذه القيمة ) د(

وكيفية وأسباب  ، تتفق مع معلومات من مصادر خارجية إذا كان ذلك مناسباًأوخبرة سابقة 

ليها من مصادر خارجية  المعلومات التي يتم الحصول عأواختالف هذه القيم عن الخبرات السابقة 

  .أن لم يكن ذلك مناسباً

 االفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلدارة لتحديد القيمة فىير ي تغأىفي حالة وجود ) هـ( 

 االسترداديةز القيمة الدفترية للقيمة وا مجموعة الوحدات وأدى ذلك إلى تجأو للوحدة االستردادية

  :اآلتىعندئذ يتم اإلفصاح عن 

  .التجاوزمة هذا قي )١(

 .قيمة هذه االفتراضات )٢(

 تأثيرات تالية لهذا التغيير على أية بعد إدراج األساسىقيمة التغير في االفتراض  )٣(

 االستردادية القيمة تتساوى حتى االسترداديةالمتغيرات األخرى المستخدمة لقياس القيمة 

 .الوحدات مع قيمتها الدفترية مجموعة أوللوحدة 

  

 االسترداديةخر حساب تفصيلي تم في الفترة السابقة للقيمة  آاستخدام يجوز "٩٩" أو "٢٤" فقرتينلل طبقاً – ١٣٦

      القيمة بالنسبة للوحدةلاضمحالواستخدامه في اختبار )  مجموعة الوحداتأو (المولدة للنقدللوحدة 

ذلك يتم ربط كألمر  وإذا كان ا، في الفترة الحالية بشرط توافر بعض الشروط)  مجموعة الوحداتأو(

 المطلوبة بموجب اتالمدرجة ضمن اإلفصاح) مجموعة الوحدات(المعلومات الخاصة بهذه الوحدة 

  .االستردادية للقيمة المستخدم  مع الحساب "١٣٥" ، "١٣٤" الفقرتين
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  )أ(ملحق

  استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة االستخدامية
  

قياس ن استخدام أساليب القيمة الحالية في  من المعيار حيث يقدم إرشادات بشأيتجزأ ال ايمثل هذا الملحق جزء

 مولدة  إلى مجموعة األصول التي تكون وحدةأيضا" أصل" دامية وفى هذا السياق يشير مصطلح القيمة االستخ

  .للنقد

  

  عناصر قياس القيمة الحالية
  : الفروق االقتصادية بين األصول محتملةتمثل العناصر التالية   -١أ

تقدير التدفق النقدي المستقبلي أو في الحاالت األكثر تعقيداً سلسلة من التدفقات النقدية المستقبلية التي   )أ(   

  . الحصول عليها من األصلالمنشأةتتوقع 

  .ن االختالفات الممكنة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقديةقعات بشألتوا )ب(و 

  . المتمثلة في سعر الفائدة السائد في األسواق في الوقت الحالي دون مخاطرللنقودالقيمة الزمنية  )ج(و 

  .مقابل تحمل درجة عدم التأكد المتأصلة في األصل   )د(و 

 وهذه العناصر تظهر من . األصلتسييليدها مثل عدم قابلية عناصر أخرى أحيانا ال يمكن تحد )هـ(و

 الحصول عليها من المنشأةخالل المشاركين في السوق عند تقدير التدفقات النقدية التي تتوقع 

 .األصل
 

 القيمة الحالية ويمكن استخدام احدهما لتقدير القيمة االستخدامية لحسابفي هذا الملحق مقارنة بين منهجين   -٢أ

 "١"فقرة ال في )هـ( إلى )ب( وطبقا للمنهج التقليدي نجد أن التسويات الخاصة بالعناصر من .للألص

) هـ( ، )د( ، )ب(ن العناصر ا لمنهج التدفق النقدي المتوقع فإولكن طبق ، تدخل ضمن سعر الخصمهبعالي

ويات الخاصة ؤدى إلى إحداث تسويات عند الوصول إلى التدفقات النقدية المتوقعة بعد عمل التست

ن االختالفات الممكنة في قيمة  إلظهار التوقعات بشأالمنشأةخدمه  كان المنهج الذي تست وأياً.بالمخاطر

ن النتيجة يجب أن تكون إظهار القيمة الحالية المتوقعة من التدفقات ت التدفقات النقدية المستقبلية فإوتوقي

  .ئج الممكنة المتوسط المرجح لجميع النتاآخرالنقدية أو بمعنى 

  

  مبادئ عامة
يختلف األسلوب المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وأسعار الفائدة من موقف آلخر اعتماداً على   -٣أ

 تطبيق ألساليب القيمة أىالظروف المحيطة باألصل محل الدراسة إال أن المبادئ العامة التالية تحكم 

  :الحالية عند قياس األصول 
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االفتراضات المتفقة مع  و التدفقات النقديةميلتخص تظهر أسعار الفائدة المستخدمة يجب أن  )أ(

 وإال سوف يتكرر تأثير بعض االفتراضات أو المقدرةاالفتراضات المتأصلة في التدفقات النقدية 

على تدفقات % ١٢سوف يتم تجاهل هذا التأثير، على سبيل المثال يمكن تطبيق سعر خصم بواقع 

عكس التوقعات بشان عدم السداد من القروض ذات ذا السعر يه ،بقرض لعميل قدية خاصة نقدية تعا

 هذه ألن التدفقات النقدية لتخصيم% ١٢السمات الخاصة،  وال يجب استخدام نفس سعر الـ 

  .التدفقات النقدية تعكس بالفعل عدم السداد في المستقبل

وكذلك يجب أن  ،  النقدية المتوقعة وأسعار الخصم يكون هناك اى تحيز بالنسبة للتدفقاتأاليجب   )ب(

على و باألصل محل الدراسة أية عوامل ليس لها صلةتكون هذه التدفقات وأسعار الخصم خالية من 

 من قيمتها لدعم الربحية المستقبلية بأقل المقدرة صافي التدفقات النقدية إثبات فإنسبيل المثال 

  .ي عملية القياسمن التحيز فلألصل ظاهريا يعد نوعا 

يجب أن تعكس التدفقات النقدية أو أسعار الخصم مجموعة من النتائج الممكنة وليس فقط قيمة الحد   )ج(

  .األدنى أو الحد االقصي المحتملة

  

  المنهج التقليدي ومنهج التدفقات النقدية المتوقعة قيما يتعلق بالقيمة الحالية
  المنهج التقليدي

 من التدفقات النقدية المقدرة ةلمحاسبية للقيمة العادلة بشكل تقليدي مجموعة وارداستخدمت التطبيقات ا  -٤أ

ومن الناحية العملية يفترض  ،المخاطر السعر المتكافئ مع وسعر خصم وارد والذي غالباً ما يوصف بأنه

نقدية والقسط ن التدفقات ال يمكن أن يتضمن جميع التوقعات بشأ لسعر الخصماًواحدالمنهج التقليدي أن مبدأ 

  . على اختيار سعر الخصم ةن المنهج التقليدي يركز بشدالمناسب لتحمل المخاطرة ومن ثم فإ

  

 في السوق، قد يكون األصول قد يمكن فيها مالحظة ومراقبة -  على سبيل المثال- في بعض األحوال التي  -٥أ

تدفقات النقدية التعاقدية يتفق المنهج مع  ذات اللألصول وبالنسبة ، من السهل نسبياً تطبيق المنهج التقليدي

 العائد الذي يبلغ ي السوق كما هو الحال في السند ذىالطريقة التي يوصف بها األصل من قبل المشاركين ف

١٢.%  

  

 غير األصول مثل قياس المعقدةالمنهج التقليدي مناسباً في معالجة بعض مشكالت القياس قد ال يكون   -٦أ

    ويتطلب البحث السليم عن.  بند يمكن مقارنته بها ألىألحد بنودها أو د سوق لها أو وج ال تالمالية التي

 وهما األصل الموجود في السوق وله سعر – األقلتحليل عنصرين على " السعر المتكافئ مع المخاطرة" 

 الجاريية  وعندئذ يجب استنتاج سعر الخصم المناسب للتدفقات النقد،  قياسهالجاري واألصلفائدة واضح 

وللتوصل إلى هذا االستنتاج يجب أن ،اآلخرفى هذا األصل  قياسها من سعر الفائدة الذي يمكن مالحظته

 قياسه الجاري مع خصائص التدفقات النقدية لألصل اآلخرتتشابه خصائص التدفقات النقدية لهذا األصل 

  :يلي  وبالتالي على من يقوم بعملية القياس إجراء ما
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    .تخصيمهاموعة التدفقات النقدية التي سوف يتم تحديد مج  )أ(

  .ن له خصائص مشابهه للتدفقات النقديةخر في السوق يبدو وأتحديد أصل آ  )ب(

على سبيل المثال هل كال (تدفقات النقدية من البندين لضمان التشابه بينهم مقارنة مجموعات ال  )ج(

  ) .؟ة تدفقات نقدية مقدرواألخرى  تعاقديةحداهماإ أمالمجموعتين تدفقات نقدية تعاقدية 

على سبيل المثال (اآلخر وغير موجود في البند حد البنودان هناك عنصر موجود في أتقييم ما إذا ك  )د(

  ).اآلخر من البند أحد البنود أكثر سيولةهل 

ية تقييم مدى اختالف مسارات التدفقات النقدية للمجموعتين بطريقة مشابهة في الظروف االقتصاد  )هـ(

  .المتغيرة
  

  منهج التدفقات النقدية المتوقعة

 وعند وضع أي ، من المنهج التقليدي فعالية قياس أكثر أداه في بعض المواقف أحيانا يكون هذا المنهج  -٧أ

 بدال من الممكنةن التدفقات النقدية جميع التوقعات بشأيستخدم  منهج التدفقات النقدية المتوقعة فإنقياس 

 مع ٣٠٠ أو ٢٠٠ أو ١٠٠قد يبلغ التدفق النقدي : على سبيل المثال .تماال احيكون أكثر  واحد نقديتدفق 

ومن ثم يختلف منهج .  ٢٢٠يكون التدفق النقدي المتوقع ، على التوالي % ٣٠و % ٦٠و% ١٠احتماالت 

دية محل الدراسة كيز على التحليل المباشر للتدفقات النقرالتدفقات النقدية المتوقعة عن المنهج التقليدي بالت

  . في القياس المستخدمة عن االفتراضات الواضحةمع مزيد من البيانات 

  

 باستخدام أساليب القيمة الحالية عندما يكون توقيت التدفقات أيضا يسمح منهج التدفقات النقدية المتوقعة  -٨أ

 أو سنتين أو ي سنة ف١٠٠٠غ يمكن الحصول على تدفق نقدى يبل:  على سبيل المثال .النقدية غير مؤكد

 القيمة حسابعلى التوالي ويوضح المثال التالي % ٣٠و % ٦٠و % ١٠ثالث سنوات مع احتماالت 

  .الحالية المتوقعة في هذا الموقف 

  

   ة واحد في سنة١٠٠٠القيمة الحالية لمبلغ   -

  احتمالية% ٥    مع 

٩٥٢,٣٨  

١٠%  

  ٩٥,٢٤  

   في سنتين ١٠٠٠  القيمة الحالية لمبلغ -

  احتمالية% ٥,٢٥    مع 

٩٠٢,٧٣  

٦٠%  

    

٥٤١,٦٤  

   في ثالث سنوات ١٠٠٠ القيمة الحالية لمبلغ -

  احتمالية% ٥,٥٠     مع 

٨٥١,٦١  

٣٠%  

    

٢٥٥,٤٨  

  ٨٩٢,٣٦      القيمة الحالية المتوقعة
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 ٩٠٢,٧٣بلغ  التقليدية ألفضل تقدير الذي يالفكرة عن ٨٩٢,٣٦تختلف القيمة الحالية المتوقعة التي تبلغ   -٩أ

 بشأنلى هذا المثال اتخاذ قرار  القيمة الحالية التقليدية المطبقة عحساب وتتطلب طريقة )احتمالية% ٦٠(

 ال تظهر احتماالت التوقيتات األخرى فإنهاوبالتالي ،  للتدفقات النقدية سيتم استخدامه التوقيتات الممكنة أي

 القيمة الحالية ال يمكن أن يظهر حاالت عدم لحساب سعر الخصم في الطريقة التقليدية ألنوهذا نظرا 

  . التوقيتبشأنالتأكد 

  

 العناصر األساسية لمنهج التدفقات النقدية المتوقعة ويتساءل البعض هل أحديعتبر استخدام االحتماالت   -١٠أ

 ويتطلب ؟تخصيص االحتماالت على التقديرات الذاتية الشخصية يؤدى إلى دقة أكثر مما هو موجود 

دون تقديم ) الحكم الشخصي(الذاتية  نفس التقديرات "٦أ" الفقرةالتطبيق السليم للمنهج التقليدي كما ورد في 

  . بمنهج التدفقات النقدية المتوقعةخاصة ة حسابيشفافية أية

  

  ،كثير من التقديرات المعمول بها حاليا تتضمن بالفعل عناصر تدفقات نقدية متوقعة بصورة غير رسمية  -١١أ

 أصل باستخدام معلومات محدودة عن قياس أيما يواجه المحاسبون الحاجة إلى  إلى ذلك غالباً باإلضافة

  :احتماالت التدفقات النقدية الممكنة على سبيل المثال قد يواجه المحاسب المواقف التالية

  

ء على هذه  مبلغ على اآلخر وبنا مع عدم ترجيح أي٢٥٠ و ٥٠ما بين أن تكون القيمة المقدرة   )أ(

  .] ٢/) ٢٥٠ + ٥٠ ([ ١٥٠ يكون التدفق النقدي المتوقع المقدر هو المحدودةالمعلومات 

إال أن .  ١٠٠ ويكون المبلغ األكثر احتماال هو ٢٥٠ و ٥٠أن تكون القيمة المقدرة فيما بين   )ب(

التدفق  يكون المحدودةعلى المعلومات   وبناءوفةاالحتماالت الخاصة بكل مبلغ تكون غير معر

   .]٣ / )٢٥٠ + ١٠٠ + ٥٠([ ١٣٣,٣٣النقدي المتوقع 

) احتمالية% ٦٠ (١٠٠أو ) احتمالية% ٣٠ (٢٥٠أو ) احتمالية% ١٠ (٥٠أن تكون القيمة المقدرة   )ج(

) + ر١٠×٥٠ ([ ١٤٠ على هذه المعلومات المحدودة يبلغ التدفق النقدي المتوقع المقدر وبناء

   .] )ر٦٠×١٠٠) + (ر٣٠×٢٥٠(

الستخدامية من للقيمة ا أفضل تقديراً كل حالة يكون من المحتمل أن يقدم التدفق النقدي المتوقع وفى

   .ة قيمة مقدرأدنى قيمة أو أقصي

  

 وفى بعض األحوال قد تتاح لقيد تناسب التكلفة مع العائديخضع تطبيق منهج التدفقات النقدية المتوقعة   -١٢أ

وفى حاالت أخرى قد ال ،  للتدفقات النقديةتصورات تضع عده  بيانات موسعه وقد تستطيع أنمنشأةلل

 وتحتاج ، وضع تعميمات خاصة بتنوع التدفقات النقدية دون تحمل تكاليف كبيره سوى المنشأةتستطيع 

 تكلفة الحصول على معلومات إضافية مقابل درجة الموثوقية اإلضافية التي تضفيها هذه مواءمة إلى المنشأة

  .القياسالمعلومات على 
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يرى البعض أن أساليب التدفقات النقدية المتوقعة غير مناسبة وغير سليمة لقياس بند واحد أو بند مرتبط به   -١٣أ

  :حد األصول الذي له نتيجتين ممكنتين ائج الممكنة وقد ساقوا مثاال عن أعدد محدود من النت

 وقد الحظوا ١٠٠٠ون التدفق النقدي احتمالية أن يك% ١٠ و ١٠احتمالية أن يكون التدفق النقدي % ٩٠

نها ال تمثل أي مبلغ من  وقد انتقدوا هذه النتيجة حيث إ١٠٩أن التدفق النقدي المتوقع في هذا المثال يبلغ 

  .دفعهاالمبالغ التي يتم 

  

الهدف فإذا كان  ، وتبين التأكيدات التي تتشابه مع ما تم إيضاحه عدم االتفاق بصفة أساسية مع هدف القياس  -١٤أ

ن التدفقات النقدية المتوقعة قد ال تعطى صورة صحيحة وسليمة عن جميع التكاليف التي يتم تحملها فإهو ت

 التكاليف المتوقعة إال أن هذا المعيار يهتم بقياس القيمة االستردادية لألصل وهى في هذا المثال من غير

 ١٠ القياس الذي يبلغ ألنثر احتماال وذلك ن كان هذا هو التدفق النقدي األك حتى وإ١٠المحتمل أن تكون 

ال يتضمن عنصر عدم التأكد من التدفق النقدي عند قياس األصل ويتم بدال من ذلك تقديم التدفق النقدي غير 

بهذه  تتسم بالعقالنية تقوم ببيع أي أصل منشأة أيةوال توجد .  اً مؤكداً نقدياًالمؤكد كما لو كان تدفق

  .١٠الخصائص مقابل مبلغ 

  

  سعر الخصم
 تظهر أسعار الفائدة المستخدمة أال لقياس القيمة االستخدامية لألصل يجب المنشأة أيا كان المنهج الذي تتخذه  -١٥أ

 التدفقات النقدية المخاطر التي تم تعديل التدفقات النقدية المقدرة مقابلها وإال سيتكرر تأثير بعض لتخصيم

  .االفتراضات
  

 بدائل لتقدير سعر الخصم المنشأة من السوق تستخدم ة المحدد لألصل غير متاح مباشرعندما يكون السعر  -١٦أ

  :  لما يلي اإلمكانحيث يكون الغرض هو تقدير سوقي قدر 

  . لألصلاإلنتاجىالقيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر   )أ(   

مدى الذي ال تتسبب فيه هذه العناصر إلى  إلى ال"١أ"الواردة في فقره ) هـ(و ) د ( و ) ب(عناصر  )ب(و 

  .تدفقات النقدية المقدرةالإجراء تسويات للوصول إلى 
  

  : في حسابها المعدالت التاليةالمنشأةقد تأخذ كنقطة بداية عند إجراء هذا التقدير   -١٧أ

" مثال  والمحددة باستخدام بعض األساليب على سبيل المنشأةرأس المال المرجحة للمتوسط تكلفة   )أ(

  " .نموذج تسعير األصول الرأسمالية

  .منشأةسعر االقتراض المتزايد لل  )ب(

  .أسعار االقتراض األخرى في السوق    )ج(و 

  

  : لبيان ما يليتسويتهاإال أن هذه المعدالت يجب   -١٨أ

  .السوقالطريقة التي يتم بها تقدير المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية المقدرة لألصل من خالل   )أ(
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 بالتدفقات النقدية المقدرة لألصل أو التي تم تعديل التدفقات النقدية ليس لها صلةالمخاطر التي   )ب(

  .المقدرة مقابلها

  .ويؤخذ في االعتبار بعض المخاطر مثل مخاطر العمالت واألسعار والمخاطر المرتبطة ببعض الدول

  

 األصل  فى شراءالمنشأةاتبعتها  والطريقة التي شأةالمن عن هيكل رأس مال يعتبر سعر الخصم مستقالً  -١٩أ

 عن األصل ال تعتمد على الطريقة التي قامت بها تنشأ التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن ألنوذلك 

  . بتمويل شراء األصلالمنشأة

  

ستخدم لتقدير  أن يكون سعر الخصم قبل الضرائب وبالتالي عندما يكون األساس الم"٥٥"تتطلب الفقرة   -٢٠أ

  .سعر الخصم بعد الضرائب يتم تعديل هذا األساس ليظهر السعر قبل الضرائب

  

 تستخدم المنشأة إال أن  ، بصفة معتادة سعر خصم واحد لتقدير القيمة االستخدامية ألي أصلالمنشأةتستخدم   -٢١أ

اسة ألي اختالف في أسعار خصم مستقلة لفترات مستقبلية مختلفة تكون فيها القيمة االستخدامية حس

  .المخاطر عن الفترات المختلفة أو تكون حساسة لتوقيت وشروط سعر الفائدة


