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مقدمة عن محاسبة األصول غیر المتداولة 
للعدید من  األصول اجماليالقسم األعظم من تشكل األصول غیر المتداولة  -١

.  المنشآت الصناعیة

 تولید تدفقات نقدیةتساھم األصول غیر المتداولة بشكل مباشر أو غیر مباشر في  -٢
السلع أو استبدالھا بغیرھا من األصول أو  انتاجمتوقعة أو ما یعادلھا من  خالل 

. استخدامھا لسداد عنصر من عناصر االلتزامات

أصول ثابتة مادیة :  مجموعتین رئیسیتین الىتقسم األصول غیر المتداولة  -٣
غیر قابل لالھتالك  ماھوقابل لالھتالك كالمباني ومنھا  ماھومنھا ) ملموسة(

ویعتمد . حیث یتم استنفاذھا(معنویة / وأصول ثابتة غیر مادیة–كاألراضي 
“  باألصول غیر المتداولة على طبیعة نشاط المنشأة فمثال) االعتراف(تصنیف 

االتجار بالمباني لمنشأة تتاجر بالعقارات تصنفھ ضمن أصولھا المتداولة ولیس 
.الثابتة
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  IAS16الھدف من المعیار 

 -االعتراف والقیاس واإلفصاحمن حیث –تحدید المعالجة المحاسبیة  -١
للممتلكات والمصانع والمعدات 

.  في دفاتر الشركة بھا توقیت االعتراف -٢

في الفترات  مصروف االھتالك ومعالجة االنخفاض في قیمتھاتحدید  -٣
.  بھاالالحقة للتملك وكیفیة االعتراف 

مستخدمي القوام المالیة من التحقق من قیمة تلك تمكین  -٤
وما یطرأ علیھا من تغیرات في السنوات التالیة من  االستثمارات

.عمرھا اإلنتاجي
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IAS16نطاق المعیار 
خدمات أو تأجیرھا أو تورید بضائع أو تقدیم انتاجعملیات استخدام األصول غیر المتداولة  في  -١

.ولعدة سنوات تالیةللغیر أو ألغراض إداریة  

وتوزیع تكالیفھا على مدار عمرھا اإلنتاجي فتسجل تكلفتھا وكذلك قیمة  یتم  رسملة  ھذه األصول -٢

-وفق قسط استھالك ثابت(أما  مصروف االھتالك  في قائمة  المركز الماليمجمع  االھتالك       

.فیقفل في قائمة الدخل) وحدات النشاط–متناقص        

: المعیار الیغطي -٢

.IFRS5للبیع وفق  بھاأصول غیر متداولة محتفظ  -١    

)الزراعة( IAS41أصول بیولوجیة مستخدمة في قطاع الزراعة وفق   -٢    

).أصول غیر ملموسة(IAS38حقوق استخراج ومخصصات مصادر طبیعیة كالبترول والفحم  -٣    
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IAS16للمعیار  التعریفات اإلجرائیة
بھاھي أصول ملموسة محتفظ :  الممتلكات والمصانع والتجھیزات 

الستخدامھا في تصنیع أو تورید بضائع وخدمات أو لإلیجار للغیر أو 
ألغراض إداریة والتي من المتوقع استخدامھا خالل أكثر من فترة 

:من األمثلة علیھا. واحدة
            

قطع غیار رئیسیة   -قطارات -محطات نقل كھربائیة -سكك حدید -طائرات–تجھیزات –معدات –آالت –عربات نقل –سیارات  -مباني          

.  ، وغیرھا)التستھلك(أراضي       

لألصل المتنازل  المبلغ المدفوع أو القیمة العادلةھي :  تكلفة األصل
.عنھ مقابل حیازة األصل أو إنشائھ

 التي تتوقع المنشأة  بالفترة الزمنیةویتمثل :  لألصل االنتاجيالعمر
التي  االنتاجاستخدام األصل خاللھا، ویمكن أن تتمثل بعدد وحدات 

.یتوقع الحصول علیھا من استخدام األصل
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للمعیار التعریفات اإلجرائیة..یتبع 
ارعلى مد -بعد طرح القیمة المتبقیة –توزیع منتظم لقیمة األصلھو : تالكھاال

 .منافعھ المستقبلیة المتوقعة/ اإلنتاجي المتوقععمره             

عن  بھأو مبلغ آخر أستعیض التاریخیة  تكلفة األصلھو  :تالكھلالالمبلغ القابل 
ا قیمتھ المتبقیةالتكلفة في البیانات المالیة  .في نھایة عمره اإلنتاجي) الخردة( ناقصً

قائمة لألصل في  بھ یعترفالمبلغ الذي ھو : Carrying Valueلقیمة المرحلة لألصل ا
وخسائر االنخفاض ) مجمع االھتالك(تالك متراكم ھابعد خصم أي المركز المالي 

.إن وجدت– المتراكمة

المتوقع الحصول علیھا عند التخلص من  القیمة التقدیریةھي : القیمة المتبقیة لألصل
كما لو كان األصل “ تلك القیمة المقدرة حالیا(  في نھایة عمره اإلنتاجياألصل 

) الیوم خردة

 المبلغ الذي یمكن تحدیده لقیمة األصل من سوق نشطھي :  القیمة العادلة لألصل
.  ألسس تجاریة“ وفقابین أطراف على اطالع وراغبة في التعامل دون إكراه 
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االعتراف بالممتلكات والمصانع والمعدات  وفق 
IAS16

یتم االعتراف بقیمة األصول غیر المتداولة في القوائم  -٣
: المالیة للمنشأة عندما 

مرتبطة باألصل  منافع اقتصادیة مستقبلیةیكون ھناك  -١    
;المنشأة نتیجة استخدامھ الىوستتدفق            

   .قیاس تكلفة األصل بشكل موثوقیمكن  -٢     
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االعتراف بالممتلكات .. یتبع
IAS16والمصانع والمعدات وفق 

جمیع التكالیف الضروریة التي تتحملھا  یتم التسجیل بالتكلفة بما في ذلك - ١
:لالستخدام وتتضمن“ أن یصبح األصل جاھزا الى المنشأة

التجاریة والحسوماتمنھ الخصومات “ مخصوما ثمن الشراء -     
رسوم التأمین والشحن  -مدفوعة غیر مستردة رسوم جمركیة وضرائب -     

منافع –تكالیف أولیة للتسلیم والمناولة  -واستعادة الموقع  تكالیف فك وإزالة–
تكالیف تركیب وتجمیع مكونات  -الموظفین المرتبطة بإنشاء األصل أو شرائھ         
األصل         
بعد طرح العائدات من بیع أي منتج ینتج عن  تكالیف االختبارات على األصل–
االختبار التجریبي        

لألصل المؤھل   ٢٣الحد الذي یسمح بھ المعیار الدولي  الىتكالیف االقتراض  -     
والذي تشیده المنشأة ویتطلب فترة طویلة إلتمامھ للرسملة        

.والرسوم المھنیة أتعاب المھندسین والمستشارین -     
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١حالة رقم  -أمثلة 
س بشیك  كما تكبدت.ل  ٥٠٠٠٠٠اشترت إحدى المنشآت الصناعیة آالت تكلفتھا 

:  المصاریف التالیة حتى وصول اآلالت موقع المصنع  
تكالیف –س .ل ٥٠٠٠٠تكالیف إعداد الموقع –س .ل ٢٥٠٠٠رسوم جمركیة 

  ١٠٠٠٠٠أتعاب المستشارین –س .ل ٧٥٠٠٠فوائد للمورد مقابل تأجیل الدفع  
س فإذا علمت أن المنشأة تكبدت خسارة .ل ٥٠٠٠٠تكالیف نقل وتأمین –س .ل

.  س .ل ٢٥٠٠٠اآلالت قبل البدء باإلنتاج التجاري   احدىتشغیل 
للمعیار المحاسبي   “ وفقا بھاقیمة اآلالت الواجب االعتراف  ماھي -١: المطلوب

؟ 16الدولي                  
على قائمة الدخل؟“ المصاریف التي یجب أن تعتبر عبئا ماھي -٢             

:الحل
  IAS16وفق المعیار المحاسبي  رسملتھاتبلغ تكلفة اآلالت التي یمكن  -١ 

.س وتسجل في قائمة المركز المالي للمنشأة.ل ٧٢٥٠٠٠
.س تسجل كمصروف في قائمة الدخل.ل ١٠٠٠٠٠ -المرسملةالتكالیف غیر  -٢ 
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االعتراف بالممتلكات والمصانع والمعدات وفق .. یتبع
IAS16

 غیر المباشرة باستثناء تلك التكالیفإلیھا ما ورد أعاله “ یتم التسجیل بالتكلفة مضافا
:  وھي على قائمة الدخل“ عبئاحیث تعتبر 

وغیرھا من مصاریف غیر مباشرة لما قبل التشغیل مصاریف التأسیس  -     
منتج جدیدتكالیف إحداث –

على استخدام األصل تدریب الموظفین تكالیف  -     
إعالنات وترویج تكالیف –

شراء وتركیب األصلباإلشراف ومتابعة تكالیف اإلدارة المتعلقة  -     
وتلك المتعلقة  االدارةتھیئة األصل للعمل وفق طلب تكالیف متكبدة أثناء فترة  -     

بوقف استخدام األصل أو تكالیف متكبدة  باستخدامھ فترة تقل من طاقتھ        
.التشغیلیة       

تنظیم جزء أو كامل عملیات  اعادةأو تكالیف تغییر موقع األصل تكالیف   -     
.الخسائر التشغیلیة األولیة -المنشأة
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٢حالة رقم  -أمثلة 
اتفقت إحدى المنشآت الصناعیة مع المورد على شراء طابعات ١٠/٩/٢٠١١في 

من القیمة ، وقد سددت المنشأة  % ١٠س بحسم تجاري .ل ٢٥٠٠٠٠حدیثة بمبلغ 

.  القیمة  بشیك

؟ IAS16المعالجة المحاسبیة وفق المعیار الدولي  :  المطلوب

 :الحل

طابعات حدیثة     / حمن                         ٢٢٥٠٠٠

المصرف / ح  الى                          ٢٢٥٠٠٠                  
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أعاله  ماوردوفق  -یتم التسجیل بالتكلفة متضمنة أو مستبعدة بعض بنود التكالیف  -٣
  :في حاالت خاصة  ھي  -

)تكالیف االقتراض( ٢٣علیھ المعیار الدولي رقم  مانصرسملة الفوائد وفق  -        
حیث تسجل  تملك أصل عن طریق مبادلة أصول متشابھة أو غیر متشابھة -        

تحقق إحدى الحالتین  بالقیمة العادلة لألصل المستلم باستثناءتكلفة األصل           
: التالیتین            

للمبادلة   عملیة المبادلة تفتقر في جوھرھا إلى األسس التجاریة العادیةكانت  اذا -١ 
:أو

  من غیر الممكن تحدید القیمة العادلة ألي  من األصل المتنازل عنھكان  اذا -٢ 
وھنا یتم االعتراف بقیمة األصل المستلم ( بشكل  موثوقواألصل المستلم       
).  IAS36القیمة الدفتریة لألصل المتنازل عنھ الى“ استنادا      

االعتراف بالممتلكات والمصانع والمعدات  .. یتبع
IAS16وفق 
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٣حالة رقم  -أمثلة 
  ٣٤٠٠٠ اھتالكھاس ومجمع .ل ٦٤٠٠٠التي تمتلك آلة تكلفتھا  Xقامت المنشأة 

.س دون دفع أیة مبالغ نقدیة.ل ٤٠٠٠٠س بمبادلتھا على سیارة قیمتھا العادلة .ل
؟Xنتیجة المبادلة والمعالجة المحاسبیة في دفاتر المنشأة  ماھي: المطلوب  

:  الحل

س .ل ٤٠٠٠٠= س ، بینما قیمتھا العادلة .ل ٣٠٠٠٠= القیمة الدفتریة لآللة 
س.ل ١٠٠٠٠= مكاسب مبادلة آلة   

السیارة / حمن                          ٤٠٠٠٠     
مجمع اھتالك آلة / حمن                          ٣٤٠٠٠     

اآللة  / إلى  ح                     ٦٤٠٠٠                  
)تقفل في ملخص الدخل(مكاسب مبادلة آلة / إلى  ح                     ١٠٠٠٠                  

عادیة عادلة للمبادلة أو عدم إمكانیة تحدید قیم عادل لألصول وفي حال عدم وجود أسس تجاریة

یتم اعتماد القیمة الدفتریة لألصل المتنازل عنھ وفق معیار المتنازل عنھا والمستلمة بشكل موثوق  

.IAS36المحاسبة الدولي 
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القیاس بعد االعتراف األولي للممتلكات والمصانع 
IAS16والمعدات  وفق 

:  یمكن وفق ھذا المعیار قیاس األصول باستخدام أحد النموذجین التالیین

لكل صنف كامل من  -یتمثل بتسجیل األصول:  نموذج التكلفة -١
منھا مجمع “ بتكلفتھا مطروحا  -الممتلكات أو المصانع أو المعدات

).إن وجدت(االھتالك ومجمع خسائر االنخفاض في قیمتھا 

یتمثل بتسجیل األصول وفق قیمتھا العادلة :  نموذج إعادة التقییم -٢
–منھا مجمع االھتالك خالل الفترات التالیة إلعادة التقییم “ مطروحا

شریطة قیاس القیمة العادلة لألصل بشكل موثوق بالقیمة السوقیة أو 
بحال عدم توفر تقدیر مناسب للقیمة العادلة –القیمة االستبدالیة 

.لطبیعة األصل المتخصصة“ ونظرا
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القیاس بعد االعتراف األولي للممتلكات والمصانع والمعدات 
IAS16وفق 

أعاله علیھا االستمرار بإتباع األسلوب الذي تم اختیاره وأن  عند اختیار المنشأة ألحد األسلوبین 
: یكون

مثل األبنیة ولیس لمبنى واحد فقط وذلك لتجنب –جمیع األصول التي من فئة واحدة  “شامال -١  
.تضخیم األصول في  قائمة المركز المالي

بحال لم  سنوات ٥-٣بین بحال وجود اختالف جوھري أو  “سنویاالتقییم  اعادةأن تتم عملیة  -٢   
.یكن ھناك اختالف جوھري بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة لألصل

: بحال اختیار نموذج إعادة التقییم یتم تعدیل األصل بإحدى الطریقتین  -٣   
على أن تكون القیمة احتساب مجمع االھتالك بضوء التغیر في قیمة األصل الجدیدة  اعادة -أ        

مساویة لمبلغ إعادة – Carrying Value–لألصل ) القیمة الدفتریة الجدیدة(المرحلة             
.التقییم             

مجمع االھتالك أو تخفیض قیمتھ بھدف زیادة القیمة المرحلة لتصبح مساویة لقیمة  الغاء -ب        
.“وھي الطریقة األكثر استخداما–التقییم  اعادة             
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٤حالة رقم –أمثلة 
: 16IAS–التقییم للممتلكات والمصانع المعدات  اعادةمعالجة فائض 

مباني تكلفتھا  بفرض أن إحدى المنشآت لدیھا  ٢٠١١-١٢-٣١في   
قیمتھا وقد بلغت س .ل ٦٠٠,٠٠٠ومجمع اھتالكھا  ١,٠٠٠,٠٠٠

.س .ل ٧٥٠,٠٠٠  -القیمة العادلة–لسوقیةا

كیف یتم معالجة فائض إعادة التقییم وفق معاییر  -١:   المطلوب
؟-IAS16المحاسبة الدولیة                      

أین تظھر قیمة  فائض إعادة التقییم في القوائم المالیة  -٢        
؟IAS16 -للمنشأة                      
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 ٤حالة رقم : الحل وفق الطریقة األولى 
مجمع اھتالك مباني / ح                 

رصید بعد  ١١٢٥٠٠٠
تسویة                      

-----------
١١٢٥٠٠٠

١٢/٣١رصید   ٦٠٠٠٠٠
مباني   ٥٢٥٠٠٠

--------------

 ١١٢٥٠٠٠

مباني / ح                         

١٢/٣١رصید  ١٠٠٠٠٠٠
مجمع اھتالك      ٨٧٥٠٠٠
وفائض إعادة تقیم              
----------  

١٨٧٥٠٠٠

رصید   ١٨٧٥٠٠٠
بعد التسویة               

 ------------
١٨٧٥٠٠٠  

٢٠١١/ قائمة المركز المالي             
مباني  ١٨٧٥٠٠٠
مجمع   – ١١٢٥٠٠٠
اھتالك مباني                

قیمة دفتریة  ٧٥٠٠٠٠
-----------  

  :حقوق ملكیة
فائض إعادة   ٣٥٠٠٠٠

تقییم                   

--------------

تقییم اعادةفائض /ح                    

رصید بعد تسویة ٣٥٠٠٠٠

----------
٣٥٠٠٠٠

مباني ٣٥٠٠٠٠

----------------

٣٥٠٠٠٠
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  ٤حالة رقم : الحل وفق الطریقة الثانیة 
مجمع اھتالك مباني / ح              

مباني  ٦٠٠٠٠٠

--------
٦٠٠٠٠٠

١٢/٣١رصید   ٦٠٠٠٠٠

--------------
 ٦٠٠٠٠٠

مباني / ح                         

١٢/٣١رصید  ١٠٠٠٠٠٠
فائض إعادة                                  ٣٥٠٠٠٠

تقیم                      
----------

١٣٥٠٠٠٠

مجمع اھتالك  ٦٠٠٠٠٠
رصید بعد   ٧٥٠٠٠٠
التسویة              

 ------------
١٣٥٠٠٠٠

٢٠١١/ قائمة المركز المالي             
مباني  ٧٥٠٠٠٠

-----------

  :حقوق ملكیة
فائض إعادة   ٣٥٠٠٠٠

تقییم                   

--------------

تقییم المباني اعادةفائض /ح               

رصید بعد تسویة ٣٥٠٠٠٠
)حقوق ملكیة(                

----------
٣٥٠٠٠٠

مباني ٣٥٠٠٠٠

----------------

٣٥٠٠٠٠
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–٥حالة رقم –أمثلة 
.  IAS16–التقییم لألصول غیر القابلة لالھتالك  اعادةمعالجة فائض 

١٥حدى المنشآت بإعادة تقییم أرض المصنع تكلفتھا إ قامت  ٢٠١١-١٢-٣١ في 
س .لملیون  ٢٠إلى أسعار السوق وبلغت “ س وفق قیمة عادلة استنادا.لملیون 

.إثبات قیود إعادة التقییم في دفاتر المنشأة: المطلوب % .٣وتكبدت ضریبة دخل 

الحل  :
األرض / حمن        ٥٠٠٠٠٠٠      

فائض إعادة تقییم / إلى ح            ٤٨٥٠٠٠٠                
ضریبة دخل مؤجلة / إلى ح             ١٥٠٠٠٠                

)ضمن االلتزامات المستحقة الدفع(                                          

.٦١القانون  -%٣ Xإلى فارق القیمتین “ تم احتساب الضریبة استنادا: مالحظة
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IAS16المعالجة المحاسبیة لالھتالك وفق 
إلى القیمة “ استنادا - بشكل منتظمتستھلك الممتلكات واألصول والتجھیزات  -١

ولیس العمر –ویوزع االھتالك على العمر اإلنتاجي  -القابلة لالھتالك
.لألصل ویتم االعتراف بھ كمصروف في قائمة الدخل -االقتصادي

  -بشكل دوري كل من العمر اإلنتاجي لألصل والقیمة المتبقیة مراجعة البد من  -٢
السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة : IAS8وفق متطلبات 

بحیث إن وجد تغییر فیھما فیتم تعدیل مصروف االھتالك للسنة –واألخطاء 
إعادة تقدیر /الحالیة والسنوات التالیة كونھا مراجعة في التقدیرات المحاسبیة 

.  ولیس تغییر في السیاسات المحاسبیة 

قسط  -قسط متناقص–قسط ثابت –طریقة االھتالك المناسبة ألصلیتم اعتماد  -٣
مراجعة والبد من . القسط وفق عدد وحدات اإلنتاج -وفق عدد ساعات التشغیل

وقد   طریقة االھتالك بشكل سنوي لبیان مدى االستفادة من منافعھ االقتصادیة
.IAS8یستوجب ذلك تغییر طریقة االھتالك 
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المعالجة المحاسبیة لالھتالك..یتبع
IAS16وفق  

ھل یمكن اھتالك األصل خالل فترة حیاتھ اإلنتاجیة ولو كان عاطل عن العمل ؟  -٤
  یعتبر كنشاط خامل/ یستمر اھتالك األصل بحالة بقائھ بالعمل حتى ولو كان عاطل عن العمل     

مثال ذلك تشغیل آالت المصنع وردیة واحدة أو عدة وردیات وتعطل بعض اآلالت عن : مؤقت
ألن المنافع االقتصادیة لألصل التستھلك من خالل . العمل لتنفیذ برنامج صیانة الدوریة أو المؤقتة

.من خالل مرور الزمن أو التقادم“ استخدام األصل فقط ولكن أیضا

 حتى یتم االستغناء عنھ“ ویستمر اھتالكھ سنویایبدأ اھتالك األصل من تاریخ وضعھ باالستخدام   -٥
بالبیع أو التخلي عنھ كخردة أو إعادة  تصنیفھ على أنھ محتفظ بھ برسم البیع وفق متطلبات 

IFRS5.

یمكن التوقف عن احتساب اھتالك األصل عن الفترات المتبقیة من عمره اإلنتاجي في حال تم  -٦
المتبقیة لھا أكبر / وكانت القیمة الجدیدةالقیمة المتبقیة لألصل خالل عمره اإلنتاجي إعادة تقدیر 

.كون القیمة القابلة لالھتالك لم تعد موجبة الدفتریة  لألصل في فترة محددة/ من القیمة المسجلة 
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٦حالة رقم  -أمثلة 

:  إلیك المعلومات التالیة العائدة إلحدى المنشآت الصناعیة

. س . ل ١٠٠٠٠٠القیمة المتبقیة   -سنوات ١٠العمر اإلنتاجي    -س .ل ٦٠٠٠٠٠آلة تكلفتھا  
وفي بدایة السنة التاسعة من عمر اآللة قامت اإلدارة بمراجعة العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة لألصل 

بسبب تطبیق برامج صیانة حدیثة على اآللة وبإمكانیة  إحداث تغییرات على العمر اإلنتاجي والقیمة
:  المتبقیة لآللة وفق اآلتي

سنة   ١٢إمكانیة تمدید العمر اإلنتاجي لآللة إلى   -أ   
س .ل ٥٠٠٠٠إعادة تقدیر القیمة المتبقیة لآللة لتصبح  -ب   

وبیان الفرق بین مصروف  IAS16المعالجة المحاسبیة لمصروف اھتالك اآللة وفق :  المطلوب
.بأن الشركة تطبق طریقة القسط الثابت“ االھتالك قبل تنفیذ  برامج الصیانة وبعده، علما             
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 ٦حالة رقم :الحل   
مجمع اھتالك / ح                 

رصید         ٤٣٧٥٠٠
سنوات  ٩بنھایة             
-----------
٤٠٠٠٠٠

رصید  حتى  ٤٠٠٠٠٠
٨نھایة س                   

٩اھتالك عن س  ٣٧٥٠٠

--------------

 ٤٠٠٠٠٠

سنوات  ٤عمر متبقي / اآللة / ح                  

رصید أول المدة ٦٠٠٠٠٠
٩س                       

 
 ---------
٦٠٠٠٠٠

رصید    ٦٠٠٠٠٠
٩بنھایة س                
                

 ------------
٦٠٠٠٠٠  

٩قائمة المركز المالي س                 
آلة  ٦٠٠٠٠٠
مجمع   – ٤٣٧٥٠٠

اھتالك مباني                 
٩نھایة س                  

قیمة دفتریة   ١٦٢٥٠٠

  :حقوق ملكیة

ملخص دخل) ٣٧٥٠٠(

--------------

 ٩س و ٨في كل من سمصروف االھتالك /ح        

مجمع اھتالك عن          ٥٠٠٠٠
السنة الثامنة                 

مجمع اھتالك عن           ٣٧٥٠٠
٩س                 

أو ٤÷)ألف ٥٠-ألف ٢٠٠(     

ملخص دخل     ٥٠٠٠٠
٨عن سنة                 

ملخص دخل   ٣٧٥٠٠
  ٩عن سنة                 

عمر متبقي÷ )نفایة–قیمة دفتریة (
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إلغاء االعتراف بالممتلكات والمصانع والمعدات 
  IAS16وفق 

عند البیع أو التبرع بھ أو بموجب یتم إلغاء االعتراف بالقیمة الدفتریة لألصل  -١
أو عدم إمكانیة توقع منافع مستقبلیة من األصل أو التصرف  عقد إیجار تمویلي

.بھ

بالممتلكات والمصانع  مكاسب أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعترافتتمثل  -٢
نتیجة المبادلة مقیمة بالقیمة “ أو عینا(“ والمعدات  بالفرق بین المقبوض نقدا

.والقیمة الدفتریة لألصل) العادلة

في  -یشطب من سجل األصول غیر المتداولة–یتم شطب األصل من الدفاتر  -٣
وعندھا یتم االعتراف بالخسائر الناجمة  حالة التوقف عن استخدامھ بشكل نھائي

.عن ھذا التوقف، إن وجدت
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٧حالة رقم  -أمثلة 
:إلیك البیانات التالیة العائدة إلحدى المنشآت الصناعیة

-س.ل ٢٠٠٠٠٠مجمع اھتالك سیارة –س .ل ٣٠٠٠٠٠سیارة تكلفتھا  -١
. ١٥٠٠٠٠مجمع اھتالك اآللة –س .ل ٢٥٠٠٠٠آلة تكلفتھا  -٢

:  عالوة على المعلومات اإلضافیة التالیة

بشیك  ١٢٥٠٠٠تم بیع السیارة بمبلغ  -١

س .ل ٥٠٠٠س ودفعت المنشأة .ل ١١٠٠٠٠تمت مبادلة اآللة بتجھیزات صناعیة قیمتھا العادلة  -٢
.  إلتمام عملیة المبادلة“ نقدا

.IAS16بیان المعالجة المحاسبیة  لألصول غیر المتداولة وفق : المطلوب
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:  الحل

:   نتیجة بیع السیارة -١
من مجمع اھتالك سیارة         ٢٠٠٠٠٠          

من المصرف          ١٢٥٠٠٠         
السیارة/ إلى ح                ٣٠٠٠٠٠                      
)تقفل في ملخص الدخل(إلى مكاسب بیع سیارة                  ٢٥٠٠٠                      

: )مبادلة أصول غیر متشابھة(نتیجة مبادلة آلة بتجھیزات صناعیة   -٢
تجھیزات صناعیة / حمن         ١١٠٠٠٠         
مجمع اھتالك آلة/ حمن          ١٥٠٠٠٠        

اآللة / حإلى                ٢٥٠٠٠٠                         
الصندوق/ حإلى                   ٥٠٠٠                         
)تقفل في ملخص الدخل(مكاسب مبادلة آلة / إلى ح                ٥٠٠٠                         

: تم احتساب مكاسب مبادلة آلة بتجھیزات صناعیة وفق المعادلة التالیة -٣
)  النقدیة المستلمة+ القیمة الدفتریة لآللة ( -) النقدیة المقبوضة+ القیمة العادلة للتجھیزات الصناعیة (
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٨حالة رقم  -أمثلة 
س .ل ١٦٠٠٠٠اشترت إحدى المنشآت الصناعیة آلة بمبلغ  ٢٠١٠-١٠-١في 

س ویتوقع عمرھا اإلنتاجي بخمس .ل ١٠٠٠٠وقدرت القیمة المتبقیة لھا 
. سنوات

؟ إذا٢٠١١قیمة مجمع اھتالك لآللة في نھایة عام  ماھي: المطلوب
إلى “ علمت أن المنشأة تستخدم طریقة القسط المتناقص استنادا           
. SYD  -مجموع أرقام سنوات  االستخدام             

  :االجابةاحتماالت 
س          .ل ١٠٠٠٠أ-

س       .ل ٥٠٠٠٠ب-
    س.ل ٦٠٠٠٠ت-
س .ل ٩٠٠٠٠ث-
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٩حالة رقم  -أمثلة 
  ٣٠٠٠٠س وقیمتھا الدفتریة .ل ٩٠٠٠٠لدى إحدى المنشآت الصناعیة آلة تكلفتھا 

س واتفقت مع المورد على مبادلتھا بآلة جدیدة قیمتھا.ل ٢٥٠٠٠س وقیمتھا العادلة .ل

الىباإلضافة “ س نقدا.ل ٥٠٠٠٠س على أن تدفع المنشأة .ل ٧٥٠٠٠السوقیة العادلة 

.  تسلیمھ اآللة القدیمة
نتیجة عملیة المبادلة  ماھي -١: المطلوب

؟IAS16بیان المعالجة المحاسبیة في دفاتر المنشأة وفق المعیار الدولي  -٢             

:  لنتیجة المبادلة  اإلجابةاحتماالت  -١
س مكاسب مبادلة  .ل ١٥٠٠٠.
س خسارة مبادلة .ل ٢٥٠٠٠.
س مكاسب مبادلة   .ل٣١٠٠٠٠.
س خسارة مبادلة.ل ٤١٠٠٠٠.
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٩حالة رقم  -أمثلة ..یتبع
:المعالجة المحاسبیة في دفاتر المنشأة  -٢

آلة جدیدة / حمن     ٧٥٠٠٠
مجمع اھتالك آلة قدیمة/ حمن    ٦٠٠٠٠
خسارة مبادلة   / من ح     ٥٠٠٠

آلة قدیمة/ ح الى     ٩٠٠٠٠                
الصندوق / ح الى    ٥٠٠٠٠                
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اإلفصاح عن الممتلكات والمصانع والمعدات وفق 
IAS16

من الممتلكات والمصانع والمعدات في القوائم المالیة للمنشأة  عن كل صنف االفصاحیجب  -١
:مایلي“ متضمنا     

  تكلفة األصول أو قیمتھا العادلة -    

المستخدمة    طرق االھتالك -    

ومعدالت االھتالكاألعمار اإلنتاجیة لألصل / العمر -    

والقیم الدفتریة ومجمعات االھتالك أسس القیاس المتبعة والتغیرات من إضافات أو استبعادات  -    

.ومصروف االھتالك الحالي لألصل       

–تغیرات أسعار الصرف  IAS21، أیة تغیرات ذات صلة بمعاییر محاسبیة دولیة أخرى -    

.IAS23تكالیف االقتراض       

والتعھدات التعاقدیة لشراء أصول غیر متداولة  األصول قید اإلنشاء -    

.IFRS3مع منشآت أخرى وفق  عملیات شراء من خالل اندماج األعمال -    
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اإلفصاح عن الممتلكات والمصانع .. یتبع
IAS16والمعدات وفق 

الممتلكات والمصانع والمعدات في القوائم المالیة متضمة  االفصاح عن إعادة تقییمكما یجب  -٢
:مایلي

 
.تاریخ تبني أسلوب التقییم وتاریخ التقییم الفعلي -  

.وفیما إذا كان ھناك مقیم مستقل متخص أسس وإجراءات التقییم -  

وعلى  بسوق نشطةفي عملیة التقییم للقیم العادلة في ظل األسعار  االفتراضات واألسس المتبعة -  
.اساس تجاري وماھي أسالیب التقییم األخرى المتبعة بحال خالف ذلك

سواء مایتعلق بفائض اعادة تقییم أو خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا أو (نتائج اعادة تقییم  -  
.  على القیم المرحلة) 36IASاسترداد انخفاض القیمة وفق / عكس 
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16IASنھایة معیار المحاسبة الدولي 

بعد مناقشة األسئلة یتم عرض
IAS36معیار المحاسبة الدولي  


