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نبیل الحلبي. د

٢حالة رقم –أمثلة 
قامت إحدى المنشآت الصناعیة بإجراء اختبار التدني الخاص  ٢٠١٠-١٢-٣١في 

: بآالتھا حیث تبین وجود مؤشر جوھري على ھذا التدني والیك المعلومات التالیة 
القیمة العادلة–س .ل ٩٠,٠٠٠مجمع اھتالك آالت –س.ل ٢٤٠,٠٠٠تكلفة اآلالت  

القیمة الحالیة–س .ل ٩,٠٠٠تكالیف التصرف باآلالت –س .ل ١٢٠,٠٠٠لآلالت 
للتدفقات النقدیة المتوقعة من استخدام اآلالت وبیع القیمة المتبقیة بنھایة عمرھا

.  س.ل ١٣٥,٠٠٠ االنتاجي

IAS36المعالجة المحاسبیة وفق المعیار الدولي  -١:   المطلوب

  ٢٠١٠-١٢-٣١إعداد قائمة المركز المالي للمنشأة كما تظھر في  -٢ 
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   ٢حالة رقم : الحل                                            
س  .ل ١٣٥,٠٠٠=  القیمة القابلة لالسترداد -١
س .ل) ١٥,٠٠٠)= (CA/BV( ١٥٠,٠٠٠ -١٣٥,٠٠٠= خسارة تدني اآلالت  -٢
: المعالجة المحاسبیة  -٣

٢٠١٠ مجمع اھتالك آالت / ح               

  ١٢/٣١رصید   ٩٠,٠٠٠

-----------
٩٠,٠٠٠

١٢/٣١رصید  ٩٠,٠٠٠

--------------
٩٠,٠٠٠

٢٠١٠/ آالت / ح                     
١٢/٣١رصید ٢٤٠,٠٠٠

----------  
٢٤٠,٠٠٠

رصید    ٢٤٠,٠٠٠
              ١٢/٣١
 ------------

٢٤٠,٠٠٠

٢٠١٠قائمة مركز مالي                
:أصول غیر متداولة

معدات     ٢٤٠,٠٠٠
   مجمع اھتالك -   ٩٠,٠٠٠
مجمع خسارة –١٥,٠٠٠

تدني                    
-------------

  جقیمة دفتریة  ١٣٥,٠٠٠

:حقوق ملكیة
ملخص ) ١٥,٠٠٠(

دخل                   

٢٠١٠/ مجمع خسارة تدني آالت / ح         

٣١/١٢رصید  ١٥,٠٠٠
------------

٣٠,٠٠٠

خسارة تدني  ١٥,٠٠٠
)في ملخص دخل(          

-----------
٣٠,٠٠٠
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٣حالة رقم –أمثلة 
إحدى المنشآت الصناعیة التي اختارت  ٢٠١٠ -١٢-٣١البیانات التالیة في  الیك

:  من نموذج التكلفة والیك المعلومات التالیة“ نموذج إعادة التقییم لمعداتھا بدال

س .ل ٢٨٨,٠٠٠بقیمة  ٢٠١٠-١٢-٣١معدات في 
س .ل  ١٠٨,٠٠٠بقیمة   ٢٠١٠-١٢-٣١مجمع اھتالك في 
س .ل ١٨٠,٠٠٠تبلغ  ٢٠١٠-١٢-٣١مرحلة في / قیمة دفتریة صافیة

)ضمن حقوق الملكیة(س .ل ٣٠,٠٠٠   ٢٠٠٩-١٢-٣١فائض إعادة تقییم في  
تم إعادة تقییم المعدات وبلغت قیمتھا العادلة  ٢٠١٠-١٢-٣١فإذا علمت أنھ في 

)  الیوجد تكالیف تصرف بھا(س .ل ١٤٠,٠٠٠

IAS36وفق المعیار الدولي  ٢٠١٠-١٢-٣١المعالجة المحاسبیة في  -١:   المطلوب
  ٢٠١٠-١٢-٣١إعداد قائمة المركز المالي للمنشأة كما تظھر في  -٢ 
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٣حالة رقم :الحل
) ومجمع خسارة تدني( ٢٠١٠/ مجمع اھتالك معدات/ ح  

رصید   ١٤٨,٠٠٠
بعد تسویة                 
                ١٢/٣١  
-----------
١٤٨,٠٠٠

١٢/٣١رصید  ١٠٨,٠٠٠
خسارة تدني     ١٠,٠٠٠
  فائض إعادة تقییم ٣٠,٠٠٠

)إقفالھ(                           

--------------
١٤٨,٠٠٠

٢٠١٠/ معدات / ح                   

١٢/٣١رصید ٢٨٨,٠٠٠

----------  
٢٨٨,٠٠٠

رصید    ٢٨٨,٠٠٠
              ١٢/٣١
 ------------

٢٨٨,٠٠٠

٢٠١٠قائمة مركز مالي                    

:أصول غیر متداولة
معدات     ٢٨٨,٠٠٠
مجمع اھتالك   - ١٣٨,٠٠٠
مجمع خسارة تدني  -  ١٠,٠٠٠

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

قیمة مرحلة   ١٤٠,٠٠٠

:حقوق ملكیة
ملخص دخل) ١٠,٠٠٠(

٢٠١٠/ فائض إعادة تقییم معدات  / ح       

إلى مجمع اھتالك  ٣٠,٠٠٠
------------

٣٠,٠٠٠

رصید  سابق  ٣٠,٠٠٠
                 

-----------
٣٠,٠٠٠
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٤حالة رقم –أمثلة 
تم إعادة تقییم المعدات وبلغت  - ٢٠١١-١٢-٣١إلى المثال السابق وبفرض في العام التالي في “ استنادا

).الیوجد تكالیف تصرف بھا(س .ل ١٥٥,٠٠٠قیمتھا العادلة 
IAS36وفق المعیار الدولي  ٢٠١١-١٢-٣١المعالجة المحاسبیة في  -١:   المطلوب

  ٢٠١١-١٢-٣١إعداد قائمة المركز المالي للمنشأة كما تظھر في  -٢ 
  :الحل

.س .ل ١٥,٠٠٠= ١٤٠,٠٠٠ -١٥٥,٠٠٠= تحدید فائض إعادة تقییم المعدات 
   :المعالجة المحاسبیة 

مجمع خسارة تدني معدات/ من ح   ١٠,٠٠٠                          
مجمع اھتالك معدات/ من ح     ٥,٠٠٠                           

)ملخص الدخل(استرداد  فائض إعادة تقییم /مكاسب/ إلى ح   ١٠,٠٠٠                                       
)حقوق الملكیة(فائض إعادة تقییم معدات / إلى ح     ٥,٠٠٠                                       

:  ٢٠١١-١٢-٣١قائمة المركز المالي في                                 
 جانب حقوق الملكیة                                                             جانب الموجودات  

فائض إعادة تقییم        ٥,٠٠٠                                                                     
ملخص الدخل     ١٠,٠٠٠                          ٢٨٨,٠٠٠معدات بقیمة مرحلة         

  -١٠,٠٠٠مجمع خسارة  تدني “ناقصا ١٤٨,٠٠٠ناتجة عن )    (١٣٣,٠٠٠(مجمع اھتالك      : یطرح
)س.ل ٥,٠٠٠وتخفیض جزء من مجمع اھتالك معدات بقیمة                                                 

١٥٥,٠٠٠القیمة الدفتریة الصافیة   
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٥حالة رقم –أمثلة 
:  إلحدى المنشآت الصناعیة ٢٠١١-١٢-٣١إلیك البیانات التالیة في 

العمر اإلنتاجي المتبقي–س.ل ٧٠٠,٠٠٠مجمع اھتالك سیارات –س.ل ٣,٥٠٠,٠٠٠تكلفة سیارات 
  ٢,٦٠٠,٠٠٠إعادة تقییم السیارات بقیمة عادلة تبلغ  ٢٠١١وتم في نھایة عام .  سنوات ٥للسیارات  
المطلوب:

IAS36وفق المعیار الدولي  ٢٠١١-١٢-٣١المعالجة المحاسبیة في  -١ 
؟ ٢٠١٢ماھو قسط االھتالك السنوي الجدید في عام  -٢
 

:  الحل
تعالج مع )        ٢,٨٠٠,٠٠٠ -٢,٦٠٠,٠٠٠(س .ل ٢٠٠,٠٠٠= ٢٠١١خسارة التدني لعام  -١

.األصل مباشرة/ مجمع اھتالك / مجمع خسارة تدني 
رصید –رصید مجمع االھتالك –تكلفة السیارات (=  ٢٠١٢قسط االھتالك السنوي الجدید لعام  -٢

عمر ÷ القیمة الدفتریة الجدیدة العمر المتبقي للسیارات أو یمكن أخذ ÷ ) مجمع خسارة التدني
س.ل  ٥٢٠,٠٠٠= سنوات ٥÷  ٢,٦٠٠,٠٠٠: متبقي أي
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 ١٠حالة رقم –أمثلة 
IAS16&36مثال تطبیقي شامل للمعیارین 

وفیما یلي . بفرض أن إحدى المنشآت اختارت أسلوب إعادة التقییم لقیاس موجوداتھا
 ) :القیمة باللیرات السوریة(یبین القیمة المسجلة لألراضي والمباني واآلالت “ جدوال

آالت مبانيأراضيالبیان  

٢٠١٠٢,٠٠٠,٠٠٠١,٣٠٠,٠٠٠٨٠٠,٠٠٠-١-١التكلفة المسجلة  -١

٢٠١٠٢,٢٠٠,٠٠٠١,١٥٠,٠٠٠٩٠٠,٠٠٠-١٢-٣١القیمة العادلة   -٢

٢٠١١٢,٥٠٠,٠٠٠١,٤٠٠,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠-١٢-٣١القیمة العادلة   -٢

المعالجة المحاسبیة للممتلكات والمصانع والتجھیزات وفق كل من  -١:  المطلوب
 IAS36و   IAS16معیار المحاسبة الدولي                  

.٢٠١١-١٢-٣١إعداد قائمة المركز المالي للمنشأة في  -٢      
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١٠حالة رقم :الحل
٢٠١٠/ مباني / ح                    

رصید  ١,٣٠٠,٠٠٠
                  ١/١  

   
-----------

١,٣٠٠,٠٠٠

خسارة      ١٥٠,٠٠٠
إعادة  انخفاض            
ملخص دخل -تقییم                          

١٢/٣١رصید ١,١٥٠,٠٠٠

 --------------
١,٣٠٠,٠٠٠

٢٠١٠/ أراضي / ح                   

١/١رصید  ٢,٠٠٠,٠٠٠
فائض إعادة تقیم ٢٠٠,٠٠٠

)حقوق ملكیة(                  

 ------------  
٢,٢٠٠,٠٠٠

  رصید  ٢،٢٠٠،٠٠٠
                    ١٢-٣١
 ------------
٢,٢٠٠,٠٠٠

٢٠١١/ مباني / ح                   
١/١رصید  ١,١٥٠,٠٠٠

استرداد خسارة ١٥٠,٠٠٠
انخفاض إعادة تقییم                 
)تقفل بملخص دخل(                 

فائض إعادة تقییم  ١٠٠,٠٠٠
)حقوق ملكیة(     -------------
١,٤٠٠,٠٠٠

رصید   ١,٤٠٠,٠٠٠
                    ١٢/٣١

-----------
١,٤٠٠,٠٠٠  

٢٠١١/ أراضي / ح                   

١/١ رصید ٢,٢٠٠,٠٠٠
          تقییمفائض إعادة ٣٠٠,٠٠٠ 

)ملكیة حقوق(                    
------------
٢,٥٠٠,٠٠٠

رصید    ٢,٥٠٠,٠٠٠
                 ١٢/٣١

-----------
٢,٥٠٠,٠٠٠
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١٠حالة رقم : تتمة الحل
٢٠١٠/ قائمة مركز مالي                 

أراضي   ٢,٢٠٠,٠٠٠
مباني  ١,١٥٠,٠٠٠

آالت     ٩٠٠,٠٠٠
-----------

٤,٢٥٠,٠٠٠

 :حقوق ملكیة   
فائض إعادة   ٣٠٠,٠٠٠
:تقییم                   
   ٢٠٠لألراضي                    

١٠٠ألف ولآلالت                
ملخص دخل    )    ١٥٠,٠٠٠(

خسارة مباني                 
 

٢٠١٠/ آالت / ح                      

١/١رصید  ٨٠٠,٠٠٠
فائض إعادة تقیم١٠٠,٠٠٠

)حقوق ملكیة(               

----------
٩٠٠,٠٠٠

رصید   ٩٠٠,٠٠٠
             ١٢-٣١

 ------------
٩٠٠,٠٠٠

٢٠١١/ قائمة مركز مالي                 

أراضي   ٢,٥٠٠,٠٠٠
مباني  ١,٤٠٠,٠٠٠

آالت     ٧٠٠,٠٠٠
-----------

٤,٦٠٠,٠٠٠

:حقوق ملكیة
فائض إعادة   ٣٠٠,٠٠٠ 

لألراضي: تقییم                   
ألف وللمباني   ٣٠٠            
ألف تخفیض  ١٠٠            
من فائض لآلالت  ١٠٠          

خسارة (ملخص دخل  ٥٠,٠٠٠
)واسترداد                       

٢٠١١/ آالت/ ح                       

١/١رصید  ٩٠٠,٠٠٠

--------------
٩٠٠,٠٠٠

فائض إعادة    ١٠٠,٠٠٠
تقییم                   

 
انخفاض    خسارة  ١٠٠,٠٠٠
في–إعادة تقییم                  

 ملخص دخل                   
٣١/١٢  رصید   ٧٠٠,٠٠٠

----------------
٩٠٠,٠٠٠


