




 معيار يتطلب أو يسمح  المعيار فى المحاسبة عن األصول الثابتة ما لم هذايطبق- ٢
  . محاسبية مختلفةبمعالجةمحاسبى مصرى آخر 



  :رين كل منهاق بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار - ٦
مجمـع  و بعد خصم مجمع اإلهـالك     ألصلل بها   المعترف القيمة   ىه: يةالدفترالقيمة  

  .خسائر االضمحالل
آخر لمقابل  و القيمة العادلة    أ نقدية أو ما فى حكمها     المدفوع من لغ  مبالهى  : التكلفة

لمبلغ المنسوب  اهوأو األصل  ء أو إنشاءاقتناوذلك فى توقيت  أصلالقتناء تم تقديمه 
محددة فى معـايير محاسـبة      اللمتطلبات  لعتراف األولى به طبقاً     لهذا األصل عند اال   

 )٣٩(مثـل معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم             ذلك ينطبقعندما  (مصرية أخرى   
  .)"المدفوعات المبنية على أسهم"

اً مخـصوم أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفـة    األصلهى تكلفة   : القيمة القابلة لإلهالك  
  .القيمة التخريدية لهمنها 

 المقدر   اإلنتاجى  العمر على المنتظم للقيمة القابلة لإلهالك ألصل     التوزيعهو  : اإلهالك
  . األصللهذا

منشأة توقع  التى ت  للتدفقات النقدية    الحالية القيمة هى: القيمة من وجهة نظر المنشأة    
 هفى نهاية عمـر    التصرف فيه    ومن   ألصلالمستمر  ستخدام   اال من تحصل عليها أن  

  .عند تسوية التزام تتحملها أنتوقع تأو التى   المقدراإلنتاجى 
السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التـزام فـي              هى   ادلةالقيمة الع 

  . في السوق في تاريخ القياسنمعاملة منظمة بين المشاركي
 ألصـل عـن قيمتـه       يـة الدفترالقيمة  زيد به   تالمبلغ الذى   هى  : االضمحاللخسارة  

  .االستردادية



  :وسة التىم الملالبنودهى : األصول الثابتة
فى السلع أو الخدمات ، أو       توريدا المنشأة الستخدامها فى إنتاج أو       تحتفظ به   )أ ( 

  .أغراضها اإلداريةفى تأجير للغير أو ال
  .ن فترة واحدةأكثر م على مدار استخدامها المتوقعمن   )ب(و

الالزمـة  ف اليتكمخصوماً منها ال(  لألصل العادلة هى القيمة : الستردادالقابلة ل القيمة  
  .أيهما أكبر اإلستخداميةقيمته أو   ،)لبيعل

حالياً عليها  التى يمكن لمنشأة أن تحصل      المقدرة  هى القيمة   :  ألصل القيمة التخريدية 
عمر األصل فى ال لو كانبعد خصم التكاليف المقدرة لالستبعاد    األصل    التصرف فى  من
  .  لألصلاإلنتاجى المقدرعمر ال أن يكون عليها فى نهاية  المتوقعلةحاعلى الو

   :هو  ألصل المقدر  اإلنتاجىرالعم
  . لالستخداماً خاللهايكون األصل متاح منشأة أن الالفترة التى تتوقع   )أ (   
عليها أن تحصل منشأة ال تتوقع  التي مماثلةالوحدات ال أو اإلنتاجعدد وحدات   )ب( أو

  .من األصل

  :دما عنفقط أى بند من بنود األصول الثابتة كأصل بتكلفة يعترف- ٧
    .  البندهذامن  لمنشأةل مستقبلية اقتصاديةمنافع تتدفق أن  المرجحيكون من   )أ ( 
  .يعتمد عليهايمكن قياس تكلفة البند بدرجة   )ب(و





  . ته على أساس تكلف ثابت االعتراف به كأصلشروطيفى بيتم قياس أى أصل - ١٥









فئة من فئات على تطبيقها سيتم التى محاسبية ال ةسياسعندما تقوم المنشأة بتحديد ال- ٢٩
 نموذج تطبقفيجب عليها أن ) األراضى أو المبانى الخ: مثل(تبويب األصول الثابتة 

  ". ٣٠"بالفقرة الوارد  التكلفة

االعتراف به كأصل بعد  -أى بند من بنود األصول الثابتة إثبات يتم فى ظل هذا النموذج - ٣٠
  .لضمحالاال رئخساومجمع منها مجمع اإلهالك  اًمخصوم تكلفته على أساس -



) القابلة لإلهالك(يتم إهالك كل جزء من األجزاء المكونة لبند من بنود األصول الثابتة -٤٣
  . رة مستقلة إذا كانت تكلفة ذلك الجزء مؤثرة قياساً إلجمالى تكلفة البندبصو

  ما)قائمة الدخل (فى األرباح أو الخسائر فترة عن كل هالك اإل بعبءاالعتراف يتم -٤٨
  . لم يدرج ضمن القيمة الدفترية ألصل أخر



  مدارمنتظم علىعلى أساس  ألصل ثابت لإلهالك ةالقابل توزع القيمةيجب أن -٥٠
  لألصل  المقدراإلنتاجى العمر 

على األقل  له المقدر  اإلنتاجىالعمر وثابتالصل ألل القيمة التخريدية يجب مراجعة-٥١
لتوقعات عن التقديرات السابقة فيجب وعندما تختلف ا – ية كل سنة ماليةنهافى 

كتغير فى تقدير محاسبى طبقاً لمعيار المحاسبة ) التغيرات(التغير ذلك  ةمعالج
السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية ") ٥(المصرى رقم 

  . "واألخطاء





المنشأة تستهلك من المتوقع أن  الذى النمطالمستخدمة  اإلهالكتعكس طريقة يجب أن -٦٠
  .لألصلالمستقبلية المنافع االقتصادية على أساسه 

فى نهاية كل سنة  األصول الثابتة المطبقة على اإلهالك ةقي النظر فى طريجب أن يعاد-٦١
المنافع المتوقع الستهالك  نمطالفى دما يحدث تغيير مؤثر عنو، على األقل مالية

 لتعكس اإلهالك ةقياألصل فيجب تغيير طرالمستقبلية التى يتضمنها االقتصادية 
 كتغيير فى تقدير"تم المحاسبة عن هذا التغيير يجب أن تو .فى ذلك النمطالتغيير 

  .)٥(لمعيار المحاسبة المصرى رقم طبقاً " محاسبى 



التعويض من طرف قيمة ) قائمة الدخل(على المنشأة أن تدرج فى األرباح أو الخسائر -٦٥
التى تخلت عنها المنشأة   أو فقدت أوتاضمحلنود األصول الثابتة التى عن بثالث 

  . مستحقاً للمنشأةالتعويضصبح يعندما 



    :هاثابت من دفاترالألصل لالقيمة الدفترية  تستبعد   أن على  المنشأة-٦٧
   .يتم التخلص منه عندما )أ   (   

 همن استخدام سواء   مستقبلية   اقتصادية منافع   أيةتتوقع المنشأة   عندما ال    )ب(أو  
  .منهالتخلص أو 

صل األ من استبعاد ةأو الخسار المكسب) قائمة الدخل(يدرج ضمن األرباح أو الخسائر -٦٨
معيار المحاسبة المصرى رقم تطلب عندما يإال (عندما يتم استبعاد األصل ثابت ال
 وال يجب تبويب مثل هذه .)ذلك فى حالة البيع وإعادة التأجيرخالف ) ٢٠(

  .  كإيراداتالمكاسب



 على من الدفاتربند من بنود األصول الثابتة ن استبعاد م ةالخسار وتحدد المكسب أي-٧١
 القيمةو - تإن وجد -من البند  التخلصالعوائد من أساس الفرق بين صافى 

  . المستبعد  للبنديةالدفتر

األصـول تبويب  يلى لكل مجموعة من مجموعات عما القوائم المالية اإلفصاح فى يتم-٧٣
  :الثابتة

   )التكلفة (س المستخدمة لتحديد إجمالى القيمة الدفتريةأسس القيا )أ (  
   المستخدمةاإلهالكطرق  )ب( و
   المستخدمةاإلهالكأو معدالت  لألصول   المقدرة  اإلنتاجية األعمار )ج ( و
 مجمـع   مـضافاً إليـه   ( اإلهالكومجمع  ) التكلفة(إجمالى القيمة الدفترية     )د  (  و

  .ة الفترةفى بداية ونهاي) خسائر اإلضمحالل
  : ما يلىبينتالقيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة  بينتسوية   )هـ(و

  اإلضافات  )١( 
) ٣٢(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقـم       األصول التى بوبت      )٢(و

أو ضـمن مجموعـة جـارى       (غرض البيع   لمحتفظ بها   كأصول  
واالسـتبعادات  ) غرض البيع لالتخلص منها ومبوبة كمحتفظ بها      

  .خرىاأل
  .معامالت تجميع األعمال من خاللاألصول المقتناة   )٣(و
  فى الـدخل الـشامل  ةدترالمالمعترف بها أو    خسارة اإلضمحالل   )٤(و

  ).٣١(وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  اآلخر



   األربـاح أو الخـسائر      فـى  المعترف بها  و خسارة اإلضمحالل   )٥(و
  .)٣١(حاسبة المصرى رقم وذلك طبقاً لمعيار الم ) قائمة الدخل(

قائمة ( إلى األرباح أو الخسائر      التي تم ردها   االضمحاللخسارة    )٦(و
  .)٣١( طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) الدخل

  .اإلهالك  )٧(و
من عملة القيد صافى فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية   )٨(و

 إلى عملة نشاط أجنبى  بما فى ذلك ترجمة–إلى عملة عرض مغايرة 
  . فى قوائمها الماليةيدخل  النشاط األجنبىعرض المنشأة التى 

  . أخرىتغييراتأية   )٩(و
  : أيضا عما يلى أن تفصح القوائم الماليةعلى-٧٤

عن اإلفصاح ألصول الثابتة وكذا المنشأة لمدى وجود أية قيود على ملكية   )أ (   
  .تزاماتاألصول الثابتة المرهونة كضمان ألية ال

أثناء ثابت  والتى أدرجت ضمن القيمة الدفترية ألصل        ةنفقمالالمبالغ  قيمة    )ب(و
  .أنشائهفترة 

  . مستقبالًالقتناء أصول ثابتة التعاقدية قيمة االرتباطات  )ج( و
والذى أعترف به فى األرباح أو الخـسائر     قيمة التعويض من طرف ثالث        )د ( و

تخلـت   أو فقدت أو تاضمحلثابتة التى بنود األصول ال  عن  ) قائمة الدخل (
  .كبند مستقل فى قائمة الدخلمفصحاً عنه كن يما لم عنها المنشأة 



ملغاة


