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  ٢٠١٥المعدل ) ٣١(معيار المحاسبة المصرى رقم 
 اضمحالل قيمة األصول

 
  المحتويات

 
 فــقرات 

 ١ هدف المعيار

 ٥-٢ نطاق المعيار

  ٦ تعريفات
  ١٧-٧  تحديد األصل الذى قد يحدث اضمحالل فى قيمته

  ٥٧-١٨  القيمة االسترداديةقياس 
قياس القيمة االستردادية لألصل غير الملموس الذى ليس له عمر 

  إنتاجي محدد
٢٤  

  ٢٩-٢٥                           ً             صافى القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع
  ٥٧-٣٠  القيمة االستخدامية

  ٣٨-٣٣  أسس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية
  ٥٣-٣٩  دية المستقبلية العناصر المكونة لتقديرات التدفقات النق

  ٥٤  التدفقات النقدية المستقبلية للعمالت األجنبية 
  ٥٧-٥٥  سعر الخصم 

  ٦٤-٥٨  االعتراف وقياس خسارة االضمحالل فى القيمة
  ١٠٨-٦٥  وحدات توليد النقد والشهرة

  ٧٣-٦٦  تحديد وحدة توليد النقد التى ينتمى إليها األصل 
  ١٠٣-٧٤  دفترية لوحدة توليد النقدالقيمة االستردادية والقيمة ال

  ٩٩-٨٠  الشهرة 
  ٨٧-٨٠  توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد

  ٩٠-٨٨  اختبار اضمحالل القيمة للوحدات المولدة للنقد التى تتضمن شهرة
  ٩٩-٩٦   توقيت اختبارات اضمحالل القيمة 
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  ١٠٨-١٠٤   توليد النقدخسارة اضمحالل قيمة وحدة

  ١٢٥-١٠٩  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة 
  ١٢١-١١٧  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل المنفرد
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التقديرات المستخدمة لقياس القيمة االستردادية للوحدات المولدة للنقد 
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  ٢٠١٥  المعدل)٣١(معيار المحاسبة المصرى رقم 
  ل قيمة األصولاضمحال

  
  هدف المعيار

يهدف هذا المعيار إلى وضع اإلجراءات التي يمكن للمنشأة أن تطبقها لضمان أن    – ١
 بقيمة                 ًويصبح األصل مثبتا  . االسترداديةأصولها قد تم إثباتها بقيم ال تتجاوز قيمتها 

تجاوز القيمة المتوقع استردادها  إذا كانت قيمته الدفترية تاالسترداديةأكثر من قيمته 
ت اضمحلوفى هذه الحالة فإن األصل يعتبر قد  ، من خالل استخدام أو بيع األصل

يتطلب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بإثبات الخسارة الناجمة عن هنا و، قيمته 
 يحدد المعيار الحاالت التي يتعين فيها أن تقوم المنشأة ، ول قيمة ذلك األصلاضمحال

فصاحات معينة عن  قيمة األصل ، كما يوصى بإلاضمحالإلغاء الخسارة الناجمة عن ب
  .ل في قيمتهااضمحالاألصول التي حدث 

  نطاق المعيار  
  : ل في قيمة كافة األصول بخالفضمحال هذا المعيار عند المحاسبة عن االيطبق – ٢

  ).ون المخز) ٢(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم ( المخزون )  أ   (
) ٨(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء ) ب(و 

  ).عقود اإلنشاء
) ٢٤(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (األصول الضريبية المؤجلة  ) ج(و 

  ).ضرائب الدخل
) ٣٨(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (األصول الناشئة عن مزايا العاملين ) د(و 

  ) .ا العاملينمزاي
) ٢٦(األصول المالية المدرجة في نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم ) هـ(و

  .األدوات المالية االعتراف والقياس
  .ملغاة) و(و 
األصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ) ز(و 

راجع معيار المحاسبة (      ً                                       مطروحا  منها التكاليف المقدرة عند  نقطة البيع 
   ).لزراعةا) ٣٥(المصرى رقم 
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تكاليف االقتناء المؤجلة واألصول غير الملموسة الناشئة عن حقوق تعاقدية ) ح(و
                                    ً                            لشركات التأمين بموجب عقود تأمين طبقا  لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  .عقود التأمين) ٣٧(
 ةالمبوب) رى التخلص منهاالجاأو مجموعات األصول ( األصول غير المتداولة ) ط(و

) ٣٢(                               ً                            كأصول محتفظ بها بغرض البيع طبقا  لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير " 

  ".المستمرة
طبق هذا المعيار على المخزون أو األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء أو األصول ال ي – ٣

  غير المتداولةة أو األصول الناشئة عن مزايا العاملين أو األصولالضريبية  المؤجل
غرض البيع المبوبة كأصول محتفظ بها ل) أو مجموعة األصول الجارى التخلص منها(

 على هذه األصول تتضمن متطلبات السارية الحالية المصريةألن معايير المحاسبة 
  .معينة إلثبات هذه األصول واالعتراف بها وقياسها

  : يطبق هذا المعيار على األصول المالية المبوبة– ٤
لمالية القوائم ا " ) ٤٢(المحاسبة المصرى رقم ما ورد في معيار كشركات تابعة ك)  أ(

  ".المجمعة 
االستثمارات ) " ١٨ ( المحاسبة المصرى رقمشركات شقيقة كما ورد في معيارك) ب(

  ".في شركات شقيقة
 المحاسبة المصرى تركة كما ورد في معيارمشروعات مشكحصص ملكية فى ) ج(

  ".الترتيبات المشتركة  ")٤٣(رقم 
لمعيار المحاسبة المصرى  األخرى ، يتم الرجوع  الماليةل قيمة األصولضمحالبالنسبة الو 

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

ال يطبق كذلك على األصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط و) ٢٦ (المصرى رقم
 المحاسبة         ً       بيع طبقا  لمعيار الالزراعي المقومة بالقيمة العادلة بالصافي بعد خصم تكاليف

ت قيمته بناء اضمحلدد ما إذا كان األصل المعاد تقييمه قد ويح ، )٣٥(المصرى رقم 
   :على األسس المتبعة لتحديد القيمة العادلة

إذا كانت القيمة العادلة لألصل هى قيمته السوقية و الفرق الوحيد بين القيمة ) أ (
                                 ً                                     العادلة لألصل وقيمته العادلة ناقصا  تكلفة البيع هى تكاليف إضافية مباشرة 

  :الستبعاد هذا األصل 
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إذا كانت تكلفة االستبعاد زهيدة فتكون القيمة االستردادية لألصل المعاد ) ١ (
على سبيل ( بالضرورة قريبة أو أكبر من قيمة إعادة التقييم ) مالمقي( تقييمه 

فى هذه الحالة وبعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم ، ). المثال القيمة العادلة
فمن غير المحتمل أن األصول المعاد تقييمها يصيبها االضمحالل و بالتالى 

  .تصبح القيمة االستردادية فى غير حاجة إلى تقدير 
                                                        ً              كانت تكلفة االستبعاد غير زهيدة فتكون القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع إذا ) ٢(

لألصول المعاد تقييمها بالضرورة أقل من القيمة العادلة ولذلك سوف 
تضمحل قيمة األصل المقيم إذا كانت قيمته فى االستخدام أقل من قيمة إعادة 

الحالة وبعد تطبيق فى هذه ) . على سبيل المثال القيمة العادلة( التقييم 
متطلبات إعادة التقييم ، تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار لتحديد ما إذا كان 

  .األصل قد اضمحل أم ال
إذا كانت القيمة العادلة لألصل حددت على أساس غير القيمة السوقية فإن قيمة )  ب (

ستردادية  ، قد تكون أكبر أو أقل من القيمة اال) القيمة العادلة( إعادة التقييم 
ولذلك و بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار عند 

  .تحديد ما إذا كان األصل قد اضمحل أم ال 
  تعريفات 

  : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها– ٦
ف به لألصل بعد خصم أى مجمع لإلهالك أو  وهى المبلغ الذي يتم االعترا:القيمة الدفترية

  .ل فى قيمتهضمحالاالستهالك  أو خسائر اال
 تدفقات نقدية التى تولد من األصول  يمكن تحديدها أصغر مجموعة:الوحدة المولدة للنقد

غيرها من األصول أو  التدفقات النقدية الداخلة من كبير عنبشكل  و تكون مستقلة داخلة
  ..مجموعات األصول

 وهى األصول بخالف الشهرة والتي تسهم في التدفقات النقدية :ألصول العامة للمنشأةا
  . والوحدات األخرى المولدة للنقد محل االختبار من  الوحدة المولدة للنقد  لكلالمستقبلية

 وهى التكاليف اإلضافية التي تتعلق مباشرة بالتخلص من أصل أو وحدة :تكاليف التخلص
  .استبعاد تكاليف التمويل ومصروفات الضرائب الدخلية بعدمولدة للنقد 

لتكلفة فى القوائم بديلة ل أو أية قيمة أخرى  الثابت هى تكلفة األصل: القيمة القابلة لإلهالك
  .  له فى نهاية عمره اإلنتاجى المقدر             ً                 المالية ناقصا  القيمة التخريدية
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بلة لإلهالك من األصل الثابت على العمر هو التحميل المنتظم للقيمة القا): االستهالك(اإلهالك 
  ).أو استهالك األصل غير الملموس على مدار االستفادة المتوقعة منه( اإلنتاجى المقدر له 

السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة هى : القيمة العادلة 
  . في السوق في تاريخ القياسنمنظمة بين المشاركي

 المبلغ الذى تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة ى ه:ل فى القيمةضمحالة االخسار
  . لهااالسترداديةالمولدة للنقد عن القيمة 

و  أ                       ً              هى قيمته العادلة ناقصا  تكاليف البيع: لألصل أو للوحدة المولدة للنقداالسترداديةالقيمة 
  . أيهما أكبر االستخدامية قيمته 

  :إما أن يكون  العمر اإلنتاجى
  . تتوقع المنشأة أن تنتفع خاللها باألصل الفترة التي)  أ    (
عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليها عدد وحدات اإلنتاج أو ) ب(أو 

  .من ذلك األصل 
 حدوثها من أي ع هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوق:االستخداميةالقيمة 

  . ل أو وحدة مولدة للنقدأص
 تحديد األصل الذي قد يحدث اضمحالل في قيمته

 ، وهذه الشروط االسترداديةمتى يجب تحديد القيمة " ١٧"إلى " ٨" تحدد الفقرات من – ٧
                                      ً           ولكنها تطبق بنفس الشكل على األصل منفردا  أو الوحدة " أصل "حتستخدم  مصطل

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

 .االسترداديةمتطلبات وشروط قياس القيمة " ٥٧ "إلى" ١٨ " منتحدد الفقرات)  أ (
  .مولدة للنقدية وحدة ةليشير لألصل المنفرد أو ألي" أصل"ويستخدم مصطلح 

خسائر شروط االعتراف والقياس بالنسبة ل" ١٠٨"إلى " ٥٨"من تحدد الفقرات ) ب (
ل القيمة واالعتراف به اضمحال ويتم تناول ما يتعلق بقياس .ل القيمةاضمحال

ما  أ"٦٤ " إلى"٥٨" من بالنسبة لألصول الفردية بخالف الشهرة في الفقرات 
 القياس واالعتراف بالنسبة لخسائر تتناولفإنها " ١٠٨ "إلى" ٦٥"من الفقرات 
  .كذلك الشهرة  والمولدة للنقديةل القيمة للوحدات اضمحال
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ل اضمحالمتطلبات وشروط إلغاء خسائر " ١١٦ "إلى" ١٠٩ " منتحدد الفقرات) ج(
 ينطبق مولدة للنقدية وحدة والقيمة المثبتة في فترات سابقة بالنسبة ألي أصل أو 

 .مولدة للنقدية وحدة أيةفي هذه الشروط على األصل الفردي أو " أصل "مصطلح 
، " ١٢١ "إلى" ١١٧ " منلفردي وردت في الفقراتوهناك شروط إضافية لألصل ا

" ١٢٢ "الفقرتين في المولدة للنقدية فقد وردت الشروط اإلضافية وبالنسبة للوحدة 
  ". ١٢٥ "و"  ١٢٤ "الفقرتينفي  فقد وردت  للشهرة وبالنسبة ،" ١٢٣ "و

أن  اإلفصاح عنها بشيجبالمعلومات التي " ١٣٣ "إلى" ١٢٦ " منتحدد الفقرات) د  (
 المولدة للنقديةل القيمة وإلغائها بالنسبة لألصول والوحدات اضمحال خسائر

 اإلفصاح اإلضافية للوحدات متطلبات" ١٣٧ "إلى" ١٣٤ " منوتحدد الفقرات.
األصول غير الملموسة ذات األعمار  وأ الموزع عليها الشهرة المولدة للنقدية

  .ل القيمةالاضمحار ب غير المحددة وذلك ألغراض اختاإلنتاجية
" ١٢" والفقرات من االستردادية قيمته قيمته الدفترية عندما تتجاوز يضمحل األصل – ٨

خسائر          ً                                        تقدم وصفا  لبعض الدالالت والمؤشرات على إمكانية حدوث "  ١٤ "إلى
ل في قيمة األصل ، فإذا ظهرت أي من هذه الدالالت والمؤشرات فإنه يتعين اضمحال

وفيما عدا ما ورد فى فقرة ، االسترداديةل تقدير رسمي للقيمة على المنشأة أن تقوم بعم
ل في ضمحال حدوث خسارة نتيجة االاحتمال داللة على أية لم تكن هناك ، إذا" ١٠"

قيمة األصل فإن هذا المعيار ال يتطلب أن تقوم المنشأة بعمل تقدير رسمي للقيمة 
  . االستردادية

 ما إذا كان هناك أى نهاية الفترة المالية تاريخ  كل فيتقدر يتعين على المنشأة أن – ٩
 وإذا كان األمر كذلك، فإنه يجب .ل في قيمة أصلاضمحال حدوث احتمالمؤشر على 

  . لألصلاالسترداديةأن تقوم المنشأة بعمل تقدير للقيمة 
ل القيمة ، تقوم المنشأة بما ضمحال بغض النظر عن وجود أو عدم وجود مؤشر ال– ١٠

  : يلي
               ً                              ل القيمة  سنويا  لألصل غير الملموس الذي له عمر اضمحالاء اختبار إجر  ) أ(

 وذلك بمقارنة لالستخدامإنتاجى غير محدد أو األصل غير الملموس غير المتاح 
ويمكن إجراء هذا االختبار في أي وقت . االسترداديةقيمته الدفترية مع قيمته 

 إجراء اختبارات ويجوز.  كل سنةمنفي السنة بشرط إجرائه في نفس الوقت 
 تم االعتراف إذا أنه إال  .في أوقات مختلفة لألصول غير الملموسة المختلفة

ل اضمحال                           ً                                      بهذا األصل غير الملموس أوليا  أثناء السنة الحالية يتم إجراء اختبار 
 .القيمة لهذا األصل قبل نهاية هذه الفترة
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 ً     ً            ا  طبقا  للفقرات من  فى عملية تجميع أعمال سنويالمقتناةإجراء اختبار للشهرة  ) ب(
 ".٩٩"إلى " ٨٠"

قدرة األصل غير الملموس على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية كافية السترداد قيمته  – ١١
لالستخدام عنها بعد  األصل إتاحة وذلك قبل  تخضع لدرجة أكبر من عدم التأكدالدفترية

ل القيمة اضمحالختبار وبالتالي يتطلب هذا المعيار قيام المنشأة بااتاحته لالستخدام 
 يتاح بعد          ً                                                 مرة سنويا  وكذلك القيمة الدفترية لألصل غير الملموس الذي لم قلعلى األ

  .لالستخدام
ل في قيمة األصل فإنه يجب على المنشأة أن اضمحال حدوث احتمال وعند تقدير مدى – ١٢

   : المؤشرات التالية-كحد أدنى  -تأخذ في االعتبار 
  :معلومات المصادر الخارجية لل

حدوث انخفاض ملموس فى القيمة السوقية لألصل أثناء الفترة أكثر مما هو   ) أ(
 .متوقع نتيجة مرور الوقت أو االستخدام المعتاد 

 أو سوف تحدث ة سلبى على المنشأة أثناء الفترأثر حدوث تغيرات ملموسة ذات  ) ب(
دي في المستقبل القريب في البيئة التكنولوجية والسوق والمناخ االقتصا

 .لها تم تخصيص األصل التىوالتشريعي الذي تعمل فيه المنشأة أو في السوق 
حدوث زيادة في أسعار فائدة السوق على االستثمارات أو في معدالت العائد ) ج(

األخرى في السوق خالل الفترة وأن يكون من المحتمل أن يكون لتلك الزيادة تأثير 
 لألصل مما يسفر عن االستخدامية على سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة

  . لألصلاالسترداديةل ملموس في القيمة اضمحال
 Market إذا تجاوزت القيمة الدفترية لصافى أصول المنشأة قيمها الرأسمـالية) د(

Capitalizationطبقا  ألســعار السوق               ً     .  
  : للمعلوماتةالمصادر الداخلي

  .لتوافر دليل تقادم أو تلف مادي في األص) هـ (
بى على المنشأة  خالل الفترة أو يتوقع سلحدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير ) و(

 وهذه ،حدوثها في المستقبل القريب الذي يستخدم فيه األصل أو يتوقع استخدامه 
التغيرات تشمل تخريد األصل والخطط الخاصة بتوقف العمليات المرتبط بها األصل 

صرف في األصل أو بيعه قبل التاريخ المتوقع أو إعادة هيكلتها أو خطط تتعلق بالت
  .)( تقدير العمر اإلنتاجى لألصل بحيث يكون له نهاية محددةةوإعاد

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

                                                            ً                 فإنه يستبعد من نطاق هذا المعيار و يتم معالجته المحاسبية طبقا  لمعيار المحاسبة ) كمحتفظ بها لغرض البيع
  ".األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة) " ٣٢(المصرى رقم 
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 األداء االقتصادي لألصل أو يتوقع سوءتوافر دليل من التقارير الداخلية تشير إلى ) ز(
  .            ًأن يكون سيئا 

 األرباح فى استثمار من مؤشرات وجود اضمحالل عند اعتراف المستثمر بتوزيعات) ح( 
  :فى شركة تابعة أو شركة شقيقة أو منشأة تحت سيطرة مشتركة ما يلى  

عندما يزيد الرصيد الدفترى لالستثمار فى القوائم المالية المستقلة عن )  ١   (
األرصدة الدفترية الواردة فى القوائم المالية المجمعة لصافى أصول 

  .لشهرة المرتبطة بها المنشأة المستثمر فيها بما فى ذلك ا
عندما تزيد التوزيعات عن إجمالى الدخل الشامل فى المنشأة المستثمر فيها ) ٢(

  .فى الفترة التى يعلن فيها التوزيع
نه يجوز أن تقوم المنشأة بتحديد حيث إ. ليست شاملة " ١٢" الحاالت المدرجة في الفقرة – ١٣

 أن تقوم المنشأة بتحديد  هذا يتطلبإمكانية اضمحالل األصل ودالئل أخرى تشير إلى 
ل القيمة طبقا اضمحال أو في حالة الشهرة تقوم بإجراء اختبار االسترداديةالقيمة 
  " .٩٩ "إلى" ٨٠ " منللفقرات

  :منها ل في قيمة األصول اضمحال احتمالدالئل من التقارير الداخلية إلى قد تشير  – ١٤

أو االحتياجات النقدية التالية لتشغيل األصل أو أن التدفقات النقدية القتناء األصل ) أ(
  .التقديريةصيانته ، أعلى مما هو مقدر في الموازنة 

أن تكون التدفقات النقدية الفعلية بالصافي أو أرباح التشغيل أو الخسائر الناجمة ) ب(
  .التقديريةعن األصل ، أسوأ مما هو مقدر في الموازنة 

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

 لألصل عند تجميع أرقام الفترة خارجةوجود خسائر تشغيلية أو تدفقات نقدية ) د(
  .                                 ًالحالية مع األرقام المتوقعة مستقبال 

 قلل القيمة على األاضمحال إجراء اختبار يتطلب هذا المعيار" ١٠"فقرة ال كما ورد في – ١٥
 محدد أو غير المتاح إنتاجىمرة كل سنة لألصل غير الملموس الذي ليس له عمر 

 "١٠" ما جاء بالفقرة متى يتم تطبيق وبغض النظر عن .وكذلك الشهرة ،  لالستخدام
 السترداديةالتقييم القيمة  يطبق عند تحديد هل هناك احتياج ن مفهوم األهمية النسبيةفإ
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 السابقة أن القيمة العمليات الحسابيةعلى سبيل المثال ، إذا أظهرت . لألصل 
 لألصل تتجاوز بكثير قيمته الدفترية عندئذ ال تحتاج المنشأة إلى إعادة تقييم االستردادية

 ما لم يقع أي حدث يؤدى إلى استبعاد هذا الفرق وبالمثل قد تظهر االسترداديةالقيمة  
 تجاه أي مؤشر ة حساسية لألصل ال تتسم بأياالستردادية السابقة أن القيمة تالتحليال

  ".١٢"فقرة الورد في 

إذا حدثت زيادة في أسعار فائدة السوق عن المعدالت " ١٥" في الفقرة  كإيضاح لما ورد– ١٦
                                                                 ً           األخرى للعائد على االستثمار في السوق أثناء الفترة ، فإنه ليس مطلوبا  بموجب هذا 

  لألصل في الحاالت االسترداديةعيار أن تقوم المنشأة بعمل تقديرات رسمية للقيمة الم
  :التالية

حساب القيمة  سعر الخصم المستخدم في أثرإذا لم يكن من المحتمل أن يت  ) أ(
 على سبيل المثال ، الزيادات في . لألصل بالزيادة في تلك األسعار االستخدامية

قد ال يكون لها تأثير ملموس على سعر الخصم أسعار الفائدة على المدى القصير 
 .             ً المتبقي طويال االفتراضىبالنسبة لألصل الذي يكون عمره 

 االستخدامية القيمة حساب سعر الخصم المستخدم في أثرإذا كان من المحتمل أن يت ) ب(
 االسترداديةإال أن تحليل الحساسية السابق للقيمة . لألصل بالزيادة في أسعار السوق 

  :يوضح

 االسترداديةل جوهري في القيمة اضمحالأنه من غير المحتمل أن يكون هناك  )١(
على سبيل المثال .ألن من المحتمل حدوث زيادة في التدفقات النقدية المستقبلية 

، في بعض الحاالت ، قد يكون هناك منشأة قادرة على إظهار أنها تقوم بتسوية 
 .سوق زيادة في أسعار الأيةاإليرادات للتعويض عن 

 إلى حدوث االسترداديةل في القيمة ضمحالنه من غير المحتمل أن يؤدى االأ) ٢(  أو
 .ل في قيمة األصلضمحالخسائر جسيمة  نتيجة اال

ل في قيمته ، فإن هذا قد اضمحال إذا كان هناك مؤشر على أن أصل ما سوف يحدث – ١٧
أو القيمة ) االستهالك( اإلهالك ة طريقأن المتبقي أو اإلنتاجىيشير إلى أن العمر 
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 المطبق المصرى ةبموجب معيار المحاسبوتعديلها المتبقية لألصل يتعين مراجعتها 
  .  ل قيمة األصلاضمحالعلى هذا األصل حتى إذا لم يتم إثبات أية خسائر ناجمة عن 

  قياس القيمة االستردادية
صل بالصافي أو القيمة  على أنها سعر بيع األاالستردادية يحدد هذا المعيار القيمة – ١٨

تحدد متطلبات قياس القيمة " ٥٧"إلى " ١٩" له أيهما أعلى ، والفقرات من االستخدامية
ولكنه ينطبق على األصل " أصل" ، وهذه المتطلبات تستخدم اصطالح االستردادية

  .      ً                        ًمنفردا  أو الوحدة التي تدر نقدا 
، على االستخداميةالصافي وقيمته                      ً                        ليس من الضروري دائما  أن نحدد سعر بيع األصل ب– ١٩

فمعنى ذلك أنه ال  أي من هذه المبالغ القيمة الدفترية لألصل ، تجاوزسبيل المثال، إذا 
  . القيمة األخرىلتقدير هناك داعوليس فى قيمة األصل ل اضمحال يوجد

  في سوق نشطة ، إال      ًمتداوال  يمكن تحديد سعر البيع بالصافي حتى إذا لم يكن األصل – ٢٠
                 ً                                                          أنه لن يكون ممكنا  تحديد سعر البيع بالصافي في حالة عدم وجود األساس الذي يمكن 

 للقيمة التي يمكن الحصول عليها من بيع األصل يعتمد عليهابناء عليه عمل تقديرات 
من الحقائق و يتعامالن بإرادة  على بينة  كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وبين أطراف

 قيمته أنها لألصل يمكن اعتبار االستردادية القيمة ن فإوفى هذه الحالة. حرة
   .االستخدامية

 ألصل ما تتجاوز بشكل ملموس االستخدامية إذا لم يكن هناك سبب لالعتقاد بأن القيمة – ٢١
 لهذا األصل يمكن اعتبارها سعر االستردادية األصل ، فإن القيمة هذاصافى سعر بيع 

غالبا بالنسبة ألصل يحتفظ به للبيع، وهذا ألن القيمة بيعه بالصافي ، وهذا هو الحال 
 تتكون من صافى عائد التصرف حيث  لألصل المحتفظ به للتصرف فيهاالستخدامية

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

تدفقات نقدية ل  إال فى حالة عدم إنتاج األصل بذاته ألصل ل االستردادية تتحدد القيمة – ٢٢
داخلة من االستخدام المستمر له وبشكل مستقل عن سائر األصول األخرى أو 

 تتحدد االسترداديةمجموعات األصول األخرى ، وإذا كان الحال كذلك ، فإن القيمة 
إلى " ٦٥ " منت الفقراراجع(  التي يتبعها األصل تولد نقدية وبالنسبة للوحدة التي 

   :ما لم" ) ١٠٣"
 . يكن سعر بيع األصل بالصافي أعلى من قيمته الدفترية  ) أ(
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 سعر بيعه ويكون  صافى لألصل لتكون قريبة مناالستخداميةتقدير القيمة يمكن ) ب(أو 
 .في اإلمكان تحديد سعر البيع بالصافي له

 يانات الحسابية المختصرة التقديرات والمتوسطات والبتوفرفى بعض الحاالت يمكن أن  – ٢٣
في هذا المعيار لتحديد للحسابات التفصيلية الموضحة   بدرجة معقولة       ً        ًتقديرا  تقريبيا 

  . قيمته االستخداميةسعر بيع األصل بالصافي أو
   إنتاجى محدد لألصل غير الملموس الذى ليس له عمر االسترداديةقياس القيمة 

ل القيمة ألي أصل غير ملموس ليس له ضمحالاإجراء اختبار " ١٠"فقرة ال تتطلب – ٢٤
 بغض النظر االستردادية           ً                                    محدد سنويا  بمقارنة القيمة الدفترية مع القيمة إنتاجىعمر 

نه يجوز استخدام آخر حسابات أ إال .ل القيمةاضمحالر عن شعن وجود أى مؤ
الحالية ل القيمة في الفترة اضمحال لألصل في اختبار االسترداديةتفصيلية عن القيمة 

  :بشرط توافر الشروط التالية
 من االستخدام المستمر داخلةإذا كان األصل غير الملموس ال يحقق تدفقات نقدية   ) أ(

المستقل بشكل كبير عن األصول األخرى ، وبالتالي يتم اختباره كجزء من الوحدة 
 لم تتغير األصول وااللتزاماتوبالتالى  يتبعها هذا األصل المولدة للنقدية التى

  .االستردادية للقيمة حسابخر نة لهذه الوحدة بدرجة كبيرة منذ آالمكو

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

 للقيمة حسابخر تي وقعت والظروف التي تغيرت منذ آألحداث الفي ضوء ا)  ج( و 
ر القيمة االستردادية الحالية بأقل من القيمة الدفترية االستردادية ، ويكون تقدي
  .لألصل أمر بعيد الحدوث

   تكاليف البيع     ًناقصا صافى القيمة العادلة 
  . ملغاة-٢٥
  .ملغاة – ٢٦
  . ملغاة– ٢٧
تكاليف االستبعاد بخالف تلك التى اعترف بها كالتزام يتم خصمها عند تحديد القيمة  – ٢٨

 القانونية وكذلك تالمصروفا،  ومن أمثلة هذه التكاليف .لبيع              ً         العادلة ناقصا  تكاليف ا
ضريبة الدمغة والضرائب المماثلة وتكاليف نقل األصل والتكاليف اإلضافية المباشرة 
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كما هو محدد في ( الخدمة إال أن مكافآت ترك  .لوضع األصل في حالة تسمح بالبيع
المرتبطة بتخفيض والتكاليف ) "مزايا العاملين)  "٣٨(معيار المحاسبة المصرى رقم 

 دأو إعادة تنظيم المنشأة بعد استبعاد األصل ال تعتبر تكاليف إضافية مباشرة الستبعا
   . األصل

 ويكون هناك  ًا  أصل ما في بعض األحيان أن يتحمل المشترى التزاماستبعاد  يتطلب - ٢٩
زام وتوضح الفقرة بالصافي لكل من األصل وااللت      ً               ناقصا  تكاليف البيع قيمة عادلة 

  .كيف يمكن التعامل مع هذه الحاالت" ٧٨"
  االستخدامية القيمة 

  : لألصل االستخدامية العناصر اآلتية عند حساب القيمة تراعى   -٣٠
تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من   ) أ(

 .األصل

كنة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقدية التوقعات بشأن التغيرات المم) ب(         و 
 .ةالمستقبلي

  بدونالقيمة الزمنية للنقود ممثلة فى أسعار الفائدة الحالية في السوق ) ج(و 
  .مخاطر

  .قيمة تحمل عدم التأكد المتأصل في األصل )  د(و 
العوامل األخرى مثل عدم قابلية التسييل والتصفية والتي يظهرها السوق ) هـ(و 

ند تحديد قيمة التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول ع
  .عليها من األصل

   : ألصل ما ، يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتيةاالستخدامية  وعند إجراء تقدير للقيمة – ٣١
تقدير التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية الناشئة عن   ) أ(

 .مستمر   لألصل وعن بيعه النهائياالستخدام ال

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

ما كتسويات إ) " هـ(و) د(و ) ب (٣٠"   يمكن إظهار العناصر الواردة في الفقرة -  ٣٢
 وبغض النظر عن األسلوب ،للتدفقات النقدية المستقبلية أو كتسويات لسعر الخصم

ت التدفقات المنشأة إلظهار التوقعات الخاصة بإمكانية تغير قيمة أو توقيالذي تتخذه 
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النقدية المستقبلية فإن النتيجة يجب أن تكون إظهار القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
إرشادات ) أ(ويوفر المرفق . المستقبلية بمعنى المتوسط المرجح لجميع النتائج الممكنة

  .قيمة الحالية عند قياس قيمة األصل المستخدم  عند استخدام أسلوب الةإضافي
 أسس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

  : يجب على المنشأةاالستخدامية عند قياس القيمة – ٣٣ 
تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية على أساس افتراضات معقولة ومؤيدة   ) أ(

االقتصادية التي ستكون تمثل أفضل تقديرات اإلدارة لمجموعة الظروف واألوضاع 
قائمة على مدار العمر اإلنتاجى المتبقي لألصل ، ويجب إعطاء أهمية لألدلة 

 .والمؤشرات الخارجية

 تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية على ضوء آخر الموازنات والتوقعات  ) ب(
اك التي اعتمدتها اإلدارة وأن تغطى تلك التوقعات فترة خمس سنوات ما لم يكن هن

 تدفقات نقدية للداخل أو للخارج مستقبلية أية     ً                          مبررا  لفترة أطول ، ومع استبعاد 
 .متوقع أن تنشأ من إعادة هيكلة في المستقبل أو من تحسين أو دعم أداء األصل

تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية فيما بعد الفترة التي تغطيها الموازنات ) ج(
ل في ضمحال ، باستخدام معدل نمو ثابت أو متجه لال                        ًوالتوقعات  الصادرة مؤخرا 

السنوات التالية ما لم تكن هناك زيادة في المعدل لها ما يبررها، ويجب أال يتجاوز 
معدل النمو هذا متوسط معدل النمو على المدى الطويل بالنسبة للمنتجات أو 

شاطها أو الصناعات أو بالنسبة للدولة أو الدول التي تمارس فيها المنشأة ن
  . األصل ما لم يكن هناك ما يبرر معدل نمو أعلىالتى يستخدم فيهابالنسبة للسوق 

 ت الحالية للتدفقاالتنبؤات  تقوم اإلدارة بتقدير معقولية االفتراضات التي قامت عليها - ٣٤
النقدية باختبار أسباب الفروق بين التنبوءات الماضية للتدفقات النقدية والتدفقات 

 أن هذه االفتراضات تتفق مع النتائج  منويجب على اإلدارة التأكد، الفعلية النقدية
الفعلية الماضية وأن يدعم ذلك األحداث أو الظروف التي لم تكن قائمة أثناء تحقق 

  . هذه التدفقات النقدية
 بشأن و التى يعتمد عليها  وبشكل عام فإن التوقعات والموازنات المالية الواضحة – ٣٥

ولهذا . ات النقدية المستقبلية لفترات أطول من خمس سنوات ال تكون متاحةالتدفق
 اإلدارة بشأن التدفقات النقدية المستقبلية تكون قائمة على فترة تقديراتن السبب ، فإ

 النقدية تأقصاها خمس سنوات ، ويجوز لإلدارة أن تستخدم توقعات خاصة بالتدفقا



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

٧٥٧

 إذا كانت لديها الثقة أطول من خمس سنواتلية تغطى فترة                    بناء  على موازنات ما
 على الخبرة     بناء  - ويمكن أن توضح قدرة اإلدارة يعتمد عليهابأن تلك التوقعات 

  . على التوصل إلى توقعات التدفقات النقدية بدقة لفترات أطول-السابقة 
 لألصل من ىاإلنتاج النقدية حتى نهاية العمر ت   يمكن تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقا– ٣٦

خالل استقراء واستخالص توقعات التدفقات النقدية القائمة على أساس الموازنات 
                      ً    وهذا المعدل يكون ثابتا  أو . والتوقعات المالية باستخدام معدل النمو لسنوات تالية

 ما لم تحدث زيادة في المعدل تتوافق مع المعلومات الموضوعية لالنخفاض امتجه
              ً                   وإذا كان مالئما  ، يكون معدل النمو .  اإلنتاجىورة العمر حول أنماط المنتج أو د

  . أو سلبى ًا صفر
 ، فإنه يكون من المحتمل دخول المنافسين للسوق وتقييد وعندما تكون الظروف مواتية – ٣٧

 معدالت النمو التاريخية على  سوف تواجه صعوبات لتجاوز لذلك فإن المنشأة،النمو
بالنسبة للمنتجات أو الصناعات أو في الدولة أو الدول )     ً مثال  سنة٢٠(المدى البعيد 

  .التي تمارس فيها المنشأة نشاطها أو في السوق التي تستخدم فيها األصل
 وعند استخدام المنشأة لمعلومات وردت في الموازنات أو التوقعات المالية ، فإنها – ٣٨

دة وتمثل تدرس هذه المعلومات من حيث كونها تعكس افتراضات معقولة ومؤي
أفضل تقديرات اإلدارة لمجموعة الظروف واألوضاع االقتصادية التي سوف تكون 

   . المتبقى لألصلاإلنتاجىقائمة على مدار العمر 
    المستقبليةةالعناصر المكونة لتقديرات التدفقات النقدي

  : يجب أن تتضمن التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ما يلى– ٣٩
  . من االستخدام المتواصل لألصلالداخلةوقعات التدفقات النقدية ت) أ(
توقعات التدفقات النقدية للخارج التي تتكبدها المنشأة بالضرورة لتوليد ) ب(

بما في ذلك (التدفقات النقدية الداخلة الناشئة عن االستخدام المستمر لألصل 
لتي يمكن أن ترجع أو وا ) لالستخدامالتدفقات النقدية الخارجة إلعداد األصل 

  .توزع بشكل مباشر على األصل بشكل معقول وثابت
لبيع ) أو سدادها( المتوقع تحصيلها - إن وجدت -صافى التدفقات النقدية ) ج(

  .األصل أو التصرف فيه في نهاية عمره اإلنتاجى
شأن  تعكس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وسعر الخصم االفتراضات الثابتة ب– ٤٠

الزيادات في األسعار التي ترجع إلى التضخم بشكل عام ، لذلك ، إذا كان سعر الخصم 
يشمل تأثير الزيادات في األسعار التي ترجع إلى التضخم ، فإن التدفقات النقدية 
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المعدالت العادية ، أما إذا كان سعر الخصم يستبعد التأثير بالمستقبلية يتم تقديرها 
عار بسبب التضخم فإن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية تكون الناجم عن زيادة األس
  ). معين في األسعار المستقبليةنقصولكن تشمل زيادة أو (في معدالتها  الحقيقية 

 الخدمة اليومية لألصل وكذلك  تشمل التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية الخارجة – ٤١
جع بشكل مباشر أو يمكن ربطها بدرجة التكاليف غير المباشرة المستقبلية التي تر

  .استخدام األصلبمعقولة وبشكل ثابت 
عندما ال تشمل القيمة الدفترية التدفقات النقدية الخارجة التي ستتحملها المنشأة قبل أن – ٤٢

 أو البيع ، فإن تقدير التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية لالستخدام  ًا يكون األصل جاهز
تدفق نقدي خارج آخر يتوقع أن تتكبده المنشأة قبل أن يكون األصل يتضمن تقدير أي 

 تحت اإلنشاء  المثال ، فإن هذا ينطبق على مبنعلى سبيل.  أو البيع لالستخدام  ًا جاهز
  . أو مشروع تنموى أو عمراني لم يستكمل بعد

  :ي تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يليجب أال االزدواج لتجنب – ٤٣
  التدفقات النقدية الداخلة من أصول تولد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر) أ(

و التي ال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات النقدية الداخلة من األصل محل 
  ).العمالءمثال ذلك األصول المالية مثل  (الدراسة

 كالتزامات تم االعتراف بها تى قدبااللتزامات الالتدفقات النقدية الخارجة المتعلقة ) ب(و
  ).  أو المعاشات أو المخصصاتالموردينمثال ذلك (

 يجب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لألصل في حالته الراهنة ويجب أال تشمل – ٤٤
تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية التدفقات الداخلة أو الخارجة المستقبلية المقدرة 

  :نشأ مما يلىالتي يتوقع أن ت
  .إعادة هيكلة مستقبلية لم تلتزم المنشأة بها بعد) أ (  

  .تطوير أو تحسين أداء األصل) ب(أو 
ن القيمة قدرت لألصل في حالته الراهنة فإ     ً                                 نظرا  ألن التدفقات النقدية المستقبلية – ٤٥

  : ال تعكس ما يلياالستخدامية
مثال (وفورات في التكلفة المتعلقة بذلك التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية أو ال) ا(

أو المنافع التي يتوقع أن تنشأ من إعادة ) ذلك التخفيضات في تكاليف الموظفين
  .هيكلة مستقبلية لم تلتزم المنشأة بها بعد
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أداء األصل أو التدفقات النقدية   من أو تزيدن التي تحسالتدفقات النقدية الخارجة) ب(أو 
  .نشأ من هذه التدفقات الخارجةالداخلة المتوقع أن ت

هام و  ، وهو يغير بشكل ومراقب بمعرفة اإلدارة  إعادة الهيكلة هي برنامج مخطط – ٤٦
ويقدم . يؤدى به العمل إما نطاق العمل الذي تقوم به المنشأة أو األسلوب الذي مؤثر

شأة  التوقيت الذي تكون فيه المنتوضحإرشادات ) ٢٨( رقم المصرىمعيار المحاسبة 
  .  بإعادة الهيكلةةملتزم

 بعض األصول بإعادة الهيكلة أثر أن تتالمتوقعمن ف  ، المنشأة بإعادة هيكلةتلتزم عندما – ٤٧
  :  المنشأة  بإعادة الهيكلةتلتزمهذه ، وعندما 

فإن تقديراتها للتدفقات النقدية الداخلة و التدفقات النقدية الخارجة ألغراض تحديد ) أ(
دمة سوف تعكس وفورات التكلفة و المنافع األخرى من إعادة القيمة المستخ

  )بناء على أحدث موازنة مالية   أو تقديرات معتمدة من اإلدارة( الهيكلة 
تتضمن  فإن تقديراتها للتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية إلعادة الهيكلة ) ب(

   ).٢٨( رقم المصرىمعيار المحاسبة ل     ًطبقا مخصص إعادة الهيكلة 
 قيمة األصل بما يتعدى  من     ً             ماليا  يحسن أو يزيدرأس               ً  المنشأة مصروفا  إلى حين تحمل – ٤٨

ن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ال تشمل التدفقات فإمستوى أدائه الذي تم تقييمه 
  .النقدية الداخلة المقدرة المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ من هذه المصروفات 

 الالزمة للمحافظة ةت التدفقات النقدية المستقبلية المصروفات المستقبلي تشمل تقديرا– ٤٩
المولدة عندما تتكون الوحدة  و.على األصل واإلبقاء عليه عند مستوى أدائه الحالي

تشغيل المستمر للوحدة،  مختلفة وجميعها أساسية للإنتاجية أصول لها أعمار من للنقدية
عمليات  من  ًا  يعتبر جزءأقل إنتاجيةأعمار  األصول بأصول أخرى ذات إحاللن فإ

،  اليومية للوحدة عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة التشغيل
إنتاجية مختلفة وبالمثل عندما يكون هناك أصل منفرد يتكون من أجزاء ذات أعمار 

 عمليات التشغيل من  ًا  يعتبر جزءأقل إنتاجية األجزاء بأجزاء ذات أعمار إحاللن فإ
  .اليومية لألصل عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي يحققها األصل

  : يجب أال تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي– ٥٠
  .التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من األنشطة التمويلية) أ(

  .مقبوضات أو مدفوعات ضريبة الدخل) ب(أو 
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 تتفق مع طريقة تحديد سعر كس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة افتراضات تع– ٥١
  بعض االفتراضات مرتين أو يتم تجاهلهاو إال يؤدى غير ذلك إلى أخذ أثر. الخصم 

ات النقدية المستقبلية بخصم التدفق حسابها ن القيمة الزمنية للنقود يتم               ً  بالمرة ، ونظرا  أل
لنقدية هذه ال تشمل التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من ن التدفقات االمقدرة فإ

فإنه يتم .  الضريبةحسابنه يتم تحديد سعر الخصم قبل و حيث إاألنشطة التمويلية ،
  . الضريبةقبل حساب    ً                                   أيضا  تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

) أو سدادها(يها  علل يجب أن يكون تقدير صافى التدفقات النقدية التي سيتم الحصو– ٥٢
ستبعاد أصل ما في  نهاية عمره اإلنتاجى هو المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحصل ال

 بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و  معاملةعليه من استبعاد األصل في
على بينة من الحقائق و يتعامالن بإرادة حرة وذلك  بعد خصم التكاليف المقدرة 

  .الستبعاد األصل 
من استبعاد أصل ما ) أو سدادها(التى سيتم تحصيلها  يتم تحديد صافى التدفقات النقدية – ٥٣

القيمة العادلة لألصل بعد خصم  بطريقة مماثلة لتحديد صافى اإلنتاجى نهاية عمره فى 
  : ، فيما عدا انه عند تقدير صافى التدفقات النقديةتكاليف البيع

 وصلت لألصول المماثلة التىلسائدة في تاريخ التقدير تستخدم المنشأة األسعار ا)  أ(
 ظروف مماثلة للظروف التي  ظل والتي عملت فياإلنتاجىإلى نهاية عمرها 

  .سيتم استعمال األصل فيها
سعار الناجمة  كل من الزيادات المستقبلية في األأثريتم تسوية هذه األسعار حسب ) ب(

نه إذا فى حين أ ،المستقبلية المحددة ) تاالنخفاضا(ن التضخم العام والزيادات ع
استبعدت تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية من االستخدام المستمر لألصل وسعر 

 يستبعد أيضا من صافى التدفقات النقدية ثرن هذا األأثر التضخم العام فإالخصم 
  .   األصلاستبعادعند 

ة حيث تعكس القيمة العادلة االفتراضات  تختلف القيمة العادلة عن القيمة االستخدامي-أ٥٣
وبخالف ذلك ، تعكس . التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل 

القيمة االستخدامية آثار العوامل التي قد تخص المنشأة وال تكون مطبقة على المنشآت 
ية إلى الحد على سبيل المثال ، ال تعكس القيمة العادلة أي من العوامل التال. بشكل عام 

  :الذى ال تتوفر فيها بشكل عام للمشاركين في السوق 
القيمة اإلضافية المستمدة من تجميع األصول مثل إنشاء محفظة عقارات استثمارية   ) أ(

 .في مواقع مختلفة
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  .عالقات الترابط بين األصل الذى يتم قياسه واألصول األخرى) ب(و
  .لتي تخص فقط المالك الحالي لألصلالحقوق القانونية أو القيود القانونية ا) ج(و
  .المنافع الضريبية أو األعباء الضريبية التي تخص المالك الحالي لألصل ) د(و

  التدفقات النقدية المستقبلية للعمالت األجنبية
 تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة التي سوف تتحقق بها ثم يتم خصمها باستخدام – ٥٤

 وتقوم المنشأة بترجمة القيمة الحالية التي تم الحصول . العملةكسعر خصم مناسب لتل
  .االستخدامية القيمة حسابعليها باستخدام سعر الصرف الفوري في تاريخ 

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

  .القيمة الزمنية للنقود) أ   (
 تقديرات التدفقات النقدية تعديل بشأنها التي يتمخاطر المرتبطة باألصل الم) ب(و 

  .المستقبلية
للنقود والمخاطر المتعلقة الحالية للسوق للقيمة الزمنية  أن السعر الذي يعكس التقييمات – ٥٦

باألصل هو العائد الذي يطلبه المستثمرون إذا كان عليهم اختيار استثمار يولد تدفقات 
 لتلك التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من مساويةبالغ وتوقيت ومخاطرة نقدية لم
 ويقدر هذا السعر من السعر الضمني في عمليات السوق الحالية ألصول ،األصل 

 في سوق األوراق المالية مقيدةمشابهة أو من تكلفة المتوسط المرجح لرأس مال منشأة 
المتوقعة و احية قدرتها الخدمية مشابهة من ن) أو محفظة أصول (حد الها أصل و
 الخصم )أسعار (إال أن سعر.الدراسة المرتبطة بها مع األصل محل المخاطر 
عكس المخاطر التي تم بشأنها  سوف ال ت لألصلاالستخدامية لقياس القيمة ةالمستخدم

 تأثير بعض االفتراضات سيحسبتسوية تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وإال 
  .مرتين

تستخدم  ،       ً          مباشرة  من السوق  بصورة                                      ً  عندما ال يكون السعر الخاص بأصل متوفرا  – ٥٧
إرشادات إضافية لتقدير سعر ) أ( ويقدم المرفق .المنشأة بدائل لتقدير سعر الخصم

  .الخصم فى مثل هذه الظروف
  و قياس خسارة االضمحالل فى القيمةاالعتراف 

وقياس خسائر اضمحالل تطلبات االعتراف م" ٦٤"إلى " ٥٩ "ات من حددت الفقر– ٥٨
االعتراف " ١٠٨"إلى " ٦٥"وتتناول الفقرات من . األصل ، وذلك بخالف الشهرة 

  .وقياس خسائر االضمحالل للوحدات المولدة للنقدية و الشهرة 
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 من قيمته الدفترية فإنه يجب تخفيض القيمة أقل ألصل االستردادية القيمة ت إذا كان– ٥٩
 ناتجة عن خسارة االنخفاض ، ويعتبر ذلك االسترداديةلى مبلغ قيمته الدفترية إ

  .ل القيمةاضمحال
  . في الحال األرباح أو الخسائرل في ضمحال يجب االعتراف بخسارة اال– ٦٠
  .ملغاة – ٦١
ل في قيمة أصل تزيد على المبلغ المثبت االضمحال عندما يكون المبلغ المقدر لخسارة – ٦٢

على المنشأة االعتراف بوجود التزام إذا طلب ذلك معيار ف ،صل       ً        دفتريا  لذلك األ
  . محاسبة مصرى آخر

األصل في ) استهالك(ل القيمة يجب تسوية مبلغ إهالك اضمحال بعد االعتراف بخسارة – ٦٣
التخريدية                                                              ً      الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة الدفترية المعدلة لألصل ناقصا  قيمته

  . على أساس منتظم على مدار عمره اإلنتاجى المتبقي)ن وجدتإ ()المتبقية(
ة ي القيمة فإنه يتم تحديد أية أصول أو التزامات ضريبتخفيض إذا تم االعتراف بخسارة -  ٦٤

،  " ضرائب الدخل" )٢٤(رقم  المصرى مؤجلة متعلقة بذلك بموجب معيار المحاسبة 
  .س الضريبى الخاص بهاألساوذلك بمقارنة القيمة الدفترية المعدلة لألصل مع 

  وحدات توليد النقد و الشهرة
متطلبات تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها " ١٠٨"إلى " ٦٦ " من توضح الفقرات– ٦٥

 والشهرة و خسائر األصل ، وكذلك تحديد القيمة الدفترية بالنسبة لوحدات توليد النقد
  .االضمحالل المعترف بها

   التي ينتمي إليها األصل تحديد وحدة توليد النقد 
ل قيمة أى أصل فإنه يجب تقييم المبلغ القابل اضمحال إذا كانت هناك أية داللة على – ٦٦

 لالسترداد وإذا لم يكن من الممكن تقدير المبلغ القابل ، لألصل المفرد لالسترداد
ليد النقد  لوحدة تولالستردادلألصل المفرد فإنه يجب على المنشأة تحديد المبلغ القابل 

  ).وحدة توليد النقد لألصل( إليها الذى ينتمى
  : ألصل مفرد في الحاالت التاليةلالسترداد ال يمكن تحديد المبلغ القابل – ٦٧

                    ً لقيمته العادلة ناقصا   لتكون مقاربة االستخدامية                ً                 إذا لم يكن ممكنا  تقدير قيمة األصل ) أ(
ير التدفقات النقدية المستقبلية من                          ً    مثال ذلك إذا لم يكن ممكنا  تقد (تكاليف البيع

  ).االستعمال المستمر لألصل على أنها ضئيلة
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إذا لم يولد األصل تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر والتي هي مستقلة إلى ) ب(
  .حد كبير عن التدفقات النقدية من أصول أخرى 

                      ً توليد النقد لألصل وتبعا   فقط لوحدة االستخداميةوفى هذه الحاالت يمكن تحديد القيمة 
  .االسترداديةلذلك قيمته 

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

لة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة داخلة من االستعمال المستمر والتي هى مستق
  .من الموجودات األخرى للمنجم

 ليس من الممكن تقدير القيمة االستردادية لسكة الحديد الخاصة ألن القيمة االستخدامية 
للسكة الحديد الخاصة ال يمكن تحديدها ، ومن المحتمل أنها تختلف عن قيمتها كخردة، 

 االستردادية لوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها سكة الحديد ولذلك تقدر المنشأة القيمة
  . الخاصة ، أى المنجم ككل

هي أصغر مجموعة أصول " ٦" أن وحدة توليد النقد لألصل كما هي معرفة في الفقرة – ٦٨
 والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة إلى حد تتضمن األصل

، ت النقدية الداخلة من األصول األخرى أو مجموعات األصول كبير عن التدفقا
                                        ً نطوي على الحكم الشخصي، وإذا لم يكن ممكنا  وتحديد وحدة توليد النقد لألصل ي

 ةالمنشأة أصغر مجموع تحدد  لكل أصل على حدة لالستردادتحديد المبلغ القابل 
     . كبيرلألصول تولد أكبر تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد 

  :مثال 
                                                                  ً         تقوم شركة أتوبيسات بتقديم الخدمات بموجب عقد مع مجلس محلى يتطلب حدا  أدنى من 
الخدمة في كل واحد من الخطوط الخمسة ، ويمكن تحديد األصول المخصصة لكل خط 

  .والتدفقات النقدية من كل خط بشكل منفصل ، واحد الخطوط يعمل بخسارة كبيرة
يار إيقاف أى خط لألتوبيسات فإن أقل مستوى للتدفقات النقدية     ً                    نظرا  ألن المنشأة ال تملك خ

الداخلة التي يمكن تحديدها من االستعمال المستمر والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات 
النقدية الداخلة من األصول أو مجموعة األصول األخرى هي التدفقات النقدية التي تولدها 

  .نقد لكل مسار هي شركة األتوبيسات ككل                 ً                 الخطوط الخمسة معا  ، ووحدة توليد ال
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 التدفقات النقدية الداخلة من االستخدام المستمر هي التدفقات الداخلة للنقدية وما في - ٦٩
 وعند تحديد ما إذا كانت ،حكمها والتي يتم الحصول عليها من أطراف خارج المنشأة 

قلة إلى حد كبير عن مست) أو مجموعة األصول( التدفقات النقدية الداخلة من األصل
ن المنشأة تأخذ فإ)  مجموعة األصولأو( التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى

مثل ( في االعتبار مختلف العوامل بما في ذلك كيفية متابعة اإلدارة لعمليات المنشأة 
 يةأأو  يميةقلخطوط اإلنتاج أو األعمال أو المواقع الفردية أو األحياء أو المناطق اإل

 االستمرار في استخدام أصول بشأن، أو كيفية اتخاذ اإلدارة للقرارات )طريقة أخرى
  .فيهاوعمليات المنشأة أو التصرف 

صول فإنه يجب تحديد األ الذي ينتجه أصل أو مجموعة للمنتج ة سوق نشطت إذا وجد– ٧٠
أو هذا األصل أو مجموعة األصول على أنها وحدة توليد نقد وحتى ولو كان بعض 

       ً                                                   داخليا  ، وفى حالة تأثير التدفقات النقدية الناشئة بواسطة يستخدم هذا المنتجكل 
أصل أو وحدة توليد نقد بسعر التحويل الداخلي عندئذ تستخدم المنشأة أفضل تقديرات 
اإلدارة لألسعار المستقبلية التي يمكن أن تتحقق في معامالت تجارية بإرادة حرة 

  :وذلك عند تقديرها

 لألصول أو االستخدامية للتدفقات النقدية للداخل المستخدمة لتحديد القيمة  )أ  (
  .لوحدة توليد النقد

 أصول ألية االستخداميةللتدفقات النقدية للخارج المستخدمة لتحديد القيمة ) ب(و
  .  بالسعر التحويلي الداخليأثر توليد نقد أخرى تتلوحداتأو 

منتج أو المنتج بأكمله الذي أنتجه أصل أو مجموعة  حتى ولو تم استخدام جزء من ال– ٧١
مثال ذلك منتجات في المرحلة ( المنشأة فى األصول من قبل وحدات أخرى نم

ن هذا األصل أو مجموعة األصول تشكل وحدة توليد نقد فإ) المتوسطة لعملية اإلنتاج
لك إلى أن و يرجع ذ  ، ة إذا استطاعت المنشأة بيع هذا اإلنتاج في سوق نشطةمنفصل

 توليد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال اهذا األصل أو مجموعة األصول يمكنه
المستمر بشكل مستقل إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى 

/  التقديرية الموازنات وعند استخدام معلومات مبنية على ،أو مجموعة األصول 
 أو وحدات توليد نقد متأثرة نقد أو ألى أصل آخر بوحدة توليد المالية المتعلقة التنبؤات
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 تقوم المنشأة بتعديل هذه المعلومات إذا لم تكن أسعار التحويل بأسعار التحويل الداخلى
 الداخلية تعكس أفضل تقدير لإلدارة ألسعار السوق المستقبلية إلنتاج وحدة توليد النقد

  .فى معامالت بإرادة حرة
 إال د وحدات توليد النقد بشكل ثابت من فترة ألخرى لنفس األصل أو األصول ،يجب تحدي – ٧٢

  .إذا كان إجراء تغيير ذلك له ما يبرره
 إذا حددت المنشأة أن أصال ينتمي لوحد توليد نقد مختلفة عن وحدة أخرى في الفترات – ٧٣

ن الفقرة  فإ تغيرت توليد النقد ألصل قدةالسابقة أو أن أنواع األصول المجمعة لوحد
 تتطلب افصاحات معينة حول وحدة توليد النقد إذا تم االعتراف بخسارة " ١٣٠"

  .ها بالنسبة لوحدة توليد النقد تم إلغاؤفي القيمة أواالضمحالل 
  القيمة االستردادية و القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد

 لوحدة توليد النقد أو القيمة  صافى سعر البيعالقيمة االستردادية لوحدة توليد نقد هى – ٧٤
 لوحدة توليد نقد فان القيمة االستردادية لها أيهما أعلى ، ولغرض تحديد االستخدامية

 على إنها إشارة يجب أن تفسر) األصل(إلى " ٥٧"إلى " ١٩" من إشارة في الفقراتأية
  .لوحدة توليد نقد

ق مع طريقة تحديد القيمة  يجب تحديد القيمة الدفترية لوحدة توليد نقد بما يتف– ٧٥
  . توليد النقدة لوحداالستردادية

  : لوحدة توليد النقدالقيمة الدفترية – ٧٦
شمل فقط القيمة الدفترية لتلك األصول التي يمكن أن تعزى مباشرة أو توزع على ت  )أ(

أساس معقول وثابت على وحدة توليد النقد، والتي سوف تولد التدفقات النقدية الداخلة 
  . لوحدة توليد النقداالستخداميةستقبلية المقدرة عند تحديد القيمة الم

ال تشمل القيمة الدفترية ألي التزام معترف به إال إذا كان من غير الممكن تحديد القيمة ) ب(
االستردادية لوحدة توليد النقد بدون أخذ هذا االلتزام في االعتبار ويرجع ذلك إلى أن 

خصم تكاليف البيع والقيمة االستخدامية لوحدة توليد النقد يتم صافى القيمة العادلة بعد 
                                                                    ً         تحديدهما باستثناء التدفقات النقدية المتعلقة باألصول التي هي ليست جزءا  من وحدة 

  ")٤٣"و " ٢٨"راجع الفقرتين (توليد النقد وااللتزامات التي تم االعتراف بها 
فإنه من األهمية   ، إمكانية اإلسترداد عندما يتم تجميع األصول في مجموعات لتقييم– ٧٧

 التي تولد التدفقات النقدية الداخلة من االستعمال المستمر ضمن وحدة إدراج األصول
      ً        تماما  عندما لالسترداد ةتوليد النقد وخالف ذلك قد تظهر وحدة توليد النقد أنها قابل
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من أن بعض ل قد وقعت بالفعل، وفى بعض الحاالت بالرغم ضمحالتكون خسارة اال
 ال يمكن إال أنهنقد الاألصول تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لوحدة توليد 

توزيعها على وحدة توليد النقد على أساس معقول  وثابت ، وقد يكون الحال كذلك 
 مثل أصول المقر الرئيسي ، وتوضح األصول العامة للمنشأةبالنسبة للشهرة أو 

كيفية التعامل مع هذه األصول عند اختبار وحدة توليد " ١٠٣"إلى " ٨٠ " منالفقرات
  .لضمحال اال ألغراض نقدال

القيمة  قد يكون من الضروري أخذ بعض االلتزامات المعترف بها في االعتبار لتحديد – ٧٨
نقد النقد، وقد يحدث ذلك إذا كان التصرف في وحدة توليد ال لوحدة توليد االستردادية

وم المشترى بتحمل هذا االلتزام ، وفى هذه الحالة يكون صافى سعر البيع يتطلب أن يق
لوحدة توليد النقد هو سعر البيع المقدر ) أو التدفق النقدي المقدر من التصرف النهائي(

 إجراء ألغراض و .                                  ً      ً              ألصول وحدة توليد النقد وااللتزام معا  ناقصا  تكاليف التصرف
 تخصم و قيمتها االسترداديةرية لوحدة توليد النقد  بين القيمة الدفت              مقارنة ذات معن 

 لوحدة توليد النقد وقيمتها كل من القيمة االستخدامية عند تحديد مالقيمة الدفترية لاللتزا
  .الدفترية

  :مثال

تقوم شركة بتشغيل منجم و تتطلب القوانين وجوب أن يقوم المالك باستعادة الموقع إلى 
لتعدينية، وتشمل تكاليف االستعادة استبدال المواد الموجودة حالته عند استكمال عملياته ا

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

ويتم استهالكه على مدى العمر االعتراف بالمبلغ المخصص كجزء من تكلفة المنجم 
، وهو مساو ٥٠٠اإلنتاجى المقدر للمنجم و تبلغ القيمة الدفترية لمخصصات االستعادة 

  .للقيمة الحالية لتكاليف االستعادة

تقوم المنشأة بإجراء اختبار اضمحالل القيمة للمنجم، ووحدة توليد النقد للمنجم هي المنجم 
، وهذا ٨٠٠ختلفة لشراء المنجم بمبلغ مقداره حوالي ككل، وقد استلمت المنشأة عروضا م

السعر يتضمن قيام  المشترى بتحمل التزام استعادة المواد الموجودة فوق المنجم، وقدرت 
تكاليف التصرف في المنجم على أنها طفيفة، وتبلغ  القيمة االستخدامية للمنجم حوالي 

   .١٠٠٠للمنجم هي  بخالف تكاليف االستعادة ، والقيمة الدفترية ١,٢٠٠
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  وهذا المبلغ يأخذ في االعتبار ٨٠٠                         ً                             تبلغ القيمة العادلة ناقصا  تكاليف بيع وحدة توليد النقد 
تكاليف االستعادة التي تم وضع مخصص لها، ونتيجة لذلك يتم تحديد القيمة االستخدامية 

      ً  ناقصا  ١٢٠٠ (٧٠٠لوحدة توليد النقد بعد أخذ تكاليف  االستعادة في االعتبار وتقدر بمبلغ 
       ً   ناقصا  ١٠٠٠القيمة الدفترية للمنجم  ( ٥٠٠القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد هى ) ٥٠٠

وبالتالي فالقيمة االستردادية للوحدة تزيد ) ٥٠٠القيمة الدفترية لمخصص تكاليف االستعادة 
  .       عن القيمة الدفترية

نقد بعد األخذ في ال الدفترية لوحدة توليد تحديد القيمةلألسباب العملية يتم أحيانا  – ٧٩
 أو األصول العمالءمثال ذلك (االعتبار األصول التي هي جزء من وحدة توليد النقد 

مثال ذلك (أو االلتزامات التي تم االعتراف بها في القوائم المالية ) المالية األخرى 
 القيمة الدفترية دتزا، وفى هذه الحاالت ) والمعاشات والمخصصات األخرى الموردين

 ه بالقيمة الدفترية لهذضلوحدة توليد النقد بمقدار القيمة الدفترية لهذه األصول وتخف
  .االلتزامات

  ةالشهر
  شهرة على الوحدات المولدة للنقد توزيع ال

ل القيمة يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند تجميع األعمال اضمحال ألغراض اختبارات – ٨٠
ولد النقد أو مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة المقتنية على الوحدات التي ت

والمتوقع منها االستفادة من عملية التجميع بغض النظر عن إسناد األصول أو 
 وحدة أية وتتسم . لهذه الوحدات أو المجموعاتالمقتناةااللتزامات األخرى للشركة 

  : أو مجموعة وحدات يتم توزيع الشهرة عليها بما يلي
  .                                                                           أنها تمثل أدنى مستو  داخل المنشأة تراقب بها الشهرة لألغراض الداخلية لإلدارة )ا(
من معيار " ٥"تشغيل كما هو معرف بالفقرة أنها ليست أكبر من أي قطاع ) ب(

  .قبل التجميع " القطاعات التشغيلية ) " ٤١(المحاسبة المصرى رقم 
      ً         توقعا  لمنافع المشترى يدفعها  التىمبالغ الالمقتناة من عملية تجميع أعمال تمثل الشهرة – ٨١

اقتصادية مستقبلية، من األصول غير القابلة للتحديد بشكل منفرد أو من األصول التي 
 والشهرة ال تولد تدفقات ،ال تحقق شروط االعتراف بشكل منفرد في القوائم المالية 

 ما تساهم في                                                        ًنقدية بشكل مستقل عن األصول األخرى أو مجموعات األصول وغالبا 
          ً                     وأحيانا  ال يمكن توزيع الشهرة،التدفقات النقدية للوحدات المتعددة لتوليد النقد
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          أدنى مستو ن لفردية المولدة للنقد وبالتالي فإإال على أساس تقديري على الوحدات ا
  ًا ما يتضمن عدد اإلدارة الداخلية أحيانا داخل المنشأة يتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض

 واإلشارة .حدات توليد النقد ترتبط بها الشهرة ولكن ال يمكن توزيعها عليهممن و
والتي يمكن توزيع الشهرة " ٩٩ "إلى" ٨٣ " منلوحدة توليد النقد كما وردت في الفقرات

  .حدات توليد النقد التي يتم توزيع الشهرة عليهاوعليها هي أيضا إشارة لمجموعة 
 ل قيمة الشهرةاضمحالإلى اختبار " ٨٠"فقرة الردة في   يؤدى تطبيق المتطلبات الوا– ٨٢

  يعكس الطريقة التي تقوم بها المنشأة بإدارة عملياتها والتي ترتبط بها         عند مستو 
  .  ًيا  نظم إضافية إلعداد التقارير المالية ليس ضرورأيةالشهرة ، وبالتالي فان إدخال 

التي تم توزيع الشهرة عليها ألغراض يكون هناك توافق بين وحدة توليد النقد   قد ال– ٨٣
 ل القيمة مع المستوى الذي تم عنده توزيع الشهرة طبقا لمعياراضمحالاختبارات  

  " التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةآثار) "١٣ (المحاسبة المصرى رقم
  ًا  على سبيل المثال إذا كان مطلوب.رباح وخسائر العمالت األجنبية أألغراض قياس 

      ً        نسبيا  ألغراض أقلتوزيع الشهرة على مستويات ) ١٣(من أي منشأة بموجب معيار 
قياس أرباح وخسائر العمالت األجنبية عندئذ ال يطلب من المنشآت اختبار 

ة تقوم بمراقبة الشهرة أ لم تكون المنشا قيمة الشهرة عند نفس المستوى ماضمحالل
  .عند هذا المستوى ألغراض اإلدارة الداخلية

 للشهرة المكتسبة من تجميع األعمال األولى التوزيع استكمال في حالة عدم إمكانية – ٨٤
 التوزيع استكمالقبل نهاية الفترة السنوية التي تم فيها عملية التجميع عندئذ يتم 

  . قبل نهاية الفترة السنوية األولى التي تبدأ بعد تاريخ االقتناءاألولى
 أمكن تحديد المحاسبة إذا" تجميع األعمال " )٢٩(لمصرى رقم المحاسبة ا      ً          طبقا  لمعيار -  ٨٥

 عندئذ التجميع عن تجميع األعمال بصفة مؤقتة بنهاية الفترة التي تم فيها األولية
    :لىي بما المقتنيةتقوم الشركة 

  . باستخدام القيم المؤقتةالتجميعالمحاسبة عن عملية   )أ( 
 في مدة األولية المحاسبة استكمالقتة نتيجة  تسويات على القيم المؤأيةإثبات ) ب(

وفى مثل هذه األحوال قد يكون من غير .  االقتناء خ من تاري ًا  شهراالثنى عشر
 قبل التجميع للشهرة المكتسبة في عملية األولى التوزيع استكمال           ً الممكن أيضا  

قوم  وعندما يكون األمر كذلك ، ت.التجميعنهاية الفترة السنوية التي تم فيها 
  ".١٣٣"الفقرةب الواردة عن المعلومات باإلفصاحالمنشأة 
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ى  بالتصرف في أ إذا تم توزيع الشهرة على الوحدة المولدة للنقد وقامت المنشأة– ٨٦
مكون يخص هذه الوحدة يتم معاملة الشهرة المرتبطة بهذا المكون التي تم التصرف 

  : فيها على النحو التالي
  .لدفترية للمكون عند تحديد أرباح أو خسائر التصرفتدرج ضمن القيمة ا)  أ  (
تقاس على أساس القيم النسبية للمكون التي تم التصرف فيه وعلى أساس ) ب(و 

 في الوحدة المولدة للنقد إال إذا استطاعت المنشأة أن تثبت أن ىالجزء المتبق
  .   هناك طريقة أفضل إلظهار الشهرة المرتبطة بالمكون التي تم التصرف فيه

  :مثال
 وهذا المكون جزء من وحدة توليد نقد تم ١٠٠تقوم منشأة ببيع مكون معين مقابل مبلغ 

توزيع الشهرة عليها، وال يمكن تحديد الشهرة الموزعة على هذه الوحدة أو ربطها باية 
مجموعة من األصول عند مستوى أدنى من هذه الوحدة اإل بصفة تقديرية وتبلغ القيمة 

  .٣٠٠للجزء المحتفظ به من الوحدة المولدة للنقد االستردادية 
     ً                                                                           ونظرا  ألن الشهرة الموزعة على الوحدة المولدة للنقد ال يمكن تحديدها إال بصفة تقديرية 
أو ربطها مع مجموعة من األصول عند مستوى أقل من هذه الوحدة ، لذا يتم قياس الشهرة 

قيم النسبية للمكون الذى تم التصرف المرتبطة بالمكون الذى تم التصرف فيه على أساس ال
من الشهرة الموزعة على الوحدة % ٢٥فيه والجزء المتبقي من الوحدة وبالتالي يتم إدراج 

  .المولدة للنقد ضمن القيمة الدفترية للمكون الذى تم التصرف فيه
اصر  في حالة قيام المنشأة بإعادة تنظيم هيكلها التنظيمى بطريقة تؤدى إلى تغيير عن– ٨٧

وحدة أو أكثر من الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها ، عندئذ يتم 
 وتتم عملية إعادة التوزيع .إعادة توزيع الشهرة على الوحدات التي حدث بها تغيرات

 مكون أى في فعند قيام المنشأة بالتصركالمستخدم  القيمة النسبية اسلوبباستخدام 
 إال إذا استطاعت المنشأة إثبات أن هناك طريقة  ،لدة للنقدضمن مكونات الوحدة المو

  . أفضل لالعتراف بالشهرة المرتبطة بالوحدات المعاد تنظيمها

  :مثال
المولدة للنقد وال يمكن تحديد هذه الشهرة أو ربطها ) أ(تم توزيع الشهرة من قبل على وحدة 

) أ(تقديرية، ويتم تقييم الوحدة إال بصفة ) أ(مع مجموعة من األصول عند مستوى أدنى من 
  ). د(و) ج(و) ب(وإدخالها ضمن ثالث وحدات أخرى مولدة للنقد وهى 
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ال يمكن تحديدها إال بصفة تقديرية أو ربطها ) أ (ة    ً                            نظرا  ألن الشهرة الموزعة على الوحد
لذا يتم إعادة توزيعها على الوحدات )  أ(مع أية مجموعة أصول عند مستوى أدنى من 

قبل إدماج هذه ) أ(على أساس القيم النسبية لألجزاء الثالثة من الوحدة ) د(و) ج(و) ب(
  ).د(و) ج(و) ب(األجزاء ضمن الوحدة 

   ل القيمة للوحدات المولدة للنقد التي تتضمن شهرةاضمحالاختبار 

عندما ترتبط الشهرة بوحدة مولدة للنقد ولم يتم توزيعها على هذه " ٨١"    ً        طبقا  للفقرة  – ٨٨
ل القيمة على هذه الوحدة عندما يكون هناك مؤشر اضمحاللوحدة يتم إجراء اختبار ا

ل قيمة الوحدة وذلك بمقارنة القيمة الدفترية للوحدة اضمحالية احتمالأو داللة على 
 خسائر ناجمة عن بأية ويتم االعتراف .االسترداديةمع استبعاد الشهرة مع قيمتها 

  ".١٠٤"في الفقرة              ً         ل القيمة طبقا  لما ورد اضمحال
                        ًضمن قيمتها الدفترية أصال " ٨٨" إذا تضمنت الوحدة المولدة للنقد كما وردت في الفقرة – ٨٩

 وهناك إمكانية إنتاجى محدد ولم يتح بعد لالستخدامغير ملموس ليس له عمر 
" ١٠"ن الفقرة  ، فإل قيمة هذا األصل كجزء من هذه الوحدة اضمحالالختبار 

  .                         ًل القيمة على الوحدة سنويا اضمحالاء اختبار           ً    تتطلب أيضا  إجر

 و التى تم توزيع  ل القيمة على الوحدة المولدة للنقداضمحال يتم  إجراء اختبار – ٩٠
ل قيمة اضمحالية احتمال مؤشر أو داللة تفيد  أو عندما يوجد     ًسنويا  شهرة عليها

فإذا .  االستردادية الوحدة وذلك بمقارنة قيمتها الدفترية متضمنة الشهرة مع قيمتها
 قيمة الوحدة الدفترية عندئذ ال تعتبر قيمة هذه الوحدة االسترداديةما تجاوزت القيمة 

ما إذا تجاوزت القيمة الدفترية القيمة  أتاضمحلوالشهرة الموزعة عليها قد 
ل القيمة اضمحال للوحدة عندئذ تعترف المنشأة بوجود خسائر ناجمة عن االستردادية
  ".١٠٤"ة طبقا للفقر

  . ملغاة٩٥ – ٩١

  ل القيمة اضمحالتوقيت اختبارات 

ل قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم اضمحال يمكن إجراء االختبار السنوي لقياس – ٩٦
 فىتوزيع الشهرة عليها في أى وقت أثناء الفترة السنوية بشرط القيام باالختبار 

دات مختلفة في توقيتات  ويجوز إجراء اختبار على وح،نفس الوقت من كل سنة
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 الموزعة على الوحدة المولدة -  أو جزء منها-  إذا تم اقتناء الشهرةأنهمختلفة إال 
ل  اضمحالللنقد في عملية تجميع  أعمال أثناء الفترة الحالية، عندئذ يتم إجراء اختبار 

  . القيمة على هذه الوحدة قبل نهاية الفترة الحالية
ل القيمة على األصول المكونة للوحدة المولدة للنقد اضمحالر  إذا كان إجراء اختبا– ٩٧

الموزع عليها الشهرة يتم في نفس الوقت الذي يتم فيه بالنسبة للوحدة المتضمنة 
 هذا االختبار على هذه األصول قبل الوحدة المتضمنة إجراءالشهرة ، عندئذ يتم 

 وحدات مولدة للنقد تمثل ل القيمة علىاضمحالللشهرة ، وبالمثل عند إجراء اختبار 
مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها في نفس توقيت 
المجموعة التي تضم الشهرة ، عندئذ يتم اختبار الوحدات الفردية قبل مجموعة 

  .الوحدات التي تتضمن الشهرة
، قد لموزع عليها الشهرة ل القيمة للوحدة المولدة للنقد ااضمحال إجراء اختبار فى وقت – ٩٨

ل قيمة أحد األصول بداخل الوحدة التي اضمحالن هناك مؤشر أو داللة على يكو
ل قيمة اضمحالتتضمن الشهرة، عندئذ في مثل هذه األحوال تقوم المنشأة باختبار 

ل قيمة األصل قبل إجراء اختبار اضمحال خسارة ناجمة عن بأية        ً        األصل أوال  وتعترف 
 على الوحدة المولدة للنقد التي تتضمن الشهرة، وبالمثل قد يكون هناك ل القيمةاضمحال

ل قيمة الوحدة المولدة للنقد التي بداخل مجموعة الوحدات المولدة اضمحالمؤشر على 
 بإجراء اختبار المنشأةللنقد المتضمنة للشهرة و في مثل هذه األحوال أيضا تقوم 

 للنقد وتعترف بالخسارة الناجمة عن ل القيمة أوال على الوحدة المولدةاضمحال
ل القيمة على مجموعة الوحدات اضمحالل قيمة هذه الوحدة قبل إجراء اختبار اضمحال

  .الموزعة عليها الشهرة
 في الفترة السابقة بالنسبة للقيمة ؤه يمكن استخدام أخر حساب تفصيلي تم إجرا -٩٩

لشهرة عليها عند إجراء اختبار  للوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع ااالستردادية
  : ل القيمة على هذه الوحدة في الفترة الحالية بشرط تحقق الشروط التاليةاضمحال

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

 مبلغ يتجاوز القيمة يةاالستردادأن يكون قد نتج عن أخر حساب للقيمة ) ب(و 
  .الدفترية لألصل بهامش كبير 

بناء على تحليل األحداث التي وقعت والظروف واألحوال التي تغيرت منذ آخر ) ج(و 
 االستردادية بأن تقديرات القيمة احتمال ال يوجد االسترداديةحساب للقيمة 
  .  للوحدة  من القيمة الدفتريةأقلالحالية ستكون 
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  للمنشأةاألصول العامة 
  مجمعة أو منفصلة مثل مبنى المقر الرئيسي أو     ً أصوال األصول العامة للمنشأة تشمل -١٠٠

ويحدد  ،من المنشأة أو معدات معالجة البيانات االلكترونية أو مركز بحوث قسم 
منشأة ما إذا كان األصل يفي بالتعريف الوارد في هذا المعيار بالنسبة الهيكل 

العامة ألصول لتوليد نقد معينة ، والخصائص الرئيسية  ولوحدة لألصول العامة
 هي إنها ال تولد تدفقات نقدية داخلة بشكل مستقل عن األصول أو مجموعات للمنشأة

األصول األخرى ، وال يمكن أن تعزى قيمتها الدفترية كاملة لوحدة توليد النقد محل 
  .الدراسة

ال يمكن تحديد   تدفقات نقدية منفصلة فإنه ال تولداألصول العامة للمنشأة ألن     ً  نظرا  – ١٠١
 إال إذا قررت اإلدارة التصرف في األصل ، منها ألصل منفرد القيمة االستردادية

 فإنه يتم اضمحلت قد عام داللة على أن قيمة أصل ك هناتونتيجة لذلك إذا كان
ك بالمقارنة  األصل وذلا هذا لوحدة توليد النقد التي ينتمي لهالقيمة االسترداديةتحديد 

ل يتم االعتراف بها ضمحالمع القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد ، وأية خسارة في اال
  " .١٠٤"بموجب الفقرة 

ل القيمة على وحدة توليد النقد ، تقوم المنشأة بتحديد  اضمحال عند إجراء اختبار - ١٠٢
  : األصول العامة التي ترتبط بالوحدة المولدة للنقد محل الدراسة

إذا كان من الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية لألصل على أساس ثابت ) أ(
ومعقول على هذه الوحدة ، عندئذ تقوم المنشأة بمقارنة القيمة الدفترية 
للوحدة بما في ذلك الجزء الخاص بالقيمة الدفترية لألصل الموزع على 

ناجمة عن  خسارة بأية ويتم االعتراف االسترداديةالوحدة مع قيمتها 
  ".١٠٤"             ً        ل القيمة طبقا  للفقرة اضمحال

إذا كان من غير الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية لألصل على أساس ) ب(
  : ثابت ومعقول ، عندئذ تقوم المنشأة بما يلى

مقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع استبعاد األصل العام مع القيمة )  ١(
ل القيمة طبقا اضمحال الناجمة عن  و االعتراف بالخسارةاالستردادية

  ".١٠٤"للفقرة 
تحديد أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التى تتكون منها )  ٢(و 

الوحدة المولدة للنقد محل الدراسة والتي يمكن توزيع جزء عليها من 
  .القيمة الدفترية لألصل العام على أساس ثابت ومعقول
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هذه المجموعة من الوحدات بما في ذلك الجزء  مقارنة القيمة الدفترية ل )٣(و 
الخاص بالقيمة الدفترية لألصل العام الموزع على هذه المجموعة مع 

 خسائر ناجمة عن بأية للمجموعة ويتم االعتراف االسترداديةالقيمة 
  ".١٠٤"             ً        ل القيمة طبقا  للفقرة اضمحال

  .ملغاة – ١٠٣
  ل قيمة وحدة توليد النقداضمحالخسارة 

ل قيمة وحدة توليد النقد فقط إذا كانت قيمتها اضمحال بخسارة فب االعترا يج-١٠٤
ل في القيمة ضمحال الدفترية ويجب توزيع خسارة االا من قيمتهأقل االستردادية

  :                                        ً               لتخفيض القيمة الدفترية ألصول الوحدة طبقا  للترتيب التالي
أو وحدات (النقد  تخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على وحدة توليد  )أ(

  ).توليد النقد
 األصول األخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية تخفيضثم ) ب(

  .لكل أصل في الوحدة
ل في اضمحالو يجب معاملة هذه التخفيضات في القيمة الدفترية على أنها خسائر 

  ".٦٠"قيمة األصول الفردية وكذلك االعتراف بها بموجب الفقرة 
فإنه يجب عدم تخفيض " ١٠٤"ل القيمة بموجب الفقرة اضمحال توزيع خسارة  عند– ١٠٥

  : من مما يلى أيهما أكبر أقلالقيمة الدفترية لألصل إلى 
  ).إذا كان من الممكن تحديدها لألصل(                     ً             القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع) أ(
  ).إذا كان من الممكن تحديدها(  لألصلاالستخداميةالقيمة ) ب(
  .صفر) ج(

                          ً       الذي كان سيتم توزيعه خالفا  لذلك االستخداميةل في القيمة ضمحالمبلغ خسارة اال
مجموعة (على األصل يتم توزيعه على األصول األخرى للوحدة بالتناسب 

  ).الوحدات
 لكل أصل فردى لوحدة توليد القيمة االستردادية  إذا لم توجد طريقة عملية لتقدير - ١٠٦

ل بين أصول تلك ضمحال              ً        ً          ر يتطلب توزيعا  تقديريا  لخسارة االنقد فان هذا المعياال
  .                          ً وحدة توليد النقد تعمل معا لالوحدة عدا الشهرة ألن كافة أصو
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  ) :"٦٧" الفقرة راجع(ألصل مفرد القيمة االستردادية  الممكن تحديد  غير إذا كان من– ١٠٧
دفترية أكبر من ل لألصل إذا كانت قيمته الضمحاليتم االعتراف بخسارة اال) أ(

  و"١٠٤"صافى سعر بيعه أو نتائج إجراءات التوزيع المبينة في الفقرتين 
  . أيهما اكبر"  ١٠٥"

ل قيمة أصل إذا لم تضمحل قيمة وحدة اضمحالال يتم االعتراف بأية خسارة في ) ب( و 
 أقلتوليد النقد المتعلقة به، وينطبق ذلك حتى ولو كان صافى سعر بيع األصل 

  .  ته الدفتريةمن قيم

  :مثال
                                                                    ً           عانت آلة من تلف مادي إال أنها ال زالت تعمل بالرغم من أن عملها ليس جيدا  كما كان ،  

 سعر بيع اآللة عن قيمتها الدفترية، وال تولد اآللة تدفقات نقدية داخلة مستقبلية صافىو يقل 
ل اآللة ضمنها من االستخدام المستمر لها ، واصغر مجموعة أصول قابلة للتحديد تدخ

وتولد تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر لها والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات 
تبين القيمة والنقدية من األصول األخرى هي خط اإلنتاج الذي تنتمي إليه اآللة، 

  .االستردادية لخط اإلنتاج أن خط اإلنتاج ككل لم تضمحل قيمته
  :االفتراض األول

  .التنبؤات المعتمدة من قبل اإلدارة ال تعكس التزاما لإلدارة الستبدال اآللة/  التقديرية الموازنات
  :ال يمكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد لآللة بمفردها حيث إن القيمة االستخدامية لآللة

  .                                ً                       قد تختلف عن القيمة العادلة ناقصا  التكاليف الالزمة للبيع   ) أ(
 ).خط اإلنتاج(وحدة توليد النقد والتي تنتمي إليها اآللة يمكن تحديدها فقط بالنسبة ل ) ب(

لم تضمحل قيمة خط اإلنتاج ، وعلى ذلك ال يتم االعتراف بأية خسارة في اضمحالل 
قيمة اآللة، وبالرغم من ذلك قد تحتاج المنشأة إلى أن تعيد تقييم فترة اإلهالك أو 

لى فترة إهالك أقل أو إلى أسلوب اإلهالك لآللة، ومن المحتمل أن الحاجة تدعو إ
أسلوب إهالك أسرع إلظهار العمر المتبقي المتوقع لآللة أو نمط استهالك المنشأة 

  .للمنافع االقتصادية
  :االفتراض الثاني

التنبؤات المعتمدة من قبل اإلدارة التزام اإلدارة باستبدال / تعكس الموازنات التقديرات 
قدر التدفقات النقدية من االستخدام المستمر لآللة اآللة وبيعها في المستقبل القريب، وت
  .إلى أن يتم التصرف فيها أنها ضئيلة
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يمكن تقدير القيمة االستخدامية لآللة بأنها قريبة من صافى سعر بيعها ، وعلى ذلك 
يمكن تحديد القيمة االستردادية لآللة مع عدم االعتداد بوحدة توليد النقد التي تنتمي 

، وحيث إن صافى سعر بيع اآللة أقل من قيمتها الدفترية يتم )دة اإلنتاجوح(إليها اآللة 
  . االعتراف بخسارة اضمحالل في قيمة اآللة

يجب االعتراف بأى " ١٠٥"، " ١٠٤" بعد تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين – ١٠٨
ان ل قيمة وحدة توليد النقد فقط إذا كاضمحالالتزام خاص بأي مبلغ متبق لخسارة 

  .          ً     ً                            ذلك مطلوبا  طبقا  ألي معايير محاسبة مصرية أخرى
  عكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل القيمة 

ل قيمة أصل أو اضمحال خسارة عكسمتطلبات " ١١٦"إلى " ١١٠"من  تحدد الفقرات -١٠٩
إال " أصل"نقد في السنوات السابقة، وهذه المتطلبات تستخدم مصطلح الوحدة توليد 

 الفقرتان و تحتوى ليشير ألي أصل مفرد أو وحدة توليد نقد،             ً يستخدم أيضا أنه
، " ١٢٢"رتان ق الفو تحتوى ،  إضافية لألصل المفردعلى متطلبات" ١٢١ "،" ١١٧"
، " ١٢٤ "الفقرتين تحتوىوحدة توليد النقد، كما على متطلبات خاصة ب" ١٢٣"
  على متطلبات خاصة بالشهرة"  ١٢٥"

 تقييم ما إذا كان هناك داللة على أن  نهاية كل فترة ماليةتاريخ على المنشأة في - ١١٠
 أصل معترف بها خالف الشهرة في السنوات السابقة لم تعد أىل اضمحالخسارة 

 ، وإذا وجدت مثل هذه الداللة يجب على االنخفاضموجودة أو أنها أخذت فى 
  . لذلك األصلاالسترداديةالمنشأة تقييم القيمة 

 لم تعد توجد خسارة في أنه احتمال إذا كانت هناك أية داللة على  عند تقييم ما– ١١١
 أصل خالف الشهرة في السنوات السابقة أو أنها انخفضت فإنه أىل قيمه اضمحال

  :يجب على المنشأة النظر كحد أدنى في الدالالت التالية
  مصادر المعلومات الخارجية

  . الفترةزيادة القيمة السوقية لألصل إلى حد كبير خالل) أ(
حدوث تغييرات هامة لصالح المنشأة خالل الفترة أو أنها ستحدث في ) ب(

المستقبل القريب في البيئة التقنية أو السوقية أو االقتصادية أو القانونية التي 
  . األصلإليها ينتمي التىتعمل بها المنشأة أو في السوق 
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ألخرى على االستثمارات انخفاض أسعار الفائدة في السوق أو أسعار العوائد ا) ج(
 على سعر االنخفاضفي السوق خالل الفترة ، ومن المحتمل أن يؤثر هذا 

 وتزيد قيمة األصل االستخداميةالخصم المستخدم في حساب قيمة األصل 
  . جوهريةة بصوراالستردادية

  مصادر المعلومات الداخلية 
 حدوثها في حدوث تغيرات هامة لصالح المنشأة خالل الفترة أو يتوقع) د(

المستقبل القريب إلى الحد أو باألسلوب الذي يستعمل به األصل أو يتوقع 
استعماله، وتشمل هذه التغيرات التكاليف المتكبدة خالل الفترة لتحسين أداء 

  .األصل أو إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها األصل
القتصادي لألصل أفضل توافر األدلة من التقارير الداخلية على أن األداء ا) هـ(

  .مما هو متوقع أو سيكون كذلك
 محتمل في الخسارة الناجمة عن انخفاض تتطابق الدالئل والمؤشرات على وجود -١١٢

مع الدالئل والمؤشرات على " ١١١"ل قيمة األصل كما ورد في الفقرة اضمحال
  ".١٢"ل محتمل في القيمة كما ورد في الفقرة اضمحالوجود 

ل القيمة المثبتة بالنسبة اضمحال وجود مؤشر يفيد بأن الخسارة الناتجة عن  في حالة– ١١٣
 فإن هذا يوضح أن العمر انخفضتموجودة أو قد لم تعد ألصل ما بخالف الشهرة 

أو القيمة المتبقية قد تكون بحاجة ) االستهالك( المتبقي أو طريقة اإلهالك اإلنتاجى
 المطبق على األصل حتى في بة المصرىلمعيار المحاس                      ً إلى مراجعة وتسوية طبقا  

  .ل القيمة بالنسبة لألصلاضمحالحالة عدم إلغاء الخسارة الناتجة عن 
 أصل بخالف الشهرة في أىل قيمة اضمحال يتعين إلغاء الخسارة المثبتة الناتجة عن -١١٤

 في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة األصل ا كان هناك تغييرالسنوات السابقة إذ
ل القيمة ، فإذا كان األمر اضمحالخر خسارة ناتجة عن آ منذ إثبات سترداديةاال

،  ما لم تنص االسترداديةكذلك، يتعين زيادة المبلغ المثبت لألصل ليصل إلى قيمته 
  .ل القيمةاضمحال                      ً         وتعد هذه الزيادة عكسا  لخسارة .على خالف ذلك" ١١٧"فقرة ال

مة عن اضمحالل القيمة زيادة في الخدمة المقدرة  وتعكس عملية عكس الخسارة الناج– ١١٥
المرتقبة الخاصة باألصل سواء من االستخدام أو البيع منذ التاريخ األخير الذي قامت 
  فيه المؤسسة بإثبات الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة األصل ،
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سبب من المنشأة القيام بتحديد التغيرات في التقديرات التي ت" ١٣٠"وتتطلب الفقرة 
  : الزيادة في الخدمة المقدرة المرتقبة ، وتشمل األمثلة عن التغيرات في التقديرات اآلتي

 على محددةسواء كانت القيمة المستردة  (االسترداديةتغير في أساس القيمة ) أ(
  ).االستخداميةصافى القيمة البيعية أو القيمة أساس 

ن هذه االستخدامية ، فإساس القيمة  على أمحددة االسترداديةإذا كانت القيمة ) ب( أو
 تغيير في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية أو نسبة أىالتغيرات تشمل 

  .الخصم
 صافى القيمة البيعية، فان هذه  أساس علىمحددة االسترداديةإذا كانت القيمة  ) ج( أو

   .  التغيرات تشمل أي تغيير في تقدير عناصر صافى القيمة البيعية
 وذلك ببساطة ألن القيمة الدفترية لألصل قد تصبح أكبر من القيمة االستخدامية القيمة – ١١٦

الحالية للتدفقات النقدية الداخلة المستقبلية تزداد مع اقترابها إال أن الخدمة المرتقبة 
ل القيمة اضمحال يتم إلغاء الخسارة الناتجة عن الالخاصة باألصل لم تزداد وبالتالي 

 و إنحتى ) وأحيانا ما يطلق عليها اإلبقاء على الخصم (د مرور الوقت بمجر
  .الدفترية الخاصة باألصل أكبر من قيمته االسترداديةأصبحت القيمة 

   ل القيمة بالنسبة لألصل المنفرداضمحال الخسارة الناجمة عن عكس
 نتيجة لعكس  -  فيما عدا الشهرة–الدفترية المزادة ألصل  يجب أال تتعدى القيمة – ١١٧ 

 التي كان سيتم تحديدها الدفترية القيمة  ،لاالضمحالالخسارة الناجمة عن 
ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن ) بالصافي بعد االستهالك أو اإلهالك(

  .ل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقةاضمحال
  . ملغاة – ١١٨

ل قيمة أصل  بخالف الشهرة على اضمحالجة عن  خسارة ناتأية يتعين إثبات عكس – ١١٩
  .الفور بقائمة األرباح والخسائر

  . ملغاة – ١٢٠
 كل القيمة ، يتعين تسوية مبلغ اإلهالاضمحال بعد إثبات إلغاء الخسارة الناجمة عن – ١٢١

                                                         ً      في الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة المثبتة المعدلة ناقصا  منها ) االستهالك(
  .على أساس منتظم على العمر اإلنتاجي المتبقي) إن وجدت(بقية القيمة المت



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

٧٧٨

  قيمة وحدة مولدة للنقدل اضمحال الخسارة الناجمة عن عكس
ل القيمة بالنسبة للوحدة التي اضمحاليتم توزيع قيمة ما تم عكسه بشأن خسائر   - ١٢٢

لدفترية  بالتناسب مع القيم ا-  فيما عدا الشهرة -تولد النقد على أصول الوحدة
ل اضمحاللهذه األصول وتعامل الزيادات في القيم الدفترية كقيود عكسية لخسائر 

  ".١١٩"         ً         بها طبقا  للفقرة فالقيمة لألصول الفردية ويتم االعترا
ل القيمة بالنسبة للوحدة اضمحال عند توجيه القيد العكسي للخسارة الناتجة عن – ١٢٣

 أ ، ينبغي زيادة القيمة المثبتة لألصل عن، ال "١٢٢"المولدة للنقد بموجب الفقرة 
  :ب أيهما أقل 

  ).إذا كان من الممكن تحديدها (االسترداديةقيمته ) أ(
) بالصافي بعد االستهالك أو اإلهالك(قيمته الدفترية التى كان سيتم تحديدها ) ب(

ل القيمة بالنسبة لألصل اضمحال خسارة ناجمة عن بأيةما لم يتم االعتراف 
  .وات السابقةفي السن

و ل القيمة اضمحال الناجمة عن ر توزيع مبلغ القيد العكسي الخاص بالخسائو يتم
 فيما عدا بالنسبة و التناسب كان سيتم توزيعه على األصول األخرى للوحدة الذى

  .الشهرة
  لشهرةقيمة ال اضمحاللخسارة الناجمة عن ا عكس
  .قيمة الشهرة في فترة الحقةل اضمحال ال ينبغي عكس الخسارة الناجمة عن – ١٢٤
يحظر إثبات " األصول غير الملموسة ")٢٣( لمعيار المحاسبة المصرى رقم     ً  طبقا  – ١٢٥

ل قيمة اضمحال زيادة الحقة بعد االعتراف بخسائر و أية                      ً   الشهرة المكتسبة داخليا  ، 
 ً ا   مكتسبة داخليشهرة زيادة في            ًستكون غالبا  ة للشهراالسترداديةالشهرة في القيمة 

  .المقتناة للشهرة الدفتريةل القيمة اضمحالوليست إلغاء لخسائر 
  اإلفصاح 

  : بالنسبة لكل فئة من األصول ، ينبغي أن تفصح المنشأة عن اآلتى– ١٢٦ 
 أو الخسائرقيمة الخسائر الناتجة عن اضمحالل القيمة المثبتة في األرباح )  أ(

ة الدخل المندرجة تحتها الخسائر أثناء الفترة والبنود التفصيلية الخاصة بقائم
  .الناجمة عن اضمحالل القيمة
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مبلغ القيد العكسي للخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة المثبتة في قائمة ) ب(
الدخل أثناء الفترة والبنود التفصيلية لقائمة الدخل التي تم فيها إلغاء الخسائر 

  .الناتجة عن اضمحالل القيمة
  .ملغاة ) ج(
  .ملغاة) د(

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

يمكن تقديمها مع معلومات أخرى تم اإلفصاح " ١٢٦" المعلومات المطلوبة في الفقرة – ١٢٨
عنها بالنسبة لفئة األصول ، على سبيل المثال، يمكن إدراج هذه المعلومات في 

 الخاص باألصول الثابتة في بداية ونهاية الفترة بموجب ما ورد تسوية المبلغ المثبت
  ".األصول الثابتة ") ١٠(معيار المحاسبة المصرى رقم في 

) ٤١( يتعين على المنشأة التي تقوم بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم – ١٢٩
له  قوائم مالية  تعداإلفصاح عن اآلتى بالنسبة لكل قطاع " القطاعات التشغيلية"

بناء على النموذج األولى إلعداد القوائم المالية للمنشأة كما هو محدد في معيار 
  ) :٤١(المحاسبة المصرى رقم 

  .ل القيمة المثبتة في قائمة األرباح اضمحالقيمة الخسائر الناجمة عن )  أ (
مثبتة في قائمة الخسائر الناجمة عن الخسائر ال) القيود العكسية(قيمة مبالغ ) ب  (

  .األرباح والخسائر
ل القيمة بالنسبة لألصل اضمحال خسارة ناجمة عن أية إذا تم إثبات أو عكس – ١٣٠

 أثناء الفترة وإذا كانت هذه المولدة للنقدالمنفرد ويشمل ذلك الشهرة و الوحدة 
الخسارة مؤثرة بشكل جوهري على القوائم المالية للمنشأة ككل ، يتعين على 

  : آلتىالمنشأة اإلفصاح عن ا
األحداث والظروف التي أدت إلى إثبات أو عكس الخسارة الناجمة عن ) أ( 

  . ل القيمةاضمحال
   .ال القيمة المثبتة أو التي تم عكسهاضمحالقيمة الخسارة الناجمة عن ) ب(
  :بالنسبة لألصل المنفرد) ج(
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  .طبيعة األصل) ١(
             عه األصل بناء القطاع الذي يمكن إعداد قوائم مالية عنه والذي يتب) ٢(

 الخاص بإعداد التقارير المالية كما هو لى للمنشأةعلى النموذج األو
" القطاعات التشغيلية) " ٤١(محدد في معيار المحاسبة المصرى رقم 

  .إذا كانت المنشأة تقوم بإعداد قوائم مالية للقطاعات الخاصة بها
  بالنسبة للوحدة المولدة للنقد) د(

هل هي خط إنتاج، أم مصنع، أم (ة للنقد وصف الوحدة المولد) ١(
) مشروع، أم منطقة جغرافية، أم قطاع يتم إعداد قوائم مالية عنه

  ).٤١( المصرى رقم ةكما هو محدد في معيار المحاسب
قيمة الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة المثبتة أو الملغاة حسب ) ٢(

مالية عنه إذا فئة األصول أو حسب القطاع الذي يتم إعداد قوائم 
) ٤١(كانت المنشأة تطبق ما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم 

  .         ً                                      وذلك طبقا  للنموذج األولى للقوائم المالية للمنشأة
إذا تغير مجموع األصول لتحديد الوحدة المولدة للنقد منذ التقدير ) ٣ (

 يتعين - إن وجد -السابق للقيمة االستردادية للوحدة المولدة للنقد 
لى المنشأة وصف الطريقة الحالية أو السابقة لتجميع األصول ع

  .وأسباب تغيير الطريقة التي يتم بموجبها تحديد الوحدة المولدة للنقد
 هى) الوحدة المولدة للنقد( بالنسبة لألصل االسترداديةما إذا كانت القيمة ) هـ(

  .االستخداميةصافى القيمة البيعية أو القيمة 
قيمة االستردادية هي صافى القيمة البيعية يفصح عن األساس إذا كانت ال) و(

                             ً سواء تم تحديد سعر البيع رجوعا  ( المستخدم لتحديد صافى القيمة البيعية 
  ).  إلى سوق نشطة أو بطريقة أخرى

إذا كانت القيمة االستردادية هي القيمة االستخدامية يفصح عن أسعار الخصم ) ز(
 للقيمة -   أن وجد -ي والتقدير السابق المستخدمة في التقدير الحال

  .االستخدامية
ل اضمحال تقوم المنشأة باإلفصاح عن المعلومات التالية بالنسبة إلجمالي خسائر – ١٣١

القيمة وإجمالي ما تم رده من مبالغ تم االعتراف بها أثناء فترة لم يتم اإلفصاح 
  ".١٣٠"لفقرة ل                         ً  معلومات بشأنها وذلك طبقا  أيةعن 
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ل القيمة اضمحالة بالخسائر الناجمة عن أثرات الرئيسية لألصول المتالفئ  ) أ(
والتي ال يتم اإلفصاح عن ) ل القيمةاضمحالإلغاء الخسائر الناجمة عن (

  ".١١٧"معلومات خاصة بها بموجب الفقرة 
هذه الخسائر الناتجة ) إلغاء( والظروف الرئيسية التي أدت إلى إثبات ثاألحدا ) ب(

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

 االستردادية المستخدمة لتحديد القيمة االفتراضات يتم تشجيع المنشأة لإلفصاح عن – ١٣٢
على " ١٣٤"فقرة ال ومع هذا تشترط .أثناء الفترة) المولدة للنقدالوحدات (لألصول 

رات المستخدمة لقياس القيمة المنشأة اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالتقدي
 ملموس ليس له ر عند إدراج الشهرة أو اى أصل غيالمولدة للنقد للوحدة االستردادية

  .   محدد ضمن القيمة الدفترية لهذه الوحدةإنتاجىعمر 
إذا  لم يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند تجميع األعمال أثناء " ٨٤"      ً          طبقا  للفقرة - ١٣٣

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

  .القيمة
التقديرات المستخدمة لقياس القيمة االستردادية للوحدات المولدة للنقد التي 

  نتاجية  محددةتحتوى على  شهرة أو أصول غير ملموسة ليس لها أعمار إ
بالنسبة لكل ) و(إلى ) أ( تقوم المنشأة باإلفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب – ١٣٤

حيث تمثل القيمة الدفترية للشهرة أو األصول ) مجموعة وحدات(وحدة مولدة للنقد 
غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة والموزعة على هذه الوحدة أو 

     ً                                                             كبيرا  بالمقارنة مع اجمالى القيمة الدفترية الخاصة بالمنشأة بالنسبة              ً الوحدات مبلغا  
  .  للشهرة أو األصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة 

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

  .الموزعة على الوحدة أو الوحدات 
 أو صافى االستخداميةالقيمة ( للوحدة االستردادية أساس حساب القيمة  )ج( 

  ) القيمة العادلة
 للوحدة أو مجموعات الوحدات تعتمد على القيمة االسترداديةإذا كانت القيمة ) د(

  :  عندئذ يتم اإلفصاح عما يلياالستخدامية
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ان مفصل باالفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلدارة في التنبؤ بي)  ١(
. التـنبؤات ،/بالتدفقات النقدية بالنسبة للفترة التي تغطيها أحدث الموازنات

 أهم االفتراضات في االفتراضات التي تمثل حساسية كبيرة للقيمة لوتتمث
  .االستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات

 كل افتراض سواء كانت ةسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيمبيان باأل)  ٢(
هذه القيمة أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر 
                         ً                                    خارجية إذا كان ذلك مناسبا  ، وكيفية وأسباب اختالف هذه القيم عن 
الخبرات السابقة أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر 

  .              ًيكن ذلك مناسبا خارجية إن لم 
/                                                                    الفترة التي تنبأت اإلدارة فيها بالتدفقات النقدية بناء  على المـوازنات) ٣(

التنبؤات المالية المعتمدة من اإلدارة، وعند استخدام فترة تتجاوز خمس 
  .سنوات للوحدة أو الوحدات المولدة للنقد ينبغى تقديم ما يبرر ذلك

نبؤات التدفقات النقدية بعد الفترة التي معدل النمو المستخدم الستقراء ت) ٤(
التنبؤات مع تقديم ما يبرر استخدام أي معدل / تغطيها أحدث الموازنات 

نمو يتجاوز متوسط معدل النمو طويل األجل بالنسبة للمنتجات أو 
األنشطة أو الدولة أو الدول التي تعمل فيها المنشأة أو بالنسبة للسوق 

  .وحداتالتى تعمل به الوحدة أو ال
  .سعر أو أسعار الخصم المطبقة على تنبؤات التدفقات النقدية) ٥              (

 للوحدة أو مجموعات الوحدات تقوم على القيمة االسترداديةإذا كانت القيمة ) هـ(
العادلة بالصافي بعد خصم تكاليف البيع يتم اإلفصاح عن األسلوب المستخدم 

 وإذا لم يتم تحديد القيمة العادلة بالصافي  ،لتحديد القيمة العادلة بالصافي
باستخدام سعر السوق السائد للوحدة أو الوحدات عندئذ يجب اإلفصاح أيضا 

  : عن المعلومات التالية
 األساسية التي بناء عليها حددت تبيان عن كل افتراض من االفتراضا) ١(

االفتراضات  وتتمثل  ،  بالصافي بعد تكاليف البيعالعادلةاإلدارة القيمة 
األساسية في تلك االفتراضات التي تمثل حساسية كبيرة للقيمة 

  . للوحدة أو مجموعة الوحداتاالستردادية
بيان باألسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيمة كل افتراض سواء كانت ) ٢(

هذه القيمة أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر 
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        ً                                   ك مناسبا  وكيفية وأسباب واختالف هذه القيم عن خارجية إذا كان ذل
م الحصول عليها من مصادر الخبرات السابقة أو المعلومات التي يت

  .                   ً ن لم يكن ذلك مناسبا  خارجية إ
 راجع معيار المحاسبة (مستوى التسلسل الهرمى للقيمة العادلة) أ (

الذى يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة )) ٤٥(المصرى رقم 
  .جمله دون أي اعتبار ألهمية تكاليف التصرفبم

  .إجرائه) أسباب(إذا حدث تغير في أسلوب التقييم ، التغير وسبب ) ب(
                                 ً                                        إذا تم تحديد القيمة العادلة ناقصا  التكلفة للبيع بإستخدام تنبؤات التدفقات   

  :                                ً                      النقدية المخصومة يتم اإلفصاح أيضا  عن المعلومات التالية 
  .تخدمتها اإلدارة إلعداد تنبؤات التدفقات النقدية الفترة التى اس) ٣(
  .معدل النمو الذى تم استخدامه إلستخراج تنبؤات التدفقات النقدية) ٤(
  .الخصم التى تم استخدامها فى تنبؤات التدفقات النقدية) أسعار(سعر ) ٥(

ة ير في االفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلداري تغأىفي حالة وجود ) و(
  إلى للوحدة أو مجموعة الوحدات ، وأدى ذلكاالسترداديةلتحديد القيمة 

  : ، عندئذ يتم االفصاح عن اآلتىاالسترداديةتجاوز القيمة الدفترية للقيمة 
  .قيمة هذا التجاوز) ١(
  .قيمة هذه االفتراضات) ٢(

 تأثيرات تالية لهذا أيةساسى بعد إدراج االفتراض األقيمة التغير في  )٣ (
 االسترداديةالتغيير على المتغيرات األخرى المستخدمة لقياس القيمة 

 للوحدة أو مجموعة الوحدات مع قيمتها االسترداديةحتى تتساوى القيمة 
  .الدفترية

 إذا تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة أو أى أصل غير ملموس ليس له عمر إنتاجى – ١٣٥
متعددة من الوحدات المولدة للنقد ولم محدد أو جزء من هذه القيمة على مجموعة 

 القيمة الدفترية المحددة من قبل بإجمالى                          ً        يكن هذا المبلغ الموزع هاما  مقارنة 
المنشأة بالنسبة للشهرة أو األصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية 

 القيمة الدفترية إجمالى عن  ومحددة، عندئذ يتم اإلفصاح عن هذه الحقيقة
باإلضافة إلى ذلك . عة للشهرة أو هذه األصول الموزعة على هذه الوحدات المجم

 وحدة من هذه الوحدات أو لهذه الوحدات تقوم ألية االسترداديةإذا كانت القيمة 
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 إجمالي القيمة الدفترية  االفتراضات األساسية وكانعلى نفس االفتراض أو
 انتاجية ليست لها أعمار المجمعة لهذه الشهرة أو األصول غير الملموسة التي

جمالى القيمة الدفترية التي تحددها المنشأة بالنسبة لهذه إمحددة هامة بالمقارنة ب
  :الشهرة واألصول ، عندئذ تفصح المنشأة عن هذه الحقيقة باإلضافة إلى ما يلي

  .جمالى القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على هذه الوحداتإ  ) أ(
ول غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجى جمالى القيمة الدفترية لألصإ ) ب(

 .الموزعة على هذه الوحداتومحدد 

  .بيان باالفتراضات األساسية) ج(
بيان باألسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيمة كل افتراض سواء كانت هذه ) د(

القيمة أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر خارجية 
    ً                                                   اسبا  ،وكيفية وأسباب اختالف هذه القيم عن الخبرات السابقة إذا كان ذلك من

أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية أن لم يكن ذلك 
  .      ًمناسبا 

 االفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلدارة فىير ي تغأىفي حالة وجود ) هـ (
ات وأدى ذلك إلى تجاوز  للوحدة أو مجموعة الوحداالسترداديةلتحديد القيمة 

  : عندئذ يتم اإلفصاح عن اآلتىاالسترداديةالقيمة الدفترية للقيمة 
  .قيمة هذا التجاوز )١(
 .قيمة هذه االفتراضات )٢(

 تأثيرات تالية لهذا أية بعد إدراج األساسىقيمة التغير في االفتراض  )٣(
 االسترداديةالتغيير على المتغيرات األخرى المستخدمة لقياس القيمة 

 للوحدة أو مجموعة الوحدات مع االستردادية تتساوى القيمة حتى
 .قيمتها الدفترية

خر حساب تفصيلي تم في الفترة السابقة استخدام آيجوز " ٩٩"أو " ٢٤ "للفقرتين     ً  طبقا  – ١٣٦
واستخدامه في اختبار ) أو مجموعة الوحدات (المولدة للنقد للوحدة االسترداديةللقيمة 

في الفترة الحالية بشرط ) أو مجموعة الوحدات(بة للوحدة ل القيمة بالنساضمحال
ذلك يتم ربط المعلومات الخاصة بهذه ك وإذا كان األمر  ،توافر بعض الشروط

 الفقرتينالمدرجة ضمن اإلفصاحات المطلوبة بموجب ) مجموعة الوحدات(الوحدة 
  .االستردادية للقيمة المستخدم مع الحساب " ١٣٥ "،" ١٣٤"

  .ة  ملغا-١٣٧
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  )أ( ملحق
  

  استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة االستخدامية
  

           ً                      ويعتبر جزءا  ال يتجزأ منه حيث يقدم )  ٣١(معيار المحاسبة المصرى رقم هذا الملحق يرافق 
ن استخدام أساليب القيمة الحالية في قياس القيمة االستخدامية وفى هذا السياق إرشادات بشأ

  . أيضا إلى مجموعة األصول التي تكون وحدة مولدة للنقد"أصل" يشير مصطلح 

  
  عناصر قياس القيمة الحالية

  : الفروق االقتصادية بين األصول مجتمعةتمثل العناصر التالية   -١أ
                                                       ً                   تقدير التدفق النقدي المستقبلي أو في الحاالت األكثر تعقيدا  سلسلة من التدفقات   )أ(   

  . الحصول عليها من األصلالمنشأةالنقدية المستقبلية التي تتوقع 
  .ن االختالفات الممكنة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقديةقعات بشأالتو )ب(و 
 المتمثلة في سعر الفائدة السائد في األسواق في الوقت للنقودالقيمة الزمنية  )ج(و 

  .الحالي دون مخاطر

   .مقابل تحمل درجة عدم التأكد المتأصلة في األصل  )د(و 
 وهذه ،عناصر أخرى أحيانا ال يمكن تحديدها مثل عدم قابلية تسييل األصل )هـ(و

العناصر تظهر من خالل المشاركين في السوق عند تقدير التدفقات النقدية 
 . الحصول عليها من األصلالمنشأةالتي تتوقع المستقبلية 

كن استخدام احدهما  القيمة الحالية ويملحسابفي هذا الملحق مقارنة بين منهجين   -٢أ
 وطبقا للمنهج التقليدي نجد أن التسويات الخاصة .لتقدير القيمة االستخدامية لألصل

 ولكن ، تدخل ضمن سعر الخصمهبعالي" ١أ"فقرة الفي ) هـ(إلى ) ب(بالعناصر من 
تؤدى إلى إحداث ) هـ(، ) د(، ) ب(ن العناصر ا لمنهج التدفق النقدي المتوقع فإطبق

الوصول إلى التدفقات النقدية المتوقعة بعد عمل التسويات الخاصة تسويات عند 
ن االختالفات خدمه المنشأة إلظهار التوقعات بشأ     ً                     وأيا  كان المنهج الذي تست.بالمخاطر
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ن النتيجة يجب أن تكون إظهار ت التدفقات النقدية المستقبلية فإالممكنة في قيمة وتوقي
أو بمعنى آخر المتوسط المرجح المستقبلية ت النقدية القيمة الحالية المتوقعة من التدفقا

  .لجميع النتائج الممكنة
  مبادئ عامة

يختلف األسلوب المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وأسعار الفائدة من موقف   -٣أ
           ً                                                           آلخر اعتمادا  على الظروف المحيطة باألصل محل الدراسة إال أن المبادئ العامة 

  : تطبيق ألساليب القيمة الحالية عند قياس األصول ىأالتالية تحكم 
االفتراضات  و التدفقات النقديةلخصميجب أن تظهر أسعار الفائدة المستخدمة   )أ(

المتفقة مع االفتراضات المتأصلة في التدفقات النقدية المقدرة وإال سوف يتكرر 
 المثال تأثير بعض االفتراضات أو سوف يتم تجاهل هذا التأثير، على سبيل

بقرض على تدفقات نقدية تعاقدية خاصة % ١٢يمكن تطبيق سعر خصم بواقع 
عكس التوقعات بشان عدم السداد من القروض ذات السمات لعميل  ،هذا السعر ي

 ألن التدفقات النقدية لخصم% ١٢الخاصة،  وال يجب استخدام نفس سعر الـ 
  .لمستقبلهذه التدفقات النقدية تعكس بالفعل عدم السداد في ا

 يجب أال يكون هناك اى تحيز بالنسبة للتدفقات النقدية المتوقعة وأسعار الخصم  )ب(
أية عوامل ليس وكذلك يجب أن تكون هذه التدفقات وأسعار الخصم خالية من ، 

 إثبات صافي التدفقات فإنعلى سبيل المثال و باألصل محل الدراسة لها صلة
عم الربحية المستقبلية لألصل ظاهريا يعد نوعا النقدية المقدرة بأقل من قيمتها لد

  .من التحيز في عملية القياس
يجب أن تعكس التدفقات النقدية أو أسعار الخصم مجموعة من النتائج الممكنة   )ج(

  .وليس فقط قيمة الحد األدنى أو الحد االقصي المحتملة
  القيمة الحالية يتعلق بفيماالمنهج التقليدي ومنهج التدفقات النقدية المتوقعة 

  المنهج التقليدي
 من التدفقات واحدةاستخدمت التطبيقات المحاسبية للقيمة العادلة بشكل تقليدي مجموعة   -٤أ

            ً                                 والذي غالبا  ما يوصف بأنه السعر المتكافئ مع واحدالنقدية المقدرة وسعر خصم 
 سعر الخصم ل ًا ومن الناحية العملية يفترض المنهج التقليدي أن مبدأ واحد، المخاطر

المناسب والقسط المستقبلية ن التدفقات النقدية يمكن أن يتضمن جميع التوقعات بشأ
  . على اختيار سعر الخصم ةن المنهج التقليدي يركز بشدلتحمل المخاطرة ومن ثم فإ
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 قد يمكن فيها مالحظة ومراقبة األصول -  على سبيل المثال- في بعض األحوال التي  -٥أ
 وبالنسبة لألصول ذات  ،                ً                      ن من السهل نسبيا  تطبيق المنهج التقليديفي السوق، قد يكو

التدفقات النقدية التعاقدية يتفق المنهج مع الطريقة التي يوصف بها األصل من قبل 
  %.١٢ العائد الذي يبلغ ي السوق كما هو الحال في السند ذىالمشاركين ف

ض مشكالت القياس المعقدة مثل قياس                                 ً             قد ال يكون المنهج التقليدي مناسبا  في معالجة بع  -٦أ
 بند يمكن مقارنته ألىوجد سوق لها أو ألحد بنودها أو  ال تاألصول غير المالية التي

تحليل عنصرين " السعر المتكافئ مع المخاطرة "    ويتطلب البحث السليم عن. بها 
اري  وهما األصل الموجود في السوق وله سعر فائدة واضح واألصل الج–على األقل 

 وعندئذ يجب استنتاج سعر الخصم المناسب للتدفقات النقدية الجاري قياسها من  ،قياسه
وللتوصل إلى هذا االستنتاج ،فى هذا األصل اآلخر سعر الفائدة الذي يمكن مالحظته

يجب أن تتشابه خصائص التدفقات النقدية لهذا األصل اآلخر مع خصائص التدفقات 
  :يلي   وبالتالي على من يقوم بعملية القياس إجراء ماالنقدية لألصل الجاري قياسه

    .تخصيمهاتحديد مجموعة التدفقات النقدية التي سوف يتم   )أ(
  .ن له خصائص مشابهه للتدفقات النقديةتحديد أصل آخر في السوق يبدو وأ  )ب(
على سبيل (مقارنة مجموعات التدفقات النقدية من البندين لضمان التشابه بينهم   )ج(

حداهما تعاقدية واألخرى إلمثال هل كال المجموعتين تدفقات نقدية تعاقدية أم ا
  ) .؟ةتدفقات نقدية مقدر

 وغير موجود في البند ان هناك عنصر موجود في أحد البنودتقييم ما إذا ك  )د(
  ). من البند اآلخرأحد البنود أكثر سيولةعلى سبيل المثال هل (اآلخر

 بطريقة لمحتمل أن تتصرف مجموعتا التدفقات النقديةما إذا كان من اتقييم   )هـ(
  .مشابهة في الظروف االقتصادية المتغيرة

  منهج التدفقات النقدية المتوقعة
،  من المنهج التقليدي فعاليةفي بعض المواقف أحيانا يكون هذا المنهج أداه قياس أكثر   -٧أ

ن تخدم جميع التوقعات بشأيس منهج التدفقات النقدية المتوقعة فإنوعند وضع أي قياس 
على سبيل المثال .التدفقات النقدية الممكنة بدال من تدفق نقدي واحد يكون أكثر احتماال 

% ٣٠و % ٦٠و% ١٠ مع احتماالت ٣٠٠ أو ٢٠٠ أو ١٠٠قد يبلغ التدفق النقدي : 
ومن ثم يختلف منهج التدفقات .  ٢٢٠يكون التدفق النقدي المتوقع ، على التوالي 

ة المتوقعة عن المنهج التقليدي بالتركيز على التحليل المباشر للتدفقات النقدية النقدي
  .محل الدراسة مع مزيد من البيانات الواضحة عن االفتراضات المستخدمة في القياس 
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أيضا باستخدام أساليب القيمة الحالية عندما يكون  يسمح منهج التدفقات النقدية المتوقعة  -٨أ
يمكن الحصول على تدفق نقدى :  على سبيل المثال .نقدية غير مؤكدتوقيت التدفقات ال

% ٣٠و % ٦٠و % ١٠ أو سنتين أو ثالث سنوات مع احتماالت  في سنة١٠٠٠غ يبل
  . القيمة الحالية المتوقعة في هذا الموقف حسابعلى التوالي ويوضح المثال التالي 

   في سنة واحدة ١٠٠٠  القيمة 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

 عن الفكرة التقليدية ألفضل تقدير ٨٩٢,٣٦ة المتوقعة التي تبلغ تختلف القيمة الحالي  -٩أ
 القيمة الحالية التقليدية حساب وتتطلب طريقة )احتمالية% ٦٠ (٩٠٢,٧٣الذي يبلغ 

 أي التوقيتات الممكنة للتدفقات النقدية سيتم بشأنالمطبقة على هذا المثال اتخاذ قرار 
 سعر ألنالت التوقيتات األخرى وهذا نظرا وبالتالي فإنها ال تظهر احتما، استخدامه 

 القيمة الحالية ال يمكن أن يظهر حاالت عدم التأكد لحسابالخصم في الطريقة التقليدية 
  . التوقيتبشأن

 العناصر األساسية لمنهج التدفقات النقدية المتوقعة أحديعتبر استخدام االحتماالت   -١٠أ
لتقديرات الذاتية الشخصية يؤدى إلى ويتساءل البعض هل تخصيص االحتماالت على ا

 ويتطلب التطبيق السليم للمنهج التقليدي كما ورد في الفقرة ؟دقة أكثر مما هو موجود 
 خاصة ة شفافية حسابيأيةدون تقديم ) الحكم الشخصي(نفس التقديرات الذاتية " ٦أ"

  .بمنهج التدفقات النقدية المتوقعة

 حاليا تتضمن بالفعل عناصر تدفقات نقدية متوقعة كثير من التقديرات المعمول بها  -١١أ
                      ً                                     باإلضافة إلى ذلك غالبا  ما يواجه المحاسبون الحاجة إلى قياس  ،بصورة غير رسمية

أي أصل باستخدام معلومات محدودة عن احتماالت التدفقات النقدية الممكنة على سبيل 
  :المثال قد يواجه المحاسب المواقف التالية
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 مع عدم ترجيح أي مبلغ على اآلخر ٢٥٠ و ٥٠قيمة المقدرة ما بين أن تكون ال  )أ( 
وبناء على هذه المعلومات المحدودة يكون التدفق النقدي المتوقع المقدر هو 

٢/) ٢٥٠ + ٥٠ ([ ١٥٠ [.  
 ويكون المبلغ األكثر احتماال هو ٢٥٠ و ٥٠أن تكون القيمة المقدرة فيما بين   )ب(

على         وبناء وفةاصة بكل مبلغ تكون غير معرإال أن االحتماالت الخ.  ١٠٠
 + ١٠٠ + ٥٠([ ١٣٣,٣٣المعلومات المحدودة يكون التدفق النقدي المتوقع 

٣ / )٢٥٠[.   
أو ) احتمالية% ٣٠ (٢٥٠أو ) احتمالية% ١٠ (٥٠أن تكون القيمة المقدرة   )ج(

دي  على هذه المعلومات المحدودة يبلغ التدفق النقوبناء) احتمالية% ٦٠ (١٠٠
   .]) ر٦٠×١٠٠) + (ر٣٠×٢٥٠) + (ر١٠×٥٠ ([ ١٤٠المتوقع المقدر 

 أفضل       ًتقديرا وفى كل حالة يكون من المحتمل أن يقدم التدفق النقدي المتوقع 
   .ة قيمة مقدرأدنىللقيمة االستخدامية من أقصي قيمة أو 

 وفى بعض عائدلقيد تناسب التكلفة مع اليخضع تطبيق منهج التدفقات النقدية المتوقعة   -١٢أ
 للتدفقات تصورات بيانات موسعه وقد تستطيع أن تضع عده منشأةاألحوال قد تتاح لل

 سوى وضع تعميمات خاصة بتنوع المنشأةوفى حاالت أخرى قد ال تستطيع   ،النقدية
 تكلفة الحصول مواءمة إلى المنشأة وتحتاج  ،التدفقات النقدية دون تحمل تكاليف كبيره

فية مقابل درجة الموثوقية اإلضافية التي تضفيها هذه المعلومات على معلومات إضا
  .على القياس

يرى البعض أن أساليب التدفقات النقدية المتوقعة غير مناسبة وغير سليمة لقياس بند   -١٣أ
حد ائج الممكنة وقد ساقوا مثاال عن أواحد أو بند مرتبط به عدد محدود من النت

  :ين األصول الذي له نتيجتين ممكنت
احتمالية أن يكون التدفق النقدي % ١٠ و ١٠احتمالية أن يكون التدفق النقدي % ٩٠

 وقد انتقدوا هذه ١٠٩ وقد الحظوا أن التدفق النقدي المتوقع في هذا المثال يبلغ ١٠٠٠
  .دفعهانها ال تمثل أي مبلغ من المبالغ التي يتم النتيجة حيث إ

ما تم إيضاحه عدم االتفاق بصفة أساسية مع هدف وتبين التأكيدات التي تتشابه مع   -١٤أ
ن التدفقات النقدية جميع التكاليف التي يتم تحملها فإفإذا كان الهدف هو ت ، القياس

المتوقعة قد ال تعطى صورة صحيحة وسليمة عن التكاليف المتوقعة إال أن هذا المعيار 
 المحتمل أن تكون ن غيريهتم بقياس القيمة االستردادية لألصل وهى في هذا المثال م
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 القياس الذي يبلغ ألنن كان هذا هو التدفق النقدي األكثر احتماال وذلك  حتى وإ١٠
 ال يتضمن عنصر عدم التأكد من التدفق النقدي عند قياس األصل ويتم بدال من ١٠

 شأةمن أيةوال توجد .   ًا  مؤكد ًا  نقدي ًا ذلك تقديم التدفق النقدي غير المؤكد كما لو كان تدفق
  .١٠تتسم بالعقالنية تقوم ببيع أي أصل بهذه الخصائص مقابل مبلغ 

  سعر الخصم
 تظهر أال لقياس القيمة االستخدامية لألصل يجب المنشأةأيا كان المنهج الذي تتخذه   -١٥أ

 التدفقات النقدية المخاطر التي تم تعديل التدفقات لتخصيمأسعار الفائدة المستخدمة 
  .بلها وإال سيتكرر تأثير بعض االفتراضاتالنقدية المقدرة مقا

 بدائل المنشأة من السوق تستخدم ةعندما يكون السعر المحدد لألصل غير متاح مباشر  -١٦أ
  : لتقدير سعر الخصم حيث يكون الغرض هو تقدير سوقي قدر اإلمكان لما يلي 

  . لألصلاإلنتاجىالقيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر   )أ(   
إلى المدى الذي ال تتسبب " ١أ"الواردة في فقره ) هـ(و ) د ( و ) ب(عناصر  )ب(و 

  .تدفقات النقدية المقدرةالفيه هذه العناصر إلى إجراء تسويات للوصول إلى 
  : في حسابها المعدالت التاليةقد تأخذ المنشأةكنقطة بداية عند إجراء هذا التقدير   -١٧أ

 والمحددة باستخدام بعض األساليب منشأة المرجحة للمتوسط تكلفة رأس المال  )أ(
  " .نموذج تسعير األصول الرأسمالية" على سبيل المثال 

  .منشأةسعر االقتراض المتزايد لل  )ب(
  .أسعار االقتراض األخرى في السوق    )ج(و 

  : لبيان ما يليتسويتهاإال أن هذه المعدالت يجب   -١٨أ
 المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية المقدرة لألصل الطريقة التي يتم بها تقدير  )أ(

  .من خالل السوق
 بالتدفقات النقدية المقدرة لألصل أو التي تم تعديل ليس لها صلةالمخاطر التي   )ب(

  .التدفقات النقدية المقدرة مقابلها
ويؤخذ في االعتبار بعض المخاطر مثل مخاطر العمالت واألسعار والمخاطر 

  . الدولالمرتبطة ببعض
اتبعتها المنشأة  والطريقة التي  عن هيكل رأس مال المنشأة                     ًيعتبر سعر الخصم مستقال   -١٩أ

 عن األصل ال تنشأ التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن ألن األصل وذلك فى شراء
  . بتمويل شراء األصلالمنشأةتعتمد على الطريقة التي قامت بها 



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

 

٧٩١

كون سعر الخصم قبل الضرائب وبالتالي عندما يكون األساس أن ي" ٥٥"تتطلب الفقرة   -٢٠أ
المستخدم لتقدير سعر الخصم بعد الضرائب يتم تعديل هذا األساس ليظهر السعر قبل 

  .الضرائب
 ،  بصفة معتادة سعر خصم واحد لتقدير القيمة االستخدامية ألي أصلالمنشأةتستخدم   -٢١أ

 لفترات مستقبلية مختلفة تكون فيها القيمة  تستخدم أسعار خصم مستقلةإال أن المنشأة
االستخدامية حساسة ألي اختالف في المخاطر عن الفترات المختلفة أو تكون حساسة 

  .لتوقيت وشروط سعر الفائدة


