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 مقدمة

 

بتقدیم مادة علمیة متخصصة وقد تم " تكلفة األصول الثابتة " یھتم ھذا الجزء من محاسبة التكالیف 

لذیناالعتماد فى إعداده على األسلوب العلمى الذى یجمع بین الجانب النظرى و الجانب التطبیقى ال  

  ٠ یشكالن إطار المعرفة 

:ویشتمل ھذا الجزء على   

  ٠مفاھیم عامة  -١

 ٠القیاس األولى لألصول الثابتة  -٢

  ٠ و الطرق المختلفة لحساب االھالك اإلھالكات -٣

 ٠ واإلفصاح واالستبعاد من الدفاتر اإلضافة -٤

 ٠شھرة المحل وطریقة اھالكھا  -٥

  ٠المحاسبة عن االستثمارات العقاریة  -٦

 ٠تراض تكلفة االق -٧

  ٠تقاریر االصول الثابتة  -٨

یاسر عبدالمجید سعد المدیر المالى / وفى ختام التقدیم أود أن أسجل خالص شكرى و تقدیرى لألخ األستاذ 

  ٠بالمجموعة االستشاریة للمحاسبة والمراجعة للتشجیع والتوجیھات القیمة التى قدمھا لى 

 وهللا ولى التوفیق

عـــــالء ریـــــاض/                          أ                              

  م٢٠١٠                                                       
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  : ھامة تعریفات

ع اإلھالك  :القیمة الدفتریة    د خصم مجم ة بع ى المیزانی ت ف  ھى القیمة التى یظھر بھا األصل الثاب

  ٠ محالل فى قیمتھ ومجمع خسائر االضبةالخاص 

ذى :التكلفة      ل ال ة للمقاب   ھى مبلغ النقدیة أو ما فى حكمھا المدفوعة أو التي تم تكبدھا أو القیمة العادل

  ٠قدم من أجل الحصول على األصل الثابت عند اقتنائھ أو إنشائھ 

ة:القیمة القابلة لإلھالك    ة   ھى تكلفة األصل الثابت أو أى قیمة أخرى بدیلة للتكلف وائم المالی ى الق  ف

  ٠ًناقصا القیمة التخریدیة لھ أو القیمة المتبقیة لھ في نھایة عمره اإلنتاجى المقدر

   ھو التحمیل المنتظم للقیمة القابلة لإلھالك من األصل الثابت على العمر اإلنتاجى المقدر لھ :اإلھالك   

ة للت:القیمة التى تحددھا المنشأة لألصل    ا  ھى القیمة الحالی ع الحصول علیھ ة المتوق دفقات النقدی

ده  ع أن تتكب ن المتوق در أو م اجى المق ة عمره اإلنت ى نھای من االستخدام المستمر لألصل ومن تخریده ف

  ٠عند تسویة التزام 

ة    ة العادل ادل :القیم ى التب ة ف ھ الرغب نھم لدی ل م ین أطراف  ك ین ب ة ألصل مع ة التبادلی ى القیم   ھ

  ٠ق ویتعامالن بإرادة حرة وعلى بینة من الحقائ

  ٠ ھى مقدار النقص فى القیمة االستردادیة لألصل الثابت  عن قیمتھ الدفتریة :اضمحالل القیمة   

  : ھى األصول الملموسة التى :األصول الثابتة   

ر   )أ (  ا للغی تحتفظ بھا المنشأة الستخدامھا فى إنتاج أو توفیر السلع أو الخدمات ، أو لتأجیرھ

  ٠راضھا اإلداریة ، أو ألغ

  ٠ من المتوقع استخدامھا لمدة تزید عن فترة محاسبیة واحدة   )ب(و

  ٠  ھى صافى القیمة البیعیة لألصل أو قیمتھ فى االستخدام أیھما أكبر :القیمة االستردادیة      

  

و :القیمة التخریدیة  ن األصل ل تخلص م ا نتیجة ال ا حالی ع الحصول علیھ ً  ھى صافى القیمة المتوق

   ٠ كان بحالتھ المتوقع أن یكون علیھا فى نھایة عمره اإلنتاجي المقدر  بعد خصم تكالیف التخلص منھ

  

  

 
 األصول الثابتة
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  : ھو إما أن یكون :العمر اإلنتاجى المقدر لألصل 

  ٠ أن تنتفع خاللھا باألصل الثابت الفترة التى تتوقع المنشأة  )أ ( 

  أو

ة  تتوق  )ب( دات مماثل دد وح اج أو ع دات اإلنت دد وح شأة الع ل ع المن ك األص ن ذل ا م صول علیھ ح

  ٠الثابت 

 

  :متى یتم االعتراف باألصول الثابتة 
  

  : یعترف بأى بند من بنود األصول الثابتة كأصل فقط عندما  

  

  ٠لمنشأة یكون من المحتمل أن یحقق استخدام ھذا البند منافع اقتصادیة مستقبلیة ل  )أ ( 

  ٠ البند بدرجة عالیة من الدقة یمكن للمنشأة قیاس تكلفة اقتناء  )ب(و

  

  

   :القیاس األولى لألصول الثابتة
  

   أساس التكلفة كأصل ثابت على بةیتم قیاس أى بند من بنود األصول الثابتة عند االعتراف   

  

  عناصر التكلفة
  

  : تتضمن تكلفة األصل الثابت   
د ستردة بع ر الم شراء غی  استنزال أى خصم تجارى أو ًسعر شرائھ شامال رسوم االستیراد وضرائب ال

  ٠تخفیض فى القیمة للوصول إلى سعر شرائھ 

ى  ھ وف ى  موقع ا ف شغیلھ بھ تم ت ى ی ة الت ى الحال أى تكلفة مباشرة أخرى تستلزمھا عملیة تجھیز األصل إل

 ٠ كما  حددتھ اإلدارة الغرض الذى اقتنى من أجلھ 

سویة المو  )ج( د التكلفة المقدرة لفك وإزالة أصل وإعادة ت ذى یوج ع ال ةق ھ ب ان علی ا ك ى م  األصل إل

رة  د استخدامھ  خالل فت ا بع د أو فیم اء البن بدایة وذلك فى حالة التزام  المنشأة  بذلك إما عند اقتن

  ٠ بإنتاج المخزون خالل تلك الفترة معینة ألغراض غیر متعلقة
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  :باألصلتكالیف المباشرة المتعلقة مثال لل   
  

  ٠ مباشرة بإنشاء أو اقتناء األصل ملین والمتعلقةتكالیف مزایا العا  )أ ( 

  ٠تكلفة إعداد الموقع   )ب(

  ٠تكالیف المناولة والتسلیم   )ج(

  ٠التركیب تكلفة التجمیع و  )د (

ة   )ھـ( ع أی ن بی د م د خصم صافى العائ ك بع ا یجب ، وذل ل كم ان األصل یعم ا إذا ك ار م ة اختب تكلف

ان والح ى المك ل األصل ف شغیلھ  وحدات أنتجت لجع دء ت ة لب ة الالزم ذلك (ال ال ل ات : كمث العین

  ٠ )المنتجة عند اختبار المعدات

  ٠األتعاب المھنیة   ) و(

  

  

  :أمثلة للتكالیف التى ال یمكن اعتبارھا ضمن تكلفة بند األصول الثابتة 
  

  ٠تكلفة فتح تسھیالت إئتمانیة جدیدة   ) أ(

 ٠)  واألنشطة الدعائیةتشمل تكلفة اإلعالنات( تكلفة تقدیم  منتج أو خدمة جدیدة   ) ب(

الء   )ج( ن العم دة م ة جدی ع طبق د أو م ع جدی ى موق ل ف ام بالعم ة القی دریب (تكلف ة ت شمل تكلف ت

  ٠) العاملین

  ٠المصروفات اإلداریة وعناصر التكالیف غیر المباشرة العامة   )د  (

 

   :تحدید قیمة األصول بعد القیاس األولي
ود  التكلأسلوبقد تختار المنشأة ما بین    ى كل بن ا عل ن تطبیقھ سیاسة محاسبیة یمك یم ك ة أو إعادة التقی ف

  ٠األصول الثابتة 

   : التكلفةأسلوب

  

ة األصل مطروحا  ى أساس تكلف ابقا عل ًتحدد القیمة الدفتریة لألصل الثابت بعد القیاس األولى كما ھو وارد س ً

  ٠  قیمتھ محالل فىمنھا مجمع اإلھالك باإلضافة الى الخسارة المجمعة الناتجة عن االض
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   :إعادة التقییم

تم إدراجھ    ة ، ی ھ العادل اس قیمت ن قی ذى یمك بعد االعتراف األولى باألصل كبند من األصول الثابتة وال

ة لألصل  ة العادل ى تعكس القیم یم الت عندما تسمح القوانین واللوائح  بذلك على أساس قیمة  إعادة التقی

یم مطروحا من ة ناتجة عن ًفى تاریخ إعادة التقی ة الحق ة خسارة مجمع ع إھالك الحق وأی ا أى مجم ھ

ة ال  ة الدفتری ن أن التكلف د م االضمحالل فى القیمة ، ویتم إعادة التقییم على فترات منتظمة وكافیة للتأك

  ٠عادلة فى تاریخ إعداد المیزانیة ًتختلف جوھریا عن التى تم تحدیدھا باستخدام القیمة ال

  

ة العاد   ق تتمثل القیم ة عن طری ذه القیم د ھ تم تحدی سوقیة ، وی ة ال ى القیم انى عادة ف ة لألراضى والمب ل

  ٠اء متخصصین فى التقییم والتثمین التقدیر الذى یتم عادة بمعرفة خبر

  

اك . تتحدد القیمة العادلة لبنود األصول الثابتة بالقیمة السوقیة التى یحددھا المثمنون    وعندما ال یكون ھن

ذه األصول إال دلیل على القی ل ھ مة السوقیة بسبب الطبیعة المتخصصة لألصل أو بسبب ندرة تداول مث

ة اال د أو التكلف ى أساس العائ ا عل تم تقییمھ ھ ی ستمر ، فإن شاط م ع كجزء من ن د خصم مجم تبدالیة  بع س

  ٠ اإلھالك 

  

ى   ر ف ى التغی د عل ذلك تعتم وائح ب وانین  والل سمح الق دما ت یم  عن ادة التقی ود تكرار إع ة لبن ة العادل  القیم

ا عن  ف جوھری ا تختل اد تقییمھ ًاألصول الثابتة المعاد تقییمھا، وعندما تكون القیمة العادلة لألصول المع

رة أخرى  ا م ادة تقییمھ ر إع ب  األم وف یتطل ة س ا الدفتری ر . قیمتھ ة تتغی ول الثابت ود األص ض بن وبع

سبب ریعا ب را س ا و تغی را ھام ة تغی ا العادل ًقیمتھ ً ً نً ا س ادة تقییمھ ستدعى إع ذا سی ا وھ دما  طبیعتھ ًویا عن

  ٠ تسمح القوانین بذلك 

ر ضروري    ا یكون غی ًبنود األصول الثابتة التى ال تتغیر قیمتھا العادلة تغیرا ھاما فتكرار إعادة تقییمھ ً

  ٠ یم فقط كل ثالث أو خمس سنوات ً، و بدال من ذلك قد یكون من الضرورى إعادة التقی

  : دة تقییم بند من بنود األصول الثابتة یعالج مجمع إھالكھ فى تاریخ إعـادة التقییم إما عند إعا  
  

ث تكون   ) أ (  ة لألصل بحی ة الدفتری ى القیم الى ف ر اإلجم ى التغیی بإعادة حسابھ بالنسبة والتناسب إل

یم  ذه الط. القیمة الدفتریة لألصل بعد إعادة التقییم مساویة مبلغ التقی ستخدم ھ د وت ا عن ة غالب ًریق

  ٠ كلفة االستبدال بعد خصم اإلھالك إعادة تقییم األصل باستخدام جداول ت

یم     )ب(أو ادة التقی ة إع ى قیم ة ال افى القیم دل ص ل وتع ة لألص ة الدفتری الى القیم ل إجم تبعاده مقاب باس

  ٠ لك استخدام ھذه الطریقة للمبانى لألصل ، ومن أمثلة ذ
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ى     سویة الت ة الت ر قیم ادة أو وتعتب ن الزی زءا م الك ج ع االھ تبعاد مجم ساب أو اس ادة ح ن إع تج ع ً تن

  ٠التخفیض فى القیمة الدفتریة لألصل والتى سیتم التعامل معھا 

ود مجموعة األصول الثا   یم كل بن ة فیجب إعادة تقی ود األصول الثابت د بن یم أح ى عندما یعاد تقی ة الت بت

  ٠ینتمى إلیھا ھذا البند 

ن یجب إعادة تقیی   ى یمك س الوقت حت ى نف م كل بنود األصول التى تشكل مجموعة من األصول الثابتة ف

ة لم ددة تابع جموعة تجنب التقییم االختیارى وما یترتب علیھ من أن تحتوى القوائم المالیة على بنود متع

  ٠واحدة مقومة بأسس مختلفة 

  

ھ    ة لألصل نتیجة إلعادة تقییم ة الدفتری د صافى القیم وق عندما یزی ى حق ادة إل ة الزی فیجب إضافة قیم

ة  ھ بقائم تم إدراج یم ی ادة التقی ائض إع إن ف ذا  ف ع ھ یم ، وم ادة التقی ائض إع سمى ف ساھمین تحت م الم

  ٠و الذى سبق إدراجھ بقائمة الدخل الدخل إلى المدى الذى یعكس االنخفاض السابق لنفس األصل 

  

ك عندما تنخفض صافى القیمة الدفتریة لألصل فإن ھذ   ع ذل ا االنخفاض یجب أن یثبت كمصروف ، وم

نفس األصل  ق ب ھ ومتعل یم سبق تكوین ائض إعادة تقی ن أى ف فإن االنخفاض یجب أن یخصم مباشرة م

  ٠ ھذا الحساب المتعلق بنفس األصل وبحد أقصى قیمة الفائض فى

  

ق ھ   ق یمكن أن یحول فائض إعادة التقییم الى حساب األرباح المرحلة عندما یتم تحق ائض ، ویتحق ذا الف

ائض نتیجة  ذا الف ن ھ إجمالى الفائض نتیجة لالستغناء عن أو التخلص من األصل ، وقد یتحقق بعض م

ین اإلھالك  رق ب ساوى الف ة ت ائض المحقق ة الف إن قیم ة ف الستخدام المنشأة لھذا األصل ، وفى ھذه الحال

ین یم وب ة األصلیة المحسوب على القیمة الدفتریة لألصل بعد إعادة التقی ى التكلف  االھالك المحسوب عل

اح الم ى حساب األرب یم ال ائض إعادة التقی ن ًلنفس األصل علما بأن التحویل من حساب ف تم م ة الی رحل

  ٠خالل قائمة الدخل 

  

  ٠ الذى ینتج عن إعادة تقییم األصول الثابتة  -إن وجد   -یتم إثبات تأثیر الضرائب الدخلیة   

  .ألصل أخر   كن قد أدرج ضمن القیمة الدفتریة ترة على قائمة الدخل ما لم ی       یحمل إھالك الف
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 القیمة القابلة لإلھالك وفترة اإلھالك

 

دار العم ى م ة عل اجى یجب أن تحمل القیمة القابلة لإلھالك ألى أصل من األصول الثابتة بطریقة منتظم ر اإلنت

  ٠المقدر لألصل الثابت 

  

ى ا   ة بصفة یجب إعادة النظر ف ن األصول الثابت ة لكل أصل م ة التخریدی در والقیم اجى المق لعمر اإلنت

ة  ة كل سنة مالی د نھای سابقة . دوریة على األقل عن دیرات ال ات عن التق ر للتوقع ة وجود تغیی ى حال وف

م  صرى رق بة الم ار المحاس ا لمعی بى طبق دیر المحاس ى التق ر ف ا كتغی ب  معالجتھ اص ) ٥(ًفیج الخ

  ٠ التقدیرات المحاسبیة واألخطاء لمحاسبیة والتغیرات فىبالسیاسات ا

  

ذا  ة لھ ة التخریدی ا دامت القیم ة م ھ الدفتری د عن قیمت ة تزی ھ العادل ت قیمت ى إذا كان یتم إثبات إھالك األصل حت

  ٠األصل الحاجة إلھالك ھذا األصل و ال یمنع إصالح وصیانة . األصل ال تزید عن قیمتھ الدفتریة 

 

ة . اإلھالك لألصل بعد خصم القیمة التخریدیة لھ تحسب قیمة  ة التخریدی ًوفى الحیاة العملیة غالبا ما تكون القیم

  ٠ ؤثرة على القیمة القابلة لإلھالكلألصل غیر ذات قیمة ولذا فھى غیر م

إن إ ة ف ذه الحال ى ھ ة وف ھ الدفتری ن قیمت ر م ساویة أو أكب ة م د لتصل لقیم د تزی ھالك القیمة التخریدیة ألصل ق

ًاألصل یكون صفرا حتى تنخفض قیمتھ التخریدیة  الحقا عن قیمتھ الدفتریة ً ٠  

 

ادرا  ا ق ى یصبح علیھ ھ الت ى حالت ًیبدأ إھالك األصل عندما یكون متاحا لالستخدام أى عندما یكون فى مكانھ وف ً

ددتھا اإلدارة  ى ح ة الت شغیل بالطریق ى الت ذى. عل اریخ ال ى الت ل ف الك األص ف إھ ھ و یتوق صنف فی  ی

ف اإلھالك  بة للبیع أو تاریخ إلغاء االعتراف بةاألصل كأصل محتفظ  ال یتوق الى ف  أیھما أسبق ، وبالت

ذا  ع ھ ا بالكامل ، وم ھ مھلك ة كون ى حال شط إال ف ًعندما یكون األصل عاطال أو تم تقاعده عن العمل الن ً

ى حساب اإلھالك  إن إذا كانت طریقة وحدات اإلنتاج ھى المستخدمة ف ة األصل  ف ا تناسب طبیع ألنھ

اج  اك إنت دما ال یكون ھن ستمر . ًمصروف اإلھالك یصبح صفرا عن ع أن ی ن المتوق ان م ھ إذا ك ر أن غی

ھ  ھ ، فإن اجى ل توقف اإلنتاج أو انخفاضھ بشكل جوھرى بحیث ال یتاح إھالك األصل خالل العمر اإلنت

ة العوامل األخرى  ود ) ف عامل اإلستخدامبخال( یجب حساب إھالك لألصل لمقابل ادم و القی ل التق مث

  ٠ القانونیة 
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اك عوامل أخرى  ن ھن ق استخدامھا لألصل ، ولك ة عن طری تستنفد المنشأة العوائد االقتصادیة لألصول الثابت

ستخدم األصل ،  م ی و ل ى ل ة حت افع االقتصادیة المتوقع مثل التقادم الفنى والزمنى تؤدى الى إنقاص المن

   :دید العمر اإلنتاجى المقدر لألصل أخذ جمیع العوامل اآلتیة فى االعتبار عند تحوعلى ذلك یجب

شأة   )أ (  ل المن ة.     االستخدام المتوقع لألصل من قب ى ضوء الطاق ذا االستخدام ف در ھ  أو المخرجات ویق

  ٠المتوقعة من األصل 

ا األصل     التآكل المادى المتوقع الذى یعتمد على عوامل التشغیل مثل  )ب(  عدد الوردیات التى یستخدم فیھ

  ٠ حالة عدم استخدامھ لإلنتاج وبرامج المنشأة لإلصالح والصیانة والمحافظة على وصیانة األصل فى

تج أو ا  )ج ( ى المن ب عل ى الطل ر ف اج أو تغی ى اإلنت دم ف ة الناتجة     التقادم الفنى الناتج عن تغیر أو تق لخدم

  ٠عن استخدام األصل 

  ٠مھا المفروضة على استخدام األصل لقیود القانونیة أو ما فى حكا  )د ( 

  

ب سیاسة    د تتطل شأة وق ل المن یحدد العمر اإلنتاجى المقدر لألصل من خالل االستخدام المتوقع لھ من قب

افع االقتصادیة  ن المن سبة محددة م د استخدام ن المنشأة التخلص من األصل بعد مدة زمنیة محددة أو بع

ھ ، لھ ، ولذا  فإن العمر اإلنتاجى المقدر ألصل من األصول الثابتة قد یكون أقل من العمر االقتصادى ل

ى  ویعتمد تقدیر العمر اإلنتاجى المقدر ألصل ما من األصول الثابتة على التقدیر والحكم الشخصى المبن

  ٠ى التعامل مع أصول ثابتة مماثلة على خبرة المنشأة فـ

  

انى  ى والمب ر األراض م تعتب و ت ى ل بیة حت راض المحاس صلین لألغ ا منف ل معھم تم التعام صلة وی وال منف ًأص

ا  ا مع إن . ًاقتناؤھم ات ف ب النفای ستخدمة لمقال ع الم اجر و المواق ل المح تثناءات مث ض اإلس ع بع وم

در محدد . األرض لیس لھا عمر افتراضى محدد ولذلك فھى ال تھلك  اجى مق ا عمر إنت انى فلھ ا المب أم

د .  أصول قابلھ لإلھالك ولذلك فھى ى تحدی ى عل ا المبن ى علیھ ة األرض الت ى قیم ادة ف وال تؤثر أى زی

  ٠ألفتراضى إلھالك  ھذا المبنى العمر ا

  

ى    ا عل تم إھالكھ ذه ی إذا كانت تكلفة األرض تتضمن تكلفة فك وإزالة وترمیم الموقع فإن تكلفة الترمیم ھ

سھا مدار فترة المنافع المتحصلة من حدوث ھذه ا ألرض نف لتكالیف ، و فى بعض الحاالت ، قد یكون  ل

   ٠رة تعكس المنافع المستخرجة منھا عمر إنتاجى مقدر محدد ، ویتم إھالكھا فى ھذه الحالة بصو
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  اإلھالكات
 ؟ ما المقصود باإلھالك

" عوامل ذاتیة ھذه ال عن مجموعة من العوامل سواء كانت ذلك النقص فى قیمة األصل والناتج"  اإلھالك ھو

كالتقادم  أى غیر متعلقة بذات األصل"وأخرى غیر ذاتیة " الخ ....كاالستخدام والصیانة  مرتبطة بذات األصل

 ٠" ومضى المدة 

 

  ؟ ما ھى مسببات اإلھالك:  والسؤال ھنا 
  :  تتمثل مسببات اإلھالك فى نوعین

  - : ذاتیةمسببات : أوال 

 -: داخلیة تتعلق باألصل نفسھ مثل عوامل      وھذه المسببات تنتج عن

      ٠درجة استعمال األصل   المشروع بسبب استعمالھ فى عملیات  التآكل التدریجى الذى یصیب األصل-١ 

    ٠ صیانة األصل والعنایة بة  طریقة-٢

 .كبیرة  وھذه المسببات تؤثر على معدالت إھالك األصل بدرجة

  -:مسببات غیر ذاتیة : ثانیا

 -:المسببات تنتج عن عوامل ال تتعلق باألصل نفسھ ومن أھمھا  هوھذ    

  من المستحیل على رجال اإلدارة  ویعنى ظھور مخترعات جدیدة ذات كفایة إنتاجیة عالیة تجعل :التقادم  -١

   األوفر لھم حیث یكون من"باستخدام األصل الحالى  االستمرار فى اإلنتاج من الناحیة االقتصادیة            

   ولعالج"لالستخدام من صالحیة األصل القدیم األصل القدیم على الرغم إحالل األصل الجدید محل           

  ٠حدوثھا  الظاھرة عند تلجأ بعض المنشآت إلى تكوین احتیاطى خاص لمواجھة ھذه التقادم ھذا           

  منتجات األصل أو صدور على  بالطلالتقادم باألصل نتیجة تحول ومن ناحیة أخرى قد یلحق             

  استخدام األصل  تخدام منتجات األصل بشكل یجعل المنشأة تتوقف عن اس قوانین جدیدة تحرم إنتاج            

  ٠الموجود رغم صالحیتھ لإلنتاج            

  ستخدامھ فى دون احتى ب لمدةا قد یحدث اإلھالك بالنسبة لألصل الثابت نتیجة لمضى   :مضى المدة   -٢     

  اء یكون للمنشأة بن  أى تلك األصول التى"المحتكرة  حالة على األصولال اإلنتاج ، وتنطبق ھذه                

  نظیر مبلغ الحق فى استعمال واستغالل األصل لمدة زمنیة محددة لعلى عقد بینھا وبین مالك األص           

   بغض"االنتفاع  حق"مثل ھذه األصول خالل مدة الحكر  شأة أن تستھلكمعین ، وھنا یجب على المن            

 ٠النظر عن العمر الحقیقى لألصل            
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  األسباب التى تدعو لحساب اإلھالك
  

  : ةاآلتی وتحمیلھ على حساب األرباح والخسائر یعتبر ذا أھمیة بالغة لألسباب إن حساب اإلھالك
 

  المالیة  تظھرھا القوائم النتائج التى  ھ بأقل مما یجب یؤدى إلى عدم صحةأو حساب  أن عدم حساب اإلھالك-١

 ٠، عالوة على أنھ یھدر مبدأ مقابلة النفقات باإلیرادات لتحدید صافى ربح المشروع     

  األرباح الحقیقیة للمشروع  ھراألرباح والخسائر یظ أنھ إذا ما حسب اإلھالك بطریقة صحیحة فإن حساب  -٢

  اإلھالك أو  فى حین أنھ إذا لم یحسب ، سلیما االحتفاظ برأس المال األرباح مع  وبالتالى یمكن توزیع ھذه    

  توزیع ھذه األرباح فإنھ   وإذا ما تم ، حسابھ بأقل مما یجب فإن األرباح الظاھرة تكون غیر حقیقیةتم     

 ٠المال  یعتبر توزیعا من رأس    

  وطالما  ، المشروع سلیمة على على حساب قیمة اإلھالك الصحیحة أن تكون الضرائب المستحقة   یترتب-٣

  الفعلیة بعد خصم اإلھالكات الصحیحة ومن ثم ال یكون ھناك ثمة ظلم  أنھا تم تحدیدھا على أساس األرباح     

    ٠   المشروع لدولة أو علىا على    

 

   للمشروعات الصناعیة ، بالنسبة  ر التكالیف فى أغلب األحوال خاصة عنصر من عناص یعتبر اإلھالك-٤

  اإلنتاج بدقة أیضا مما یساعد فى تحدید أسعار المنتجات إلى حد  تكلفة فإذا ما تم تحدیده بدقة یمكن حساب    

 ٠لتكلفة  عدم حسابھ بدقة إلى عدم صحة ھ أوكبیر ، بینما یؤدى إھمال حساب    

  القدیم بمثیلھ لألصل  السنوى لألصل حساب اإلھالك بطریقة سلیمة على إمكان المقارنة بین العبء  ساعد ی-٥

  ٠الجدید عند التفكیر فى استبدال األصل بأصل أحدث منھ    
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 أنواع اإلھالك
   -:تتمثل أنواع اإلھالك فى 

 

  -:   وتتمثل فىباألصول الثابتة  إھالكات مرتبطة-أ

 ٠ ھالكات المبانى واإلنشاءاتإ -١

  ٠ األثاث و المھمات المكتبیةإھالكات  -٢

 ٠ العدد و األدواتإھالكات  -٣

 ٠ اآلالت و المعداتإھالكات  -٤

  ٠  الخ...وسائل النقل واالنتقال  إھالكات -٥

  

  :  وتتمثل فى إھالكات أخرى  - ب 

  ٠ التأسیس إھالك مصروفات -١

  ٠ التشغیل على بدء إھالك المصروفات السابقة -٢

    ٠ } مأموریات سفر –  حق المعرفة–كخدمات المعونة الفنیة  {  المؤجلة إھالك النفقات اإلیرادیة -٣

  

  

  ؟ وعیوب كل طریقة ؟ وما ھى األنشطة التى تناسب كل منھا ما ھى طرق حساب اإلھالك ؟ وما ھى ممیزات

   طرق اإلھالك
  

افع االقتصادیة بةوب الذى من المتوقع أن تستفید  یجب أن تعكس طریقة اإلھالك األسل    المنشأة من المن

  ٠لألصل 

ة ،    ة كل سنة مالی یجب إعادة النظر فى طرق اإلھالك المطبقة على األصول الثابتة على األقل فى نھای

ك األصول فیجب  ن تل افع االقتصادیة م ى المن وفى حالة وجود تغییر جوھرى فى أسلوب الحصول عل

ر تغییر طری دیر محاسبى " قة االھالك لتعكس ھذا التغییر ، ویتم المحاسبة عن ھذا التغیی ى تق ر ف كتغیی

  ٠ )٥( لمعیار المحاسبة المصرى رقم ًوفقا" 
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  -:  تتمثل طرق حساب اإلھالك فى اآلتى
  

 ٠" التى نص علیھا النظام المحاسبى الموحد الطریقة  " طرقة القسط الثابت  -١

 ٠ متناقصال طریقة القسط  -٢

 ٠ طریقة إعادة التقدیر  -٣

 ٠ طریقة معدل النفاذ  -٤

 ٠ إھالك الساعة طریقة معدل  -٥

 ٠ طریقة الدفعات السنویة  -٦

 ٠ طریقة بولیصة التأمین  -٧

  ٠ طریقة قسط اإلھالك المستثمر  -٨

  

نشطة التى ھذه الطرق وممیزات وعیوب كل طریقة واأل وسوف نتناول بالشرح طرق تطبیق كل طریقة من

   : تناسب كل منھا

  

  طریقة القسط الثابت :ًأوال 

یتوقف كلیة على عامل الزمن أى أن قیمة األصل تتناقص بقیمة  وتقوم ھذه الطریقة على افتراض أن اإلھالك

ثم یتم توزیع القیمة الواجب إھالكھا لألصل بالتساوى على عمره اإلنتاجى المتوقع  ثابتة من سنة ألخرى ومن

 ٠ تالى فإن اإلھالك السنوى یكون ثابت من سنة ألخرىوبال ،

  ممیزات ھذه الطریقة                                                

  

   ٠ تتمیز ھذه الطریقة بالسھولة فى التطبیق

   عیوب ھذه الطریقة                                                        
  

   دون أخذ مقدرة األصل نصر الزمن فقط عند حساب اإلھالك إال ع أخذ فى االعتبارأن ھذه الطریقة ال ت  -١

 ٠ اإلنتاجیة فى االعتبار      

كلما تقدم العمر باألصل  الصیانة ى االعتبار ـ حیث تتزاید مصروفات أنھ بأخذ مصروفات صیانة األصل ف-٢

 النھائیة بكون أكبر منھ فى السنوات األولى  تم الصیانة فى السنوا+  وبالتالى فإن عبء األصل من اإلھالك 
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 .تستحقھ من القیمة اإلھالكیة لألصل  عادلة فى تحمیل كل سنة بما  فإن ھذه الطریقة ال تكون) لتشغیل األصل      
 األصل وما حدث لھ من إضافات الت لألصول الثابتة لمعرفة تكلفةالطریقة تقتضى إمساك سج أن ھذه  -٣

  .عادات وغیر ذلك تبإسوإھالكات و

   مثال على ھذه الطریقة

     بقیمة بوصة ٩ صنیھمنشار   ماكینة   ھوًمثال" بند عدد و أدوات " صل ثابتألشراء الأن ثمن  نفترض   

   ٠  جم١٠٠ سنوات وأن قیمة النفایة المقدرة لھ ١٠إنتاجى  جم وقدر لھ عمر } ١٦٧٢{ 

  : المطلوب 

  القسط الثابت ؟ًحساب قسط األھالك وفقا لطریقة -١

 إجراء القیود المحاسبیة الالزمة ؟  -٢

   : الحل

  ٠ عدد سنوات عمرة االنتاجى ÷} قیمة النفایة او الخردة –إجمالى قیمة األصل { = قیمة االھالك   :ًأوال 

   جم١٥٧.٢٠ = ١٠÷  } ١٠٠-١٦٧٢{ = قیمة قسط االھالك السنوى 

   شھر١٢ ÷  ١٥٧.٢٠=  قید الیومیة بةإذن القسط الشھرى الذى یعد 

  ٠جم  ١٣.١٠=  

    

  : ًثانیا 

  :قید الیومیة ویعد كما یلى 

  ٥             المصاریف الصناعیة /     من حـ ١٣.١٠                  

  ١١٩٤          رئیسى إھالك                                           

  ٢٢١             مجمع اإلھالك/ لى حـ  إ١٣.١٠                          

   ٤  عدد و أدوات                                               

  المتناقص   طریقة القسط-٢

  

ة األصل ى قیم سنوى عل سط اإلھالك ال صافیة ، أى  وبمقتضى ھذه الطریقة یتم حساب ق الخاضعة لإلھالك ال

الك بع عة لإلھ ل الخاض ة األص اس قیم ى أس تنزالعل سابقة د اس ات ال  ٠ اإلھالك

 

  .األكبر من اإلھالك وتقلیل ھذا العبء بمضى المدة  وتؤدى ھذه الطریقة إلى تحمیل السنوات األولى بالعبء
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  ممیزات ھذه الطریقة

 

ل العبء   تناقص قسط اإلھالك السنوى مع تزاید مصروفات الصیانة كلما تقدم  -١ عمر األصل ، وبالتالى یمی

س ىنوى الال ة إل ساب النتیج ل لح الى امحم ساوى وبالت ة لت ق العدال  ٠تتحق

  ٠ الثابت كلما تقدم بة العمر لألصل  تناقص اإلھالك السنوى یتوافق مع تناقص القدرة اإلنتاجیة  -٢

  عیوب ھذه الطریقة

 

األصل ، حتى یمكن إھالك قیمة  ضرورة استخدام معدل إھالك مرتفع فى السنوات األولى من عمر  -١

تحمیل السنوات األولى بعبء یفوق طاقتھا دونما سند   مما ینتج عنھ صل بالكامل فى نھایة عمره اإلنتاجىاأل

 .أو مبرر 

على األصل من تغیرات خالل  بسجالت تفصیلیة لألصول حتى یمكن تتبع ما یطرأ  ضرورة االحتفاظ  -٢

 .اإلنتاجى  عمره

االختراعات الحدیثة والتقدم   یقة ال یتمشى مع تطورأن طول العمر المنتج الذى تتطلبھ ھذه الطر  -٣

  .ذلك من سرعة فى استبدال األصول  وما یترتب على التكنولوجى الذى یسود فى العصر الحالى

  الطریقة األصول التى تناسبھا ھذه

عھا فى التى یتبقى منھا مخلفات یمكن بی  السیارات وغیرھا من األصولوتستخدم ھذه الطریقة بالنسبة لآلالت 

األصول التى یحدث انخفاض فى إنتاجھا مع الزمن بشكل ملحوظ  نھایة العمر اإلنتاجى لألصل ، وكذلك بعض

  ٠ مثل أفالم السینما

   مثال على ھذه الطریقة

  سنویا  % ١٠معدل إھالكھ   جم ، وأن٢٠٠٠٠بفرض أن القیمة الخاضعة لإلھالك ألحد األصول تبلغ 

  : یلى فیكون حساب قسط االھالك كما

  جم٢٠٠٠ % = ١٠ × ٢٠٠٠٠= قسط إھالك السنة األولى 

   جم١٨٠٠ % = ١٠ × ١٨٠٠٠= السنة الثانیة  قسط إھالك

   جم١٦٢٠ % = ١٠ × ١٦٢٠٠= السنة الثالثة  قسط إھالك

   جم١٤٥٨ % = ١٠ × ١٤٥٨٠= قسط إھالك السنة الرابعة 

  جم١٣١٢ % = ١٠ × ١٣١٢٢= قسط إھالك السنة الخامسة 

  ٠  )یالحظ أنھ یتم خصم قیمة اإلھالكات السابقة قبل حساب اإلھالك الجدید  (ھكذا و 
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  طریقة إعادة التقدیر -٣

اإلھالك فى الفرق بین قیمة األصل فى  ویتمثل وطبقا لھذه الطریقة یعاد تقدیر األصل فى نھایة كل فترة مالیة

 ٠  شراءه أو بیعھ خالل الفترةالتسویات الالزمة لما تم الفترة وآخرھا وذلك بعد عمل أول

   عیوب ھذه الطریقة

  ٠الموضوعیة  یعاب على ھذه الطریقة اعتمادھا على التقدیر الشخصى البعید عن

  الطریقة األصول التى تناسبھا ھذه

صعب ى ی ول الت الك األص ساب إھ د ح ق عن ة للتطبی ذه الطریق صلح ھ دد  وت ل الع اجى مث ا اإلنت دیر عمرھ تق

  ٠النشر والمعدات المكتبیة وغیرھا الطبع و ومھمات الفنادق والمواشى وحقوقواألدوات الصغیرة 

   طریقة معدل النفاذ -٤

+ ثمن الشراء ( تكلفة األصل الكلیة  طبقا لھذه الطریقة یتم الوصول إلى قیمة اإلھالك عن طریق قسمة

ل كأطنان البترول أو األمتار المقدر إنتاجھا من ھذا األص على عدد الوحدات) النفقات االستكشافیة وخالفھ 

 یتم ضرب ھذا المعدل فى عدد الوحدات التى یتم إنتاجھا ما یسمى بمعدل االستخدام المكعبة من األحجار فینتج

 ٠   اإلھالك عن ھذه الفترة أو استخراجھا فى فترة معینة فنحصل على قیمة

  الطریقة األصول التى تناسبھا ھذه

  ٠  والمناجم ى تتعرض للنفاذ مثل آبار البترولتناسب ھذه الطریقة األصول الت

  

  الساعة  طریقة معدل إھالك-٥

خالل عمرھا اإلنتاجى ، وبقسمة تكلفة اآللة  وطبقا لھذه الطریقة یتم تقدیر عدد الساعات التى ستعملھا اآللة

ى استخدمت الساعة ، وبضرب ھذا المعدل فى عدد الساعات الت على عدد الساعات نل إلى معدل اإلھالك فى

  ٠ینتج قسط اإلھالك الخاص بھذه الفترة  فیھ اآللة خالل فترة معینة

  ممیزات ھذه الطریقة

  ٠مناسب تبعا لدرجة استعمال األصل بالعبء ال  الطریقة بالدقة والواقعیة حیث تحمل كل فترة مالیةبةتتمیز 

  عیوب ھذه الطریقة

ا ات الحسابیة وزی رة العملی ة كث ذه الطریق ى ھ الیفیعاب عل شآت  دة التك ى المن ن استخدامھا إال ف بحیث ال یمك

  ٠ الكبیرة

  الطریقة األصول التى تناسبھا ھذه

   ٠ الكبیرة تطبق ھذه الطریقة بالنسبة لآلالت والمعدات الثقیلة فى الشركات
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   طریقة الدفعات السنویة-٦

ى ستثمر ف ة األصل المشروع  وتقوم ھذه الطریقة على أساس اعتبار أن قیمة األصل ت ین ، وأن قیم دل مع بمع

ات ى دفع ا عل تم إھالكھ د ی ا الفوائ اة  مضافا لھ ة الحی ى نھای ة صفرا ف ة اإلجمالی ذه القیم سنویة بحیث تصبح ھ

  ٠اإلنتاجیة لألصل

   طریقة بولیصة التأمین-٧

  

أمین لتصدر ى إحدى شركات الت دفع المشرو وطبقا لھذه الطریقة یلجأ المشروع إل أمین ی ھ بولیصة ت ا ل ع فیھ

ة  قسطا سنویا معینا بشرط حصولھ على قیمة اآللة ة القدیم المطلوب شرائھا وذلك فى نھایة العمر اإلنتاجى لآلل

   ٠ المستخرج عنھا البولیصة

  ممیزات ھذه الطریقة

ى تتمیز ھذه الطریقة بأنھا التحقق االرتباط فى السیاسة المالیة ود عل ا تع ا أنھ  للشركة عند استبدال األصل ، كم

  ٠ مبلغ التأمین فى البولیصة الشركات بوفورات تتمثل فى الفرق بین

  عیوب ھذه الطریقة

  ٠الھا وتقویة رأسمالھا العامل بة السنوى فى أعم یعاب على ھذه الطریقة حرمان الشركة من استثمار قیمة اإلھالك

  

  المستثمر  طریقة قسط اإلھالك-٨

  

سطوطبقا لھذه الطریقة تقوم المنشأة باستثمار ل ق ى   مبلغ نقدى مقاب ن الدرجة األول ة م ى أوراق مالی اإلھالك ف

اجى لألصل  وذلك بصفة مستمرة فى نھایة كل فترة مالیة ة العمر اإلنت ى نھای ات ف حتى یصبح مجموع اإلھالك

د یحل محل مساویا لتكلفتھ ، وھنا  یقوم المشروع ببیع األوراق المالیة واستخدام ثمن البیع فى شراء أصل جدی

  ٠ األصل المستھلك

  ممیزات ھذه الطریقة

ى البحث عن  تؤدى ھذه الطریقة إلى توفیر األموال الالزمة دون الحاجة إل ة عمره ب ى نھای الستبدال األصل ف

  ٠ مصدر تمویل جدید

   -:األصول التى تناسبھا ھذه الطریقة

دیر ن تق ى یمك ول الت ة تناسب األص ذه الطریق ع ھ ن واق ة م ة بدق ا اإلنتاجی اث حیاتھ ل األث سابقة مث رة ال  الخب

  ٠ والمبانى وحقوق االختراع
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 السؤال المھم ماذا نفعل لو تم اضافة قطعة غیار على االصول ؟

:فى الجدول التالى یتم تنفیذة على شیت اكسیل بنفس الكیفیة : الجواب   

 القیم/ النسب  بیــــــــــــــــــان

 %4.48 نسبة االھالك لالصل

 4.48 %ك بدون عالمة نسبة االھال

 100 مقلوب النسبة ثابت

 22 عدد سنوات االھالك

 12 عدد شھور السنة ثابت

 268.00 ضرب عدد السنوات فى عدد الشھور ثابت

 57 عدد الشھور التى تم اھالكھا بالفعل

 211.00 عدد الشھور التى لم یتم اھالكھا ثابت

 53,015.08 قیمة األصل المراد إضافتة

عدد الشھور التى لم یتم / قیمة االصل المراد اضافتة {  االھالك  ثابت قیمة

 }اھالكھا  
251.26 

نأخذ القیمة المستخرجة من الخطوة السابقة ونضربھا { قیمة االھالك  ثابت 

 }فى عدد شھور السنة 
3015.08 

  

ة نأخذ القیمة المستخرجة من الخطوة السابقة ونضربھا فى قیم{ نسبة االھالك 

 }االصل المراد اضافتة 
0.06 

  

 %5.69 نسبة االھالك بالعالمة المئویة
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  :  االستبعاد من الدفاتر  

  

  :  یتم استبعاد القیمة الدفتریة لبند من بنود األصول الثابتة من الدفاتر    

  ٠عند استبعاده   )أ   (    

  ٠واء من االستخدام أو االستبعاد فى حالة عدم توقع أیة منافع اقتصادیة مستقبلیة منھ س )ب(أو 

  

یتم إدراج األرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد بند من األصول الثابتة من الدفاتر فى قائمة الدخل   

، ) یتطلب غیر ذلك فى حالة البیع و إعادة التأجیر) ٢٠(إال إذا كان معیار المحاسبة المصرى رقم (

  ٠حیث ال یتم تصنیف األرباح كإیرادات 

 

  :اإلفصاح 

  

  :یجب أن تفصح القوائم المالیة عما یلى لكل مجموعة من مجموعات األصـول الثابتة   

  . أسس القیاس المستخدمة لتحدید إجمالى القیمة الدفتریة ) أ ( 

  .طرق اإلھالك المستخدمة ) ب (

  .األعمار االنتاجیة المقدرة أو معدالت اإلھالك المستخدمة ) ج  (

ًلقیمة الدفتریة ومجمع اإلھالك مضافا إلیھ مجمع الخسارة الناتجة عن اضمحالل قیمة إجمالى ا) د  ( 

  .األصل فى بدایة ونھایة الفترة 

  :كشف تسویة یوضح القیمة الدفتریة فى بدایة ونھایة الفترة یظھر ما یلى   )ھـ(

  

  اإلضافات  )١(

  االستبعادات  )٢(

  األصول المقتناة نتیجة عملیات اإلدماج  )٣(

ذلك الخسارة المدرجة الناتجة عن   )٤( یم وك الزیادات والتخفیضات الناتجة عن إعادة التقی

م  بة المصرى رق ار المحاس ا لمعی ة وفق وق الملكی ى حق ة أو الظاھرة ف ًاضمحالل القیم

  .الخاص باضمحالل قیمة األصول ) ٣١(

ك   )٥( دخل وذل ة ال ى قائم ة و المدرجة ف ار الخسارة الناشئة عن اضمحالل القیم ا لمعی ًطبق

  ٠اضمحالل قیمة األصول ) ٣١(المحاسبة المصرى رقم 
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سابقة   )٦( دخل ال وائم ال ى ق ا عل سابق تحمیلھ ة و ال رد الخسارة الناشئة عن اضمحالل القیم

م  نتیجة لخسارة نشأت عن اضمحالل قیمة األصل طبقا لمعیار المحاسبة المصرى  رق

  ٠الخاص باضمحالل قیمة األصول ) ٣١(

  ٠ھالك اإل  )٧(

  ٠صافى فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالیة لمنشأة أجنبیة  )٨(

  ٠أیة تأثیرات أخرى   )٩(

  عالیھ ) ھـ(البیانات المقارنة غیر مطلوبة للتسویة المذكورة فى 

  

  :یجب أن تفصح القوائم المالیة أیضا عما یلى   

ة وق  )أ (  ة األصول الثابت ى ملكی ود عل ودمدى وجود أیة قی ذه القی ة ھ ذا اإلفصاح -إن وجدت-یم  وك

  .عن األصول الثابتة المرھونة كضمان ألیة التزامات 

  .قیمة اإلنفاق على األصول الثابتة خالل فترة تكوینھا   )ب(

  .ًقیمة االرتباطات  التعاقدیة القتناء أصول ثابتة مستقبال   )ج( 

ة   )د (  ى قیمة التعویض من طرف ثالث لبنود األصول الثابت ا أو الت ى قیمتھ ى حدث اضمحالل ف الت

  .فقدت أو استبعدت ما لم یكن قد أدرجت كبند مستقل فى قائمة الدخل
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 أمثلة على االصول الثابتة وكیفیة اثباتھا :

 

 سؤال ھام :

 ماذا نفعل عند قیامنا بشراء أصل ثابت وسوف یؤجل سداد ثمن ھذا األصل لفترة ما ؟

 اإلجابة :

 یؤجل سداد ثمن األصل الثابت لفترة ما فإن تكلفة األصل تحسب على أساس السعر النقدى على أن عندما

{ یعالج الفرق بین السعر النقدى وثمن شراء األصل على أنھ تكالیف تمویلیة ویتم توزیعھا على فترة االئتمان 

٠} بافتراض عدم توافر شروط رسملھ تكلفة االقتراض   

 مثال رقم { ١ } :

  جم ٣.٠٠٠.٠٠٠ بشراء آلھ بمبلغ ٢٠١٠ / ٠١ / ٠١ت احدى الشركات فى قام

مع العلم أن سعر  جم ٦٠٠.٠٠٠ویتم السداد على خمسة أقساط متساویة تسدد فى آخر كل عام وقیمة كل قسط 

٠ جم ٢.٢٧٥.٠٠٠الشراء النقدى یبلغ   

 المطلوب :

قیود الیومیة إلثبات اقتناء اآللة ؟ -١  

؟% ١٠ثبات تحمیل تكالیف التمویل كل سنة بافتراض أن سعر الفائدة قیود الیومیة إل -٢  

 

 الحل :

  قیود الیومیة الالزمة إلثبات اقتناء اآللة ؟-١

 منھ لــھ بیـــــان

 من مذكورین

االالت/ حـ   

تكالیف تمویل مؤجلة / حـ   

المورد/            الى حـ   

 

 

 

 

٣.٠٠٠.٠٠٠ 

 

٢.٢٧٥.٠٠٠ 

٧٢٥.٠٠٠ 
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:یود الیومیة إلثبات تحمیل تكالیف التمویل كل سنة  ق-٢  

 یتم إعداد قید الیومیة التالى فى آخر كل سنھ إلثبات تكالیف التمویل 

 منھ لــھ بیـــــان

تكالیف التمویل / حـ من   

تكالیف تمویل مؤجلة/ حـ         الى   

 

 

 

 

  

  :دلة التالیة ویتم تحدید نصیب أى سنھ من تكالیف التمویل باستخدام المعا

  

  =تكالیف التمویل 

  ٠ معدل الفائدة X} ) تكالیف التمویل للسنوات السابقة –قیمة األقساط المسددة  ( –قیمة األصل الثابت { 

  :إذن تكالیف التمویل تكون كما یلى 

  % ١٠ X} ) صفر –صفر  ( – ٢.٢٧٥.٠٠٠{  = :السنة األولى 

   جم ٢٢٧.٥٠٠                 = 

  %١٠ X}  )٢٢٧.٥٠٠ – ٦٠٠.٠٠٠ ( – ٢.٢٧٥.٠٠٠{  = :ثانیة السنة ال

   جم١٩٠.٢٥٠=                 

  %١٠ X}  )٤١٧.٧٥٠ – ١.٢٠٠.٠٠٠ ( – ٢.٢٧٥.٠٠٠{  = :السنة الثالثة 

   جم١٤٩.٢٧٥=                 

  %١٠ X}  )٥٦٧.٠٢٥ – ١.٨٠٠.٠٠٠ ( – ٢.٢٧٥.٠٠٠{  = :السنة الرابعة 

   جم١٠٤.٢٠٠=                  

  %١٠ X}  )٦٧١.٢٢٥ – ٢.٤٠٠.٠٠٠ ( – ٢.٢٧٥.٠٠٠{  = :السنة الخامسة 

   جم٥٣.٧٧٥=                   

  

   ٠جم  } ٧٢٥.٠٠٠{ =  سنوات ٥إذن إجمالى فوائد الـ 
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  شھـرة المحــل

  : تعریف شھرة المحل 

  

  ى القیمة العادلة لصافى األصول المستقلة الشھرة ھى الفرق بین القیمة االجمالیة للمنشأة فى مجموعھا واجمال

  

   : المعالجة المحاسبیة للشھرة 

  

  :       وفیما یلى ھذه الطرق ھناك عدد من الطرق المحاسبیة الممكن استخدامھا للمحاسبة عن الشھرة   - أ  

    

   ٠الدخل  من خالل قائمة األفتراضىالتحمیل كأصل واالستھالك على مدار العمر    -  ١

  ٠االستبعاد مقابل االحتیاطیات عند اكتساب الشھرة    -  ٢

  ٠ًتحمیلھا كأصل مستدیم ما لم یصبح إنخفاض القیمة واضحا    -  ٣

  ٠واالحتیاطیات تحمیلھا كرصید مدین معلق یظھر كبند مخصوم من اجمالى رأس المال    -  ٤

  ٠انشاء احتیاطى خاص قابل لالستھالك   -  ٥

  ٠لمعالجة الشھرة ًیقة المعتمدة طبقا لمعاییر المحاسبة المصریة الطریقة األولى ھى الطر  -ب 

        

  ضمن االصول طویلة والتى لم یتم استھالكھا یتم االفصاح عنھا كعنصر منفصل المشتراةالشھرة    -ج  

  ٠ االجل بالمیزانیة        

          

  :استھالك الشھرة 

  

  ٠ط الثابت رة باستخدام طریقة القسیتم استھالك الشھ  - أ  

   كان سیتم وإذایجب استھالك الشھرة على مدار فترة ال تتجاوز عشرین عام   -ب 

  ٠ًط تقییمھا مرة سنویا على األقل       ذلك بشر

  ٠ للشھرة ولكن ال یجوز زیادتھ األفتراضىیمكن خفض العمر   -ج 

  ٠ وزیادة قیمتھا المشتراة الشھرة  تقیمإعادةال یجوز   - د  

   فیلزم خفض قیمتھا فى المشتراةناك انخفاض فى قیمة الشھرة  كان ھإذا  - ھـ

  ٠من خالل قائمة الدخل بمقدار ھذا االنخفاض الحال   
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  المحاسبة عن االستثمارات العقاریة

  

   :  تعریف االستثمار العقارى- ًأوال 

  

زتھا بھدف استخدامھا بصفة االستثمار العقارى ھو استثمار المنشأة فى األراضى والمبانى التى ال یتم حیا

رئیسیة فى أعمالھا ولكن تكون الحیازة بھدف تحقیق اإلیجارات أو زیادة قیمة ھذه االستثمارات أو كالھما 

  ٠ًوذلك عندما یتم استخدامھا مستقبال فى نشاط المنشأة او بیعھا للغیر 

  

   :  االعتراف باالستثمارات العقاریة-ًثانیا 

  

  :رات العقاریة كأصل عندما یتم االعتراف باالستثما

یكون من المحتمل أن تتدفق الفوائد االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة  -١   

٠    باالستثمار العقارى على المنشأة   

  ٠یمكن قیاس تكلفة االستثمار العقارى بدرجة موثوق فیھا   - ٢

  

  :  القیاس اآلولى -ًثالثا 

  

٠ التكلفة ًر العقارى مبدئیا بسعریتم قیاس االستثما  

  

  :  القیاس الالحق لالعتراف األولى - ًرابعا 

  

للمنشاة الحق فى قیاس قیمة االستثمارات العقاریة اما على أساس التكلفة أو على أساس القیمة العادلة 

مارات العقاریة لالستثمارات العقاریة بشرط تطبیق السیاسة التى وقع علیھا االختیار على جمیع عناصر االستث

  ٠ بالمنشأة الخاصة
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  :  تقییم االستثمارات العقاریة على أساس التكلفة -ًخامسا 

  

ة خسائ ر ًوفقا لھذا االسلوب یتم تقییم االستثمارات العقاریة على أساس تكلفتھا مخصوم منھا مجمع االھالك وآی

  ٠متراكمة للنقص فى قیمة األصول 

  

  :مة العادلة   تقییم االستثمارات العقاریة على أساس القی-ًسادسا 

  

ى   -  ١ ة وف ا درای ادل ولھ ى التب القیمة العادلة ھى المبلغ الذى یتم استبدال العقار مقابلھ بین أطراف راغبة ف

  .صفقات حرة 

ى   -  ٢ ة ف شطة مماثل ارات ن ى سوق عق ة ف ى االسعار الجاری الرجوع ال ة ب ة العادل ى القیم یتم الحصول عل

  ٠یم نفس المكان والحالة للعقار قید التقی

  ٠فى حالة عدم إمكانیة قیاس القیمة العادلة بدرجة موثوق منھا فیجب إستخدام سیاسة التكلفة   -  ٣

  :عجز الناتج عند استخدام اسلوب القیمة العادلة كالتالى / یعالج فائض   -  ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فائـض
یتم االعتراف بھ ضمن 
حقوق المساھمین بعد 
استنزال أى خسارة 

یتم (سابقة ان وجدت 
التأثیر فى قائمة الدخل 
  )بقیمة الخسارة السابقة

  عجـز
یتم االعتراف بھ ضمن 

قائمة الدخل بعد 
استنزال أى ربح سابق 

یتم التأثیر ( وجد ان
فى حقوق المساھمین 

  ) بقیمة الربح السابق
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   :)التحول من عقار الى أخر(  التحویالت -ًسابعا 

  

ى االستعمال أو  التحویالت من أو إإن ر ف ى تغیی لى االستثمار العقارى یجب أن تتم فقط عندما تظھر الحاجة إل

  : العقار وھناك أربعة احتماالت ھى الى استخدام جدید لھذا

تم   -  ١ ارى وی ك لالستثمار العق دء اشغال المال د ب ك عن شغلة المال ار ی ى عق التحویل من عقار استثمارى ال

  ٠لعادلة فى تاریخ التغییر التحویل باستخدام القیمة ا

ع   -  ٢ اح للبی ار مت ى عق تثمارى ال ار اس ن عق ل م زون(التحوی ع ) مخ تعداد لبی ویر واالس دء التط د ب عن

  ٠لقیمة العادلة فى تاریخ التغییر االستثمار العقارى ویتم التحویل باستخدام ا

غ  -  ٣ اء اش د انتھ تثمارى عن ار اس ى عق ك ال شغلة المال ار ی ن عق ل م ل التحوی تم التحوی ار وی ك للعق ال المال

وق  ى حساب حق اح ف د أى أرب ع قی دخل م ة ال ى قائم النقص ف راف ب ع االعت ة م ة العادل باستخدام القیم

  ٠مین تحت عنوان فائض اعادة تقییم المساھ

ل   -  ٤ تم التحوی التحویل من عقار متاح للبیع الى عقار استثمارى عند بدء االیجار التشغیلى لطرف اخر وی

دخل تخدام القیمة العادلة مع االعتراف بأى اختالف بین القیمة العادلة واباس ة ال ى قائم ة ف لتكلفة الدفتری

٠  

  

  :  االستبعادات واإلزالة -ًثامنا 

  

ح أو خسارة  ل رب ویلى ویتمث أجیر تم د ت ى عق دخول ف ھ أو ال د بیع یتم استبعاد االستثمار العقارى من الدفاتر عن

  ٠ستبعاد والتكلفة الدفتریة لألصل عائد االاالستبعاد فى الفرق بین 
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  :  اإلفصـاح -ًتاسعا 

  

  :متطلبات إفصاح عامة سواء تم استخدام التكلفة أو القیمة العادلة   -أ  

  

  .الدخل الناتج من اإلیجار خالل الفترة   -  ١  

  .نفقات التشغیل لالستثمارات العقاریة التى لم تحقق دخل خالل الفترة   -  ٢  

  .القیود المفروضة على االستثمارات العقاریة   -  ٣  

  .اى التزامات تعاقد مادیة لشراء وانشاء وتطویر االستثمارات العقاریة   -  ٤  

  

  :متطلبات افصاح عندما یتم استخدام القیمة العادلة   -ب  

  

  ٠ستخدمة فى تحدید القیمة العادلة الطرق واالفتراضات الم  -  ١  

  ٠تبعادات خالل الفترة ضافات واالساال  -  ٢  

  ٠لخسائر من تسویة القیمة العادلة صافى المكاسب وا  -  ٣  

  ٠التحویالت خالل الفترة   -  ٤  

  

  :متطلبات افصاح عندما یتم استخدام التكلفة   -ج  

  

  ٠طرق االھالك المستخدمة   -  ١  

  ٠یة او معدالت االھالك المستخدمة االعمار االفتراض  -  ٢  

  ٠االھالك فى بدایة ونھایة الفترة كلفة الدفتریة ومجمع اجمالى الت  -  ٣  

رة   -  ٤ ة الفت ة ونھای د بدای ة عن ة الدفتری ید القیم ة رص افات (مطابق االض

ة ا ى قیم نقص ف ا أو واالستبعادات واالھالك وخسائر ال رف بھ الصول المعت

  ٠) المعكوسة

  ٠التحویالت خالل الفترة   -  ٥
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  تكلفة االقتراض

  

  :فة االقتراض تعریف تكل -أ  

  

وال    راض أم شأة نتیجة إلقت ا المن ى تتحملھ الیف األخرى الت د والتك راض ھى الفوائ تكلفة االقت

  :وقد تشمل تكلفة االقتراض ما یلى 

راض   - ى المكشوف واالقت سحب عل ن حسابات ال ى كل م ة عل اء البنكی الفوائد أو األعب

  ٠القصیر والطویل األجل 

  ٠ المتعلقة باالقتراض استھالك الخصم أو العالوة  -

  ٠استھالك التكالیف األخرى التى تتكبدھا المنشأة من أجل االقتراض   -

ك   - ھ تل ر فی ذى تعتب دى ال فروق العملة التى تنشأ من االقتراض بالعملة االجنبیة إلى الم

  ٠ًالفروق تعدیال لتكلفة الفوائد 

  

  :المعالجة القیاسیة للمحاسبة عن تكلفة االقتراض  -ب 

  

  ٠م إثبات تكلفة االقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت فیھا المنشأة ھذه التكلفة یت

  

  :المعالجة البدیلة المسموح بھا  -ج 

  

ة    شروط التالی من الممكـن رسملة تكلفة االقتراض كجزء من تكلفة اقتناء االصل بشرط توافرال

  :مجتمعة 

راض وھو األصل أن یكون األصل الذى تم تحمیلھ بتكلف  -  ١ ة االقت ًة االقتراض مؤھال لتحمل تكلف

ھ  الذى یتطلب بالضرورة فترة زمنیة طویلة لتجھیزة لإلستخدام فى األغراض المحدد لھ أو بیع

ة  ة طویل رة زمنی ع فت ة للبی ورة قابل ى ص ون ف ا لتك ب تجھیزھ ى یتطل زون الت ود المخ ل بن مث

  ٠عقاریة والمصانع ومحطات تولید الطاقة واالستثمارات ال

  ٠أن تتسبب الرسملة فى خلق منافع اقتصادیة مستقبلیة للمنشأة   -  ٢

  ٠إمكانیة قیاس تكلفة االقتراض بشكل یمكن االعتماد علیھ   -  ٣
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  :تحدید تكلفة االقتراض التى یمكن رسملتھا  -د 

  

ى   -  ١ راض ھ ة االقت ى أصل مؤھل لتحمل تكلف ن رسملتھا عل ى یمك راض الت ة االقت تكلف

  ٠فة االقتراض التى كان یمكن تجنبھا إذا لم یتم اإلنفاق على ھذا األصل تكل

ة   -  ٢ ل تكلف ل لتحم ى أصل محدد ومؤھ صا بفرض الحصول عل راض خصی م االقت ًإذا ت

دھا ورسملتھا  ن تحدی االقتراض فإن تكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة بھذا االصل یمك

  ٠على األصل بسھولة 

  :بدء الرسملـة  -ھـ 

  

راض   - ة االقت ة األصل المؤھل لتحمل تكلف ن تكلف تبدأ رسملة تكلفة االقتراض كجزء م

  ٠عند توافر الشروط التالیة مجتمعة 

ل أصول أخرى   - دى أو تحوی اق النق ك االنف وجود انفاق فعلى على األصل ویتضمن ذل

ود المخزون أو  ل استخدام بعض بن شاء االصل مث ى إن مملوكة للمنشأة الستخدامھا ف

ة  ستلزمات خاص راء م ل ش ل مث اء تموی ل أعب ا تحم تج عنھ ات ین زام بالتزام االلت

  ٠باالصل باألجل 

  ٠تكبد المنشأة تكالیف اقتراض فعلیة   -

ھ   - ان تكون األنشطة الالزمة العداد األصل لالستخدام فى األغراض المحددة لھ أو بیع

  ٠للغیر محل تنفیذ فى الوقت الحالى 

  :تعلیق الرسملـة  -و  

  

داد   -  ١ ى اع إذا توقفت األعمال الخاصة بانشاء األصل المؤھل للرسملة نتیجة للقصور ف

د  الدراسات الفنیة أو تأخیر المواد الخام ، فى ھذه الحالة یجب التوقف عن رسملة فوائ

  ٠االقتراض على ذلك األصل وذلك لحین البدء فى عملیة االنشاء مرة أخرى 

ال الخا  -  ٢ ت األعم ب إذا توقف روف تتطل ة لظ ملة نتیج ل للرس ل المؤھ شاء األص ة بإن ص

ك  ى ذل راض عل د االقت ى رسملة فوائ تم االستمرار ف ة ی عملیة االنشاء ، فى ھذه الحال

  ٠األصل 

  :ومن أمثلة الفروق التى قد تؤدى الى توقف عملیة االنشاء   

  ٠القیام باألعمال الفنیة واالداریة الجوھریة العداد األصل   -  

  ٠ت تأخیر انشاء كوبرى بسبب ارتفاع منسوب المیاه فترا  -  
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  :التوقف عن الرسملة   -ز 

  

یجب التوقف عن رسملة تكلفة االقتراض عندما یتم االنتھاء من كل األنشطة الجوھریة 

الالزمة العداد االصل المؤھل لتحمل تكلفة االقتراض لالستخدام فى األغراض المحدده لھ 

  ٠ أو لبیعھ للغیر

  

  :فصـاح اال -ح 

  :یجب أن تفصح القوائم المالیة عن األتى 

  ٠السیاسة المحاسبیة المتبعة لمعالجة تكلفة االقتراض   -

  ٠مبلغ تكلفة االقتراض التى تم رسملتھا خالل الفترة   -

  ٠معدل الرسملة المستخدم لتحدید قیمة االقتراض التى تم رسملتھا   -
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