
العقارات واالالت واملعدات

را بكافة املعاجلة احملاسبية للعقارات واالالت واملعدات من االثبات إىل االستبعاد مرويف هذا امللخص مت اعداد رحلة

ملعاجلة املعايري اليت قد تطرأ على معاجلتها حبسب معايري احملاسبة املعتمدة ، وقد مت اعداده لتسهيل فهم دورة ا

مارات يف حال احملاسبية للعقارات واالالت واملعدات واملعايري اليت قد تؤثر عليها باالضافة إىل معيار عقارات االستث

.حتوهلا إىل عقارات استثمارية 

كما أشري أن هذا العمل مت جبهد فردي وهو جهد بشري قابل للخطأ والصواب لذا يف حال وجود أي مالحظة نأمل 

.مراسلتنا عرب املعرف يف تويرت ليتسنى لنا تفاديه 

سعود السلمي

@saud__82   
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استبعادهاستهالكهتهقيماهلبوط يفإعادة تقييمهقةتكاليفه الالحالتسجيل األولي

العقارات واالالت واملعدات

دة زمنية واليت هلا كيان مادي ملموس وتقتنيها املنشأة بهدف االستخدام ملجزء من األصول الغري متداولةهي :العقارات واالالت واملعدات

هيل معرفة ولتسطويلة،وكما جيب للمنشأة أن تعد األراضي واملباني أصلني منفصلني يتم احملاسبة عنهما كل أصل منفصل عن اآلخر،

كل التالي املنشأة مت وضع اخلط الزمين هلا يف الشومتر بها خالل عمرها اإلنتاجي يفواالالت واملعدات املعاجلات اليت حتدث للعقارات

.وحتديد املعاجلة اخلاصة بها حبسب املعيار املختص
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:ويكون بثالث طرق 

رشاء-1

مبادةل-2
نشاء أ و تصنيع ذايت-3 ا 

منحه أ و هبه-4

جيار-5 ا 

الرشاء مقابل اسهم الرشاء مقابل الزتام الرشاء نقدا

الطبيعية التاكليف الرضورية و اكفة يمت اثبات ال صل ب

س تخدام  عداده لل  بح صاحلا حىت يص للحصول عىل ال صل وا 

عود سعر الرشاء ، وأ ي تاكليف ت)للس تخدام وتشمل 

ع املوظفني، تاكليف مناف)بشلك مبارش ل قتناء ال صل مثل 

عداد املوقع، تاكليف التسلمي واملناوةل ، تاكليف تاكليف ا 

رح صايف جتريب ما اذا اكن ال صل يعمل بشلك سلمي بعد ط

، (هنيةاملتحصلت من بيع أ ي بنود منتجه، ال تعاب امل 

عادة املوقع والتقدير ال ويل لتاكليف تفكيك ونقل البند وا 

ىل ما اكن عليه (  اذلي يوجد به ا 

فة ابلقمية احلالية يف حاةل جتاوز ادلفع مدة االئامتن العادية يمت قياس التلك

معامل القمية احلالية حبسب Xوذكل نتيجة السعر النقدي للمدفوعات

معدل الفائدة السويق

مت رمسةل مثل هذه وحتميل الفرق بيهنا لقامئة ادلخل عىل مدة اال ئامتن مامل ت

الفوائد حبسب معيار تاكليف الاقرتاض

مت اصدار اسهم ييف حاةل رشاء ال صل مقابل

 حاةل أ ن اثبات ال صل ابلقمية العادةل لل صل ويف

ادةل لل صل املنشأ ة غري قادرة عىل قياس القمية الع

لقمية السوقية بدرجه من الثقة فعلهيا أ ن تقيسها اب

لل سهم املصدرة 

األوليالتسجيل

ةعرب الطرق التالي

الرشاء-أ وال

املعاجلة احملاسبية

املعاجلة احملاسبيةاملعاجلة احملاسبية

XXXاألصل/ من حـ

XXXالنقدية/ إىل حـ

XXXاألصل/ من حـ

إىل مذكورين

XXXراس مال االسهم/ حـ

XXXعالوة اصدار/ حـ
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حبسب ما يلي ادةلاملب-اثنيا

(لها مضمون جتاري)

لقميه العادةل يمت اثبات ال صل ابلقميه العادةل لل صل املس تغىن عنه أ و ا

بادل ال صول أ قل ويمت حتميل املاكسب واخلسائر لت لل صل املس تمل أ هيام

مضن قامئة ادلخل لنفس الفرتة

(ليس لها مضمون جتاري)

ل صل املس تغىن يمت اثبات ال صل املس تمل ابلقمية ادلفرتية ل

.عنه 

مضمون جتاري 

تعين وجود سوق نشط لألصل ميكن من

.خالله قياس القيمه العادلة 

ع اذلايتاال نشاء أ و التصني-اثلثا 

جاميل تاكليفيمت حتميل ال صل باكفة التاكليف اليت انفقت  يف سبيل تصنيعه أ و انشائه وبعد جتميع التاكليف .اال نشاء أ و القمية العادةل أ هيام أ قل يمت اثبات ال صل اب 

فة ال صل أ قل من القمية العادةل يمت لكتأ نه يف حاةل أ ن تلكفة اال نشاء أ كرب من القمية العادةل يمت االثبات ابلقمية العادةل والفرق يثبت خسارة يف قامئة ادلخل ويف حاةل أ ن : مع ملحظة 

.اثبات التلكفة فقط

أ و هبةمنحة-رابعا 

من مذكورين

XXXالنقدية/ حـ

XXXاألصل اجلديد/ حـ

XXXجممع استهالك االصل القديم/ حـ

XXX خسائر تبادل األصول/ حـ

إىل مذكورين

XXXاألصل القديم/ حـ

XXXالنقدية/ حـ

من مذكورين

XXXاألصل اجلديد/ حـ

XXXجممع استهالك االصل القديم/ حـ

XXXاالصل القديم/ إىل حـ

املعاجلة احملاسبية
املعاجلة احملاسبية
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أ و هبةمنحة-رابعا 

ال بوجود: ملحظة  ن وجدت وأ ن امل ال يمت اثبات املنحة أ و الهبة احلكومية ا  نحة سوف يمت اس تلهما،  كام تبىن تأ كيد معقول بأ ن املنشأ ة سوف تلزتم ابلرشوط املرتبطة به ا 

ميم مس تقل حاصل عىل مؤهل همين يف حاةل عدم وجود سوق نشط يقوم بعملية التقومي مق)ال ثبات املنحه احلكومية ويمت اثبات املنحة ابلقمية العادةل مدخل ادلخل املعيار 

يراد مؤجل ويمت الاعرتاف به عىل مدى العمر الانتايج لل صل وفقا ال س هت( معرتف به وذي صةل قابل لك ال صل واذا اكن غري ويمت اثباهتا يف قامئة الرحب واخلسارة اك 

ن وجدت يراد حمقق بعد تنفيذ اال لزتامات املرتبطة به ا  .للس هتلك يمت الاعرتاف به اك 

اال جيار-خامسا 

يمت اثبات املس تأ جر أ صل حق اال س تخدام يف اترخي استئجار ال صل وذكل 

(قد اال جيارادلفعات املقدمة يف أ و قبل اترخي ع+ التاكليف املبدئية املبارشة للعقد ( + القمية احلالية دلفعات اال جيار)مببلغ الزتام اال جيار )

املعاجلة احملاسبية

عدم وجود التزاميف حالة

XXXاألصل  / من حـ

XXX(منحه أو هبه)اإليراد املؤجل / إىل حـ

ومع نهاية كل فرتة مبقدار استهالك األصل

XXX اإليراد املؤجل/ حـمن

XXXاإليراد / إىل حـ

يف حالة غري قابل لالستهالك

في حالة وجود التزام

XXXاألصل / من حـ

XXX(منحه أو هبه)االلتزام / إىل حـ

بعد تنفيذ االلتزام

XXXااللتزام من منح/ من حـ

XXXاإليراد من املنح/ إىل حـ

يف حالة  قابل لالستهالك

في حالة عدم  وجود التزام

XXXاألصل / من حـ

XXXاإليراد من املنح/ إىل حـ

وجود التزاميف حالة

XXXاألصل  / من حـ

XXX(منحه أو هبه)االلتزام / إىل حـ

ومع نهاية كل فرتة مبقدار استهالك األصل

XXX االلتزام عن املنح/ حـمن

XXXاإليراد من املنح/ إىل حـ

املعاجلة احملاسبية

XXXأصل حق االستخدام/ من حـ

XXXااللتزام عن عقود اإلجيار/ إىل حـ

دا اذا استهالك أصل حق االستخدام على مدار عقد اإلجيار أو حياته االنتاجية أيهما اسبق فيما ع

ميارس سوفكان عقد االجيار ينقل حق امللكية لألصل أو أن تكلفة العقد تدل على ان املستأجر

حق الشراء يتم االهالك على مدار حياته االنتاجية

على املنشأة عرض أصل حق االستخدام بشكل منفصل عنجيب

األصول األخرى أو إدراجه ضمن نفس البند املستقل كما لو كان 

.مملوكا واإلفصاح عن البنود املستقلة 
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مصروفات رأمسالية

التكاليف الالحقة

ال تزيد من عمره اإلنتاجي

حجمها كبير

تستفيد من الفترة الحالية وفترات مستقبلية

تزيد من قيمة األصل

تزيد من العمر اإلنتاجي

القياس الالحق

مصروفات إيرادية
حجمها صغير

تستفيد من فترة واحدة فقط

ال تزيد من قيمة األصل

ل رمسلتها ووتضاف لقيمة األصيتمحتمل ضمن املصروفات

عادة الت كس ياسه قوميجيب عىل املنشأ ة الاختيار ما بني منوذج التلكفة أ و منوذج ا 

لها من فئات ال صول حماسبية لها وجيب علهيا تطبيق تكل الس ياسة عىل لك فئة بأ ك 

ذا الثابتة، كام ميكن للمس تأ جر بقياس ال صل حق الاس تخدام بطريق ة اعادة التقومي ا 

.ادة التقومي فهيااكن ال صل ذو علقة ابل صول الثابته واملس تأ جر يس تخدم طريقة اع

منوذج إعادة التقويممنوذج التكلفة

تكلفته بالفرتة ُيقاس األصل يف نهاية

مطروحا منه أي إهالك مرتاكم وأي

عمره خسائر هبوط مرتاكمة خالل

العادلة  بالقيمةُيقاس األصل يف نهاية الفرتة 

الحق أو اي وُيطرح منه أي اهالك مرتاكم

خسائر هبوط الحقه مرتاكمه خالل عمره 

االنتاجي

املعاجلة احملاسبية

املعاجلة احملاسبية

XXX(الغيار، اخلدمات،،قطع)مصروفات / من حـ

XXXالنقدية/ إىل حـ

XXXمصروفات رأمسالية/ من حـ

XXXالنقدية/ إىل حـ

XXXاألصل/ من حـ

XXXمصروفات رأمسالية/ إىل حـ

 ظروف هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع اصل أو يتم دفعه لسداد التزام يف معاملة تتم يف: القيمة العادلة 

:لقياس القيمة العادية حبسب األولوية كما يلي( تسلسلي)حدد املعيار هيكل هرمي 

قياس اسعار معلنة غري معدلة يف أسواق نشطة لألصول واإللتزامات يف تاريخ ال

اسعار معلنة ال ميكن الوصول إليها ُتعتمد بعد تعديلها 

بعد تمداسعار معلنة يف سوق نشط ال ميثل القيمة العادلة يف تاريخ القياس ُتع

وإلتزامات املشابهة يف اسواق نشطة اسعار معلنة ألصول

وإلتزامات املشابهة يف اسواق نشطة غري نشطةاسعار معلنة ألصول

.تخدام له اسأي تكلفة احلصول على أصل مشابه له نفس احلالة والطاقة اإلنتاجية يف أقصى وأفضل: مدخل التكلفة 

تقبل لسداد اإللتزام أي يتم تقدير املبالغ املتوقع حتصيلها يف املستقبل من األصل أو املتوقع سدادها يف املس: مدخل الدخل 

ثم حتسب القيمة احلالية للتدفقات النقدية وتعترب هي القيمة العادلة 

يتم اعتماد  

األسعار من 

فل األعلى إىل األس

فر يف حال مل يتو

ار  يبحث يف اخلي

الذي يليه 
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اهلبوط يف قيمته

طريقتني إلعادة التقويم 

إعادة التقويم

طريقة تعديل المجمع طريقة اقفال المجمع

اقفال مجمع  االهالك وزيادة يتم من خالل هذه الطريقة
ثبت في قيمة اآلالت بمقدار زيادة القيمة العادلة وأي زيادة ت  

فائض اعادة التقويم في الدخل الشامل

لى يتم من خالل هذه الطريقة حساب نسبة القيمة العادلة إ
الدفترية واضافة نسبة الزيادة لقيمة األصل ومجمع

م ضمن فائض اعادة التقوياالستهالك وت ثبت الزيادة في
عناصر الدخل الشامل

له مستقلة بشكل هي أصغر جمموعة ميكن حتديدها اليت تولد تدفقات نقدية داخ)وحدة توليد النقد بالنسبة للمنشأة اليت اختارت احملاسبة عن األصول الثابته أو أي

تقييم ما إذا كان  بنموذج التكلفة يتعني عليها يف نهاية كل فرتة إلعداد التقارير( كبري عن التدفقات النقدية عن األصول أو جمموعة األصول األخرى كما عرفها املعيار

يمة احلالية للتدفقات  ويكون ذلك حبساب القيمة االسرتدادية باملقارنة بني الق. هناك مؤشر على إمكانية اخنفاض قيمة األصل وإذا ُوجد يتم تقدير املبلغ القابل لإلسرتداد

صص اهلبوط ، ويف حالة  له خمٌونالنقدية املستقبلية وصايف القيمة البيعية أيهما أكرب وحساب قيمة خسارة اهلبوط بالفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة االسرتدادية ويك

وجود فائض اعادة تقويم سابق يتم خصم اخلسارة من قيمته 

املعاجلة احملاسبية
املعاجلة احملاسبية

XXXجممع االستهالك/ من حـ

XXXاألصل/ إىل حـ

XXXاألصل/ من حـ

XXXفائض اعادة التقويم/ إىل حـ

من مذكورين

XXXاألصل/ حـ

XXXجممع استهالك  / حـ

XXXفائض إعادة التقويم/ إىل حـ

املعاجلة احملاسبية

فائض إعادة التقويم/ من حـ×××  

األصولخسارة هبوط/ حـمن ××× 

جممع اإلهالك/ الي حـ××× 

جممع هبوط األصول  / الي حـ××× 
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استهالكه

ندما ختتلف  بعد طرح قيمته الباقية وُتراجع القيمة الباقية لألصل وعمره االنتاجي على األقل يف نهاية كل سنة مالية وعُيحدد املبلغ القابل لالستهالك لألصل

ويبدأ استهالك األصل عندما يكون متاحا لإلستخدام ويتوقف عند استبعاده وُيلغى8التقديرات فيجب احملاسبة عن التغري يف التقديرات وفقا ملعيار احملاسبة الدولي 

راضي واملباني ألد افيه اثبات األصل غري أنه قد يتوقف االستهالك يف حالة كان األصل ُيحسب استهالكه على حسب النشاط احلقيقي بالوحدات االنتاجيه كما ُتع

فكيك وإزالة  اليف تأصلني منفصلني تتم احملاسبة عنهما بشكل منفصل وذلك لكون األراضي ليس هلا عمر انتاجي فال تستهلك عدا إن اشتملت تكلفة األراضي تك

:ا يلي طرق كمث وإعادة املوقع إىل ماكان عليه فإن ذلك اجلزء يتم استهالكه على مدى فرتة املنافع اليت مت احلصول عليها، وميكن أن يتم االستهالك بثال

االستهالك على اساس مستوى النشاطجمموع أرقام السنواتمضاعف معدل القسط الثابتطريقة القسط الثابت

يتم من خالهلا قسمة 

ك القيمة القابلة لالستهال

على مدار العمر االنتاجي 

ة كل فرتوُيستهلك يف

بنفس املبلغ

يتم من خالهلا احتساب معدل

مة االستهالك السنوي وذلك بقس

قابلة القسط الثابت على القيمة ال

رب لالستهالك ومضاعفته بالض

واحتساب االستهالك  ( 2)يف 

السنوي نتيجة حاصل ضرب 

املعدل يف القيمة الدفرتية 

يتم من خالهلا احتساب معدل االستهالك 

لألصلالسنوي بقسمة العمر االنتاجي املتبقي

على جمموع ارقام سنوات العمر االنتاجي ،  

: واحتساب جمموع ارقام السنوات كالتالي

العمر االنتاجي ( ن)حيث 2÷ (1+ن)ن

لألصل 

نتيجة االستهالك السنوي حاصلليكون

ل ضرب القيمة القابلة لالستهالك يف معد

ة من خالل حساب معامل االستهالك وهي تكلفيتم

األصل ناقصا القيمة الباقية مقسومة على العمر 

تم االنتاجي لألصل مقاسا بالوحدات أو الساعات وي

احتساب االستهالك السنوي نتيجة ضرب عدد 

ك  الوحدات املنتجه خالل السنة يف معامل االستهال

.

وبعد التأكد من  األصول املهلكة بالكامل ومازالت ُمستخدمة: مالحظة 

الفصاح مراجعة التقديرات احملاسبية للعمر االنتاجي والقيمة الباقية يتم ا

( .ب( )79)عنها بقيمتها الدفرتية بالكامل حبسب املعيار فقرة 

املعاجلة احملاسبية

مصروف االستهالك/ من حـ×××  

جممع االستهالك/ حـ××× 
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استبعاده

حتويله إىل املخزونبيع األصل

ته جيب أن يدرج املكسب أو استبعاده وعند الغاء اثباجيب الغاء اثبات املبلغ الدفرتي لألصل الثابت عند استبعاده أو عندما ال يتوقع حتقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه او

بلغ الدفرتي بعاد إن وجدت واملستاخلسارة ضمن قائمة الدخل وال جيوز تصنيف املكاسب على أنها إيراد كما حيدد املكاسب واخلسارة الناشئة من االستبعاد بصايف متحصالت اال

ابته اليت كانت حتتفظ بها كما على املنشأة اليت تقوم يف سياق انشطتها العادية ببيع األصول الث( البيع ، التربع ، الدخول يف عقد إجيار متويلي )واالستبعاد قد يأخذ عدة اشكال مثال 

.لتأجريها للغري أن تنقلها للمخزون ، كما ميكن حتويله إىل عقار استثماري أو عقار حمتفظ به للبيع 

حتويله إىل العقارات االستثمارية

ب  اقفال جممع االستهالك باألصل وحسايتم

املكاسب واخلسائر ضمن قائمة الدخل 

ل اقفال جممع االستهالك واملخزون باألصيتم

.بتكلفته الدفرتية )

قييم والنقص بالقيمة العادلة وحساب الزيادة يف فائض اعادة الت)اقفال جممع االستهالك والعقارات االستثمارية  باألصل يتم

له أو عن القيمة الدفرتية يف خسائر اهلبوط ، علما أن العقارات االستثمارية هو اثبات أصل عقاري أو جزء منه ميكن فص

ارات احملاسبه عنه حبسب اهميته النسبية للحصول على عائد باإلجيار أو بالزيادة يف القيمة السوقية ، وتظهر العق

باإلضافة إىل االستثمارية بعد جمموعة العقارات واالالت واملعدات مبجموعة مستقلة ويتم اثبات شراءه بالتكلفه بسعر الشراء

ات باستثناء  التكاليف املباشرة للحصول عليه مثل األتعاب املهنية واخلدمات القضائية وضرائب العقارات وتكاليف العملي

ار مستوى تكاليف بدء التشغيل إال اذا كانت ضرورية للحصول عليه واإلجيارات التشغيلية املتحملة قبل أن حيقق اإلجي

عقار االستثماري اإلشغال املخطط له واملبالغ غري العاديه بسبب الفقد من املواد عند التشييد كما أنه يف حالة مت تأجيل مثن ال

ومع كل نهاية فرتة جيب حتديد تكلفته باملقابل النقدي واعتبار الفرق مصروفات متويل على مدار مدة اإلئتمان ، وبعد اثباته

دلة علما أن فائض ختتار املنشأة ما بني بديلني اما القياس بالتكلفة وهو نفس القياس للعقارات واألالت واملعدات أو القيمة العا

القيمة العادلة حتى أو خسارة التقييم ُتحمل على قائمة الدخل للفرتة ، كما أنه يف كال البديلني جيب تقييم العقار االستثماري ب

.وان مت اختيار بديل التكلفة واالفصاح عن ذلك ضمن االيضاحات 

املعاجلة احملاسبيةاملعاجلة احملاسبية

املعاجلة احملاسبية

من مذكورين

النقدية/ حـ×××

جممع االستهالك/ حـ×××  

بيع األصولخسائر/ حـ×××

إىل مذكورين

األصل/ حـ×××

مكاسب بيع األصول/ حـ××× 

من مذكورين

املخزون/ حـ×××

جممع االستهالك/ حـ×××  

إىل مذكورين

األصل/ حـ×××

من مذكورين

العقار االستثماري/ حـ×××

جممع االستهالك/ حـ×××  

هبوط األصولخسائر/ حـ×××

إىل مذكورين

األصل/ حـ×××

فائض إعادة التقويم/ حـ×××
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هبوط األصولخسائر/ حـ

،،وهللا الموفق ،
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